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ABSTRACT 

Bask, Sini 
Educating a living human being  - Applying Miguel de Unamuno’s vision of 
education and his conception of the human being to the Finnish landscape 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2021, 369 p. 
(JYU Dissertations 
ISSN 2489-9003; 348) 
ISBN 978-951-39-8507-3 (PDF) 

This dissertation examines Miguel de Unamuno´s notions on philosophy, 
education, and the human-being. I will explore Unamuno´s conception of the aim 
and significance of philosophy and how to reach them. I will then use 
Unamuno´s philosophical tools that is, mono-dialogue, metaphor, story, 
contradiction and repetition, to investigate the landscape of contemporary 
Finnish education. 

Unamuno considers philosophy as a human being’s complete 
understanding of the world. For him the human being is both the purpose and 
the starting point that is best understood as a living verb: a person who is born, 
suffers, dies, feels, thinks, yearns, struggles, dreams, and loves. Ultimately, 
concrete and conscious persons of ”blood and bone” will defy any definitions, 
classifications and abstractions. Philosophy approaches the truth with poetry, by 
generating a new language with which to create reality. This study builds on 
facto-fictional stories about Finnish education as well as the metaphors of journey 
and landscape. It is a dialogue between me, Unamuno’s texts, research, and the 
public debate on Finnish education. 

Philosophy, life, the human , and education are all in an insoluble, dynamic 
contradition. This constant tension that enables life and human existence lies at 
the heart of both philosophy and education. In Unamunos view, the education of 
a living human being cannot be based on pedagogical theories or systems. 
Instead, it requires the educator’s authentic and compassionate love. This 
educational love seeks to minimize the other´s suffering and inable the educatee 
become the best possible self. The changes in the Finnish landscape of education, 
the global economy, sustainable development and justice are among the themes 
discudssed in terms of Unamuno´s philosophy in this study. 

Miguel de Unamuno’s philosophy of education can be summarised as 
follows: We cannot disregard the human being in neither the educatees nor 
educators. We must teach a language for dreaming, the will to hope and we must 
do so lovingly. We must travel beside the future human beings and embrace the 
contradiction of human existence.  

Keywords: Miguel de Unamuno, Spanish thought, metaphilosophy, philosophy 
of education, the concrete human being, educative love, quixotism, applied 
philosophy 



TIIVISTELMÄ 

Bask, Sini 
Elävää ihmistä kasvattamassa - Miguel de Unamunon ihmiskäsitys ja 
kasvatusajattelu suomalaisessa kasvatusmaisemassa 
Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2021, 369 s. 
(JYU Dissertations 
ISSN 2489-9003; 348) 
ISBN 978-951-39-8507-3 (PDF) 

Väitöskirjani tutkii espanjalaisen ajattelijan Miguel de Unamunon näkemyksiä 
filosofian luonteesta, ihmisestä ja kasvatuksesta. Selvitän, mikä on Unamunon 
käsitys filosofian päämääristä ja merkityksestä sekä millaisin keinoin näihin 
saavutaan. Kokeilen soveltaa Unamunon käyttämiä filosofisia keinoja: 
monodialogia, metaforaa, tarinaa, kontradiktiota ja toistoa nykysuomalaisen 
kasvatuksen maiseman tutkimiseen. 

Filosofia on Miguel de Unamunolle ihmisen kokonaisymmärrys maail-
masta. Ihminen itsessään on Unamunon filosofiassa sekä päämäärä että kaiken 
lähtökohta. Ihminen on Unamunolle elävä verbi, persoona, joka syntyy, kärsii, 
kuolee, tuntee, ajattelee, kaipaa, taistelee, uneksii ja rakastaa. Ihminen on konk-
reettinen, lihaa ja luuta oleva, tietoinen persoona, joka pakenee kaikkia määritel-
miä, luokitteluja ja abstraktioita. Filosofia lähestyy totuutta runouden avulla, te-
kemällä uutta todellisuutta luovaa kieltä. Niinpä tutkimuksenikin tukeutuu 
fakto-fiktiivisiin kertomuksiin kasvatuksesta sekä maiseman ja matkan tekemi-
sen metaforiin. Se on tekijänsä vuoropuhelua itsensä, Miguel de Unamunon al-
kuperäistekstien ja häntä koskevan tutkimuksen, nykysuomalaisen kasvatustut-
kimuksen sekä kasvatuksesta käydyn keskustelun välillä. 

Niin filosofia, elämä, ihminen kuin kasvatuskin ovat Unamunolle raukea-
mattomien vastakkaisuuksien välisessä dynaamisessa ristiriidassa. Tämä alati 
säilyvä jännite mahdollistaa ihmisen elämän viriten niin filosofian kuin kasva-
tuksenkin ytimeen. Elävän ihmisen kasvatus ei voi Unamunon mukaan perustua 
pedagogisiin teorioihin tai järjestelmiin, vaan edellyttää kasvattajan aitoa, myö-
tätuntoista rakkautta. Tämä kasvattava rakkaus tavoittelee toisen kärsimyksen 
poistamista pyrkien ihmisen kasvuun parhaaksi mahdolliseksi itsekseen. Suo-
malaisessa kasvatusmaisemassa liikkuvat monet muutokset. Globaali talous, 
kestävä kehitys ja oikeudenmukaisuuden teemat ovat esimerkkejä ilmiöistä, joi-
hin Miguel de Unamunon filosofiaa tässä tutkimuksessa sovellan. 

Miguel de Unamunon kasvatusfilosofiasta voi poimia seuraavan ajatuksen: 
Elävää ihmistä ei sovi unohtaa kasvajassa tai kasvattajanakaan. Kasvaville ihmi-
sille on opetettava heitä rakastaen uneksimisen kieli, toivomisen tahto ja kuljet-
tava heidän kanssaan ristiriitojen tuntumassa. 

Avainsanat: Unamuno, Miguel de, espanjalainen ajattelu, filosofian luonne, 
kasvatusfilosofia, konkreettinen ihminen, kasvattava rakkaus, quijotismi, 
soveltava filosofia. 
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Es así: el amor no es más que comprensión. Al fin y al cabo, entender a alguien es mucho más 
sencillo que entendernos a nosotros mismos. Basta con abrir los ojos y aguzar la mirada, 
responder sus preguntas con sus respuestas y no con las nuestras y dejar la puerta siem-
pre abierta. 

Näin se on, rakkaus ei ole muuta kuin ymmärrystä. Loppujen lopuksi on paljon helpompaa 
ymmärtää toista kuin ymmärtää itseämme. Riittää, kun avaa silmänsä ja tarkentaa kat-
seensa, vastaa hänen kysymyksiinsä hänen vastauksillaan eikä omillamme, ja jättää oven 
aina auki. 

Elvira Sastre.  Días sin tí. 



ESIPUHE 

Matkani Unamunon seurassa alkoi, ennen kuin tiesin lähteneeni liikkeelle. Traa-
ginen elämäntunto saattaa olla syy filosofian opintojeni aloittamiselle Helsingin 
yliopistossa syksyllä 1993. Espanjan keskustelukurssin aluksi esiteltiin minulle 
yhä käsittämättömästä syystä Miguel de Unamunon Del sentimiento trágico de la 
vida ehdottoman merkityksellisenä teoksena, jonka opettaja jonakin päivänä ai-
koisi kääntää espanjasta suomeksi. Sittemmin teoksesta on ilmestynyt oivallinen 
suomennos. Tuolloin vuonna 1998 jokin sai minut kirjaamaan teoksen tiedot 
muistiin. Kun sitten saavuin Madridin Autónoma -yliopistoon, Unamuno lyöt-
täytyi rinnalleni. Olen seurannut häntä Madridiin ja Málagaan, Fuerteventuralle 
ja Pariisiin, Hendayaan ja Firenzeen, Salamancaan ja Bilbaoon. Minun Salaman-
cani on ollut Jyväskylä, joka on tarjonnut tarvittavan etäisyyden ja tilan ajatus-
työn tekemiseen ja kirjoitustyön konkretisoimiseen. 

Toinen ratkaiseva sysäys tutkimustyölleni oli lause: ”Täällä meitä kohdel-
tiin, niin kuin me oltaisiin ihmisiä.” Kiitos opiskelijani Salla, että annoit minulle 
kasvattajuuteni tärkeimmän kiintopisteen.  

Tämä väitöskirja on sen tulosta, että Sami Pihlström on vuosien varrella so-
pivin hetkin ilmestynyt elämääni muistuttamaan tutkimukseni olemassaolosta. 
Ilkka Niiniluotoa kiitän siitä, että hänen aikanaan Helsingin yliopiston teoreetti-
sen filosofian laitoksella kaikki tuntui olevan filosofiassa mahdollista ja että pro 
gradu -työni myötä sain kipinän ja mahdollisuuden innostua jatko-opinnoista. 
Olli-Pekka Moisio, ohjaavan ja kasvattavan sokraattisen (mono)dialogin keinoin, 
luotsasi minut selvimmille vesille ajatusteni usvaisista aallokoista. Kiitos luke-
mattomista keskusteluista, jotka aina liikkuivat oikeiden, konkreettisten elämän 
asioiden äärellä. Kiitos Rauno Huttusen ja Veli-Matti Värrin väitöskirjani esitar-
kastusvaihe oli hedelmällinen oppimismahdollisuus. Kiitos Rauno Huttuselle 
myös ryhtymisestä vastaväittäjäkseni. Vuoropuhelun myötä on kontradiktioita-
kin mahdollista ymmärtää. 

Juha Vartoa kiitän niistä ensimmäisistä filosofian luennoista, joissa totuus 
paljastui ja toiseus kohdattiin, ja jotka saivat minut ryntäämään kirjastoon hake-
maan filosofian pääsykoekirjat. Esa Saarista kiitän uskon valamisesta siihen, että 
filosofialla on soveltavaa merkitystä.  

Gracias al Profesor emérito Pedro Ribas Ribas de la Universidad Autónoma 
de Madrid quien me guió a leer San Manuel Bueno, mártir y a escribir mi primer 
ensayo sobre D. Miguel de Unamuno. Gracias al Profesor Juan Luis Mora quien 
me enseñó, en las huellas de María Zambrano, que la filosofía española está más 
cerca de la poesía. Kiitos sille Avoimen Kauppakorkeakoulun opettajalle, joka 
sanoi Unamunon Sentimienton olevan tärkein kirja. Helena Thunebergiä Helsin-
gin yliopiston erityispedagogiikan laitokselta kiitän siitä, että hän antoi erityisesti 
ymmärtää, että ymmärtäisin jotakin. Suomen lehtori Hannu Rajas Ressun luki-
ossa yllytti rakastamaan pistettä.  Entinen poikakoulun opettaja, joka yhä puhut-
teli oppilaitaan sukunimeltä, oli merkittävä hahmo kasvatuksen vanhan ja uuden 



maailman välillä. Hän jätti rakkauden - jos ei pisteeseen niin suomen kieleen kui-
tenkin- minuun iäksi. Ressun aikuislukion espanjan opettajaa Edith Leppeä kii-
tän siitä, että hän kertoi, kuinka espanjan kielen verbien kanssa saa taistella. 

Gracias al personal de la Casa Museo Unamuno en la Universidad de Sala-
manca. Especialmente agradezco la amabilidad, profesionalidad y ayuda de Ana 
Chaquaceda Toledano y Clemente Bernal Pérez, durante mi visita en los Ar-
chivos de Unamuno en marzo de 2018. Kiitän Jyväskylän yliopiston yhteiskun-
tatieteen ja filosofian laitosta matka-apurahasta, joka mahdollisti vierailuni Sala-
mancassa. Englannin kieleni kielenhuollosta kiitos kuuluu Markku Nivalaisella. 
Kiitos suomalaiselle yhteiskunnalle koulutusjärjestelmineen, erityisesti Työlli-
syysrahastolle, siitä, että kaltaiseni elinikäinen opiskelija ja ikuinen uneksija on 
saanut kasvaa itsekseen välillä yhteiskunnan tuotantokoneiston oravanpyörästä 
pois heittäytyen. 

Gracias a Mikel, mi agente en Bilbao, por traducir las palabras inexistentes 
en castellano, por ser mi profesor de castellano y de la vida, y sobre todo por lo 
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asiatuntijaystävääni ja uskollista lukijaani Katria kiitän paitsi vuosia jatkuneesta, 
elävästä dialogista myös siitä, että olet näyttänyt, mitä elävien ihmisten rakastava 
kasvattaminen oikeasti tarkoittaa ja merkitsee niin yksityisesti kuin ammatilli-
sestikin. Pessiä, Valoa, Oskaa ja Esmeä kiitän konkreettisuudesta ja elävyydestä, 
siitä että olette lihaa(ni) ja verta(ni). Te muistutatte aina, mikä on oleellista. Elä-
essänne minua ihmisenä kriittisen läheisyyden päästä, kasvatatte minua joka 
päivä. Äitiäni kiitän siitä, että synnytit minut. Isälleni kiitos päivistä ja tunneista, 
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Y a todos nos falta algo; sólo que unos lo sienten y otros no (Unamuno 1997a, 60). 

Ja jokaiselta meistä puuttuu jotakin, toiset vain tuntevat sen ja toiset eivät. 

Aloittaessani teoreettisen filosofian opinnot Helsingin yliopistossa vuonna 1994 
minulta puuttui ymmärrystä. Sen tunsin voimakkaasti. Olin tullut pisteeseen, 
jossa ymmärsin todellisuudesta kylliksi käsittääkseni, etten ymmärtänyt. Tämä 
ihmettelyn ja hämmennyksen tila ajoi minut filosofian opiskelun pariin. Hyvin 
pian siitä huolimatta, että olin tunnollinen opiskelija, huomasin kuitenkin, ettei 
filosofia sellaisena, kuin sitä opinahjossani harjoitettiin, vastannut kysymyksiini 
tai lisännyt ymmärrystäni, vaan pikemminkin tuotti päinvastaisia tuntemuksia; 
kaikki olennainen haihtui sumuun ja karkasi käsityskykyni ulottumattomiin. 
Olin tunnistavinani klassikkoajattelijoissa aidon pyrkimyksen etsiä ja selittää 
todellisuutta, mutta jokin tavassa tulkita ja tehdä johtopäätöksiä heidän 
teksteistään vei minut syvälle selittämättömyyden kuiluun. Kun sitten 
sattumalta päädyin opiskelemaan espanjalaista ajattelua Madridiin, tunsin 
huojennusta siitä, että on olemassa toisenlaisiakin tapoja ymmärtää ja tehdä 
filosofiaa. Päädyin sellaisten asioiden äärelle itsessäni ja elämässäni, jotka tekivät 
juuri Miguel de Unamunosta minulle läheisen ajattelijan. 

Miguel de Unamuno (1864-1936) avaa meille filosofian, joka kaihtaa 
analyysiä, kiistää käsitteiden merkityksen ja asettaa lihaa ja luuta olevan elävän 
ihmisen kaiken olemisen, ajattelun ja filosofisen tarkastelun ytimeen. Unamunon 
filosofia pyrkii ymmärtämään ihmisen elämää ja todellisuutta merkityksellisenä, 
elettynä, konkreettisena kokonaisuutena, josta filosofi itse on erottamaton osa. 
Unamunon ajattelu etsii niitä olemisen ja sitä myötä filosofian ulottuvuuksia, 
jotka luovat ymmärrystä ja merkitystä yksilöllisen elämän keskellä, mutta 
laajenee siitä käsin koskettamaan inhimillisesti tärkeää: kulttuuria, tiedettä, 
taidetta, uskontoa, yhteiskuntaa, kieltä ja kasvatusta. Unamunolle filosofia on 
ymmärrystä luovaa toimintaa, jota yksittäinen, henkilöityvä ihminen tekee 
ihmistä varten. 

Juuri Unamunon ihmiskäsitykseen ja kasvatusajatteluun päädyin lopulta 
rajaamaan tämän väitöskirjani todellisuuden. Unamunolle filosofia oli aina 
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jonkin konkreettisen ajattelemista ja ymmärtämistä. Pelkkä kirjallisuustutkimus 
jonkin filosofisen auktoriteetin, jo kuolleen ajattelijan tuotannosta tai tulkinnat 
hänen ajattelustaan, eivät siis Unamunolle riitä filosofian tekemisen 
lähtökohdaksi. Unamuno väittää, että tietäen tai tiedostamattaan filosofi aina 
todellisuudessa tutkii jotakin, mikä aiheuttaa hänelle itselleen ihmisenä huolta ja 
intohimoa; traagista elämäntuntoa. Niinpä tutkimukseni todellisempi tarve ja 
lähtökohta kumpuavat suoraan siitä elämästä, jota olen ihmisenä ja ihmisten 
kasvattajana elänyt käytännössä jo yli 25 vuotta.  

Alkusysäyksen tutkimukselleni paikannan erääseen opetustuokioon 
toukokuussa 2001. Olin lopettelemassa ensimmäisen varsinaista opettajavuottani 
ja keräsin palautetta opiskelijoiltani. Tuolloin 16-vuotias opiskelijani antoi 
minulle ajatuksen, joka on sittemmin seurannut minua opettajuudessani ja 
ksvattajuudessani. Kysyin opiskelijoilta, mikä lisäopetuksen kymppiluokalla, 
jota tuolloin opetin, oli toisin kuin peruskoulun yläasteella, jossa opiskelijani 
tavalla tai toisella olivat epäonnistuneet. Eräs heistä vastasi: ”Täällä meitä 
kohdeltiin, niin kuin me oltaisiin ihmisiä.” Vaikutelma siitä, että suomalainen 
kansainvälisesti tunnustettu ja laadukas koulujärjestelmä jättää jollekin nuorelle 
ihmiselle tunnun, kuin häntä ei olisi kohdeltu ihmisen lailla, on hätkähdyttävä 
mutta uskottava. Että onnistuessaankin kasvatussysteemimme tuottaa vain 
kokemuksen “niin kuin oltaisiin” ihmisiä, on hämmentävä. Ajatus siitä, että 
koulu ylipäänsä on paikka, jossa ”kohdellaan”, on askarruttava. Toivo siitä, että 
vuosi jotakin muuta, olkoonkin “niin kuin oltaisiin”, silti tämän saman itseään 
korjaavan koulujärjestelmän rattaissa, voi muuttaa jotakin, lohduttaa. 

Nyt olen itse neljän lapsen äiti. Olen siirtynyt opettajan työstä 
esimiestehtäviin, jotka edelleen kiinnittyvät perusopetuksen ja ammatillisen 
koulutuksen välivaiheessa lisätukea ja aikaa tarvitseviin ihmisiin. Nämä ihmiset 
eivät ole onnistuneet kulkemaan koulujärjestelmämme heille viitoittamaa 
suoraviivaista polkua peruskoulusta suoraan toisen asteen opintojen kautta 
työelämään säröittä ja hankauksitta. Kasvatuksen ja opetuksen maailma 
näyttäytyy minulle kenttänä, jossa ristiriidat, muutos ja sen tavoittelu yhtä lailla 
kuin vastustaminenkin toteutuvat kaikilla tasoilla: kasvaja-kasvattaja vuoro-
vaikutuksessa, perheen dynamiikassa, työyhteisössä, oppilaitoksen rakenteissa, 
koulutusjärjestelmän ohjausasiakirjoissa, lainsäädännössä ja reformeissa, 
yhteiskunnassa ja globaalissa ymmärryksessämme kasvatuksesta. Kasvattajana 
ja ammattikasvatusta johtavana esimiehenä olen itse aina ihminen, joka 
kasvattaa uusia ihmisiä tuntemattomaan tulevaisuuteen tai johtaa ammatti-
kasvattajia kasvattamaan tähän tulevaisuuteen, tietämättä, ainakaan filosofisessa 
mielessä, mitä on tekemässä. (Tähän Platonin Menonin paradoksiin palaan 
tarkemmin luvussa 4.2.9.) Minulla on halu ymmärtää kasvatusta, niitä lihan ja 
luun ihmisiä sekä sitä konkreettista kasvatustodellisuutta, jossa kasvatettavani 
elävät, jossa minä elän vastuullisena, kasvattavana toimijana, äitinä, opettajana 
ja virkamiehenä. 

Suomalainen koulu on systeeminä itseäänkorjaava. Järjestelmä pyrkii itse 
tukkimaan aukot, korjaamaan tekojensa jäljet. On nivelvaihetta, starttiluokkaa, 
valmistavaa, JOPOa, Teppoa, VALMAa, tehostettua ja erityistä tukea sekä 
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lukemattomia kehittämishankkeita, joiden on määrä parantaa järjestelmää ja 
auttaa maahanmuuttajia, koulupudokkaita, vähemmistöjä, syrjäytyneitä ja eri 
tavoin pärjäämättömiä, oireilevia lapsia ja nuoria sekä viime aikoina myös 
aikuisia ihmisiä.  Opetukseen ja koulutukseen kiinnittyvä julkinen keskustelu on 
usein huolen sävyttämää. Opetussuunnitelmien ja tutkintojen uudistuttua 
kaikilla koulutusasteilla samanaikaisesti, kun on tehty huomattavia leikkauksia 
rahoituksessa ja jouduttu osin etäopetuksena virtuaalisesti ratkomaan 
pandemian maailmanalaajuisia haasteita kasvatukselle oirehtivien ihmisten 
määrä ei näytä vähentyneen. Oppivelvollisuuden pidentämistä suunnitellaan 
heidän auttamisekseen. Suomalaisnuoret ovat keskimäärin tyytyväisiä ja 
onnellisia, mutta oppimistulokset heikentyvät selkeänä trendinä ja edelleen on 
joukko nuoria, jotka eivät koe osallisuutta tai onnistumista. Vaikka paljon on 
valtavan hyvin, on monta asiaa, jotka voisivat olla paljon paremmin niin 
kasvatuksessa kuin yhteiskunnassa muutenkin. 

Keskimäärin uskon, että lapseni ovat olleet hyvissä käsissä 
varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja oppivelvollisuuskoulun kasvattajien 
huomassa. Keskimäärin koen, että opiskelijani ovat riittävän hyvissä käsissä, 
vaikka en kasvattajana ole erheetön, särötön täydellinen tehokas kone, vaan 
ihminen ihmisen arkisine tilanteineni ja traagisine tuntoineni, dogmeineni ja 
päähänpinttymineni. Konkreettinen, ihmisen todellisuus on täynnä hankauksia 
ja jännitteitä. Se näyttäytyy epämääräisenä, hallitsemattomana, käsittä-
mättömänä. Koulujärjestelmä tuottaa tulosta uusintaessaan kansalaisia, 
ylläpitäessään yhteiskunnan jatkuvuutta. Aina jää kuitenkin joukko ihmisiä, 
jotka eivät sopeudu ja löydä paikkaansa koulussa. Arjessa kasvatustekeminen on 
räkäistä, likaista haparointia, joka johdonmukaisuuspyrkimyksestään huoli-
matta on huojuvaa ja täynnä toistuvia pieniä pieleenmenoja ja törmäyksiä. 
Tämän keskellä ja tämän keskeltä käsin katsottuna koen, että Unamunon 
näkemykset niin filosofiasta, ihmisestä kuin kasvatuksestakin antavat 
mielenkiintoisen ja hedelmällisen peilin tutkia tarkemmin aikamme ilmiöitä.  

Unamunon korostama ihmistenvälisyys, rakkaus myötätuntona ja 
armeliaisuutena toista kohtaan, on kenties ainoa, mikä mahdollistaa kasvatuksen 
merkityksellisyyden ja hyvyyden, ristiriitaisuudesta huolimatta. Unamunolle 
oleellisinta on ihminen, ihmisenä olemisen kokemus ja rakkaus universaalia 
kohtaan itsessämme. Unamunon maailmasta ja tuotannosta löytyy 
kosketuspintaa moniulotteisesti niihin filosofisiin reflektioihin, joihin äsken 
mainitut sattumukset ajatteluni johdattivat. Traaginen elämäntunto, 
konkreettinen ihminen, kasvattava rakkaus, kuolemattomuuden kaipuu ja 
intohimoinen elämänjano, tarve ja taipumus uneksia ihmisille toisia, hyvän 
kasvun, kauniin elämän ja toiveikkaan tulevaisuuden mahdollistavia 
todellisuuksia ovat niitä aineksia, joilla tässä tutkimuksessa puntaroin 
suomalaisen kasvatus- ja koulutodellisuuden arkea. 

Miguel de Unamuno oli mitä suurimmassa määrin aikalaiskriitikko. Hän 
kyseenalaisti aktiivisesti ja johdonmukaisesti aikansa politiikan, yhteis-
kunnallisen tilanteen, uskonnollisen oikeaoppisuuden vaatimukset ja 
positivistisen tieteen ja tieteellisen maailmankuvan totuuden lähteinä. 
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Kasvatuksen ja koulutuksen osalta hän oli suurten reformien kannattaja ja 
opetuksen uudistaja. Tämän seurauksena hän oli jatkuvasta valtaapitävien 
epäsuosiossa ja kärsi sen seurauksena omassa elämässään merkittävästi. 

Unamunon kritiikki ei ole menettänyt teräänsä tai merkitystään sadassa 
vuodessa. Yhä voimme olla huolissamme poliittisten päättäjien toiminnasta 
pyrkimyksissään kohdella ihmistä ja rakentaa koulutusjärjestelmäämme 
ihmisille tuotantovälineinä ja kuluttajina. Tasavertaisuuden kysymykset 
nousevat yhä uudestaan keskiöön, kun oppimistulosvertailuissa vanhempien 
sosioekonomiset erot selittävät voimakkaasti lasten koulumenestystä ja 
osaamista. Uusia kasvavia sukupolvia kohtaavat haasteet ovat mittakaavaltaan 
globaaleja, ja kaikki tapahtuu ihmiselle hallitsemattomalla nopeudella. Sodat 
eivät ole maailmasta loppuneet, vaan niistä on tullut maailmanlaajuisia kriisejä.  

Minulle Unamunon viehätys on hänen uskomattomassa kyvyssään olla 
tietoinen oman ponnistelunsa ristiriitaisuudesta ja hyödyttömyydestäkin. Kun 
tulen ajatelleeksi jotakin hänen ajattelustaan, seuraavassa käänteessä hän toteaa 
saman itse. Samalla tapaa tässä tutkimuksessani pyrin läpinäkyvästi tiedos-
tamaan ja kuvaamaan osallisuuteni asteen ja merkityksen. 

Filosofia on valtavirraltaan yhä jopa enenevästi analyyttisen tradition 
sanelemaa. Tiede valtaa yhä alaa uskonnoilta, vaikka valtaosa maailman 
ihmisistä edelleen rakentaa elämänsä uskonnollisen maailmankatsomuksen 
varaan myös länsimaissa. Maallistuva maailmankuvamme tukeutuu tieteen 
käsitykseen todellisuudesta, mikä Unamunon näkökulmasta on totuuden 
riisumista, nylkemistä joksikin, mitä se ei ole. Ja konkreettinen, elävä ihminen 
oman olemisensa uneksijana ja ymmärryksensä runoilijana on yhä yksin 
merkitysten ja tarkoituksen kysymystensä kanssa. Näihin kysymyksiin nyky-
filosofia tai tiede ei ota mitään kantaa. Uskonnot ovat sodan kappaleita, joita 
ihmiset käyttävät omiin tarkoituksiinsa. On kuin monikulttuurisessa maailmassa 
Unamunon kuvaamat ihmisen sisäiset ristiriidat, kunkin traaginen elämäntunto, 
purkautuisi maailmanlaajuisiksi konflikteiksi, joista olemme lopulta osallisina 
kaikki tavalla tai toisella. Eikä meillä edelleenkään ihmisinä tai ihmiskuntana ole 
keinoja ratkoa näitä ristiriitoja sisällämme tai keskenämme. Ongelmat juontavat 
tavastamme unohtaa ihmisyys toisissamme. Sodassa vastassamme on vihollinen, 
ei eläviä konkreettisia ihmisiä. Kasvattaessamme kasvatamme oppilaita, 
opiskelijoita, tulevia työntekijöitä, emme ihmisiä heitä itseään ja ihmiskuntaa 
varten. 

Suomessa kasvatusfilosofia turhan harvoin näkyy yhteiskunnallisessa 
keskustelussa kasvatuksesta. Otamme annettuina humanistiset, demokraattiset 
arvot. Emme ole tietoisia kasvatustoimintamme ja päätöksenteon filosofisista 
perusteista. Harvoin mietimme, toteutuvatko olettamamme arvot todella, tai 
mitä ne oikeastaan tarkoittavat. Silti näiden jatkuvien reformien aikoina 
kasvatusfilosofisten teemojen tutkiminen, kasvatuksen ajatteleminen ja tehdyn 
perinpohjainen reflektoiminen tuntuvat minusta ensiarvoisen tärkeiltä. Kun 
säntäämme uudistamaan tablettilaitteet, lukitsemme lapsemme päiviksi 
huonoon sisäilmaan ja tehostamme ammattikasvattajien työtä erilaisin 
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kilpailukykysopimuksin, emme ehkä huomaa, mitä olemme tekemässä, ja miten 
se vaikuttaa ihmisiin, joita kasvatamme. 

Aloittaessani tämän väitöskirjan kirjoittamista syyskuussa 2016 oli 
Unamunon kuolemasta kulunut 80 vuotta. Unamunon kuollessa oli mummini 
siis 15-vuotias, suunnilleen saman ikäinen kuin nuoret, joita opetin. Aika vuoteen 
1936 ei vaikuta pitkältä näin ajateltuna. Silti koen, että Unamuno eli eri maailmaa 
ja todellisuutta kuin minä. On kulunut kahden konkreettisen ihmisen koko ikä. 
Viimeistellesäni tätä tuotostani koko inhimillinen todellisuus on epävarmuuden 
ja ristiriidan tilassa, jota edes Miguel de Unamuno ei ehkä olisi osannut aavistaa. 
Kiivain yhteyksin toisiinsa kytketyt kansallisvaltiot taistelevat säilyttääkseen 
elossa yhteiskuntien kaikkein hauraimmat. Tiedemiehet etsivät kiireellisiä 
keinoja ihmishenkien pelastamiseksi niitä myös löytäen. Filosofit ottavat 
julkisuudessa kantaa etiikan ja moraalin lihaa ja luuta koskettaviin konkreettisiin 
kysymyksiin siitä, miten on elettävä, ja kenellä on oikeus elää. Kasvattajat ovat 
ottaneet digiloikan siihen valmistautumatta, sillä koko läntinen maailma käy 
koulua etänä. Odottamatta olemme tilanteessa, jossa kasvattajat ja kasvajat eivät 
saa olla toisilleen elävinä, konkreettisina läsnä. Millaisia seurauksia tällä on 
ymmärryksellemme kasvatuksesta tai juuri nyt kasvaville ihmisille, jää 
nähtäväksi, tunnettavaksi ja tutkittavaksi. Unamunolle ihmisen pahin 
taistelukumppani on ihminen itse. Me ihmiskuntana kamppailemme vastaan 
virusta, joka kruunaten konkretisoi Unamunon väitteet ihmisyydestä, 
kasvatuksesta ja jopa filosofiasta. 

Miguel de Unamunon filosofia tarjoaa ratkaisua ihmisen ikuisiin 
kysymyksiin: paljaus, avoimuus, rehellisyys niin itselle kuin toisille ja rakkaus, 
kärsimyksen tunnistaminen ja tunnustaminen itsessään ja toisissa, ihmisyyden 
hyväksyvä myötätuntoinen armeliaisuus ja hyväntahtoisuus toisia kohtaan. 
Filosofia näyttäytyy pyrkimyksenä ymmärtää ihmistä itsessään ja toisissa. Se 
avautuu runoutena, joka luo kauneutta ja tavoittelee totuutta maailmasta ja 
maailmaan. Pohjimmiltaan kaiken kärsimyksensä ja epäilyksensä keskeltä 
Unamuno valitsee lopulta aina toivon filosofiansa lähtökohdaksi ja elämänsä 
ratkaisijaksi. Näistä lähtökohdista lähden minäkin kokeilemaan ja 
tavoittelemaan lisääntyvää ymmärrystä. 
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Ja niin hänen oli tapana sanoa käytännöllisen filosofiansa yhteenvetona: 

On annettava sattumalle omansa! 1  

 
Elävän ihmisen kasvatus on tutkimukseni kohteena. Sitä tekee elävä ihminen, 
joka haluaa filosofoida elävien ihmisten kasvattamisesta elävien ihmisten 
kasvattamiseksi. Tutkimukseni maisema on kaksijakoinen. Toisaalta tutkin 
espanajalaisen ajattelijan ja kulttuurivaikuttajan Miguel de Unamunon (1864-
1936) näkemystä filosofiasta, käsitystä ihmisestä ja ajatuksia kasvatuksesta. 
Toisaalta tutkin ennen kaikkea sitä itse elämääni suomalaisen kasvatuksen 2000-
luvun todellisuutta, jossa olen aikuisen ikäni kasvattajana, filosofina ja elävänä 
ihmisenä matkannut. 

Unamuno-tutkimuksessa on hahmotettavissa kaksi linjaa. Unamuno-
kriittinen linja lähestyy Unamunoa analyyttisesti, tekee havaintoja hänen 
ajattelunsa epäloogisuudesta, käsitteellisestä epämääräisyydestä ja 
epäjohdonmukaisuudesta. Tämä näkökulma on usein johtanut johtopäätökseen, 
ettei Unamunoa voida vakavasti ottaen pitää filosofina. Suopeimmillaan arviot 
pitävät häntä kirjailijana ja ajattelijana. Toinen tutkimuslinja on Unamunoa 
ihaileva, Unamunon ajattelun erityislaatuisuutta kunnioittava ja hänen 
ajatteluaan myötäelävä. Maria Zambrano (2019, 29) kirjoittaa oman hyvin pian 
Unamunon kuoleman jälkeen vuosina 1940-1945 maanpaossa kirjoittamansa 
kommentaarin ensilehdellä, ettei pyrikään objektiivisuuteen, vaan kirjoittavansa 
osallisuudesta käsin.  Itse kuljen kiistatta enemmän tätä jälkimmäistä tietä, 
osallisena, kyljessä kiinni ja rinnalla, lähellä. Puhtaasti kriittisen etäisyyden 
ottaminen olisi paitsi mahdotonta myös tutkimushankkeeni ja Unamunon 
ajattelun ymmärtämisen kannalta tuhoisaa ja epätarkoituksenmukaista. 

                                                 
1 Y es lo que él solía decir como resumen de su filosofía práctica: 
-¡Hay que dar al azar lo suyo! (Unamuno 1947, 20.) 
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Käsiteanalyyttinen, kriittinen tarkastelu, jota sitäkin on runsain mitoin 
harjoitettu, johtaisi vain toteamukseen, että Unamuno ei käytä kiinteitä käsitteitä, 
ei niitä pyrikään kirkastamaan, ja että hänen ajattelunsa on täynnä räikeitä 
ristiriitaisuuksia, minkä hän itse avoimesti ja sitä painottaen myötää tehden siitä 
filosofiansa ytimen. Samoin minkä tahansa elävän, minun tutkimukseni 
tapauksessa suomalaisen kasvatuksen, eritoten kasvavan ja kasvattavan ihmisen 
katsomisen kannalta, on osallistuva ja oman kokemuksen auki ottava asenne 
mielestäni hedelmällisempi asetelma kuin vilpillinen pyrkimys objektiivisuuteen. 
Olen itse osa niin ihmisyyden kuin suomalaisen 2000-luvun kasvatuksenkin 
näkymää. Siitä juuri nousee tutkimusintressini ja tarpeeni ymmärtää.  

Unamunon filosofiaa on tutkittu Suomessa niukasti. Vesa Nuorvan (1997) 
Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa tekemä väitöskirjatutkimus 
Luottamus ja epäilys Painopisteen muutos harmonisesta traagiseen Miguel de 
Unamunon uskonkäsityksessä on ainoa selkeästi Unamunoon keskittyvä laajempi 
tutkimustyö Suomessa. Pekka Lempiäisen (2014) väitöskirja José Ortega y 
Gassetista viittaa sekin Unamunon filosofiaan kriittisestä näkökulmasta. Jo 
pelkästään Unamunon filosofiaan keskittyvä tutkimus on siis hyvinkin 
perusteltua toteuttaa. 

Miguel de Unamunon ajattelu on rakenteeltaan kuin maailmankaikkeus, 
jossa rajauksesta ja näkökulmasta riippuen ollaan aina keskipisteessä. Mikään 
tarkasteluvinkkeli ei ole toista oikeampi, perustellumpi tai tärkeämpi. 
Kokonaisuutta on vaikea kuvata yksityiskohdasta käsin. Hän katsoo Salamancan 
yliopiston ihailtua julkisivua kokonaisuutena sen sijaan, että keskittyisi vain 
kuuluisan sammakon etsimiseen. Koska tässä tutkimuksessa Unamunon 
moniulotteinen ajattelu on taivutettava kaksiulotteiselle paperille, lineaarisiksi 
sanajonoiksi, pyrin pysymään kiinni prosessissa, säilymään mukana Unamunon 
ajatuksien kulussa, pysäyttämättä tai nujertamatta sitä luokitteluihin tai 
käsitteellistyksiin, joita hän henkeen ja vereen kammoksuen vastusti 
filosofiassaan. Koska tehtävä on mahdoton, on tyydyttävä syntyvään jäsentelyyn 
sen toivossa, että se kuitenkin valaisisi näkyviin jotakin uutta tai nostaisi esiin 
jotakin merkityksellistä ja oleellista. 

Unamunon teksteistä löytyy kaikki. Se, minkä hänen ajatuksistaan voin 
ajatella, on hän jo itsekin ehtinyt ajatella ja kirjoittaa moneen kertaan. Unamunon 
filosofian suurin vahvuus ja merkittävin puhuttelevuus perustuu hänen 
reflektionsa metatasojen moninaisuudelle. Hän on kirjoittaessaan ja ajatellessaan 
aina myös katsomassa itseään, teostaan, tekstiään, ihmistä, filosofiaa, taidetta, 
muotoa ylemmältä tasolta. Hän on tietoinen ajatustensa ja tekstiensä 
rajallisuudesta ja ristiriitaisuudesta.  Hän pyrkii siihen, mitä väittää hyväksi ja 
arvokkaaksi, tahtoo elää niin kuin opettaa.  

Unamuno luo itse kieltä, joka jo olemassaolevaa paremmin kuvaa hänen 
kokemustaan ja ajatustaan. teksteissä, jotka toisinaan paljastavat syvän 
loukkaantuneisuuden ja turhautuneisuuden ymmärtämättömiä kriitikoita 
kohtaan, on aina läsnä myös nöyrä totuuden tavoittelija, etsijä, jonka ainoana 
johtotähtenä on todellisten eksistentiaalisten, filosofisten elämän kysymysten 
vilpitön ratkaiseminen äärimmäisen persoonallisella ja siten Unamunon mukaan 



 
 

20 
 

äärimmäisen universaalilla tavalla. Hän ikään kuin suodattaa omaan ilmaisunsa 
jo kaiken sen, minkä hän on oppinut, erottamatta sitä omasta reflektiostaan 
jonkun toisen ajatteluksi, keino, jota hän suosisi filosofian tekemisessä itse 
kullekin. En siis tutkimuksessani lähesty Miguel de Unamunoa ja hänen 
ajatteluaan akateemisen filosofian perinteessä tyypillisestä kriittisen etäisyyden 
näkökulmasta, vaan pikemminkin Unamunon itsensä korostamasta 
ymmärtämisen kannalta hänen mukaansa välttämättömästä myötätuntoisen 
läheisyyden suunnasta. Kuten Sara Heinämaa (2000, 11) toivon koskettavani 
Unamunon tekstejä “lempeästi, ikään kuin hyväillen päämääränäni ei 
“synnyttää uutta älyllistä lasta, ei teoriaa eikä käsitettä”, vaan Unamunon ja 
lukijan välille sellaisen hedelmällisen tilan avaaminen, jossa “molemmat voisivat 
liikkua ja tulla liikutetuiksi ennalta-arvaamattomilla tavoilla.” 

Tuukka Tomperi (2009) kysyy esipuheessaan Unamunon pääteoksen Del 
sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos  (1913) suomenkieliseen 
laitokseen Traaginen elämäntunto (2009), miksi Unamuno myös toiminnassaan 
rakensi ristiriitaa yksityisen minänsä ja jatkuvan julkisen vastavirtaisuuden 
välille. Kuten Tomperikin, näkisin syyn olleen Unamunon sisäisessä 
dynamiikassa. Minulle Unamunon tuotanto avautuu ennen kaikkea lihaa ja luuta 
olevan traagisen elämäntuntonsa kanssa painivan, totuuden rakastajan 
kärsivänä, ristiriitaisena taisteluna oman yksilöllisen, henkilökohtaisen, 
persoonallisen eksistentiaalisen kuilunsa suhteen. Tulkitsen tämän 
eksistetiaalisen etsinnän olevan myös Unamunon kärkevien ja poleemisten 
mielenilmauksien taustalla. Häntä ajaa tarve löytää kokonaisymmärrys 
todellisuudesta. Suhteessa toisiin ihmisiin, hän mieluummin yllyttää ja herättää 
ajattelemaan kuin silittelee tai myötäilee.  

Katson Unamunon filosofiaa ensisijaisesti yhden konkreettisen ihmisen 
koko elämäntyönä ja sovellan sitten Unamunon filosofian luomuksia omaan 
elämäntyöhöni opettajan ja äitinä. Välillä poikkean katsomaan tarkemmin 
valikoituja yksityiskohtia Unamunon työstä (filosofian luonne runoutena, 
konkreettinen ihminen, kasvatus rakkautena) palatakseni taas 
kokonaisymmärrykseen näiden tulkintojeni merkityksestä elävälle 
todellisuudelleni tässä ja nyt ihmisinä ja kasvattajana. Tämän kaiken teen toivoen, 
että ymmärrykseni elävästä todellisuudesta, elämästä, filosofiasta ja itsestäni 
eritoten kasvattajana laajenisi, kokonaistuisi, ja että tavoitan Unamunon 
filosofian laajemman merkityksen ihmisen elävälle elämälle tässä ja nyt. 

Kasvatus on normatiivista toimintaa, joka nojautuu tiettyihin arvoihin ja 
tähtää tiettyihin arvokkaina pidettyihin tavoitteisiin. Kasvatuksesta 
puhuessamme on taustalla aina jokin ihmiskäsitys, tietokäsitys, arvojärjestelmä, 
elämänkatsomus ja maailmankatsomus (ks. esim. Ojansuu 2014, 125; Jokisaari 
2014, 24; Värri 2014, 29). Siksi on tarpeen tässä tutkimuksessa Unamunon tarpeen 
taustoittaa Unamunon näkemyksiä filosofiasta, tieteestä, uskonnosta ja etiikasta, 
jotta tulemme tietoiseksi, millaisista lähtökohdista hänen ymmärryksensä 
ihmisestä ja näkemyksensä kasvatuksesta nousee, millaista maisemaa vasten ne 
on miellettävä. 
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Kasvatuksen kentällä ajattelijat ajattelevat, tieteentekijät tutkivat ja tekijät 
tekevät. Miguel de Unamunon mukaan todellinen filosofia on toimintaa 
(Unamuno 1997a, 48). Kuinka ajatukset ja toiminta voivat yhtyä, jos tämä ei 
tapahdu yhden ihmisyksilön kokemuksen sisällä? Toki meillä on toiminta-
tutkimusta ja monet kaltaiseni pyrkivät tuomaan toiminnan ja ajattelun, 
käytännön ja tutkimuksen kiinteään yhteyteen. En voi silti välttyä ajattelemasta, 
että asioista päättävät ja ihmisiä johtavat johdonmukaisesti ajattelijat enemmän 
kuin tekijät. Ammattikasvattajat varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppi-
laitoksissa eivät ehkä ajattele toimintansa filosofisia perusteita, mutta silti etenkin 
aineopetuksessa hieman varttuneempien kasvatettavien joukossa painottuu 
rationaalinen, käsitteellinen, päänsisäinen maailma koetun, emotionaalisen ja 
vitaalisen kustannuksella. Ajateltu maailma on erilainen kuin eletty maailma. 
Käsittein tavoitettu ja rationaalisiin ihanteisiin perustuva kertomus 
todellisuudesta toinen kuin ristiriitainen, repaleinen ja epäjohdonmukainen 
koettu. Tutkimuksessani haluan tuoda näitä kahta todellisuutta ainakin itselleni 
lähemmäksi toisiaan. Välittäjäaineena toimii Miguel de Unamunon 
konkreettinen ja runollinen ajattelu. 
 
TUTKIMUKSENI TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 
Tässä tutkimuksessa tavoitteeni on selvittää ja kuvata, mitä filosofia oli Miguel 
de Unamunolle.  Sen jälkeen kokeilen tulkintaani hänen käsityksestään filosofian 
konkreettiseen tekemiseen filosofisen ihmistutkimuksen ja kasvatusfilosofian 
alueella. Sovellan tämän kokeilun tuottaman ihmiskäsityksen ja kasvatus-
filosofisten näkemysten antia niihin eläville kasvatuksen ilmiöihin, jotka tässä 
ajassa liikkuvat ja kasvattajanurallani ovat vastaani tulleet. En siis pyri kriittisesti 
arvioimaan Unamunon käsitysten ehdotonta todenperäisyyttä, vaan katsomaan, 
millaisia seikkoja ja kysymyksiä hänen ajatustensa soveltaminen nostaa esiin 
suomalaisesta kasvatusmaisemasta ja ihmisestä. 

Tämä tutkimus on paitsi pyrkimys ymmärtää Unamunon todellisuutta 
omista persoonallisista, yksilöllisistä lähtökohdistani käsin myös ponnistus jä-
sentää ja mieltää todellisuuttani Unamunon lähtökohdista käsin. Erityisesti 
keskityn jäsentelemään elävää kasvatusta, elämiäni kasvatuskokemuksia sekä 
Unamunon ajattelun kasvatukseen liittyviä huomioita. Tutkin, mitä Unamunon 
filosofian keinoilla tai työkaluilla ja johtopäätöksillä voin konkreettisena 
ihmisenä tehdä konkreettisessa kasvatusfilosofiassa ja kasvatustodellisuudessa. 
Tämän tekeminen edellyttää, että selvitän ensin, mitä filosofia Unamunolle oli 
sekä millaisia olivat hänen ihmiskäsityksensä ja näkemyksensä kasvatuksesta. 

Päämääränäni on siis peilata Suomessa 2000-luvulla käytyä kasvatus-
keskustelua Unamunon ihmiskäsitystä ja kasvatusajattelua vasten. 
Tarkoituksenani on uuttaa näkyviin niitä metaforia, toistoja, ristiriitoja ja 
tarinoita, joita meidän aikamme Suomen kasvatuksen alueella parhaillaan on 
vireillä, käydä monodialogia tämän keskustelun kanssa Unamunon näkemyksiä 
vasten heijastellen.  
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On ilmeistä, että tämän tutkimuksen puitteissa ei ole mahdollista tehdä 
kattavaa selvitystä kaikesta alueella käydystä pohdinnasta viimeisen kymmenen 
vuoden ajalta. Siksipä pikemminkin aioin nostaa esiin joitakin kavattajuuteni 
varrella ja sekä kasvatustieteessä että kasvatusfilosofiassa Suomessa toistuneita 
teemoja. Näitä ovat muun muassa positiivisen psykologian eetos, kriittinen 
pedagogiikka, digitaaliset oppimisympäristöt, jatkuva tai elinikäinen oppiminen, 
yhteisöllinen pedagogiikka, maapallon kestävä kehitys ja ihmisen tulevaisuus, 
yksilölliset polut sekä koulutuksen reformi. Tarkastelen näitä kasvatuksen ja 
koulutuksen alueen metaforia poimimalla esimerkinomaisesti joitakin vali-
koituja tieteellisiä puheenvuoroja sekä julkisessa sanassa ilmestyneitä uutisia ja 
otsikoita. Vaikka katsaus ei ole kattava, on siinä kuitenkin esimerkkejä kaikista 
suomalaisen kasvatuksen maisemista eli kotoa, informaaleista yhteisöistä, 
varhaiskasvatuksesta, peruskoulusta, toisen asteen koulutuksesta eli lukiosta ja 
ammattikoulusta, yliopiston ja ammattikorkeakoulun opettajan koulutukseen 
saakka. Tieteellisten julkaisujen ja julkisen median uutisten lisäksi otan 
tarkasteluun mukaan joitakin suomalaisen koulutusjärjestelmän perustuksina 
toimivia asiakirjoja, näistä tärkeimpänä perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet 2017.  

Pitäydyn tarkasteluissani niin filosofian kuin kasvatustutkimuksenkin 
osalta nimenomaan suomalaisessa tämän ja viime vuosikymmenen maailmassa, 
maisemissa, jotka olen itse aikuisena, yli 25-vuotiaan kehittynein aivoin, jo 
ammattikasvatuksen piirissä toimivana ammattikasvattajana ollut itse elämässä 
ja kokemassa. Rajaus on tähdellinen siksi, koska tämän tutkimuksen puitteissa ei 
ole tarkoituksenmukaista hamuta koko tuhansien vuosien mittaista filosofian 
historiaa, siksi, koska oman ymmärrykseni kannalta merkittävänä näyttäytyy 
juuri tämä käsillä oleva todellisuus, siksi koska päämääräni on nimenomaisesti 
peilata Unamunon ajatuksia tämän päivän suomalaisen kasvatusmaiseman ja 
oman eletyn matkani viitekehyksessä, ja siksi, koska rajaaminen on 
kertakaikkisen välttämätöntä, jotta tällaisen tutkimuksen tekeminen ylipäänsä 
käy mahdolliseksi. Filosofian osalta viittaan klassikoihin ja muihin kuin 
suomalaisiin filosofeihin vain niiltä osin, kuin Unamuno heidät itse jossakin 
yhteydessä mainitsee. Kasvatustieteellisen ja julkisen keskustelun kohdalla teen 
jokusen harkitun askeleen espanjalaiseen horisonttiin, koska Unamunoa on 
melko mahdoton tutkia astumatta hänen konreettisiin maisemiinsa. 

Liikun Unamunon tapaan äärimmäisen yksilöllisestä hyvin yleiseen; 
omista kokemuksistani yleisiin yhteiskunnallisiin huomioihin kasvatuksesta. 
Unamunon toistasataa vuotta sitten esittämät näkemykset elävän ihmisen 
kasvattamisesta eivät ole sidottuja aikaan ja paikkaan, vaikka ne kumpuavatkin 
juuri siitä yhteiskunnallisesta tilanteesta ja Unamunon henkilökohtaisesta 
asemasta. Poimin Unamunon ajattelusta sellaisia huomioita, jotka osuvat elävään, 
kasvavaan ihmiseen ja hänen kasvattajaansa jokaisessa ajassa ja paikassa. 
Unamuno kirjoittaa monodialogiaan kouluttaakseen ja kasvattaakseen itseään, 
saadakseen järjestystä oman mielensä kaaokseen. Tämä jalo pyrkimys ei ole 
kovinkaan kaukana omista todellisista motiiveistani kirjoittaa tämä väitöskirja 
juuri tästä aiheesta, juuri näin, juuri nyt. 
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Toteutan Unamunon käsitystä filosofiasta niin filosofian tekemisen 
tavassani kuin hänen kasvatusajattelunsa soveltamisessakin. Tarkastelen 
Unamunon ajattelua ja kokemaani, elämääni todellisuutta käytäntöjen ja 
ihmisenä olemisen kautta Unamunon käsitysten avulla. Sekä tutkimus-
kysymykseni että teorian ja koetun yhdistävä asetelma asettavat minut tutkijana 
hedelmälliseen välimaastoon käytännön toimijuuden ja käsitteellistävän 
filosofin roolissa. Filosofia on minulle Unamunon tapaan pyrkimys luoda 
kokonaisymmärrystä todellisuudesta ja kaikkeudesta, jossa elän kokevana ja 
tuntevana ihmisenä.  

Kasvatus alkaa ihmiskäsityksestä, toteaa Don Avito Unamunon romaanissa 
Amor y pedagogía vuodelta 1902 (Unamuno 1946a, 39). Rakkautta ja pedagogiikkaa 
on Unamunon teoksista se, jossa hän kaikkien systemaattisimmin käsittelee 
kasvatukseen ja opetukseen liittyviä kysymyksenasetteluja. (Goicoechea Gaona 
& Fernández Guerrero 2014, 52) Niinpä itsekin aloitan Unamunon 
kasvatusajattelun tarkastelun, jäsentämällä ensin hänen näkemystään ihmisestä. 
 
Tutkimukseni tutkimuskysymykset ovat: 
1. Mitä filosofia Unamunon ajattelussa on? 
2. Millainen on Unamunon ihmiskäsitys? 
3. Mitä Unamuno ajatteli kasvatuksesta? 
4. Mitä annettavaa näillä kahdella käsityksellä on nykypäivän 

kasvatusajattelulle Suomessa? 
 
Tutkimuskysymyksiin vastaamisen lisäksi tavoittelen tutkimuksessani seuraavia 
asioita: 
1. Ymmärtää, mitä filosofia Unamunolla on. 
2. Ymmärtää Unamunon ihmiskäsitystä ja kasvatusnäkemystä. 
3. Kokeilla Unamunon filosofian tekemisen tapaa ja keinoja ihmisen ja 

kasvatuksen ymmärtämiseksi. 
4. Soveltaa Unamunon tapaa tehdä filosofiaa nykypäivän suomalaisen 

konkreettisen kasvatustodellisuuden ymmärtämiseen ja jäsentämiseen. 
 
Tutkimukseni on sekä Unamunon filosofian ymmärtämistä että puheenvuoro 
kasvatusfilosofiseen keskusteluun Suomessa, joka edelleen tuntuu ihmiselle 
hyvältä paikalta kasvaa ja elää. 
 
FILOSOFIAN JA KASVATUSTUTKIMUKSEN LUONTEISTA 

 
Jokainen filosofian nimissä tehty ponnistus tai tutkimus ottaa aina kantaa myös 
kysymykseen siitä, mitä filosofia on. Tekijän käsitys filosofian luonteesta ilmenee 
toteutetun työn rakenteessa, valinnoissa, rajauksissa, kielessä, menetelmissä, 
muodossa ja sisällössä. Metafilosofia viittaa sellaiseen filosofiseen tarkasteluun, 
jossa keskitytään filosofian olemuksen, luonteen, arvon, rajanvetojen, 
mielekkyyden, mielen, merkitysten pohdintaan. Itse puntaroin tätä 
metafilosofista kysymystä pro gradu-työssäni Filosofian filosofia, metafilosofinen 
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tutkielma filosofian luonteesta arvosta. (Bask 2002) Käsillä oleva tutkimukseni jatkaa 
osaltaan aiheen parissa. Nyt tarkoituksellisesti valitsen yhden rajatumman tavan 
mieltää filosofiaa kokeillakseni ja soveltaakseni sitä. Minusta tuntuu, kuten Sara 
Heinämaastakin (2000, 9) että “filosofin tulee, jälleen kerran, ajatella ennen 
muuta filosofian luonnetta” , ja  myös minusta vaikuttaa siltä, että filosofin on 
tehtävä tämä “omassa ajassaan kerta toisensa jälkeen uudestaan”. Oleellista on 
sekä sielua koskettava että ruumista liikuttava jatkuva liike. (Mt.) 

Kysymys filosofian luonteesta, sen tekemisen tavoista ja ennen kaikkea sen 
merkityksestä elävälle ihmiselle hiersi Unamunoa koko hänen elämänsä ajan. “Ei 
ole syvällisempää filosofiaa kuin sen pohtiminen, miten filosofoida(an)”, hän 
sanoo, “Filosofian historia/tarina on ikuinen filosofia.”2 Tarkastelen Unamunon 
näkemyksiä filosofiasta luvussa 2. Unamunon toteuttama filosofiakäsitys liikkuu 
sellaisessa tieteen, taiteen ja elämän välisessä rajapinnassa, jossa kokeiluni on 
mahdollista avata jotakin uutta näkymää myös filosofian maisemaan. Kuten 
tiedetään, yksiselitteistä vastausta siihen, mistä filosofiassa on kyse, ei ole, eikä 
sitä voi odottaakaan. Filosofiassa eri näkökulmat sen asettuessa johonkin 
tekstilliseen muotoon, aina myös sekoittuvat ja liudentuvat toisiinsa, 
erottamattomaksi kokonaisuudeksi. 

Filosofian kenttään lankeaa perinteisesti keskustelun käyminen näistä 
kysymyksistä sekä se, ettei yhtenäistä, yksimielistä näkemystä saavuteta. 
“Filosofia on kysymistä ja keskustelua toisten kanssa”, kaiuttaa Sara Heinämaa 
(2000, 128) Simon de Beauvoiria. Eräs tätä moniäänisyyttä suomalaisessa 2000-
luvun horisontissa ilmentävä keskustelukokoelma on Henrik Rydenfeltin ja 
Heikki A. Kovalaisen toimittama teos Mitä on filosofia?. Teoksessa aikamme 
suomalaiset ammattifilosofit tuovat esiin vaihtelevia näkemyksiään 
nykyfilosofiasta. Suomalaisten eturivin filosofien tekstejä moniäänisyydestä 
huolimatta näyttäisi yhdistävän yhteisymmärrys siitä, että filosofian piiriin 
kuuluu varsin erilaisia näkökulmia ja tyylejä. Rajankäynti ns. akateemisen 
ammattifilosofian ja laajemmin ymmärretyn elämänfilosofian välillä on sekin 
filosofian filosofinen ikuisuuskysymys. Teoksessa filosofian luonnetta ja 
merkitystä lähestytään suunnista, jotka Unamuno-tutkimuksen kannalta 
näyttäytyvät kiinnostavina. Filosofin voidaan nähdä uskontona ilman jumalia, 
ihmisen todellisuuden kanssa tapahtuvana kohtaamisena, luovuutena ja myös 
taiteellisena toimintana ja ja runoutena, jonka tavoitteena on luoda jotakin 
elämää palvelevaa (Kovalainen 2014, 189). Yksilöllinen ajattelu ja vakava 
elämänfilosofia voivat olla mahdollisuus mielikuvituksen keinoin ylittää 
tieteellisyyden ja elämän rajapinnoilla syntyvää kuilua. Omakohtaisen 
kokemuksen korostaminen on inhimillisen katsantokulman tuomista filosofiaan 
tieteenä, pyrkimys kurkottaa parempaan tulevaisuuteen kielen kaavoihin 
kangistumatta vastuunsa ja perusteltavuutensa säilyttäen (mt., 192).  

Filosofian ja elämän tuominen läheiseen yhteyteen saa varsinaisen 
voimansa, kun uskallamme ottaa oman toimintamme aiheeksi. Oman itsen ja 
maailma ymmärtäminen ovat yksi yhteinen ja samalla elämän keskeisen 

                                                 
2 No hay más profunda filosofía que la contemplación de cómo se filosofa. La historia de la 
filosofia es la filosofía perenne. (Unamuno 1978, 119.) 
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ongelman tutkimista: miten minä ihmisenä kohtaan maailman, miten maailmaa 
tulisi ja voisi muuttaa, mitä itse voisin tehdä? (Mt., 195-197.) Oma hankkeeni on 
juuri tämänkaltainen pyrkimys kokemusten, filosofian, Unamunon ajattelun ja 
kielellisten ilmausten välisten yhteyksien lomittamista yhtenäisemmäksi 
ymmärryksen reitistöksi. Maailman tuleminen, Kovalaisen 
sanoin, ”rikkaammaksi ja kirjavammaksi”, tai omin sanoin, täydemmäksi ja 
moniulotteisemmaksi, on tällaisen hankkeen onnistuneen lopputuloksen kriteeri. 
Kovalainen näkee filosofian haasteeksi eettisen, elämää rikastuttavan ja 
ihmiseksi oppimisen tehtävän, joka täytetään uutta luovalla ajattelulla ja joka 
palkitsee monimuotoisemmalla elämällä (mt., 199.) Näissä pyrkimyksissä voi 
nähdä myös tämän tutkimuksen piilo-opetussuunnitelmallisen filosofisen 
päämäärän.  

Seinälä (2015) jatkaa näkemyksellä, että filosofia on itseksi tulemista. 
Filosofia on tapa olla maailmassa ja nähdä se. Erilaisia filosofisia katsantokantoja 
yhdistää niiden pyrkimys antaa ymmärrettävä käsitys maailmasta ja siitä, miten 
siinä tulisi toimia. (Mt., 215.) Tiede, joka pyrkimyksessään totuuteen unohtaa 
oman osallisuutensa totuuden tuottamiseen, ei Seinälän mielestä ole 
totuudellista (mt., 217). Kun tämä totuuden tuottaminen aina ainakin filosofiassa 
ja ainakin toistaiseksi vielä, tapahtuu jonkin inhimillisen itsen, subjektiivisen 
tietoisuuden toimesta ja piirissä, on filosofialla keskeinen rooli tämän itsen ja 
tuon itsen saavuttaman ymmärryksen tuottamisessa. Kysymys itse-
tuntemuksesta on tällekin tutkimukselle ajankohtainen ja näkökulmallisesti 
myös filosofinen päämäärä ”hasta una acción”, toimintaan saakka, kuten 
Unamuno (1997a, 48) edellyttää. Filosofia onkin parhaimmillaan 
henkilökohtaista ja luo henkilökohtaista merkityksellisyyttä, Seinälä esittää (mt., 
220). Ensimmäisen persoonan näkökulma on ohittamattomaton (mt., 221). Oman 
filosofointini kannalta on oleellista tehdä henkilökohtaisuus ja itsen 
ensimmäisyys lähtökohtaisesti näkyväksi. Kielellisesti tämä tarkoittaa 
passiivimuotojen harvinaisuutta, minän majailua lauseiden aluissa ja 
verbipäätteissä, monikon ensimmäisen persoonan mukaan kutsuvaa, syleilyynsä 
sulkevaa me-muotoa puhuessamme meistä ihmisistä tai kasvattajista kaikista. 
Filosofisessa mielessä itsetuntemus antaa keinoja maailmassa toimimiseen. 
Filosofia on oman ajattelun selkiyttämistä ja itseksi tulemista.  Sellaisena se auttaa 
myös ymmärtämään toisia. (Mt., 225-227.)  

Filosofialla on myös annettavaa onnellisuuden saavuttamiseksi (Tuominen 
2010, 96). Rakentavassa filosofiakäsityksessä, ihmiselämän syvimpiin ongelmiin 
pureutuminen on juuri filosofian tehtävä filosofiana (mt., 98). Filosofisen 
ajattelutyön on voitava joskus saada paradoksaalinen tai aforistinen muoto ja 
ajattelun raja-alueiden lähestyessä tehtävä ajatuskokeita (mt., 107). Kielen ja 
argumenttien rajat antavat tilaisuuksia hedelmällisiin ajatuskokeisiin, 
paradokseihin ja arvoituksiin (mt, 108). Filosofian asemasta ja sen hyödyistä 
yhteiskunnalle kirjoittaa Yrjönsuuri (2010), joka kannattaa vaatimusta filosofian 
yhteiskunnallisesta hedelmällisyydestä (mt., 249). Taloudellisen hyödyn sijasta 
on perusteltua vaatia filosofian tuottavan nyky-yhteiskunnalle parempaa 
ymmärrystä (mt., 250). Oman tutkimukseni kannalta saavutettu ymmärrys 
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palvelee erityisesti ammattikasvattajia ja toisaalta niitä, joilla on halu ohjata 
kasvatus- ja koulutuspoliittista päätöksentekoa taloudellisen hyödyn 
tavoittelusta, näennäisesti niukkenevien voimavarojen jaosta ja yleisestä 
yhteiskunnallisesta tehostamisesta suuntaan, jossa ihminen tulee paremmin 
muistetuksi ja huomioiduksi. Moisio (2010) tuo esiin filosofian aikalaiskriittisen 
ja kriittisen pedagogisen luonteen. Ajattelevilla ihmisillä on velvollisuus tehdä 
filosofiaa, toisin sanoen normatiivinen pakko tehdä todellisuudelle oikeutta (mt., 
298). Tällaisen filosofian keskeisin pyrkimys on estää meitä yhteiskuntana ja 
ihmisinä unohtamasta oman tutkimukseni kohteena olevan kasvatus-
todellisuuden ja toisaalta kasvatustoiminnan inhimillisten toimijoiden 
kasvattajien ja kasvatettavien olosuhteiden ja kokemusten ristiriitaisia tilanteita.  

Unamunokin kamppailee näiden kysymysten kanssa. Moisio nostaa 
empatian erääksi filosofisen (historiallisen) tarkastelun välineeksi. Empatia on 
hänelle välitys menneen ja siitä kirjoittavan välillä (mt., 295). Filosofiassa empatia 
samalla tavoin voisi olla kohteen rinnalla ymmärtämään asettumista, kuitenkaan 
toiseen sulautumatta. Tätä tarkoitan puhuessani myötätuntoisesta läheisyydestä 
tapana tehdä filosofiaa. Filosofinen ajattelu on ajattelua itse, sanoo Laitinen (2010, 
35). Hän katsoo filosofilla olevan kyvyn olla vakuuttumatta. Kasvattaja joutuu 
konkreettisessa elämässä valitsemaan jatkuvasti. Tällöin hän on kasvatustekoja 
valitessaan vakuuttuneempi toisesta kuin toisesta näkökannasta tai sitten hän 
toimii tietämättä ja tiedostamatta jonkin muun vietävänä. Kasvatusfilosofisesti 
Laitisen näkökantaa voisi ymmärtää toistuvana paluuna kysymysten äärelle, 
puntaroimaan ja arvioimaan omien ratkaisujen oikeutusta, syitä, seurauksia ja 
perusteluja.  Ja sitten tahtona mahdollisesti toimia jatkossa paremmin. 
 
KASVATUSFILOSOFIASTA 
 
Hakiessani Helsingin yliopiston sivuilta tietoa hakusanalla ’kasvatusfilosofia’ 
tulee vastaus: ”sivua ei löydy”. Monissa muissa suomalaisissa yliopistoissa 
tilanne on toki toinen. Mikael Uljens kysyy kasvatustieteen päiville 2006 
kirjoittamassaan tekstissä ”Mitä on (suomalainen) kasvatusfilosofia?”, onko 
kasvatusfilosofialla mitään sanomista, pelkäävätkö kasvatusfilosofit, etteivät 
pärjää oikeassa maailmassa toisten todellisten, oikeiden ihmisten keskuudessa. 
Uljens itse sanoo uskovansa, että kasvatusfilosofialla on annettavaa, kun se vain 
ensin itse ansaitsee yhteiskunnallisen vaikuttamisen roolin uskottavan ja 
vaikuttavan argumentaation kautta. (Mt., 20.) Uljens usuttaa kasvatusfilosofeja 
ja kasvatustieteilijöitä yleensäkin osallistumaan ajankohtaiseen yhteis-
kunnalliseen keskusteluun ja toteaa nuoremman tutkijapolven kokevan monien 
ajankohtaisten ongelmien olevan ”kasvatusfilosofian näköisiä” (mt., 19).   

Vaikka Uljensin artikkeli on jo toistakymmentä vuotta vanha, tavoitan 
hänen huutonsa edelleen. Vaikka suomalaisella kasvatusfilosofialla Snellmanista 
lähtien on pitkät perinteet, kuten Uljenskin toteaa, kasvatuksen asioista 
keskusteltaessa kasvatusfilosofit eivät ole näkyvässä roolissa ainakaan 
julkisuudessa käytävässä keskustelussa.  Uljens mainitsee myös, että vaikka 
Suomi edustaa kasvatusfilosofiassa laajaa tuntemusta, monen eurooppalaisen 
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maan ”kasvatusfilosofiset traditiot ovat meille yllättävän vieraita”. (Mt., 18.) 
Tämän tutkimukseni tavoitteena on olla puheenvuoro, joka ensinnäkin ottaa 
julkisesti osaa ajankohtaisiin kasvatukseen liittyviin keskusteluihin ja toiseksi tuo 
espanjalaisen filosofian perinteen ja kasvatusfilosofian erään suuren ajattelijan 
näkemyksiä tunnetuksi. Lisäksi ajankohtaisten kasvatuksellisten ilmiöiden ja 
tuon espanjalaisen kasvatusfilosofisen näkökulman tuominen yhteen on yksi 
keskeisiä päämääriäni. 

Hyvän elämän ja tiedon saavuttamisen ongelmat tekevät Uljensin mukaan 
filosofiasta nimenomaan ja alkujaan sekä sivistysfilosofiaa että kasvatusfilosofiaa. 
Jos emme voi vastata tietämisen muodossa kysymykseen hyvästä elämästä, ei se 
myöskään paradoksaalista kyllä, voisi olla kasvatuksen kohteena (mt., 2.). 
Filosofia on itselleen filosofinen ongelma. Filosofia on myös tiede, joka pyrkii 
tutkimaan itseään ja vastaamaan asettamaansa ongelmaan filosofian luonteesta 
ja arvosta. (mt., 3) Metafilosofia on filosofian osa-alue tai ulottuvuus, johon 
jokainen filosofi tulee ottaneeksi kantaa aina tehdessään filosofiaa. Vastaavasti 
kasvatustieteessä voidaan ajatella tehtävän pedagogiikan pedagogiikka, kun 
mietitään, kuinka kasvatustiedettä tulisi opettaa (Uljens 2006, 3). Kun kysymme, 
mitä kasvatus on, on kysymyksenasettelumme kasvatusfilosofinen. Tällöin 
kasvatustiede ja filosofia ovat erottamattomasti toisiinsa kytketyt. 

Uljensin mukaan Suomessa kasvatustieteen ymmärtämisellä filosofisena 
ongelmana on vanha tieteenhistoriallinen perintö. Toisaalta, jos ymmärrämme 
filosofian olevan oman itsemme ja inhimillisen ajattelun ja olemisen 
ymmärtämistä, sisältää tämä ajatuksen jonkin kehitellyn filosofian välittämisestä 
edelleen, sen viestimisestä. Tällöin tavoitteena on, että lukija tai kuulija pääsee 
osalliseksi keskustelusta. Tällaisena filosofiaan kuuluu erottamattomasti 
pedagoginen ja sivistyksellinen ulottuvuus. (Mt., 4.)  

Kasvatusfilosofia on filosofiaa, jonka kohteena on kasvatus, mutta myös 
filosofialla itsellään on antiikin filosofiasta lähtien ollut kasvatuksellinen 
ulottuvuutensa. Kasvatuksen ongelma on luonteeltaan filosofinen, Uljens jatkaa 
(mt., 5). Voisi yhtä lailla todeta, että kasvatuksen ilmiöihin liittyy kaikkiin 
filosofisia pulmia tai näkökulmia. Kasvatusfilosofian tavoitteena on näiden 
kysymysten jäsentäminen.  Kasvatuksessa on kyse ihmiseksi tulemisesta ja 
ihmisenä olemisesta, joten kasvatuksen ongelma perustavanlaatuisena ei ole 
lopullisesti ratkaistavissa, mikä on tyypillistä filosofisille kysymyksille 
yleensäkin. 

Uljens toteaa yleisen kasvatustieteen tavoitteena olevan kokonais-
käsityksen kehittämisen kasvatuksen maailmasta. Hän huomauttaa valtaosan 
yleisestä kasvatustieteestä keskittyvän koulupedagogiikkaan. Tematisoinnin 
ulkopuolella jäävät eksistentiaaliset sivistysteoreettiset ongelmat. (Mt., 5.) 
Eksistentiaalisestikin suuntautunut filosofisen ihmistutkimuksen näkökulma on 
ollut vähällä huomiolla. Tämä tutkimukseni pyrkii paikkaamaan tuota aukkoa. 

Kasvatusfilosofian tehtävänä olisi käydä keskustelua kasvatuksen 
teorioiden luonteesta (mt., 5). Klassinen pedagogiikka taas on pyrkimystä 
jäsentää ihmisen ihmiseksi tulemista pedagogisena ongelmana (mt., 6). Uljens 
puhuu pedagogisen paradoksin tai antinomian ongelmasta suomalaiseen 
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kasvatusfilosofian perinteeseen voimakkaasti vaikuttaneena ongelmana. 
Vapauden käsite, jonka Uljens tuo esiin, on keskeinen myös oman tutkimukseni 
näkökulmasta, kuten myös teorian ja toiminnan välinen suhde. Lisäksi Uljens 
esittelee vaatimuksen käsitteen osana kasvatusfilosofista tarkastelua. Uljensin 
mukaan pedagoginen tahdikkuus on periaatteellisen ymmärryksen käyttämistä 
hyväkseen yksittäistä tilannetta tulkittaessa. (Mt., 7.) Unamuno on toista mieltä, 
sillä hänelle rakkaus tulee ennen periaatteita ja pedagogiikkaa. Kasvatuksellinen 
käytäntö on hermeneuttisesta lähtökohdasta katsottuna aina jo reflektoitua, 
Uljens väittää (mt.). Kasvatusfilosofian tavoitteena olisi tällöin kehittää tätä joka 
tapauksessa käytännössä ilmenevää ja olevaa ajattelua. Tutkimukseni tarkoitus 
on tämänkaltaista, esiymmärryksestä tietoistumista, sen tarkempaa, läpinäkyvää 
ja ääneen lausuttua jäsentämistä. 

Uljens nostaa esiin kasvatusfilosofian keskeisiä kysymyksenasetteluja 
yksilön vastuusta itsestään ja toisista sekä vapaudesta ja itsetoiminnallisuudesta 
kasvatuksen päämääränä.  Tällaisessa kasvatuksessa kasvajaa vaadittaisiin itse 
päättämään suhteestaan annettuun. ”Kasvavaa kohdellaan ikään kuin hän jo olisi 
(kompetentti) toimimaan vaatimuksen mukaisesti, vaikka tiedämme, ettei näin 
ole”. (Mt., 9.) Lisäksi Uljens tuo näkyviin kasvatuksen ja kasvatusfilosofian 
eettiset ja poliittiset ulottuvuudet. Hän mainitsee kasvattajan vastuun kasvavaa 
kohtaan, kasvatussuhteen väistämättömänä valtasuhteena, kasvatustoiminnan 
eettisen ajattelun kehittymisen kannalta, kasvavan kohtaamisen ja kohtelun 
itseisarvon ja itsekunnioituksen rakennusaineina ja kasvavan oikeuden 
kasvatusta normittavana tekijänä.  (Mt., 10.) Myös tahtominen seikkana, johon 
opetuksen on tarkoitus kiinnittää kasvajan huomio ja toisaalta tahdon kasvatus 
arviointikyvyn kasvattamisena nousevat Uljensilla keskusteluun (mt., 12-13).  

Edellä kuvatut kasvatusfilosofisen pohdinnat tulevat tutkimuksessani 
keskusteluun niin Unamunon ajattelun kuin kasvatustodellisuudenkin 
suunnista. ”Emme tiedä, mihin pedagoginen prosessi johtaa koska se 
nimenomaan on riippuvainen Toisesta, jota emme voi kontrolloida”, Uljens 
kirjoittaa Levinasin toiseuden filosofiaa mukaillen (mt., 13). Kasvatus asettaa 
itselleen suljettuja tavoitteita. Se tähtää toivottuihin arvokkaaksi valittuihin ja 
etukäteen määriteltyihin päämääriin, yleisellä tasolla hyvään ihmisyyteen, 
kunnon kansalaisuuteen ja onnelliseen elämään (määrittelemättä tässä sen 
tarkemmin, mitä niillä kukin kussakin ajassa ja paikassa on tarkoittanut ja 
tarkoittaa). Jos annamme kasvatuksessa elävyydelle erityisarvon ja kasvajalle 
vapauden valita oma tulevaisuutensa itseohjautuvasti, emme voi kuitenkaan 
määritellä myöskään kasvatuksen tavoitteita tai ihmisyyden arvon mittareita 
kiinteästi etukäteen. Kasvatus niin käytännön toimintana kuin pedagogisena, 
filosofisena reflektiokehyksenä tulee mahdolliseksi vain suuntautumisen kautta. 
Tämä suuntautuminen tapahtuu tietämällä, mihin tähdätään, ja miten perille 
saapuminen voi onnistua. 

Kasvatusta ei voi ymmärtää irti poliittisesta filosofiasta, Uljens väittää 
Rousseauun vedoten, jolloin kysymykset tiedon, kasvatuksen ja vallan suhteesta 
tulevat kasvatusfilosofisen tarkastelun valokeilaan (mt., 13-14). Kriittisessä 
pedagogiikassa, jonka esimerkiksi Uljens mainitsee Snellmanin, kasvatuksen 
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tavoite on tuottaa itsenäisesti ajattelevia yksilöitä. ”Missä määrin 
kasvatusfilosofian tulisi olla kantaaottavaa, missä mielessä vain ns. neutraalista 
analyyttistä reflektiota?”, Uljens puntaroi (mt.). Olen hänen kanssaan samaa 
mieltä siitä, että voimakkaasti kantaa ottava filosofia muuttuu usein poliittiseksi. 
Toisaalta näennäisesti kantaa ottamaton filosofia kuvittelee ehkä 
perusteettomasti olevansa arvoneutraalia. Erityisesti kasvatusfilosofia, jonka 
tarkastelun kohteena on vääjäämättä, vaikkakin joskus piilotetusti, norma-
tiivinen kasvatustoiminta, ei mielestäni voi täysin erkaantua kantaaottavuudesta. 
Jo valitessani tutkimukseni aihepiiriä, ja rajatessani asioita sen sisä- ja 
ulkopuolelle tulen ottaneeksi kantaa, ilmaisen arvoja ja asenteita, painotan ja 
suosin toisia näkökulmia toisten kustannuksella. Teen siis arvovalintoja, joiden 
soisin olevan pikemminkin läpinäkyviä kuin kätkettyjä.  

Vaikka monet seikat myös tutkimuksen tekemisessä ovat 
sattumankauppaa, jokaiseen tutkimuksen suhteen tehtyyn päätökseen liittyy 
arvonäkökulma. Miksi valitsen jotakin mukaan ja jotakin pois? Mitä varten 
tutkin juuri Unamunoa? Miksi juuri hänen ajattelunsa tarjoaa jotakin 
kasvatusfilosofisesti tärkeää, hedelmällistä, mielenkiintoista? Miksi koen 
oleelliseksi nostaa esiin tiettyjä kasvatustodellisuuden ilmiöitä ja jättää toiset 
huomiotta? Mitä varten ja kuinka juuri elävä ihminen ja rakkaus pedagogiikan 
lähtökohtana nousevat keskiöön? Kaikki kysymykset vastauksineen ovat paitsi 
arvolatautuneita myös ainakin lieviä kannanottoja siihen, kuinka meidän tulisi 
kasvattaa, kuinka meidän tulisi kohdella kasvajia, kuinka meidän tulisi ohjata 
ammattikasvattajia, mihin meidän tulisi koulutuspoliittisilla valinnoilla panostaa 
ja mikä jättää vähemmälle huomiolle. Vaikka en ensisijaisesti tutki valitsemaani 
aihepiiriä tehdäkseni politiikkaa, vaan alun perin puhtaasta ymmärryksen 
janosta käsin, on myöntämättäkin selvä, että taustalla asuu haluni puolustaa niitä 
pieniä ihmisiä, joiden kohtaaminen ja kohtelu koulumaailmassa, kodeissa ja 
yhteiskunnassa yleisemminkin tuo näkyviin ja kuuluviin kivun ja kärsimyksen, 
jota he kasvajina ja minä heidän kasvattajanaan kannamme sisällämme. Toisin 
sanoen, tutkin ihmisiä ja heidän kasvuaan, ihmisenä. Ihminen, väitän, ei koskaan 
ole neutraali, objektiivinen, arvovapaa tai ottamatta kantaa. Jokainen 
puheenvuoro on arvovalinta ja kannanotto. 

Uljens lainaa Kantia ja sanoo, että kasvatuksen tavoitteena oleva 
autonomisuus on paitsi ihmisyksilön oikeus myös velvollisuus, johon on 
kasvatettava. On mukavaa olla toisten johdattamana, mutta hyvä ihmisyys on 
tuskallistakin itsensä ylittämistä. Modernin kasvatuksen tavoitteena on saada 
aikaan ”itse itseään kyseenalaistavia subjekteja”. Kasvatusfilosofian tavoitteena 
on myös olla itseään kyseenalaistavaa, ymmärtää ajattelunsa historiallisuus ja 
ymmärtää kunkin aikakauden kasvatuksellisen ajattelutavan ajallisuus ja 
paikallisuus, muuttuvuus. (Mt., 15.) Uljens peräänkuuluttaa kasvattajan 
autonomiaa ja toimintatilaa, jotta kasvavalle voidaan luoda mahdollisuus omien 
käsityksiensä muodostamiseen (mt., 16). Heinämaa (2000, 11-12) kuvaa filosofiaa 
viisauden rakkautena, jossa rakastaja ja rakastettu ”kasvavat ja kasvattavat 
toisiaan tässä ja nyt”, eivät vain kertaalleen vain pysyvänä hedelmällisenä 
välitilana heidän välillään. Oleellista filosofiassa ei ole tulos tai sen kestävyys, 
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vaan uudentuva liike itsessään. (Mt.) Tutkimukseni tavoitteena on vedota tähän 
niin kasvatusfilosofien, kasvatuspoliitikkojen kuin kasvattajienkin autonomiseen 
jatkuvassa elävässä liikkeessä väreilevään toimintatilaan, kutsua heitä kanssani 
ajattelemaan, kuinka kohtelemalla ja kohtaamalla kasvajiamme luomme 
todellisuuksia, tilanteita ja suuntaamme ihmisten kasvua. Mitä tahdomme 
kasvatuksellamme saavuttaa, ja kuinka todellinen olemisemme ja toimintamme 
oikeasti vaikuttaa kasvavien ihmisten elämiin? 
 
LUOVUUDESTA JA SOVELTAMISESTA 
 
Kasvatustieteen emeritusprofessori Kari Uusikylä on tutkinut luovuutta. Hänen 
mielestään vaikuttaa siltä, että tutkijat ovat useimmiten pyrkineet redusoimaan 
luovuuden joksikin testein mitattavaksi ja hallittavaksi ominaisuudeksi (2004, 
60). Hän toteaa luovuusteorioiden olevan täynnä ristiriitaisia näkemyksiä. 
Luovuuden tieteellinen tutkiminen on hankalaa, koska luovuuden 
määritteleminen ja rajaaminen tutkimusta varten on hankalaa (mt., 60-61). Otan 
tämän esimerkin kasvatustieteellisestä luovuustutkimuksesta tähän, koska se 
paljastaa myös oman tutkimukseni kannalta tärkeitä tieteenfilosofisia 
kysymyksenasetteluja. Luovuuden edistäminen on koulutuspoliittisesti ja sekä 
Suomen kansakuntana että koko ihmiskunnan taloudellisen ja fyysisen 
selviytymisen kannalta todettu elintärkeäksi meille ihmisille. Unamunon 
ihmiskäsityksessä luovuus ihmisen on taipumus, kiihkeä tahto unelmoida ja 
uneksia itselleen todellisuuksia ja totuuksia. Se ylittää merkityksellisyydessään 
poliittisen tahdon tai tarpeen koulutuksella ja kasvatuksella tuottaa luovia 
yksilöitä, jotta saadaan innovaatioita selviämistä, kasvua, kehitystä ja 
tulevaisuutta varten.  

Kun omassa tutkimuksessani lähestyn ihmistä ja kasvatusta myös tuon 
luovuuden näkökulmasta, en voi välttyä törmäämästä samaan, minkä Uusikylä 
jo totesi. Jos luovuutta on hankala rajata ja määritellä, ihminen, kuten Unamunon 
perusväite kuuluu, pakenee kaikkia määrittelyjä, käsitteitä ja rajauksia. Samoin 
kasvatus inhimillisenä toimintana, tavoitteellisen, intentionaalisen inhimillisen 
kanssakäymisen normatiivisena prosessina kulkee elämänvirrassa sen 
välttämättömänä ja yhtenä inhimillisen elämän kannalta kaikkein tärkeimmistä 
tapahtumista. Kovin huonosti se pysähtyy tai alistuu tieteellisen, filosofisen, niin 
empiirisen kuin käsitteellisenkin tutkimuksen kohteeksi kaikessa rikkaudessaan 
ja hedelmällisyydessään. Siitä huolimatta koen elintärkeäksi siihen tarttumisen 
juuri näillä keinoilla ja välineillä, jotka Unamuno ja kokemukseni kasvattaja-
ihmisenä minulle tarjoavat. Tilanteen tekee vielä haastavammaksi tutkija-
asemoitumiseni tietoisen tahallisesti toisaalta kasvatustieteen ja filosofian 
toisaalta filosofian ja eletyn todellisuuden välimaastoihin. Tämä asetelma 
pakottaa kysymään: 

Millainen on tieteiden ja maailmojen välisyyden metodologia? Mitä rajoja 
tulee kunnioittaa ja mitä rajoja itsepintaisesti ja sisukkaasti ylittää, jotta 
ymmärryksemme tällä rajapinnalla tapahtuvasta ja ilmenevästä laajenee ja 
syvenee? Kuinka rajapinnat ylitetään tai kurotaan kiinni metodologisesti? Miten 
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filosofia ja kasvatusfilosofia erityisesti saadaan tavoittamaan elävä ihmisen ja 
kasvatuksen todellisuus? 

Teoksessa Soveltava yhteiskuntatiede ja filosofia Kristina Rolin, Marja-Liisa 
Kakkuri-Knuttila ja Elina Henttonen (2006) esittelevät soveltavan tutkimuksen 
vakiintuneen määritelmän näin: “soveltava tutkimus on omaperäistä tieteellisen 
tiedon etsintää, jossa tutkimustuloksen odotetaan palvelevan jotain käytännön 
elämän päämäärää” (mt., 7). Unamuno kokee filosofian juuri ihmisen käytännön 
elämää palvelevana soveltavana pyrkimyksenä ymmärtää, jotta voisi toimia 
oikein ja elää hyvää elämää. Soveltava tutkimus voi olla ymmärtävää otteeltaan 
lisäten parhaimmillaan ymmärrystämme sosiaalisesta todellisuudesta. Tällainen 
tutkimus on kriittistä, sillä se auttaa tiedon soveltajaa arvioimaan vaihtoehtoisia 
elämän käytännöllisiä päämääriä.  Ymmärtävän tutkimuksen sovellusarvo on 
sen mahdollisuudessa tuottaa yksityiskohtia sekä tiettyyn aikaan ja paikkaan 
sidottuja analyysejä. (Mt., 8-10.) Unamunolla nämä yksittäiseen kiinnittyvät 
tarkastelut puhuvat ihmisille universaaleista filosofian ja eksitenssin 
perimmäisistä kysymyksistä, ihmiselämän päämääristä ja merkityksistä. 
Samankaltainen tutkimusote Unamunon filosofian raameissa on tämän 
tutkimukseni lähtöpiste ja maisema. 

Paradigmaltaan soveltava tutkimus on moninaista. Monipara-
digmaattisuus on sille pysyvä tila. Tämä paradigma pitää sisällään tutkimuksen 
taustalla vaikuttavia filosofisia uskomuksia todellisuuden luonteesta ja sopivista 
tavoista saada siitä tietoa. (Mt., 13). Unamunon suhde filosofiaan oli ristiriitainen, 
mutta hänen näkemyksensä filosofiasta poikkeaa nyt filosofiasssa vallitsevasta 
paradigmasta. Esitän tutkimuksessani, että vallitseva paradigma ei ole ainoa 
sovellettavissa oleva tai mielekäs tapa tehdä filosofiaa, vaan että Unamunon 
ajattelu tarjoaa meille ymmärrystämme lisäävän toisenlaisen näkövinkkelin 
filosofisten kysymysten käsittelemiseen. Heikkinen ja Huttunen (2013) puhuvat 
opettajuuden vallitsevasta kertomuksesta eli vakiintuneesta tavasta mieltää, 
kertoa ja ymmärtää paikkaa yhteiskunnassa, vallan rakenteita ja kulttuuria, jotka 
kaikki kietoutuvat opettajuuden syvärakenteeseen. Kasvatuksessa varmana 
tietona pidetty uskomus voi pahimmillaan muodostua indoktrinaatioksi. (Mt., 
104.) Tässä tutkimuksessani pyrin tomimaan antamatta vallitsevan paradigman 
tai kertomuksen liiaksi rajoittaa tutkimustani, kuten on osoitettu toisinaan 
tapahtuvan (Vaara Laine 2006; Moisander & Eräranta 2006).  

Jyrki Laine (2000) on teoksessaan Paljon mahdollista kokeilevaa filosofiaa tehnyt 
Sokrateen, Wittgensteinin ja Marxin ajatuksiin vedoten erilaisia toiminnallisia 
ihmisten sisäisiä ja välisiä kokeita, joiden avulla hän toivoo maailman 
parantuvan edes hieman. Laine esittää, että Wittgensteinin  mukaan ”filosofia 
on ”toimeliaisuutta: tehtävä eikä ajattelua”. Laineelle ”filosofia on pelkkä sana.” 
Hänen mukaansa ”tarvitaan ihmisiä, joilla on filosofia. (Mt., 8-9.) Laineen kokeilu 
ei ole Suomessa tuottanut valtavaa ryntäystä kokeilevan filosofian pariin, eikä se 
ole ollut suosittua akateemisissa filosofiapiireissä. Tässä tutkimuksessani aion 
kuitenkin tehdä filosofiaa myös kokeilevalla toiminnallisella tavalla eli kokeilla 
Unamunon ajattelusta löytämiäni ihmisen ja oman filosofian tekemisen keinoja: 
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monodialogia, tarinaa, metaforaa ja kontradiktiota kasvavan ihmisen ja 
suomalaisen kasvatusmaiseman tutkimiseen. 
 
VÄLIMAASTOISSA 
 
Tutkimukseni kysymyksenasettelut ja tarkastelun suunnat, sijoittuvat 
pääsääntöisesti filosofisen ihmistutkimuksen ja kasvatusfilosofian alueelle. 
Kasvatusfilosofia on alati ajankohtainen filosofian osa-alue, joka ehkä filosofian 
historiallisessa tarkastelussa ei ole ollut kovin arvostettu tai muodikas, siitäkin 
huolimatta, että valtaosalla nykyisin klassikkoina pitämillämme filosofeilla on 
lähes jokaisella ollut jotakin sanottavaa aiheesta. Vaikka tämä klassikkojen 
historia on pullollaan hedelmällisiä näkökulmia myös suhteessa 
nykysuomalaisen kasvatustodellisuuden ja Unamunon ajattelun tarkasteluun 
pitäydyn tarkoituksellisesti tässä tutkimuksessa pitkälti suomalaisten 2000-
luvun kasvatusfilosofien tutkimuksissa. Näin tutkimukseni säilyy kiinni 
tämänhetkisissä virtauksissa ja toisaalta rajautuu perustellulla tavalla 
Unamunon näkemystä myötäillen tähän aikaan, paikkaan ja yhteiskuntaan.  
Filosofian klassikoihin viittaan vain siinä määrin kuin se Unamunon ajattelun 
juurten tai suomalaisen kasvatustodellisuuden kannalta on ilmeistä tai luontevaa. 
Otan myös mukaan joitakin Espanjassa tehtyjä Unamunon kasvatusajattelua 
käsitelleitä tutkimuksia niiltä osin, kuin ne antavat lisäymmärrystä Unamunon 
ihmisnäkemyksen ja kasvatusajattelun kokonaisuuden tulkintaan. 

Unamunon filosofian omalaatuisuus ja ristiriitaisuus tuottavat merkittäviä 
vaikeuksia hänen ajattelunsa tutkimiseen ja soveltamiseen. Hän on tunteineen ja 
elämineen läsnäoleva, genrestä toiseen poukkoileva, ristiriitoja viljelevä itsensä 
kanssa väittelijä, joka tulkitsee itse itseään milloin mitenkin. Kuinka sellaiseen 
otetaan tutkimuksellinen, johdonmukainen ote? Ehkei otetakaan, vaan eletään ja 
kuljetaan mukana, pyritään ymmärtämään osallistumisen ja myötäelämisen 
myötä. 

Unamuno mukaillen voisi sanoa, että oikea filosofia ei voi olla vain 
yhdenlaista filosofiaa tai langeta vain yhden filosofian osa-alueen tai 
historiallisen aikakauden piiriin, sillä filosofia on pyrkimystä kokonais-
ymmärrykseen. Oikea, todellinen, konkreettinen filosofia käsittelee aina sekä 
koko filosofiaa että koko ihmistä ja koko elämää samanaikaisesti riippumatta 
siitä, kuinka hyvin ja läpinäkyvästi filosofisen toiminnan eri puolet onnistutaan 
pukemaan ymmärrettävään tekstilliseen muotoon. Kaikkia premissejä ei mahdu 
sanomaan ääneen, mikä ei tarkoita, etteivätkö ne olisi aina taustalla 
vaikuttamassa. “Mikä merkitys on tutkijan aikaisemmilla kokemuksilla, tiedoilla 
ja muilla ymmärtämisyhteyksillä?”, voidaan perustellusti kysyä (Heikkinen&ym. 
2005, 343). Moni asia on tiedostamaton tai ääneenlausumaton filosofille 
itselleenkin, silloin kun rämmimme oman rajallisen ymmärryskykymme ja 
kulttuuriin meihin istuttaman kielemme, logiikkamme ja järkemme varassa. 
Kokonaisvaltaisessa, synteettisessä, laaja-alaisessa tarkastelussa yksityiskohdat 
ja yksittäisten osa-alueiden tai teemojen perusteellinen tarkastelu jäävät 
väistämättä vähemmälle huomiolle. Unamuno käytti koko elämänsä ja  täytti 
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tuotantonsa perustavanlaatuisten merkitysten kysymiselle, etsimiselle ja 
selvittämiselle. Tämän yhden monografian puitteissa saatan vain hipaista 
kokonaisuutta. 

Eikö jokaisen vilpittömän filosofin tulisi olla vapaa luokitteluista, 
auktoriteeteistä ja koulukuntarajoista? Tätä kantaa edustaa ainakin Miguel de 
Unamuno. Tarpeemme antaa nimi sille filosofian tyylille, jonka alaan 
tutkimuksemme ja johtopäätöksemme lankeavat, kertoo minusta enemmän 
rajallisuudestamme ihmisinä, tietoisuuksina ja ajattelijoina ymmärtää mieltä ja 
käsittää asioita, kuin todellisuuden luonteesta tai filosofian mahdollisuuksista. 
Onko meidän välttämätöntä olla joko – tai -asetelmassa? Voisiko olla sekä - että -
tilanne? Tutkimukselleni on selvä aukko todellisuudessa, sillä filosofiseen 
ihmistutkimukseen tai eksistentiaalisiin näkökulmiin keskittyvää kasvatus-
filosofista tutkimusta en suomalaisen kasvatusfilosofian katsauksellani löydä. 
 
MENETELMÄLLISIÄ HUOMIOITA 

 
Työni on tarinallinen useammalla eri tavalla. Tutkin ja kirjoitan ensinnäkin 2000-
luvun suomalaisen kasvatusfilosofian, kasvatuskeskustelun ja kasvatus-
maiseman tarinaa. Unamunon ajattelu ei aidoimmillaan ole irrotettavissa hänen 
persoonastaan, henkilöstään tai henkilöhistoriastaan, joten kerron samalla omaa 
tulkintaani hänen tarinastaan. Kolmanneksi tulkitsen ja avaan Unamunon 
alkuperäisiä tarinoita ja tekstejä, kerron hänen tarinoidensa henkilöhahmojen 
tarinoita uudeksi tarinaksi, joka kietoutuu osaksi tämän tutkimukseni tarinaa. 
Neljänneksi kerron Unamunon ajattelun mielessä konkreettisten ihmisten, 
kasvajien ja kasvattajien tarinoita autoetnografisina faktofiktioina.3 Lopuksi, ja 
ennen kaikkea, tämä tutkimus on minun tarinani elävänä, vastauksia kaipaavana, 
unelmoivana ihmisenä, äitinä, opettajana, esimiehenä, kasvattajana, ajattelijana, 
(kasvatus)filosofina, Unamuno-tutkijana, tieteentekijänä ja kirjoittajana. 

Nämä tarinallisuuden eri tasot ja ulottuvuudet lomittuvat työssäni tekstin 
eri lajeiksi ja kerronnoiksi, mutta myös risteävät, puhuvat keskenään, joskus 
ristiinkin, ja kutoutuvat yhdeksi kertomukseksi elävän ihmisen kasvattamisesta 
Unamunon ajattelun tuntumassa 2020-luvun Suomessa. Tekstissäni onkin siten 
metatekstiä, omaelämäkerrallisia osioita ja viittauksia Unamunon elämäkertaan, 
filosofista essee-tekstiä viittauksineen, lainauksia Unamunon ja muiden 
alkuperäisteksteistä, kasvatustarinoita, metaforia ja ristiriitoja. “EI , ei en halua 
kuulla mitään tarinoita”, Miguel de Unamuno laittaa henkilöhahmonsa Don 
Sandalion sanomaan. “Tarinoita? Jos kaipaan niitä, keksin ne itse.” (Unamuno 
2008, 33.) Samalla tapaa saattaa akateemista lukijaa hiertää ajatus tarinoinnista 
filosofisen tutkimuksen lähtökohtana. Aion kuitenkin kokeilla, miten ja mitä 
keksimäni tarinat Unamunon filosofisiin keinoihin perustuen, antavat 
kasvatusfilosofiseen tarkasteluun. 

                                                 
3 En ole ainut, joka tuo tarinat osaksi filosofian tekemistä. Teossarjassaan Oppi rakkaudesta 
(2015), Oppi luottamuksesta (2017) ja Oppi toivosta (2020) Risto Saarinen rakentaa siltaa eettis-
ten ja moraalifilosofisten kysymysten sekä ihmisten käytännöllisten tilanteiden välille ker-
tomalla fiktiivisiä tarinoita. 
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Tutkin, mitä Unamunon filosofian keinoilla, tai työkaluilla, ja 
johtopäätöksillä voin konkreettisena ihmisenä konkreettisesti tehdä elävässä 
kasvatusfilosofiassa ja kasvatustodellisuudessa. Filosofiaa tehdään tyypillisesti 
kriittisen etäisyyden päästä. Yleisesti ottaen tutkija-positio tieteessä on siis 
asettumista etäisyyden päähän kriittisesti tarkastelemaan ja analysoimaan 
tutkittavaa ilmiötä tai kohdetta. Unamuno välttää kaikin tavoin oman 
metodologiansa kiinnittämistä selkeään metodiin tai mekaniikkaan, yhtä lailla 
kuin hän kieltäytyy määrittelemästä käyttämiään sanoja teknisiksi termeiksi tai 
kanonisoiduiksi käsitteiksi, jotka juuri hänen filosofiaansa liitetään. Tämä onkin 
varmasti yksi syy, minkä takia hänen asemansa länsimaisen filosofian historiassa 
on edelleen kyseenalainen. Hän ei asetu hyväksyttyihin paradigmoihin, vaan 
häilyy niiden välillä, yläpuolella, äärellä, ristiriitaisena ja käsittämättömänä. 
Unamunon filosofian lähtökohdista kerron enemmän luvussa 2. Oman 
tutkimukseni kannalta on kuitenkin jo tässä valaistava hieman, mitä hänen 
filosofiastaan on tuotavissa metodologiaani. Kriittisen etäisyyden sijasta 
Unamunon ajattelua voi tarkastella myötätuntoisen läheisyyden menetelmällä.  

Voisiko filosofia olla myötäsukaista asettumista toisen vierelle 
ymmärtämään kriittisen käsiteanalyysin sijasta tai ohella? Voisiko kasvatus olla 
tämänkaltaista rinnalla olemista, jossa ihmisenä elämisen kaikki puolet tulisivat 
yhdessä kohdatuksi? Kritiikki näyttää käsitteiden häilyvän moni-
merkityksisyyden, jota Unamuno käytti filosofisen ilmaisunsa voimakeinona. 
Analyysi purkaa konkreettisista elävistä asioista ja ilmiöistä, kuten ihmisestä ja 
kasvatuksesta, pois kaiken, mikä siinä on oleellista. “Kukapa uskaltaisi sanoa, 
mikä on totuus. Se on mahdoton sanoin ilmaistavaksi, ja kukaan meistä, joka on 
vähänkään totuudellinen, ei voi rohjeta puhua totuudesta”, Yrjö Kallinen (1971, 
183), Suomen vastine Unamunolle,  lausuu. Asioiden nimeäminen ei niitä selitä 
(Markkula 1995, 29). Määrittely typistää sanoilta ja elävät oliot kuten ihmisen, 
rakastamisen tai elämisen traagisen tunteen, jotka ovat Unamunon ajattelun 
keskeisiä seikkoja, olemattomuuden partaalle. Näin ollen vain elämällä ja 
olemalla myötä, näitä asioita hyväksyen itse kokien ja uutta elävää kieltä niistä 
puhumiseen luoden voi filosofia tavoitella ymmärrystä ja totuutta. Totuutta ei 
voi sanoa, ei edes ajatella, painottaa Kallinen, se on kaiken määrittelymme tuolla 
puolen, se voidaan vain elää. Elämäntotuus on pulppuavaa elämää. (Mt., 32; 49.) 

Elävä ajattelu ja filosofia, tapahtuu Unamunon mukaan monodialogissa, 
jatkuvassa, muuttuvassa, pulppuavassa, kehittyvässä vuoropuhelussa itsen 
kanssa, ei niinkään dialogissa filosofisten auktoriteettien ja kirjallisuusviittausten 
kanssa. Se, mitä muiden ajattelusta opitaan, ei saa tulla ajattelua sitovaksi tai 
ohjaavaksi auktoriteetiksi, eikä omia ajatuksiaan tule perustella toisten ihmisten 
sanoilla, vaan kunkin on luotava oma filosofiansa itse, niin että aiemmasta 
ymmärretty syntetisoituu, sulautuu osaksi omaa ajattelua ja ilmaisua. “Omasta 
itsestä on aloitettava”, Kallinenkin (1971, 177) kivahtaa.  

Unamunon itseen kiertyvällä filosofian menetelmällä on sokraattisia 
piirteitä: Unamuno haastaa, herättelee, ravistelee, tuo esiin ristiriitaisia, 
vastakkaisia vaihtoehtoja, ei vastaa (suoraan) omiin kysymyksiinsä, vaan 
puhuttelee ja houkuttelee kuulijansa ja lukijansa vuoropuheluun (ainakin itsensä 
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kanssa monodialogissa). Hän kutsuu jaettuun läsnäoloon ajan tuolla puolena ja 
kysymään, ihmettelemään ja toimiaan yhdessä. Elävä todellisuus asettuu 
Unamunolle jatkuvaan kontradiktioiden dynaamisen väreilyyn, jossa ihminen 
olemisensa kanssa on tilassa, joka ei ratkea, selity tai asetu. Mikään ratkaistu, 
selitetty, määritelty tai asettunut ei siis voi olla totuus tai vastaus oikeisiin, 
todellisiin, eläviin, ihmisen filosofisiin kysymyksiin. Ainoa ratkaisu on elää, 
jatkaa monodialogiaan, elää myötätuntien toisia ja itseään kohtaan, hyväksyä 
ristiriita olemisen välttämättömänä ja hedelmällisenä perustilanteena. 
Kontradiktiosta enemmän luvussa 2.4.  

Unamuno tavoin toimin kahden ristiriitaisen tarkoituksen ehdoilla; 
toisaalta pyrin aidosti ymmärtämään Unamunon tuotantoa, ajattelua, tuntoja, 
kärsimystä, elämää, ilmaisua ja ihmistä; toisaalta pyrin ymmärtämään ja 
jäsentämään elävän ihmisen ja kasvatuksen todellisuuttani Unamunon tuntoja, 
tuotantoa, ajattelua, ihmistäkin lainaten. Filosofisen ymmärtämisen tulisi 
mielestäni olla jatkuvaa liikettä synteesin ja analyysin, elämän ja reflektion, 
kokemuksen ja ajattelun välillä. Sen sijaan filosofia näyttäytyy minulle 
virallisissa puitteissaan juuttumisena yhden tai pienen joukon käsitteitä 
ympärille selittämään niitä toisilla selittämättömillä käsitteillä. Filosofia on myös 
tänä päivänä tyypillisesti hyvin pienen joukon toimintaa, jota hyvin pienelle 
joukolle viestitään. Unamunon tulkinta filosofian luonteesta, sen tekemisen 
tavasta ja merkityksestä on toinen. Tässä tutkimuksessa teen tulkintaa 
Unamunon filosofiasta ja ajattelusta pyrkien kunnioittamaan Unamunon omaa 
käsitystä filosofiasta. Väitän, että toisentyyppinen tarkastelu ei paljastaisi 
Unamunon filosofiasta sen oleellisinta.  

Postmodernissa kasvatustieteessa todellisuus saa Pauli Siljanderin (2011) 
mukaan teksti- tai kertomusmuodon. Ne eivät edusta todellisuutta, vaan ovat 
itse todellisuus. Tällöin kysymys totuudesta käy epäoleelliseksi, sillä 
tutkimuksen tehtävä ei ole totuusväitteiden esittäminen, vaan merkityksellisten 
kertomusten kirjoittaminen. Tarinat rikastavat todellisuutta. (Mt., 207.) 
Muotoilemani kertomukset ovat paitsi esimerkkejä eletystä ja koetusta 
todellisuudesta myös ilmaus halustani tuoda kasvajan olemassaolo, ääni, 
lihallisen todellinen elävä läsnäolo mukaan tarkasteluun. Yleensä kasvatus-
filosofiaa tehdään filosofin, tieteilijän, joskus jopa kasvattajan näkökulmasta. 
Harvoin näkee, että kasvaja on keskiössä. Toivoisin, että tutkimuksessani juuri 
kasvajan ihmisyys tulisi huomatuksi. 

Filosofiani tarpeisiin olen siis kirjoittanut joukon tarinoita. Ne ovat 
fiktiivisiä lukuun ottamatta Prologiluvun 1. tarinaa ”Niin kuin me oltaisiin 
ihmisiä” ja luvun 4.2.8 ”Elinikäisellä matkalla itseen”. Nämä kaksi tarinaa olen 
tallentanut sanoiksi sen mukaan, kuin muistan niiden oikeasti minulle 
tapahtuneen. Unamunon elämäkertatarina perustuu sekin tosiasioihin, joita 
muut ovat hänen elämästään selvittäneet ja ylöskirjanneet. Sen sijaan kaikki 
muut tarinat ovat faktiivisia siinä mielessä, että kaikki niissä kuvaillut 
tapahtumat ja vuoropuhelut ovat joskus jossakin matkani varrella minua 
kohdanneet jossakin 27-vuotisen kasvattajapolkuni aikana. Niin tutkimus-
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eettisistä kuin kerronnallisitakin syistä, Unamunon filosofian keinoihin kiin-
nittyen, olen sekoittanut tosiot, sotkenut tapahtumat, valinnut nimet ja koonnut 
kaiken uudestaan räätälöidyiksi, omaa retkeäni jouduttaviksi ja tukeviksi 
matkamuistomosaiikeiksi, kollaaseiksi. Matkakertomuksissani ei enää ole 
kenenkään yksittäisen ihmisen tai tietyn ryhmän tunnistettavaa tarinaa. Tässä 
mielessä ne ovat vain minun, filosofia-runoilijan, kasvattaja-kirjailijan 
kuvitteellisia maisemia, ja siten omiani. 

Tarinoiden tarkoitus on paitsi tehdä filosofiaa Unamunon keinoin myös 
tuoda konkreettiset ihmiset tunteineen ja elämineen läsnäoleviksi, eläviksi osiksi 
tätä tutkimukseni tarinaa. Luvun 3.2. tarinat on kerrottu enemmän kasvajan 
näkökulmasta, luvun 4.2. vastaavasti kasvattajan. Ne ovat yksilöiden tarinoita, 
mutta jokaisessa liikkuvat myös ympäröivän yhteisön hahmot ja ennen kaikkea 
kasvatuksellisen vuorovaikutuksen toinen osapuoli. Ajallisesti niissä risteävät 
menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus, jotka yksittäisessä ihmisessä kietoutuvat 
hetkellisiksi kohtauksiksi, kasvattaviksi kohtaamisiksi. Kertomukset eivät tarjoa 
ratkaisua tai reittiopasta, vaan ovat pikemminkin tuokiokuvia kasvamisen ja 
kasvattamisen matkan varrelta. Lopulta ratkeamaton ristiriita jää niissä 
vallitsevaksi olotilaksi.  

Näiden faktofiktiivisten kertomusten rinnalla tulkitsen tutkimuksessani 
Miguel de Unamunon elämän ja filosofian tarinaa. Tutkimuskirjallisuuden 
joukossa on Unamunon kirjoittamia fiktiivisiä tarinoita, joihin hän on niin omien 
sanojensa kuin häntä tutkineidenkin mukaan kiinnittänyt oleellisimman 
ajattelustaan ja filosofiastaan. Tavalla tai toisella tätä tutkimusta kirjatessani 
kerron myös omaa kasvattajan ja kasvajan tarinaani. Toivon näiden kerrontojen 
kautta ilmaisevani ymmärrystäni toisaalta Unamunon ajattelusta erityisesti 
hänen filosofianäkemyksensä, ihmiskäsityksensä ja kasvatusajattelunsa osalta 
sekä toisaalta oivalluksiani elävästä suomalaisesta kasvatustodellisuudesta niin 
kasvajan kuin kasvattajankin, elävien ihmisten näkökulmasta. 

Ainekset, joista olen faktofiktiiviset kertomukseni koonnut, ovat lähtöisin 
päiväkirjamaisista teksteistä, joita olen kirjoittanut muistiin vuosien varrella. 
Tutkimusaineistona niissä on laadullisen tapaustutkimuksen piirteitä, sillä 
tekemäni kirjaukset ovat alun perin oikeita todellisia ihmisiä, tapahtumat 
oikeasti tapahtuneita. Koska kaikissa tarinoissa muistelijana ja kertojana olen 
minä, kasvattajana ja persoonana, voi niiden mieltää olevan päiväkirja-aineistoa. 
Janne Säntti (2004) kirjoittaa elämäntarinoiden tuottamisesta tulkitsemisesta 
narratiivisena tutkimustraditiona. Narratiiveilla hän sanoo viitattavan 
jokapäiväisestä diskurssista eroten tarinoihin, joille ominaista on se, että niissä 
tapahtumat ja toiminta ”kutoutuvat yhdeksi merkitykselliseksi ja juonen kasassa 
pitämäksi kokonaisuudeksi”.  Narratiivien avulla ihmiset pyrkivät jäsentämään 
kokemuksiaan, ymmärtämään todellisuutta ja siinä ilmeneviä vuoro-
vaikutussuhteita. (Mt., 181.) 

Tarina on peri-inhimillinen tapa olla yhteydessä maailmaan ympärillämme 
ja toisiin ihmisiin. Juoni paitsi rajaa ajallisia ja paikallisia määritteitä myös luo 
rakenteita, merkityksiä ja syitä. (Mt.) Unamunon tarinoista on tarkoituksellisesti 
häivytetty aika ja paikka tavoitteena tavoittaa se, mikä on ikuista, ajatonta ja 
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paikatonta. Unamunolle ne olivat totta ja tosia, ainoa tapa etsiä ihmisen syvimpiä 
totuuksia. Omissa tarinoissani olen pyrkinyt haihduttamaan henkilöityvät 
piirteet, sekoittamaan yksilöityvät ja yksilöivät tapahtumasarjat, jotta kenenkään 
henkilökohtaiset, yksityiset tilanteet ja asiat eivät tulisi sellaisenaan käsittelyyn. 
Tavallaan siis Unamunon tavoin olen pyrkinyt näennäisesti yksilöivien 
tarinoiden kautta ilmaisemaan todellisuudesta sellaista yleistä, jolla on 
merkitystä tutkittavan aiheen ja tarkasteltavan todellisuuden ymmärtämisen 
kannalta. 

Narratiivit voidaan Säntin mukaan mieltää konstruktiivisena 
tutkimusotteena, joka painottaa situationaalisuutta ja tietäjä-kertojan 
ensisijaisuutta. Tällöin tieto rakentuu henkilöiden välisessä toiminnassa ja 
tilannekohtaisesti. Narratiiveilla viitataan myös tutkimusaineistoihin. 
Narratiivisuus on tämän lisäksi analyysitapa ja käytännöllinen työväline, jonka 
tavoitteena on ymmärryksen lisääminen ja toiminnan kehittäminen todellisissa 
yhteisöissä. Käyttämäni narratiivit ovat mitä ilmeisimmin omaelämäkerrallisia. 
Säntin mukaan niissä keskitytään mielensisäisten tuntojen esittelyyn. (Mt., 181-
182). Omalta kohdaltani tämä pitänee paikkansa siitäkin huolimatta, että kuvaan 
tarinoissani paljon myös ulkoisia tapahtumia ja olosuhteita. Elämäntarina on 
tietynlainen suodatettu kuvaus henkilökohtaisesti koetusta todellisuudesta (mt., 
183).  

Tutkimuksen kaikissa vaiheissa on tarpeen huomioida tutkittavan omat 
merkityksenannot. Tässä tutkimuksessa kertojana on tutkija itse. Reijo 
Wileniuksen (2002) mukaan syvenevä, kriittinen itsetajunta on reitti sisäiseen 
vapauteen ja tietoiseen itsensä kehittämisen mahdollisuuteen. Siitä voi saada 
varmuuden vain itse sen kokemalla (Mt., 86.) Tutkimuksellani on kiistatta 
henkilökohtaisen elämän merkityksiin ankkuroituva vapautumisen ja 
kehittymisen motiivi. Elämä sinänsä voidaan käsittää tarinaksi, jota ihminen elää. 
(Säntti 2004, 184). Unamunon elämä on usvaa, unta, teatteria mutta myös kirja, 
jota kirjoitetaan. Tarinat kertovat jotakin todellisuudesta, mutta myös ohjaavat 
elämää, sillä kertomisen tavat ovat hyvin vakiintuneita. Toisinaan sanat eivät 
riitä kertomaan todellisuudesta. Joskus niiden avulla ymmärretään sellaista, 
minkä toinen on kokenut. (Mt., 184.) Ja kuitenkin sanat saattavat, Yrjö Kallisen 
sanoin, “johdatella ihmistä sanomattoman tuntumaan” (Markkula 1995, 13).  
Tätä voi ajatella Unamuno tavoitelleen, ja tätä myös itse tarinoillani tapailen; 
elämän makua, muotoa, rytmiä ja juonta.  

Kieli luo maailmamme rajat tarinoissakin. Kieli paitsi heijastelee myös luo 
ja säätelee todellisuutta. Säntti (2004) tekee eron paradigmaattisen ja narratiivisen 
tiedon välille. Paradigmaattisen tiedon perusajatus on se, että on olemassa 
pysyvä, kiinteä, tavoitettava ydin, josta paradigmaattisen tiedon on tarkoitus 
tuottaa totuutta. Narratiivisessa tietämisessä sen sijaan vakuuttavuuden kriteeri 
on objektiivisen totuuden sijasta uskottavuus, ei loogisuus. Narratiivis- 
elämänkerrallisen tutkimuksen päämääränä on tavoitella näitä vaihtelevia 
yksilöllisiä merkityksenantoja, elämänjäsennyksiä ja niihin vaikuttavia seikkoja. 
Oltaessa kiinnostuneita siitä, miten yksilö jonkin tapahtuman koki, narratiivinen 
tutkimus vastaa hyvin haasteeseen. (Mt., 184-185.) 
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Narratiiveja tulkittaessa tutkijan on oltava tietoinen ja läpinäkyvä, 
rehellinen omista kytköksistään. Tulkinnan kohteena ovat tekstit elämästä, ei itse 
elämä. Säntti neuvoo Sikesia myötäillen, että tarinat tulisi ennemmin jättää auki 
ja tarjota vaihtoehtoisia tulkintoja kuin vetää johtopäätökset liian tiukasti kiinni. 
(Mt., 192-194). Niinpä tähän tutkimukseen kirjoittamissani narratiiveissa 
jokaisessa leijumaan jää ristiriita ihmisen tai kasvajan sisällä tai kasvatettavan ja 
kasvattajan välillä. En tarjoa ratkaisuja tai vastauksia, koska minulla ei sellaisia 
ole. 

Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa elämäkerrallisuutta ja omaelämä-
kerrallisuutta on sovellettu erityisesti opettajan työn tutkimuksessa. Sänttikin 
toteaa varsinkin nuorempien oppilaiden jääneen tutkimuksen ulkopuolelle. 
Omaelämäkerrallinen tutkimusote on sopusoinnussa nykyisen opettaja-
käsityksen kanssa. Siinä ajatellaan opettajien olevan autonomisia ja akateemisia 
itsereflektiivisiä toimijoita, jotka haluavat ja kykenevät käsitteellistämään omaa 
toimintaansa. (Mt., 194-195.) Kallinen (1971, 178) uskoo ja luottaa mielellään 
siihen, että opettajat seuraavat aikaansa. Halu ymmärtää koettua ja ajassa 
ilmenevää kasvatustodellisuutta on juuri tämän tutkimuksen ensisijainen 
motivaatio, Unamunon monodialogi ja omaelämäkerrallinen narratiivi 
menetelmällinen keino ymmärryksen tavoittelemiseksi. 

Narratiivinen tutkimus kytkeytyy toimintatutkimukseen (Säntti 2004, 181). 
Yksi keskeinen tällaisen tutkimuksen tavoite on toiminnan muuttaminen, 
tutkimuksen hedelmien päätyminen todelliseksi hyödyksi oikeassa elämässä. 
Narratiivinen tutkimus voi antaa äänen sellaiselle, jolla on myös poliittinen 
oikeus tulla kuulluksi. Yhden äänen voi katsoa edustavan laajempaa, 
yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti sävyttynyttä näkemystä, jossa kuultaa 
yksilön suodatus todellisuudesta. (Mt., 195). Opettajien osalta oletetaan opettajan 
tekevän työtään koko persoonallaan. Opettajuus säätelee koko ihmisenä 
olemisen tapaa sekä yhteiskunnallista asemaa ollen paljon enemmän kuin pelkkä 
ammatti tai työtehtävä (Heikkinen & Huttunen 2013, 103). Opettajaa tulisi näin 
ollen tutkia muutenkin kuin työssään. On oleellista huomata, että 
opettajaelämäkerroissa valikoituminen on merkittävä seikka. Yhteistyökykyiset 
ja koulumyönteiset opettajat saavat tutkimuksessa mahdollisesti äänensä 
paremmin kuuluviin. Opettajakuntaa kohdellaan yhtenäisenä joukkona, 
ajatellaan opettajastereotypioita, opettaja- ja koulutarinoita, jotka kaikki tietävät 
ja joiden läpi suodattaa yleinen, kulttuurinen ymmärrys koulusta ja opettajista. 
Tutkimuksessakin opettajien on vaikea olla ottamatta kantaa näihin 
viitekehyksiin ja tarinoihin, joko kertomalla soveliaita ja miellyttäviä tarinoita tai 
yrittämällä tietoisesti elää tarinaa vastaan. (Säntti 2004, 196-197.) Narratiivisessa 
(kasvatus-)tutkimuksessa tarkka tutkimuksen tai edes sen yhden vaiheen 
kuvailu on mahdotonta, koska ei ole olemassa mitään yksiselitteistä 
menettelytapaa (mt., 198).  

Filosofinen kokeiluni hipaisee empiiristä tutkimusta kahdella tapaa. 
Ensinnäkin hyödynnän toisten tahoillaan tekemiä kasvatustieteen tutkimuksia, 
joissa he empiiriseen aineistoon tukeutuen pyrkivät selventämään kasvatukseen 
liittyviä asioita empiiristen havaintojen ja kasvatustieteen menetelmin 
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saavutetun tietämyksen avulla (luku 4.2.). Toisaalta kokoamani ja luomani fakto-
fiktiiviset tarinat ovat aineistoa, joihin olen kertonut omia havaintojani, 
vaikutelmiani ja kokemuksiani kasvattajaurani varrelta.  

Tavassani työskennellä on voimakas autoetnografinen juonne. Aineisto, 
johon pohjautuen olen kirjoittanut tarinani, kumpuaa elävistä tapahtumista, joita 
27-vuotiselle kasvattajanpolulleni on osunut. Carolyn Ellis ja Arthur B. Bochner 
(2000) kuvaavat autoetnografiaa seuraavasti: ”Autoetnografia on omaelämä-
kerrallinen kirjoittamisen lajityyppi ja tutkimus, joka esittää monia tietoisuuden 
kerroksia yhdistäen henkilökohtaisen kulttuurilliseen.” 4  Nämä usein ensim-
mäisessä persoonassa kirjoitetut tekstit ilmenevät useissa eri muodoissa 
lyhyttarinoina, runoutena, fiktiona, novelleina, henkilökohtaisina esseinä, 
valokuvaesseinä, päiväkirjoina, fragmentteina ja kerrosteisina kirjoituksina sekä 
sosiaalitieteellisenä proosana. Radikaali empirismi on termi, jolla viitataan 
prosessiin, jossa autoetnografin kokemukset ja kanssakäyminen toisten 
osallistujien kanssa sisältyvät elintärkeänä osana tutkimuksen kohteeseen. 
Tällainen reflektiivinen (reflexive) etnografia ihannetilanteessa käyttää kaikkia 
aistejaan, kehoaan, liikettä, tunnetta ja tutkijan koko olemista eli itseään 
oppiakseen toisesta. Kokonaisen metodioppaan Ellis ja Bochner ovat 
omistaneet ”elävöittävälle autoetnografialle” (evocative autoethnography). 
Tämä autoetnografian muoto puhuttelee lukijaa suoraan rohkaisten häntä 
henkilökohtaiseen suhteeseen autoetnografisen tutkijan kanssa tavoitteena 
ymmärtää, reflektoida ja selvitä oman elämänsä kanssa. Se, kutsutaanko tekstiä 
faktaksi vai fiktioksi, on sidoksissa kirjoittamisen käytäntöihin. Sosiaalitieteiden 
autoetnografiat tyypillisesti sisältävät viittauksia toisten akateemisten 
tutkijoiden teksteihin ja käyttävät tieteenalojen kieltä sekä julkaisevat tekstinsä 
akateemisten kanavien kautta. Tavoitteena on samalla syvempi ymmärrys kielen 
ja käsitteiden epämääräisyydestä ja hairahtuvaisuudesta. (Mt., 739-743.) 

Aloitan omasta elämästäni. Kiinnitän huomiota fyysisiin tuntemuksiini, ajatuksiini ja 
tunteisiini. Käytän jotakin, mitä kutsin systemaattiseksi sosiologiseksi introspektioksi 
ja emotionaaliseksi mieleenpalauttamiseksi yrittääkseni ymmärtää kokemus, jonka 
olen elänyt. Sitten kirjoitan kokmeukseni tarinaksi. Tutkimalla yksittäistä elämää 
toivon ymmärtäväni elämäntapaa…5 (Mt., 737.) 

Tällaisen autoetnografisen suuntautuneisuuden lisäksi, jossa huomiota 
kiinnitetään omiin, itse elettyihin kehollisiin tuntemuksiin, ajatuksiin ja tunteisiin 
kokemuksen ymmärtämisen keinona, tässä tutkimuksessani asetan nämä elävät 
tuntemukset ja kokemukset rinnakkain Miguel de Unamunon ajattelun ja 
suomalaisen kasvatustodellisuuden kanssa hahmottaakseni ja mieltääkseni tuota 
maisemaa Unamunon ihmiskäsityksestä, kasvatusajattelusta ja filosofiasta käsin. 

                                                 
4 Autoethnography is an autobiographical genre of writing and research that displays mul-
tiple layers of consciousness, connecting the personal to the cultural (Ellis & Bochner 2000, 
739). 
5 I start with my personal life. I pay attention to my physical feelings, thoughts and emo-
tions. I use what I call systematic sociological introspection and emotional recall to try to 
understand an experience I’ve lived through. Then I write my experience as a story. By ex-
ploring a particular life, I hope to understand a way of life . . . “(Ellis & Bochner 2000, 737.) 
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Omat tutkimusartikkelinsa Ellis ja Bochner (2000) kirjoittavat 
omakohtaisten tarinoiden muotoon, joista yhdessä he toteavat, että koska 
akateemiselta tutkimukselta ei vaadita henkilökohtaista tilivelvollisuutta 
(accountability), akateemiset julkaisut vahvistavat kolmannen persoonan 
passiivista ääntä normina, joka antaa enemmän painoarvoa abstraktille ja 
kategoriselle tiedolle henkilökohtaisten narratiivien, ensimmäisen persoonan 
äänen ja suoran todistamisen sijasta. Henkilökohtainen omaelämäkerrallinen 
kerronta muuntuu rikolliseksi ilmaisun tavaksi. (Mt., 734.) Ellis ja Bochner 
sanovat, että autoetnografiassa elämän hetkestä hetkeen tapahtuvat eletyt 
konkreettiset yksityiskohdat ovat tärkeä tietämisen muoto. Autoetnografia on 
omasta elämästä kirjoittamista. He myös toteavat, että tietämisen ja tutkimisen 
menetelmänä autoetnografinen kirjoittaminen on äärimmäisen vaativaa, sillä se 
edellyttää tekijältään omien tunteiden ja motivaatioiden sekä kokemiensa 
ristiriitojen tiedostamista ja reflektointia, introspektiota poikkeuksellisen 
perusteellisella tavalla. (Mt., 737-738.) 

Omassa akateemisessa tutkimusilmaisussani sekoittuvat omaelämä-
kerrallinen aineisto autoetnografian mielessä sekä Unamunon filosofian ja 
ajattelun tavoin fiktiiviseen kerrontaan kiinnittyvä faktofiktiivinen narratiivi. 
Tarinani olen kirjoittanut fiktiivisten henkilöiden välisiksi tapahtumiksi, koska 
tämä oli myös Unamunon tapa runouttaan, tekstejään, ajatteluaan filosofiaansa, 
omaa filosofista autoetnografiaansa kirjoittaa. Tarinoiden sisältö on omaa 
kokemustani ihmisenä, äitinä, opettajana ja kasvatusalan esimiehenä, mutta 
fiktiivistä, sillä olen muokannut yksityiskohdat ja tosiasiat kollaaseiksi, jollaisia 
ei koskaan ole tapahtunut, luonut henkilöhahmoja, jotka eivät ole eläneet. 
Kirjoittamani henkilöt ovat keksittyjä, heidän välisensä suhteet kuvitteellisia, 
nimet itse valitsemiani, tapahtumien yhteydet ja maisemat mielikuvituksen 
tuotetta.  

Juuri tästä on pitkälti kyse myös minun tutkimuksessani. Kohdallani tuskin 
voidaan kuitenkaan puhua puhtaasta autoetnografisesta tutkimuksesta 
monestakin syystä. Se tutkimusaineisto, jonka parissa filosofoin ja reflektoin ei 
ole johdonmukaisesti kerättyä, tarkoituksellisesti kasattua, vaan tartun 
kokemuksiini ja niihin liittyviin reflektioihin jälkikäteen, niitä ajallisen jatkumon 
tai etäisyyden päästä muistinvaraisesti tarkastellen. Oleellista tutkimuskeinojeni 
kannalta ovat reflektiivisyys, narratiivisuus ja (mono)dialogisuus, joka ilmenee 
tiettynä pyrkimyksenä kokeilla Unamunon filosofian tekemisen tapaa omaan 
olemiseeni sidotussa kasvatusfilosofisen tutkimuksen raamissa. Selkeä ero 
autoetnografiseen narritiivisuuteen lienee siinä, että vedoten sekä tieteeneettisiin 
näkökohtiin että Unamunon näkemyksiin filosofiasta runouteen ja kauno-
kirjallisena kerrontana, kirjoittamani tarinat ovat lopullisessa muodossaan 
kuitenkin fiktioita, lopullisina sellaisinaan jotakin, mikä on tapahtunut vain 
mielikuvituksessani, vaikkakin kaikki niiden erilliset elementit ovatkin tulleet 
osalta koetuiksi ja havaituiksi jossakin yhteydessä jonakin aikana.  

Narratiivinen filosofia ei ole perinteisesti ollut Suomessa kovin vahva. 
Unamunon perusväite kuitenkin on, että kaikki filosofia on loppujen lopuksi 
vain sitä tehneen ja sen kirjoittaneen ajattelijan henkilökohtainen, metaforinen 
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runoteos riippumatta siitä, millaiseen muotoon tai konventioon sen ydin on 
häivytetty tai piilotettu. Niinpä tässä työssäni pyrin kirjoittamalla ajattelemaan 
esiin oman tarinani tarinoiden joukossa läpinäkyvästi ja ääneen lausuen. Siinä 
mielessä voi ajatella tutkimiseni muistuttavan merkittävästikin autoetnografiaa 
ainakin tutkimusotteeltaan. 

Myös Unamunon elämäntyötä voisi tarkastella eräänlaisena auto-
etnografisena (monodialogina), jossa filosofi on kirjoittanut ajattelunsa 
mittavaan määrään erilaisia kerrosteisia, itsereflektiivisä, itseään kommentoivia, 
lajityyppejä sekoittavia ja yhdistäviä tekstejä: filosofiasia asiatekstejä, esseitä, 
artikkeleja, runoutta, päiväkirjoja, muistelmia, matkakuvauksia, lehtikirjoituksia, 
prologeja ja epilogeja sekä monikerroksisia fiktiivisiä teoksia romaaneja, 
rimooneja, näytelmiä kertomuksia ja tarinoita, joissa viittaukset filosofien 
historiaan sekoittuvat omaelämäkerralliseen, universaalista eksistentiaaliseen 
ainekseen ja fiktiiviseen kerrontaan. Unamunon filosofia monodialogina, 
monodialogi filosofisena keinona olisi siis, myös filosofista autoetnografiaa tai 
autoetnografista filosofiaa.  

Vaikka tutkimukseni ei ole toimintatutkimusta sanan varsinaisessa 
merkityksessä, on tarpeen sanoa jotakin myös tästä tutkimusasetelmasta. 
Jossakin mielessä tutkimukseni lähtökohta on käytännöllinen. Yksi sen 
alkuvaiheiden piilevistä taustakysymyksistä on ollut: Mitä voisin itse tehdä 
toisin tai paremmin, jotta kasvaja-ihmiset kokisivat tulevansa kohdelluiksi kuin 
ihmiset? Tutkimuksen lopputuloksen osalta vieno toive on, että se herättäisi 
kanssakasvattajani ajattelemaan samaa: Mitä meidän on tehtävä toisin, jotta 
olemme parempia kasvattajia, jotta kasvajat kasvavat paremmin ja paremmiksi?  

Heljä Linnansaaren (2004) mukaan toimintatutkimuksissa pyritään 
käytännön kasvatustoiminnan ja teoreettisen tiedon väliseen vuorovaikutukseen 
(mt., 113). Sille tyypillisiä piirteitä ovat se, että osallistuja kehittää pääsääntöisesti 
omia käytäntöjään, menetelmä on johdonmukainen oppimisprosessi ja 
tutkimuksen lähtökohtana on käytännöntilanteeseen sidotun ongelman 
ratkaiseminen (mt., 115). Oma tutkimukseni, vaikkakin lähestyy tutkittavaa 
aihepiiriä toisaalta filosofisen, teoreettis-reflektiivisen kirjallisuustutkimuksen ja 
toisaalta omaelämäkerrallis-narratiivisen tutkimuksen suunnista, sivuaa myös 
toimintatutkimuksellista perinnettä. Se on alun perin lähtöisin käytännöllisestä 
tarpeesta ymmärtää ja ratkoa ongelmia kasvatustodellisuudessa. Sen tavoitteena 
on saada aikaa edes jokin hienovarainen muutos ymmärryksen lisääntymisen 
lisäksi myös omassa kasvatuskäytännössäni. Lisäksi se on tuottanut 
ymmärryksen laajenemisen lisäksi tekijässään oppimista. Linnansaaren mukaan 
pedagogis-analyyttisessä koulutustutkimuksessa yksilöiden välinen keskustelu 
ja yksilön kyky reflektoida oma maailmankuvaansa ja toimintaansa korostuu 
(mt., 116).  

Tämän tutkimuksen aivan ytimessä on tutkijan havaitun ja koetun, 
ymmärretyn ja narratoidun maailman reflektointi ja ymmärtäminen 
vuoropuhelussa Unamunon ja häntä tutkineiden tahojen kanssa. Teoreettisten 
mallien ja käsitteiden soveltaminen työskentely-ympäristöön on toiminta-
tutkimuksessa erityisen huomion kohteena (mt.). Tutkimuksessani Unamunon 
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filosofiakäsityksen mukaisesti ei niinkään ole pyrkimys rakentaa teoreettista 
mallia tai tarkentaa käsitteitä kuin soveltaa Unamunon ihmistä ja kasvatusta 
koskevaa ajatusmaailmaa nykypäivän kasvatustodellisuuteen. Menetelmällisesti 
kyse on silti aiemman tiedon jäsentämisestä ja sen asettamisesta käytännöllisen 
todellisuuden rinnalle lisäymmärryksen saavuttamiseksi. 
Toimintatutkimuksessa tutkija toimii kaksoisroolissa, tutkii omaa itseään 
vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Linnansaaren mukaan tämä on sekä 
mahdollista että järkevää.  

Tiedostaminen, tutkittavaan ilmiöön liittyvien poliittisten ja eettisten 
kysymysten pohtiminen sekä metaoppiminen ovat toimintatutkimusspiraalissa 
oleellisia osia (mt., 122 – 123). Niinpä katson tieteidenvälisyydessä liikkuessani, 
että nämä seikat tulee tässäkin tutkimuksessa huomioida. Toimintatutkimuksen 
tuloksena on esitetty mahdollisuutta saada koko koulun toimintakulttuuri 
pitkäaikaisesti muuttumaan (mt., 123). Itse peräänkuulutan koko 
koulutuskulttuurimme ja -politiikkamme muuttumista entistä ihmis-
lähtöisemmäksi ja inhimillisemmäksi, katselusuunnan ja painotuksen siirtymistä 
taloudesta, pedagogiikasta, menetelmistä, teknologiasta ja rakenteesta 
ihmisyyteen ja elämään. Toimintatutkimuksessa tutkijan on kehitettävä itsessään 
uusien askelten vaatimia taitoja, uskallettava kokea, kysyä ja käsitteellistää 
vastauksia, otettava rohkeasti riskejä ja kokeiltava vaihtoehtoja (mt., 117). Näin 
pyrin omassa tutkimuksessani tekemään. 

Eräs Unamuno filosofisista keinoista on metafora. Hän sanoo, että itse 
asiassa kaikki tiede on pohjimmiltaan metaforista, metaforiseen ilmaisuun 
sidottua, mikä taas puolestaan ei ole muuta kuin fantasiaa ja mielikuvittelua 
(Unamuno 1997a, 70). Unamunon ajattelu maisemoituu tiettyjen toistuvien 
mielikuviin: usvaan, uneen, teatteriin, kirjaan ja henkilöhahmoon (Unamunon 
metaforista laajemmin luvussa 2.1). Metaforat ja metaforinen kieli ovat tulkintani 
mukaan hänelle tietoisia ajattelun kuvaamisen ja ilmaisun keinoja. Omakin 
tutkimukseni tukeutuu siten metaforiin yhtenä filosofisena keinona. Erityisesti 
kiedon tutkimukseni kahden toisiinsa liittyvän metaforan ympärille. Jos 
otsikossa puhun suomalaisen kasvatuksen maisemasta, samoin voisi puhua 
Unamunon filosofian maisemasta ennemmin kuin järjestelmästä. Cirilo Flórez 
(1998c) kuvaa Salamancan kaupungin maiseman olevan synteesi myös 
Unamunon filosofiakäsityksestä. Tätä maisemaa filosofi katsoo “sielun silmin”, 
vangitakseen todelliseksi ja obketiiviseksi muuntuvia ikuisuuden hävähdyksiä. 
(Mt., 15; 17; 20). Unamunolle maisema oli merkittävä ajattelun lähtökohta ja 
ihmisenä olemisen ankkuri. Yksinäisyyteen ja hiljaisuuteen sulautuva maisema, 
jota hän kautta tuotantonsa kuvaa, on Unamunolle visio, joka ohjaa hänen 
henkeään, tyyneyteen kietoutunut näkymä, joka kuljettaa kohti ikuista totuutta 
(Blanco Aguinaga 1959, 171). Toinen mielikuva, johon ankkuroin omaa 
ajatteluani erityisesti kasvatuksen osalta, on matkan metafora, näkymä, jossa 
kasvu ja kasvatus ovat yhdessä kulkemista vaihtuvissa maisemissa, kohti jotakin. 
Näiden kahden avulla kudon yhteen muuten fragmentaarista kerrontaani, koska 
“tarvitsemme parempia karttoja maastosta” (Heikkinen ym. 2005, 345; 347).  
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Ehkä keskeisin Unamunon filosofian keinoista on monodialogi (ks.luku 
2.5.4). Tämä olkoon minun totuuteni, jonka asetan monen sinun, Unamunon 
erityisesti, totuuden rinnalle (vs. esim. Heikkinen, Kakkori & Huttunen 2001). 
Monodialogini keskustelukumppaneina kulkevat: Unamuno ja Unamunon 
matkakumppanit, kasvatustieteen ja filosofian suomalaiset puheenvuorot, 
Unamunoa tutkineet muut matkaajat, ja lopulta oman autoetnografisen erittelyn 
ja syntetisoinnin kautta luodut narratiivit. Filosofisena keinona Unamunon 
kontradiktio jättää vireille elävästi vastakkaisuudet ja ristiriidat. Niiden 
läpinäkyvä ja maisemaa hahmottava läpivalaiseminen suomalaisen kasvatus-
maiseman todellisuudessa on tapani soveltaa tätä Unamunon keinostoa. 
 
MENETELMÄLLISIÄ HAASTEITA 
 
Omassa tutkimuksessani on havaittavissa koko elämäkertatutkimuksen 
haasteellisuuden kirjo. Pyrin kompensoimaan haasteita kuvaamalla 
mahdollisimman rehellisesti ja läpinäkyvästi tutkimuksenteon vaiheita, 
menettelytapoja, tekemieni valintojen perusteita sekä ilmaisemalla tietoisuuttani 
pulmallisuuksista niissä kohdin, kuin niitä havaitsen.  

Luottamus valittuun kulkuvälineeseen on ollut koetuksella kulkiessani 
omaa oppimisen matkaani kasvatusfilosofian tutkijana. Kuinka käsitellä itseään 
kohti kaartuvaa? Miten tavoittaa muoto, joka tekee lupaamansa ja palvelee 
sisältöä, joka sekin häilyy hämärän rajamailla? Kun ei väitäkään olevansa 
objektiivinen tai siihen pyrkivänsä, vaan on avoimen osallinen, niin kuin Maria 
Zambranokin (2019, 29) myöntää valintaansa oikeuttaen Unamunosta 
kirjoittaessaan olevansa, kuinka olla tieteellinen? Kuten matkalla aina, on tälläkin 
lähtöpisteensä ja puitteensa, rajallinen aikansa, voimavaransa. Askeleet otetaan 
tietyssä järjestyksessä, lopulta saavutaan perille, ja matka loppuu. Miten taata sen 
riittävä akateemisuus, kuinka löytää sille merkitys? 

Alusta saakka metodologiset kysymykset ovat hiertäneet tutkimukseni 
tekemistä. Ne ovat toki filosofiassa yleisestikin aina hämäriä polkuja, sillä itse 
filosofian tekemiseen kätkeytyvä perimmäinen ristiriita: tehdä jotakin, kun 
kukaan ei tiedä, mitä se on, mitä ollaan tekemässä, väijyy jatkuvasti taustalla 
Erityisesti kysymys nousee näkyviin silloin, kun tutkimuksen yhtenä kohteena 
on ajattelija, jonka näkemykset filosofiasta poikkeavat merkittävällä tavoin 
nykyisen eurooppalaisen akateemisen filosofian valtavirran toimintatavoista, 
paradigmoista ja näkemyksistä. Menetelmät nousevat tutkimuksessani 
haasteeksi vähintään kahdesta pääsuunnasta. Ensinnäkin tuo mainitsemani 
Unamunon ajattelun tutkiminen itsessään on menetelmällisesti hankalaa, kuten 
totesin, sillä hänen ydinantisa on kirjoitettu loputtomiin, merkittäviltä osin 
kaunokirjallisiin teksteihin, joihin hän itse kuitenkin sanoo punoneensa 
oleellisimman omasta ajattelustaan. Tällaista tekstiaineistoa ja ajattelua 
eriteltäessä käsiteanalyysin keinot, kriittinen, aukotonta logiikkaa vaativa 
tarkastelu tai jonkinlaista johdonmukaisuutta etsivä lähestymistapa ovat 
hedelmättömiä jopa tuhoisia.  
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Toinen suunta, josta tutkimukseni kohtaa menetelmällisiä haasteita, on 
haluni tehdä filosofiaa Unamunon ajattelun mukaisesti. Toisin sanoen tutkia 
elävää, konkreettisen ihmisen todellisuutta ymmärtääkseni sitä kokonaisuutena 
ja kokonaisvaltaisesti. Viime vuosikymmenten länsimaisen tai suomalaisen 
filosofian traditio ei erityisemmin kannusta tarttumaan mihinkään elolliseen tai 
käsinkosketeltavaan, vaan pitäytyy pitkälti kielen, ajattelun ja käsitteiden 
maailmassa. Unamunon ajattelu ei ole irrallinen perinteistä, joihin hänkin on 
kasvanut. Pragmatismin, hermeneutiikan, saksalaisen idealismin, marksilaisen 
materialismin, eksistentialismin ja eritoten antiikin ajattelun piirteet ovat läsnä, 
Unamunon filosofia koskettaa niitä kaikkia, kokoaa niistä vaikutteita omiin 
tarpeisiinsa (näistä tarkemmin luvussa 2.5.5). Siitä huolimatta näiden perinteiden 
menetelmillä Unamunon tutkiminen on vaikeaa. 

Toisto on Unamunolle eräs keino tehdä filosofiaa. Kun hänen tuotantoaan 
katsoo jälkikäteen, piirtyy lukijan näkyviin selkeitä uria, joita hän on tallannut 
kerta toisensa jälkeen. Polut syntyvät teemoista ja aiheistoista, jotka ovat häntä 
kiehtoneet ja vaivanneet: Ihminen ja elämä, kieli ja kansa, tiede ja taide, rakkaus 
ja kuolema, järki ja tunne, järki ja usko, yhteiskunta ja kasvatus, maisema ja 
matka. Ne ovat kaikki parikkeja, joiden ympärille Unamunon ajattelu kiertyy. 
Toisto saa tehtävän omassakin tekstissäni. Kun kaikki alkaa keskeltä ja loppuu 
kesken, toiston avulla korostuvat esiin tärkeimmät johtopäätökseni Unamunon 
ajattelun ja kasvatuksen maailman suhteen. 

Olen pyrkinyt ratkaisemaan menetelmälliset hankaluudet tavalla, joka 
kenties on valitsemillani filosofian keinoilla löytämieni elävän, konkreettisen 
ihmisen kasvattamisen ilmiöiden erittelyn lisäksi tämän tutkimukseni toinen 
pääanti. Unamuno ei ajattelunsa ilmaisijana aina ole johdonmukainen, vaan 
pikemminkin suoltaa käsityksensä ehtymättömään tajunnanvirtaan, jota 
jälkikäteen kokonaisuutena tarkastellen voi havaita selkeitä teemoja ja 
kehityskulkuja. Näiden perusteella olen nostanut juuri Unamunon filosofiset 
keinot toisaalta tulkinnakseni Unamunon filosofian tekemisen tavasta ja toisaalta 
tutkimukseni soveltavan osuuden filosofian tekemisen välineistöksi. Kiitollista 
kyllä, Unamunon ajattelun yksi keskeinen piirre on hänen monodialogissaan 
jatkuvasti läsnä oleva monikerroksinen itsereflektio. Näin ollen hän kommentoi 
omaa tekemistään, omaa ajatteluaan ja näkemyksiään jatkuvasti. 
Johdonmukaisuus, jota olen kokenut tarpeelliseksi hänen ajattelunsa jäsen-
tämiseksi ja eritoten hänen filosofisten keinojensa tunnistamiseksi ja 
soveltamiseksi luoda, sen sijaan on omaa valintaani ja tuotantoani. Unamunon 
tietoinen halu karttaa kaikkea perinteisen filosofian mielessä järjestelmällistä, 
käsitteellistämistä ja menetelmällistä on niin ilmeistä, että kiistatta tässä kohtaa 
olen toiminut toisin, kuin hän olisi.  

Juha Varto (2011, 13) kirjoittaa erityisesti kasvatustieteen menetelmä-
oppaaksi laaditussa teoksessa Tutkimusmatkalla Teoria, metodologia ja filosofia 
kasvatustutkimuksessa siitä, kuinka mikä tahansa menetelmäopas on kokoelma 
aiemmissa tutkimuksissa usein vasta jälkikäteen menetelmäksi oivallettujen 
toimintatapojen menetelmällisiä kulkuja. Todellinen tutkimus on Varton 
mukaan poikkeuksetta altis yllätyksille ja vain tällaisessa avoimuudessa voi se 
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tuottaa tulokseksi tärkeitä ajatuksia. Puhuttaessa menetelmistä, Varto toteaa, 
syntyy usein vaikutelma, että ne olisivat riippumattomia aineistosta, 
tutkimuskysymyksistä tai kysyjästä eli tutkijasta. Tutkimuksen on Varton 
mukaan aina pidettävä itsensä siinä määrin riippumattomana tieteestä, että sille 
jää tilaa haastaa jo tiedetty. (Mt., 13-14.) Varton näkemykseen nojautuen pyrin 
paljastamaan tekemäni niin avoimesti ja tarkasti, kuin se on mahdollista.  

Menetelmälliset valintani ovat tässä tutkimuksessa tulosta siitä 
tutkimustyöstä, jota olen Unamunon ajattelun parissa tehnyt. Toisin sanoen, 
löysin käyttämäni valikoiman Unamunon filosofisia keinoja sitä myötä, kun 
tutkin hänen näkemystään filosofian luonteesta ja päämäärästä. Tapani asetella 
hänen ajatuksensa toisaalta keinojen kokoelmaksi ja toisaalta suomalaisen 
kasvatusmaiseman tarkastelun välineeksi, on rajaavaa, kohdentavaa tulkintaani.  
Se poissulkee jotakin muuta, jonka joku toinen olisi mahdollisesti Unamunostaan 
löytänyt. Myös ne johtopäätökset tai ehdotelmat kasvatuksellisesti pohdittaviksi, 
joita Unamunolta uuttamillani keinoilla suomalaisesta kasvatustodellisuudesta 
suodatan, ovat rajattuja, omaan aikaani ja kokemukseeni, ajatteluuni ja 
konkreettiseen ihmisyyteeni sidottuja.  Varto vaatii tutkimuksen lähtökohtien ja 
tulosten välisen linjan jokaisen askeleen yksityiskohtaista paljastamista (mt., 15).  
Tähän pyrin, mutten väitäkään, että se mutkikkuus, joka filosofoinnin tai 
ajattelun prosesseihin liittyy, olisi sellaisenaan purettavissa auki sanoiksi tai 
kielellisiksi kuvauksiksi.  

Mielestäni filosofia tiedonalana ja tieteenä on tässä mielessä poikkeava 
vaikkapa kasvatustieteestä empiirisenä tieteenalana. Jään toivomaan, että 
tutkimukseni lukija silti tavoittaa kylliksi voidakseen ymmärtää pyrkimykseni ja 
tekemäni, sen, kuinka olen maisemani valinnut, kuinka niissä kulkenut, ja mihin 
päätynyt. Tutkimuksen vakuuttavuus on rakennettava jälkikäteen, Varto (mt.,) 
sanoo edelleen. Niin tässäkin tutkimuksessani. Ajattelun, kirjoittamisen, 
erittelyn ja kokoamisen kulkemat ovat olleet jatkuvaa edestakaista peilaamista, 
(mono)dialogia niin monografian eri lukujen sisältöjen ja rakenteiden kuin 
niiden sisältämien väitteidenkin sisällä. Eritoten tämän prologiluvun ja lopun 
kontradiktioluvun sekä epilogin välillä käyty tanssi vailla ennalta määriteltyä tai 
harjoiteltua koreografiaa, on ollut tutkimustyöskentelylleni olemuksellista. 

Katariina Holma (2011) puntaroi kasvatusfilosofian metodiikkaa ja 
mahdollisuuksia sekä kasvatuksellista merkitystä filosofisen tutkimuksen 
näkökulmasta sanoen, että kasvatusfilosofian alueella keskusteluun osallis-
tumisella on erityisiä metodologisia haasteita. Hän toteaa, että akateemisen 
kasvatustutkimus tarkastelee kasvatuksen ilmiöitä monitieteisesti. Lisäksi 
kasvatusfilosofian sisällä moninaiset erilaiset ja eriävät filosofiset traditiot 
tuottavat itsessään jo ristiriitaisia asetelmia. (Mt., 129.) Kun kasvatuksen kenttä 
vielä itsessään on varsin monisyinen ja aina kiinni elävissä ihmisissä, on tällekin 
tutkimukselle latautuva menetelmällinen haaste yhä ilmeisempi.  

Kasvatusfilosofien ponnistelu näyttää ainakin Unamunon ihmiskeskeisen 
filosofiakäsityksen ja konkretiaan, elävän ihmisen tunteisiin ja todellisuuteen 
sidotun kasvatusajattelun näkökulmasta sidotun niihin kasvatuksellisiin 
seuraamuksiin, joita mahdollisilla johtopäätöksillä on eläville ihmisille, kasvajille, 
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kasvatettaville ja kasvattajille. Holma näkee kysymyksen filosofisten 
näkemysten mahdollisesta paikkansapitävyydestä ja kasvatuksellisista 
seurauksista äärimmäisen monimutkaiseksi (mt., 131.) Mitä siis vaikkapa tämä 
minun kasvatusfilosofien tutkimiseni tuottaa kasvatukselle seuraamuksina tai 
konkretiana? Riittääkö oikeutukseksi ja perusteluksi se, että tietyt kysymykset on 
kysyttävä, jotkin näkökulmat maalattava muiden oheen näkyviin, etteivät ne jää 
huomiotta ja unohdu? Onko tarpeeksi muistuttuttaa ihmisestä elävänä ja 
konkreettisena verbinä, kasvatuksesta myötätuntoisena, hyväntahtoisena 
rakastavana kohtaamisena, filosofiasta elämänä, ihmistä ja maailmaa 
ymmärtämään pyrkivänä kokonaisvaltaisena pyrkimyksenä, kaiken tämän 
ratkeamattomien ristiriitojen ja raukeamaattomien jännitteiden pysyvästi 
väreilevänä dynamiikkasta? Holma korostaa juuri julkilausumattomien 
perusteiden esiintuomista sekä niiden tiedostamattomien kasvatuksen taustalla 
olevien oletustemme tavoittelemista, joiden lävitse käytännössä havainnoimme, 
tulkitsemme ja toimintaamme ohjaamme niin tieteen tekijöinä kuin 
kasvattajinakin (mt., 134). 

Holman näkemykset myötäilevät Unamunon ajattelua, kun hän sanoo, ettei 
ole kasvatusfilosofisen tutkimuksen puitteissa perusteltua antaa suoria tai 
joustamattomia ohjeistuksia, vaan saavutetut näkemykset kulloisessakin 
tilanteessa tulee aina tarkastella kriittisen dialogin kautta (mt., 132). Oma 
näkemykseni, kuten Unamunonkin, on osin toisenlainen. Eritoten 
kasvatusfilosofia on aina myös eettinen hanke. Näin ollen olen katsonut 
tarpeelliseksi avata myös niitä Unamunon ajattelun taustalla olevia eettisiä 
lähtökohtia, joihin hänen ihmiskäsityksensä ja kasvatusajattelunsa nojautuvat. 
Filosofian tutkimuksena työni ei sinänsä pyri antamaan neuvoja tai kertomaan 
mitään siitä, millaisia pedagogisia ratkaisuja kasvatuksen konkreettisessa, 
elävässä arjessa kunkin tulisi tehdä. Se on kuitenkin arvolatautunut kannanotto 
tietyn ihmiskäsityksen puolesta. 

Itse asiassa Unamuno (luku 4.1.) tulkintani mukaan nimenomaan puhuu 
kaikkea tällaista pedagogista teoretisointia ja järjestelmällisyyttä vastaan. Vaikka 
kasvatus aina ottaa muotonsa ja etsii menetelmänsä, eikä suinkaan ole 
yhdentekevää, mitkä nämä ovat, en tutkimuksellani etsi vastauksia 
tämänkaltaisiin pohdintoihin. Sen sijaan tarjoan tulkintojani Unamunon 
ihmiskäsityksestä ja kasvatusajattelusta, ja pyrin näiden suodattimien läpi tai 
raamien puitteissa tuomaan esiin kysymyksiä ja näkökulmia, joista tietois-
tuminen oman aikamme kasvattajalle herättää jotakin kenties unohdettua tai 
nukkuvaa. Samalla etsin uusia ymmärtämisen keinoja kasvatusfilosofian 
kentässä.  

Ollakseen merkityksellinen ja mielekäs (kasvatus)filosofisen tutkimuksen 
tulee Holman (2011, 128) mukaan tuoda keskusteluun aina jotakin uutta ja omaa. 
Tämä panos, sen onnistunut perusteleminen ja sen merkitys keskustelun 
kannalta ratkaisevat lopulta, hyväksyykö tiedeyhteisö tekstin. Tämä panos voi 
Holman mukaan ola täydennys, synteesi, kritiikki tai jokin muu oma, uusi tuotos 
yhteiseen keskusteluun (mt., 124; 128). Oman tutkimukseni panos on Unamunon 
ajattelun tuominen mukaan kasvatusfilosofiseen keskusteluun Suomessa, 
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synteesin luominen hänen filosofianäkemyksestään, ihmiskäsityksestään ja 
kasvatusajattelustaan sekä kokeellinen pyrkimys soveltaa näitä kaikkia niin 
filosofian tekemiseen kuin aikamme kasvatusilmiöiden ymmärtämiseenkin 
aikamme suomalaisessa konkreettisessa kasvatustodellisuudessa. Holma lausuu 
vielä lopuksi, oman filosofisen tutkimuskohteensa Israel Schefferin ajattelua 
esitellen, että tieteellisen tiedon ohella etiikka, elämänkatsomus ja taiteet ovat 
välttämätön osa kasvatuksen kokonaisuutta (Mt., 133). Unamunon menee 
omassa filosofiassaan useita askeleita pidemmälle tehden filosofiasta taidetta ja 
taiteesta filosofiaa, kaunokirjallisuudesta ja runoudesta filosofiansa kaikupohjan, 
teatterista ihmisenä olemisen metaforan. 

Filosofian historian kassikoita ja suuria ajattelijoita, joihin myös Unamunon 
itse katson kuuluvan, voidaan lähestyä kritiikin suunnasta, etsien heidän 
ajatustensa ja argumenttiensa epäjohdonmukaisuuksia, aukkoja ja virheel-
lisyyksiä. Vaikka jokaisen filosofin nöyränä toiveena varmastikin on 
jonkinlaatuinen totuuden tapailu, kukaan ihminen ei sitä tavoita. Filosofit kautta 
historian ovat jääneet elämään kritisoitavaksi ja ruodittaviksi, koska he ovat 
kuitenkin oivaltaneet tai löytäneet jotakin ja kyenneet pukemaan sen sanalliseen 
muotoon tavalla, joka on koskettanut toisia ihmisiä, toisia ajattelijoita. He ovat 
kuvanneet jotakin sellaista ihmisen elämään ja todellisuuteen liittyvää, joka on 
vaikuttanut uskottavalta, tunnistettavalta, kiinnostavalta, tärkeätä tai oleelliselta 
muista ihmisistä. Katson, että Miguel de Unamuno on onnistunut filosofian 
tekemisen tavassaan osumaan johonkin juuri filosofian kannalta oleelliseen. 
Toivon tutkimukseni myötä tuovani jotakin hänen ajattelustaan myös 
suomalaisen ajattelun maisemaan. 

Päästäkseni matkassani eteenpäin tahtomaani suuntaan on tarpeen tehdä 
joitakin asioita toisin kuin nykyinen suomalainen vallalla oleva filosofian 
paradigma suosisi. Siinä missä nykyisellään suositaan käsiteanalyysiin 
painottuvaa analyyttistä ja määrittelevää suhdetta tutkittaviin teemoihin, minun 
tarpeeni on päinvastainen. Unamunon hengessä tahdon kasvattaa kokonais-
ymmärrystä, en keskittyä yksityiskohtien perinpohjaiseen ruotimiseen. Siispä 
erittelyn sijaan, vaikka sitäkin vääjäämättä on välttämätöntä jossakin mitassa 
viljellä, tavoitteeni on ennemminkin halu katsoa maisemaa yhtenäisempänä 
kokonaisuutena, nähdä metsää ennemmin kuin puiden neulasten rakennetta.  

Humanistinen tutkimus on sitä, että tutkija, joku konkreettinen, maailmassa elävä ja 
toimiva, rajallinen ja kuolevainen ihminen, kirjoittaa – olennaisten lähteiden ja 
huolellisen metodologisen harkinnan perusteella – siitä, miltä maailma hänestä tietyltä 
osaltaan, tietystä näkökulmasta, tiettyihin kysymyksenasetteluihin rajautuen, 
vaikuttaa. (Kivistö & Pihlström 2018, 96-97.) 

Monografiassa kuuluu siis tutkimusta harjoittavan ihmisyksilön ääni, joka ei ole 
korvattavissa kenenkään muun äänellä”, Kivistö ja Pihlström jatkavat (mt.). 
Monografian funktio ei ole vain tutkimuksellinen, vaan myös eksistentiaalinen. 
Se valaisee lukijalleen, miltä maailma joltakin rajatulta osaltaan näyttää toiselle, 
joka omista puitteistaan käsin tavoittelee syvällistä ymmärrystä, ja jonka olemista 
maailmassa tämä ymmärryksen pyrkimys on. (Mt., 98.) Richard Rortya lainaten 
Kivistö ja Pihlström viittaavat filosofiaan ”ihmiskunnan keskusteluna”, jossa 
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filosofia mielletään tarkkaan määriteltyjen johdonmukaisen ratkaisemisen sijaan 
vuoropuheluksi tai kuten he edelleen William Jamesiin viitaten kuvaavat 
toiseuksien ja erityisesti ”haavoitettujen huutojen” kuuntelemiseksi (mt., 62). 
Näin tulkittuna filosofialla on oleellisesti eettinen ulottuvuus, joka  
Unamunonkin ajattelussa painottuu. Siitä enemmän luvussa 2.6. 

Tekemäni keinolliset valinnat näkyvät valitsemassani tavassa käyttää kieltä 
ilmaisuni ja ajatteluni keinona ja välineenä, myös tutkimukseni tuloksena. Varto 
(2011, 16) sanoo tutkimuskielen olevan yhtä vaativaa kuin runous. Unamuno 
sanoo filosofian kielen olevan runoutta. Itse vältän tarkoituksellisesti 
vieraskielisiä termejä tai käsitteitä, joille on aikojen saatossa muodostunut 
kiinnikkeitä tiettyjen ajattelijoiden näkemyksiin, tai jotka harhauttavat pois 
elävän elämän laidalta. Kirjoitan luoden kieltä, jolla tavoittelen kuvaamaani 
todellisuutta. Toisin kuin akateemisessa filosofiassa perinteisesti tehdään, pyrin 
poispäin käsitteistä kohti kieltä, joka kuvaa elävää, verbien ja prosessien, 
konkreettisenihmisen todellisuutta. Teen tarinaa, jota ei vielä ole kirjoitettu, 
pyrkimättä sitomaan sitä jo valmiisiin käsitteisiin, jotka nekin joka tapauksessa 
viime kädessä ovat Unamunon mukaan vain jonkun toisen runoja, ja 
pohjimmiltaan nekin yhtä lailla monitulkintaisia ja keskeneräisiä kertomuksia. 
Tavoitteeni on kokeilla tehdä filosofiaa elävän ihmisen todellisuudesta, kielellä, 
joka palvelee tämän tarinan kertomista. 

Varto (2011, 17) puhuu edelleen tutkimushankkeesta kunnollisen polun 
luomisena tai mahdollisesti valmiin jo tallatun polun löytämisenä. Polku, jonka 
olen tutkimuksessani Unamunon jäsentymättömästä, risteävien ja ristiriitaisten 
polutusten verkostosta kuljettavakseni valinnut, on vain yksi mahdollinen polku, 
mutta sellainen, jonka kulkemisen, esiin piirtämisen ja jakamisen olen kokenut 
oleelliseksi ja mielekkääksi. Metodologinen pohdinta on tutkijan henkistä työtä, 
jossa tutkija tietää tekevänsä rajauksia, ratkaisuja ja valintoja, joita kukaan muu 
ei kaikkia kykene perustelemaan tai puolustamaan (mt., 24). 

 
LÄHTEISTÄ 

 
Unamuno-tutkimus on runsaudenpulaa, sukeltamista ehtymättömän 
ajatuksenvirran syövereissä. Selvää on, että olen tehnyt rajauksia, valinnut 
polkuni ja reittini päämääräni ehdoilla, omaan tavoitteeseeni keskittyen. 
Salamancan yliopiston Casa Museo Unamunon Unamuno -arkisto valtavasssa 
laajuudessaan kertoo siitä, kuinka tuottelias ajattelija Unamuno oli, ja kuinka 
mittavaa on ollut Unamuno-tutkimus maailmanlaajuisesti sen jälkeen. Minä olen 
tutkimuksessani keskittynyt oman aiheeni, tavoitteideni ja näkökulmani 
kannalta oleellisiin teoksiin jättäen huomiotta suuren määrän muuta aineistoa. 
Unamunon tuotannosta olen tarkentanut tiettyihin filosofian, ihmiskäsityksen ja 
kasvatusajattelun kannalta keskeisiin teoksiin. Unamunon keskeiset teokset 
esittelen luvussa 2. 2.  

Kenen kanssa käydä dialogiin, kenen kanssa vuoropuhella loputtomassa ja 
rajattomassa tiedon ja tutkimuksen kaikkeudessa? Olen valinnut monodialogini 
keskustelukumppanit niistä teksteistä ja teoksista, jotka ovat oman 
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tutkimusaiheistoni kannalta oleellisia ja puhuttelevia. Unamunon tuotantoon 
tutustuin perusteellisesti. Siitä käsittelyyn valikoituivat ne teokset, joihin 
kiteytyvät hänen filosofianäkemyksensä ja ihmiskäsityksensä sekä 
kasvatusajattelunsa ydinilmaukset. Kommentaarikirjallisuuden osalta olen 
pitäytynyt niissä Unamunoa tutkineissa, jotka ovat aihepiiriltään omaani 
lähentyviä. Suomalaisen kasvatuksen maiseman osalta tutkimusmatkani on 
tapahtunut niin maantieteellisesti kuin ajallisestikin rajatussa maisemassa: 2000-
luvun Suomessa ja Unamunon Espanjassa jotkin satunnaiset reitiltä poikkeamat 
poislukuien. Näitä ovat mm. autoetnografian piipahdus Englannissa ja jotkin 
yksittäiset viittaukset 2000-luvun espanjalaiseen kasvatuksen maisemaan. 
Tutkimukset ja ilmiöt, joita käsittelen soveltavissa osioissa, olen löytänyt 
kulkeutumisen menetelmän kautta; ne ovat tulleet vastaani matkan varrella, 
puhuneet toinen toisistaan, sattuneet reittini varrelle ja osuneet tutkimukseni 
aihepiiriin. 

Kommentaarikirjallisuuden osalta olen tukeutunut tiettyjen lähes 
kanonisoitujen puheenvuorojen lisäksi oman tutkimukseni aihepiireihin 
liittyviin ja saatavilla oleviin teksteihin. Heijastuspinnaksi olen itsepintaisesti 
pitäytynyt hyväksymään vain 2000-luvun alusta tähän päivään saakka Suomessa 
kasvatustieteen ja filosofian, erityisesti kasvatusfilosofian piirissä vaikuttaneiden 
kotimaisilla kielillä kirjoittaneiden ajattelijoiden kannanottoihin ja näkemyksiin. 
Ajallisesti olen rajannut tarkastelemani aineistot siihen aikaan, jonka olen itse 
ollut aikuisin aivoin aktiivisesti toimimassa kasvattajana niin ammatti-
kasvatuksen kuin kotikasvatuksenkin maisemissa painopisteen ollessa 2000-
luvun toisen vuosikymmenen loppupuoliskon horisontissa. Länsimaisen 
filosofian monituhatvuotisen perinteen suunnasta, jonka varassa kaikki 
ajattelumme, niin Unamunon kuin minunkin, elää, olen ottanut tarkasteluuni 
vain sen, mihin Unamuno itse tai keskustelukumppaneina käyttämäni äsken 
mainitut suomalaiset filosofit ja kasvatuksen tutkijat ovat viitanneet. Toisinkin 
olisin valintani voinut tehdä. Tutkimusaiheeni suunnasta, oman menetelmällisen 
polkuni varrelta tämä on kuitenkin tuntunut perustellulta, näyttäytynyt 
mahdollisena ja mielekkäänä, osoittautunut toimivaksi. Se on antanut filosofian 
tekemiselleni viitekehyksen, jonka puitteissa olen saattanut edetä. 

Jossakin määrin tukeudun tutkimuksessani myös toisten tutkijoiden 
empiirisempiin puheenvuoroihin kasvatuksen maisemista. Pitäydyn niin 
kasvatusfilosofian kuin kasvatustieteenkin osalta lähes poikkeuksetta 2000-
luvun Suomessa tehden joitakin sivupolkuja Unamunon kasvatusajatteluun 
kytkeytyviin tarkasteluihin Espanjassa. Tämä siksi, että kiinnostukseni on 
ensisijaisesti näissä globaaleissa kysymyksissä ja siinä, mikä on lähellä: 
suomalaisessa kasvatuksen maisemassa ja kasvatuskeskustelussa. Kun 
tutkimuksen kenttä on välttämätöntä joka tapauksessa rajata, tällainen ajallinen 
ja paikallinen raamittaminen on perusteltua. Olen toiminut kasvattajana ja 
opettaja-taiteilijana Suomessa tavalla tai toisella vuodesta 1993 lähtien. 
Varsinaisen ammattikasvatustehtäväni voi katsoa alkaneen vuonna 1999. 
Tutkimuksen rajaus 2000-luvun Suomeen on siis näiltäkin osin mielekäs sen 
kulkien ajallisesti yhtä matkaa kokemusteni kanssa. 
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Tutkimustani sävyttää kaikenlainen välimaastoisuus. Siinä missä 
tutkimuskohteeni Unamunon ajattelu kuljeksii elämän ja filosofian, runouden ja 
tieteen välimaastossa,  ja tutkimuskohteeni kasvatus tapahtuu elävän 
ristiriitaisen elämän ja ihanteen, toiminnan ja tieteen/tietämisen raja-alueilla, 
häilyy myös tämä tutkimukseni moninaisilla välisyyden rajapinnoilla.  Kurkotan 
kasvatuksen maailmasta akateemisen kohti tieteentekemistä filosofian piiriin ja 
päinvastoin. Häilyn filosofian ja kasvatustieteen, yleisen ja yksilöllisen, julkisen 
ja yksityisen, teoreettisen ja käytännöllisen, ymmärretyn ja sovelletun, 
teoreettisen ja konkreettisen välimaastoissa.  

Tutkimukseni horisontti laajenee tapailemaan filosofian useita osa-alueita, 
hipaisee sen eri traditioita, viipyilee filosofisen ihmistutkimuksen ja 
kasvatusfilosofian, eksistentialismin ja fenomenologian sekä hermeneutiikan 
tuntumissa. Se tahtoo harsoa umpeen abstraktin ja todellisen välistä railoa, 
mielletyn ja kosketetun jakamaa rajapintaa. Se etsii reittiä menneestä ja 
nykyisyydestä seisahtuen tulevaan. Se on akateemisen filosofian opinnäyte, 
mutta hakee kielellistä muotoaan myös kaunokirjallisesta ja runouden 
perinteestä, draamallisia kuvauksia hyödyntäen. Se on yksinpuhelu, 
monodialogi, joka ojentautuu kohti filosofian historiaa, suomalaisen filosofian 
teon nykyisyyttä ja käsillä olevia kasvatuksen ilmiöitä (entistä) parempaa tulevaa 
toivoen.  

Tietynlainen liminaalisuus on osa kokemustanikin. Olen työskennellyt 
kasvattajana nivelvaiheessa, nuorten kanssa, jotka ovat peruskoulun 
oppivelvollisuuden ja toisen asteen välillä rajapinnalla siirtymästä 
velvollisuuden piiristä itse valitun piiriin, lapsuudesta aikuisuuteen. Ja sellaisten 
aikuisten keskuudessa, jotka ovat jääneet kulttuurien välisiin usviin tietään 
etsimään. Kasvun voi myös katsoa olevan jatkuvaa rajapinnalla olemista, 
katkeamatonta, joskin joskus vaivihkaista ja tahdiltaan epätasaista ja toisinaan 
edestakaista kulkemista jatkumolla ”vaiheesta” toiseen tai ”eteenpäin”. 
Unamunolle muutos ja murros oli koko yhteiskuntaa ja myös ihmisyksilön 
elämää sävyttävä perustila. Se, että saapuisimme joskus yhteiskuntana, 
ihmiskuntana tai ihmisenä johonkin valmiiseen tai perille, on kuvitelmaa, 
kognitiivisten kykyjemme rajoituksien vaatima ankkuri todellisuudessa, jossa 
kaikki elää ristiriidassa ja ristiriidasta. Myös ihmisen (ja filosofin) ymmärrys on 
välitilaisuutta, eri ulottuvaisuuksien ja näkökulmien, olemisen ja ajattelun eri 
tasojen välisten yhteyksien hapuilua. Voi ajatella, että filosofian tehtävä on kuroa 
umpeen näitä ihmiselämän ja inhimillisen ymmärryksen kannalta keinotekoisia, 
ihmisten itsensä vetämiä rajoja, koettaa harsoa umpeen ja yhteen ajatuksellisesti 
vaikeasti ylitettäviä mutta todellisuudessa ehkä olemattomia saumoja eheiksi. 
Kasvatusfilosofian kannalta tämä tarkoittaa reflektiivisen, kognitiivisen 
ymmärryksen ja kasvatusmaailman ilmiöiden kokemus- ja havainto-
todellisuuden sekä sosiaalisen, kulttuurisen, yhteiskunnallisen jaetun välisten 
siltojen luomista. 
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KIELESTÄ 
 

Unamuno kaihtoi omassa ilmaisussaan tieteellisten käsitteiden käyttöä. Hän 
pyrki tietoisesti pitämään ajattelunsa elävänä, kielensä aukinaisena, runollisena 
ja termeihin tarttumattomana. Hän loi uutta kieltä ilmaisunsa tarpeisiin ja arvosti 
puhuttua, tavallisen ihmisen ja arjen kieltä. Kehittäessään tapaansa ilmaista hän 
ajatteli ja rakensi käsitystään maailmasta (Zubizarreta 1960, 122). Omassa 
tutkimuksessani katson perustelluksi noudattaa samankaltaista periaatetta. 
Kirjoitan siis käyttäen suomenkielisiä, yleiskielen sanoja. Arkikielen rinnalle 
tuon käsitteitä ja vierasperäisiä sivistyssanoja siis ainoastaan silloin, kun asian 
selventämisen kannalta on tarpeen viitata johonkin tiettyyn tarkkaan 
käsitteeseen tai silloin, kun katson tällaisen sanan käyttämisen lisäävän, 
laajentavan tai tarkentavan ymmärrystä. Muussa tapauksessa, kuten mainitsin, 
pitäydyn lähellä arki- ja yleiskielisyyden monimerkityksistä elävyyttä. 
Muunkaltainen Unamuno tekstien selittäminen ei mielestäni voi tehdä oikeutta 
sen enempää Unamunon ymmärtämiselle kuin sille elävälle kasvatus-
todellisuudelle, josta kirjoitan. 

Suomen valitseminen käsittelyni kieleksi on metodinen valinta. Unamunon  
mukaan kielellinen ulottuvuus oli ratkaisevan tärkeä osa ajattelullista ja 
filosofista toimintaa. Hän sanoi osaavansa toki pukea ajattelunsa myös muille 
kielille kuin espanjaksi. Kuitenkin vain espanjaksi hän osaa sen riisua. (Unamuno 
1978, 87; Zubizarreta 1960, 121). Unamunolle (1997a) filosofia on aina myös 
perimmiltään filologiaa. Kielessä kulttuuri ja kansa kantavat omaa filosofiaansa. 
(Mt., 305-306.) Pahimmillaan filosofia tyhjenee pelkäksi kielen analysoinniksi. 
Unamuno itse etsi elävää filosofian kieltä palvelemaan ihmisen olemassolon 
perimmäsisä tarpeita ilmaista kokemuksensa etääntymättä siitä (Zubizarreta 
1960, 130). Unamuno ajatteli ja kirjoitti etupäässä espanjaksi. Perheen 
vanhemmat olivat alun perin baskinkielisiä, mutta kotikielenä puhuttiin 
espanjaa. Baskin kielen, euskeran, Unamuno opetteli vasta myöhemmin. 
Unamuno julkaisi joitakin tekstejä myös ranskaksi ja osallistui omien tekstiensä 
käätämiseen englanniksi ja saksaksi. Hän oli klassillisten kielien, latinan ja 
kreikan professori ja opetteli myös tanskaa voidakseen lukea Kierkegaardia. 
Hänen sanotaan osanneen 11 kieltä.  

Unamunon filosofian kieli siis on espanja, hänen  mielenmaisemansa 
Espanja. Hänen ajatteluaan ja filosofiaansa tunnetaan lähinnä espanjankielisessä 
maailmassa. Kieli sitoo Unamunon ajattelua tiettyyn kulttuuripiiriin ja 
maailmankuvaan, jota kieli kantaa itsessään. Näin on Unamunon mukaan 
kaikilla filosofeilla, vaikka usein irrotamme tarkastelussamme filosofiset teoriat 
tekijöistään, ajallisuudestaan, kulttuuristaan ja paikastaan. Oma valintani ajatella 
ja kirjoittaa Unamunosta ja kasvatuksesta tutkimukseni suomeksi selittyy 
samankaltaisesti. Ajattelu on haastavaa puuhaa. Ajattelu on puhumista itselle. 
Unamuno puhuu minulle espanjaksi, minä puhun itselleni suomeksi. Haluan 
kirjoittaa suomalaisesta todellisuudesta suomalaisena ihmisenä, suomalaisille 
ihmisille suomen kielellä. Koen, että yrittää ajatella näitä asioita jollakin mulla 
kielellä tuottaa toisenlaisia ajatuksia ja ymmärrystä. 
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Projektini on kielellinen sikäli, että pyrin löytämään ilmaisuja, joilla voin 
tavoittaa Unamunon ajattelua ja tutkimaani todellisuutta. Selitän sanoja, mutta 
niiden määrittäminen ja kiinnittäminen käsitteiksi, jotka olisivat siirrettävissä 
tästä toiseen yhteyteen tai olisivat yksiselitteisiä ja selkeitä, ristiriidattomia, 
kadottaisi niiden todellisen merkityksen tässä nimenomaisessa yhteydessä. 
Kuitenkin meillä on ei-kielellisen viestinnän lisäksi vain sanat tekemään 
merkityksiä ja ymmärtämään maailmaa tietoisen ajattelumme kautta. 
Kirjoittaminen on Unamunon monodialogin ilmentymä, teksti se, mikä minutkin 
tavoittaa.  

Unamuno kieltäytyy tekemästä filosofiaansa käsittein. Ihminen ei ole käsite, 
eikä käsitteellistämällä tai käsiteanalyysillä voida hänen mukaansa saavuttaa 
mitään oleellista. Ideat, käsitteet käydessään kiinni todelliseen tekevät siitä 
välittömästi kuolleen, jolloin oleellinen katoaa havaittavista ja ymmärrettävistä. 
Filosofia ei ole hänelle käsitetutkimusta tai -analyysiä. Niinpä tutkimukseni ei 
pureudu Unamunon ajatteluun käsiteanalyysin keinoin. Kertoessani Unamunon 
ajatuksista viittaan niihin ennemmin sanoilla käsitys, näkemys, teema tai aihe, 
ajatus. Tarkoitukseni on purkaa käsitteellinen kielen ja käsitteet auki sanojen 
virraksi, jotta se kaikessa ristiriitaisuudessaan ja hämäryydessään, moni-
merkityksisyydessään ja -selitteisyydessään tavoittaa(isi) jotakin elävää. Elävää 
se on juuri siksi, että on irti elämän, ilmaisun tai Unamunon ajattelun 
ymmärtämisen kannalta epätarkoituksenmukaisista käsitteistä tai 
pyrkimyksestä yksiselitteisyyteen. 

Omassa tutkimuksessani aion rehellisesti ja rehevästi rakentaa soveltavaa, 
kokeilevaa filosofiaani metaforisen kielen ja metaforien varaan (metaforasta 
Unamunon filosofisena keinona hieman enemmän luvussa 2.5.4, Unamunon 
ajattelua kuvittaneista metaforista tarkemmin luvussa 2.1). Tätä tutkimusta 
jäsennän kolmen Unamunollekin hyvin läheisen vertauskuvan kautta, joita ovat 
konkreettinen ihminen, maisema ja matka. Unamunon ihmiskäsityksen kiedon 
kuvaan ihmisestä elävänä kokonaisuutena. Kasvatuksen ilmiöt asettelen 
maisemaan, jossa Unamunon näkemykset sekoittuvat 2000-luvun suomalaisen 
kasvatustodellisuuden kanssa. Elävän ihmisen kasvatusta käsittelen matkan 
tekemisen ja kulkemisen mielikuvan varassa. Kaikki nämä ovat myös Miguel de 
Unamunon ajattelun metaforia (ks. esim. Zubizarreta 1960). Unamuno kuvaa 
maalaismaiseman kuiskutelleen hiljaisuudessa hänen sydämeensä elämän 
mysteeristä (Unamuno 2012, 145). Unamuno väittää, että itse asiassa tieteelliset 
termit ja käsitteetkin ovat vain piilotettuja tai näennäiseen tarkkuuteen 
verhottuja metaforia, että tiede on kokonaisuutena metaforinen rakennelma ja 
että filosofiset käsitteet ovat nekin metaforia, filosofia abstraktiin, teoreettiseen 
asuun puettua runoutta, tekijänsä luomusta siinä, missä lyriikkakin. (Unamuno 
1944b, 31.)  

Antti Salminen (2009) ottaa tiiviissä artikkelissaan: ”Metafora – Tulkinnan 
syövästä kielikritiikkiin” esiin metaforan ja filosofian välisen jännitteen. Tässä en 
lähde sukeltamaan metaforan ja filosofian kielifilosofisia pohjamutia. 
Todettakoon siitä lähinnä kaksi seikkaa. Ensinnäkin Salmisen kannanotosta 
päällimmäiseksi jäävä jännite ja ristiriitaisuus ansaitsee tulla ääneen lausutuksi. 
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Salminen viittaa Martin Heideggeriin mannermaiseen metaforakriittisyyteen ja 
mannermaisten ajattelijoiden tahtoon tulla otetuksi kirjaimellisesti todeten 
lopulta, että Juuri Heideggeria on pidetty metaforalla ajattelijoiden leiriin 
kuuluvana ns. ontologisen metaforan kantaisänä. Toiseksi Salminen kuvaa 
Friedrich Nietzschen toimineen ”tienraivaajana” kognitiivisille metafora-
käsityksille, joissa kielen metaforisuus on ajattelun ja merkityksen ehto ja 
välttämätön välittäjä. Salmisen mukaan Nietzschelle totuuskin oli kulunut, 
ilmaisuvoimansa menettänyt metafora ja metafora kielellinen illuusio. (Mt., 63.) 
Oman tutkimukseni kannalta riittäköön todeta, että Unamunolla metafora 
todentotta oli ilmaisuvoimainen ja kielellisesti ainoa mahdollinen, ainoa 
todellinen tapa ajatella, tehdä filosofiaa, tehdä todellisuus ihmiselle 
ymmärrettävä(mmä)ksi ja tavoitella totuutta. 

Joitakin käyttämiäni ilmauksia haluan kuitenkin tässä hieman selventää. 
Puhuessani kasvatustodellisuudesta tarkoitan tässä sitä koettua, elettyä ja oikeasti 
arjessa tapahtuvaa ihmisten välistä toimintaa, joka toteutuu jonkun ihmisen 
(kasvaja, kasvatettava) ohjaamiseksi kohti aikuista ihmisyyttä toisen tai toisten 
ihmisten (kasvattaja) toimesta. Kasvattajia voivat olla vanhempi, äiti, isä, opettaja, 
varhaiskasvattaja tai kuka tahansa aikuinen. Pitäydyn ennen kaikkea 
suomalaisen tämän päivän kasvatustodellisuuden tarkastelussa (luku 4.2). Se 
pitää sisällään koulun kasvatuksellisena instituutiona, sen rakenteet toimijanan 
jäsentäen ja kokien, koulutusjärjestelmämme käytännössä näkyvät asiakirjat ja 
lainsäädännön, vanhemmuuden ja siitä käytävän julkisen keskustelun. 

Käytän sanaa opiskelija viittaamaan vaihtoehtoisesti perusopetuksen ja 
toisen asteen koulutuksen välissä olevan nivelvaiheen nuoriin, jotka ovat jonkin 
koulutusinstituution piirissä (ammattillinen oppilaitos, lukio, yliopisto, 
korkeakoulu) tekemässä opintoja tai kaikkiin niihin ihmisiin, jotka 
oppivelvollisuuskoulun jälkeen ovat valmistavassa tai tutkintoon johtavassa 
koulutuksessa. Puhun oppilaista viitatessani peruskoululaisiin. Puhuessani 
oppijoista tarkoitan kaikkia edellä mainittuja ryhmiä. Kasvajalla tarkoitan kaikkia 
lapsia ja nuoria, tässä siinä erityismerkityksessä, että tarkastelen heitä oman 
kasvunsa tuottajina ja kokijoina. Kasvatettavat ovat ihmisiä, joihin kohdistuu 
kasvatustekoja, -toimenpiteitä tai -ajatuksia. Kasvattaja on kuka tahansa aikuinen, 
joka tekee kasvatustekoja tai -toimia, joiden tavoitteena on vaikuttaa jonkun 
toisen ihmisen kasvun suuntaan tai laatuun. Opettaja on ihminen, joka opettaa 
jonkin virallisen kasvatus- tai koulutusinstituution piirissä palkattuna, 
ammatillisena työntekijänä. Vanhempi on  isä, äiti, mutta yhtä lailla uusperheen 
muu aikuinen. Kasvatus on kaikki se toiminta, joka on aikuisen toimesta 
kasvavan lapsen tai nuoren kehityksen ohjaamiseksi tarkoitettuja tekoja ja 
vuorovaikutusta. 

Sanojen merkitykset eivät rajaudu ja kytkeydy espanjan kielessä samalla 
tavoin kuin englannissa tai suomessa (enkä nyt tarkoita käsitteen alaa). Näin 
ollen käännös kadottaa aina ilmaisujen monimerkityksisyydestä jotakin, jolloin 
toisenkielinen ilmaus merkitsee aina hieman toista kuin alkuperäiskielinen. Asia 
ei ole luonnollisestikaan filosofeille uusi tai vieras, mutta englannin kielen 
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dominoidessa käytävää keskustelua myös ajattelumme asettuu tuon kielen 
antamiin asemiin. 

Otan asian tässä esiin siksi, että espanjankielisen ajattelun tuntemus on 
suomenkielellä vähäistä, ja koska tämä aiheuttaa tutkimukselleni lisähaasteen 
vakiintuneiden käännösten puuttuessa tai ollessa jossakin määrin alkuperäisestä 
ilmaisusta poikkeavia. Unamuno sanoi, että ikuiset, klassiset, todella 
merkitykselliset tekstit voidaan onnistuneesti ja merkitystään menettämättä 
kääntää mille kielelle hyvänsä, jolloin ne myös omakielisinä puhuttelevat 
kunkin ’pueblon’, kansan, omaa ajattelua ja filosofiaa. Ehkäpä pyrkimykseni on 
saada jotakin espanjalaisesta filosofiasta ja ajattelusta käännettyä suomalaisen 
ymmärrystä muotoon, tuoda kuuluville tuulahdus jotakin aivan omanlaistaan. 

Unamunon alkuperäisteoksista olen käyttänyt lähdeluetteloissa mainittuja 
suomennoksia, paitsi silloin, kun tulkintani Unamunon sanomasta on eri kuin 
käännöksessä. Muut käännökset ovat omiani. Koska en ole filologi enkä 
koulutettu kielenkääntäjä, olen laittanut lainauksissa rinnakkain alku-
peräistekstin ja käännökseni, jotta lukija voi itse arvioida tulkintani kielellistä 
perusteltavuutta. Useassa kohtaa olen avannut sanoja laajastikin tuodakseni 
alkuperäistekstin monimerkityksisyyden näkyviin ja kuuluviin, toisissa kohtaa 
olen linjannut tulkintani poissulkevammin korostaakseni sanojen tiettyjä 
merkityksiä. 

Kielen ja tekstin näkökulmasta tutkimukseni koostuu erilaisista 
kerronnoista. Osiot (luvut 1., 3.1. ja 4.1.), joissa tarkastelen Unamunon ajattelua 
hänen alkuperäisteksteihinsä ja kommentaarikirjallisuuteen viitaten mukailevat 
totunnaista akateemisen, humanistisen kirjallisuustutkimuksen kielenkäyttöä. 
Soveltavissa osiossa (luvut 3.2., 3.3 ja 4.2) liikkuvat kielellisesti väljemmin 
Unamuno-tulkintojeni, suomalaisten kasvatusfilosofien, kasvatustieteellisen 
tutkimuksen, julkisessa sanassa käytyjen keskustelujen ja metaforisten 
kuvausten maailmassa. Lisäksi kirjoittamani faktofiktiivisiä kasvatustarinat 
(jotka erottuvat leipätekstistä poikkeavalla fontilla), kuvitteelliset narratiivit, tuovat 
tutkimukseni muuten sanojen ja käsitteiden todellisuuksissa tapahtuvan 
ajatteluni konkreettisten, elävien ihmisten todellisuuteen. 
 
Ensimmäinen kasvatustarina tulee tässä: 

 
”NIIN KUIN ME OLTAISIIN IHMISIÄ” 

 
Istumme viimeisellä kouluviikolla ennen lukuvuoden loppua luokassa käymässä keskustelua 
kuluneesta, yhteisestä vuodesta. Ensimmäinen opettajavuoteni on tulossa päätökseen, ja 
koen, että sen aikana minusta on tullut opettaja. Kaikista etukäteispeloista huolimatta olen 
selvinnyt. Koen suurta tyydytystä, helpotusta ja onnea. Kyselen opiskelijoilta vuodesta: ”Mikä 
täällä oli toisin kuin vaikkapa peruskoulun yläasteella, ysiluokalla? Eräs opiskelijani tiivistää 
yhteen virkkeeseen ajatuksen, jota jään kantamaan koko opettajuuteni ytimessä 
vuosikymmeniksi eteenpäin: ”Täällä meitä kohdeltiin, niin kuin me oltaisiin ihmisiä”. Yhteisen 
vuoden varrella on opiskeltu kaikkia peruskoulun yhteisiä oppiaineita, käyty leirikoulussa 
ennen kouluallergisten opiskelijoiden toiveesta vielä keväällä uudestaan, harjoiteltu 
vesisateessa retkeilykurssilla käärmeen kohtaamista oppilaitoksen takapihan asfaltoidulla 
parkkipaikalla, vaikka emme maastossa käärmettä sitten tavanneetkaan. Olemme etsineet 
tietoa joltakin kaupungin peruskoululta perimiltämme vuosikausia vanhoista oppikirjoista, 
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kirjoittaneet oppiaineita integroivaa Minä-tutkielmaa, tehneet toiminnallista matematiikkaa 
laskemalla matematiikan kokeessa pulkalla mäkeä, opiskelleet antiikin hyveitä ja Luola-
vertausta filosofian tunneilla, selvitelleet huumekauppaa oppilaitoksen pihalla ja saatelleet 
toisaalle turvaan kunniamurhauhan alla olevaa sukulaisten pahoinpitelemää opiskelijaa. 
Olemme istuneet sylikkäin ahtaassa, ammoniakinhöyryisessä taukotilassa, itkeneet ja 
nauraneet, lyöneet nyrkkiä kaapinoveen ja istuneet johtajan huoneessa selvittelemässä 
oppitunnin vuorovaikutushaasteita. Silti opiskelijat kokevat tulleensa kohdelluiksi, kuin he 
olisivat ihmisiä. Todistustenjakopäivänä aurinko paistaa kirkkaana pilvettömältä taivaalta. 
Opiskelijat ovat kaikki paikalla ehkä toista kertaa koko vuonna. He ovat yhteisestä 
sopimuksestaan pukeutuneet juhlaleninkeihin ja tummiin pukuihin. Saan lahjaksi jättimäisen 
kuohuviinipullon. Suoraan kevätjuhlasta lähden omiin maisterijuhliini, sillä sain kuin sainkin 
ensimmäisen opettajavuoteni ohessa pro gradu-tutkielmani valmiiksi ajallaan.  

Joitakin vuosia myöhemmin olen synnyttämässä esikoistani, kun kätilö alkaa kiitellä 
hänen lapsensa eteen tekemästäni työstä. Vaikka tämä lahjakas herkkä, luova, älykäs nuori 
istui useita kertoja koulun jälkeen keskustelemassa vanhempainvartissa koulutyön 
haasteista ja päätti lopulta keskeyttää lisäopetuksessa siirtyäkseen työelämään, kätilöäiti 
sanoo vuoden olleen merkityksellinen. Juuri sen takia, että kaikista pulmista huolimatta nuori 
kohdattiin, häntä kuultiin ja hänen osaamisensa ja mahdollisuutensa havaittiin. Synnytän 
uuden ihmisen. ”Kaunis lapsi”, kätilö sanoo. Ammattikasvatus muuttuu koko elämän 
kyllästäväksi vanhemmuudeksi. Mutta opiskelijan tai äidin sanat jäävät elämään niin, että 
alan tehdä ajatuksesta väitöskirjatutkimusta. Koskaan myöhemmin en koe yhtä elävää, 
onnistunutta vuotta opettajana kuin tuo ensimmäinen. 

 
 

TUTKIMUSEETTINEN VÄLIHUOMAUTUS 
 

Niebla – nivola (2001) (suom. Usva  -rimooni 1997b) on teos, jossa Unamuno on 
tiivistänyt filosofisen pääteoksensa Del sentimiento trágico de la vida en los hombres 
y en los pueblos (1997a) (suom. Traaginen elämäntunto 2009) sisällöt Augusto 
Perezin tarinaan. Teoksen jälkiesipuheessa Unamuno kirjoittaa: ”En tiedä miten 
pitkälle on laillista hyödyntää läheisen ihmissuhteen tunnustuksia ja levittää 
yleisölle mielipiteitä ja arvioita, joita niiden lausuja ei tarkoittanut julkisuuteen 
(Unamuno 1994, 23)”. Unamuno viittaa kuvitteellisen Victor Goti -nimisen 
hahmonsa esipuheeseen, jonka don Miguel muka on pyytänyt teokseensa 
kirjoittamaan, ja jossa tämä kertoo Unamunon kanssa käymistään kuvitteellisista 
keskusteluista. Miguel de Unamuno itse kirjoitti elämäntyöhönsä julkaistavaksi 
niin oman sielunsa syvimmät salaisuudet kuin lähimmäistensä yksityisemmät 
asiatkin estoitta ja pidäkkeettä. 

Minun tutkimukseni, minun tarinani, painii tämän samaisen 
tutkimuseettisen kysymyksen kanssa. Olen kirjoittanut tarinoita, joiden 
sisältämät tosiasiat ovat kaikki tapahtuneet kasvattajaelämäni aikana jollekulle 
minua kohdanneissa, todellisissa tilanteissa. Kuitenkin olen nämä yksityiskohdat 
kaikki purkanut atomeiksi ja rakentanut niistä uusia tarinoita, joista yksikään ei 
ole enää uudessa kokoonpanossaan ole kenenkään tunnistettava tarina. 

Kasvatustieteellisessä empiirisessä tutkimuksessa on tarpeen hakea 
tutkimuslupa, pyytää tutkimukseen osallistuneilta suostumus tutkimuksessa 
saadun tiedon, tai narratiivisen tutkimuksen osalta kerättyjen tarinoiden 
käyttöön tutkimuksen aineistona. Toki silloinkin siten, ettei kukaan ole 
henkilönä tunnistettavissa itsekseen tutkimuksen raportoinnista. Itse en tällaista 
olisi voinut tarinoitteni osalta tehdä, sillä ne ovat -kuten sanottu– 



 
 

56 
 

mielikuvitukseni tuotetta, niiden henkilöt ovat olemassa vain fiktiivisessä 
mielessä ja perustuvat niiden satojen ja satojen kasvajien kanssa tapahtuneisiin 
kohtaamisiin, joita olen ollut elämässä. Niiden tutkimuksellinen arvo perustuu 
siihen, että ne ovat uskottavia ja mahdollisia, toisin sanoen totta sellaiselle 
lukijalle, joka kasvaa tai kasvattaa. Ennen niiden liittämistä tähän tutkimukseen 
niitä ovat lukeneet ja arvioineet itseään niistä löytäen sekä kasvajat että jokunen 
kasvattajakin.6 

 
RAKENTEELLISIA TIENVIITTOJA 
 
Unamunon kokonaisvaltainen koko todellisuutta syleilevä tyyli ei jätä hänen 
filosofiaansa mukailevalle filosofille muuta vaihtoehtoa, kuin kertoa jotakin 
kaikesta hänen ajattelunsa taustalla olevasta. 

Tutkimukseni toinen luku taustoittaa siten yleisellä tasolla Unamunon 
henkilöhistoriaa, hänen filosofisen ajattelunsa lähtökohtia sekä hänen 
näkemyksiään filosofian luonteesta ja merkityksestä. Näiden näkymien 
esiintuominen on välttämätöntä, jotta voi ymmärtää, miksi ja miten Unamuno 
katsoi tarpeelliseksi filosofiaa tehtävän, hänen ymmärrystään käytettävän. Luku 
3. keskittyy Unamunon näkemykseen ihmisestä. Luku jakautuu kolmeen osaan, 
joista ensimmäinen on teoreettisempi, Unamunon näkemyksiä hahmottava. 
Toinen peilaa Unamunon ihmiskäsitystä perusopetuksen opetussuunnitelman 
kuvaukseen oppijasta. Jälkimmäinen osa 3.3 on Unamunon ihmiskäsityksen ja 
filosofisten keinojen soveltamista eläviin tämän päivän kasvajiin. Se tuo nämä 
käsitykset suomalaisen kasvajan maisemaan.  

Luku 4. keskittyy kuvailemaan Unamunon näkemyksiä kasvatuksesta ja 
pedagogiikasta. Luvun alkuosa 4.1 johdattelee Unamunon ilmaisemiin 
näkemyksiin kasvatuksen ytimestä. Luvun jälkimmäisessä osassa 4.2 Unamunon 
käsityksiä heijastelen jälleen suomalaiseen viime vuosikymmenien maisemaan, 
tällä kertaa ottaen mukaan tieteellisiä ja julkisessa sanassa käytyjä keskusteluja. 

Väitöskirjani 5. luku keskittyy tarkastelemaan tutkimuksen menetelmällistä, 
muodollista ja sisällöstä maisemaa, jos ei kriittisen niin ainakin tietoisen 
etäisyyden päästä. Siinä nostan esiin niitä ristiriitoja, jotka virittyvät toisaalta 
tutkimukseni luonteen ja Unamunon filosofian, toisaalta tutkimukseni 
toteutuksen ja avautuvan maiseman välille. Viimeisessä epilogiluvussa 6. 
kokoan yhteen ja palaan ensimmäisen prologiluvun tutkimuskysymysten 
asetteluihin kartoittaen tutkimukseni varrella kulkemiani maastoja. Tutki-
mukseni kokeellisen perusluonteen vuoksi en lähtökohtaisesti vielä tätä 
kirjoittaessani tiedä, mihin matkani johtaa. On kuitenkin varmastikin samoin 
kuin Unamunolle; tämä prologi on itse asiassa epilogi (ks. esim. 1946a, 15) tai 
itsekriittinen metalogi (2001, 57). Tutkimisen polku ei etene suoraviivaisesti, 
kysymyksen asettelut tarkentuvat matkaa tehtäessä, useinkin on tarpeen ottaa 
askeleita taaksepäin, astua harhapoluillekin. Lopullinen maisema ja kartta 

                                                 
6 Lisää tutkimusetiikan kysymyksistä esimerkiksi teoksessa Hanna Meretoja (2018) The Et-
hics of Storytelling: Narrative Hermeneutics, History, and the Possible. Oxford University Press. 
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hahmottuvat melko tuntemattomassa maastossa vaellettaessa vasta, kun on 
saapunut päämääräänsä, saanut riittävää etäisyyttä seikkailtavaan maisemaan, 
tai sitten, kun maasto on kerta kaikkiaan pengottu moneen kertaan niin 
läpikotaisin, että se toden totta paljastuu. On kuitenkin myös niin, että elävä 
maisema elää ja muuttuu. Näin tapahtuu niin kasvatuksessa, yksittäisen ihmisen 
elämässä kuin ihmistä rakentamassa tai luonnonkin maisemassa. Näin ollen 
omasta lyhyen aikavälin rajallisesta näkökulmastani jäsentyvä puheenvuoroni 
antaa vain yhden ohikiitävän häivähdyksen matkaa tekevälle maiseman 
mahdollisesta ymmärryksestä ja tulkinnasta. 

Tutkimukseni rakenne on syntynyt tutkimiseni tuloksena. Unamunon 
ajattelusta tekemäni tulkinnat ja löytämäni oivallukset olen asetellut tekstin 
kappaleiksi ja lukujen otsikoiksi kuin luurangon, jonka varassa Unamunon 
muuten niin elävästi virtaava ajatuksenjuoksu hahmottuu konkreettiseksi, 
ihmisenmittaiseksi ja -näköiseksi rajautuvaksi ja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, 
jossa on oma sisäinen johdonmukaisuutensa ja järjestyksenä. Tämän 
luurankomaisen rungon varaan olen asetellut lihaa ja kudosta, joka on 
tutkimukseni aines ja sisältö. Monodialogini, ajatteluni, työni ja tekstini 
muodostumisen prosessi on veri, joka virtaa läpi tutkimukseni, antaen sille 
elämää, liikettä ja virtaa. Sydän, joka sykkii on Unamunon filosofianäkemys, 
hänen keinonsa rakentaa ymmärrystä siitä ihmisestä ja siitä maisemasta, jota 
tahdon käsittää. Toivon näin hahmottuvan elävän kokonaisen kuvan 
konkreettisesta, todellisesta ihmisestä. 

Tarjoan vielä lukijalle tiekarttaa matkan helpottamiseksi. Saadakseen lisää 
ymmärrystä Unamunon ajattelusta voi lukea luvut 2, 3.1. ja 4.1. Jos haluaa 
suunnata katseensa lähemmäs nykypäivän suomalaista kasvatusmaisemaa luvut 
1, 3.2. ja 4.2. voi lukea itsenäisenä kokonaisuutena. On mahdollista ottaa vain 
lyhyt pyräys ja siirtyä tämän prologiluvun jälkeen suoraan epilogiin. Tai jos ei 
niinkään ole tieteen asialla, vaan kaipaa lähinnä kosketusta kasvavan ihmisen 
sielunmaisemiin voi lukea vain poikkevalla fontilla kirjoitetut tarinat. Niiden 
kautta voi hipaista todellisuuksia, joissa ihminen ja kasvatus tapahtuvat. 
Mahdollista on toki myös lukea koko kokeilu alusta loppuun saakka. 

Nöyrä toiveeni on, että lähtemällä kokeillen kulkemaan tätä elävää, 
filosofista, metaforista, tarinallista, kasvajan ristiriitaista matkaa, saavun uusiin 
maisemiin. Tulen kokeilleeksi Unamunon filosofiakäsityksen mahdollisuutta, 
hahmottaneeksi tämän hetken kasvatusajattelun alueella Suomessa väreileviä 
ilmiöitä, luoneeksi uutta, itselleni ja kenties jollekulle toisellekin matkaajalle 
merkittävää ymmärrystä ihmisenä olemisesta, kasvatuksen maailmasta ja elävän 
filosofian tekemisestä. Toivon kykeneväni erottamaan lukijan avuksi sen, mikä 
on Unamunoa, mikä tulkintaani hänestä, mikä omaa lisääni ja luomustani, mikä 
jonkun toisen luomaa maailmaa. 

Matka, jossa ei ole seikkailun makua ja sopivasti haasteita, ei johda kasvuun. 
Olettakaamme, että yliopiston jatko-opintoja tekevänä aikuisopiskelijana yksi 
tämän tutkimuksen tekemiseen liittyvä oleellinen ulottuvuus ja merkitys on 
henkilökohtainen kasvu (tutkijana) ja oppiminen. Onnistuneen matka tämän 
ponnistelun parissa voi odottaa johtavan siihen, että saavun uusiin, ennen 
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näkemättömiin maisemiin, löydän itseni uuden ymmärryksen ääreltä, saavun 
lähemmäksi sitä täyttä potentiaaliani, josta Unamuno haaveilee (luku 2.6.2). 
Näinpä saapuessani perille lienen myös itse saavuttanut matkakohteeni ja 
jättänyt omat jalanjälkeni tallaamiini polkuihin. 

Lähtisikö hän matkalle vai ei? Hän oli jo ilmoittanut asiasta, lähinnä Rosariolle, 
tietämättä oikein itsekään mistä puhui, lähinnä vain sanoakseen jotakin tai 
pikemminkin tekosyynä saadakseen selville lähtisikö tyttö hänen mukaansa. Sitten 
hän oli ilmoittanut sen rouva Ermelindalle todistaakseen… niin mitä? Mitä hän oikein 
yritti todistella kertoessaan lähtevänsä matkalle? No olkoon miten oli. Joka 
tapauksessa hän oli kahdesti luvannut lähteä pitkälle kaukomatkalle ja hänellähän oli 
luonnetta, hän oli hän itse, kai hänen pitäisi pitää sanansa? ------ Miksi pitkälle ja 
kaukaiselle matkalle? Miksi? Miten? Mihin?7 (Unamuno 1997b, 139.) 

“[O]ikea tie oli minun löydettävä itse itselleni”, Unamuno (2012, 134) vannoo. 
Näin koen, että minunkin on tehtävä. Tarkoituksenani on liikkua Unamunon 
tapaan äärimmäisen yksilöllisestä hyvin yleiseen; omista kokemuksistani 
yhteiskunnallisiin yleisiin huomioihin kasvatuksesta asiaankuuluvaa ristiriitaa 
tuntien toivoen että yksilöllinen muuttuu universaaliksi, kun se ilmaistaan 
ymmärrettävällä tavalla. Käyn nyt käsiksi Miguel de Unamunon elämään, 
tarinaan ja filosofiaan. 

                                                 
7 Emprenderìa el viaje, ¿sí o no? Ya lo había anunciado, primero a Rosarito, sin saber bien 
lo que se decía, por decir algo, o más bien como un pretexto para preguntarle si le acom-
pañaría en él, y luego a doña Ermelinda, para probarle… ¿qué?, ¿qué es lo que pretendió 
probarle con aquello de que iba a emprender un viaje? ¡Lo que fuese! Mas era el caso que 
había soltado por dos veces prenda, que había dicho que iba a emprender un viaje largo y 
lejano y él era hombre de carácter, él era él; ¿tenía que ser hombre de palabra? ---------- ¡Un 
viaje largo y lejano! ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Adónde? (Unamuno 2001, 180.) 
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2.1 Unamunon viisi metaforaa elämälle 

Aineettomassa maailmassa, kaikki unesta, 

vapaudesta, rakkaudesta, (vailla kiven lakia), 

uskotun kuunvalon maailma 

sait minut uneksimaan.8 (Unamuno 1975, 81- 82.) 

Miguel de Unamunon filosofia, ihmiskäsitys ja kasvatusnäkemys on puettu me-
taforiin, joiden ymmärtäminen on edellytys hänen ajattelunsa maisemaan astu-
miselle. Näissä kirjallisissa rakennelmissa syntyy uudenlainen käsitys elämästä 
ja ihmisestä, uusi ontologia, joka poikkeaa rajusti kaikesta perinteisestä ontologi-
asta (Zubizarreta 1960, 219). Unamuno pukee käsityksensä maailmasta, elämästä 
ja ajattelustaan tiettyjen perustavanlaatuisten kielikuvien varaan, jotka löytyvät 
hänen teksteistään selkeästi ilmaistuina ja rakennettuina. Ne ovat avain Unamu-
non elävän ajattelun ja ilmaisun tulkitsemiseksi (Zubizarreta 1960, 320-321). Ym-
märtääkseni Unamunoa ja hänen filosofiaansa, hänen käsitystään ihmisestä ja 
kasvatuksesta riisun niistä aiemmin mainittujen maiseman ja matkan lisäksi 
tässä viisi keskeisintä: usvan, unen, teatterin, kirjan/romaanin ja henkilöhahmon. 

                                                 
8 Y un mundo inmaterial, todo de sueño, 
de libertad, de amor, sin ley de piedra, 
mundo de la luz de luna confidente 
soñar me hiciste. 
----  (Unamuno 1975, 81-82.) 
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Usva 

Suuret tuskat ja suuret ilot eivät muserra meitä ihmisiä, koska tuskat ja ilot kietoutuvat 
pikku tapahtumien suureen usvaan. Ja sitähän elämä on, usvaa. Elämä on utua. (Una-
muno 1997b, 31.) 

Ihmisen elämä on usvaa. Niebla, Usva9 on nimennyt Unamuno myös kirjansa, 
jossa hän on muotoillut kaunokirjalliseen muotoon oman filosofiansa. Siinä se on 
helpommin ja kirkkaammin aistittavissa, havaittavissa ja oivallettavissa muo-
dossa kuin muissa puhtaasti käsitteellisissä. (Suárez Miramón 2001, 31.) 
Nimi ’Niebla’, ’Usva’ ilmaisee hämmennystä, rajattomuutta, joka kiinnittyy ajan 
ideaan. Usva ja pilvet ilmaisevat huolen ihmisen ajallisesta luonteesta ja siitä seu-
raten kuolemasta. (Mt., 17-18.) 

Usvan päähenkilö Augusto Pérez, ihminen, kulkee elämänsä sumussa, joka 
ei salli hänen nähdä eteensä, taakseen eikä sivuille. Hän epäilee oman olemassa-
olonsa perusteita, etsien ratkaisuja elämän ja kuoleman kysymyksille lähtien lo-
pulta hakemaan vastauksia don Miguel de Unamunolta. Hän allekirjoittaa kir-
jeensä: ”elämäänsä sumussa elävä, vastaustanne odottava Augusto Pérez” (Una-
muno 1997b, 33). Augusto haluaa ”hälventää päänsä ja sydämensä usvan pelaa-
malla shakkia” (mt., 98). Mutta ”sisäinen usva oli liian tiheää” (mt., 33), jotta Au-
gusto Pérez olisi voinut huomata rakastettunsa Eugenian silmien loisteen ohi 
kulkiessaan. 

Usva ympäröi ihmisen olemista läpäisemättömästi päästämättä häntä ha-
vaitsemaan muuta kuin oma olemassaolonsa, omat tuntemuksensa ja kokemuk-
sensa sen keskellä. Totuuden löytäminen ei onnistu ulkopuolelta, sillä kaikki ul-
kopuolinen on hämärää ja tavoittamatonta. Niinpä totuuden etsimisen on tapah-
duttava kääntämällä katse sisäänpäin, omaan itseen ja sisäiseen kokemukseen: 
ajatuksiin, tunteisiin ja aistimuksiin. Näiden kaikkien on oltava läsnä, jotta totuus 
löytyisi. Usva ihmisen ympärillä on kuin maailmankaikkeus, sikäli, että se on ra-
jautumaton, epämääräinen, sumuisuudessaan arvaamaton, pitkälti ihmiselle 
tuntematon. Rakkaus on jotakin perustavanlaatuista, sillä vain rakkaus saa Una-
munon päähenkilöt hetkellisesti ulos passiivisesta, sumuisesta eksistenssistään, 
tekee heistä ihmisolentoja, joilla on kyky tuntea ja kokea olemassaolonsa joksikin 
todelliseksi ja siitä seuraten pulmalliseksi. <<Amo, ergo sum>>. (Suárez Mi-
ramón 2001, 24.) Rakastan, siis olen olemassa, ulvoo oman usvansa keskeltä Una-
muno, rakastamalla mahdollistan oman olemassaoloni. 

Ennen kaikkea kaikki täytyy sekoittaa keskenään, sekoittaa uni valveillaolon kanssa, 
kuvitelmat todellisuuden kanssa, todellinen epätodellisen kanssa, sekoittaa kaikki yh-
deksi ainoaksi usvaksi (Unamuno 1997b, 199). 

                                                 
9 Alkuperäisteos Niebla on suomennettu Usva, vaikka osuvampi suomennos olisi Usvaa, 
sillä Unamuno ei käytä alkuperäiskielisessä nimessä määräistä artikkelia la. Näin ollen suo-
men kielen partitiivimuoto usvaa on lähempänä Unamunon omaa ilmausta ja ajatusta elä-
mästä rajattomana, määrittymättömänä, rajautumattomana kaikkialle levittäytyvänä alu-
eena. Haluten rikkoa totunnaista romaanin (esp. novela) muotoa, Unamuno kutsui teostaan 
sanalla nivola, joka on suomennettu sanalla rimooni. 
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Usvaan matkaamaan jättää Unamuno myös lukijansa näyttämättä häivettäkään 
toivosta (Barea 1952, 42). 

Uni 

Unamunolla usva ja uni sekoittuvat toisiinsa. Sumun keskeltä Usvan Augusto 
kysyy kirjailija - luojaltaan don Migueliltä: ”En tiedä, olenko valveilla vai näenkö 
unta.”, johon tämä kertoo tokaisseensa:” -Et ole valveilla etkä unessa, --.” (Una-
muno 1997b, 206.) Elämä on unta, ihmisen sisäinen elämä on unta (Suárez Mi-
ramón 2001, 28), jossa ei edes tiedä, onko oikeasti valveilla vai unessa. ”Elämä on 
unta”10, otsikoi Unamuno vuonna 1898 ilmestyneen artikkelinsa Espanjan tilan-
teesta (Unamuno 2017) ja toisen vuonna 1917 Buenos Airesissa julkaistun teks-
tinsä (Unamuno 1917).  Nieblan filosofian merkitystä ymmärtääkseen on tärkeä 
huomioida viittaus elämään unena ja Don Quijoteen symbolina. Ajatus elämästä 
unena sisältää käsityksen herätyksestä todelliseen, transsendentaaliseen tuon-
puoleiseen, Jumalaan. Tämänpuoleinen elämä on usvaa, sumuista. (Suárez Mi-
ramón 2001, 8-9.) ”Elämmekö unessa”, Yrjö Kallinenkin (1971) ihmettelee. Kalli-
sen ihmisellä on toivo herätä unestaan (Markkula 1995, 11), mutta Unamunon 
Augusto-raukan kirkkaudenhetket ovat vain hetkellisiä rakkauden raottamia 
ohivilahtavia välähdyksiä. 

Augusto Pérez katsoo itseään peilistä, kun kukaan ei näe, sanoen ystäväl-
leen sen olevan ”yksi kaikkein kauhistuttavimmista asioita”. Hän alkaa epäillä 
omaa olemassaoloaan, näkee itsensä jonain toisena ja kuvittelee olevansa unta, 
mielikuvituksen tuotetta. (Unamuno 1997b, 155.) Peili on Unamunolle kuoleman 
symboli (Zubizarreta 1960, 155). Siihen katsoessa ihmisen tietoisuus omasta kuo-
levaisuudesta herää. Ihminen, joka ei tiedosta omaa kuolevaisuuttaan, on unessa. 
Ihminen, joka on siitä tietoinen, elää elämänsä tämän ymmärryksen varjossa, sitä 
vastaan tuskaisesti taistellen, kuten Augusto Pérez, jolle selviää, että hän oikeasti 
onkin vain don Miguelin kirjoittama kirjan fiktiivinen hahmo: 

Miksi minä en saisi olla olemassa? Miksi en? Oletetaan että se mies on tosiaan keksinyt 
minut, uneksinut minut, kehittänyt minut mielikuvituksessaan. Mutta enkö minä silti 
elä muiden mielessä, elämäni tarinan lukijoiden mielessä? Jos elän monen henkilön 
mielikuvituksessa, niin eikö monien ihmisten mieli ole todellisempaa kuin yhden ai-
noan? Jos kerran ilmestyn fiktiivisestä elämästäni kertovan kirjan sivuilla tai pikem-
minkin lukijoiden mielissä – teidän, tarinaani nyt lukevien – niin miksi en olisi ole-
massa ikuisena ja ikuisesti tuskaisena sieluna? Miksi en? hän ajatteli. (Unamuno 1997b, 
215-216.) 

Unen avulla Unamuno kuvaa elämän pysähtymätöntä liikettä, mahdottomuutta 
asetella sitä havaittavaksi, ymmärrettäväksi tai elävänä muistiin kirjoitettavaksi. 
Elämä ilmenee ei-minkään ja jonkin välisenä virtauksena, jonka koostumus on 
unen koostumus. Ihminen on unen varjo, joka uneksijana uneksii itsensä ja elä-
mänsä, on uni, joka uneksii. (Legido Lopez 1967, 43.) Vaellamme oman unemme 
                                                 
10 Calderónin lisäksi yhteys Shakespeareen on ilmeinen. Näytelmässä Myrsky (The Tem-
pest), neljännen näytöksen ensimmäisessä kohtauksesta löytyvät sanat: Englanniksi kysei-
nen kohta kuuluu näin: ”We are such stuff / As dreams are made on; and our little life / Is 
rounded with a sleep.” (Bate & Rasmussen 2007. The RSC Shakespeare, Complete Works.) 
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varjossa kuilun reunalle asti (Kallinen 1971, 146). Kalliselle ainoa tapa selviytyä 
oli tulla tietoiseksi omasta varjostaan, Unamuno ei koskaan löydä tietään ulos 
usvasta. Usvan Augusto vierailee unessaan luojansa don Miguelin luona, joka sa-
noo: 

Samaa unta ei nähdä kahteen kertaan. Jos te uneksitte jonkun ja luulette häntä minuksi, 
se en ole enää minä. Nyt kun te nukutte ja näette unta ja tunnustatte olevanne unessa, 
ja minä olen unikuva ja tunnustan sitä olevani, niin nyt sanon teille uudestaan sen 
mistä te niin kovasti silloin edellisellä kerralla kiihdyitte: -------.” (Unamuno 1997b, 
226.) 

Auguston ei pidä suuttuman sillä ”vaikka olettekin unessa ja näette unta, olette 
vielä elossa ”(mt). 

Espanjan kielessä verbi soñar ja substantiivi el sueño tarkoittavat sekä unek-
simista, unen näkemistä, että unelmointia, kuvittelemista. Blanco Aguinaga 
(1959, 134-135) erittelee tarkemmin Unamunon tapaa käyttää sanaa sueño. Ensin-
näkin on elämä unena juuri calderiaanisessa merkityksessään. Toiseksi se on aja-
tus elämästä unena, jossa ihminen tosiasiallisesti on unessa ja itse asiassa itse unta, 
mahdollisesti Jumalan unta, kuten Unamunon näytelmässä El Hermano Juan. 
Tässä näkymässä ihmisen uni on unen ympäröimää, ja Jumalan herätessä unes-
taan ihminen lakkaa olemasta. Kolmas tapa on uni pahana unena, painajaisena, 
jossa, mikäli jumalaa ei ole olemassakaan, jää ihmisellekin vain olemattomuuden 
tyhjyys. Nämä ovat kunnianhimoisen sydämen unia, joita Unamuno usein kut-
suu unelmiksi (ensueño) ja pään unia, joilla ihminen pyrkii osoittamaan jumalan 
olemassaolon tai olemattomuuden. Lopulta neljänneksi sueño on Aguinagan mu-
kaan Unamunolle ”hyvä uni”, jossa ihminen lapsen lailla viattomana uneksii ja 
nukkuu tiedostamattomassa, katkeamattomassa, ikuisuuden unessa, äidin sy-
lissä. Näin ollen kenellä tahansa Unamunon tekstiä kääntävällä on edessään va-
linta, mitä tulkintaa sanoista kulloisessakin suomennoksessa korostaa. Unamuno 
käyttää näitä sanoja merkityksessä, joka sallii kaikki tulkinnat samanaikaisesti. 

Uni on siis myös helpotus, väliaikainen ulospääsy valveillaolon usvasta. 
Auguston äidin vielä eläessä ”heidän elämänsä sujui lempeän unen tavoin” 
(Unamuno 1997b, 49). Unamuno pohtii: 

Kun nukkuva ja liikkumaton ihminen uneksii vuoteessaan jotakin, niin mikä on todel-
lisempaa: ihminen ja hänen uneksiva tajuntansa vai hänen unensa? (Unamuno 1997b, 
208.) 

Unamuno uneksii itselleen henkilöhahmoja, joiden tarinoita kertomalla hän te-
kee itsensä todeksi, oman ajattelunsa näkyväksi ja kuuluvaksi niin itselleen kuin 
toisille ja ikuistaa itsensä osaksi filosofian, ajattelun ja Espanjan historiaa. Kumpi 
siis on todellisempaa uneksittu vai tajuttu? ”Entä jos hän uneksii olevansa itse 
olemassa?” don Miguel kysyy edelleen Augustolta, joka vierailee don Miguelin 
unessa kuolemansa jälkeen (mt., 208). Tämä vastaa: 

- Don Miguel, siinä tapauksessa kysyn vuorostani teiltä: millä lailla hän on olemassa, 
onko hän itsestään unta näkevä vai itsensä uneksima henkilö? Ja huomatkaa että kun 
te hyväksyitte tämän keskustelun, te tunnustitte että minä elän omaa elämääni, teistä 
riippumatta. 
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Enkä hyväksy. Haluan keskustella, ilman keskustelua ja ristiriitaisuuksia en elä. Jos ei 
ole ketään jonka kanssa keskustella ja väitellä, keksin jonkun päästäni. Yksinpuheluni 
ovat kaksinpuheluja.” (Mt., 208.) 

Silloin te olitte hereillä ettekä unessa niin kuin nyt, unessa ja unia nähden. Sanoin teille 
että meillä, fiktiivisillä olennoilla, on oma logiikkamme ja ettei meidät keksinyt henkilö 
voi tehdä meille mitä lystää. Muistatteko? (Mt., 225.)   

Augustohan on Don Miguelin mielikuvituksen tuotetta, joka taas puolestaan on 
hänkin Miguel de Unamunon tarinaansa kirjoittama fiktiivinen kirjailijahahmo, 
olkoonkin, että on Unamunon alter ego, kuten kaiketi hänen kaikki muutkin hah-
monsa. 

”La vida es sueño” toistaa Unamuno Calderon de la Barcan sanoja toistu-
vasti teksteissään. ”Elämä, joka on kaikki, ja joka ollakseen kaikki tyhjenee ei mi-
hinkään, on unta, tai kenties unen varjo, ja kenties ------- ei ansaitse tulla uneksi-
tuksi systemaattisen muodon alaisuudessa. Epäilyksettä! Systeemi – joka on 
koostumus – tuhoaa unen ydinolemuksen ja sen myötä elämän sisimmän.”11 
(Unamuno 1978, 199.) 

 Uni on irrationaalinen, hallitsematon, mutta meihin voimakkaasti vaikut-
tava mielellinen kokemus, johon purkautuvat nekin olemisemme ulottuvuudet, 
joita tietoisuutemme ei halua käsitellä. Unamunon maailmassa meidät on tehty 
unista, olemme Jumalan unta, historiamme on Jumala uneksinut meitä varten 
(Suárez Miramón 2001, 10). Unessa voi tapahtua mitä tahansa, sitä eivät sido 
maailmankaikkeuden luonnonlait, logiikka tai estomme. Uni on aina oman mie-
lemme tuotantoa, vaikka emme sitä tietoisesti tuota tai hallitsekaan. Unessa kul-
jemme voimatta valita päämääräämme tai ohjata sen juonta ja suuntaa. Espanjan 
kielessä sueño merkitsee myös unelmointia. Unamunolle tämä on yhtä merkit-
tävä näkökulma elämään unena. Elämä on myös unelma, jossa ihminen tahtoaan 
käyttäen tekee todeksi itselleen asioita, joita ei ollut ennen hänen tietoista valin-
taansa unelmoida ne oleviksi. Unamunolle nämä ihmisen omat luomukset, hä-
nen omat fiktiiviset ja faktiiviset teoksensa, myös usko ja uskonto, yleisemmin 
kaikki inhimillisen tietoisuuden, järjen, älyn ja mielikuvituksen tuotokset, ovat 
todempia kuin se, mikä meille materiaalisessa maailmassa otettuna annetaan. 
Näin ollen elämä on unta, ja unelmista tulee elävästi totta. Ihmisellä ei varsinai-
sesti ole valintaa, hänen on unelmoitava ja uneksittava, sillä mutten hän ei ole 
elossa, vaan jo valmiiksi kuollut, elämästä tyhjä. 

Särjettyään hänen sydämensä, maailma oli hänelle kuollut, ja sen myötä vasaroidusta 
pääraukasta katosivat kauhut ja kaipuut, kummitukset, jotka häiritsivät hänen elä-
mänsä sekavaa unta ja näin saattoi hän vihdoinkin levätä unen ikuisessa, loppumatto-
massa todellisuudessa. (Unamuno 1946c, 161.) 

”Minun pitää herätä” (Unamuno 1997b, 190), Augusto toteaa koiralleen Orfeuk-
selle, jonka Unamuno/don Miguel/Victor Goti on keksinyt, jotta voisi kirjoittaa 

                                                 
11 La vida. que es todo, y que por serlo todo se reduce a nada, es sueño, o acaso sombra de 
un sueño, y tal vez ----- no merece ser soñado bajo una forma sistemática. ¡Sin duda! El 
sistema – que es la consistencia – destruye la esencia del sueño y con ello la esencia de la 
vida. (Unamuno 1978, 119.)  
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rimooniinsa monologia. Naimisiin meno, väittää Augusto, toimii heräämisen vä-
lineenä. Miten herätä unesta elämään ja maailmaan, jotka osoittautuvat vain te-
atteriksi? 

Teatteri 

Unamuno käyttää teatteria sekä maailman että elämän vertauskuvana (Zubizar-
reta 1960, 288; 219; 312). Elämän teatterin ulkopuolella ei ole mitään (mt., 147). ”-
----- olet itsellesi pelkkä näytelmä”, Unamuno (1997b, 199) dramatisoi. Sulke-
matta pois ristiriitaisuutta, elämän teatterin metafora on ihmisen olemassaolon, 
sen elävän kokemuksen runollinen ilmaus (Zubizarreta 1960, 146). Erityisesti 
merkittävinä itsekritiikin hetkinä Unamuno turvautuu teatterin vertauskuvaan 
(mt., 179). Se on myös herkkä ja joustava tulkittaessa Unamunon oman elämä-
kerran vaihtelevia käänteitä, joita Unamuno itse epäilemättä puntaroi tietoisesti 
(mt., 183). Unamunon tunnetumman näytelmän nimikin on ”Veli Juan tai maa-
ilma on teatteri”.12 

Me esitämme komediaa itse itsellemme, omalla niin kutsutulla sisäisellä näyttämöl-
lämme, omantunnon lavalla ja esitämme yhtaikaa sekä näyttelijöitä että katsojia. Tus-
kallisessa kohtauksessa esitämme tuskaa ja meistä on sopimatonta että äkkiä meitä 
naurattaa. Juuri silloin meitä naurattaa kaikkein eniten. Se on komediaa, tuskan kome-
diaa. (Unamuno 1997b, 201.)   

Victor ja Augusto jatkavat vuoropuheluaan. Tuskan komedia vie ihmisen itse-
murhan partaalle, mikä johtaa oikeaan kuolemaan, mikä taas sekin on kome-
diaa. ”Mikä sitten on oikeaa, todellista, koettua?” kysyy Augusto edelleen, mihin 
Victor vastaa: ”Kuka on väittänyt, ettei komedia olisi oikeaa, todellista ja koet-
tua?” ”Kaikki on yhtä ja samaa”, Victor jatkaa, joten on tehtävä sekoitus, 
sillä ”Joka ei sekoita, sekoaa.” Auguston mielestä toki ”Myös se, joka sekoittaa” 
sekoaa, minkä Victorkin mahdollisuutena myöntää. 

Elämä on tragikomedia, jossa jokainen esittää roolinsa, meitä nyitään na-
ruista, kun luulemme toimivamme itse, roolit on ennakkoon määrätty ennen ole-
massaoloamme (Suárez Miramón 2001, 9). Unamunon halu perustaa kaikkein 
oleellisin ihmisen olemisen ongelma triviaaliin ja anekdoottiseen elämässä on 
lähtöisin hänen käsityksestään maailmasta teatterina, komediana, draamana. Ih-
minen pyrkii kohtaamaan minänsä, yrittäen tehdä tolkkua niistä monista sen hei-
jastumista itsessään ja toisille (mt., 14). Tunne elämän perimmäisestä traagisuu-
desta kumpuaa tämän pyrkimyksen toteutumisen mahdottomuudesta. Elämä on 
peliä ja pelata elämän peliä on elämän uneksimista, elämänsä eläminen pelinsä 
pelaamista (Zubizarreta 1960, 319; 152). Sitä pelataan elämänteatterin näyttä-
möllä, shakkilaudalla, kuten Don Sandalio ihmisten kesken, itseään vastaan.  

Unamuno kuvaa, kuinka ihmisen elämässä selvärajaisuudet katoavat ja on 
elämisen kannalta välttämätöntä sekoittaa faktiivinen ja fiktiivinen, koettu ja ku-
viteltu, sanottu ja tehty, kokea elämä kokonaisuutena, jossa totuus ei ole faktaa 

                                                 
12 El Hermano Juan o el mundo es teatro (Unamuno 1946d). 
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tai fiktiota, vaan yksi eletty ehjä kokemus. Näytelmässä ”El Hermano Juan” hän 
purkaa sisäisen ristiriitansa seuraavaan vuoropuheluun: 

JUAN: Jopa….? Olenko olemassa? Oletko sinä, Inés, olemassa? Oletko olemassa teat-
terin ulkopuolella? Etkö ole milloinkaan kysynyt tätä itseltäsi? Oletko olemassa maa-
ilman teatterin ulkopuolella, jossa edustat omaa rooliasi kuten minä omaani? Oletteko 
te kyyhkyparat, olemassa? Onko Don Miguel de Unamuno olemassa? Eikö tämä 
kaikki olekin vain uniusva? 

ELVIRA. – Elämä on unta, ---… 

-----  

INÈS. – Elämän teatterille… 

JUAN. – Ja teatterin maailmalle… _____.13 (Unamuno 1946c, 148.) 

Ristiriitaisena edelliseen nähden näyttäytyy Unamunon kolmas elämän vertaus-
kuva, teatteri. Siinä jokainen on olemassa vain siinä määrin kuin uneksii itsensä 
olevaksi, kirjoittaa oman elämänsä käsikirjoituksen ja esittää oman roolinsa näy-
telmässä itse. Jos unelmoiva ihminen voi tehdä todeksi minkä tahansa, elämän 
teatterissa saamaansa roolia esittävä ihmisolento on tietämättään marionetti, 
jonka naruja vetelee joku muu. Voisi ajatella, että ihmisen omat sisäiset, ristirii-
taiset impulssit, jotka tapahtuvat hänen mielensä hallitsemattomissa ja tiedosta-
mattomissa kerroksissa, ovat näitä naruja. Ihmistä nyitään milloin mihinkin 
suuntaan. Unamuno tuo dramaturgiaan mukaan Jumalan, joka uneksii ihmisen 
ja maailman omaksi ohjattavakseen, käsikirjoittaa näytelmänsä ihmiseltä kysele-
mättä. 

Näin Unamuno asettaa kysymyksen: Onko ihminen vapaa uneksimaan it-
sensä ja elämänsä vai määrittääkö häntä suurempi voima kaiken kuitenkin enna-
kolta ja ikuisuuteen? Unamunon oma vastaus jää auki. Toisaalta hänen vastauk-
sensa on: kummatkin. Pedagogiikka epäonnistuu ihmisen vapaudenkaipuun 
edessä ja viittaukset maailman teatteriin muistuttavat ihmisen rajallisuudesta 
(Suárez Miramón 2001, 12). Dramaturgiaa sekoittaa entisestään Unamunon nä-
kemys, jonka mukaan ihmisen usko Jumalaan on lopulta ihmisen uskoa, että hän 
uskoo ja ihmisen tahtoa uskoa. Näin ollen ihminen on se, joka uneksii itselleen 
Jumalan ohjaamaan elämäänsä ja kohtaloaan. Myöskään sattumaa Unamuno ei 
jätä ulos käsikirjoituksesta. Juuri ristiriitaisuus, sattumanvaraisuus ja arvaamat-
tomuus tekevät ihmisen elämästä elävää, merkittävää, todellista ja aitoa. Näin 
Unamuno vaikuttaisi kuitenkin päätyvän johtopäätökseen, jossa ihmisen omalla 

                                                 
13 ”JUAN. - ¿Hasta…? ¿Existo yo? ¿Existes tú, Inés? ¿Existes fuera del teatro? ¿No te has 
preguntado nunca esto? ¿Existes fuera de este teatro del mundo en que representas tu 
papel como yo el mío? ¿Existís, pobres palomillas? ¿Existe Don Miguel de Unamuno? ¿No 
es todo esto un sueño niebla-----? 
ELVIRA. – La vida es sueño, --- … 
------ 
INÈS. – Al teatro del mundo… 
JUAN. – Y al mundo del teatro… --------. (Unamuno 1946d, 148.) 
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tahdolla on sijansa kokonaisuudessa, vaikka hän ei täysin vapaa omaa elämäänsä 
määrittämään olisikaan. Tai sitten sattumat ovat vain jotakin, mikä Jumalan kä-
sikirjotuksessa on tarkkaan ennalta annettu, mutta yksittäisen ihmisen kokemuk-
sessa elämän kirjasta osoittautuvat umpimähkäisiksi. 

Kirja 

”Jos elämäsi, lukija, ei ole romaani, jumalallinen fiktio, ikuisuuden unelma, niin 
jätä nämä sivut, äläkä lue minua enää”14 (Unamuno 1978, 120). ”Elämän runo” 
(el poema de la vida) (Zubizarreta 1960, 147; 312) on jokaisen ihmisen kirjoitettava 
itse. Elämän romaanin metaforan sivuilla kirja ja elämä ovat Miguel de Unamu-
nolle siskoksia runollisuudessa näkemyksessään todellisuudesta (Zubizarreta 
1960, 18). Unamunon filosofinen polku kulkee rinnan hänen elämäkertansa ja 
kirjoittamisensa kanssa (Cirilo Flórez 1998a). Elämä ja romaani samastetaan Una-
munon tarinassa alusta alkaen. Unamunon elämä ja elämäntyö ovat yksi suuri 
omaelämäkerrallinen tunnustus, yksi suuri romaanillinen kirja. (Mt., 215.) Voi-
dakseen elää on kirjoitettava, Unamuno kirjoittaa. 

 
Augusto Pérez puhuu Don Miguelin ajatuksia: 

Entä minun elämäni sitten, onko se romaani, rimooni, vai mikä se oikein on? Onko 
kaikki itselleni ja muille tapahtuva todellisuutta vai fiktiota? Ehkä kaikki tämä on vain 
Jumalan tai ties kenen unta, joka haihtuu kun Hän herää. (Unamuno 1997b, 124.) 

Unamuno antoi kirjalleen Niebla (suomeksi Usva) selitteen nivola novelan sijasta 
(suomeksi rimooni romaanin sijasta) välttääkseen hänen rakenteellisiin ja tyylilli-
siin valintoihinsa kohdistuvaa kritiikkiä. ”Omaan romaaniini aion laittaa kaiken, 
mitä mieleen tulee”, Victor Goti, Unamunon rimoonin hahmo lupaa (mt., 
124) ”Aion kirjoittaa romaanini elävän elämän mallin mukaisesti, tietämättä mitä 
on tulossa.”, Victor suunnittelee (mt., 122). Tunnustuksellisessa teoksessaan 
Como se hace una novela (Kuinka romaani tehdään) Unamuno (1978, 191-192) ker-
too, kuinka ollakseen elävä, ollakseen elämä, kirja ei voi olla mekaaninen vaan 
sen on oltava elävä organismi, jolla ei ole kantta, vaan jossa virtaa sykkivä veri. 
Unamunon kirjat ovat muodoltaan ristiriitaisia, lajityyppejä sotkevia, totunnai-
suuksia hämmentäviä. Siksi Unamuno kutsuu joitakin ”nivolaksi” tähdentääk-
seen pyrkimyksensä luoda jotakin elävää, saadakseen vapauden kirjoittaa niihin 
elämän(sä). Myös nimi ”Niebla”, ”Usva” ilmaisee hämmennystä, rajattomuutta, 
joka kiinnittyy ajan ideaan. Usva ja pilvet ilmaisevat huolen ihmisen ajallisesta 
luonteesta ja siitä seuraten kuolemasta. (Suárez Miramón 2001, 17-18.) 

Herra antaa nyt noiden asioiden olla. Ne ovat sellaisia kirjojen juttuja, niin kuin Lidu-
vinani [luzdivina] sanoo. 

                                                 
14 Si tu vida, lector, no es una novela, una ficción divina, un ensuño de eternidad, entonces 
deja estas páginas, no me sigas leyendo. (Unamuno 1978, 120.) 
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Kirjojen ja kirjojen juttuja. Mikä sitten ei ole kirjojen juttua? Oliko jotain olemassa en-
nen kuin oli olemassa kirjoja muodossa tai toisessa, ennen kertomuksia sanaa ja aja-
tusta? Jääkö jotain jäljelle sen jälkeen kun ajattelu on loppunut? Kirjojen juttuja! Kuka 
ei olisi kirjojen juttu? Domingo, tunnetko sinä don Miguel de Unamunon? – Tunnen, 
olen lukenut hänestä sanomalehdissä. Kerrotaan, että hän on vähän kummallinen 
herra, hän on omistautunut kertomaan totuuksia, joilla ei ole mitään virkaa. (Una-
muno 1997b, 221.) 

Henkilöhahmot ovat riippuvaisia luojastaan, ihminen Jumalastaan. Tietoisuus 
tästä tekee elämästä vain varjon, fiktion, mikä johtaa haluun lopettaa elämä. 
(Suárez Miramón 2001, 23.) Unamuno tekee jopa kirjoistaan, romaaneistaan, me-
taforien metaforia ”rimooneja”, joissa eivät päde edes kirjoja muuten rajoittavat 
säännöt. Usvan Augusto sanoo don Miguelille: 

Romaani- ja näytelmäkirjailijat eivät voi missään nimessä tehdä mitä mieleen tulee 
luomilleen henkilöille, romaanin fiktiivinen henkilö ei voi, taiteen kaikkien sääntöjen 
mukaan, tehdä sellaista mitä kukaan lukija ei odota hänen tekevän. (Unamuno 1997b, 
209.)  

Tähän don Miguel luonnollisesti kuittaa, että rimoonin hahmot sen sijaan voivat 
tehdä mitä hyvänsä, sitä, mitä kirjailija haluaa (Unamuno 1997b, 33).  Ja ”jokainen 
ihminen, todella ihminen, on tarinan lapsi, kirjoitettu tai suullisesti kerrottu”15 
(Unamuno 1978, 193). Henkilöhahmotkin niin konkreettisesti elävät kuin kuvi-
tellutkin ovat Unamunolle yksi metafora lisää (Zubizarreta 1960, 149). 

Persoona ja henkilöhahmo (personaje) 

En ole olemassa, Liduvina. Olen vain fiktiivinen hahmo, kuin joku romaanin henkilö 
(Unamuno 1997b, 216). 

Augusto Pérez ja Don Quijote ovat Unamunolle olentoja, luomuksia, jotka elävät 
siinä, missä historiallisetkin henkilöt. He sanelevat kirjailijansa elämänkulun ja 
tarinan. Ihminen itsensä tekijänä ja kirjailijana, omien teostensa lapsena on hen-
kilöhahmojensa lapsi. Ihmisen persoona on mystinen fiktiivinen olento. (Zubi-
zarreta 1960, 148.) Unamuno asettaa metaforiinsa aina oman henkilönsä, henki-
löhahmoihinsa oman persoonallisuutensa ristiriitaisina kaksoisrakenteina. Mi-
guel de Unamuno on romaanihahmo, fiktiivinen luomus, joka edustaa itse itse-
ään, jokainen ihminen on toimija, esiintyjä (actor) elämän draamassa (mt., 143). 
Näissä rakenteissa paljastuu uudenlainen ontologia, jossa ihminen on aina saata-
villa oleva, jatkuvasti itsekriittinen itsensä tekijä kaikkine seuraamuksineen (mt., 
322). Unamunon oma nimi kolmannessa persoonassa, hän omana luomuksenaan 
ilmenee Unamunon kirjojen sivuilla yhtenään ollen tehty lihasta ja luusta, ”mi-
nusta” (Zubizarreta 1960, 198; Unamuno 1978, 207).  

- Miksi ei? Te ette anna minun olla oma itseni, ette päästä minua ulos usvasta, ette anna 
minun elää, elää, elää, nähdä itseäni, kuulla itseäni, koskettaa itseäni, tuntea itseni, 
tuntea tuskaa, olla oma itseni. Miksi ette? Miksi minun pitää kuolla fiktiivisenä hah-

                                                 
15 Todo hombre, verdaderamente hombre, es hijo de una leyenda, escrita u oral. (Unamuno 
1978, 193.) 
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mona? Mutta hyvä on: myös te, minun keksijäni don Miguel, myös te kuolette ja pa-
laatte samaan tyhjään, mistä lähditte. Jumala lakkaa uneksimasta teistä. Tekin kuolette, 
vaikka ette haluaisikaan, te ja kaikki minun tarinani lukijat kuolevat, ihan kaikki, 
kaikki, eikä ketään jää jäljelle. Olette kaltaisiani fiktiivisiä olentoja, samanlaisia kuin 
minä. Kuolette kaikki, ihan kaikki! Sen sanon teille minä, Augusto Pérez, kaltaisenne 
fiktiivinen hahmo, rimoonin hahmo, ihan niin kuin tekin. Sillä te, minun luojani don 
Miguel, olette vain toinen rimoonin hahmo, ja teidän lukijanne ovat myös rimoonin 
henkilöitä, ihan niin kuin minäkin, teidän uhrinne, hän sanoi minulle. (Unamuno 
1997b, 213-214.)  

Auguston huuto heijastelee ihmisen eksistentiaalista tuskaa (Suárez Miramón 
2001, 23). Kuten myöhemmin kerron, juuri ihminen, eritoten Unamunon oma 
persoona ja elämä ovat Unamunon ajattelussa oleellinen lähtökohta, ainoa mah-
dollinen tekemisen ja tapahtumisen maisema. Hänen konkreettinen lihaa ja luuta 
oleva ihmisensäkin on kaikessa konkreettisuudessaan olemassa olevan, elävän 
ihmisen ymmärtämiseksi luotu metafora, jonka kehollisuus, ruumis, jää vähälle 
huomiolle (Zubizarreta 1960, 130). Unamunon tekstien ihmiset, hän itse yhtä 
lailla oman filosofiansa tutkimuskohteena ja ajattelun kauttakulkuväylänä tai 
kulkuvälineenä ovat hänelle elävämpiä ja todellisempia kuin historialliset henki-
löt. Oman persoonansa fiktiivisyyttä ja metaforisuutta Unamuno käsittelee teok-
sissaan yhtenään ja johdonmukaisesti (ks. esim. Unamuno 1978; Unamuno 1997a; 
Unamuno 1997b; Unamuno 2008). Hän laittoi itsensä henkilöhahmoihinsa, teki 
itsensä niissä antaakseen johdonmukaisuutta elämälleen. Hän sepitti niissä it-
sensä autenttisen luomisen maailmassa. Se oli Unamunolle tapa ilmaista, etsiä, 
löytää, paljastaa ja laatia oma persoonansa. Tämänkin hän ilmaiseen henkilöhah-
monsa U. Jugo de la Razan hahmon kautta rimoonissa, joka ei ole sen enempää 
romaani kuin tietoteoskaan. (Zubizarreta 1967, 216.) Samaan tapaan Unamuno, 
josta kerron omaa tutkimustani parhaillaan on minun tulkintani, ajatteluni ja ta-
rinani metaforinen metafora, hänen elämäkertansa usvaisen unen keskeltä unek-
sittu metaforisesti konkreettisen ihmisen hahmo, jonka persoonan ja kirjojen 
koen kuitenkin kuljettavan jotakin universaalia itsessään. 

Alussa kuvittelet ohjailevasi henkilöitäsi itse, mutta lopulta voit helposti kuvitella, että 
juuri he ohjailevatkin sinua. On hyvin yleistä, että kirjailija joutuu fiktionsa pelinap-
pulaksi (Unamuno 1997b, 124).  

Näin sanoo Victor Goti ystävälleen Augustolle Usvassa. Miguel de Unamuno, 
oman teoksensa fiktiivinen luojahahmo, joka uneksii rimoonissaan niin itsensä 
kuin muut hahmonsa, on ohjaillut minua tämän tutkimukseni tekemisessä. Hen-
kilöhahmojensa kanssa ja heidän kauttaan hän käy loputonta monodialogiaan 
tietoisena siitä, että (kirjan) kirjoittaminen on ainut tapa tehdä sekä hänestä itses-
tään, että Augusto Péreziltä kuolematon. Usvan lopussa Augusto kuitenkin Una-
munon kynästä ja unesta syö elämännälkäänsä ja kuolemattomuuden tahtoonsa 
itsensä kuoliaaksi ja menehtyy sairaskohtaukseen. Hämmästyttävässä määrin sa-
malla tapaa Unamuno itse kuolee 31.12.1936 oman itsensä, elämänsä ja filosofi-
ansa kirjoihinsa kirjoittaneena.  

Siitä, oliko Auguston kuvitteellisessa kuolemassa kyse itsemurhasta vai jos-
takin muusta, käyvät sitten fiktiivinen Victor Goti ja Miguel de Unamuno kes-
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kustelua Niebla – nivolan esipuheissa. Miguel de Unamunon luonnolliseen ja fak-
tiseen kuolemaan liitetään tarinoissa hänen sydänsurunsa vaikutus. Ajatella voi, 
että ihmisen koko elämän on yhtä pitkitettyä itsemurhaa, jossa hän elämännäl-
käänsä itseään eläväksi syöden ja kuolemankaipuunsa perään epätoivoisesti kai-
hoten, käy monodialogiaan luojansa kanssa, tahtonsa ilmaisten, toivoonsa vedo-
ten, luojansa unien kaikkivoipaisuuden kiistäen, keksijäänsä, kuvittelijaansa tap-
pamisella uhaten. Tällä tavoin hän tuleekin juuri näytelleeksi osaansa elämän te-
atterissa lopulta kuitenkin ikuiseen sumuiseen epäselvyyden ja ristiriitojen hah-
mottumattomaan usvaan haihtuen. Nieblassa Unamuno on muotoillut kaunokir-
jalliseen muotoon oman filosofiansa, joka on kirkkaammin aistittavissa, havait-
tavissa ja oivallettavissa tässä muodossa kuin muissa puhtaasti käsitteellisissä. 
(Suárez Miramón 2001, 31.) Vain tarinaan hahmottuu käsitettävä ja ymmärret-
tävä, juonellinen ja kerrosteinen kokonaisuus, jossa Unamuno oman teoksensa 
uneksijana luo ilmaisulleen tarvitsemansa puitteet kertomisen tapaansa varioi-
den ja aikansa muodolliset sovinnaisuudet sivuuttaen, suoraan niin itselleen 
kuin lukijalleenkin puhuen. Ehkä juuri tästä syystä Unamunon hahmo, filosofi, 
ajattelija, kirjailija ja vaikuttaja hahmo elää edelleen.  

Edes Unamunon metaforat eivät ole selvärajaisia tai eriteltävissä. Ne ovat 
läheisessä yhteydessä toisiinsa, kuvaten ihmisen elämää yhtenä elävänä koko-
naisuutena (Zubizarreta 1960, 148).  Lopulta Nieblan sivuilla myös Unamunon 
metaforat usva, uni, teatteri ja kirja (rimooni) sekoittuvat nekin yhdeksi sumuiseksi 
maisemaksi, jossa Augusto Pérez, Don Miguel, Victor Goti kaikki Unamunon ri-
moonin fiktiivisinä henkilöhahmoina kirjoittavat toinen toisiaan, elävät mono-
dialogissa toinen toisilleen, kokevat kuoleman uhkaa ja kuolemattomuuden kai-
puuta, elämisen tahtoa toinen toisensa käsissä ja mielissä fiktion ja faktan, kuvi-
tellun ja konkreettisen välisessä ristiriitaisessa jännitteessä.  

Niebla on taiteellinen synteesi Jumalaa kohti ja maailmaa kohti suuntautu-
vasti kaksoisjännitteestä, sosiaalisesta todellisuudesta, jonka pohjalla sykkii yk-
silöllinen ristiriitaisuus ja levottomuus. Lukija havaitsee samanaikaisesti elämän 
ja ideat, jotka ovat ristiriidassa ihmisen eheyden kanssa. (Suárez Miramón 2001, 
26.) Unamunon tuotannon laajetessa valtavaksi massaksi ajatuksia ja oivalluksia, 
jotka teoksesta ja tekstistä toiseen toistuen toki teemoittuvat ja hahmottuvat tiet-
tyjen aiheiden ympärille, lopulta vain ihmishahmo näitä kokemassa, ajattele-
massa ja sanomassa piirtää ne yhdeksi tavoitettavaksi mieli- ja kielikuvaksi. Ih-
minen onkin Unamunon ajattelun keskeisin hahmo, konkreettinen ihmisruu-
mis ”lihaa ja luuta” vielä yksi metafora filosofoinnin tienviitaksi. Sille hän omisti 
kokonaisen teoksen El Cristo de Velázques, jossa hän Velázquesin Jeesuksesta te-
kemään maalaukseen peilaten tarttuu konkreettiseen ihmiseen runona ja kuvana, 
Kristuksen ruumiiseen vertauskuvana ja ihmisyyden kuvan kuvana.  

- Ihminen viehättyy lähinnä puheesta, elävästä puheesta, ennen kaikkea jos tekijä ei 
puhu itsestään, ei rasita lukijaa omalla persoonallisuudellaan, saatanallisella minäl-
lään. Vaikka tietysti kaikki minun henkilöni puhuvat itse asiassa minun suullani. 
(Unamuno 1997b, 123.) 
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Näin Unamuno lausuu Victor Gotin suulla. Seuraavaksi puhun omalla suullani 
Unamunon persoonasta, henkilöhahmosta ja elämänkulusta sekä filosofiasta pu-
kien samalla sanoiksi ajatuksiani ja tulkintojani filosofiasta, elämästä sekä Miguel 
de Unamunosta. 

2.2 Ihminen Unamuno 

”Kuka olen minä itse?” 

”Kuka on se, joka allekirjoittaa Miguel de Unamuno?” 

(Unamuno O.c 1966 II, 975.) 

Läpäisevä katse, kaarevien kulmakarvojen alla, ulkonevat poskipäät, jykevä 
nenä, hätäinen parta, kutsuvat, varoittavat kasvot, taantuneen korvat, korostu-
neet juonteet, laaja otsa, ärsyyntyneet ohimot, tiukka ryppy kulmien välissä, ras-
kaat silmäluomet, posken alla oleva linja, luja nenänvarsi. sisäinen draama, joka 
synkensi silmän mustuaiset. Näin kuvaa kirjassaan Tras las huellas de Unamuno, 
(Unamunon jäljillä) Armando F. Zubizarreta (1960, 9) Victorio Machon vuonna 
1930 Unamunosta veistämää rintakuvaa Salamancan yliopiston humanistisessa 
tiedekunnassa. Toinen kuva Miguel de Unamunosta on paikalleen aseteltu vasta 
vuonna 1968, kun Unamuno maine oli jo osin puhdistettu, ja hänen asemansa 
tunnustettu.   Patsas tuijottaa Unamunon viimeiseen Salamancan kotiin päin 
kääntyneenä Calle de Bordadoresílla kohti mennyttä, sisään ikkunasta asuntoon, 
jossa hänen päivänsä päättyivät 31.12.1936 yksin ja maailman hylkäämänä. 
Hermi hallitsee vahvalla läsnäolollaan kaupunkia, joka Luciano G. Egidon mu-
kaan oli Miguel de Unamunon suuri metafora. Kuva veistoksesta löytyy tämän 
väitöskirjani kansilehdellä. Mitä tässä Unamunosta kerronkin, on sekin vain veis-
tämäni kuva ajattelijasta ja persoonasta, jota tutkimukseni käsittelee. 

”Onko Don Miguel de Unamuno olemassa? Eikö kaikki ole vain usvaista 
unta?”, kysyy Unamuno itseltään näytelmän Veli Juanin henkilöhahmon vaat-
teissa (Barea 1952, 56). Unamuno -tulkinnat ovat moninaiset, Zubizarreta (1960, 
12) tuo esiin: Pinnallinen ateisti, epätoivoinen uskovainen, ehtymättömien skan-
daalien siemen, jatkuvassa kapinassa ihmisen viimeistä määräpäivää vastaan, 
omaa epäjärjestelmällisyyttään vastaan, sokeata kamppailua ja ihailua, omaval-
tainen, satunnainen sydän, kokonainen keho, joka kaksikymmentä vuotta maal-
lisen kuolemansa jälkeen oli kaukana tutkijoiden intuitioista. Unamunon henki-
lökohtainen seikkailu on se, mikä antaa merkityksen hänen työlleen ja teoksilleen 
(mt., 18).  Valokiilan kääntäminen kohti Unamunon persoonaa on ainoa keino 
välttää hänen ajatteluaan koskeva arvostelu, korostaa Zubizarreta (mt., 15). Yhä, 
vaikka hänen kuolemastaan on kulunut 84 vuotta, ja tutkimusta on tehty mitta-
vammin, Miguel de Unamunon hahmon ja ajattelun ymmärrys häilyy samojen 
ristiriitojen, hajanaisuuksien ja väittelyiden väliä, kuin joita Zubizarretta vältteli 
jo vuonna 1960. 
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Unamunon henkilöhistoriasta paljastuu suuri humanisti, joka ylittäen 
oman aikansa kapean järjen, vaatii uhrikseen tietoisuuden omasta henkilökoh-
taisesta olemassaolostaan ja kiinnittää konkreettisen minänsä humanismiin 
vuonna 1886, vuosia ennen kuin muu Eurooppa siihen kykeni. Tästä lähtökoh-
dasta lähtien, Unamuno, jota aina moititaan epäjohdonmukaiseksi, rakensi lep-
pymättömästi ja ylpeänä, järkeään elämästä käsin johtaen, askel askeleelta hyvin 
johdonmukaisen ajattelun. (Zubizarreta 1960, 12.) 

Miguel de Unamunon ajattelu, hänen filosofiansa, kietoutuu hänen persoo-
nansa ja henkilöhahmonsa ympärille tavalla, joka vaatii katsausta hänen henki-
löönsä ja elämäntarinaansa, ennen kuin lähden tarkemmin esittelemään hänen 
käsityksiään filosofiasta, ihmisestä ja kasvatuksesta.  Ymmärtääkseen Unamu-
non tunnustamia ja kirjoittamia historiallisia tosiasioita ja tekoja on ymmärret-
tävä ensin hänen äärimmäisen rikasta sisäistä kokemustaan, Zubizarreta selittää. 
Vasta sitten voi järjestää ja arvottaa, arvioida ja arvostaa Unamunon ajattelua ja 
kirjallisuutta. (Mt., 134.) Unamuno itse sanoi kirjeessä ystävälleen 29.2.1926, että 
jokaisen ihmisen, niin hänenkin, elämäntyö ja teokset (obra) ovat hänen elämä-
kertansa. Mitä väliä on sillä, että tämä ruumiini on syntynyt tiettynä päivänä, 
elänyt tietyllä tavalla tai tehnyt tiettyjä asioita, hän ihmettelee. (García Blanco 
1967, 109.) Lisäksi kirjoitettu elämäkerta puhuu Unamunon mukaan enemmän 
sen kirjoittajasta kuin sen varsinaisesta kohteesta: ”Tunnettuahan sitä paitsi on, 
että kaikki elämäkerrat, niin historialliset kuin romaanimuotoisetkin, ovat aina 
omaelämäkerrallisia, ja jokainen kirjoittaja, joka kuvittelee puhuvansa jostakusta 
toisesta, puhuu itse asiassa vain itsestään, -----” Unamuno (2008, 77) kirjoittaa. ”Ja 
toisaalta kaikki elämäkerrat ovat oikeastaan kuin romaaneja.” Kirjoittamani Una-
munon tarina on siis Unamunon mukaan enemmän minun tarinani, kuin hänen 
tarinansa, enemmän fiktiota kuin faktaa. 

Tässä asetelmassa luonnollisesti auki repeää Unamunolle niin tyypillinen 
ristiriita: Hän kirjoitti elämäntyötään ja teoksiaan niin kuin ne olisivat olleet yksi 
laaja, kattava omaelämäkertateos. ”Kaikki historiallisen todellisen ihmisen il-
maisu on omaelämäkerrallista”16,  Unamuno (1978, 194) itse tarinoi. Hänen elä-
mäntarinansa on monipolvinen ja ristiriitojen kyllästämä. Ranskalaisen histo-
rioitsijapariskunnan Colette ja Jean Claude Rabatén kirjoittama 784-sivuinen 
Unamuno-elämäkerta Miguel de Unamuno Biografía vuodelta 2009, kertoo paljolti 
Miguel de Unamunon tarinan juonenkäänteiden runsaudesta. Rabatén ja Ra-
batén mittava työ Unamunon elämän tallentamiseksi on kattavin ja yhtenäisin 
esitys hänen elämänvaiheistaan. Tämän luvun tiedot perustuvat em. elämäker-
tateokseen, mikäli muuta lähdettä ei ole erikseen mainittu.  

Unamunon tarina on kerrottu monen monituista kertaa, ei vähiten hänen 
itsensä toimesta. Niin kauan kuin on tarvetta kertoa se uudestaan, niin kauan 
kuin sitä kerrotaan uudeksi, on tuo tarina yhä olemassa. Tässä joka tapauksessa 
on minun tarpeen kertoa Miguel de Unamunon tarina kertaalleen niin itselleni 
kuin tämän väitöskirjan lukijallekin omana versionani ja ymmärryksenäni ele-

                                                 
16 ---- toda expresión de un hombre histórico verdadero es autobiográfica (Unamuno 1978, 
194). 
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tystä ja tapahtuneesta. Osittaisia, usein jonkin tietyn teeman tai aikakauden ym-
pärille kiedottuja, olemukseltaan fragmentaarisempia elämäkertoja on Unamu-
nosta kirjoitettu ja julkaistu useita mm. Carlos Blanco Aguinagan Unamunon elä-
mää hänen ajattelunsa, runoutensa ja symbolisten vertauskuviensa kautta hah-
motteleva El Unamuno contemplativo vuodelta 1959, Dolores Gomez Molledan 
Unamunon rehtoriutta tarkasteleva sekä hänen kirjeenvaihtoaan Francisco Gi-
nerin kanssa esittelevä teos Unamuno <<agitador de espíritus>> y GINER Corres-
pondencia inédita vuodelta 1977, Armando F. Zubizarretan Unamunon jalanjälkiä 
teemoiteltujen esseiden muodossa seuraileva Tras las huellas de Unamuno vuo-
delta 1960 sekä Yvonne Turinin Unamunon ammattikasvattajatyöhön keskittyvä  
Unamuno universitaire vuodelta 1962 ovat esimerkkejä tämänkaltaisista pyrki-
myksistä kertoa Miguel de Unamunon tarinaa.  

Ohellani moni muukin kirjoittaja, joka on keskittynyt Unamunon teosten ja 
elämäntyön sisällön tutkimiseen, on kokenut tarpeelliseksi Unamunon teoksia 
esitellessään lyhyesti kuvailla myös hänen elämänkulkuaan, niin kiinni Unamu-
non ajattelu ja hänen teostensa tulkinta on kiinni hänen persoonassaan ja henki-
lökohtaisessa tarinassaan. Niinpä vaikkapa Ricardo Cenabren esipuhe Unamu-
non koottujen teosten (Obras Completas) 1995 painokseen, Tuukka Tomperin jäl-
kisanat Tapani Kilpeläisen suomentamaan Unamunon Traaginen elämäntunto - te-
okseen (2009) tai Joaquín Rubio Tovarin alkusanat ”Unamuno y su tiempo” 
sekä ”Introducción” teoksen San Manuel Bueno, martír vuoden 1991 painokseen 
sekä Juhani Rekolan lyhykäiset luonnehdinnat vastaavan teoksen suomennok-
sen Pyhän miehen uhri vuodelta 2009 alkusanoissa ”Miguel de Unamuno ja ihmi-
sen traaginen kohtalo”, täydentävät ja värittävät matkakuvaustani Unamunon 
elämänkulusta. Oleellisen lisänsä antaa Maria Zambranon Unamunon ajatteluun, 
henkilöön ja elämäntyöhön aivan omanlaisensa kerronnan tuova esseekokoelma 
Unamuno. Se julkaistiin koottuna vasta vuonna 2003, Zambaranonkin jo kuoltua, 
vaikka Zambrano kirjoitti tekstit hyvin pian Unamunon kuoleman jälkeen, arvi-
olta vuosina 1940-42 ollessaan maanpaossa Kuubassa (Goméz Blesa 2002, 10). 

Unamuno luonnollisesti itse myös kirjoitti monenlaisia päiväkirjamerkin-
töjä ja matkakertomuksia. (Nämä teokset on esitelty tarkemmin seuraavassa lu-
vussa 2.2). Lisäksi hänen prologinsa ja epiloginsa ovat kaikki metatekstiä ja ref-
lektioita hänen omaan työhönsä.  Hänen koko tuotantonsa, niin kuin prologis-
sani mainitsin, voidaan lukea yhtenä elämänmittaisena monodialogina, eräänlai-
sena ylenpalttisen runsaana autoetnografisena elämäntyönä. Tässä tiivistän Mi-
guel de Unamunon elämänvaiheet vain tutkimukseni kannalta kiinnostavim-
paan. 

Unamunon syntymän satavuotisjuhlaa vietettiin juhlallisin menoin Sala-
mancan yliopiston salissa, jossa hän piti kuuluisan lukukauden avajaispuheensa 
12.10.1936 vain kolme ja puoli kuukautta ennen kuolemaansa kotiarestissa 
31.12.1936. Unamunon puheesta on jäänyt elämään lausahdus: ”Vencereís pero 
no convenceréis”, jonka voisi suomentaa: ”Voittanette, mutta ette vakuuta”. Lau-
suman todenperäisyyttä eivät ole historiantutkijat kyenneet varmistamaan. Es-
panjalaisten suussa tuo lause kuitenkin elää edelleen legendana, johon tiivistyy 
Unamunon ajan tilanne Espanjassa, sen konfliktit ja ristiriidat. 
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Kaikista luovista olennoista juuri filosofilla on eniten elämää kerrottavaksi, 
väittää Maria Zambrano (2019, 32). Filosofin elämäkerta muodostuu ja on sulau-
tunut hänen ajatteluunsa, josta mikään ei jää ulkopuolelle, Zambrano jatkaa. 
Unamunon arkielämä ei ole kovinkaan vivahteikasta kuvattavaa. Mikä sen sijaan 
on oleellista, on hänen hämmästyttävä persoonansa, johon kiinnittyy ensimmäi-
nen Unamunon elämän monista paradokseista: hän eli lähes luostarimaisessa 
eristyneisyydessä, pienessä, ajastaan jäljessä kulkevassa periespanjalaisessa pik-
kukaupungissa tiiviin perhe-elämän ympäröimänä, vahvan ja vilpittömän naisen 
rinnalla, hiilipannun äärellä ollen samanaikaisesti yksi aikansa vaikuttavimmista 
ja näkyvimmistä julkisuudenhahmoista yhteiskunnan ja kulttuurin moninaisilla 
eri areenoilla. (Zambrano 2019, 32.) Nämä kaksi näennäisesti vastakkaista elä-
mänlaatua muodostavat Unamunon tarinassa yhtenäisyyden, joka heijastelee, 
kuten Zambrano esittää, koko hänen ajatteluaan läpäisevää paradoksaalisuutta; 
äärimmäiset vastakohdat asettuvat siinäkin elävään, dynaamiseen jännitteeseen, 
jossa ne mahdottomina toisistaan irrottaa, luovat juuri sen, mikä oleellisena vä-
reilee ja merkittävimmin vaikuttaa. Siksi filosofi Unamunon persoonaa ja elä-
mäntarinaa ei voi hänen ajattelustaan erottaa. Niinpä, minkä tulisi filosofissa olla 
tärkeintä, on ihminen, Unamuno (1997a, 49) inttää. 

Niin vaikuttava oli Unamunon persoona, että Maria Zambrano muistelee, 
kuinka ensitapaamisella, Zambranon itsensä ollessa vielä teinityttö, Unamunon 
hahmo hänen edessään oli kuin korkea torni, hänen fyysinen läsnäolonsa orjuut-
tavan hallitseva (Zambrano 2019, 199). Tosiasiassa Unamuno oli 160-senttinen, 
pienikokoinen mies, joka pukeutui aina mustaan pukuunsa, ja jonka tunnus-
merkkejä hyvin nuorestä lähtien olivat hänen pyöreät silmälasinsa, partansa ja 
ankara ilmeensä sekä lähes tauoton puheensa, loputon monodialoginsa.  Una-
munon persoonan mittakaava oli kuitenkin niin suuri, että Zambrano havahtuu 
toteamaan joutuneensa Unamunon läsnäolon vietäväksi (Zambrano 2019, 199). 
Zambrano ei ole ainoa, johon Unamunon persoona on jättänyt lähtemättömät jäl-
kensä.  

Missä määrin elämäkertakirjoittajien mielikuva Unamunosta vastaa konk-
reettista ihmistä, on mahdoton selvittää. ”Myös Unamuno on kirjojen juttu. Me 
kaikki olemme”, sanoo Unamunon rimoonin Augusto Pérez (Unamuno 1997b, 
221). Ja näin varmasti onkin. Se hahmo, jonka ajattelua tässä tutkimuksessani sel-
vittelen ja pyrin ymmärtämään, se henkilö ja persoona, jonka elämäntarinaa tämä 
luku taustoittaa on monen miettijän mielen ja sydämen kautta kulkenut kuvit-
teellinen olento. Augusto Pérez ilmaisee epäilyksensä Unamunon olemisen pe-
rusteista näin: 

--------, [R]akas don Miguel, ettei vain olisi niin että te olette fiktiivinen olento, jota ei 
ole todellisuudessa olemassa, ei elävänä eikä kuolleena, ettei vain olisi niin, että te 
olette tekosyy jotta minun tarinanani ja toiset kaltaiseni tarinat, kulkevat maailmalla. 
Sitten kun te kuolette kokonaan, me nappaammekin teidän sielunne. (Unamuno 1997b, 
226.) 

Unamunon sielua, hänen ajattelunsa, filosofiansa ja olemisensa ydintä olen nap-
paamassa myös niistä fiktiivisistä tarinoista ja henkilöhahmoista, joihin hän ker-
too sen tallentaneensa. Unamuno itse katsoo työnsä olevan hänen elämäkertansa 
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(Unamuno 1978, 128). Toisten tarinoiden kertomiselle, niin aikansa Espanjan, 
konkreettisen elävän ihmisen, kuin ajattelun ja uneksimisensakin Miguel de Una-
muno eli elämänsä. 

Elämän alku, koulu ja opinnot 

Miguel de Unamuno y Jugon elämä alkaa levottomissa olosuhteissa. Hän syntyy 
29.9.1964 Miguelin päivänä Bilbaon Casco Viejossa. ”----- sieluni koti, Rakastettu 
Bilbao! ----- sydämeni maassa. Sinä, sinä olet sen minulle tehnyt.” (Unamuno 
2012, 156.) Perhe on hyvin toimeentuleva. Félix -isällä on menestyvä leipomo ja 
hän on mukana paikallispolitiikassa. Perheen isä kuolee 14.7.1870, Miguelin ol-
lessa vain viisivuotias. Perheeseen syntyy yhteensä seitsemän lasta, joista kuudes 
María kuolee yksivuotiaana vuonna 1871. Miguel elää lapsuutensa äitinsä ja äi-
dinäitinsä Benitan hoivissa, sisarustensa María Felisan, Félix Gabrielin ja Susanan 
kanssa. Puolisonsa ja lapsensa menettänyt äiti Salomé turvautuu uskoon. Tun-
nelma kotona on vahvan uskonnollinen ja synkeän surumielinen. Hellyyttä ei 
juuri osoiteta. 

Vaikka Unamuno y Jugot ovat baskeja, kotona puhutaan espanjaa. Se tosi-
asia, että espanja ei ole Unamunon eikä etenkään hänen vanhempiensa ensim-
mäinen ja varsinainen äidinkieli, jättää jäljen Unamunon suhteeseen kieleen, hä-
nen tapaansa elää ja käyttää espanjan kieltä. Itseoppineella isällä on pieni kirjasto, 
joka jo hyvin varhaisessa vaiheessa alkaa kiehtoa Miguelia. Unamunon tärkein 
muisto isästään on se, kun hän kuulee isänsä puhuvan vierasta kieltä, ranskaa.   

Jos Salamanca, josta Unamunon ajattelun ja elämäntyön metaforana kirjoit-
tavat niin María Zambrano (2019) kuin Luciano G. Egidokin (1983) onkin Una-
munolle se koti, johon hän aina kaipaa ollessaan pakotettu elämään toisaalla, Bil-
bao edustaa hänelle lapsuuden viattomuutta, horjumatonta uskoa ja kadotettua 
kauneutta. Näin Unamuno itse kirjoittaa lapsuus- ja nuoruusmuistelmissaan Re-
cuerdos de niñez y de mocedad, (Muistoja lapsuudesta ja nuoruudesta) (Unamuno 
2012).  

Miguel on herkkä ja uskonnollinen lapsi, joka viihtyy omissa leikeissään, 
paperilintuja taitellen. Toisaalta hän on myös tarinaniskijä, joka viihdyttää tove-
reitaan ja sisaruksiaan kertomalla itse keksimiään seikkailukertomuksia. Mi-
guelin terveys on heikko, vaikkei hän sairas olekaan. Niinpä ehkäpä isän varhai-
sen kuoleman motivoimana liikunta on osa hänen päivittäistä rutiiniaan pienestä 
lähtien. Miguel nauttii kävelyretkistä, jotka ovat ”todellista hengen vapautta”, 
vapauttaa älyn ja ajatukset, rauhoittaa, täynnä elämää. Luonteeltaan hän on su-
rumielinen ja vaitelias. Kaupunkilaispojalle lomat isoäidin luona maalla ovat 
mieleen. Miguel harrastaa varhaisesta lapsuudesta asti lyijykynäpiirroksia, mus-
tavalkoisia, koska ”väri on hänelle kapinallinen”. 

”Muistoni alkavat koulumuistoilla, kuten on pakotettua katujen välillä syn-
tyneessä ja kasvatetussa kaupunkilaislapsessa”17, Unamuno (2012, 12) kirjoittaa 

                                                 
17 Mis recuerdos empiezan con los de colegio, como es forzoso en un niño de villa, nacido y 
criado entre calles. (Unamuno 2012, 12.) 
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muistelmissaan. Ensimmäiset askeleensa opinpolulla Miguel ottaa yksityiskou-
lussa. Vanhempien suhteellisen varakkuuden vuoksi hänellä on mahdollisuus 
saada aikansa parasta opetusta, köyhempien perheiden lasten joutuessa tyyty-
mään kunnalliseen ilmaiskouluun (Turin 1962, 6). Koulun miljöö on epämiellyt-
tävä, ja koulunkäynti tuntuu Miguelistä raskaalta. Tovereiden keskuudessa hän 
on kummallisen ja herkkäuskoisen maineessa. Ensimmäiset opettajat jäävät mie-
leen; Don Higinio, joka rankaisee oppilaitaan, ”kalkkunoitaan”, keppikokoel-
mansa kepeillä ja kantaa taskuissaan keksejä, joita lapset sitten varastavat sekä 
don Sandalio Benoto y Benito, joka ”opastaa hänen ensimmäiset askeleensa inhi-
milliseen tietämykseen”. Don Higinion Unamuno kertoo opettaneen hänelle il-
mansuunnat, sekä ”ensimmäiset taiteen kyyneleet”18. ”Tuossa koulussa avau-
duin sosiaaliselle elämälle”19, hän muistelee. (Unamuno 2012, 18.) Ensimmäisiä 
kouluvuosiaan ja -luokkiaan, mustaan pukuun pukeutuneita, pitkiä, vanhoja 
opettajiaan Miguel de Unamuno muistaa surullisina. Lapsen kiihko oppia syö 
häntä, ja hän kokee polttavaa tarvetta päästä seuraavalle vuosiluokalle. Lisäksi 
heikko fyysinen terveys tuottaa ennenaikaisen surumielisyyden tunteen. 

Vuonna 1872 puhkeava kolmas karlistisota jättää Migueliin pysyvät arvet.  
Se päättyy 1873 Baskimaan päätymiseen karlistien haltuun. 21.2.1874 Miguelin 
kotikatua pommitetaan, mistä kuitenkin alkaa yksi hänen elämänsä hauskim-
mista ja miellyttävimmistä kausista (Unamuno O.c. 1966, VIII, 129). 

11.9.1875 kymmenvuotiaana Miguel läpäisee instituutin pääsykokeen.  Hän 
pääsee opiskelemaan latinaa, luonnontiedettä ja maistamaan tiedon hedelmää.  
Jatkokoulutus mahdollistuu äidinäidin omaisuuden ansioista. Jo toisella kymme-
nellä Miguel on pettynyt maansa ”hirvittävään julkiseen opetukseen”. Opettajien 
pedagogiset ratkaisut, ulkoa opettelu ja tylsyys eivät Migueliä vakuuta. Latinan 
ja espanjan tunnit ovat kärsimystä. Miguel kokee tuhlaavansa aikaa.  Historiaa 
hän haluaisi opiskella ajan suuntaa kääntäen tästä päivästä taaksepäin (Una-
muno 2012, 91). ”Pidin enemmän filosofiasta, abstraktin runoudesta, kuin konk-
reettisen runoudesta”20. Nuori Miguel opiskellessaan psykologiaa, geometriaa ja 
matematiikkaa ottaa annettuna kaavan tarkkuuden ymmärtämättä vielä, ”että on 
hulluutta haluta sulkea yhtälöihin elävän maailman ääretön monimutkaisuus”21. 
(Mt., 108.) 

Matematiikka on Miguelille helppoa. Hän saa myös auttaa Antonio Urizar-
rin retoriikan ja runouden tunneilla. Neljännellä vuosikurssilla hän pääsee opis-
kelemaan psykologiaa, logiikkaa ja etiikkaa. Miguel nauttii aiheista ja väittelyistä, 
pääsee näyttämään puhetaitonsa, mutta opettajan don Félix Azcuénagan tapa 
opettaa matalalta, nopeasti mumisten, jättää toivomisen varaa. Luonnonhisto-
rian tunnilla opettaja don Fernando Miegin pedagoginen järjestelmä tuottaa tu-
losta; opettaja pitää oppilaiden mielenkiinnon yllä kysymyspatteristolla. Miguel 
saa päättötodistuksen 30.8.1880, minkä jälkeen hän haluaa omistautua filosofialle, 

                                                 
18 los primeros lágrimas del arte 
19 en aquiel colegio me abrí a la vida social 
20 Me gustaba más la filosofía, la poesía de lo abstracto, que no la poesía de lo concreto. 
(Unamuno 2012, 108). 
21 ----- que es una locura querer encerrar en ecuaciones la infinita complejidad del mundo 
vivo (Unamuno 2012, 108). 
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tämä ”viisauteen rakastunut” haluaa lähestyä ”tieteen elävää ja elähdyttävää au-
rinkoa eikä sen kalpeita varjoja”. 

Jaime Balmes on nuoren Miguelin ensimmäinen filosofinen vaikuttaja teok-
sellaan Filosofía fundamental. Isän kotikirjaston lisäksi tiedonjano johtaa maksulli-
sen kirjaston kokoelmiin. Balmesin kautta Miguel tutustuu Kantiin, Descartes’iin 
ja Hegeliin. Hän kehittää ensimmäisen filosofisen järjestelmänsä, mutta hylkää 
pian metafysiikan ja puhtaan filosofian kaunokirjallisuuden hyväksi, joka hänen 
mielestään heijastaa ”maailman mysteerin tuntua” paremmin ja on yhtä vaka-
vasti otettavaa kuin tiede ja filosofiakin. Viettäessään aikaa isoäitinsä luona hän 
vakuuttuu siitä, että fiktion maailma ja runous elävät reaalimaailman sisällä eivät 
vain sen rinnalla. Vielä hän ei ole itse kirjoittanut värssyäkään. Myöhemmin hän 
toteaa filosofian ja runouden olevan kaksoissisaria. 

Syksyllä 1880 Miguel lähtee opiskelemaan pääkaupunkiin Madridiin, ”uu-
sien ideoiden myllerrykseen”, uuteen ”hädin tuskin havaittavaan maailmaan” 
jättäen taakseen ”kuivat opetukset”. ”Luotan kaupunkiini (pueblo) koska luotan 
itseeni. Ja muistan, että lähtiessäni ylioppilaaksi tuloni jälkeen Bilbaostani opis-
kellakseni Madridissa, kannoin sielussani kuin säilöntäaineena tuota epämää-
räistä baskiromantiikkaa.”22 ”Lähdin Madridiin opiskelemaan humanistisia tie-
teitä [filosofía y letras] turpeana toiveista, jotka osaltaan turmelivat minut syn-
nyttämään uusia ja nämä uudet puolestaan taas uusia. Ja näin on koko elämäni, 
jatkuvana toiveajatusten virtana, pysyvässä uudistumisessa, jokaisena päivänä 
elämään alkaessa.”23 (Unamuno 2012, 122.) Opinnot Madridissa kestävät neljä 
vuotta 1880-1884.  

Suurkaupunki Madrid vaikuttaa harmaalta, surulliselta ja yksinäiseltä, val-
tavalta, likaiselta, masentavalta, yökaupungilta, kuin ”auringonvalon yllättämä 
pöllö”. Yliopisto-opetus on pelkistettyä ja opiskeluvuodet ovat nuorelle Mi-
guelille vaikeita ja onnettomia (Barea 1952, 11). Nuoruuden muistiinpanovih-
koissaan Unamuno murehtii: ”Onko surullisempaa kuin kantaa murheensa yk-
sin hiljaisuudessa voimatta jakaa sukulaissielun kanssa tulta, joka maailmassa 
kytee”. Keskustelut Madridin kahviloissa eivät tyydytä: ihmiset puhuvat mono-
logejaan toistensa ohi sielujen tulematta kosketetuiksi. Parlamenttikin on kuin 
yksi suuri kahvila. Miguel hakee lohtua unelmoiden ensirakkaudestaan Con-
chasta. Miguel kaipaa Bilbaoon. Näistä kaipuun maisemista ja elämänsä rakkau-
desta hän aloittaa runojen kirjoittamisen. 

Facultad de Filosofía y Letras la Universidad Centralissa on yksi viidestä 
paikasta tuon ajan Espanjassa, jossa on mahdollista suorittaa tohtorin tutkinto. 
Nykyisin tämä yliopisto tunnetaan Complutense de Madridina. Vuonna 1877 es-
panjalaisista 71 prosenttia on lukutaidottomia.  Miguel on etuoikeutettu, koska 
osaa lukea, ja hänellä on varaa opintojen maksuihin, jotka ovat merkittäviä. 
Opinnot koostuvat kolmesta lukuvuodesta, joiden aikana on suoritettava kolme 

                                                 
22 Yo fío en mi pueblo porque fío en mí. Y recuerdo que cuando, terminado mi bachillerato, 
salí de mi Bilbao para ir a estudiar la carrera en Madrid, llevaba en mi alma como preserva-
tivo, aquel vago romanticismo vascongado.(Unamuno 2012, 150.) 
23 Fui a Madrid a estudiar Filosofía y Letras henchido de ilusiones, que en parte se ajaron 
para engendrarme otras, y éstas otras a su vez. Y así es mi vida toda, en un continuo fluir 
de ilusiones, en renovación perpetua, empezando a vivir cada día.  (Unamuno 2012, 122.) 
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arvosanaa kunakin. Opinnoissa on läsnäolopakko, mutta monet ovat pois, myös 
professorit. Opetus jäsentyy 1,5 tunnin luennoiksi, joiden jälkeen on kyselytunti 
ja tehtävänanto.  

Unamunon ensimmäisenä syksynä yliopistossa José María Solano y Eulate 
avaa lukuvuoden 1880-1881 keskustelulla uskonnon ja tieteen toisiaan täydentä-
vyydestä kallistuen selkeästi uskonnon hyväksi. Tämä tekee vaikutuksen 16-
vuotiaaseen Migueliin. Yliopistossa on ollut pyrkimyksiä tieteen maallistamiseen. 
Nämä ovat kuitenkin jo melkoisesti laantuneet Unamunon tullessa opiskelemaan. 
Helmikuussa vuonna 1875 on erotettu krausistisia ja positivistisesti suuntautu-
neita, parhaita professoreja. Vallalla on ”tukahduttava katolinen puhdasoppi-
suus”. Kuitenkin evoluutiobiologia ja tieteellinen psykologia heijastuvat opetuk-
seen. Unamuno saa vaikutteita myös Spenceriltä ja Miguel Morayta Sagrarion 
opeista. 

Miguel opiskelee yleistä kirjallisuutta, yleistä historiaa ja kreikkaa, jonka 
professori Lázaro Bardón Gómezin pedagogiset valinnat tekevät Migueliin vai-
kutuksen. Professori laittaa opiskelijat kääntämään kokonaisen kirjan ja houkut-
telee, kannustaa, yllyttää, lietsoo heidät työskentelemään itsenäisesti oppiakseen 
kreikkaa.  Miguel menestyy ja kiintyy tähän opettajaan voimakkaasti. Hän opis-
kelee metafysiikkaa ja toisena opiskeluvuotenaan kreikkalaista ja latinalaista kir-
jallisuutta Alfredo Adolfo Camus´n johdolla, jonka pedagogiikkaa ja persoonal-
lisuutta hän arvostaa suuresti.  Kolmantena vuonna Miguel saa parhaat arvosa-
nat espanjalaisen kirjallisuuden, Espanjan kriittisen historia, arabian kielen ja 
heprean opinnoista. Viimeisenä opintovuonna Miguel valmistautuu tohtorin tut-
kintoon opiskellen vielä estetiikkaa, kriittistä espanjalaista kirjallisuutta, sansk-
riittiä ja filosofian historiaa. Hän kuuntelee Francisco Giner de los Ríosin luentoja 
ja tapaakin tämän dialogin merkeissä. Miguel suorittaa lisensiaatin tutkinnon ko-
keessa 21.6.1883, josta jatkaa suoraan tohtoriopintoihin. 

Miguel hakee jatkuvasti lisää luettavaa Ateneon kirjastosta paeten samalla 
majapaikkansa kylmyyttä. Hän on ”poikaparka, joka toden teolla halajaa tutki-
jaksi”. Vuonna 1882 Miguel alkaa opiskella saksaa, josta on tullut muotikieli es-
panjalaisten oppineiden keskuudessa. Niinpä hän vuosina 1882-1883 alkaa lukea 
Kantin Kritiikkejä ja Hegelin Logiikkaa, samoin Spenceriä ja Darwinia. Tämä tin-
kimätön itseopiskelu johtaa Miguelin uskonnon rationalisoitumiseen. Vuosina 
1880-1884 ottaa haltuun eurooppalaisen filosofian kolme perusvirstanpylvästä: 
Kantin, Hegelin ja Spencerin.  

Kaiken oppimansa kyseenalaistaminen johtaa kriisiin, johon nuori Miguel 
hakee lohtua kirkosta ja uskonnosta. ”Liekehtivien filosofien leppymättömät var-
jot” seuraavat häntä loppumattomina, unettomina, yksinäisinä öinä. Heidän kyl-
mät ja kuivat sanansa eivät anna sieluaan, eivätkä pisaraakaan kastetta. Saman-
aikaisesti nuorukainen taistelee lihallisia kiusauksia vastaan, koettelee viatto-
masti rajojaan keittäjätytön kanssa ja pelkää joutuvansa Helvettiin. Kerrottuaan 
kihlatulleen Conchalle, hän saa kuitenkin anteeksi. 

Toisena opiskeluvuonna Miguel de Unamuno hylkää uskonsa, lakkaa käy-
mästä messussa, sanoo, ettei usko, lakkaa rukoilemasta ja syöksyy aiemmin kiel-
letyn lukemiseen. Miguel etsii takaisin lapsuudenuskoaan, löytää opintojensa 
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loppuvaiheessa uuden uskonnollisuuden muodon, saa mielenrauhan, kieltäytyy 
surun ja kyynelten Jumalasta, sillä ilon ja valon Jumala on entistä suurempi. Hän 
kokee vaikeaksi keskustella äitinsä ja Conchan kanssa käydessään kotona, koska 
he elävät yhä uskonnon rutiinin maailmassa Miguelia ymmärtämättä. Näiltä 
ajoilta on lähtöisin kaiken dogmatismin vastustaminen. Positivistinen tiede ja 
dialektinen filosofia saavat Miguelin ja hänen ajattelunsa muuttumaan. Unamu-
non tohtoroitumisvuonna 1884 yliopistolla myllertää – yliopistoa syytetään vää-
räoppisuuksista.  Yliopisto haluaa riippumattomuutta ja autonomiaa. 

Baskimaa ja baskin kieli kiehtovat Migueliä. Väitöstutkimuksessaan Una-
muno tutkii baskirodun alkuperää ja esihistoriaa. Hän myös kerää baski-espanja 
- sanakirjaa. 20.6.1884 Miguel de Unamuno väittelee tohtoriksi. Hän on itse tyy-
tymätön tutkimuksensa tuloksiin, mutta saa parhaan arvosanan ja tohtorin titteli 
myönnetään hänelle vuoden 1886 maaliskuussa. Tohtoroituvan on luettava us-
kontunnustus ja vakuutettava olevansa katolilainen ja uskovansa yhteen, aino-
aan Jumalaan. Unamuno korostaa, ettei ole koskaan ole ollut uskonnollisessa 
opissa tai jesuiittojen koulussa (Unamuno O. c. 1966 VIII, 1246). 

Kasvatustyötä ja pedagogis-didaktisia näkemyksiä 

Vaativia ja yksinäisiä opintovuosia Madridissa seuraavat Bilbaossa 1884-1891 
pettymyksen vuodet. Kiinteän tehtävän saaminen on vaativa hanke. Viran aue-
tessa hakija joutuu seitsemän arvioijan edessä osoittamaan osaamisensa ja anta-
maan opetusnäytteen. Hakuprosessi on todella vaativa ja tehtävä jokaiseen vir-
kaan erikseen. Viiden vuoden aikana Unamuno hakee menestyksettä lähes kah-
takymmentä paikka. Kesäkuussa 1889 Unamuno kokee tulleensa poliittisista 
syistä kaltoinkohdelluksi baskin kielen arkiston hoitajan tehtävään valittaessa. 
Seuraa kiivas julkinen keskustelu, jonka seurauksena Unamuno päättää olla jul-
kaisematta synnyinkaupunkinsa lehdistössä. Unamunon ajattelu ja tietämys ei 
herätä perinteeseen tukeutuvan dosenttikunnan luottamusta, mistä Unamuno on 
katkera. Häntä moititaan materialistiksi. Hän ei arvosta arvioijiaan ja kokee ole-
vansa ajatuksineen yksin maanmiestensä kiinnostuessa lähinnä kaupankäyn-
nistä.  

Unamunon heikko taloudellinen tilanne pakottaa hänet antamaan yksityis-
tunteja ja opettamaan kouluissa ja lukioissa. Opettaessaan espanjaa ulkomaalai-
sille, opiskelee hän myös itse tanskaa voidakseen lukea Kierkegaardia ja Ibseniä. 
Unamuno kärsii restauraation (la restauracion) tuottamasta julkisen opetuksen ti-
lasta, eritoten oppimateriaalien ja pedagogiikan tilasta, sanoen haluavansa huu-
taa ja paljastaa, kuinka koululaitos on täynnä hengettömiä pelkureita, kesäkur-
pitsoja, joiden elämä on vain molemmista päistä tyhjien versojen sikiämistä. Una-
munoa häiritsee professoreiden tyyli luetuttaa ulkoa pitkiä latinan sanalistoja ja 
rangaista oppilaita kepiniskuin. Hän pitää pedagogiikkaa jälkeenjääneenä ja te-
hottomana. Lukuvuonna 1890-1891 Unamuno kokeilee toisenlaista tapaa opettaa. 
Hän laittaa oppilaat opiskelemaan kieltä kuin koelaboratoriossa ja varmistuu 
siitä, että heillä on muitakin edellytyksiä kuin toistaa opettajien ensin itse ulkoa 
opettelemat litaniat. Opettajien tyylillä opettaa ei ole mitään tekemistä tieteen tai 



 
 

79 
 

kauneuden kanssa, vaan he ”parittavat lasten sielut”, Unamuno valittaa. Ope-
tuksen ongelmat ovat samat alkuopetuksesta korkea-asteelle saakka. Opetetaan 
valmiita kaavoja ja varmoja määritelmiä, lapsia ja nuoria ei opeteta pureksimaan 
pähkinöitä itse. 

Tullakseen toimeen on Unamunon sopeuduttava, sillä elättääkseen itsensä 
on hänen opetettava kuutta kurssia viikossa. Unamuno kritisoi akatemiaa, joka 
yrittää vangita kielen virallisiin sanakirjoihin, omia sen pois kansalta, joka on kie-
len luonut, kiinnittää elävän kielen kuolleisiin sanalistoihin ja jättää huomiotta 
sen, mikä on kaikkien suussa. Konferenssi ”Irrallisia ideoita luonteen kasvatta-
misesta” 14.11.1886 saa ylistystä. Unamuno alkaa kirjoittaa eri lehtiin kuin am-
mattilehtimies. Hän kirjoittaa usein pseudonyymejä (mm. Manu Asari, Yo 
Mismo) käyttäen. Tekstin liittyvät monesti baskilaiseen kansanperinteeseen ja 
baskin kieleen. 10.4.1887 saa ensi-iltansa myös Unamunon ensimmäinen teatteri-
teos El custión de Galabasa. Saadakseen lisätienestiä Unamuno kääntää Hum-
boltin teoksia saksasta espanjaksi 1889. 

Latinan Opettaminen Instituto de Vizcayassa tylsistyttää ja homehduttaa. 
Unamuno haikailee yliopistossa opettamisesta Salamancassa tai Granadassa. 
Hän haluaa olla riippumaton vanhemmista ja opettajista, selittää omalla taval-
laan. Vihdoin 5.6.1891 Unamuno saa Salamancan yliopistosta kreikan kielen pro-
fessuurin, jota tavoittelee myös Angél Ganivet. Virka on viidestoista virka, jota 
Unamuno hakee. Viran saatuaan Miguel de Unamuno tekee kasvattamisen am-
mattilaisen uraa 36 vuoden ajan. Unamuno on lehtimies, kirjailija ja filosofi, 
mutta hän haluaa ennen kaikkea olla hyvä opettaja, tieteilijä ja esimerkillinen 
rehtori. Toiminnallaan hän antaa esimerkin toisille siitä, kuinka ihmisen on ol-
tava sanojensa mittainen, pidettävä kiinni sisäisistä arvoistaan kaikissa olosuh-
teissa. Tästä henkisen vapauden ihanteestaan hän maksaa kalliin hinnan. (Turin 
1962, V-VI.) 

Unamuno käy sotaa vallitsevaa pedagogiikkaa, oikeastaan ylipäänsä aja-
tusta pedagogiikasta vastaan. Hän vastustaa kaikkea, mikä viittasi opetusteknii-
koihin ja asettaa epävarmuuden ja sisäiset asenteet kaiken älyllisen toiminnan 
keskiöön. Autoritäärisen kasvatussuhteen sijasta Unamuno kaipaa jo lapsuudes-
saan oppijan valinnanvapautta ja älyllistä luovuutta (Turin 1962, 9-11). Turin löy-
tää tästä Unamunon suhteesta pedagogiikkaan lähtökohdat tietynlaiselle anarki-
alle opetuksessa. Vastoin aikakautensa vallitsevaa kasvatuksellista ilmapiiriä ja 
käytäntöä Unamuno painottaa rakkautta tiehen, kulkemiseen ja reittiin sekä ko-
rostaa ruumiillisen ponnistelun merkitystä. (Mt., V-VI.) Unamunon mukaan 
nuorella ihmisellä opintojensa jälkeen tulisi olla elävä käsitys elävästä luonnosta, 
hedelmällinen näkemys elämästä ja sen ilmenemismuodoista sekä ymmärrys elä-
västä tieteestä (mt., 11). 

Koko Salamancan kaupunki ihmettelee nuoren, kapinallisen professorin 
uskoa, ateismia, hulluutta, viisautta, tätä itsekästä hyväntekijää. Opiskelijat ovat 
Unamunon kiistatta. Lingvistiikan luentonsa hän kyllästää rakkaudellaan ja kun-
nioituksellaan luovaa sanaa kohtaan tehden niistä näin opiskelijoilleen innosta-
via kokemuksia (Barea 1952, 14). Unamuno kohtelee opiskelijoita muista profes-
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soreista poikkeavalla tavalla, ystävällisesti ja epämuodollisesti. Hän opettaa ik-
kunat auki ilman koroketta, maailmassa, jossa professorit yleensä noudattavat 
opetuksessaan tiukkaa kuria ja luennoinnin muotoa. Unamuno herättää opiske-
lijoidensa kiinnostuksen ja kiintymyksen, mutta aiheuttaa kollegoissaan ymmär-
tämättömyyttä ja paheksuntaa. Unamuno myös alkaa opettaa perinteestä poik-
keavalla tavalla. Opettaessaan Unamuno liikkuu opiskelijoiden joukossa, pukeu-
tuu perinteestä poikkeavasti, avaa ikkunat. Hän kritisoi tietokirjamaista tapaa 
laittaa opiskelijat opettelemaan kunkin kirjailijan teoksien nimiä ja vuosilukuja 
ulkoa ja panee sen sijaan kreikan opiskelijansa lukemaan muutaman teoksen. 
Näistä teoksista hän sitten puhuu vapaasti ääneen ajatellen opiskelijoidensa 
kanssa vuoropuhellen ”poiketen-” luentosuunnitelmastaan, puhuen kaikesta in-
himillisestä ja jumalallisesta, jatkaen opetusta myös kävelyillä, ulkoilmassa ja ko-
tonaan. 

Ensimmäisellä tenttikaudellaan Unamuno kritisoi ankarasti koulujärjestel-
mää. Hän moittii sitä, kuinka oppilaat opetetaan toistamaan ulkoa toisten sanoja 
ja sanaleikkejä, kuinka heihin istutetaan ”aneemisen, ortodoksisen pseudotieteen” 
jäykät mallit. Itse hän ei koskaan menetä tiedonjanoaan (Turin 1962, 7). ”Miten 
don Miguel sitten itse opetti?”, kysyy Manuel García Blanco (1965, 89), ja vastaa 
sitten: elävästi, innostaen, vihkien oppilaan kielen yleiseen olemukseen, rikkaa-
seen sanastoon, näkemään vaivaa ja tekemään työtä oppimisen eteen. Oppimi-
nen vie aikaa, don Miguel viestii oppilailleen ja käyttäytyy aina itse kuin herras-
mies. Ihmistieteiden opiskelu on kaikkein oleellisinta. Tästä opettaja Unamuno 
toimii itse elävänä esimerkkinä. (Mt., 89-95.) 

Opettamisen ohessa Unamuno kirjoittaa tutkielmia. Kreikanopetuksessaan 
hän omistautuu tekstien kääntämiselle opiskelijoiden kanssa herättääkseen opis-
kelijoidensa älyllisen kiinnostuksen ja uteliaisuuden. Kotona Unamuno jatkaa 
itse tekstien kääntämistä. Hän kokee tekstien kääntämisen kieleltä toiselle äärim-
mäisen hyödylliseksi, sillä kääntäessä on tunkeuduttava ajattelun ja kielien yti-
meen ymmärtääkseen.  Miguel de Unamuno kärsii taloudellisista vaikeuksista 
koko aikuisen elämänsä, koska kymmenhenkiseen perheen elättäminen pelkäs-
tään tuon ajan professorin tai rehtorin palkalla ei ole mahdollista. Ajanjaksot, jol-
loin Unamuno on pidätettynä virasta tai maanpaossa ovat luonnollisesti myös 
taloudellisesti vaikeita. Niinpä valtava erilaisia määrä käännöstöitä ja kiivaasta 
lehtikirjoittelusta rakentuva lehtimiehen ura ovat hänelle välttämättömiä reittejä 
lisäansioihin. Hän osaa espanjaa, baskia, englantia, italiaa, ranskaa, latinaa, kreik-
kaa, ruotsia, tanskaa ja saksaa, mutta kokee käännöstyöt yhtä kyllästyttäviksi 
kuin opettamisen koulussa aikoinaan. Vuosina 1893-1900 tekee käännöstöitä 
englannista espanjaan (esim. Spenceriä, Thomas Carlylea, G., A. Hunteria ja John 
Kells Ingramia sekä Leopardin runoja italiasta) saadakseen lisätienestiä kasvavan 
perheensä elättämiseen. Unamuno kääntää Schopenhauerin Sobre la voluntad en 
la naturaleza. Käännös saa ylistystä espanjankielisyydestään. Unamuno arvostaa 
niin Schopenhaueria kuin Hegeliäkin. 

Nuoria opetetaan sanomaan kyllä, koska se on nopeampaa, eikä tarvitse 
ajatella eikä riidellä, Unamuno tiivistää ajan kasvatuksellisen käytännön. Hänen 
mielestään Espanjassa enemmän kuin opettaa, tulisi herättää halu oppia. Hän 
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puhuu naisten tasavertaisten koulutusmahdollisuuksien ja hengen vapauden 
puolesta. (Unamuno O.c.1966 IX 119-120.) Unamuno kannattaa kaikkien yhteis-
kuntaluokkien lapsien opettamista yhdessä hyviksi kansalaisiksi ja hyviksi ihmi-
siksi, ei vain työntekijöiksi ja teknikoiksi (mt., 132-135) Hän tahtoo, että kansa-
kunnan koulu olisi yhteinen kokoontumisen ja rinnakkaiselon paikka, koulu kai-
kille, niin köyhille kuin rikkaillekin. 

Lukukauden avautuessa opetusministeri vierailee Salamancassa. Una-
muno sanoo, että täällä ketään ei jätetä ulkopuolelle, kaikelle todellisille pyrki-
myksille tutkia on tilaa, keneltäkään ei pyydetä muuta kuin tietämisen/viisau-
den (saber) ja opettamisen (enseñanza) rakastamista. Unamuno laskee toivonsa 
nuorison varaan, nuorison, joka taistelee vanhempiaan vastaan, jotka eivät osan-
neet kasvattaa heistä kansalaisia. Lehdistössä herätellään opiskelijoiden vanhem-
pien huolta siitä, että marxilaisittain kirjoittava nuori professori voi johtaa nuoret 
harhaan. Unamuno kokeekin asemansa professorina rajoittavan hänen toiminta- 
ja ajatuksenvapauttaan. Hän kirjoittaa ehdottomasta ihmisarvosta ja espanjalai-
sen nuorison, joka ei tunne historiaansa ja taustaansa, kieltään, psykologiaansa 
tai tapojaan, intellektualismista ja uudesta ihmisestä. 

Herättämistään ristiriitaisista tunteista huolimatta vuonna 1900 Unamuno 
pyydetään Salamancan yliopiston rehtoriksi. Hän hyväksyy. Tämä herättää pa-
hennusta, kuinka voidaan nimittää vain yhdeksän vuotta virassa ollut 36-vuotias 
sosialisti, heterodoksi, propagaattori, jolla on liukenevia ideoita, ja joka ei edes 
ole Salamancasta.  Katolisessa monarkiassa yliopiston rehtorina ei voi toimia pro-
testanttinen anarkisti. Unamuno on rehtorina vaaraksi kaupungille, väittävät 
kirkkoisät. Asema mahdollistaa hänelle osallistumisen espanjalaisen yliopistolai-
toksen ja opetuksen valtakunnalliseen uudistamiseen. Useat ministerit pyytävät 
hänen neuvojaan. Miguel de Unamunon kasvatuksellinen toiminta on eräs par-
haita esimerkkejä hänen aikakautensa Espanjan opetuksen ja koulutuksen mai-
seman kuvaamiseksi. Kautta koko Unamunon kirjallisen tuotannon hänen am-
mattikasvattajan roolinsa opettajana ja rehtorina kuultaa läpi teemoista, joihin 
hän paneutuu. Eritoten hänen rehtorikautensa 1900-1914 ajan kirjoitukset osuvat 
tapahtumarikkaaseen vaiheeseen, jolloin hän myös kirjoitti kasvatuksellisesti 
merkittävimmät ajatuksensa. (Turin 1962, 3-5.) 

Nimitys on osa hallituksen uudistuspolitiikkaa. He pakottavat yli 70-vuoi-
aat viranhaltijat eläkkeelle. Yliopistolla on mielenosoitus vanhan rehtorin säilyt-
tämiseksi. Unamunokin allekirjoittaa vetoomuksen, jossa halutaan yliopistolle it-
sehallinto. Nimitystilaisuus on vaatimaton ja osa Unamunon vastustajista jättää 
tulematta. Unamuno kehottaa puheessaan yleisöä väistämään sielussaan ka-
teutta ja ylimielisyyttä. Juonittelu Unamunon syrjäyttämiseksi alkaa välittömästi. 
Byrokratia uudessa tehtävässä vie aikaa ja voimia, mutta on myös opettavaista.   
Silti Unamuno tarttuu toimeen innostuneena mahdollisuudesta uudistaa ope-
tusta ja tehdä vallankumous ylhäältä käsin. Hän ei myönny opetusministeriön 
ehdotukseen, jonka mukaan rehtorit olisivat senaatissa yliopistojen edustajia. 
Kirjeessään Unamuno moittii rehtorin äänellä opettajia: opettajat ovat pääasialli-
sin este pedagogiselle uudistamiselle, koska eivät halua panostaa mitään itses-
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tään. Kun esikoispoika Fernando valittaa opettajien jatkuvia poissaoloja Una-
muno ohjeistaa häntä: ”Älä aloita lomaa muita aiemmin ja auta tunnilla, silloin, 
kun niitä on.” 

Unamunon rehtorintehtävä joutuu toistuvasti poliittiseksi kiistakapulaksi. 
20.8.1914 kuningas allekirjoittaa Unamunon irtisanomisen. Unamunolle ei ker-
rota, syytä ei ilmoiteta. Itse hän epäilee syyn olevan siinä, että hänet katsotaan 
kurittomaksi, vaikka hän juuri on saanut hieman kuria aikaan. Taustalla ovat ta-
louden vaikuttajat. Väitteitä Unamunon hallinnollisten tehtävien laiminlyön-
neistä esitetään.  Unamunon ystävät käyvät puolustamaan hänen panostaan, per-
soonaansa ja merkitystään Espanjalle. Kerätään vetoomus. Opiskelijat osoittavat 
mieltään hänen puolestaan. Unamunoa pyydetään puhumaan tilaisuuteen Mad-
ridiin. Hän haluaa tehdä omasta tapauksestaan huomion yleiseen. (Unamuno 
O.c. 1966 IX, 952). Myöhemmin Unamuno valitaan kuitenkin yksimielisesti Sala-
mancan yliopiston kielitieteellisen tiedekunnan dekaaniksi ja vararehtoriksi.  

Unamuno on Espanjan kasvatuksellisessa keskustelussa näkyvä ja kuuluva 
keskeinen hahmo. Tuon ajan liberalismi merkitsi melko pinnallista lievää refor-
mia modernissa tieteessä ja kasvatuksessa (Barea 1952, 9).  Opettaja ja rehtori 
Unamuno puhuu omatunnon vapauden, tutkimisen vapauden puolesta, val-
miiksi kirjoitettuja tai kopioituja ääneen luettavia luentoja vastaan. Hän pyytää 
parlamenttia kumoamaan virallisesti konkordaatin 2. artiklan, joka mukaan kai-
ken opetuksen kaikilla koulutusasteilla tulee olla yhdenmukaista katolisen us-
kon doktriinien kanssa (Unamuno O. c. 1966, IX, 138-144). Hän käy Bilbaon kau-
pungin järjestämissä pedagogisissa konferensseissa luennoimassa kieliopin opet-
tamisesta. Kielioppi on Unamunon mukaan jotakin staattista verrattuna elävään 
kieleen. Kieltä on ennemminkin opeteltava puhumalla, hän esittää.  Kielen opet-
tamisen etikettiin kiinnitetään liikaa huomioita sen sijaan, että huomio olisi siinä, 
mitä opetetaan. Málagassa Unamuno osallistuu konferenssiin, jossa hän puhuu 
kasvatuksen teemoista, miehen, naisen ja lapsen kouluttamisesta puoltaen 
maansa eurooppalaistamista ja normaalikoulujen lakkauttamista. Unamuno ha-
luaa lapsille nykyisen riittämättömän koulun sijasta ”vapauden ja ihmisarvoisen 
koulun”. Lapsia on Lähestyttävä lapsuus hengessään. ”el amor es la única peda-
gogía fecunda” ”Rakkaus on ainoa hedelmällinen pedagogiikka.” ”Rakastakaa 
lapsia ja osannette heitä opettaa”, Unamuno (mt., 210-211) julistaa. Näiden sano-
jen maastossa liikkuu sittemmin hänen kasvatusajatteluaan käsittelevä tutkimus.  

Unamunolle tarjotaan opetustarkastajan tointa Madridissa, mihin hän asiaa 
mietittyään vastaa: ”Kun tiedän, ettei vallitsevan kyvyttömyyden vuoksi mitään 
asiaa ole, mitä varten tarkastaisin mitään.” Lisäksi Unamuno tietää, että toimen 
toteuttaminen tuottaisi välittömästi valtavan määrän vihollisia. Hänet myös ni-
mitetään 9.5.1931 Madridissa Julkisen opetuksen neuvoston puheenjohtajaksi. 

Espanjan yliopistopolitiikka on Unamunolle jatkuva huolenaihe. Yliopisto 
ei ole raunioina, koska yliopistoa ei ole. Professoreja kiinnostavat arvoasteikko, 
oppikirja ja lomat. Unamuno hämmästelee, eikö yliopiston juuri kuulu olla 
paikka, jossa ollaan puolueettomia, totuuden ja oikeudenmukaisuuden arvoja to-
teuttaen. Opiskelijoiden kuuluu saada oppia omanarvontunnosta/arvokkuu-
desta ja omantunnon vapaudesta (Unamuno O.c. 1966 IX, 311).  
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Poliittisissa levottomuuksissa Unamuno näkee kasvatuksen yhteiskunnan 
keskiössä ja haikailee sellaisen yhteiskunnan perään, jossa kurinalaisten, vastuul-
listen ja vapaiden ihmisten kasvattaminen on kansakunnan tehtävä. Työnteke-
minen on rukoilua. (Mt., 426-427.) Toisaalta hän ymmärtää, että ”nuoruus kapi-
noi ”, että nuorten sielut ovat kivuliaita (mt. VIII, 1169-1170). Unamuno kannus-
taa uusia sukupolvia kyseenalaistamaan aiempien näkemykset, välttämään näi-
den virheet.  Kun Espanjassa alkaa hallita abstraktio ja regressio, hän on kuiten-
kin hämmentynyt nuorison epätoivoisesta, häiriintyneestä, lohduttomasta toi-
minnasta. Nämä ovat eksyneet ulkoiseen ja hakeutuvat ”fuera de si mismos” ulos 
itsestään. (Unamuno 1966 O. c. VII, 1027). Tästä vastuun Unamuno katsoo olevan 
julkisella opetuksella ja kasvattajilla. 

On hulluutta väittää, että opetus olisi neutraalia. Unamunon mielestä opet-
tajalla, jos hän on inhimillinen persoona, on jokin usko ja on hyödytöntä teesken-
nellä, ettei hän sitä välittäisi. Unamuno palaa myös pedagogiikkakritiikkinsä ar-
tikkeleissaan ”Pedagoginen humpuuki, opetuksen tyhjyys” (mt., 1148). Omaa 
opettajuuttaan hän pohtii jälkikäteen kirjeessä osoittaen katumusta ja miettien, 
onko sittenkin antanut opiskelijoilleen huonon esimerkin.  Mittavan kirjastonsa 
hän lahjoittaa yliopistolle ennen kuolemaansa. Kasvattajana Unamuno vakuut-
taa aina halunneensa herättää tietoisuuksia. 

Unamuno ilmaisee pettymyksensä: Luulin, että opiskelemalla ja tekemällä 
töitä saavuttaisin jotakin. Työ antoi kuitenkin voimaa ja lohtua Unamunolle vii-
mepäiviin saakka: ”Työskennellä etsiäkseen ilmaisuja ja lohduttautua työllä, joka 
saa elämään ja antaa elääkseen”24 (Unamuno 1935). 

Avioliitto ja perhe 

Kotielämä merkitsee Unamunolle ihmisenä olemisen syvintä kerrosta (Garagorri 
1978, 2), vaikka suuren perheen elämä ei suinkaan aina ole hänelle helppoa. Jos 
haluaisimme kirjoittaa Unamunon elämästä romanttisen romaanin on epäilyk-
settömän varmaa, että Concepción (Concha) Lizárragan rakkaudella on perusta-
vanlaatuinen merkitys Unamunon ymmärtämisessä. Concha on läsnä Unamu-
non älyllisessä ja uskonnollisessa seikkailussa teini-iästä lähtien. Concepción on 
Miguelille kuin toinen äiti. Rakkaus vaimoaan kohtaan vapauttaa Unamunon pa-
himmasta kauhusta ja vavahtelusta, jota hän myöntää tuntevansa tietoisuudes-
saan omasta vääjäämättömästä kuolemastaan.  (Zubizarreta 1960, 130-133.) Una-
muno ylistää Conchan olevan ”Espanjani elävä symboli” (Unamuno 1978, 127).  

Tulevan vaimonsa Miguel on tavannut jo 12-vuotiaana 25.6.1864 tämän en-
simmäisellä ehtoollisella. Kouluttamaton, syvästi uskonnollinen Concha on 
luonteelta nauravainen ja iloinen ihminen. Seikka saa Miguelin myöhemmin tun-
nustamaan lapsilleen, ettei kehtaa olla surullinen heidän äitinsä nähden (Una-
muno Pérez 1998, 42). Murrosikäisenä hän taistelee maallisia, lihallisia ajatuksi-
aan vastaan sanoen luonteensa mietteliäisyyden ja vaiteliaisuuden korostuneen. 

                                                 
24 A trabajar en la tarea de buscar expresiones y a solazarse en el trabajo que hace vivir y da 
de vivir (Unamuno 1935). 
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Hän rakastaa Conchaa ”analyyttisesti”. Varsin nuoresta lähtien Miguel kaihoaa 
oman kodin ja suuren perheen perään. Erityisesti opiskeluvuosina Madridissa 
hän kärsii yksinäisyydestä ja haluaa naimisiin Conchan kanssa, mikä ei kuiten-
kaan taloudellisista syistä mahdollistu vielä vuosikausiin. Perheestä ihminen saa 
tarkoituksen elämälleen, lapsissaan isä jatkaa elämäänsä, Unamuno miettii. Vain 
perhe voi saada ihmisen rakastamaan elämää ja välttämään itsemurhan ja pessi-
mismin. ”Kunpa minulla olisi lapsia, lihaa ja luuta, elämää, rakkautta ja lem-
peyttä, hellyyttä”, Miguel haaveilee. 

Unamuno pitää lapsista paljon. Lapsenlapsi Miguel muistelee isoisäänsä lä-
heisenä ja anteliaana tavallisena olentona (Unamuno Pérez 1998, 40). Saatuaan 
lapsia Miguel de Unamuno kirjoittaa heistä kirjeessä ystävälleen Leopoldo Gu-
tiérrez Abascalille: ”Kun näen heidät niin raikkaina, elävinä ja terveinä, toivon 
heille varmuutta ja turvaa tulevaisuudessa, tietysti, mutta myös ponnistella muo-
vatakseni, siinä määrin kuin voimani ylettävät, heidän sosiaalisen ympäristönsä, 
(ambito = kenttä, piiri) jossa heidän on elettävä, sellaiseksi, että se jättää heille 
nimen ja toiminnan, joka voi olla heille esimerkkinä ja kannustimena.” ”Niin 
kauan kuin on armeijaa ei ole sivistystä. Lapsistani voi tulla, mitä tahansa he ha-
luavatkin, mutta militaristeja ei koskaan!”  

Unamuno näkee painajaisia tulevan lapsensa kuolemasta. Ajatukset kasva-
tuksesta ovat alusta saakka lempeyteen ja vanhemman ja lapsen väliseen kohtaa-
vaan vuorovaikutukseen viittaavia. Hän haluaa lämmittää lapsia sydämensä lie-
killä tämän maailma jäisissä öissä.  Pitkän odotuksen jälkeen Miguel ja Concha 
solmivat avioliiton 31.1.1891. Unamunoille syntyy yhteensä yhdeksän lasta: Ra-
fael, Ferdinando, Pablo, Raimundín, Salomé, Felisa, José, María, Rafael Rai-
mundo ja Ramón, jotka eivät kuitenkaan koskaan elä kaikki yhtä aikaa.  Myös 
Unamunon sisar María asuu perheen kanssa äiti Salomen kuoleman jälkeiset 
vuodet. 

Unamuno elää kaikkia varten mutta lastensa vuoksi. Hän haluaa lapsilleen 
avoimen, rikastuttavan kasvatuksen, joka mahdollistaa lasten luovien kykyjen 
hyödyntämisen ja kehittämisen. Hän ei aio laittaa lapsiaan kouluun, vaan tahtoo 
itse kirjoittaa heille kaiken: tarinoita, luentoja, selityksiä, kaiken. Esikoispoika 
Ferdinando on epäitsekäs, vakava, jalo. Unamuno uskoo välittäneensä hänelle 
jotakin kiihkostaan epäitsekkääseen ja puhtaaseen, mikä on ottanut koko hänen 
oman elämänsä. Unamuno kuvailee lapsiaan: Jokaisella on heikkoutensa, mutta 
kenestäkään ei ole vielä tullut kieroa tai käyrää, He ovat kaikki hyviä. Tässä asi-
assa Jumala vaikuttaa kohdelleen minua hyvin. He etenevät myös opinnoissaan.  
Lapsenlapset tuottavat Miguel de Unamunolle suurta iloa. Erityisesti hän nauttii 
orvoksi jääneen Miguelinin läsnäolosta ja kehittyvistä taidoista. Unamuno on 
kiinnostunut ja huolissaan tyttärenpoikansa kasvatuksesta toivoen, että hänet 
hukutetaan suukkoihin, Rakkauteen ja kunnioitukseen. 

Puoliso Concha on Unamunolle kaikki kaikessa. Hän kirjoittaa Conchalle 
kirjeessä: ”Al fin y al cabo somos uno”, loppujen lopuksi olemme yksi, yhtä, yksi 
ja sama. Koti ja perhe muodostavat Unamunolle turvapaikan, jossa maailman 
myllerrykset tai sisäiset kriisit eivät pääse häntä keikuttamaan. Joutuessaan elä-
mään vuosia perheestään erillään hän kaipaa heitä valtavasti (Unamuno Pérez 
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1998, 38). Conchan rooli Unamunon elämässä on kuin äidin (Unamuno 1978). 
Unamunon näkemys on, että jokainen nainen, oli hän sitten puoliso, sisar, tytär, 
morsian tai mikä hyvänsä naisellinen sielu, on hän aina meille äiti, tyynnyttävä 
henki, joka laannuttaa myrskyt (Zubizarreta 1960, 131). Concha on Unamunolle 
kaikkea tätä: äiti, morsian, sisar, puoliso, etenkin yhteisen elämän lopussa lapsen 
tasolle taantuneena kuin tytär, mutta ennen kaikkea universaali naisellinen sielu, 
johon Miguel de Unamuno aina lopulta rauhoittuu lähes koko elämänsä ajan. 

Elämänsä ehtoolla Miguel de Unamuno toteaa perhe-elämänsä olleen ja 
oleva onnellista, ”enkä voi valittaa julkisestakaan elämästäni”, joka kuitenkin oli 
ristiriitaista ja veristä taistelua. 

Yhteiskunnallinen ja poliittinen toiminta 

Unamuno on maansa sivistyneistön ääni (Zubizarreta 1960, 36). Hän ei voi hy-
väksyä maansa sattumanvaraista sensuuria (mt., 35), vaan on äänessä koko elä-
mänsä, milloin minkäkin puolesta ja mitäkin vastaan. Hänen poliittiset koke-
muksensa asettavat vuosien varrella koetukselle hänen filosofisen unamuniaani-
sen ”quijotisminsa” (mt., 43). 

Unamunon aito sisäinen draama hänen useiden ”minuuksiensa” välillä on 
hänen yhteiskunnallisesta osallistumisestaan kiisteltäessä muuttua yksinker-
taiseksi ja karkeaksi, tylyksi ja töykeäksi farssiksi. Unamuno pyrkii aina olemaan 
vilpitön, ja hänen vilpittömyytensä sulkeminen myös politiikan alueella jollekin 
yksiselitteiselle maaperälle olisi hänen vilpittömyytensä epäilemistä, Zubizarreta 
päättää elämäkertateoksensa. (Mt., 195.) Unamuno (O.c. 1966 IX, 332-333) itse 
hieman hilpeämmin kujeilee: ”Olen melko kuriton ja iloitsen siitä.” 

Jos Unamuno työskentelyssään ja elämässään osoittaakin kiistatonta kurin-
alaisuutta ja tinkimättömyyttä, yhteiskuntapoliittisesti hänen kurittomuutensa 
näkyy haluttomuutena asettua minkään aatteen, ihanteen tai puolueen kannat-
tajaksi.  Hän myöntää aina olleensa poliitikko kuulumatta yhteenkään puoluee-
seen. Silti Unamuno liittyy väljästi ensimmäiseen poliittiseen ryhmittymään, 
jonka nimi on ”chicueles de 1879” jo kouluaikoina. Ensimmäinen (poliittinen) 
lehtiartikkeli ”La unión constituye la fuerza” julkaistaan hieman ennen Miguelin 
lähtöä Madridiin 27.12.1879 lehdessä El noticiero Bilbaíno. Artikkelissa Unamuno 
kirjoittaa vuoden 1876 kiristyslain kumoamisesta ja toteaa, että jonakin päivänä 
viha tekee jotkut sokeaksi ja houkuttelee voittamaan järjen, viha, joka on saanut 
veren virtaamaan ja vienyt meiltä lapsemme. 

Unamunon elämän traaginen pohjavire ei rajoitu ainoastaan hänen yksi-
tyiselämänsä menetyksiin ja suruihin. Lapsuudessa koetun vaikutukset innoitti-
vat hänen ensimmäisen romaaninsa Paz en la guerra, jonka Unamuno itse kuvaa 
totuutta muuttamatta kertovan tuon ajan Espanjan, tai oikeammin Biskajan, ih-
misten todellisista tuntemuksista historiallisista tapahtumista. Unamunon kiih-
keä poliittinen osallistuminen on yksi elämänmittainen punainen lanka hänen 
julkisella urallaan. Hän sanoo aina olleensa poliitikko, vaikka ei halua mihinkään 
puolueeseen sitoutuakaan.  

Unamuno elää koko elämänsä kiihkeästi kiistellen (Zambrano 2019, 195).  
Siinä määrin, että yhä tänäkin päivänä hänen persoonansa ja hahmonsa säilyy 
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ristiriitaisena poleemisena ihmisten mielissä ja sydämissä. Unamuno toimii isänä, 
yhtä lailla lastensa isänä ja kasvattajana, kuin pyrkimyksessään olla koko kansa-
kuntansa isä. Hän on kasvattaja, opettaja, kasvatusjohtaja ja -uudistaja. Unamuno 
on kansalainen, jonka intohimona on puuttua isänmaansa kohtaloihin. Hän elää 
kiihkonsa kirjoittajana. Kaikki nämä yhteisölliset, yhteiskunnalliset, julkiset roo-
lit sekoittuvat hänen intoonsa nähdä omat kasvonsa, tunnistaa itsensä ja tunnis-
tautua itsekseen. (Zambrano 2019, 197.) Rimoonissaan Usva Unamuno kirjoittaa 
don Miguelin kirjailijahahmon suuhun sanat, jotka hän puhuu päähenkilö Au-
gusto Pérezille: 

Minä olen espanjalainen, espanjalainen syntyperältäni, koulutukseltani, ruumiiltani, 
sielultani, kieleltäni, jopa ammatiltani ja työltäni, ennen kaikkea ja yli kaiken espanja-
lainen, espanjalaisuus on uskontoni ja taivas, johon tahdon uskoa, uskon taivaalliseen 
ja ikuiseen Espanjaan, Jumalani on espanjalainen Jumala. Meidän Herramme don Qui-
joten Jumala, espanjaksi ajatteleva Jumala, joka sanoi espanjaksi: tulkoon valkeus! ja 
hänen sanansa oli espanjalainen sana. (Unamuno 1997b, 212.) 

Miguel de Unamunon itsen etsintä, persoona ja elämätyö asettuvat erottamatto-
maan yhteyteen sen yhteiskunnan kanssa, jossa hän elää ja vaikuttaa voimak-
kaasti. Unamunon intohimo on yksilöllinen olemassaolo, todentuminen hänen 
omassa konkreettisessa, henkilökohtaisessa olemisessaan. Tämä persoonallinen 
eksistenssi vaati ahnaasti olemista toisessa, toisissa, Espanjan konkreettisessa his-
toriassa (Zambrano 2019, 196). Näin Unamunon henkilöhistoria asettuu kuin pei-
liksi yhteiskunnallisten tapahtumien ja virtausten kanssa, konkreettisina, henki-
lökohtaisina kannanottoina ja käänteinä. Unamunosta tulee tasavallan ”verbaa-
linen luoja”, hänen sanansa on Espanjan tosi ja elävä sana, Espanjan hengellisen 
synnyn sana. Unamuno irtisanoutuu kaikesta dogmatismista, mutta kokee yh-
teiskunnallisen äärimmäisen tärkeäksi. Ristiriitojen raatelemassa mielessään hän 
etsii synteesiä katolisen uskon ja tieteellisen tutkimuksen sekä julkisen koulutuk-
sen välille (Barea 1952, 11).  Unamuno kokee kuitenkin jäävänsä yksin taistele-
maan onnettoman ilmapiirin kanssa muuttaakseen jotakin. Hän tuntee olevansa 
täynnä elämää, terve ja vahva. Hän haluaa täyttää tehtävänsä Espanja-raukassa. 

Merkittävä osa työtäni on aina ollut häiritä naapureitani, häätää heidät ulos 
heidän sydäntensä saamattomuudesta (Unamuno 1945, 13). Taistelunsa Miguel 
de Unamunon käy kynällä, joka on hänen mukaansa paljon miekkaa arvok-
kaampi.  Sana on toimintaa. ”La palabra es acción”. Mutta ajattelu ei voi elää 
ilman vapautta. 

Unamunoa kiinnostaa kulttuurinen, mutta ei poliittinen: ”Vihaan kaikkea 
mikä haiskahtaakin puolueelle, koulukunnalle tai uskonlahkolle, koska milloin-
kaan en ole voinut vakuuttaa itseäni siitä, ettei sellainen ihminen ole hölmö, joka 
harjoittaa yhtenäisinä kaikkia yhden osapuolen doktriineja ja hylkää kaikkien 
muiden” (Rivero Gomes 2006, 725.) Silti häntä sanovat taantumukselliseksi toiset, 
anarkistiksi toiset ja hulluksi aika monet. Unamuno julistaa olevansa liberaali en-
nen kaikkea ja erityisen kiinnostunut yhteiskunnallisesta ongelmasta. Hän aikoo 
jatkaa kiihottamista, liberaalin ja demokraattisen ilmapiirin luomista sanoutuen 
irti abstraktista vallankumouksellisuudesta, jollaiseksi työväenliike on muuttu-
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nut. Espanja on espanjalaisten, ei yhdenkään kuninkaan. Hän suhtautuu vasten-
mielisyydellä kaikkeen poliittiseen ja puolueelliseen dogmaattisuuteen, ennak-
koluuloisuuteen, sokeuteen.  Puolueiden välinen ymmärtämättömyys on niin ki-
vuliasta; Ulkona kaikkea turhaa ja sisällä ei yhtikäs mitään. 

Elämänsä aikana Unamunoa syytettään vuoroin marxistiksi vuoroin anar-
kistiksi, milloin miksikin. Hänen lapsuutensa kotikonnuilla Bilbaossa monien 
mielissä elää edelleen käsitys, että hän olisi ollut fasisti. Poliittisesti hänen elä-
mänsä onkin vähintään yhtä ristiriitainen kuin kaikessa muussakin. Loppuun 
saakka Miguel de Unamuno antaa itselleen luvan vaihtaa näkemyksistään, ke-
hittyä, olla eri mieltä erityisesti itsensä kanssa, mikä on omiaan ärsyttämään val-
lanpitäjiä riippumatta siitä, mitä puoluekantaa tai mitä poliittisia näkemyksiä he 
edustavat. Jos Unamunon asema filosofina onkin yhä edelleen kyseenalainen, 
poliittisessa keskustelussa hän toimii varsin filosofimaiseen tyyliin: löytää aina 
aihetta kritiikkiin, epäjohdonmukaisuuksia ja eritoten perusteita arvostella val-
lanpitäjien ja uskonharjoittajien valintojen konkreettisia seurauksia elävien ih-
misten elämissä. 

Unamuno henkinen ja ruumiillinen tila on haastava. Hänellä on terveyson-
gelmia, hän kärsii lievästä masennuksesta ja ennen kaikkea sensuurista ”niin sa-
notussa inhimillisessä yhteiskunnassa”. Unamuno eristäytyy ja kärsii ”antro-
pofobiasta”. Entiselle opiskelijalleen Manuel García Blancolle Unamuno kirjoit-
taa olevansa ärtynyt siitä, mitä tapahtuu ja siitä, mitä ei tapahdu. Samalla hän 
kritisoi pyrkimyksiä, jotka heittelevät häntä puolelta toiselle vääristelläkseen hä-
nen ajatteluaan ja väärentääkseen hänen mielipiteitään. Unamunolta tiedustel-
laan, miksi perheenisä ryhtyy politiikkaan. Hän vastaa, ettei voi antaa anteeksi 
vahingontekoa kansakunnalle. Unamuno vakuuttaa uskovansa nuorisoon kehot-
taen näitä äänestämään. Puheessaan Tasavallan päivän kunniaksi hän kannustaa 
yliopiston opiskelijoita opiskelemaan ja tekemään töitä, antamaan isänmaalleen 
kauniin esimerkin kansalaisuudesta.  

Sisällissota, jonka puhkeamisen Unamuno ennustaa jo paljon aiemmin, syt-
tyy lokakuussa 1934 kenraali Francisco Francon käydessä armeijoineen nujerta-
maan noussutta kapinaa. Unamuno katsoo, että espanjalaiset ovat mieleltään ta-
savaltalaisia, vaikka eivät sen nykytilaa allekirjoitakaan. Hän puhuu rauhan puo-
lesta ja kehottaa aikuisia opettamaan lapset ”elämään työn rauhassa”. (Unamuno 
O. c. 1966 IX, 456-457). Hän kaipaa sivistyneiden sielujen rinnakkaiseloa ja tuntee 
olevansa hyvissä ruumiin ja sielun voimissa. 

Unamuno elää elämänsä päivän politikan myrskyjen keskipisteessä sitä 
varsinaisesti tahtomatta. Hänen ristiriitainen ja kritisoitu polkunsa yhteiskunta-
vaikuttajana saa kuitenkin tunnustusta jo hänen elinaikanaan. 12.7.1934 Una-
muno nimitetään kunniatohtoriksi ja 29.8.1934 Salamancan yliopiston elin-
ikäiseksi (vitalicio) rehtoriksi, hänen nimiinsä perustetaan virka (cátedra). Una-
muno on nimitetty myös Salamancan kunniapormestariksi vuonna 1931. Una-
munoa suunnitellaan Espanjan Kirjallisuuden Nobel-ehdokkaaksi 1935, mutta 
ensin palkinto jätetään jakamatta, ja sitten maan sotatila ajaa Unamunon jälleen 
kyseenalaiseen asemaan eikä ehdotus koskaan toteudu. (Garcia Blanco 1967, 113-
114.) Oxfordin yliopiston kunniatohtorin arvonimen Miguel de Unamuno saa 
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29.2.1936. Unamuno nimitetään tasavallan kunniakansalaiseksi, mutta hän kysyy 
yhä vain: ”Miksi synnyin vihanpidon maahan? Maaperään, jossa sääntö näyttää 
olevan: <<Vihaa lähimmäistä kuten itseäsi>>”. Elämänsä lopun lähestyessä Una-
muno vannoo uskovansa, ettei hänen työnsä kuole, sillä sitä jatkavat ne, jotka 
häntä kuulevat.  

Unamuno sanoo Espanjan olevan jatkuvassa sisällissodan tilassa. Espanja 
pakenee todellista ja pyhää sisällissotaa, joka jokaisella on tai tulisi olla sisällään, 
toisen minänsä kanssa, Unamuno murehtii. Hän suree sitä, että monet eivät ole 
ymmärtäneet hänen paradoksejaan esimerkiksi rauha sodassa ja sota rauhassa. 
Unamunon julkista valtapolitiikkaa ja monarkiaa sekä Primo de Riveran sotilas-
hallintoa kritisoiva kirjoittelu johtavat paitsi hänen erottamiseensa Salamancan 
rehtorin virasta vuonna 1914 myös hänen karkottamiseensa maasta. Vaikka Una-
muno pelkää henkensä puolesta, kirjeessään perheelleen maaliskuussa 1924 hän 
ilmoittaa kieltäytyvänsä lähtemästä Argentiinaan, jossa hänellä olisi ollut turva-
paikka sanoen, ettei lähde Espanjasta, ennen kuin on ratkaissut tilanteen. Hänet 
häädetään ensin Fuerteventuralle vuonna maaliskuussa 1924 ja sitten maanpa-
koon Pariisiin saman vuoden kesäkuussa. Lopulta Miguel de Unamuno asettuu 
vuonna 1925 rakkaan Espanjansa välittömään tuntimaan Ranskan puolella Bas-
kimaan Hendayaan lähes kuudeksi vuodeksi palatakseen vasta diktaattorivallan 
kaaduttua, huojentuneena ja kansallissankarina perheensä luo Salamancaan. 
(Zubizarreta 1960, 30-32; Barea 1952, 59.) Välittömästi hän ajautuu uudelleen po-
liittiseen ristituleen. Maanpakonsa aikana Unamuno on kieltäytynyt julkaise-
masta sensuurin vuoksi mitään Espanjassa, mutta julistaa: ”Missään tapauksessa 
en vaikene!”, vaan jatkaa kampanjointiaan vapauden, demokratian ja julkaisun-
vapauden puolesta julkaisten tekstejään toisaalla. 

Armahduksen Unamuno saa jo vuonna 1924, mutta palaa Espanjaan vasta 
1931. Palattuaan Espanjaan Unamuno yhä hämmentyneempi sen edessä, että 
häntä vaaditaan määrittelemään itsensä poliittisesti ja sitoutumaan johonkin 
puoluekantaan. Unamuno palautetaan yliopiston rehtorin virkaan vuonna 1931, 
jossa hän toimii, kunnes hänet erotetaan siitä uudelleen vuonna 1936. 

23.6.1936 Francisco Franco ehdottaa maan rauhoittamisen luottamista ar-
meijan käsiin. Heinäkuun lopussa kapinalliset saavat Mussolinin ja Hitlerin tuen. 
Unamunosta kirjoitetaan ulkomaisissa lehdissä. Hänen väitetään olevan kapinal-
listen puolella. Unamuno painottaa, ettei ole muuttunut, ettei edelleenkään ole 
vasemmalla tai oikealla. Unamuno kokee, ettei voi hengittää tukahduttavassa il-
mapiirissä tuntien ihmisvihaa ja pettymystä. Hän osoittaa katumusta joidenkin 
aiempien poliittisten kirjoituksiensa suhteen. ”Viva la muerte!”, Eläköön kuo-
lema!” Unamuno kirjoittaa muistiinpanoihinsa, ”mikä tarkoittaa kuolkoon 
elämä”. 

19.7.1936 Salamancassa on poliittisia väkivaltaisia yhteenottoja. Plaza 
Mayor tyhjenee, mutta Unamuno istuutuu aamukahville, kuten aina ennenkin. 
Hänen ystäviään pidätetään. Sensuuri koskee kaikkea julkaisutoimintaa. Una-
muno menettää kakki rutiininsa ja rituaalinsa. Hän on luonnollisesti huolissaan 
perheestään, joka on hajaantunut Madridiin ja Palenciaan. Unamuno esiintyy 
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voittajan rinnalla Salamancan uuden valtuuston riveissä, mikä herättää pahen-
nusta. 

21.7.1936 kenraali Franco valitaan Kansakunnan hallituksen johtajaksi, 
Franco ottaa generalísimon tehtävän vastaan Unamunon 72-vuotissyntymäpäi-
vänä 1.10.1936. Unamunon mielestä ”el Caudillo no <<acaudilla nada>>.  El Cau-
dillo (johtaja) ei hallitse mitään. Rakkaan Espanjan tulevaisuus piinaan Unamu-
noa: <<¡Pobre España!>> Espanja -parka, hän parahtaa.  

12.10.1936 on Fiesta de la Raza, mutta Unamunoa ei näy seremonioissa. Hän 
pitää puheen Yliopistolla. Se kaikuu kovaäänisistä kautta kaupungin. Toimituk-
sessa Unamunon vierellä istuvat myös piispa, Francon puoliso ja avustaja. Una-
muno poistuu kotiinsa kenraali Francon puolison käsivarressa nuorison näyttä-
essä fasistitervehdyksiä. Myöhemmin iltapäivällä Unamuno ilmaantuu totutusti 
Casinolle, jossa syntyy välittömästi riita. Unamuno kieltäytyy noudattamasta 
poikansa neuvoa poistua sivuovesta, vaan kävelee ulos pääovesta. Seuraavana 
päivänä salaisessa kokouksessa Unamunolta viedään hänen kunniapormestarin 
arvonimensä, ja hänet erotetaan kunnanvaltuustosta. Hänen tilalleen valitaan 
toinen rehtori. Unamunon poikaa kehotetaan vakuuttamaa isänsä pitäytymästä 
julkisista esiintymisistä, jotta mitään ikävää ei tapahdu. Unamunon sanoista 
vaietaan lehdistössä. Hän sanoo ranskalaislehden haastattelussa Francon hallin-
non olevan barbaarin, sivistymätön ja kansalaisvastainen (anti-civil), epäinhimi-
linen ja totalitaarinen.  

Unamuno joutui uudestaan vallanpitäjien epäsuosioon. Viimeiset kaksi 
kuukautta elämästään hän viettää kotiarestissa Calle de Bordadoresin kodissaan. 
(Barea 1952, 59; 57.) 

Kuoleman läsnäolo ja henkiset kriisit 

”Puhtain inhimillinen runous on luokseen pääsemätön sille, joka ei liene joskus 
elämässään käynyt läpi mystistä enemmän tai vähemmän hetkellistä kriisiä”25, 
otaksuu Unamuno (2012, 112) kokemuksen syvällä äänellä. Jo 14-vuotiaana mur-
rosiän myrskyissä hän itse kokee ensimmäisen henkisen kriisiytymisen. Miguel 
pallottelee erilaisten doktriinien, filosofisten oppien ja kirkon, romantismin väli-
maastossa. Jälkikäteenkin hänen on vaikeaa kuvata kokemustaan, joka on 
kuin ”aamuinen tuulenvire”. Lopulta hän hylkää vanhat oppinsa ja saavuttaa vä-
linpitämättömyyden ja mielenrauhan. 

Varsinaisia suuria henkisiä tai filosofisia kriisejä katsotaan Miguel de Una-
munolla olleen kaksi, ensimmäisen vuonna 1896-1898 Unamunon ollessa noin 
33-vuotias, toisen vuosina 1924-1925 maan poliittisen tilanteen käydessä sietä-
mättömäksi. Henkilökohtaisen poliittisen pettymyksensä vuoksi Unamuno me-
nettää taistelutahtonsa (Zubizarreta 1960, 317). Oman lapsen vakavaan sairau-
teen maisemoituva kivulias kuoleman jatkuva läsnäolo on eräs Unamunon en-

                                                 
25 La más pura poesía humana es inaccesible a quien no haya pasado alguna vez en su 
vida por crisis mítica más o menos efímera. (Unamuno 2012, 112.) 
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simmäisen kriisin laukaisevista tekijöistä vuonna 1897. Oman lapsen elämän vää-
jäämätön ehtyminen paljastaa Unamunolle inhimillisen rakkauden kaikessa mi-
tassaan ja korostaa tarvetta saavuttaa kuolemattomuus. (Zubizarreta 1960, 270.) 

Cirilo Flòrez (1998b) tulkitsee Unamunon ensimmäisen kriisin filosofista 
merkitystä ja esittää, että pääteos Del Sentiemiento Trágico de la Vida olisi hänen 
filosofinen tilinpäätöksensä tämän kriisin hedelmistä. Pohjimmiltaan kysymys 
Unamunon elämän kriisiytymisen taustalla on Cirilo Flórezin mukaan järjen ja 
uskon välinen ratkaisematon ja räikeä ristiriita, modernin ajattelun tuottaman 
tieteellisen filosofian ja mystisen tuntevan, traagisen tietoisuuden väliin repeävä 
kuilu. Tämän kontradiktion jännitteen varaan Unamuno, näin tulkitsee Cirilo 
Flórez, rakentaa koko filosofiansa, luo tietynlaisen tavan tehdä filosofiaa.  Del 
Sentimiento Trágicon, joka pitkän työstämisen jälkeen vihdoin ilmestyi vuonna 
1912, väittää Cirilo Flórez olevan synteettinen esitys ja tilinpäätös Unamunon 
pohdintojen luuytimestä. (Mt., 289.) 

Zubizarretta (1960, 33) kirjoittaa vuosista 1895-1896 Unanunon vuoden 1897 
henkisen kriisin ”tuntemattomina esikartanoina”. Vuosien 1880-1897 aikana Mi-
guel de Unamunon persoonan keskeisimmät uskonnolliset ja älylliset kehitysku-
lut muotoutuvat. Myös Collado (1962) tarkastelee näiden kriisien vaikutusta 
Unamunon filosofialle. Ne kytkeytyvät ennen kaikkea hänen filosofiseen herää-
miseensä, pyrkimyksiinsä ratkaista ihmisen olemassaolon kysymyksiä rationaa-
lisen ajattelun ja systemaattisen logiikan keinoin liittyen voimallisesti Unamunon 
filosofian opintoihin Hegelin, Spencerin, Schopenhauerin ja Balmesin parissa. 
Tieteen miehenä Unamuno etsii rationaalisia perusteluja lapsuutensa kristilli-
selle uskolle vain todetakseen, että puhdas halu järkiperäistää usko johtaa uskon 
kadottamiseen. (Mt., 372-389.) Vuonna 1895 Unamuno on jo täysin vakuuttunut 
älyllisyyden rajallisuudesta, sanoen sen olevan pahasta, turmiollista, haitallista 
ja vakavaa.  (Zubizarreta 1960, 33.)  

Aikakauden Espanjan voimakas kristillisvastainen humanistis-ateistinen il-
mapiiri tekee Unamunosta ujon ja varovaisen ilmaisemaan näkemystään uskon-
nosta välttämättömänä osana inhimillistä yhteiskuntaa. Toinen sisäistä ristiriitaa 
lietsova asetelma on sosialismin nousu, aatesuunnan, jonka peruskäsityksistä 
Unamuno ainakin tuokion verran on yhtä mieltä, mutta joka näyttää olevan jyr-
kässä vastarinnassa kristillisen uskon kanssa. Unamuno uskoo kuitenkin löytä-
neensä keinot olla sosialisti olematta ateisti tehtyään, kuten kaikessa muussakin, 
omat muovauksensa, ajattelutapaa avartaen ja väljentäen. (Mt., 41.) Vuodesta 
1886 alkaen Unamunon ajattelu etääntyy tieteellisestä positivismista ja ateismista 
kohti eksistenssiä, inhimillisen olemassaolon kysymyksiä (Collado 1962, 378). 
Unamuno sisäinen ristiriita hänen ujoutensa ja pakottavan tarpeensa taistella to-
tuuden puolesta välillä, hänen häilymisensä ateismin ja vakaan uskonnollisuu-
den vaiheilla, kestää vuoteen 1897 asti, jolloin hän palaa kristinuskon piiriin (Zu-
bizarreta 1960, 45).  

Vuoden 1924 kriisissä Unamuno kamppailee taistelutahtonsa hiipumisen 
kanssa. Maanpaossa hän kokee olevansa vailla maata jalkojensa alla niin henki-
sesti kuin konkreettisestikin. Hän ei voi elää omaa elämäänsä, häneltä on evätty 
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mahdollisuus edetä omassa olemisessaan. Kuten aiemmissakin kriiseissään itse-
murhan ajatus tuntuu Unamunosta läheiseltä ja houkuttelevalta. (Mt., 276-281.) 

Lapsuudessa koetun sodan, omassa kasvunmaisemassa läheltä eletty veri-
nen konflikti jättää nuoreen Migueliin pysyvät arvet (Barea 1952, 10.) Kuolema 
sävyttää muutenkin Unamunon elämää. Isän kuolema Miguelin lapsuudessa jät-
tää jäljen, joka vaikuttaa Unamunon ajatteluun loppuelämän. Isän varhainen 
kuolema ja Miguelin fyysinen heikkous saavat Miguelin elämään tiukassa rutii-
nissa; hän ei juo, ei polta, harrastaa ulkoilua ja harjoittelee fyysisesti. Hän kirjoit-
taa aiheesta fyysinen harjoitus ja luonteen muovaaminen taustalla kuoleman ja 
sairauden pelko. Isoäiti kuolee 78-vuotiaana. Äiti Salome halvaantuu ensin ja 
kuolee sitten. Veli Félix, jonka kanssa Unamunon suhde on ollut ristiriitainen, 
kuolee vuonna 1931. Sisko Susana kuolee 68-vuotiaana. Myös sisar María meneh-
tyy ennen Unamunoa. Espanjan jatkuvien poliittisten levottomuuksien tuoksi-
nassa useita Unamunon ystäviä ja tuttavia murhataan. 

Kolmas Unamunojen lapsista, Raimundo, kuolee hydrokefaliaan ollessaan 
vain kuuden vuoden ikäinen. Neljäs lapsista, tytär Salome, sairastaa nuorena po-
lion ja kuolee lopulta ennen isäänsä 36-vuotiaana. Unamuno tuntee syvää ja myk-
kää kipua ”hengen tyttärensä” menehtymisestä. Fernandon kolmas tytär saa sa-
man nimen. Tyttärelleen Unamuno sanoo, ettei tämän äiti usko kuolemaan, eikä 
hän itse usko elämään (Unamuno Pérez 1998, 42). Silti 15.4.1934 pitkällisen muis-
tisairauden jälkeen, taannuttuaan ensin lapsen tasolle, kuolee elämänkumppani 
Concha, Miguel de Unamunon elämän rakkaus, ”costumbre” (tapa), äiti (Una-
muno 1978, 104), elinikäinen kumppani ja ainoa lohtu. Unamuno jää yksin 43 
avioliittovuoden ja 65 vuoden tuntemisen jälkeen. Tämän jälkeen elämään on en-
tistä vaikeampi uskoa: ”Hänen kuolemansa jälkeen millään ei enää ole merki-
tystä”, Unamuno antautuu (Unamuno Pérez 1998, 47).  

Unamunon oman elämän loppuminen on traaginen päätös traagiselle elä-
mälle. Poliittisen pyörityksen vuoksi Unamunolle ei jää muita vaihtoehtoja kuin 
eristäytyä kotiinsa maailmasta, joka ei ymmärrä häntä, ja jota hän ei ymmärrä. 
Unamuno kokee olevansa panttivanki. Jos hän lähtee ulos, poliisi seuraa häntä. 
Ystävät eivät enää vieraile tai ovat kuolleet.  Unamunon elämäntyössä aletaan 
nähdä jo hänen elämänsä aikana yhtenäisyyttä. Unamuno ei kuitenkaan aina al-
lekirjoita nuoremman sukupolven tulkintoja työstään ja teoksistaan. He vaikut-
tavat mieleltään hatarilta, koska eivät osaa ilmaista sanoilla, mitä tuntevat, ei-
vätkä sano, mitä ajattelevat. Unamuno ottaa itse osan vastuusta siitä, että tähän 
on tultu. Hän on kieltäytynyt puhumasta julkisesti, koska täällä kukaan ei enää 
kuule ketään. Unamuno toivoo voivansa julistautua lakkoon kansallismonu-
menttina ja vaikeroi, ettei ole koskaan ollut yhtä huolissaan yksilöistä, perheen-
jäsenistä, kansallisesti ja universaalisti. 

Unamuno takaa halunneensa aina olla vain ”kokonainen ja todellinen ihmi-
nen” (hombre entero y verdadero) vastustaen edelleen toisten tahtoa asetella hä-
net johonkin tiettyyn paikkaan tai asemaan. Olisi asetettava itsensä johonkin, 
otettava jokin asema, vaikka verbi situarse on epämääräinen ja kohtalokas, lähes 
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riitelee todellisen historiallisen merkityksen kanssa.26 ”Minä en itseäni määrittele, 
sillä sellaiseen, mikä on ääretöntä eivät määritelmät mahdu” Unamuno (O. c.  IX 
1966, 1210-1211) tiuskaisee. Hän kirjoittaa olevansa yhä se, joka oli. Ne, jotka luu-
levat hänen muuttuneen, eivät ole huomanneet kuka hän oli, eivätkä he huomaa, 
kuka hän on. ”[E]nemmän kuin ihminen olen kansa, jonka sisällä taistelee useita 
puolueita. Olen aina elänyt intiimissä kaksintaistelussa, ruokkien ristiriitaisia 
asetelmia ja tuntien tarvetta olla eri mieltä kenen tahansa kanssa, joka puolustaa 
näistä jompaakumpaa. En halua ohjelmia. En ole ohjelmien mies.”  

Unamunon elämäntyössä läheiset [íntimas] ja hedelmälliset ristiriidat ovat 
ratkaisevia. ”[O]len käyttänyt elämäni, sen tiedätte hyvin, sanoen ja uudelleen 
sanoen samoja asioita – ei kovin monia- vaikkakin joka kerta ajan ja paikan, het-
ken ja kohdan mukaisella painotuksella.” Minua ei kiinnosta, mikä on ennen kir-
jainta, vaan se, mikä on opin jälkeen ja tiedon tuolla puolen.  Olen sanonut sen, 
minkä olen ymmärtänyt todeksi.” (Unamuno 1966 O.c.VII, 1017-1019.) 

Miguel de Unamuno vetäytyy suruisaan eristyneisyyteen ”yksinäisen les-
ken selliin kantaen elämän suurta tuskaa sydämessään” (Garcia Blanco 1965, 35).  
Hän kuolee yksin kotonaan, eristyksissä muusta maailmasta, kenenkään pitä-
mättä häntä kädestä. Maria Zambrano kuvaa koskettavasti Unamunon kuole-
man maisemaa, jossa niin hänen rakas Salamancansa kuin koko Espanjakin olivat 
paksun usvan peitossa. ”Viimeisen kerran, kun näin hänet”, kertoo Zam-
brano, ”hyvin vähän ennen tuota vuotta 36, joku sanoi minulle don Miguelin sa-
noneen: ”Kuljen usvaan kadonneena”.” ”En muista don Migueliä hänen tavastaan 
kulkea. Mutta näin hänet viimeistä kertaa siellä vuodenaikansa valoissa ja kirk-
kaassa Madridissa, kuin usvaan eksyneenä, ------- lopun jo ollessa niin lähellä sa-
maisessa läsnäolossa kuin alussakin.” (Zambrano 2019, 202-203.) Don Miguel 
kärsimyksen ja murheen sydämessä päästäen päänsä putoamaan kuin koko elä-
mänmittaisen ajattelun ja taistelun painosta antautuu viimeiselle armolle (mt., 
197). 

Kolme päivää ennen kuolemaansa 28.12.1936 Miguel de Unamuno runoilee 
seuraavat sanat, jotka jäävät hänen viimeisikseen: 

 

Kuolla uneksien, niin, myös jos uneksii 

kuolla, kuolema on unta; ikkuna 

tyhjyyttä kohden; uneksimattomuus; nirvana; 

ajasta ikuisuuden rajalle hallitsee. 

Uneksia kuolema, eikö se ole unen tappamista? 

Elää unelmaa tappaa elämä?27   (Unamuno 1969, 118.) 

                                                 
26 Yo no me defino porque no cabe definición en lo que es del infinito (Unamuno O. c.  IX 
1966, 1210-1211). 
27 Morir soñando, sí, mas si se sueña 
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Nieblan sivuilla Augusto Pérez sanoo don Miguelistä jo vuonna 1914: 

Myös hän kuolee, vaikka ei sitä haluaisikaan niin kuolee kumminkin. Se on kostoni. 
Häntä ei halua antaa minun elää? Hänkin kuolee!  (Unamuno 1997b, 221.) 

Leikittyään lapsenlapsensa Miguelinin kanssa Unamuno vastaanottaa yllätysvie-
railun entiseltä opiskelijaltaan, jolle Unamuno sanoo terveytensä olevan ”täydel-
lisen hyvä”. Keskusteltuaan Espanjan tulevaisuudesta, he istuvat vastakkain 
pöydän ääreen. Yrittäessään nostaa hiilipannun läppiä vieras huomaa, että Una-
munon toinen tohveli on tulessa, ja käsittää ystävänsä olevan tajuton. Miguel de 
Unamuno kuolee 31.12.1936 kotonaan ruokapöytänsä ääressä sairaskohtaukseen 
72-vuotiaana. (Barea 1952, 59; 57.) 

 
Jäljelle jäävät sanat: 

Pelkään saattaa näitä rivejä loppuun 

sillä ne eivät muistuta kummallista testamenttia 

vaan pikemminkin salaperäistä aavistusta 

varjoisasta tuonpuoleisesta 

ikuisen elämän 

kaipuun ja huolen sanelemasta. 

Vien ne loppuun ja yhä elän.28 

 
  

                                                 
morir, la muerte es sueño; una ventana 
hacia el vacio; no soñar; nirvana; 
del tiempo al fin la eternidad se adueña. 
¿Soñar la muerte no es matar el sueño? 
¿Vivir el sueño no es matar la vida? 

(Unamuno 1969, 118) 
 
28 Tiemblo de terminar estos renglones 
que no parezcan 
extraño testamento, 
más bien presentimiento misterioso 
del allende sombrío, 
dictados por el ansia 
de vida eterna. 
Los terminé y aún vivo. (Unamuno O. c. 1966 VI, 301.)    
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Teokset 

Unamunon mittava tuotanto on koottu Salamancan yliopiston Casa-museo Una-
munon Unamuno-arkistoihin. Obras Completas, joka suomentuisi Kootut teokset, 
mutta varsinaisesti tarkoittaa Kokonaiset teokset, ei suinkaan pidä sisällään kaik-
kia Unamunon tekstejä. Obras Completas julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 
1952-58 ja siitä on sittemmin tehty useita uudelleen toimitettuja painoksia. Näistä 
eniten siteerattu on Manuel García Blancon versio vuodelta 1966, jonka jälkeen 
vuosina 1995-2008 on julkaistu tuoreempi Ricardo Senabren toimittama laitos.  
Käytän tässä lähinnä García Blancon laitosta, koska se on ylivoimaisesti viitatuin 
muussa kommentaarikirjallisuudessa. 

Unamunon teoksissa kirjallisuuden lajityypit sekoittuvat tavalla, joka tar-
koituksellisesti tekee haastavaksi luokitella tai ryhmitellä niitä. Olen tässä kui-
tenkin pyrkinyt erittelemään toisistaan julkaisuja sen mukaan, mikä kussakin 
niistä eniten näkökulmana painottuu. 

Unamunon filosofisena pääteoksena pidetään esseistä koostuvaa Del senti-
miento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos (suom. Traaginen elämän-
tunto 2009), joka ilmestyi alun perin vuonna 1911 La España modernassa 12-osai-
sena artikkelisarjana. Tämä teos ei Barean (1952) mukaan ole tarkoitettu järjestel-
mälliseksi filosofiseksi tutkielmaksi ihmisen ongelmasta, vaan yhden miehen in-
tohimoisen vilpittömiksi muistiinpanoiksi kanssakuolevaisille elämään ja kuole-
maa koskevista ajatuksistaan. Sen merkitys on sen herättämissä myötätunnossa, 
argumenttien taustalla jaetussa tunteessa. (Mt., 27.) Pääteosta edelsi pitkällinen 
työskentely Tratado del amor de Dios -teoksen käsikirjoituksen parissa, jota Una-
muno itse ei lopulta koskaan sellaisenaan julkaissut. Se ilmestyi Nelson Orringe-
rin kriittisenä painoksena vasta vuonna 2005. Samassa niteessä Orringer tuo rin-
nalle myös uuden kriittisen painoksen Del sentimientosta, joka syntyi Tratadon ke-
hittelyistä ja sisältää paljon päällekkäisyyksiä sen kanssa. 

Unamunon muita filosofisesti merkittäviä essee- tai tietoteoksia ovat En 
torno al casticismo (1895), Tres ensayos ¡Adentro!, La ideocracía, La fé (1900) sekä 
Vida de Don Quijote y Sancho (1905), jossa Unamuno seikkaperäisesti käy läpi es-
panjalaisten kansalliseepoksen filosofista antia. Teos oli hänelle itselleen kaikkia 
muita teoksia tärkeämpi. Lisäksi on syytä mainita Contra esto y aquello (Tätä ja sitä 
vastaan 1912) sekä La agonía del cristianismo (1931). Runsaasti siteerattu on myös 
Mi religión y otros ensayos breves (1910). Vähälle huomiolle jäänyt Unamunon nuo-
ruuden Filosofía lógica (2016), jota kuten monia muitakaan teoksia Unamuno itse 
ei milloinkaan halunnut tai tohtinut julkaista, on ilmestynyt postuumisti erityi-
sesti hänen syntymänsä ja kuolemansa juhlavuosien tietymillä vuosina 2014-2016.  

Unamuno kirjoitti merkittävän osan ajattelustaan ja filosofiastaan kauno-
kirjalliseen muotoon. Kertomuskokoelma El espejo de la muerte julkaistiin 1913. 
Hänen ensimmäinen romaaninsa oli Paz en la Guerra (1925) Rauha Sodassa, jossa 
hän omien sanojensa mukaan totuudenmukaisesti kuvailee lapsuutensa Bilbaota 
ja silloisen sisällissodan/karlistisodan tapahtumia ja tunnelmia Viskajassa. Filo-
sofisesti merkittävimpiä romaaneista ovat Niebla (1914) (suom. Usva), jossa tari-
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nan ja henkilöhahmojen muodossa Unamuno kertoo samaa tarinaa kuin Del Sen-
timiento trágicossa.  Tres novelas ejemplares y un prólogo, joka sisältää kertomuk-
sen ”Nada menos que todo un hombre” julkaistiin Espanjassa vuonna 1920. Mer-
kittäviä ovat myös Abel Sanchéz una historia de Pasión (1921), äidinrakkauden ku-
vaus La tía Tula (1921) ja San Manuel, Bueno, martír y tres historia más (1933), jonka 
sanotaan olevan hänen filosofinen testamenttinsa. Amor y pedagogíassa (1902) 
Unamuno esittelee, jälleen tarinan muodossa ja henkilöhahmojen kautta, kasva-
tusajattelunsa kokonaisimmillaan. Vielä on syytä mainita Don Sandalio, jugador de 
ajedrez (1930) (suomeksi Don Sandalio shakinpelaaja 2008, suomentanut Anu Par-
tanen), joka lyhykäisyydestään huolimatta on filosofisesti varsin painokas.  

Como se hace una novela (1927) (Kuinka romaani tehdään) julkaistiin alun pe-
rin ranskaksi vuonna 1926 Unamunon ollessa maanpaossa. Sekin on eräänlainen 
testamentti, jossa Unamuno tokikin rimoonin muodossa, fiktiota ja tosioita, ker-
tojaääniä ja oman persoonansa sekoittaen puntaroi omaa elämäntyötään, filoso-
fiaa ja kirjallisuutta sekä kirjoittamisen merkitystä, tarkoitusta ja keinoja osana 
ihmisen olemista. Hän itse piti juuri tätä teoksistaan todellisena romaanina, to-
dellisena runoelmana, luomuksena, joka kertoo kuinka romaani eli historiallinen 
elämä tehdään (Zubizarreta 1967, 240). Kaikissa Unamunon proosateoksissa yh-
distävinä aiheina ovat kuolema ja kuolemattomuuden kaipuu, rakkaus, vanhem-
pien ja lasten väliset suhteet, usko, rationaalisen tieteen ja fiktiivisen mielikuvi-
tuksen välinen jännite sekä ihmisyksilön elämän, ajattelun ja tunteiden ristiriidat. 

Unamuno arvosti teatteria taidemuotona, sillä siinä asiat esitetään ihmisille 
todellakin ”lihana ja verenä”, oikeiden ihmisten hahmossa. Unamuno kirjoitti 
näytelmiä, joiden menestys oli vaihtelevaa. Unamuno ei halunnut näytelmiään 
julkaistavan tekstinä, sillä ne oli kirjoitettu näyttämöllä esitettäviksi. Hänen teat-
teriteoksistaan merkittävimpiä olivat "La esfinge" (1898), "La verdad" (1899), "El 
otro" (1932), "Fedra" (1918), "Raquel encadenada" (1921), "Medea" (1933), tunne-
tuin kenties El hermano Juan o el mundo es teatro (1934), joka sai ensi-iltansa näyt-
tämöllä vasta vuonna 1954. Unamunon draamat löytyvät koottuna teoksesta El 
teatro completo (1959). 

Runous oli Unamunolle filosofiaa ja filosofia runoutta. Unamunon runot oli 
kirjoitettu luettavaksi ääneen (Gullon 1967, 15), mikä sekin osaltaan aiheutti Una-
munon lyriikan runsaan kritisoinnin. Unamunon runous sen enempää kuin hä-
nen filosofiansakaan, ei koskaan taipunut aikakauden määrämuotoihin, vaan pe-
rustui Unamunon tyylille tarkoituksellisesti rikkoa silloisia kaunokirjallisuuden 
konventioita ja muuttaa kirjoittamaansa kieltä sen sääntöjä rikkoen. Sittemmin 
hänen runoutensa arvostus on ollut mittavaa. Merkittävimpiä runoteoksia ovat 
Teresa (1924) ja EL Cristo de Velazquez (1920), Rosario de de sonetos líricos (1910) ja 
maanpaossa kirjoitettu runomuotoinen päiväkirjateos Cancionero diario poético 
(1953), jota Unamuno hioi vuosikausia saadakseen sen vastaamaan mahdollisim-
man täydellistä runoteosta. Unamunon runot on koottu antologiaan Antología 
poética (1998).  

Unamuno kirjoitti päiväkirjaa vihkoihin poikavuosistaan lähtien. Näin ol-
len Unamunolta jäi jälkeen paljon elämänkerrallista aineistoa, jota erityisesti 
viime vuosina on toimitettu ja julkaistu postuumista muun muassa Mi confeción 



 
 

96 
 

(1904), Diario íntimo (1970) sekä Cuadernos de juventud (2016). Jo Unamunon elin-
aikana julkaistiin Recuerdos de niñez y de mocedad (1908) (muistoja lapsuudesta ja 
nuoruudesta). Unamuno matkusti ja vietti vuosia maanpaossa. Näistä vaikutel-
mista kertovat mm. De mi país (1903), Por tierras de Portugal y España (1911), An-
danzas y visiones españolas (1922), De Fuerteventura a París (1925), Romancero del 
destierro (1928) sekä Paisajes del alma (1979). 

Unamunon ajattelun ymmärtämiseksi oleellisia ovat teoksiin liitetyt prolo-
git, jälkiesipuheet ja epilogit, joissa hän itse kommentoi usein irvaillen, monesti 
pseudonyymin tai fiktiivisestä henkilöhahmosta käsin omia sanomisiaan, kirjoit-
tamisiaan ja tekemisiään. Lisäksi on joukko tekstejä, joiden lajityypin määrittele-
minen on vaikeata ja epätarkoituksenmukaista. Näistä tärkeimpinä esimerkkeinä 
Soledad (1905) sekä vasta vuonna 1992 arkistoista unohtuneena löytynyt Nuevo 
mundo (1994), jossa Unamuno kuvitteellisen ystävänsä tarinaa kertoen kuvaa 
omaa elämäänsä. 

Unamuno julkaisi elämänsä aikana useita tuhansia lehtiartikkeleja ympäri 
maailman, jotka on talletettu Casa-Museo Unamuno arkistoihin. Unamuno oli 
innokas kirjeenkirjoittaja. Unamunon yli kahdeksasta tuhannesta mapista koos-
tuva kirjeenvaihto perheen, ystävien, intellektuellien ja ihailijoiden kanssa löytyy 
samoin Casa Museo Unamunon arkistoista. Varsinkin viime vuosina Unamunon 
kirjeenvaihtoa tutkittu paljon ja sitä on julkaistukin.  

”Unamuno, ajatteluvaikuttajako?”puntaroi Arturo Barea (1952, 7). Hän oli 
kirjoittaja, esseisti, romaanikirjailija, runoilija, näytelmäkirjailija, tuottelias lehti-
mies, tarinankertoja, Yksikään hänen luovista teksteistään ei ollut sellaisenaan 
puhdasta kaunokirjallisuutta, yksikään hänen esseitään ei systemaattista filoso-
fiaa. Ainoa hedelmällinen reitti Unamunon ymmärtämiseen onkin lukea ja ym-
märtää Unamuno hänen tuotantonsa kokonaisuuden hahmottamisen kautta. Ro-
maaninsa Don Sandalio shakinpelaaja epilogissa Miguel de Unamuno summaa kir-
joittamistaan näin: 

Mutta minä, joka elän henkistä aikaa, päätin kirjoittaa romaanin romaanista – se on 
vähän kuin varjon varjo – en romaania romaanin kirjoittajasta, ei, vaan romaanin ro-
maanista, ja kirjoittaa sen lukijoilleni, niille jotka olen tehnyt itselleni samalla kun he 
ovat tehneet minut. Muu ei minua suuremmin kiinnosta eikä lukijoitanikaan, minun 
lukijoitani. (Unamuno 2008, 79.) 

2.3 Unamunon elävyys 

Unamunon kuollessa José Ortega y Gasset vahvisti, että Unamunon yksilöllinen 
kuolema oli Unamunon elämäntyön viimeinen täydentävä teko ja merkitsi sa-
malla espanjalaisen elämänmuodon kuolemaa. Unamunon äänen kaiuttua tau-
otta Espanjan maisemissa koko maa vaipui kauhistuttavaan, epäinhimilliseen 
hiljaisuuteen. (Zubizarreta 1960, 196.) Unamuno vaikeni iäksi, saattoi rivinsä lop-
puun mutta juuri teoksissaan hän jäi elämään. (Garcia Blanco 1967, 110). Hän 
kirjoitti elämänsä romaanina ja romaaninsa elämänä itselleen ja lukijoilleen. 
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Unamunon jatkuva elävyys ilmenee monin tavoin. Casa Museo Unamunon 
seinään on kiinnitetty joukko kuvia Miguel de Unamunosta, ikonisesta hahmosta, 
jonka opastetulla kierroksella opas Jorge kertoo museon halunneen kerätä Una-
munon ikonisia kuvia osoittaakseen, kuinka Unamuno säilyy mielikuvina ja 
muistoissa. Vaikka lihaa ja luuta olevan don Miguelin ruumis on haudattu Sala-
mancaan, on hänen hahmonsa läsnäolo käsinkosketeltavan konkreettista niin Bil-
baossa kuin Salamancassakin. Myös Fuerteventuralla kotimuseo ja muisto-
merkki säilyttävät hänet näkyvillä edelleen. Espanjassa Unamuno elää yhä voi-
makkaasti, herättäen voimakkaita tunteita puolesta ja vastaan. Unamunon mu-
kaan on nimetty virkoja, kouluja, lukioita, aukioita, supermarketteja, kahviloita, 
Bilbaossa on jopa Unamuno-parkkihalli. Hänen teoksensa ovat myös saaneet 
omat kahvilansa ja putiikkinsa. Hendayassa muistolaatta Unamunon majatalon 
seinässä on lähes ainut jälki hänen vuosia kestäneestä tuotteliaasta maanpaos-
taan siellä. Unamuno on elävä osa espanjalaisten arkipäivää tavalla, jota hän saat-
taisi ehkä pitää halventavana tai sitten juuri sinä, mitä kaipasi; muistonsa ikuis-
tumisena sankaritekojen myötä. 

Espanjalaiseen filosofiasta ja ajattelusta ei voi puhua viittaamatta Unamu-
noon. Unamuno aloitti espanjalaisen filosofian perinteen ja niin Ortega y Gasset, 
María Zambrano kuin lukuisat sittemmin vaikuttaneet espanjalaiset filosofit mm. 
Pedro Ribas Ribas, Cirilo Flores, Garcia Blanco, Juan Luis Mora ja monet muut 
ovat omassa elämäntyössään Unamunoa tutkineet. Unamuno, hänen quijotis-
minsa (ks. luku 2.5.6), poliittiset näkemyksensä, taiteellinen työnsä sekä näkyvä 
ja kuuluva läsnäolonsa ovat syvään juurtuneet espanjalaiseen kulttuuriin, kie-
leen ja tapaan ajatella. 

Eläviä edelleen ovat myös Unamunon huolenaiheet. Tässä tutkimuksessa 
pyrin valottamaan, kuinka ajankohtaista ja oleellista on ihmisenä olemisen ja ih-
misen kasvattamisen näkökulmasta ymmärtää ja havaita Unamunon näkemyk-
siä perimmäisimmistä kysymyksistä. Ihminen elävänä konkreettisena verbinä, 
traagista elämäntuntoaan kokien, ristiriitojen hankauksessa ja jännitteestä eläen 
on kasvatuksen kohteena tai osapuolena vallan toinen tai ainakin myös jotakin 
muuta kuin opetussuunnitelmamme ja kasvatustieteen tai jopa filosofisen ihmis-
tutkimuksen ihminen, jota käsittein määritellään ja pedagogiikan keinoin raken-
netaan. Unamunon ajatukset yhtenäisestä Espanjasta, espanjan kielen asemasta, 
sivistyneestä ja inhimillisestä (civil) Euroopasta tai myötätuntoisesta ihmiskun-
nasta, ovat viime vuosina osoittautuneet enemmän kuin ajankohtaisiksi.  

Espanjan julkisessa keskustelussa Suomi mainitaan lähes poikkeuksetta esi-
merkkimaana niin ihmisten hyvinvoinnin, demokratian kuin koulutuksenkin 
yhteydessä. Silti meilläkin Unamunon sadan vuoden takainen huoli ja kritiikki 
osuu elävästi ihmisen kasvatuksen todellisuuteen. ”Meitä kohdeltiin niin kuin 
me oltaisiin ihmisiä”, sanoi opiskelijani urani alussa. Nyt 20 vuotta myöhemmin 
paljon on muuttunut. Kasvattajien ja kasvajien välinen kanssakäyminen Suomen 
kodeissa ja kouluissa on toisenlaista kuin omassa lapsuudessani.  Silti TV-Nytt 
uutisoi 27.4.2018, että heidän Turun Yliopistolla teettämänsä tutkimuksen mu-
kaan 44% ruotsinkielisten koulujen oppilaista kokee, etteivät opettajat välitä siitä, 
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mitä heille kuuluu. Yhteiskunta ja koulujärjestelmä, kasvatuskulttuurimme ja ta-
pamme tuoda uudet ihmiset elämän äärelle sisältävät siis yhä piirteitä, joissa 
Unamunon ajattelulla on meille elävää annettavaa. Nykyisyyteen sovellettuna 
monet Unamunon näkemykset mm. ihmisestä, filosofiasta, kasvatuksesta voisi-
vat tuoreistaa vallitsevia ajatusmalleja.  

Unamunon perintö elää. Lopulta ihmisen ja hänen työnsä, ihmisen ja hänen 
elämänsä täysi kokonaisuus on se, minkä myötä hyökyvällä voimalla nousee, 
joka ratkaisee, julistaa Arturo Barea (1952, 58). Unamunoa ylistäen hän jatkaa 
painottaen, että epäonnistumistensa, menetystensä, erheidensä ja luovan toimin-
tansa, elämää luovan epäilyn inttämisen myötä Unamuno saavutti haluamansa: 
ei ole yhtäkään ajattelevaa espanjalaista, joka ei tuntisi Miguel de Unamunon el-
vyttävän, ärsyttävän, kiihottavan, nöyräksi tekevän ajattelun vaikutusta itses-
sään. Unamunon merkitys kulkee myös yli rajojen. Unamuno on ystävänsä ja ai-
kalaisensa Jóse Ortega y Gassetin ohella vuosisatamme suurin espanjalainen ajat-
telija (Rekola 2009, 6) ja ainoita myös hispanoamerikan ulkopuolella tunnettuja 
espanjalaisia filosofeja. Unamunon tuotanto on aktiivisesti säilössä Salamancan 
yliopiston Unamuno-arkistossa, jota säilytetään Unamunon Kotimuseon Casa 
Museo Unamunon yläkerrassa Salamancassa. Unamunon kuoleman ja syntymän 
tasavuosia on muistettu ja kunnioitettu hänen kotimaassaan monin tavoin semi-
naarein ja tapahtumin, jopa tekemällä elokuvia. Unamunon ristiriitainen hahmo 
ei edelleenkään ole lakannut kiehtomasta ja hiertämästä espanjalaisia mieliä ja 
sydämiä. 

Unamuno uskalsi tuotannossaan olla elossa. Häntä syytettiin takinkääntä-
misestä, moitittiin ristiriitaisuudesta ja paradokseista, kritisoitiin epäjohdonmu-
kaisuudesta ja sattumanvaraisuudesta. Juuri näissä ominaisuuksissa on Unamu-
non elävyys. Hänen tuotantonsa kokonaisuuteen kietoutuu elämän- ja totuuden-
mukaisuus, rehellisyys, joka kertoo elämästä ja totuudesta enemmän kuin jokin 
järjestelmä ja sen puolustaminen kertoisi. Unamunon ajattelu sellaisena, kuin se 
tiivistyy hänen tekstilliseen tuotantoonsa, on kuvaus yhden elävän ihmisen älyl-
lisestä ja emotionaalisesta matkasta. Hän tavoitteli totuutta, taisteli sen puolesta 
äärimmäisen haastavissa puitteissa ja antoi sen näkyä kirjoituksissaan. Unamu-
non tekstit: esseet, artikkelit, romaanit, näytelmät, tutkielmat, runot, puheet ja 
esipuheet sekä mittava kirjeenvaihto kattavat poikkeuksellisen aukottomasti 
koko hänen aikuisen elämänsä. Näin ollen voimme melkoisella varmuudella 
luottaa siihen, että tutustumalla hänen teksteihinsä, saa elävän kuvan hänen ajat-
telustaan. 

Unamuno oli hyvin metareflektiivinen. Hän tekee lukijalle ja itselleen nä-
kyväksi olevansa tietoinen tekstiensä ja väitteidensä pulmista. Rönsyilevissä 
mutta terävissä lukemattomissa prologeissaan ja epilogeissaan hän selittää ja 
kommentoi itse itseään (Barea 1952, 40). Hän ottaa kantaa ristiriitaisuuksiinsa, 
perustelee kantojaan, puolustaa näkemyksiään, kirjoittaa vastineita ja puhuu 
suoraan yksittäiselle lukijalleen myös tekstin ulkopuolella. Syntyy vaikutelma, 
jossa Miguel de Unamuno kirjoittajan äänellään yhä tänäkin päivänä puhuttaa 
lukijaa elävästi. Hän kirjoittaa vakuuttaakseen lukijansa ja ennen kaikkea itsensä 
elävien ristiriitojen oikeutuksesta vallita. 
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Unamuno eli elämänsä huutaen kiihkeästi ihmisen kuolemattomuuden pe-
rään, oman kuolemattomuutensa puolesta. Jossakin mielessä voi katsoa hänen 
onnistuneen. Hän halusi elämäntyöllään ja maineellaan ikuistaa itsensä teok-
siinsa, henkilöhahmoihinsa, ihmisten mieliin ja muistoihin (Collado 1962, 492). 
Unamunon perintö, legenda äärilaitojen ristiriitaisesta toisinajattelijasta, kriiti-
kosta ja sydämensä ja sielunsa syvyydet maailmalle avaavasta, hyvää tahtovasta, 
traagisesti elämänsä eläneestä ja syvästi sen tunteneesta, lihaa ja verta olevasta 
konkreettisesti rakastavasta surullisen onnellisesta miehestä elää yhä niin espan-
jalaisessa filosofian perinteessä, kirjallisuuden tutkimuksessa kuin Bilbaon, Fuer-
teventuran ja Salamancan kaduilla, kansan tietoisuuksissa ja sydämissä. 

Elävimmillään Unamuno on teksteissään: ”Tiedän jo, että ette ole niitä, joille 
on tärkeää sijoittaa tietyt tapahtumat tiettyyn aikaan ja paikkaan, ja taidatte tehdä 
siinä oikein”, kirjoittaa kirjeessään Unamunolle romaanihahmo Felipe (Una-
muno 2008, 7). Unamunon tekstit ajattomuudessaan ja paikattomuudessaan, 
vaikkakin huokuen aikansa Espanjan ristiriitoja ja pulmia, ovat tavoittaneet jota-
kin ikuisesti ja yleisesti ihmistä koskevaa.  

Kasvatus on Unamunolle elävää ihmisten välistä tapahtumista, jota ei voi 
asettaa teorian tai kasvatustekniikan mekaanisen toiminnan varaan. Näin Una-
muno voi olla elävä ja elävöittävä vaikuttaja ja muokkaaja suomalaiselle kasva-
tusmaisemalle 2020-luvulla. Unamunon kritiikki espanjalaista koulutusjärjestel-
mää ja sen toimintatapoja kohtaan on edelleen ajankohtainen myös Espanjassa. 
Vieraillessani Bilbaossa ja Salamancassa pääsiäisen tienoilla 2018 lehdissä käytiin 
kiivasta keskustelua paitsi Katalonian itsenäistymispyrkimyksistä myös Espan-
jan koulun tilanteesta, nuorisotakuusta ja eläkkeistä. Espanjassa opettajat, van-
hemmat ja koulutushallinto vastustivat vallitsevat hallinnon päättämättömyyttä 
ja kyvyttömyyttä pitää lupauksiaan koulutusasioissa. Vuosikausien pohjasijoi-
tusten Pisa-mittauksissa, opettajien arjen haastavuuden ja lasten oirehdinnan sy-
tyttämä tahto rakentaa yhtenäistä, tasalaatuista ja tasavertaista koulua kaikille 
kaatui hallituksen kyvyttömyyteen tehdä ratkaisuja mm. Katalonian koulun kie-
lilainsäädännöstä. Vaikka Suomea voi edelleen pitää opetuksen ja koulutuksen 
mallimaana ainakin länsimaisessa vertailussa, on Unamunolla sanottavaa meil-
lekin, sillä hänen näkemyksensä ihmisestä ja kasvatuksesta eivät mielestäni meil-
läkään korostu koulutukseen liittyvässä päätöksenteossa tai säännöksissä. Ne 
kantavat iättömiä arvoja, jotka usein unohtuvat, kun asioista puhutaan korostu-
neesti talouden ja yhteiskunnan jatkuvuuden, säästöjen ja kehittämisen näkökul-
masta. 

Kenties syy siihen, miksi juuri Miguel de Unamunon persoona ja tarina 
nousee niin elävään rooliin hänen ajattelunsa ja sitä koskevan tutkimuksen suh-
teen, on tässä: Ei ole mitään tunnistettavaa, nimettävissä ja luokiteltavissa olevaa 
järjestelmää, metodiikkaa tai edes käsitteitä. Niinpä ”unamunolaisen” filosofiaan 
tai ajatteluun tarttumiseksi on löydettävä toinen kiintopiste, jonka avulla muistaa 
ja ymmärtää. Omaa ristiriitaista persoonaa voi myös tulkita Unamunon ainoaksi 
menetelmäksi (ks. mm. Novell 1978).  Tässä tapauksessa se tarkoittaa (myös) ih-
misen elämän kannalta merkityksellisessä ja ymmärtävässä mielessä, että on tar-
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tuttava persoonaan, henkilöön, elämään, konkreettiseen ihmiseen/ihmishah-
moon ja hänen tarinaansa, samankaltaisiin, joskin fiktiivisiin kertomuksiin, joi-
hin Unamuno itse tietoisesti tallensi ajatuksensa ja sepitti itsensä. Tarinoiden 
henkilöhahmot olivat Unamunon varjoja, joihin hän kirjoitti tavoittelemansa per-
soonallisen totuuden. Hänen luomuksensa olivat hän itse. Unamuno tarinoi hei-
hin subjektiivisen filosofiansa, toden ja intiimin todellisuutensa, ”henkensä lihaa, 
luuta kiveä, vettä ja pilveä” ja piti myös tätä persoonallisen ehdottomuutta kai-
ken filosofian mittapuuna niin itselleen kuin muillekin ajattelijoille. (Barea 1952, 
37-38.) 

Jollakin tunnistetun ristiriitaisella tapaa Unamuno oli ajattelijana äärimmäi-
sen johdonmukainen ja metodinen, sillä siinä, missä hän filosofoinnillaan väittää, 
että se tulee tehdä runoutena, vailla käsitteitä, kategorioita, luokittelematta ja si-
tomatta, hän itse elää jotakuinkin, kuten opettaa, eikä hänen ajattelunsa näin jäl-
kikäteenkään salli muuta tulkintaa. Unamunon persoona ja hänen elämäntari-
nanansa, hänen kirjoittamansa kertomukset ovat hänen elävän filosofiansa syk-
kivä sydän. Siksi puhumatta Unamunosta ristiriitaisena, konkreettisena, elävänä 
ihmisenä elämäntarinoineen on mahdoton hänen ajatteluaan lähestyä. 

2.4 Unamunon kontradiktio 

Joku saattaa ajatella, että kaikki sanomani on pohjimmiltaan ristiriitaista: välillä kai-
paan päättymätöntä elämää ja välillä taas sanon, ettei tämä elämä ole niin arvokas kuin 
väitetään. Piileekö tässä ristiriita? Varmasti! Ristiriita sydämeni ja pääni välillä, sillä 
sydämeni sanoo kyllä ja pääni sanoo ei! Tietenkin tässä piilee ristiriita.29 

 
”Kontradiktio on elämän lähde” ja ihminen ”kontradiktion yhtymäkohta” (Una-
muno O.c. 1966 III, 1079). Unamuno oli erityisen tietoinen ristiriidasta (Barea 
1952, 12). Ristiriidan kanssa ratkeamattomaan kamppailu oli hänen koko elä-
mänsä. Hän kävi jatkuvaa sisällissotaa itseään vastaan (mt., 54). Unamunolle pa-
radoksi on äärimmäisen oleellinen osa yhtenäisen yksilöllisen ja sosiaalisen 
konkreettisen holistisen ilmaisumme ehtona (Štúr & Török 2013, 2). ”En ole ref-
lektoiden tehty kirja, vaan olen ihminen ristiriitani kera”, Unamuno sanoi Orte-
galle.30 Tätä läheistä ja rakasta ristiriitaa ei Unamuno tahtonut poistaa eikä ul-
koistaa. Se on olemisemme oleellinen osa, taistelujen ja oivallusten lähde. (Beni-
tez 1967, 131.) Se on elämän ja ajattelun haastava maasto.  

                                                 
29 Alguien podrá ver un fondo de contradicción en todo cuanto voy diciendo, anhelado 
unas veces la vida inacable, y diciendo otras que esta vida no tiene el valor que se le da. 
¿Contradicción? ¡Ya lo creo! ¡La de mi corazón, que dice que sí, mi cabeza, que dice no! 
Contradicción, naturalmente. ---------- ¡Contradicción!, ¡naturalmente! Como que solo vivi-
mos de contradicciones, y por ellas ; como que la vida es tragedia, y la tragedia es perpetua 
lucha, sin Victoria ni esperanza de ella; es contradicción. (Unamuno 1997a, 57-58.) 
30 Yo no say un libro hecho con reflexión, 
    yo soy un hombre con mi contradicción (Benitez 1967, 131). 
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”Kuka antanee minulle mielenrauhan, jos sieluni on syntynyt sotaa var-
ten?”, Unamuno urkkii itseltään (Rabaté & Rabaté 2009, 119). Lopullista vas-
tausta ei milloinkaan saavuteta, mutta Unamunolla on toiminnallinen ratkaisu 
tähän inhimilliseen ikuisuuspulmaan. Tulemalla tietoiseksi tästä raa’asta ratkea-
mattomasta ihmisenä olemisen ongelmasta pelastaa sisäisen elämän. Totuus, sen 
tunnistaminen ja tunnustaminen vapauttavat (Barea 1952, 55.) Unamuno rakensi 
käytännön elämänsä, näkemyksensä, työnsä ja uskonsa kaiken pohjalla olevan 
ristiriidan varaan (mt., 35). Vastakkainasettelu, joka siis Unamunolle oli kaiken 
elämän edellytys, oli Unamunolle ensisijaisesti järjen ja elämänvaiston välinen 
(Barea 1052, 34). Ihmisen on hyväksyttävä ristiriita sellaisenaan. Vasta sen hy-
väksyttyään hän voi saavuttuaan kuolevaisuudestaan tietoisena epätoivon kui-
lun pohjalle, tarttua siihen ja tehdä siitä elämänsä tarmokkaan, vireän käyttövoi-
man, etiikan, estetiikan, uskonnon ja logiikan perustan (Unamuno 1997a, 154; 
Unamuno 2009, 148). Toisaalta kontradiktio vallitsee kaikessa inhimillisessä. To-
tuus, sen sijaan, että olisi yksiselitteinen ja selkeä, onkin Unamunolle aina vähin-
tään kahden vastakkaisuuden välinen, jännitteinen ristiriitainen hedelmällinen, 
elävä, dynaaminen hankaus.   

Unamuno puhuu ja kirjoittaa kontradiktioita paradoksein itse niistä varsin 
tietoisena (ks. esim. Legido Lopez 1967, 44). Hän kirjoittaa tutkimusmatkail-
leensa (explorado) sen tuotannossaan kaikissa merkityksissä ja kaikissa sävyissä. 
Ihmisiä yhdistää yhteinen kohtalo, joka tapahtuu ja luodaan syntymän ja kuole-
man välisen ristiriidan ja mysteerin varassa. (Unamuno 1978, 91-92.) Unamuno 
häilyy jatkuvasti ylistämisen ja hyökkäyksen, hyväksynnän ja halveksunnan vä-
lillä, sanoo haluavansa uskoa, muttei uskovansa (Barea 1952, 30). Unamunolle 
filosofia on kontradiktion runoutta, hänen runoutensa kontradiktion filosofiaa. 
Se koostuu vastakkain asetelluista teemoista löytää - kadottaa, tapahtua - pysyä 
(Gullon 1967, 15). Elävän pysäyttäminen sanoiksi paperille, unelmien, tunteiden 
ja ajatusten kirjoittaminen auki, tappaa elävän. Lukiessaan ihminen kuitenkin voi 
elää ja elää uudestaan, elää uudestaan ja uudestaan, runon, romaanin, luomuk-
sen ja luodun (Unamuno 1978, 88.) Juuri siksi elävän filosofiankin tulee olla elä-
vää ristiriidan runoutta. 

Elävästä ei voi sanoa mitään elävää, mitään sellaista, mikä säilyttäisi elävän 
todellisen olemuksen. Kukin säilyttää itsensä vastakkaisuuksistaan, Unamuno 
(1978, 116) inttää. Sanat ja käsitteet ovat tähän liian ulottumattomia, pysähtyneitä, 
moniselitteisiä, tavoittumattomia nekin. Jokainen pyrkimys ilmaista todellisuu-
desta jotakin elävää on mahdoton. Samoin ihmisen ajattelu, joka tukeutuu sanoi-
hin, kieleen, filosofiassa käsitteisiin, törmää omaan mahdottomuuteensa. Sanat 
selitetään aina uusilla sanoilla, jotka ovat summittaisia, harvoja ja vaativat yhä 
uusia monimerkityksisiä sanoja selityksekseen. Kieli kokonaisjärjestelmänä ra-
kentuu myös sanojen välisinä suhteina, rivien väleissä ja rakenteissa, muttei se-
kään sellaisenaan kykene yksiselitteisesti tai kattavasti tavoittamaan elävää to-
dellisuutta ja sen ilmiöitä. Silti kirjoitettu teksti tai ääneen lausuttu voi virittää 
elävässä tietoisessa olennossa eläviä tunteita, ajatuksia ja merkityksiä. Kirjallinen 
tuotos on myös tapa jatkaa elämää, kuten Unamunon tapauksessa on tapahtunut. 
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Kirjallinen teos ei ehkä säily ikuisesti, mutta se voi elää pitkälti yli sukupolvien 
ja yksittäisten elävien elämän. 

Unamunon poliittinen kilpailija Indalecio Prieto sanoo Unamunon eläneen 
koko elämänä, henkensä myllerryksissä, kaikista näkökulmista, myös kaikkein 
ristiriitaisimmista (Rabaté & Rabaté 2009, 412). Unamuno rynnäköi joka suun-
taan, toistaen usein itseään, kiistäen itsensä ja asettuen itsensä kanssa ristiriitaan, 
palaten silti aina keskeisiin asemiinsa (Barea 1952, 25). Kohtasi hän mitä hyvänsä, 
aina jokin osa hänessä nousi sitä vastaan, mikä ilmeni paradokseina ja ristirii-
toina (Rekola 2009, 7). Hän oli rutiineihinsa kiintynyt, epäjohdonmukainen uu-
distaja ja kapinallinen. Laajasti sivistynyt, kaikessa ja kaikkialla toimelias, kaik-
keutta rönsyillen syleilevä yhden ajatuksen mies. Kansallismielinen ja isänmaal-
linen globaalin Euroopan ja ihmiskunnan puolestapuhuja. Kerettiläinen agnostis 
- ateistinen syvästi uskova mystisisti. Pasifistinen taistelija. Äärimmäinen kriitti-
syyden kritisoija. Pedagogian kiistävä pedagoginen kehittäjä, opetusteknologiat 
kyseenalaistava didaktinen uudistaja. Surumielinen ja synkkä syvän ilon ylistäjä 
ja välittäjä. Epäsosiaalinen, erakoituva verkostoituja ja vaikuttaja. Kaikkea ja 
kaikkia kammoksuva itseensä käpertyvä universaali elämän arvostaja ja maail-
man ymmärtäjä. Liberaali uudistaja, jolle polkupyöräkin meni liian lujaa. Itses-
tään tietoinen yhtenään erehtyvä epäilevä ehdottoman totuuden toitottaja.  

Kuinka saada kriittinen etäisyys tähän ristiriitaiseen hahmoon, joka kiistää 
itse itsensä? Sanoo vastakkaisia väitteitä vakuuttaen niiden olevan samanaikai-
sesti totta? Joka janoaa ymmärrystä tälle näkökannalle? On itse itsensä pahin krii-
tikko? Kaikkeen, mitä Unamunosta sanotaan, kuten myös kaikkeen, mitä hän sa-
noi, on löydettävissä hänen teksteistään kohta, jossa hän asettuu kontradiktioon 
itseään vastaan. Yhtä lailla jokaista löydettävissä olevaan teoriaan löytyy perus-
teluja sen puolustukseksi, Arturo Barea (1952, 58) esittää, eikä hänen sanojaan 
käy epäileminen. Unamuno tietoisesti asettelee itsensä ristiriitojen ristituleen, 
tehden tästä asemoitumisesta keinon väittää ja painottaa ihmiselämän, ajattelun 
ja filosofian perimmäistä luonnetta. 

Kuinka tehdä järjestelmällistä ja johdonmukaista tolkkua ajatuksista, jotka 
tarkoituksellisesti on pyritty pitämään irti muodoista, käsitteistä ja teorioista? 
Olen tässä katsonut ja ymmärtänyt Unamunon sanoja ja niissä kulkevia ajatuksia 
yhdellä tavalla – omallani. Sen jälkeen olen tätä ymmärrystä soveltaen peilannut 
kasvatuksen ilmiöitä (itselleni) ymmärrettävämmäksi. En voi varmuudella tietää 
tulkintojeni yhdenpitävyyttä Unamunon kanssa. Oikeastaan en voi olla varma 
edes siitä, että ne ovat yhteneviä omieni kanssa. On hyväksyttävä se, että loppu-
tulos on vähintäänkin ristiriitainen. 

 
Kontradiktio menetelmänä 

 
Unamunolle kontradiktio on keino tehdä filosofiaa, luoda tietoa ja ymmärtää 
maailmankaikkeutta. Se menetelmällisessä mielessä ainoa asia, jolle Unamuno 
itsekin antaa aseman jonakin metodin kaltaisena. Unamuno ei lupaa ratkaisuja, 
vaan houkuttelee lukijansa vuoropuheluun kanssaan, jotta tämä voi päätyä 
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omiin johtopäätöksiinsä. (Novell 1978, 29-30.) Novell (1978) on väitöskirjatutki-
muksessaan Unamuno´s use of contradictions in ”Love and Pedagogy” tarkastellut 
Unamunon tapaa käyttää termiä kontradiktio sekä kontradiktiota Unamunon 
menetelmä. Novellin tulkinnassa ero Unamunon kontradiktion menetelmänä ja 
yksittäisen ihmisen henkilökohtaisten tunteiden, ajatusten ja tekojen välillä on 
hienon hieno. Henkilökohtaisen osallisuuden kysymys on Unamunon menetel-
män toistuva aihe. (Mt., 32.)  

Unamunolle kontradiktio, ristiriita, näyttäisi useimmiten olevan vastakoh-
tapari, jossa toisiinsa nähden näennäisesti yhteensopimattomat tai toisensa kiel-
tävät, kiistävät tai kumoavat ilmiöt, asiat, näkökulmat, taipumukset. muodosta-
vat kaksinapaisen jatkumon, jonka ääripäiden välillä vallitsee dynaaminen jän-
nite. (Mt. 8-10.) Novell katsoo tämän asetelman näyttäytyvän staattisena. Kuiten-
kin juuri näiden ääripäiden välisessä dynaamisessa jännitteessä, niiden välisessä 
hankauksessa, elämä ja näiden näennäisesti vastakkaisten asioiden olemassaolo 
mahdollistuvat. (Mt., 13-14.) Unamuno virittää koko filosofiansa, niin ontologi-
ansa, epistemologiansa kuin aksiologiansa näiden kontradiktioiden varaan. 
Myös Unamunon kasvatusajattelussa nämä kontradiktiot nousevat keskeiseen 
tehtävään erityisesti romaanin Amor y pedagogía (Unamuno 1946a) kysymyksen-
asetteluissa. 

Unamuno ei itse tarkenna, missä merkityksessä sanaa contradicción käyttää, 
vaikka vaikuttaa pääsääntöisesti liittävän sen sovinnaiseen filosofiseen merki-
tykseensä. (Mt., 34.) Pitäydyn itsekin tässä Unamunon epämääräisyydessä. Käy-
tän siis termiä kontradiktio puhuessani vastakkainasetteluista ja ristiriidoista, 
joita Unamuno nostaa näkyviin. Unamuno itse käytti sanaa kontradiktio varsin 
väljästi ja usein tarkoittaen samaa myös paradoksilla. Erotuksensa suomen kielen 
sanaan ristiriita erotan tässä Unamunon kontradiktiot käyttämällä niistä siis sa-
naa kontradiktio. Erotuksena tälle puhun ristiriidoista viitatessani ristiriitaisuu-
teen, elävien ilmiöiden ja tämän tutkimuksen teemoihin sisältyviin ristiriitoihin 
yleisemmin. 

Unamunolla kontradiktio ilmenee ja tulee ymmärretyksi ennen kaikkea 
kahden vastakkaisen vaihtoehdon tai ristiriitaisen voiman välisenä vastakkain-
asetteluna ja jännitteenä, joka poikkeuksetta tapahtuu lihaa, verta olevan, konk-
reettisen, ihmisyksilön kokemuksen, tunteiden ja refleksiivisen tietoisuuden pii-
rissä. Se on enemmän kuin menetelmä. Se syleilee koko elämää ja on elimellinen 
osa sitä. Vain ristiriidasta ja taistelusta ihminen elää ja tekee. (Novell 1978, 33.) 
Peruskontradiktioita, jotka kattavat koko Unamunon ajattelun ovat: pää-sydän 
eli järki-tunne, toisaalta myös järki-usko, onnellisuus-epätoivo, toivo-epätoivo, 
elämä-kuolema, ihminen-yhteisö ja rakkaus-logiikka, tiede-taide. Nämä ääripäät 
ovat joko toisiaan täydentäviä tai toisilleen vastakkaisia pareja, joissa kumpikaan 
ei voi olla olemassa ilman toista, vaan niiden olemassaolo edellyttää toinen tois-
taan. Unamuno itse ei tokikaan johdonmukaisesti erittele tai luokittele tällaisia 
parikkeja, vaan ne ikään kuin kohoavat havaittaviksi jälkikäteistarkastelussa. Ih-
minen näiden kontradiktioiden keskiössä pyrkii ratkaisemaan jännitettä, saavut-
tamaan synteesin, voimatta siinä kuitenkaan koskaan onnistua. Suhteessa Hege-
lin ja Marxin dialektiikkaan, jotka Unamuno tunsi hyvin, ero on ilmeinen. Mitään 
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synteesiä ei voida milloinkaan saavuttaa, eikä kehitystä voi sanoa tapahtuvan.  
Silti ihmisellä on jatkuva tarve löytää ratkaisu ja saada häiritsevä jännite katoa-
maan. Tämä ollessa mahdotonta, jää kontradiktio asioiden välillä lopulta elämän 
ainoaksi käyttövoimaksi ja tasapainon hakeminen elämän dynaamiseksi proses-
siksi. 

Unamunon kontradiktio on ihmisen sisäinen asetus, joka ylläpitää elämää. 
Eikä Unamunolla kenen tahansa ihmisen, vaan juuri hänen itsensä. Barea (1952, 
54) puhuu Unamunon sisäisistä kontradiktioista Unamunon ”sisällissotana” vii-
taten siihen, kuinka Unamunossa personoitui hänen maansa ja aikakautensa yh-
teiskunta ja häntä ympäröineet koko ihmiskuntaa koskeneet jo silloin globaalit 
mittasuhteet saaneet tapahtumat. Unamunolla ehdottoman sisäinen ja kiistatto-
man kiinteän yksilöllinen heijastelee siten ehdottoman yleistä, universaalia ja jo-
kaista ihmistä, kaikkia ihmisiä, koskevaa. Unamuno asettelee nämä yleisinhimil-
liset kontradiktiot dikotomisiin, kaksinapaisiin asetelmiin, joissa kaksi toisiinsa 
nähden kaiken kaikkiaan yhtä vahvaa, vaikka ajallisesti hetkittäin eri voimak-
kuudella vaikuttavaa vetää ihmistä eri suuntiin. Vastakohtaparit eivät aina kuulu 
samaan kategoriaan esim. ihminen-Jumala (ks. Novell 1978, 35), mutta vaikutta-
vat kuitenkin ihmisen kokemuksessa risteävinä voimina vetäen häntä eri suun-
tiin, hänen tasapainoaan rikkoen.  

Kontradiktio vallitsee ensinnäkin ihmisen päätöksentekotilanteissa, konk-
reettisessa elämässä, mitä Unamuno pyrkii kuvaamaan rakentaen romaaneihinsa 
lihaa ja luuta olevia henkilöhahmoja, jotka hän yhä uudestaan ja uudestaan aset-
taa elämän peruskysymysten äärelle, valitsemaan voimatta valita. Toisaalta Una-
munolle kontradiktio on myös ontologinen, metafyysinen, epistemologinen, ek-
sistentiaalinen ja aksiologinen perusvire, jossa ihminen ymmärtää ja luo itselleen 
maailmaa vailla valtaa tehdä ratkaisua poissulkevasti järjen ja uskon, logiikan ja 
rakkauden, toivon ja epätoivon jne. välillä. Ihminen luovana ja haluavana olen-
tona kirjoittaessaan eläen omaa tarinaansa on Unamunon filosofian perusta. 
Tämä asetelma ihminen itsensä luojana ja kirjoittajana ja toisaalta luotuna teks-
tinä muuntuu filosofiseksi kontradiktion metodiksi, perustelee Andersen (2015, 
18). Kontradiktio on Miguel de Unamunon filosofisen ajattelunsa ytimessä. Zu-
bizarreta (1960, 321) puhuu Unamunon aiheista ja vasta-aiheista (motivo – contra-
motivo).  

Unamunon metodisesta kontradiktiosta jatkaa Andersen (2015, 16). Kont-
radiktio on metodi, jonka kautta voidaan ymmärtää ja jäsentää maailmankaik-
keutta ja ihmistä. Sen myöntäminen sen hyväksyminen ja samanaikaisesti, risti-
riitaista kyllä, sitä vastaan intohimoinen, konkreettinen, lihan ja veren taisto, ovat 
merkityksellisen elämän edellytys. Jokainen filosofinen pyrkimys, joka esittää 
ratkaisevansa ihmisen olemassaolon pohjalla olevan traagisen kontradiktion 
epäonnistuu taatusti (Barea 1952, 29). 

Dikotomisuus, mustavalkoisuus on Unamunon tavaramerkki. Äärilaidasta 
toiseen. Marxilainen ja republikaani, äärimmäisen yksilöllisen kokemuksen ko-
rostaja, jolle ihminen on ihminen vain yhteisössä. Miettiessäni elävän elämän 
kasvatustilanteita ja inhimillisiä valintatilanteita yleisemminkin en voi välttyä 
ajattelemasta, että monesti ristiriitaisia vaikuttimia voi olla useampia yhtä aikaa, 
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eri suuntiin vetäviä tahoja enemmän kuin kaksi samanaikaisesti. Kontradiktio tai 
ristiriita siis on ja säilyy, mutta asetelma on moninapainen. 

Novell (1978, 131-236) löytää Unamunon Amor y pedagogían kehittelyistä on-
tologisia, epistemologisia ja aksiologisia kontradiktioita kasvatuksessa. Ontolo-
gisessa mielessä tällaisia oppositiopareja ovat edistys/kehitys - traditio, kuri - 
vapaus, yksilö - yhteiskunta, nature - nurture, muoto - materia (toisiaan täyden-
tävinä), elämä - kuolema, rakkaus - pedagogiikka/pedagogia, vanhempi - opet-
taja, poika - oppilas, järki - tunne, järki - rakkaus, tiede - rakkaus, luonto - tiede, 
järki - usko sekä aika - ikuisuus.  

Epistemologisia kontradiktioita taas ovat irrationalismi - rationalismi, järki 
- mielikuvitus, oppilas – opettaja - koulu (kuuluuko kasvatuksen tapahtua van-
hemman toimesta, mikä on kasvattajan rooli, mikä on koulun mahdollisuus tai 
tehtävä), matemaattinen - historiallinen(kulttuurinen?) tieto, sisältö - prosessi, 
rakkaus - pedagogiikka, rationaalinen logiikka - dynaaminen mielikuvitus, 
luonto - kulttuuri, yksilöllinen tahto - yhteinen hyvä. Aksiologisia kontradiktioita 
Novellin mukaan ovat yksilö – yhteiskunta sekä onnellisuus - velvollisuus. Una-
munon tarinan Avito rakentaa neroa pelastamaan ihmiskuntaa eriyttämällä tä-
män toisista, taiteesta, uskonnosta ja rakkaudesta. Näin Unamuno tulee romaa-
nihahmojensa kautta esitelleeksi koko kattauksensa ihmisenä olemisen ja toisen 
ihmisen kasvattamisen fundamentaalisina kontradiktioina. 

Romaanissa Unamuno tuo kontradiktiot näkyviin rakentamalla karikatyy-
risiä yksioikoisia henkilöhahmoja, jotka kukin edustavat korostuneesti jotakin 
tiettyä näkökantaa toimissaan ja valinnoissaan, repliikeissään ja kysymyksen-
asetteluissaan. Unamunon valinta kirjoittaa filosofiansa pitkälti romaanimuo-
toon on metodologinen valinta, joka vapauttaa hänet ilmaisemaan risteävät, 
kontradiktoriset näkökannat eri henkilöhahmojen suulla vailla vaatimusta pur-
kaa vallitsevat kontradiktiot yksiselitteisiksi väitteiksi asioista. Tuomalla karika-
tyyristen hahmojensa kautta kuuluviin kontradiktioiden molemmat vastakkaiset 
navat Unamuno sanoo haluamansa; molemmat ovat olemassa, molemmat ovat 
voimassa, molemmat ovat totta ihmiselle. Niiden väliltä ei voi valita jompaakum-
paa, sillä ollakseen ne vaativat toisensa. Niinpä jää lukijan itsensä haltuun ajatella 
asiaa ja osaltaan. Tätä ei kukaan muu voi tehdä, ei Unamuno, eikä kukaan muu-
kaan.  

Niin Amor y pedagogían kuin muidenkin romaaniensa osalta Unamuno jät-
tää loppuratkaisun auki. Toisaalta tässäkin on kontradiktio; Unamuno tyypilli-
sesti tappaa jonkun päähenkilöistään. Kuolema ja rakkaus ovat teemoina aina 
läsnä hänen romaaneissaan ja toisaalta myös asiateksteissään. Amor y pedago-
gíassa kasvaja, kasvatettava Apolodoro päätyy tekemään itsemurhan, mutta hä-
nen elämänsä jatkuu lapsessa, joka syntyy hänen jälkeensä. Usvan päähenkilö 
Augusto Carrascal haluaa tehdä itsemurhan saatuaan tietää olevansa vain ro-
maanihenkilö, mutta kirjoittaja - luoja Unamuno ei salli tämän sitä tehdä. Lopulta 
esipuheessa, jossa Unamuno pseudonyymin kautta kommentoi teostaan, esite-
tään näkökanta, jonka mukaan Augusto kuitenkin tässä onnistui.  
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Juonenkäänteillä ja romaanihahmojensa mielipiteillä ja kohtaloilla Una-
muno pyrkii osoittamaan, että edes kuolema, joka ihmisen näkökulmasta on lo-
pullisinta kaikista, ei tarjoa sellaista synteesiä, johon kontradiktio raukeaisi. Ke-
hitys perustuu elämän ja kuoleman väliseen jännitteeseen, ihmisen tarpeeseen 
voittaa väistämätön. Tuukka Tomperi (2009, 388) nimeää Unamunon ”ristiriito-
jen mestariksi”. Don Quijote taistelee tuulimyllyjä vastaan luullen niitä jättiläi-
siksi. Unamuno taistelee tuulimyllyjä vastaan tietäen ne tuulimyllyiksi, ja katsoo 
sitten itseään katsomassa itseään taistelemassa itsessään pyöriviä lapoja vastaan, 
uskoen Don Quijoten jättiläisiin. Hänen hulluutensa on uskossa, että taistelu on 
silti mielekästä ja merkityksellistä, jopa kaunista. Vähintäänkin yksittäisen ihmi-
sen kontradiktiot jäävät elämään jälkipolville. Unamunon kontradiktiot ovat 
läsnä meille nyt. Ne ovat hänen mukaansa elävän ihmisen elämän edellytys: 

Minulle väitetään, että asemani on kestämätön, että on rakennettava perusta, jolle 
voimme tukea toimintamme ja tekomme, että on mahdotonta elää ristiriidoista, että 
ykseys ja selkeys ovat elämän ja ajattelun välttämättömiä edellytyksiä, että elämä ja 
ajattelu pitää nimenomaan yhtenäistää. Päädymme aina samaan. Silti juuri sisäinen 
ristiriita yhtenäistää elämäni ja antaa sille käytännöllisen syyn olla olemassa 

Tai pikemminkin konflikti itse, tuo sama intohimoinen epävarmuus yhdentää toimin-
tani ja saa minut elämään ja työskentelemään.31 (Unamuno 2009, 293.) 

”Unamuno on itsensä kiduttaja. Hän vietti elämänsä ollakseen jotakin, mitä ei ole, 
ja siinä epäonnistuen.”, kirjoittaa Unamuno itsestään (Barea 1952, 13). Ajatteli-
jalla, joka opettaa kääntämään konfliktin, kontradiktion ja epätoivon voimanläh-
teeksi, on annettavaa aikamme ihmisille, toteaa Arturo Barea (mt., 58) oikeute-
tusti. Unamunon filosofia on sekin kyllästetty ristiriidoin asettuen jyrkkään vas-
tahankaan sekä hänen aikansa että meidän aikamme vallitsevan filosofianäke-
myksen kanssa. Unamunon filosofia asettuu myös ristiriitaan itsensä kanssa 
muodostuen toisaalta varhaisvaiheen systemaattisesta pyrkimyksestä ratkaista 
filosofiset kysymykset systemaattisella järjellä ja kypsän vaiheen elävän unel-
moinnin filosofiasta (ks. esim. Cirilo Floréz 2009). 

2.5 Filosofia on lähempänä runoutta 

Meidän on ennen kaikkea todettava, että filosofia on lähempänä runoutta kuin tie-
dettä32 (Unamuno 2009, 13). 

                                                 
31 Se me dirá que esta es una posición insostenible, que hace falta un cimiento en que ci-
mentar nuestra acción y nuestras obras, que no cabe vivir en contradicciones, que la unidad 
y la claridad son condiciones esenciales de la vida y del pensamiento, y que se hace preciso 
unificar este. Y seguimos siempre en lo mismo. Porque es la contradicción íntima precis-
amente lo que unifica mi vida, le da razón práctica de ser.  

O más bien es el conflicto mismo, es la misma apasionada incertidumbre lo 
que unifica mi acción y me hace vivir y obrar. (Unamuno 1997a, 265-266.) 
32 Cumplenos decir, ante todo, que la filosofía se acuesta más a la poesía que no a la ciencia. 
(Unamuno 1997a, 48.) 
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Unamunon filosofia avaa aukon runolliseen tietoisuuteen, jossa filosofiaa 
tehdään järjen rajojen tuolla puolen, kirjoittaa Miguel Cirilo Flórez (1998b, 295). 
Minervan pöllö valvoo ja lentää yön pimeydessä, mutta Unamunon filosofian 
voimaeläin on kotka, hänen filosofiansa on elämän ja valon, ei kuoleman ja var-
jojen filosofiaa, Cirilo Flórez (mt.) kuvailee edelleen. Unamunon filosofia on traa-
gista ja tuskaista intohimon filosofiaa, joka runollisen innostuksen ja mielikuvi-
tuksen avulla luo elämää ja, jonka avulla ihminen taistelee oman olemassaolonsa 
merkityksellisyydestä. Filosofia kamppailee pessimismiä ja nihilismiä vastaan ta-
voitellen ihmisen olemuksen perustan, henkisen, luomista. (Cirilo Flórez 1998c, 
16-17; Cirilo Flórez 1998b, 39.)  

Miguel de Unamuno oli ennen kaikkea runoilija, profeetta, joka uskoi usko-
vansa muttei todella uskonut, ”filosofi, joka asettui mitä räikeimmin ristiriitaisiin 
asetelmiin kerta toisensa jälkeen” (Barea 1952, 21). Siinä on hänen voimansa ja 
heikkoutensa ajattelijana (Rekola 2009, 8). Unamunon filosofia on enemmän ru-
nouden kaltaista kuin ankaraa tieteellistä systematismia, myöntää Savignano 
(1989, 78). Unamuno tekee runoudesta kokonaisen filosofian, kuten hän runote-
oksensa Cancionero esipuheessa ilmaisee, uskaltautuen väittämään, että tuo ru-
noteos tarjoaa kokonaisen runomuotoisen filosofian, joskaan ei filosofista järjes-
telmää. (Unamuno 1969, prologi). 

Mitä runous sitten on? Unamunolle runous pitää sisällään niin lyriikan, 
proosaan, esseet kuin tieteelliset teoriatkin -ja filosofian erityisesti. Runous on 
kirjallinen ilmaisumuoto, joka kaunokirjallisuuden lajityypeistä vähiten on si-
dottu sääntöihin tai muotoseikkoihin. Runous on lausuttua tai kirjoitettua sanaa, 
joka pyrkii koskettavalla, kuvaavalla, vakuuttavalla tavalla kertomaan jotakin 
merkittävää tai kaunista ihmiseltä ihmiselle. Runous luo oman kielioppinsa ja 
sanansa, oman muotonsa, oman ”logiikkansa”. Runous vetoaa sekä järkeen että 
tunteeseen. Runous soi ihmisen traagisen elämäntunnon kaikuja, purkaa runoi-
lijan tunteen ja ajatuksen maisemaa toisten ihmisten ymmärrettäväksi. Runous 
antaa välähdyksiä sanomattoman ja tiedostamattoman kerroksista. Runous etsii 
sanoja sellaisella, minkä ilmaiseminen on hyvin vaikeaa, niin että tuo yritys myös 
saavuttaa jotakin ikuista ja käsitettävää, kykenee välittämään jotakin oleellista 
toisille ihmisille. Unamunolle runous oli itsensä luomista, joka oli erottamatto-
masti yhtä oman persoonan ja isänmaan kanssa. Juuri tätä eksistenssin ja filoso-
fian runoutta Unamunon suureksi tuskaksi ei ymmärretty. (Zubizarreta 1960, 
191.)  

Filosofia runouden kaltaisena toimintana pyrkii Unamunon mukaan sa-
maan. Tiede luetteloi maailmankaikkeuden, runous taas luetteloi ihmisen hen-
gen ja ratkaisee elämisen mysteerin (mt., 15). Se pyrkii tavoittamaan jotakin, mikä 
on pelkän rationaalisen ajattelun ja analyysin tuolla puolen, jotakin, mikä käsite-
analyysiä paremmin kuvaa ihmiselle elävää elämää ja todellisuutta. Nuoruus-
muistelmissaan Miguel de Unamuno kertoo kehittäneensä uuden filosofisen jär-
jestelmän, joka oli hyvin symmetrinen, kaavoista kankea, ja sisälsi kaiken mut-
kikkaan ja hämmentävän, minkä hän tavoitti. Tämä järjestelmä osoittautua täysin 
kirkkaaksi, liian kirkkaaksi. ”Yhä minulle tapahtuu niin, että mitä hämäräm-
mäksi ja kabbalistisemmaksi haluan tehdä jonkun asian, sitä kirkkaammaksi se 
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minulle osoittautuu; koskaan en paljasta ajatteluani paremmin kuin silloin kun 
haluan sen verhota/peittää.”33 ”Silloin”, huudahtaa Unamuno, ”en ollut kirjoit-
tanut vielä värssyäkään, minkä täytyy olla syynä sille, että sittemmin tulin lähes 
hylänneeksi metafysiikan runouden vuoksi, joka taas puolestaan vaikuttaa mi-
nusta syvimmältä metafysiikalta.”34 (Unamuno 2012, 109-110.) Filosofia runona 
olikin Cirilo Flórezin (1998b, 40) mukaan johtopäätös, johon Unamuno lopulta 
saapui. 

Filosofia runoutena on myös tekijänsä luomus, teos, joka ilmaisee jotakin 
merkittävää maailmasta. Unamunolle filosofia on ”hasta una acción”, toimintaan 
saakka (Unamuno 1997a, 48). Unamunon runoilijana oli välttämätöntä luoda 
maailma kuvakseen vakuuttaakseen itsensä itsestään (Barea 1952, 37). Unamu-
nolle todellinen filosofi on filosofinen runoilija, joka saapuu maailmankaikkeu-
den olemukseen ja ilmaisee sen runoissaan (Cirilo Flórez 1998b, 41). Filosofia on 
toimintaa ja tekemistä (mt., 36). Elämä itsessään on todellisuuden aines, jota filo-
sofia lähestyy runollisesti mielikuvituksen ja fantasian kautta (mt., 37). Hänen 
todellinen runollinen luomuksensa oli hänen kaikkeen työhönsä heijastama per-
soonallisuutensa. Unamunon lakkaamaton taistelu itsensä ja maailmankaikkeu-
den kanssa, oli hänen jokaisen romaaninsa, tarinansa, runonsa ja esseensä sydän. 
Hän teki hyveen pakostaan ja hyökkäsi kriitikoitaan, formalisteja ja pinnallisia 
materialisteja vastaan puolustaen mielikuvituksellista proosaansa. (Barea 1952, 
37.) Sellainen filosofia, joka ei aidosti vaikuta ajattelijansa näkemykseen ja koke-
mukseen maailmasta ja siten muuta hänen toimintaansa todellisuudessa hänen 
uuden ymmärryksensä mukaiseksi, ei ole todellista filosofiaa, vaan pedanteriaa, 
viihteeksi tai korvikkeeksi valittua näpertelyä, hämäystä, jonka inhimilliset mer-
kitykset ovat vähäisiä. Ihmistä ei voi erottaa hänen ajattelustaan eikä hänen fik-
tiotaan tai runouttaan voi irrottaa hänen filosofiastaan. (Mt., 38.) 

Filosofi ja professori María Zambrano (1996) teoksessaan Pensamiento y poe-
sía en la vida española, kuvaa ajattelun, runouden ja espanjalaisen ajattelun suh-
detta näin: 

Ajattelu tarvitsee myönteisempiä syitä, tehtyjä ennemminkin turvautumaan johonkin 
sisäiseen, sillä välin kun runouden kutsumus on laulaa sille, mitä syntyy. Ja se mikä 
ennen kaikkea syntyy ristiriidassa ja sitä ympäröivälle kaunalle. 

Runous vaatii vähemmän ja tarjoaa enemmän kuin ajattelu; sen olemus on sen ante-
liaisuus. 

Espanjan jatkuvuus on ilmaistu runoudella, kenenkään voimatta sitä enää estää, mutta 
se on ilmaistu yhtä lailla verellä. Ja myös veri on universaalia. Muutoin ilman sanaa se 

                                                 
33 ”Es lo que me sucede todavía; cuanto más oscura y cabalística quiero hacer una cosa, más 
clara me resulta; nunca revelo mejor mi pensamiento que cuando quiero velarlo. (Una-
muno 2012, 109-110.) 
34 ¡Y todavía, por entonces, no había escrito un verso! A lo cual se debe, que haya más tarde 
casi abandonado la metafísica por la poesía, que me parece más honda metafísica. (Una-
muno 2012, 109-110.) 
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ei tulisi ymmärretyksi, se ei olisi niin todennettua. Sana on veren valo.35 (Zambrano 
1996, 109.) 

Espanjalainen ajattelu elämänfilosofiana on ollut syrjäytettyä eurooppalaisen fi-
losofian historiassa (Andersen 2015, 9).  Zambrano (1996, 24) sanoo espanjalai-
sesta ajattelusta tyystin puuttuvan muille eurooppalaista kulttuuria luoville 
maille tyypilliset suuret filosofiset järjestelmät. Espanjassa ajattelu on ottanut ru-
nouden ja romaanin muodon (mt., 25). Filosofisen tietämyksen päätyessä hyvin 
varhain systemaattisen filosofian suljettuun ja vaikutusvaltaiseen muotoon, joka 
muuttui ajattelun kiistattomaksi tavaksi, yhtä kiistattomaksi kuin veden neste-
mäinen muoto, espanjassa ei tuoteta suuria filosofisia järjestelmiä, Zambrano ku-
vailee ja kysyy: ”Mutta miksi?” (mt., 25-26). ”Filosofian alkuperä on ihailu”, 
Zambrano jatkaa, ”mutta se on myös väkivalta”. ”Ihailu ja väkivalta”, Zambrano 
puntaroi, ”tästä oudosta konjunktiosta on synnytetty/luotu filosofia --------”. Lai-
naan tässä pitkähkösti Zambranoa suoraan, sillä seuraavaan katkelmaan tiivistyy 
jotakin merkittävää espanjalaisen filosofian luonteesta: 

Jos rakkaus on köyhyyden ja rakkauden, suurenmoisuuden ja surkeuden poika, filo-
sofia on puolestaan kahden vastakkaisuuden: ihailun ja kiihkon tytär. Ensimmäinen 
pitää meidät kiintyneinä asioihin, olentoihin, kykenemättä irrottautua niistä, hurmi-
ossa, jossa elämä säilyy jännittävänä ja lumottuna. Yksin siitä ei voi johtaa jotakin niin 
vireää kuin tiedusteleva, kyselevä ajattelu, kuten paljastava ajattelu. Tarvitaan joku 
lisää, kiihko ja väkivalta, jotta ilmestyy jotakin, mikä uskaltaa ”repiä/raadella hun-
nun”, jonka alla vaikuttaisivat asiat olevan kätkettyinä. Ja mistä tämä kiihko syntyy? 
Mitä tämä väkivalta haluaa sanoa? Sen olemme sanoneet: haluaa (rakastaa). Kiihko 
haluaa, ihailu ei tahdo mitään. Tässä sille haluaminen on täydellisen kaukaista; halua-
minen on sille etäistä, lähes vihollista kaikki se, mikä ei liene sen sammumattoman 
hurmoksellisen hämmästyksen seuraamista. Ja kuitenkin, väkivalta käy sen särke-
mään ja sen rikkoessaan sen sijaan että tuhoisi sen, saa syntymään jotakin uutta, mo-
lempien lapsen; ajattelun, uupumattoman filosofisen ajattelun.36 (Zambrano 1996, 109.) 

                                                 
35 El pensamiento necesita razones más positivas, más hechas para acoger a algo dentro de 
sí, mientras que la poesía tiene por vocación acudir a cantar a lo que nace. Y lo que nace so-
bre todo, en contradicción y a despecho de lo que le rodea. 
La poesía exige menos y ofrece más que el pensamiento; su esencia es su propia gener-
osidad.  
La continuidad de España se ha expresado por la poesía, sin que nadie pueda ya impedirlo, 
pero se ha expresado igualmente por la sangre. Y la sangre también tiene su universalidad. 
Mas sin la palabra no sería comprendida, no estaría tan corroborada. La palabra es la luz de 
la sangre. (Zambrano 1996, 109.) 
36 Si el amor es hijo de la pobreza y la riqueza, de la esplendidez y la miseria, la filosofía es 
hija, a su vez, de dos contrarios: admiración y violencia. La primera nos mantiene apegados 
a las cosas, a las criaturas, sin podernos desprender de ellas, en un éxtasis en que la vida 
queda suspensa y encantada. De ella sola no podría derivar algo tan activo como el pen-
samiento inquiridor, como el pensamiento desvelador. Hace falta que intervenga alguien 
más: la violencia, para que surja algo que se atreva a ”rasgar el velo” en que aparecen es-
cubiertas las cosas. ¿Y de dónde nace esa violencia? ¿Qué quiere decir esa violencia? Lo 
hemos dicho: quiere. La violencia quiere, mientras la admiración no quiere nada. A ésta le 
es ajeno perfectamente el querer; le es ajeno y hasta enemigo todo lo que no sea proseguir 
su inextinguible pasmo extático. Y, sin embargo, la violencia viene a romperla, y romp-
iéndola en vez de destruirla hace nacer algo nuevo, un hijo de ambas: el pensamiento, el in-
cansable pensamiento filosófico. (Zambrano 1996, 26-27.) 
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Filosofinen ajattelu Espanjassa ei ilmene systemaattisessa muodossa, eikä sillä 
ole maailmalle tarjota järjestelmällisen filosofisen muodon merkkiteoksia. Espan-
jalainen ajattelu, joka ei ole ottanut väkivaltaa kodikseen, ja on siten sivuuttanut 
myös haluamisen ja rakastamisen (querer) on hajanaista, ei- yhtenäistä. Espan-
jassa niiden asioiden ajattelussa, jotka ovat koko ihmiselle ja kaikille ihmisille 
kaikkein tärkeimmät, on tyydytty romaanin ja runouden lähes sakramentaalisiin 
muotoihin. Olemukseltaan tällainen ajattelu on anarkistin ja irtolaisen hajanaista, 
liuennutta, auktoriteetteihin sitoutumatonta, vailla dogmeja ja niin vapaata, että 
se saattaa vaikuttaa harhaantuneelta. ”Onko tahto, väkivallan alkuperä, kenties 
jäänyt espanjalaisen ajattelun ulkopuolelle?”, miettii Zambrano. ”Sanoisin kui-
tenkin, että kaikki historia on universaalia historiaa, ja mitä enemmän laskeutuu 
jonkun maan elämän erittäin monimutkaiseen, synkkään ja ristiriitaiseen histori-
aan, sitä universaalimmaksi se osoittautuu kuka ties.” (Zambrano 1996, 27-29.) 
Espanjalainen filosofia, jonka olemassaoloa sinänsä Zambrano ei epäile, mutta 
joka ottaa oman erityislaatuisen muotonsa romaaneissa ja runoudessa, on jäänyt 
eurooppalaisen ajattelun suurten keskustelun ulkopuoliseksi, syrjäytetyksi kapi-
nalliseksi juuri tästä syystä: se puhuu samoista ihmiselle oleellisista asioista, 
mutta toisella tapaa ja eri kielellä kuin muut. 

2.5.1 Filosofia on ihmisen toimintaa ihmistä varten 

Kuten filosofian todellisessa lähtökohdassa, joka on käytännöllinen eikä teoreettinen, 
piilee syy miksi. Filosofi filosofoi jostakin suuremmasta syystä kuin filosofoidakseen. 
-----, ja koska filosofi on ihminen ennen kuin filosofi, hänen täytyy elää voidakseen 
filosofoida, ja hän filosofoi elääkseen.37(Unamuno 2009, 42-43.) 

Filosofiaa tekee ihminen ihmistä varten (Unamuno 1997a, 77). Filosofi on ennen 
muuta ihminen, ihminen ennen kuin filosofi. Unamunon filosofia tapahtuu yk-
sittäisen konkreettisen ihmisen piirissä (Cirilo Flórez 1998b, 32). Tietoisuus it-
sestä ja oman olemuksen välittömänä vahvistuksena tietoisuuden itsereflektiossa 
on Unamunon filosofian ensimmäinen oletus. Kaikki ihmisen tietäminen itses-
tään ja toisista, todellisuudesta itsensä ulkopuolella tapahtuu ihmisessä itsessään. 
(Collado 1962, 271.) On elettävä, ennen kuin voi filosofoida ja tosiasiassa jokainen 
filosofoi elääkseen. Yksittäisen filosofin elämänkulkua tai ihmisyyttä, persoon-
uutta ja yksilöyttä, ei sovi sivuuttaa tulkittaessa hänen ajatuksiaan. Persoonalli-
suuden mysteeri, myös Unamunon oman persoonan arvoituksellisuus, on Una-
munon filosofian keskiössä, vahvistaa Savignano (1989, 11-12). 

Filosofia on filosofin inhimillinen tuotos, ja jokainen filosofi on lihaa ja verta oleva ih-
minen, joka suuntautuu kohti toisia ihmisiä, jotka ovat lihaa ja verta kuten hänkin. Ja 
oli miten oli, hän ei filosofoi pelkällä järjellä, vaan tahdolla, tunteella, lihalla ja verellä, 

                                                 
37 ”En el punto de partida, en el verdadero punto de partida, el práctico, no el teórico, de 
toda filosofía, hay un para qué. El filósofo filosofa para algo más que para filosofar. -------, 
antes que filósofo es hombre, necesita vivir para poder filosofar, y de hecho filosofa para 
vivir.37 (Unamuno 1997a, 71.) 
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koko sielullaan ja koko ruumiillaan, Filosofiaa harjoittaa koko ihminen.38 (Unamuno 
2009, 42.) 

Filosofia on jokaisen filosofin inhimillinen tuotos, ja jokainen filosofi on lihaa ja 
luuta oleva ihminen, joka suuntautuu toisiin kaltaisiinsa, lihaa ja luuta oleviin 
ihmisiin. Tehköönkin, mitä tahtoo, filosofoi, ei yksin järjellään, vaan tahdollaan, 
tunteella ja lihalla ja luilla, koko sielullaan ja koko kehollaan. Filosofia on toimin-
taa, ihmisen työ merkittävin luova teko. Ihminen filosofoi. Unamunon filosofia 
on toivon, luomisen ja rakkauden filosofiaa, joka uskoo ihmisen kykyyn muuttua 
ja muuttaa maailmaa. (Cirilo Flórez 1998b, 28; 31.) 

Tämä, filosofin ihmisyys, kokonaisvaltainen olemassa oleminen käy yli hä-
nen rationaalisen puolensa silloinkin, kun hän filosofoi, ehkä jopa erityisesti hä-
nen filosofoidessaan. Tässä on Miguel de Unamunon lähtökohta filosofiaan. En-
nen filosofiaa tulee aina se ihminen, joka filosofoi. Näin ollen ”filosofin tulee kiin-
nostaa meitä ennen kaikkea ihmisenä”39 (Unamuno 2009, 15). Ihmisen muassa 
läsnäolevaksi tulee aina elämä, joka on ensisijainen suhteessa kaikkeen muuhun, 
mitä ihminen on, voi olla tai voi tehdä.  Filosofien intiimi elämäkerta, filosofoi-
neiden ihmisten elämänkulku saa aina toissijaisen aseman, vaikka juuri tämä in-
tiimi elämänkerta selittää meille eniten asioita” (Unamuno 1997a, 48). Jos filosofi 
ei ole ihminen, hän on vielä vähemmän filosofi” (Unamuno 2009, 28). Ainoa tie-
toisuus, josta olemme tietoisia, on ihmisen tietoisuus.  

Objektivismin puolustajat eivät huomaa (tai tarkemmin sanoen eivät tahdo huomata), 
että kun ihminen myöntää minänsä, persoonallisen tietoisuutensa, hän myöntää ihmi-
sen, konkreettisen todellisen ihmisen eli todellisen humanismin ihmisen humanismin, 
ei ihmisen asioiden humanismia, ja myöntäessään ihmisen hän myöntää tietoisuuden. 
(Unamuno 2009, 25.) 

Unamunon filosofia ei selitä, vaan etsii ihmisen olemista. Jokainen yritys johdon-
mukaistaa ja luokitella inhimillinen elämä on Unamunosta virhe, sillä se tyhjen-
tää elämän joksikin, mitä se ei ole. (Andersen 2015, 8.) Realismista puuttuu usein 
ikuinen totuus, persoonan totuus, ainakin ääneen sanotun tasolla, Unamuno 
(1946a, 16) väittää. Miguel de Unamuno karjaisee oman persoonansa totuuden 
kuuluviin niin suureen ääneen, ettei kenellekään jää epäselväksi, mikä on hänen 
näkemyksensä. Puhuessaan itsestään Unamuno sanoo puhuvansa jokaisesta ih-
misestä (Barea 1952, 24). Mikä Unamunolle oli väistämättä ja erottamatta persoo-
nallista ja hänen omaansa oli myös universaalisti totta (mt., 15). Filosofiamme ei 
tee meistä optimisteja tai pessimistejä. Päin vastoin, asenteemme tekee ideamme, 
filosofiamme syntyy suhtautumisestamme käsin. (Unamuno 1997a, 48-49.) Jokai-
sen filosofian perimmäinen lähtökohta on siis filosofin tunteessa, suhtautumi-
sessa ja asenteessa. Näistä käsin jokainen ajattelija rakentaa oman filosofiansa. 

                                                 
38 La filosofía es un producto humano de cada filósofo, y cada filósofo es un hombre de 
carne y hueso que se dirige a otros hombres de carne y hueso como él. Y haga lo que 
quiera, filosofa, no con la razón solo, sino con la voluntad, con el sentimiento, con la carne 
y con los huesos, con el alma toda y con todo el cuerpo. Filosofa el hombre.” (Unamuno 
1997a, 71.) 
39 Y así, lo que en un filosófo nos debe más importar es el hombre (Unamuno 1997a, 49). 
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Ja tämä konkreettinen ihminen, lihaa ja luuta, on kaiken filosofian tekijä ja samanai-
kaisesti sen ylin kohde, halusivatpa sitä tai eivät tietyt itseään filosofeiksi väittävät40 
(Unamuno  2009,  13). 

Unamuno oli vakuuttunut, että kukaan filosofi ei voi ohittaa oman persoonalli-
suutensa ja ihmiselämän jatkuvuuden pakottavan tarpeen asettamaa tilaa itses-
sään. Inhimillisen tahdon universaali päämäärä, oman olemassaolon ikuistami-
nen, on ohittamaton arvo, johon kaikki filosofia nojautuu (mt., 311). Unamunon 
filosofista ajattelua on monissa tulkinnoissa kutsuttukin filosofiseksi antropolo-
giaksi (ks. esim. Cesar Medina 1992, 44; Legido Lopéz 1967). Tekninen filosofia, 
jota Unamuno ymmärtää aina vain vähemmän, on vain filologiaa, todellisen fi-
losofian juuret ovat jossakin paljon syvemmällä. Se on yhtä ihmisen, kokonaisen 
konkreettisen ihmisen kanssa (Cesar Medina 1992, 21.) Unamuno asettaa konk-
reettisen ihmisen kaiken lähtökohdaksi, keskipisteeseen ja päämääräksi. Tarkoi-
tus on ihminen, merkitys on yksilöllisen ihmisen elämän jatkuminen. 

Unamunon filosofiaa on useaan otteeseen monen eri tahon toimesta pyritty 
asettelemaan otsikon ”filosofinen antropologia”, suomeksi ”filosofinen ihmistut-
kimus” alle. (Ks. esim. Cesar 1992.) Tämän leiman lyöminen hänen filosofiansa 
pääotsikoksi, hänen ajattelunsa kokonaisuutta kuvaamaan, on kuitenkin mieles-
täni kovin kapea-alainen ja rajallinen tapa tulkita Unamunon ajattelua. Toki filo-
sofia on Unamunolla aina ihmistä koskevaa ihmisen toimintaa. Unamuno kirjoit-
taa kuitenkin paljon metafysiikasta, ontologiasta ja etiikasta, jotka Unamunon fi-
losofian todellisuudessa luonnollisesti asettuvat ihmisyyden alaotsikoiksi, mutta 
ovat yhtä kaikki metafysiikan, ontologian ja etiikan kysymysten filosofista selvit-
telyä. Samoin estetiikka ja epistemologia ovat hänen ajattelussaan läpikäyviä tee-
moja, Yhtä lailla filosofia on Unamunolle aina filologista toimintaa, joten kielen-
filosofian kysymystenasettelut ovat myös Unamunolle keskeisiä. 

”Ajattelu lepää ennakkoluuloissa ja ennakkoluulot käyvät kielessä” (Una-
muno 1997a, 305). Niinpä kaikki ajattelumme, joka aina tapahtuu kielellä, on 
väistämättä ennakkoluuloista. Pohjimmiltaan kaikki filosofia on filologiaa. Ja fi-
lologia on osaltaan suurine analogisine muodostelmineen ja hedelmällisine la-
keineen sattumanvaraista, irrationaalista, ehdottomasti mittaamatonta. ”Historia 
ei ole matematiikkaa sen enempää kuin filosofiakaan”. Kantkin käyttää riimiä ja 
esteettistä symmetriaa ilmaisunsa välineenä. (Mt., 305-306.) 

Uteliaisuus, sisäinen tarpeemme tietää, viriää ja johtaa toimintaan vasta, 
kun on tyydytetty tarpeemme tietää selvitäksemme hengissä. Tietämisen tar-
peemme taustalla on ihmisen tarve säilyä hengissä. Vaikka näin ei aina tapahdu 
nykyolosuhteissamme, vaan uteliaisuus saattaa ohittaa välttämättömyytemme ja 
tiede nälän, tosiasia on, että uteliaisuus syntyi tarpeesta. Tiede tulisi kääntää ih-
misten palvelukseen, ei päinvastoin. Tiedemiehetkin luullessaan tavoittelevansa 
totuutta sen itsensä vuoksi, etsivät itse asiassa elämää totuudessa. Tieteen muun-
nelmat perustuvat inhimillisiin tarpeisiin. Tieteilijät, tiesivätpä sitä sitten tai eivät, 
työskentelevät ihmisten palveluksessa, jotka pyytävät heiltä vahvistusta kai-
puulleen. (Unamuno 2007, 20-21.) 
                                                 
40 Y este hombre concreto, de carne y hueso, es el sujeto y el supremo objeto a la vez de 
toda filosofía, quiéranlo o no ciertos sedicentes filósofos. (Unamuno 1997a, 47.) 
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Ihmisen filosofinen uteliaisuus, hänen sisäsyntyinen tarpeensa tietää herää 
ja tulee tyydytetyksi vasta, kun hänen tarpeensa tietää elääkseen on tyydytetty. 
Utealiaisuus on peräisin elämänvoiman tarpeista. Se pakottaa tieteenkin palvele-
maan ihmisolentoja. Tieto on Unamunolle olemassaolon tarvetta (Collado 1962, 
276). Se palvelee ensisijaisesti ihmisen itsesäilytyksen vaistoa. Voidakseen elää 
toisten ihmisten kanssa yhteiskunnassa ihminen tarvitsee kaikki aistinsa: näön, 
kuulon, tunnon, hajun ja maun. Yhteiskunta itsessään on yksi aisti lisää, todelli-
nen jaettu aistimus. (Unamuno 2007, 12.) 

Aseteltaessa vastentahtoista Unamunoa vastentahtoisesti erilaisten ismien 
luokkiin Barea (1952) löytää useita sellaisia, joiden häiveitä Unamunon filosofi-
asta voidaan havaita. Barean (1952, 32; 57) mukaan Unamuno voitaisiin sijoittaa 
modernin filosofisen ajattelun virrassa eksistentialistien, personalistien, pragma-
tistien, anti-rationalistien ja vitalistien joukkoon, jos halutaan lyödä leimoja. 
Vaikka Unamunolla oli paljon oppilaita, hän ei perustanut omaa koulukuntaa 
(mt., 7). Unamunon ajattelu oli siinä määrin omintakeista ja luokitteluja, muotoja 
väistelevää, että minkään muunkaan koulukunnan alle ei hänen filosofiaansa voi 
puhtain omatunnoin sijoittaa. Unamuno näkikin, ettei tieteellinen nimetä ja luo-
kitella ihmisen todellisuutta ollut tarkoituksenmukainen tapa lähentyä totuutta, 
joka on ihmiselle sydämen, ei pään totuus, toisin sanoen tunteen ja tahdon ratio-
naaliselle ajattelulle tavoittamaton moraalinen totuus. 

2.5.2 Filosofia on taistelua totuuden puolesta 

Onko ihminen tehty tiedettä varten vai tiede ihmistä?41 (Unamuno 2009, 25.) 

Totuus on Unamunon mukaan järjen yläpuolella, järjen alapuolella tai sen sisällä, 
jotakin, mikä saa meidät elämään, säilymään ja ikuistamaan itsemme, se, mikä 
ylläpitää ihmisen ja yhteiskunnan. (Unamuno 2007, 24.) Totuuden tavoittelemi-
nen sen itsensä vuoksi oli Unamunon mielestä epäinhimillistä. Puhdas tieto it-
sessään ei voi olla mikään päämäärä sinänsä, vaan jokaisen filosofian, kaiken fi-
losofia, mikä on enemmän kuin filosofointia, lähtökohdan tulee olla todellinen ja 
käytännöllinen, sillä on toisin sanoen oltava tarkoitus. Filosofian tarkoitus on 
auttaa ihmisiä ja yhteiskuntia tietoisuudessaan ja asenteessaan elämää kohtaan. 
(Barea 1952, 29.) Näin ollen totuuden, johon filosofia tähtää,  tulee myös olla to-
dellinen ja käytännöllinen, sisältää inhimillinen tarkoitus. Tällaisen totuuden 
löytymiseen ei Unamunon mukaan tiede tai filosofia tieteenä auta. On olemassa 
totuuksia, joita järki ei havaitse. Niiden etsimiseen filosofia tarvitsee toisenlaisia 
menetelmiä ja reittejä. (Andersen 2015, 8.) Tarinassa Sakset (Las Tijeras) Una-
muno kirjoittaa totuudesta: 

Ideat, don Pedro, ovat vain painolasti… Ainoa totuus on elävä totuus, ihminen, se joka 
niitä kantaa…42 (Unamuno 1947, 155.) 

                                                 
41 ¿Se hizo el hombre para la ciencia o se hizo la ciencia para el hombre? (Unamuno 1997a, 
56). 
42 Las ideas, don Pedro, no son más que lastre… La única verdad es la verdad viva, el hom-
bre que las lleva… (Unamuno 1947, 155.) 
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Tiede totuuden tavoittelun välineenä on Unamunon näkemyksen mukaan ereh-
tyväinen. Totuuden vaatimus on pulmallinen, sillä reaalimaailma ei ole Unamu-
nolle riittävä sen saavuttamiseksi. (Celso Medina 2004, 2-3.) Unamuno ei suin-
kaan syöksynyt filosofina runouden syliin tai päätynyt käsitykseensä totuudesta 
sitä tarkoin tutkimatta. Armando F. Zubizarreta (1960) kertoo Unamunon tunte-
mattomasta “loogisesta filosofiasta”. Myös Zubizarreta nostaa esiin keskustelun 
siitä, missä määrin Unamunoa voidaan pitää filosofina. Unamunon filosofiutta 
kyseenalaistaneiden tahojen Zubizarreta uskoo nimenomaan kaipaavan Unamu-
nolta puuttuvaa filosofista järjestelmää. Kuitenkin nämä oletukset Unamunon 
ajattelusta perustuvat ennakkoluulohin ja tietämättömyyteen Unamunon filoso-
fisesta reflektiosta sen alkuperäisessä merkityksessä. Zubizarreta nostaa Unamu-
non “antropologisen kokemuksen” (experiencia antropológica) hänen filosofiansa 
keskiöön, ja kuvailee, kuinka Unamuno sitä edeltävissä järjestelmällisissä ja joh-
donmukaisissa filosofisissa pyrkimyksissään päätyi umpikujiin, joita ei tunnista-
nut omikseen, ja joista sittemmin luopui. (Mt., 15.) 

Unamunon aivan varhaisvaiheen “looginen filosofia” osoitti hänen syvän 
mukautumisensa aikakautensa filosofiaan ja ajatteluun. Vuonna 1886, 21-vuoti-
aana, Unamuno kirjoitti filosofisen tekstin Filosofía Lógica. Keskeneräinen ja jul-
kaisematon teos käsittelee 94 sivussaan monimutkaisen filosofisen kysymyksen-
asettelun. Humanistisen ateismin läpäisemässä teoksessa Unamuno onnistuu 
rikkomaan aikakauden tieteisuskon ja positivismin tiukat rajat vangitakseen ole-
massaolon.  Noissa vähissä sivuissa Unamuno tiivistää koko länsimaisen filoso-
fian polun positivimista aina Ortegaan ja Heideggeriin asti Husserlin fenomeno-
logiaa lähestyen. (Mt., 16-17.)  

Tekstissä Unamuno julistaa, ettei ole materialisti, ei spiritualisti, eikä sen 
enempää dualistikaan, vaan uskoo kaikkien ilmiöiden takana olevan yhden ai-
noan voiman (mt., 17.) Positivismin hengessä Unamuno tulee johtopäätökseen, 
että filosofialla ei ole omaa tutkimuskohdetta, sillä tosiasiat ovat tieteen tutki-
muskohteita. Filosofian alueeksi jää vain ylemmän tason loogisen synteesin 
kenttä tieteen tutkiessa todellisen kokemuksen kenttää. Jo teoksen alkusivulta 
lähtien Unamunon filosofinen henki on kuitenkin Zubizarreta näkemyksen mu-
kaan ylivertainen aikansa positivismiin nähden asettuen välittömästi taisteluun 
se kanssa. (Mt., 18.) Unamuno kunnioitti tiedettä suunnattomasti, muistuttaa Ar-
turo Barea (1952, 38), vaikkakin niiden rajojen puitteissa, jotka Unamuno oli val-
mis tieteelle myöntämään. 

Tehdessään todellisesta abstraktia, järki tappaa elämän, Unamuno lataa. 
Järki on elämän vihollinen. Järki voi olla korkeintaan suhteellista. Sen tehtävä on 
suhteuttaa ja yhdistellä irrationaalisia elementtejä. Järki ja mielikuvitus asettuvat 
vastakkain. Järki purkaa ja sulattaa olevaisen puhtaasti ilmiölliseksi. Kun eläväi-
nen ja järjellinen näin asettuvat ristiriitaan, filosofian menetelmänä rationaalinen 
päättely ei ole mahdollinen, sillä se ei kykenevä vastaamaan elämän ja filosofian 
kysymyksiin. Näin ollen filosofian perinteiset metodit Unamuno sen polun kul-
jettuaan, ponnistelun ja kokeilemisen jälkeen, jättää taakseen. (Collado 1962, 279-
281.) Tieteen taipumus muuttaa totuus rationaalisiksi johtopäätöksiksi ja filoso-
fisiksi dogmeiksi on virheistä vakavin ja lopulta paradoksi. (Andersen 2015, 14.) 
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Sydämen filosofian tehtävä ymmärtää inhimillistä todellisuutta ja olemassaoloa 
jää elävän, eläväistä luovan mielikuvituksen vastuulle. 

Välttääkseen kartesiolaisen rationalismin kritiikin Unamuno ottaa loogisen 
filosofiansa lähtökohdaksi sisäiset tuntemukset tavalla, jossa myös unet, harha-
näyt, kuvitelmat ja toiveet ovat “aistillisia faktoja” (hechos sensibles). Nämä ovat, 
eivät enempää tai vähempää kuin faktoja, eivät sen enempää sisäisiä kuin ulkoi-
sia, subjektiivisia kuin objektiivisia, ideaalisia tai reaalisia. Kaikkein näiden mää-
ritelmien Unamuno sanoo olevan suhteita. Tässä Unamuno asettuu tietyn sub-
jektiivista lähtevään perspektivismiin. Hän haluaa ennen kaikkea ilmaista eksis-
tentiaalisen tosiasian välttäen kaikki erottelut ja kahtiajaot. (Zubizarreta 1960, 19.) 
Erikoisella tavalla Unamunon myöhemmässä ajattelussa juuri kahtiarepeävien 
vastakohtaisuuksian välinen ristiriitainen jännite, vaikkakin nimenomaan tuon 
subjetiivisen olemessaolon kokemuksen, eikä suinkaan käsitteiden, kategorioi-
den tai ajattelun, alueella viriää hänen koko filosofiansa kantavaksi voimaksi. 
Kokevasta ihmisyksilöstä tulee Unamunolle se yksi ainoa, erottelematon, jaka-
maton mahti. 

Unamunolle subjekti ei voi olla abstrakti termi. Puhdas minä, puhdas sinä, 
jolle Unamuno puhuu tai jolle minä nyt puhun, ei ole abstrakti, vaan konkreetti-
sesti totta. Tämä on Unamunon filosofian elävä mieli ja merkitys, jonka hän pyr-
kii ilmaisemaan puhuttelemalla yhtäkkiä loogisen esityksensä keskeltä poiketen 
lukijaansa suoraan, kuten hänellä on tapana myöhemmin tehdä myös kaunokir-
jallisissa teoksissaan tavanomaista diskurssia ja genreä rikkoen ja kyseenlaistaen.  
Siellä, missä on ajattelua, Unamuno sanoo, on aina myös subjekti, objekti ja suhde 
näiden välillä. (Zubizarreta 1960, 21.) Unamuno kiistää näin kartesiolaisen epäi-
lyn filosofian lähtökohtana ja tukeutuu Campanellan alkuasetelmiin, joissa 
“olemme, ja voimme tietää ja rakastaa”, koska tässä ihmistä ei redusoida ajatte-
luksi tai ajattelulle. (Mt., 22.) Unamunolle olemassaolo on olemista idean ulko-
puolella, ja olla idea on olla tosiasian ja teon (hecho) ulkopuolella. Olemassaolo 
on olla ajassa ja tilassa. “Ideat ovat, tosiasiat ovat olemassa.” (Mt., 23.) 

Jo tässä varhaisessa tekstissään Unamuno pyrkii tekemään espanjan kie-
lestä filosofiansa kielen ja saattaakseen ajattelunsa asiantuntijoiden saataville. 
Hänellä oli siis vakava pyrkimys luoda espanjalainen filosofian kieli.  Jo tuolloin 
Unamuno etsi elävää, vitaalista kieltä, etääntyen monimutkaisista sanallisista ra-
kenteista. Hänellä oli ilmeinen tarve etsiä uusi kieli ilmaisemaan löytämäänsä 
eksistenssiä. (Mt., 27.) Subjekti on ennen olemissaoloa, oleminen ennen ajattelua, 
ajattelee, koska on olemassa, ei toisinpäin. Subjekti on olemassa koska tekee eli 
koska elää. (Mt., 28.)  

Myös Unamunon ensimmäiset filosofiset järjestelmät liittyvät hänen senti-
mentaalisiin, tunteita koskeviin seikkailuihinsa, Zubizarreta toteaa. Loogisen fi-
losofian tekstin kirjoittamien aikoihin Miguel de Unamuno vieraili Guernicassa 
tyttöystävänsä Conchan luona. Rakkaus, jota Miguel tuntee, on tieteelle selittä-
mätön redusoitumaton todellisuus, jonka olemassaolo ja totuus on hänelle kiis-
taton. Kaikki yritykset selittää sitä järjellä, silpovat sen ja ruhjovat koko hänen 
oman persoonansa. Rakkaus edustaa kuolemattomuutta ja kuolema ilmenee hä-
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nelle ylitsepääsemättömänä esteenä. Unamuno tuntee kyltymätöntä todellisuu-
den janoa. (Mt., 29.) Siispä jo aivan filosofiansa alkumetreiltä, nuoruusvuosinaan, 
aikakautensa tunnustettuja ja perinteisempiä filosofian menetelmiä käyttäen 
Unamuno kävelee loogisen filosofian polun päähän ja lähtee filosofisesti omille 
teilleen, joilla hän ei suinkaan vaeltele yksin, kuten hieman myöhemmin (luku 
2.5.5) tulemme näkemään. Nämä askeleet poispäin toisista, mutta kohti omaa, 
vievät Unamunon pysyvästi maisemiin, joiden filosofisuuden olemus on yhä 
kiistelyn kohteena. Zubizarretta lausuu kuitenkin yksikantaan, että Unamuno on 
länsimainen ihminen, joka filosofisessa mielessä löytää eksistenssin, olemassa-
olon, filosofiansa perustaksi, ja näin ollen hänellä on kiistaton paikkansa filoso-
fian historiassa.  

Ehkäpä on turvauduttava hänen henkilöhahmonsa tutkimiseen, jotta saa-
taisiin vastauksia enemmän kuin yhteen filosofiaa itseensä koskevaan kysymyk-
seen, Zubizarretta päättelee. (Mt., 31.) Zubizarreta monien muiden muassa tah-
too tehdä Unamunosta eksistentialistia, mutta havahtuu sitten itsekin huomaa-
maan, että konkreettinen, lihaa ja luuta olevan ihminen ainoaksi, minkä Una-
muno lopulta ottaa filosofiansa ja ajattelunsa lähtökohdaksi, ei yksin tietoisuus, 
vaan koko ihminen. (Mt., 32.) 

Näin hän sanoo yhtenään; ”Vain tiede on elämän mestari”, ja ajattelee sitten: ”Eikö 
elämä ole tieteen mestari?”43 (Unamuno 1946a, 23.) 

Unamunon näkemys on, että tieteet ovat korvaamattomia inhimilliselle elämälle 
ja ajattelulle täyttäessään objektiivisen päämääränsä, joka on pohjimmiltaan ta-
loudellinen ja mekaaninen (Unamuno 1997a, 48). Filosofian ja ihmisen olemassa-
olon näkökulmasta tiede on kuitenkin ”kuolleiden ideoiden hautausmaa”. Kuo-
lemasta syntyy silti elämä ja elämästä kuolema. Pää opettaa meille kuolemaa sy-
dämen avatessa meidät elämälle, Unamuno vakuuttaa. Tiede näyttää meille to-
dellisuuden tarkoituksettomana ja turhana, mutta samanaikaisesti rakkaus uu-
delleenluo meille kaiken runsauden. Älykkyys on Unamunolle kauhistuttava 
voima, joka suuntautuu kuolemaan. Logiikka pyrkii tyhjentämään kaiken iden-
titeeteiksi ja yleistyksiksi. Tämä ei kuitenkaan ole totuus, sillä mitään sellaista 
kuin olemisen kaksi samanlaista perättäistä hetkeä ei ole ei olemassakaan. Tietä-
minen on Unamunon mukaan epä-yksilöllistämistä, homogenoimista, joka ka-
dottaa todellisuuden perimmäisen heterogeenisen, elävän luonteen. Jonkin asian 
analysoiminen edellyttää sen tappamista mielessä, jolloin se lakkaa olemasta 
elävä itsensä. Paperille kirjoitetut, sydämen syleilystä irrotetut, muuttumatto-
miin muotoihin kiinnitetyt ajatukset ovat jo ”ajatusten ruumiita”. Kuinka siis 
järki voisi tavoittaa mitään elämästä, Unamuno (2007, 38-39) ihmettelee ja toteaa, 
että totuus tunnetaan ja eletään, sitä ei ymmärretä. Mielikuvitus on tietämisen 

                                                 
43 Es lo que él dice a menudo: “Sólo la ciencia es maestro de la vida”, y piensa luego: “¿No 
es la vida maestra de la ciencia?” (Unamuno 1946a, 23.) Katkelmassa olen kääntänyt sa-
nan ’maestro’ suomeksi sanalla ’mestari’. Espanjaksi sana sisältää myös merkityksen ’opet-
taja’ ja ’alkuperäisversio’.  
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muoto, joka antaa todellisuuksia (mt., 23). Siltikin tarvitsemme logiikkaa, ”pelot-
tavaa voimaa”, välittääksemme ajatuksemme, jopa ajatellaksemme ne, sillä me 
ajattelemme sanoilla, puhumme itsellemme sanoilla, jaamme todellisuutemme 
toisten kanssa puhuen (mt., 39). 

Paha ei ole se, että ihmiset näkevät sammakon (Salamancan yliopiston jul-
kisivussa, vaan että he eivät näe muuta. Logiikka, tiede ja pedagogiikka tieteenä 
(pedagogia), analyysi, määrittely sinänsä ei ole pahasta. Nähdäkseni Unamuno 
ei sano, että ne olisivat kaikissa tilanteissa turhia tai että niitä ei tulisi lainkaan 
tehdä.  Unamuno tarkoittaa, että ihmisyyden ja elämän oleellisuuksia ei tavoiteta 
järjen, tieteen, analyysin, määrittelyn, käsitteiden avulla, vaan tie niiden luokse 
kulkee konkreettisen, elävän kokemisen ja fiktiivisen, surrealistisen, ekspressii-
visen, luovan ilmaisun kautta. Näin ollen tärkein kasvatuksesta ja kasvatuksessa 
ei ole tavoitettavissa rationaalisen tieteen keinoin, vaan tapahtuu lihan ja luun, 
rakkauden ja tunteen, tahdon ja kärsimyksen, ihmisen ja unen todellisuudessa. 
Ymmärryksen saavuttamiseksi emme saa unohtaa asioiden synteettistä, esteet-
tistä ja konkreettista puolta, elävää, lihan ja veren, ihmisen todellisuutta. Hyvä 
elämä, ihminen ja kasvatus ovat ensisijaisesti ja pohjimmiltaan jotakin muuta 
kuin käsitteitä, tieteellisiä teorioita tai rationaalisia, loogisia totuuksia. Halutes-
samme tavoittaa totuuden emme siis Unamunon mukaan saa unohtaa tai sivuut-
taa ihmistä elävänä, rakkautta voimana tai kasvatusta kanssakäymisenä. 

”Ennen kirjat täytettiin sanoilla, nyt ne täytetään sellaisella, mitä kutsutaan 
tosiseikoiksi tai dokumenteiksi; missään ei vain näe ajatuksia…”, Unamunon ro-
maanihahmo Don Sandalio shakinpelaaja haikailee (Unamuno 2008, 43). Unamu-
nolle ajatukset ovat tosiseikkoja tärkeämmät, ja kirjoitetun tekstin muoto keino 
ilmaista todellisia ajatuksia, ei vain merkityksettömiä abstraktioita. Looginen ta-
rina Unamunon filosofisesta valinnasta on kuin impressionistisen tai ekspressi-
onistisen taidemaalarin valinta. Hän opettelee ensin maalaustaiteen perinteiset 
taidot, keinot ja tekniikat, toteaa ne sitten riittämättömiksi, sopimattomiksi tai 
epätarkoituksenmukaisiksi ilmaisemaan sitä, mikä on tarpeen ilmaista ja etsii toi-
sen/toista tapaa viestiä tavoittelemaansa ajatusta, tunnetta, oivallusta tai näky-
mää. Syntyy ekspressio tai impressio, joka saavuttaa, koskettaa katsojansa ja kuu-
lijansa. Täten viriää uusi tapa tallentaa ja välittää jotakin inhimillisesti välttämä-
töntä. Vaikka Unamunolle filosofia on runoutta, se on kuitenkin äärimmäisen 
vakava ponnistus, elämän ja kuoleman kysymys, elämän ja kuoleman kysymys-
ten kanssa tapahtuva elämänmittainen, henkilökohtainen kamppailu, jonka ta-
voite on totuuden, surullisenkin, löytäminen ja puolustaminen.  

Elämänsä hedelmällisimmät päivät Unamuno (1982, 7) sanoo eläneensä to-
tuuden puolesta taistelijana. Hän lähestyy filosofiaa takaoven kautta (Ferrater 
Mora 1962, 34.). Silti Unamunon intohimoinen päämääränsä oli tavoittaa totuus. 
Pyrkimys totuuteen on rauhaakin tärkeämpi tavoite. Totuuden tavoittelu, vaikka 
onkin päämääränä saavuttamaton, edellyttää periaatteista, dogmeista ja rajaami-
sesta luopumista, uskallusta pysyä luokittelemattomissa, rohkeutta hämmentää 
ja pysyä ulkopuolella tunnustettujen tapojen ja hyväksyttyjen doktriinien, hän 
väittää. Silti Unamunon pakottava tarve pysyä filosofian äärellä säilyi läpi elä-
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män. Juuri filosofia voi olla linkki, joka mahdollistaa ihmisen laajemman ymmär-
ryksen todellisuudesta. Filosofia asettuessaan uskonnon, tieteen ja taiteen väli-
maastoon etsimään yleisempää kokoavaa näkemystä, tavoittaa jotakin, mihin 
tiede, teologia tai taide yksin eivät yllä.  

Totuus oli Unamunolle autenttisuutta ja aitoutta. Se on tehtävä itsen sisällä, 
se on sisäisyyden ainesosa, sen koko substanssi. Totuus uskotaan koko sydämellä 
ja sielulla44 (Unamuno, O. c. 1966 I, 812).   Ihminen on totuus itsessään, se sama 
totuus, joka hänellä on sisällään. Totuutta ei tiedetä, vaan sitä ollaan. (Collado 
1962, 474.) 

Unamuno näkee filosofian toimintana, joka runouden lailla tarttuu ihmisen 
olemassaolon syvimpiin kokemuksiin, epävarmuuteen ja ristiriitaan sekä todel-
lisuuden perimmäiseen käsittämättömyyteen tietoisuudelle. Filosofia tekee näin 
sitoutumatta rajoihin, tarkoituksellisesti asettuen kuin liimaksi eri näkökulmien 
välille, syntetisoiden ihmisen kokemuksen ja tietoisuuden eri puolia yhteen 
eheämmäksi ymmärrykseksi maailmasta. Unamunolle filosofian on koko ihmi-
sen filosofiaa, ei ainoastaan pään rationaalista järkeilyä, vaan eritoten sydämen, 
lihan ja luun, luuytimen, ihmisen ristiriitaisten ja järjettömienkin tuntemusten fi-
losofiaa, koko ihmisen ja koko elämän filosofiaa. Tällaisena syntisoivana runou-
tena filosofia järjestelee ajatuksiamme, luo ymmärrystä todellisuudesta ja kom-
munikoi kauneutta tavalla, joka liittää kunkin filosofin monodialogin inhimilli-
seen yhteisöön, kulttuuriin. Se, että Unamunolle filosofia on toista kuin hänen 
aikansa tai meidän aikamme analyyttisen suuntauksen kannattajille, ei oikeuta 
tai perustele Unamunon sulkemista filosofian ulkopuolelle edes akateemisessa 
merkityksessä. 

Unamuno filosofiaa on kutsuttu traagiseksi filosofiaksi (Ferrater Mora 1962),  
jota se varmasti onkin. Samalla se on kuitenkin myös ihmisen filosofiaa, elämän 
filosofiaa ja ennen kaikkea totuuden ja toivon filosofiaa. Blanco Aguinaga teok-
sessaan El Unamuno contemplativo vuodelta 1959, jolloin Unamuno-tutkimuk-
sessa keskityttiin kuvaan Unamunon hahmon ärhäkkäästi vastaanväittelijästä, 
kaikkea vastaan kamppailijasta, oman traagisuutensa kanssa painivasta tuskai-
sesta ihmisestä, tuo esiin toisen Unamunon. Blanco Aguinanaga kuvailee mietti-
väistä, pohdiskelevaa, mielenrauhaa ja seesteisyyttä ikuisuudesta hakevaa ja tah-
tovaa Unamunoa, jonka hän näkee yhtä merkittävänä ja vahvana tuon toisen, 
taistelevan, rinnalla. (Mt., 10-43.) On kaksi Unamunoa, Blanco Aguinaga kertoo 
(mt., 35), jotka Unamunolle hyvin tyypillisellä tavalla asettuvat hänessä ja hänen 
filosofiassaan raukeamattomaan vastakkaisasetelmaan, ratkeamattomaan risti-
riitaan, jonka puitteista, sen jännitteisestä dynamiikasta syntyi hänen filosofiansa, 
rakentui hänen persoonansa ja luotiin hänen ajattelunsa oleellisin oivallus: filo-
sofia, ihminen ja elämä ovat mahdollisia vain ristiriidan dynamiikassa. Unamu-
nolla on vilpitön pyrkimys ratkoa ihmisen perimmäisiä kysymyksiä nimen-
omaan filosofian keinoin. Vaikka hänen keinonsa ovat valtavirrasta poikkeavat, 
on hänellä aito tahto etsiä myös rationaalisia tapoja saavuttaa vastauksia näihin 
kysymyksiin. Yhtä kaikki kaiken lähtökohdan niin filosofiassa kuin tieteessä ylei-
semminkin täytyy olla ihminen ja nimenomaan yksilöllisen, lihaa ja luuta olevan 
                                                 
44 Verdad es lo que se cree de todo corazón y con todo el alma (Unamuno, O. c. 1966 I, 812). 
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persoonan, Miguel de Unamunon itsensä. Unamunoa piinannut kuolemanpelko 
ja ikuisen elämän perustelujen etsiminen, hänen elinikäinen Jumalan nälkänsä ja 
kaiken hänen ajattelunsa ja työnsä kyllästänyt traaginen elämäntuntonsa sävyt-
tävät niin hänen johtopäätöksiään kuin keinojaankin. 

Unamunolle totuus on vääjäämättä tieteen tavoittumattomissa, mutta ihmi-
nen voi koskettaa totuutta muilla keinoin. Vaikka tieteen avulla voidaan saavut-
taa hyödyllistä tietoa inhimillisiin tarpeisiin, tiede positivistisena ponnistuksena 
ei voi saavuttaa syvimpiä perimmäisiä totuuksia. Ne ovat järjen ulottumatto-
missa, ja koska tiede on rationaalista, järkiperäistä toimintaa, ei se voi koskaan 
päästä käsiksi siihen, mikä on merkityksellisintä ja todellisinta. Unamunolla To-
tuus on jotakin, mikä löytyy lopulta omasta itsestä. Filosofia on toimintaa, jolla 
ihminen tähän pyrkii. Koska tiede ja järki eivät voi totuuteen päästä, vaan pikem-
minkin karkottavat sen tieltään ja tappavan elävän totuuden siihen tarttuessaan, 
ovat filosofian keinot tavoitella totuutta toiset kuin tieteen keinot. Järkiperäisyys, 
kriittisyys ja objektiivisuus, selkeys, jotka edelleen toimivat tieteellisen toimin-
nan ihanteina, eivät Unamuno mukaan voi koskaan tavoittaa totuutta. Totuus on 
mahdollisuus. Totuus on Unamunolle paradoksi, tieteellisen objektiivisessa 
muodossaan vain likiarvo subjektiivisesta totuudesta, jota ihminen etsii itsestään 
tekemällä ikuisen päätöksen totuudesta (Collado 1962, 480). Sitä kohti pyrkimi-
nen edellyttää kokonaisen, todellisen, konkreettisen ihmisen läsnäoloa sekä teki-
jöinä että tarkastelun kohteena. Ihminen voi vakuuttua totuudesta, muttei voi 
milloinkaan saavuttaa varmuutta sen totuudenmukaisuudesta. Tähän perustuu 
Unamunon ajattelussa uskon ja tunteen osuus totuuden tavoittelussa.  

Filosofia on lähempänä runoutta, jossa kielellisin keinoin, intohimon ja tun-
teen, jonkin sisäisen pakon motivoimana pyritään luomaan ja ilmaisemaan ihmi-
senä olemisen todellisuutta. Intohimo, kauneus ja koskettavuus ovat tärkeitä. 
Kaikella tietämyksellä on Unamunon mukaan päämäärä. Tietäminen tietämisen 
vuoksi, ei ole muuta kuin surullinen vetoomus periaatteen vuoksi. (Unamuno 
1997a, 59.) Unamunolle tietämyksen päämäärä on ihminen, ihmisen kokonais-
ymmärrys maailmasta, joka palvelee ihmisen tarvetta ikuistaa itsensä. 

2.5.3 Ihmisen traaginen elämäntunto on filosofian lähtökohta 

Ja tämä kaiken filosofian ja kaiken uskonnon henkilökohtainen ja affektiivinen lähtö-
kohta on traaginen elämäntunto.45 (Unamuno 2009, 51). 

Ja eikö se [sielun kuolemattomuus] siis ole kaiken filosofian todellinen perusta, todel-
linen lähtökohta, vaikka intellektualismin kierouttamat filosofit eivät sitä tunnistaisi-
kaan?46 (Mt., 50). 

Filosofian lähde on ihmisen traaginen taistelu itsensä pelastamiseksi, tietoisuu-
tensa säilyttämiseksi, itsensä rakastaminen, joka ilmenee kuolemattomuuden 

                                                 
45 Y ese punto de partida personal y afectivo de toda filosofía y de toda religión es el senti-
miento trágico de la vida (Unamuno 1997a, 77). 
46 Todo lo demás [que la immortalidad del alma] es escamoteo de professional de la 
filosofía. (Unamuno 1997a, 77.) 
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kaipuuna (Unamuno 1997a, 77).  Unamuno kiskoo oman elämänsä traagisen tun-
teen hädästä käsin filosofian väenvängällä olemassaolon yli tuonpuoleiseen.  
Hän etsii yli-elämää, heittäytyy rajalliset järjestelmät hyläten oman olemisensa 
runolliseen ja luovaan elävässä arjessa tapahtuvaan uutteraan ja sinnikkääseen 
totuuden metsästykseen vaatien pelastavaa ja armahtavaa todellisuutta (Zubi-
zarreta 1960, 32; 13). 

Koska kuolemattomuuden saavuttaminen jää ihmiselle väistämättä toteu-
tumattomaksi haaveeksi, jonka puolesta taisteleminen on kuitenkin niin filoso-
fian kuin elämänkin mieli, viriää häneen ristiriita, jonka kanssa kamppaileminen 
asettuu niin filosofian kuin koko olemassaolonkin ytimeen. Ihminen janoaa kuo-
lemattomuutta, vaikka järjellään tietää nälkänsä jäävän tyydyttymättömäksi ja 
taistelun olevan turhaa, tässä elämässä loppumatonta tai tavoitteiltaan toteutu-
matonta. On filosofoitava ikuisten kysymysten parissa säilyäkseen ikuisen ää-
rellä, on elettävä parhaaksi mahdolliseksi itsekseen, jotta ei voisi tulla tuhotuksi 
ja on taisteltava mahdottoman puolesta jättiläisiä ja tuulimyllyjä vastaan. Una-
munon filosofia on pelastuksen filosofiaa (Savignano 1989, 79). Kun ihminen tu-
lee tietoiseksi oman taistelunsa näennäisestä mielettömyydestä ja ratkeamatto-
muudesta, elämänsä ristiriitaisesta hankauksesta, oivaltaa hän oman traagisuu-
tensa ja havaitsee tuntevansa elämisen traagista tunnetta, traagista elämäntuntoa.  

On olemassa jotakin, jota paremman puutteessa kutsumme traagiseksi elämäntun-
noksi. Se kantaa mukanaan kokonaista käsitystä elämästä ja maailmankakkeudesta, 
kokonaista enemmän tai vähemmän selkeästi muotoitua, enemmän tai vähemmän tie-
dostettua filosofiaa.47 (Unamuno 2009, 30.) 

Ihmiset filosofoivat vakuuttaakseen itsensä siinä onnistumatta. Halulla vakuut-
tua, toisin sanoen, himolla tehdä väkivaltaa ihmisen todellista luontoa kohtaan, 
on tapana olla ei niin harvojenkaan filosofioiden intiimi lähtökohta48,. Unamuno 
(1997a, 73) sanailee. Filosofian traagisin pulma on, Unamunon mukaan, yrittää 
sovitella yhteen ihmisen älyn, tunteen ja tahdon tarpeet. Jokainen filosofia, joka 
väittää ratkaisevansa ihmisyytemme pohjalla olevan traagisen kontradiktion, on 
tuomittu epäonnistumaan. (Barea 1952, 29.)  

Filosofia, jopa kaikkein teoreettisimman doktriinin muodossa, kiinnittyy 
aina filosofin henkilökohtaiseen kohtaloon, asenteeseen elämän ja maailman-
kaikkeuden edessä. Olemassaolomme pohjalla oleva traaginen ristiriita, jonka jo-
kainen todellinen filosofia tuntee ja tiedostaa, on kaiken filosofian perusta. (Una-
muno 1997a, 59.) Ihmisen elämän ikuisen ratkeamattoman ristiriidan varaan, 
traagisen elämäntunnon elävään jännitteeseen virittää Unamuno filosofiansa. 
Traagisuuden kanssa elämisestä ja elämiseen Unamuno kehitti ajattelunsa. Siispä 
itse asiassa kuolemattomuuden kaipuun sijaan Unamuno laskeekin enemmän tai 

                                                 
47 Hay algo que, a falta de otro nombre, llamaremos el sentimiento trágico de la vida, que 
lleva tras sí toda una concepción de la vida misma y del universo, toda una filosofía más o 
menos formulada, más o menos conciente. (Unamuno 1997a, 61.) 
48 Pues para eso suelen filosofar los hombres, para convencerse a sí mismos, sin lograrlo. Y 
este querer convencerse, es decir, este querer violentar la propia naturaleza humana, suele 
ser el verdadero punto de partida íntimo de no pocas filosofías. (Unamuno 1997a, 73.) 
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vähemmän muotoillun, mutta yhtä kaikki kokonaisen filosofiansa, käsityksen 
elämästä itsestään, paremman nimen puutteessa tälle traagiselle elämäntunteelle.  

2.5.4 Unamunon filosofiset keinot 

Olisi helppoa vain todeta, ettei Unamunolla ole metodia, tai ettei hänen ajatte-
lunsa ole filosofiaa lainkaan. Tai ainakin väittää, että Unamunon filosofia on ei-
systemaattista, kuten tekee esimerkiksi Cecar Medina (1992, 20). Kun Unamunon 
ajattelua katsoo näin jälkikäteen, ajan ja etäisyyden päästä kokonaisuutena, näyt-
täytyy siinä kuitenkin tietynlainen, tietoinen johdonmukaisuus ja ilmeinen kei-
nojen kirjo, jolla Unamuno toteutti ja jäsensi ajatteluaan hämmästyttävänkin jär-
jestelmällisesti. Unamunon filosofiassa ei ehkä voi puhua jostakin yhdestä tie-
tystä menetelmästä. Cirilo Flórez (1998b, 34) kuitenkin sanoo voitavan vahvistaa, 
että Unamunon metodi oli ennen kaikkea yhdentävä, sen symboli toimiva ja te-
kevä yksilö.  Unamuno itse kieltää tällaisen yhden metodin mahdollisuuden rat-
kaista filosofisia ongelmia ja suhtautuu kriittisesti toisten filosofien (mm. Descar-
tes) metodeihin. Jos oletamme, kuten tässä teen, että Unamuno on filosofi ja hä-
nen ajattelunsa filosofiaa, seuraa tästä olettamuksesta vääjäämättä myös se, että 
tavalla tai toisella hän teki filosofiaansa. Mielestäni on myös löydettävissä kei-
nosto, jolla hän filosofoi. Cruz Hernandez (1967, 60-62) puhuu rohkeasti Unamu-
non metodologiasta, joka hänen mukaansa on ihmisen itsensä yhteyttä omaan 
olemiseensa ja olemukseensa.  Tämä inhimillisen tietämisen menetelmä toteutuu 
Unamunolla kirjoittamalla uudenlaisia romaaneja. (mt.,) Gullon puhuu Miguel 
de Unamunon ehtymättömästä monodialogista, jossa Unamuno itse kysyy ja itse 
vastaa, jossa kaikki äänessä olijat olivat hänen ääniään. Unamuno ei vaikene, sillä 
vaikeneminen olisi merkinnyt kuolemaa. Juuri elämän ja kuoleman kysymykset 
sävyttivät tätä oman yksinäisyyden lohduksi luotua ikuista keskustelua. (Gullon 
1967, 22.)  

Unamuno harjoitti filosofiaa runoillen, tarinoiden, itseään, itsensä kanssa 
vuoropuhelussa, toistaen, itselleen puhuen, asettuen niin väitteissään kuin tari-
noissaankin itsensä kanssa vastakkain, kuvaten todellisuutta metaforin, runou-
den kielellä ja lopulta jälleen todeten tämän kaiken itselleen ja lukijalleen mono-
dialogissa toistuvasti ääneen, pukien kaikessa vallitsevan ristiriitaisuuden ja epä-
johdonmukaisuuden sanoiksi. Konkreettisen ihmisen (josta lisää luvussa 3.1) ris-
tiriitojensa keskellä Unamunolle oleelliset filosofiset kysymykset ovat juuri ihmi-
senä olemiseen liittyviä, joten hänen käsityksensä filosofisista ongelmistakin 
poikkeaa monista muista, vaikkakin Unamuno väittää, että pohjimmiltaan kaikki 
filosofit tutkivat juuri näitä kysymyksiä. Kaiken objektiivisen ja fenomenaalisen 
personalisaation ja objektivaation prosessi muodostaa itse filosofian elävän (vital) 
prosessin. Itsetietoisuus ja itsetuntemus ovat Unamunon filosofiassa ihmisen en-
sisijainen ja ikuinen todellisuus (Collado 1962, 271-272.) Unamunolle filosofia ta-
pahtuu jatkuvassa kirjallisessa ja sanallisessa vuoropuhelussa juuri oman persoo-
nan kanssa, puheena itsen kanssa, monodialogina. Itsehavainnointi on Unamu-
nolle kiistattomimman varmuuden ja objektiivisimman tiedon (dato) aines (mt). 

Näin ollen löydän Unamunon ajattelusta filosofisia keinoja, filosofian teke-
misen konkreettisia tapoja. Näitä keinoja olen tunnistanut useita: monodialogi, 
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toisto, metafora (runous), tarina ja kontradiktio. Ajattelu on Unamunolle ”puhu-
mista itsen kanssa” (Unamuno 1997a, 68; 1947, 149). Ensin selvittelen tarkemmin, 
mitä nämä keinot Unamunolla käytännössä ovat. Sittemmin sovellan näitä Una-
munon filosofisia keinoja omaan kokeilevaan filosofisen antropologian ja kasva-
tusfilosofian hankkeeseeni. 

Unamunon filosofi on uneksija, runoilija, joka luo todellisuutta käydessään 
keskustelua, monodialogia, itsensä kanssa. Monodialogin voi nähdä myös viit-
tauksena Platonin dialogeihin. Unamunolla korostuneesti dialogi on filosofilla 
oman itsen kanssa käytävää. Baquero (1967, 125) puhuu Unamunon ”sokraatti-
sesta metodista”. Unamuno kätilöi itse itseään päästäkseen lähemmäs todellista 
Unamunoa, lähestyäkseen itsessään lymyävää totuutta. Tieto on Unamunolle it-
sehavainnointia, eritoten ihmisen sisäisten vastakkainasettelujen ja ristiriitojen 
huomaamista ja ymmärtämistä. Unamunon sydämessä taistelee kaksi joukkuetta. 
Kun asetun vastakkain jonkun kanssa, asetun ristiriitaan itseni kanssa (Zuaza-
goitia 1967, 115.) Itse on ihmiselle väline, ainoa väline tietää (Collado 1962, 269). 
Ajattelu on sisäinen kieli. Vaikka ajattelija keskustelisi mitä tahansa muiden 
kanssa, loppujen lopuksi varsinainen ajattelu tapahtuu aina itsen kanssa, omassa 
tietoisuudessa ja tekstissä. Itsetuntemus on ensisijainen ja perustavanlaatuisin to-
dellisuus, jonka sisältö on Unamunon mukaan ihmiselle oleellisimmissa kysy-
myksissä universaali. Itsetietoisuus on tietoisuutta maailmankaikkeudesta, hei-
jastuma kaikista muista minuuksista, vertaisista, samankaltaisista, kaikista elä-
vistä olennoista. Mitä syvempää on tietämyksemme ja tuntemuksemme itses-
tämme, sitä paremmin ymmärrämme toisia ja maailmaa ympärillämme. Kaiken 
ulkoisen personoimisen prosessi muodostaa (constituye) itse filosofiankin elävän, 
elintärkeän (vital) toimintatavan. (Collado 1962, 271-272.) 

Intohimoinen kirjoittaminen on tapa, jolla Unamunon monodialogi tulee 
näkyviin muille. Unamuno kirjoitti jatkuvasti ja monenlaisia tekstejä. Hän puhui 
itselleen ja itsestään, itsensä kautta yleisölleen lähes tauotta. Del Sentimiento 
trágico de la vida on Barean mukaan merkittävin monista Unamunon kirjoitta-
mista monologeista. Sen kaikki päättely on lähtöisin kirjoittajan henkisistä tar-
peista. Mikään ei ole objektiivista, vaan tarkoituksellisen subjektiivista, sillä tämä 
on ainoa totuudellinen lähestymistapa. Kirjoittamalla juuri näin runollisella voi-
mallaan, Unamuno esittää samalla filosofisen kannanoton; vain itsensä paljasta-
minen itselleen on tärkeää. (Barea 1952, 27.) Filosofia palvelee erottamatta aina 
jonkun yksittäisen ihmisen tarvetta nähdä elämä ja maailma kokonaisena, se kas-
vaa tunteesta elämää kohtaan. Kun tämä havaitaan, yksilö omine intiimeine pul-
mineen on huomattavissa jokaisessa filosofisessa järjestelmässä. (Mt., 29.) 

Vaikka ajattelu on puhumista itsensä kanssa, Unamunon tekstit on raken-
nettu sitouttamaan lukija (Zubizarreta 1960, 288). Ajattelu on Unamunolle sisäi-
nen kieli, joka kuitenkin tulee ihmiseen tämän ulkopuolelta (Unamuno 1997a, 68; 
Unamuno 2009, 38). Unamuno käy dialogia itsensä ja koko ihmiskunnan kanssa 
lukijoidensa välityksellä, lukijoitaan puhutellen.  

Unamuno etsi filosofista kieltä kuvatakseen ihmisen persoonan ontologiaa 
(Zubizarreta 1960, 129). Hänen ilmaisunsa olivat täynnä sanaleikkejä, jotka oli 
ladattu tietoisilla tarkoituksellisilla merkityksellisyyksillä (Zubizarreta 1960, 163). 
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Unamuno elämälle uskollisena ja pyrkimyksissään autenttiseen ilmaisuun oli tie-
toinen kirjallisuuden rajoituksista. Juuri tämä rooli tyytymättömänä runoilijana 
ajoi hänet etsimään tapaansa ”kirjoittaa verellä ja lihalla”. Runous ja kirjallisuus 
olivat hänelle lohtu. (Zubizarreta 1960, 68.) Kielen luova toiminta oli Unamunon 
filosofian ytimessä, filosofian tehtävä etsiä ja luoda kunkin kansan kirjallisuuteen 
lihallistettua konkreettista kieltä (Cirilo Flórez 1998b, 294-295). Kieltä Unamuno 
ei ymmärrä välineeksi, vaan teoiksi, joilla on energia ja potentia luoda. Unamuno 
etsii filosofian lähtökohtaa kielestä ja konkreettisesta yksilöstä, jonka paikka on 
kielessä ja yhteisössä. Kieli mahdollistaa todellisen ja ideaalisen, tunteen ja tietoi-
suuden yhteyden tavalla, jossa filosofia ei ole vain epistemologiaa vaan todellista 
ja ontologista. (Cirilo Flórez 1994, 25.) 

Ihminen voi kasvaa universaaliin merkitykseen omaa mieltään tutkimalla, 
ja Unamunon kohdalla tapahtui juuri näin (Barea 1952, 7). Barea kuvaa Unamu-
non elämäntyötä ja kirjoitusten ehtymätöntä sammiota Unamunon itsensä 
kanssa käymäksi kirjoitetuksi sanaksi muutetuksi kaksinpuheluksi, jonka myötä 
Miguel de Unamuno kehitti tarkalleen ottaen muutamia toistuvia, perustavan-
laatuisia ajatuksiaan, joilla on universaalia inhimillistä merkitystä. (mt., 8.) Una-
muno itse siis nimittää tätä tapaansa ajatella monodialogiksi. Hänen romaa-
niensa merkitys esimerkkinä syntyy henkilökohtaisesta kokemuksesta, jossa au-
tenttinen elämä luo ja valitsee omat arvonsa, ei abstraktioista. Omakohtaisesta 
puhkeaa universaalisuus, kaikkia ja kaikkea koskeva kokonaisvaltaisuus suh-
teessa yhteisesti jaettuun kohtaloon kuoleman edessä. (Zubizarreta 1960, 241.) 

Tekstin muoto oli seikka, johon hän otti kantoja ja jota hän oman ajattelunsa 
niin vaatiessa rikkoi tarkoituksellisesti. Elävä filosofia, elävä ajattelu ei asetu teks-
tityyppien määrittämiin rajoihin, vaan Unamunolla pursuilee, lomittuu, tunkeu-
tuu runoista, tutkielmiin, tutkielmista romaaneihin, esseistä kirjeisiin ja päiväkir-
joista lehtiartikkeleihin. Kieli oli Unamunolle hänen elämänymmärryksensä. Hä-
nen ”verbinsä” on suhde kielen ja maailman välillä, hänen asemoitumisensa ja 
näkymänsä/näkemyksensä (visión) paljastuma.  Näin ollen Unamunon ymmär-
tämiseksi on tutkittava hänen kieltään. (Zubizarreta 1960, 121-122). Unamuno an-
toi suuresti painoarvoa kielen mielikuvitukselliselle ulottuvuudelle, kielentutki-
muksen ollen hänelle rakkautta luovaa sanaa kohtaan, hänen asenteensa runoi-
levan ihmisen. Filosofi filologina rakastaa järkeä, todellinen filosofi rakastaa vii-
sautta. (Mt., 158-159.) Niin tieteen kuin taiteenkin on tavoitettava ihmisen sisin, 
ajattelun on kohotettava tietoisuus (Cirilo Flórez 1994, 26). 

Monodialogin ohella metafora kielenkäytön lähtökohtana on Unamunolle 
toinen keskeinen keino tehdä filosofiaa. Unamunolle kaikki kieli oli pohjimmil-
taan metoforista (Gonzáles 1983, 129-133). Unamunon suhteessa romaanihahmo-
hin voi nähdä metaforisia elementtejä. Ainakin Don Quijote ja Sancho Pancha 
edustavat Unamunolle kokonaista espanjalaista filosofiaa. Kivistö ja Pihlström 
(2018, 61-62) tuovat esiin polyfonian metaforan ja sen myötä toiseuksien kuunte-
lemisen etiikan osana tieteen ja ihmisen pyrkimystä ymmärrykseen. Tämä tasa-
vertaisten, toisiinsa sulautumattomien äänien ja tietoisuuksien moninaisuus, 
joka laajentaa, syventää ja uudistaa tekijän tai kirjoittajan tietoisuutta, William 
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Jamesin kehotukset kuulla toiseuksia tai Richard Rortyn ajatus filosofiasta ”ih-
miskunnan keskusteluna”, joihin Kivistö ja Pihlström (mt.) viittaavat, sopii hyvin 
vertailualustaksi myös Unamunon ajattelua hahmotettaessa.  

Näkyvä maailmankaikkeus on näkymättömän metafora, hengen, vaikka meille vai-
kuttaisikin olevan päinvastoin.49 (Unamuno O.c. 1966, I, 496.) 

Metaforiin telkeytyy eräs Unamunon taipumus, hänen persoonallisuutensa 
piirre. Vastoin mielikuvaa Unamunosta taistelijana traagista tuskaa vastaan, ris-
tiriitojen keskellä metafora oli hänelle keino pohtia elämää ja olemista mielenrau-
haa etsien. Hetkellisten ajallisten taistojen rinnalla symbolit, käsitykset ja meta-
forat käyvät filosofian tekemisen tavaksi. (Aguinaga 1959, 164–165.) Jopa Una-
munon filosofian tekemisen keinot näyttäytyvät näin asettuvan vastakkain tois-
tensa kanssa: elävä dynaaminen, raukeamaton ristiriitainen jännite ja vastakkain-
asettelu vastaan muuntumatonta, pysyvää, universaalia ikuisuutta tavoitteleva 
metafora. 

Luciano Gonzáles (1983, 9-10) kuvailee Salamancan kaupunkia Unamunon 
suurena metaforana. Gonzáles tuo esiin kiinteää yhteyttä metaforisen ja konk-
reettisen välillä Unamuno ajattelussa. Salamanca oli maisemana konkreettinen, 
elävä, annettu, käsitettävissä ja määriteltävissä oleva todellisuus.  Salamanca oli 
hyvin perustein Unamunon galaksin keskipiste. (Mt.). Näkyvä maailma on Una-
munolla näkymättömän maailman metafora (mt., 1). Konkreettisin ja havaittavin 
kääntyykin vertauskuvaksi jostakin, mikä on Unamunolle saavutettavissa, ei jär-
jen tai aistien, vaan sydämen ja tunteen, mielikuvituksen ja unien kautta. Sala-
manca maisemana oli Unamunolle kiinnekohta, havaitsemattoman metafora, 
jossa konkreettinen arjen elämä asettui rinnan vaikkakin jännitteiseen suhteeseen 
uneksitun ja sisäisesti koetun kanssa. Ne eri maisemat, jotka Unamunon elä-
mässä ja tuotannossa näyttäytyvät oleellisina ikään kuin raamittavat ja konkreti-
soivat kuviksi sen, mitä hän filosofiallaan ja elämäntyöllään halusi ilmaista. Näin 
konkreettinen, havaittava, käsitettävän todellinen onkin merkittävin metafora 
kaikkein tavoittamattomimmalle. Gonzáles (1983, 10) puhuu poeettisen tai ru-
nollisen ja maantieteellisen todellisuuden yhdistämisestä. Tässä juuri on Unamu-
non metaforan erityisyys ja merkitys filosofien tekemisen keinona. Kielelliset il-
maukset tarttuvat käsinkosketeltavaan kuvina, jotka tavoittavat kaikkein tavoit-
tumattomimman ymmärrettävään runolliseen filosofiaan. 

Unamuno puhuessaan filosofiassaan kaikkein universaaleimmasta ihmi-
selle, teki sen aina kiinnittyen partikulaariin yksittäiseen, ihmiseen itsessään ja 
siihen konkreettiseen maisemaan, jossa hän eli ja ajatteli. Ympäröivä maisema 
vaikuttaa ihmisen kokemukseen ja ajatteluun, tunteisiin ja ymmärrykseen. Tämä 
metaforisen yksittäisyyden korostaminen johtaa kuitenkin Unamunolla lopulta 
siihen, että konkreettisesta, rajallisesta tuleekin yleisimmän ja kaikille ihmisille 
yhteisen näyttämö. Toisin sanoen sen asettaminen rajattuun raamiin on keino li-

                                                 
49 «El universo visible es una metáfora del invisible, del alma, aunque nos parezca al revés» 
(Unamuno O.c. 1966, I, 496). 
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sätä ymmärrystä, ajatella ja ilmaista tuota ymmärrystään vertauskuvan, tässä ta-
pauksessa maiseman metaforan, avulla, metaforisen, runollisen kuvauksen väli-
tyksellä. Unamuno kantaa lapsuutensa Bilbaota ja kotiaan Salamancaa itsessään 
kaikki vuodet maanpaossa.  Salamanca on hänen taitelunsa kenttä. Näin kaikkein 
abstraktein tulee mielletyksi kielin ja kuvin, jotka ihminen ymmärtää ei pään tai 
järjen pyrkimyksenä tarkkuuteen ja loogisuuteen, vaan sydämen ja sielun ja koko 
konkreettisen kehon kosketettavissa olevana maisemana. Metaforiseen maise-
moituu Unamunon ajattelu ja filosofia. 

Alejandro Martínez (2001, 337) kuvaa koko Unamunon elämäntyötä ”mai-
semallisena”(paisajística). Unamunon maiseman metafora käy yli puhtaasti topo-
grafisen, pelkän fyysisen tai vaikutelmien kuvauksen osoittautuen koko kansan 
ja sielun(maiseman) symboliksi ja löytymiseksi. Unamunolle maisema metafo-
rana on tapa elää ja ajatella todellisuutta. Maiseman kuvaus on elämän ilmaus, 
yhtä todellinen kuin historiallinen todellisuus. Metaforinen kieli ei niinkään ku-
vaile kuin kertoo asioiden merkityksestä. (Mt., 337.) Ihminen ja häneen 
maansa/maaperänsä (tierra) löytyvät historiasta ja paikasta (mt. 338). Kielen 
kautta Unamuno rakentaa hengen heijastuman. Hän vaatii (insiste) metaforia voi-
dakseen ilmaista syvimmät tuntemuksensa ja tunteensa (sentimiento). (Mt., 339.) 

Maisemankuvauksissaan Unamunon runous käy yli puhtaasti muodollisen 
ja tyylillisen saapuen ontologisen äärelle ja on erottamattomalla tavalla juurtunut 
perimmäisiin kysymyksiin, filosofiaan. Kohtaaminen ajallisen maiseman kanssa 
mahdollistaa ikuisen näkemisen uudella tavalla, sen asettamisen ajan tuolle puo-
lelle, ainaisten kysymysten tarkastelemiseksi. (Martínez 2001, 347.) Valitessaan 
runouden ja romaanin filosofiansa ilmaisun muodoksi Unamuno kulkee kirjalli-
suuden tuolle puolen, sillä toimiessaan näin hän asemoi esteettisen käsityksen 
elämästä, luo uuden estetiikan, joka perustuu runolliselle näkemykselle olemas-
saolosta (Zubizarreta 1960, 239).  

Unamuno on filosofisimmissakin teoksissaan selkeästi ottanut vaikutteita 
Platonin dialogeista kirjoittaen ajatuksensa vapaaseen kaunokirjalliseen mittaan, 
joka kuitenkin on kyllästetty viittauksilla klassisiin ajatuksiin, ja joiden sisäinen 
maisema on ikään kuin jo niellyt Unamunoa edeltäneiden ajattelijoiden suuret 
metaforat itseensä. Unamuno kirjoittaa tarinoita, joissa päähenkilö elämänsä kes-
kellä, filosofisten, eksistentiaalisten pulmien äärellä haahuillen etsii vastauksia 
ihmisen ikuisiin kysymyksiin. Keskustelukumppaneina on usein joku tieteelli-
sesti tai filosofisesti suuntautunut hahmo, nainen, jota rakastaa ja joukko taval-
lista elämäänsä eläviä ihmisiä, joiden, kuten Sancho Panzan, lasten tai hullujen 
suusta usein tulevat itsestään selvät viisaudet. Unamuno, klassisen kreikan pro-
fessori, oli antiikin ajattelun tuntija, joten Platonin vaikutus hänen ajatteluunsa ja 
filosofiseen ilmaisuunsa kuuluu. Usvan sivuilla hän lausuu Augusto Perézin ää-
nellä Platonista: ”Minusta myös Platonin puheet olivat pelkkää romaania”, mihin 
filosofihahmo Victor Goti vastaa: ”Tai rimoonia…” (Unamuno 1997b, 157). Una-
muno luonnollisesti tekee dialogista filosofian keinona oman sovelluksensa ja 
keinonsa eli monodialogin. 
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Ihmiselle merkitykselliset filosofiset totuudet tulevat ilmi intohimoisessa 
runoudessa, eivät niinkään tieteellisissä tutkielmissa. Merkityksellinen filosofi-
nen teksti on intohimoista tekijänsä monodialogia. Fiktiiviset tarinat, klassiset 
kertomukset, ikuiset romaanit ja runot ovat Unamunolle enemmän totta kuin tie-
teelliset selvitykset. Kirjoittamalla filosofiaansa tarinan avulla, tarinan muotoon 
Unamuno tekee myös keinollisen kannanoton. Tarinoihinsa Unamuno on kirjoit-
tanut koko persoonansa, tai oikeammin, kaikki persoonansa, jotka Unamunon 
filosofiassa ovat ajattelun ydin. Näiden eriskummallisten tarinoiden aineksissa, 
paradokseissa ja ristiriidoissa valkenee yksilöllisen mittakaavan kautta itsellinen, 
universaali maailmankaikkeus. Kertomuksissaan Unamuno kirjoittaa henkilö-
hahmonsa itsensä varjoiksi, tekee ne irrottamattomaksi osaksi itseään. (Gálvez 
Yagüe 1997.) Toisintaakseen filosofiansa sisällön, Unamuno satuilee uneksien 
henkilöitä ja näkymiä, joiden vakuuttaa olevan tosia kaikkein todellisimmalla ta-
paa. 

 ”Ja eräs tapa elää historia on kertoa se, luoda se kirjoissa”50, Unamuno 
(1978, 130) tarinoi. Yksilön ja kansan ydin on sen historiassa, sen tarinassa.51 
Tuota tarinaa kutsutaan filosofiaksi, jossa kukin yksilö ja kukin kansa reflektoi 
sitä, mitä heille ja heissä tapahtuu. (Mt.) Filosofisen pääteoksensa Del sentimiento 
trágico de la vidan filosofian hän kirjoitti rimooniin Usva ja toisaalta runoteokseen 
Cancionero. Teosta San Manuel Bueno mártir pidetään joskus Unamunon filosofi-
sena tilinpäätöksenä. Unamunon filosofiaa ei voi ymmärtää tai tutkia ottamatta 
suhdetta myös tai ennen kaikkea hänen kaunokirjallisiin teksteihinsä. Andersen 
(2015, 15-18) puhuu Unamunon romaanista metodina. Itse laajennan tätä tulkin-
taa siten, että tarina Unamunon ajattelussa kattaa niin hänen romaaninsa, lyhyt-
kertomuksensa, fiktiiviset prologinsa ja epiloginsa, hänen elämäntarinansa kuin 
myös sen tarinan, jota hän kertoo filosofiastaan.  

Kontradiktioista Unamuno puhuu itse paljon. Unamunon mukaan ratio-
naalinen lähestyminen johtaa hyvin usein meidät näennäiseen ristiriitaan, kun 
tarkastelemme ihmisiin ja elämään liittyviä todellisia kysymyksiä. Ihmisen ole-
minen on täynnä ristiriitoja, ihminen kokee todellisuuden ristiriitaisena, ajattelu 
johtaa selvittämättömiin ristiriitoihin. Kontradiktio on Unamunolle niin keskei-
nen seikka, että sille olen omistanut kokonaisen oman lukunsa 2.4. 

Menetelmällisestä näkökulmasta katsottuna on oleellinen kysymys siitä, 
kuinka mielekäs tutkimukseni kaltainen hanke ylipäänsä akateemisena filoso-
fointina on. Voiko filosofiaan luoda uusia keinoja? Voivatko ne olla Unamunolta 
löytämieni kaltaisia ihmistä ja elävää lähentyviä, otteeltaan soveltavia? Mitä täl-
laisen keinovalikoiman soveltaminen antaa filosofialle Unamunon filosofianäke-
myksen viitekehyksessä eli inhimilliselle kokonaisvaltaiselle ymmärtämiselle?  

Unamunon monodialogi lähenee keinona vaatimusta filosofin syvälliseen 
kykyyn reflektoida tekemäänsä ja ajattelemaansa. Tietoisuus, itsehavainnointi, 
itse aistiminen, minä, persoona, on Unamunolla myös tietoisuutta ja havainnoin-
tia koko maailmankaikkeudesta, tulkitsee Collado (1962, 274). Kriittisyys, vaikka 

                                                 
50 Y un modo de vivir la historia es contarla, crearla en libros (Unamuno 1978, 130). 
51 Sana ’historia’, jota Unamuno käyttää pitää suomennettuna sisällään sekä merkityk-
set ’tarina’ että ’historia’. 
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tietyllä omintakeisella tapaa on Unamunonkin monodialogissa voimallisesti 
läsnä, ei kuitenkaan ole hänen filosofiansa ensisijainen suuntansa kohti ihmisen 
elävää todellisuutta, jota pyritään ymmärtämään. Analyyttinen, käsitteellinen ja 
kriittinen pakenevat Unamunon käsittelyssä totuutta tai päinvastoin; totuus pa-
kenee näitä suuntautumisia filosofisessa tarkastelussa. Unamuno riisuu paljaaksi 
sen, minkä hän pukee sanoiksi. Unamuno luo, synnyttää ja rakentaa. Tieto syn-
tyy sitä luomalla, tiedon luominen on ihmisolemisen vitaalinen vaisto (Collado 
1962, 409). Filosofiaa Unamunon keinoin tehdään ajattelemalla tunne, tuntemalla 
ajatus. Jo lapsena Unamuno huomasi, että rakastaa on ymmärtää. (Real de la Riva 
1967, 107.) 

Viimeinen Unamunon filosofisista keinoista on toisto. Kyllä, minun tarvit-
see voidakseni elää, voidakseni elää uudestaan, voidakseni tarttua menneisyy-
teen, joka on koko tuleva todellisuuteni, minä tarvitsee uudelleentulkita itseni, ja 
niin aion tehdä52, Unamuno (1978, 89) painottaa. Toiston tulkinnan, liioittelun ja 
kontradiktion kautta, intohimoisen, itsen ympärille keskittyvän energian välityk-
sellä Unamuno pakersi muutaman peruspulman parissa.  Unamuno itse oikeu-
tetusti sanoo, että väittämättäkään sitoutuneensa johonkin absurdiin doktrinaa-
riseen johdonmukaisuuteen, hän on aina ollut itselleen uskollinen oleellisim-
missa ja intiimeimmissä huolenaiheissaan. (Barea 1952, 8.) Tekstistä toiseen teks-
tityypistä riippumatta Unamunon ajattelussa toistuvat samat olennaisiksi asettu-
vat ristiriidat, kysymykset ja teemat: uskon ja järjen näennäinen ristiriita, ihmisen 
tästä johtuva kärsimys, toivon syntyminen ihmisen kohdatessa itsensä, sattuma 
ja epävarmuus, mielikuvitus ja intohimo, rakkaus ja armollisuus mahdollisuuk-
sina elää merkityksellistä elämää, erilaisten maisemien metaforinen runous, jo-
hon ajatus muuttumattomasta, universaalista inhimillisestä ikuisuudesta asettuu. 
Sellainen on maailma ja sellaista on elämä; huomioita, huomautuksia, kommen-
taareja, välihuomautuksia ja lisää kommentteja 53  (Unamuno 1978, 120). Una-
muno tekee ”piruetteja” (Blanco Aguinaga 1959, 187) ääripäiden ja asetelmien 
välillä luoden elävän koreografian, jota johdonmukaisen suunnitelmallisesti im-
provisoiden lähden nyt soveltamaan. 

Tässä tutkimuksessa pyrin käyttämään Unamunon keinoja filosofian teke-
miseen. Kirjoitan monodialogiani omasta merkityksellisyyden kaipuustani käsin, 
luoden sellaista tekstiä kuin se vaatii. Liitän mukaan faktiivisia tarinoita, jotka 
kuvaavat tutkimaani ihmisen ja erityisesti kasvatettavan tai kasvavan ja kasvat-
tavan ihmisen todellisuutta. Käytän metaforia kuvaamaan keskeisiä tutkimus-
kohteitani ihmistä, kasvatusta ja filosofiaa. Toistan sen, mitä haluan ymmärtää, 
eri näkökulmista sitä lähestyen. Päädyn ristiriitoihin, joihin otan suhteen. Mieli-
kuvitustani käyttäen luon ymmärrystä ja merkityksiä monodialogissa itselleni 
toisten luettavaksi. 

                                                 
52 Si, necesito para vivir, para revivir, para asirme de ese pasado que es toda mi realidad 
venidera, necesito retraducirme. Y voy a retaducirme. (Unamuno 1978, 89.) 
53 Unamuno käyttää toistaen sanaa comentario, joka suomennettuna voidaan kääntää usealla 
eri tavalla. 



 
 

128 
 

Sen enempää Unamunon filosofian keinot kuin hänen ajattelunsakaan ei ole 
syntyneet tyhjästä, vaan niillä on vankat juurensa koko länsimaisen ajattelun his-
toriassa, jonka Unamuno tunsi läpikotaisin. Seuraavaksi tarkastelen lyhykäisesti 
joitakin muita konkreettisia filosofeja sekä heidän filosofointinsa vaikutuksia Mi-
guel de Unamunoon. 

2.5.5 Unamunon filosofiset vaikuttajat 

Ja filosofia, mitä muutakaan se on kuin universaalin inhimillisen ajattelun kehityksen 
historia?54 (Unamuno 1946d, 62) 

Unamunon filosofiaa kokonaisuutena voi tarkastella monien vaikutusten kudok-
sena. Vaikka hän kieltää tukeutumisen ajattelussa auktoriteetteihin ja korostaa 
itsenäisen, oman ymmärryksen luomista, ovat Unamunonkin ajattelun juuret 
vankasti monissa klassikoissa. Tehdäkseni näkyväksi joitakin Unamunon moni-
naisista filosofisista kerroksista teen tässä muutamia rinnastuksia filosofeihin, 
jotka olivat Unamunolle tuttuja ja häntä lähellä, filosofeja, joiden ajatuksiin Una-
muno itse tavalla tai toisella viittaa, filosofeja, joiden vaikutus on tunnistettavissa 
Unamuno ajattelusta. Tuon näistä esimerkinomaisesti esiin joitakin keskeisiä nä-
kökulmia filosofian eri osa-alueiden suunnasta. Toivon näiden välityksellä voi-
vani valottaa Unamunon kytköksiä häntä edeltäneisiin ja seuranneisiin filosofian 
virtauksiin sekä merkittäviin ajattelijoihin Unamunon ajattelun matkan varrella. 
Lisäksi haluan tehdä näkyväksi Unamunon ei-systemaattisen filosofian filosofi-
sen moniulotteisuuden. Kaikki filosofian osa-alueet ja näkökulmat ovat hänen 
ajattelussaan edustettuna. Huomionarvoista on todeta, että monesti, jos ei sitten 
poikkeuksetta, Unamunon suhde toisten ajattelijoiden oivalluksiin, on useimmi-
ten vastaväitteen tai aivan toisenlaisen muotoilun rakentaminen.  

Unamunon filosofia on holistista ja synteettistä siinä mielessä, että sen osia 
mieltämällä ei voi ymmärtää kokonaisuutta, joka on enemmän ja muuta kuin 
osiensa summa. Se on eksistentiaalista painottaessaan yksittäisen, yksilöllisen ih-
misen olemassaoloa ja kokemusta filosofian tärkeimpänä kohteena, mutta en-
nemminkin konkreettista ja karnaalista kuin spiritualistista tai animistista, kar-
nevalistista, ekspressionistista, impressionistista, vitalistista. Halutessaan kunni-
oittaa Unamunon omaa näkemystä filosofiasta hänen ajatteluaan ei siis voi oi-
keutetusti asetella mihinkään luokkaan tai koulukuntarajojen sisälle. Sen sijaan 
merkittävä joukko länsimaisen filosofian suuria ajattelijoita häivähtelee hämä-
rästi hänen näkemystensä taustalla tai asettuu selkeisiin ja räikeisiin taistelu-
asetelmiin näiden kanssa. Unamuno tunsi länsimaisen ajattelun perinteet ja his-
torian perusteellisesti. Myös oman aikansa vallitsevia virtauksia hän seurasi. 
Unamunon tyylistä viitata toisten teoksiin erityisesti Del Sentimiento Trágicossa 
Eduardo Malvido (1976, 179) kirjoittaa viittauksia olevan suorastaan ylenmääräi-
sen ja liioitellun paljon. Unamuno siteeraa lähinnä ulkomaisia ajattelijoita, heidän 
sanansa tarkasti, sellaisinaan toistaen. Sen sijaan lainattujen teosten biografisten 

                                                 
54 Y la filosofía, ¿qué es sino la historia del desarollo del pensamiento universal humano? 
(Unamuno 1946d, 62.) 
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tietojen suhteen Unamuno on vähintäänkin suurpiirteinen, eikä juurikaan mai-
nitse, mistä kyseisen kirjoittajan teoksesta viittaus on lainattu. 

Unamunolle todellinen filosofi lähestyy todellisuutta aina vailla vetoamista 
auktoriteetteihin, tukeutumatta toisten ajatuksiin ehkä jopa jatkuvasti toisia vas-
taan väittäen, ristiriitaa luoden. Hän seisoo muiden viisaiden harteilla, mutta 
omilla jaloillaan, kuljettaen kaiken lukemansa oman ajattelunsa suodattimen läpi, 
väittäen vastaan, muokaten ja omakseen ottaen. On siltikin ja siksikin Unamunon 
filosofian ymmärtämiseksi perusteltua ja hyväksi asettaa hänet yhteyteen filoso-
fisen tradition ja häntä edeltäneen ja seuranneen filosofian historian jatkumoon. 
Unamunolle nämä vaikuttajat ovat ihmisiä siinä missä hänkin ja ennen kaikkea 
ihmisiä ymmärtämässä omaa olemassaoloaan, runoilijoita kirjoittamssa omia 
metaforiaan ja tarinaansa, uneksijoita luomassa omaa elämäänsä.   

Merkillepantavaa on Unamunon suhde Platonin oppeihin ja sokraattiseen 
tapaan filosofoida kätilöiden. Se on tietysti äärimmäisen ristiriitainen. Unamu-
non suhde ideaan ja käsitteeseen on vastakkainen Platonin kanssa, idealismi, joka 
sivuuttaa maanpäällisen konkreettisen, lihallisen ihmisenä olemisen mahdoton 
ajatus. Unamunolle idea, eritoten ihmisen idea, ei voi olla ikuisen rakennusaines, 
eikä arvokkaampi kuin eletty ja koettu todellisuus. Kaunokirjallisissa teoksissaan 
hän käyttää toistuvasti kielikuvaa ”ihmisen varjo”, ja ”unen varjo”, jotka mitä 
ilmeisimmin viittaavat Platonin ideaoppiin ja luolavertaukseen. Tässä metafo-
rassa ihmiset ovat itsensä varjoja, mutta ihmisen, eivät ihmisen idean varjoja. 
Unamunon painokkaasti ilmaisema konkreettisen, lihaa ja luuta olevan ajattelun 
sijasta ensisijaisesti tuntevan konkreettisen ihmisen kohottaminen kaiken filoso-
foinnin tekijä-subjektiksi ja ymmärrys-objektiksi näyttää sekin kuin vastaansano-
miselta Platonin pyrkimykseen etsiä totuutta puhtaimmillaan niin abstrakteista 
ja puhtaista ideoista, että ne eivät voisi olla todellisia siinä maailmassa, jossa ih-
minen elää. Platonin hevosvaljakossa Unamuno antaa vallan toiselle hevosista 
kuin Platon, järjen sijasta ihmistä vie tunne ja halu. Molemmilla kuitenkin tahto 
ohjaa valjakkoa totuutta kohti. Tässäkin Unamuno kääntää klassikon väitteet 
päälaelleen. Sitten hän ottaa dialogin, tekee siitä monodialogia, kätilöiden itse 
itseään synnyttämään ihmisen elämisen mahdollistavat ajatukset.  

Unamuno kirjoittaa tekstejä, joissa on vahva sukulaisuus Platonin teosten 
tyyliin, asetelmiin ja ilmaisuun. Platonkin, kuten filosofi-runoilija, kirjoitti ajatuk-
sensa dialogeihin, loi Sokrateen hahmon, jonka luonne on pohjimmiltaan ironi-
nen, ilmaisu myyttiseen hakeutuvaa, kuvaa Cirilo Flórez (1998b, 297). Platonin 
Ideoiden taivaan ihanteellisen, kaivatun mutta tavoittamattoman kirkkauden 
Unamunon vaihtaa maanpäälliseen unisessa, utuisessa, sumuisessa usvassa kul-
kemiseen, mutta puhuu koko filosofiansa tuonpuoleisen tavoitteluksi, kuolemat-
tomuuden kaipuuksi, joka kuitenkin vain maanpäällä, konkreettisena ihmisenä 
eläen koetaan. 

Ontologisesti Unamuno on siis kaukana Platonin idealismista. Ristiriitai-
sella tavalla Unamunon filosofinen keinosto on kuitenkin läheisessä suhteessa 
Platoniin. Käytetyt nimet ja kieli vilisevät viittauksia Platonin tarinoihin ja käsit-
teisiin. Unamunon näkemykset kasvatuksesta ovat hyvin sokraattisia siinä, että 
kasvattajan tai opettajan tehtävä on ohjata kasvaja omiin oivalluksiin kätilöiden 
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ja herättelemällä. Sokrateelle filosofia oli viisauden rakkautta, Unamunolle to-
tuuden, ihmisen ja elämän rakastamista. Platonin rakkauden filosofian heijastu-
mia Unamunon rakkauskäsityksille ei voi vähätellä. Näistä tarkemmin luvussa 
4.1.  

Unamuno tarttuu Descartesiin, epäillen hänen systemaattisen epäilyksen 
metodinsa täysin vailla johdonmukaisuutta kuilun reunalta alas. Cogito-argu-
mentti kääntyy päälaelleen: EI: Ajattelen siis olen, vaan ”Olen, siis ajattelen.” ja 
vieläpä ”Olen Miguel de Unamuno, siis ajattelen.” Ihmisen olemassaolo on Una-
munolle ensimmäinen lähtökohta ”punto de partida”, ja vasta elävä ihminen voi 
mahdollistaa ajattelun. Descartesille filosofia oli metodi, systemaattisen epäilyn 
metodi tapa päästä totuuteen ja todellisuuteen käsiksi. Unamunon metodi on 
täysin päinvastainen. Systemaattisen epäilyn sijaan Unamunon metodinen mo-
nodialogi on johdonmukaista, tauotonta synteettistä (itsensä ja muiden) vakuut-
telua. Synteettisen vakuuttelun metodi. Siinä, missä Descartes purkaa rationaali-
sen epäilyn kautta todellisuuden tyhjäksi, Unamuno vakuuttelee itsensä ja sa-
malla lukijansa puhumalla itselleen siitä, että uni, jota usvan keskellä elämme, on 
totta. Rakastamalla tätä unta teemme siitä hyvän, rakastamalla mahdollistamme 
oman olemassaolomme ja puhkaisemme aukon usvaan, tavoitamme totuuden. 
Kaiken ikuinen epäilijä ja vastaväittäjä Unamuno viittaa epäilyä kintaalla todeten, 
ettei ihmisen olemassaoloa ole mieltä epäillä. Descartesilta hän omii näkemyksen 
ajattelevasta olennosta, mutta vakuuttuu siitä, että ennen ajattelua on aina intiimi, 
läheinen oman itsen läsnäolo, itsen olemassaolo, joka on Unamunon mukaan 
meille ennen tietoisuutta, ennen ajattelua. Alkeissaan oleminen on ensisijaisesti 
elämistä. Tietoisuus ajattelusta on ennen kaikkea tietoisuutta olemassaolosta. 
Ajattelu tunnetaan, ja se tunnetaan itsessä samanaikaisesti kuin se tiedetään ja se 
halutaan, sitä rakastetaan (se quiere). Unamuno sanoo: ”Tunnen siis olen”. (Col-
lado 1962, 273.) Myöhemmin cogito -argumentti saakin vielä toisen muo-
don: ”Amo ergo sum”, ”Rakastan siis olen.” Unamuno nostaa rakkauden ihmi-
senä olemisen edellytykseksi, ihmisenä olemista edeltäväksi välttämättömyy-
deksi. Tästä enemmän luvussa 4.1.1. 

Tieto-opillisesti Unamunolta saa kyytiä Hegel, jonka dialektiikan Unamuno 
asettaa uusiksi (ks. esim. Cirilo Flórez 1998b, 297-298). Hegelin, suuren määritte-
lijän, joka kuvitteli rakentavansa maailmankaikkeuden määritelmistä, ristiriitai-
nen järjestelmä on kuitenkin Unamunosta hedelmällinen (Unamuno 1997a, 50; 
Zubizarreta 1960, 20). Hänen kunnioituksensa ja ihailunsa Hegeliä kohtaan oli 
ilmeistä (García Blanco 1965, 472-475), mutta suhde Hegelin idealismiin moni-
mutkainen ja ristiriitainen (Johnson 2009, 36). Kontradiktio kiehtoi Unamunoa jo 
hyvin nuorella iällä siinä määrin, että hän opetteli saksaa kääntämällä itse Hege-
lin Logik -teosta tavoitteenaan ymmärtää suuren saksalaisen mielenliikkeitä (Ba-
rea 1952, 11-12). Unamunolle kontradiktio on todellisuuden ja ihmisen elämän 
ratkeamaton, ylläpitävä, mahdollista vallitseva dynamiikka, jota ilman elämä 
kääntyy kuolemaksi ja olemassaolo tyhjyydeksi. Jos Hegelille ihmisyys oli ihmis-
kunnan suoraviivaista jatkuvaa etenemistä kohti hengen täydellistymistä teesi-
antiteesi ->synteesi -asetelmassa, Unamunolle mitään vastaavaa kehitystä ei ollut. 
Vastakohdat, joiden ristiriitaisen jännitteen keskellä ihminen elää ja kokee, tuntee 
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ja ajattelee, ovat toki olemassa, mutta mitään kehitystä tai ratkaisevaa, vapautta-
vaa synteesiä ei ole odotettavissa. Ihminen taistelee vastakohtaisuuksien väli-
sessä dynaamisessa jännitteessä, ja hänen on taisteltava tauotta, vaikka mitään 
ratkaisua ei milloinkaan ole saavutettavissa.  

Suhteessa Hegeliin Unamuno ristiriitaisella tyylillään kietoi ihmisen henki-
syyteen, joka Unamunolla uneksimisen mittasuhteet. Unelmoiden Unamunon 
ihminen saattoi luoda reaalimaailmaa merkittävämpiä ja todempia todellisuuk-
sia niin itselleen kuin muillekin. Kiinni ihmisen konkreettisessa lihallisuudessa, 
Unamuno teki hengestä ainetta ja aineesta unia. Roberta Johnsonin (2009, 35) tut-
kimuksessa Unamunon filosofinen kirjallisuus on ”rohkea uusi hybridi”, jossa 
Unamuno näki nuoruuden idolinsa Hegelin ja Spencerin sittemmin varsin ironi-
sessa valossa. Hän sanoo rakastuneensa Spenceriin, mutta tulkinneensa tätä aina 
hegeliläisesti. Kuten Spencer, Unamunokin oletti objektin ja subjektin välisen 
suhteen olevan relatiivinen, subjektiivisen ja objektiivisen, sisäisen ja ulkoisen 
olevan yhden ja saman ilmentymiä. Myöhäiskautensa filosofiassa Unamuno kui-
tenkin hylkää Spencerin positivismin (Mt., 36-37.)   

Spinoza toistuu Unamunon lainauksissa. ”Oliko hän onnellinen, Baruch 
Spinoza, ----- Oliko hän vapaa?”, Unamuno (1997a, 131) tiedustelee sanoen Spi-
nozan surullisen ja lohduttoman äänen puhuvan meille kauhistuttavasta vapau-
desta. Spinozan onnellisuuden doktriinia ja Spinozaa itseään vastaan mahtuu 
vain yksi argumentti, Unamuno väittää edelleen, ad hominem -argumentti. Näin 
Unamuno asettuu jälleen kerran vastahankaan, tällä kertaa vastaan Spinozan nä-
kemystä älyllisesti rakkaudesta. Onnellisuudella ja rakkaudella ei ole mitään 
merkitystä, jos niitä ei tunneta, Unamuno vakuuttaa. Rakkaus ei voi olla älyllistä, 
eikä onnellisuus käsite tai doktriini. Onnellisuus on jotakin, mikä eletään ja tun-
netaan, ei jotakin, mikä järkeillään ja määritellään. Näin ollen rationalistit eivät 
voi koskaan etiikkaa tuntea tai onnellisuutta ymmärtää. (Unamuno 1997a, 130-
131; 132-133.) 

Nietzschen Jumala on kuollut ja ihmisestä tulee itsensä jumala, yli-ihminen. 
Miguel de Unamunon suhde Friedrich Nietzscheen oli vähintäänkin ristiriitainen. 
Nietzsche oli Unamunolle sekä läsnä että poissaoleva, ”suuri runoilija”, jonka 
ajatuksen valtavan heikkouden vuoksi Unamuno ei hänen ihailijakseen kuiten-
kaan tunnustautunut (García Blanco 1965, 479-480; 482). Unamuno käy dialogiin 
ja taisteluun toista vastaan päätyen lopulta tuntemaan myötätuntoista kärsi-
mystä veljeään kohtaan. Nietzschen kysymä jumala ja ajatus yli-ihmisestä vai-
vaavat Miguel de Unamunoa. Hän tunnistaa tuskissaan taistelevan ajattelija-to-
verin ja antaa kyllä tälle arvonsa, vaikkei sopusointua tämän kanssa löydäkään. 
Unamuno kaipasi jumalaansa, epäili jumalaansa, loi jumalansa, halusi olla ju-
mala. 

Leibnizin monadologialla on ilmeinen rinnasteisuus Unamunon ihmiseen. 
Metafyysisesti Unamuno näyttäisi asettelevan maailmansa ja todellisuutensa tä-
hän metaforaan. Ihminen, jokainen yksittäinen konkreettinen, lihaa, luuta, traa-
gisuutta ja ajattelua tunteva ihmisolento, persoona, heijastelee itsessään koko 
maailmankaikkeutta ja on siten paras reitti päästä ymmärtämään koko universu-
min olemista ja luonnetta.  
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Arthur Schopenhauerin lukemisen Unamuno sanoo ihastuttaneen itseään, 
erityisesti tämän ajatusten tahdosta. Unamuno viittaa ja kommentoi Schopehau-
eria yhtenään. Cirilo Flórez (2009) näkee Unamunon asettuvan tyypillisesti vas-
tatusten Schopenhauerilta modernin maailmankuvan ideoista nousevan kehi-
tyksen filosofian kanssa. Unamunon ajattelussa ”lupauksen akseli” on ihmisyk-
silö, hänen filosofiansa toivon filosofiaa. Schopenhauerin pessimismiä Unamuno 
ei siis hyväksy. ”Schopenhauer ei keksinyt edes niitä [pelikortteja], vaan ainoas-
taan henkisen korttipakan, jota kutsutaan pessimismiksi ja jossa pahinta on tuska 
-----”, shakinpelaaja Don Sandalio sanoo romaanissa (Unamuno 2008, 15). Una-
munon ajattelu on synkkyydestä huolimatta epätoivosta ja kärsimyksestä viriä-
vää hienovaraista optimismia.  Schopenhaurin näkemys kirjoittamisesta ajatte-
lun keinona viehätti Unamunoa. (García Blanco 1965, 476-478). Arthurin pessi-
mismin Miguel kuitenkin kääntää ehdottomaksi optimismiksi: Epätoivon kuilun 
pohjalla, kaikkein konkreettisimman ja syvimmän merkityksettömyyden yti-
messä ihminen löytää ehdottoman toivon ja suurimman tarkoituksen ja merki-
tyksen elämälleen. On tahdottava elämää ja toivottava mahdotonta. Näin pessi-
mismi on vailla perusteita ja optimismi paitsi ainut, myös optimaalinen merkitys 
elämälle. Tahdon ihmisenä elämisen kokoavaksi voimaksi hän omii juuri Scho-
penhauerilta (Collado 1962, 378). 

Samaan aikaan toisaalla Euroopassa eletään filosofian suurta vuosikym-
mentä. Unamuno ei oletettavasti tuntenut vaikkapa Wittgensteinin ajattelua. Silti 
Wittgensteinin tavoin metafilosofisesti, filosofian tieteenfilosofisesti Unamuno 
huojuu hylkäämisen ja intohimoisen syleilyn väliä. Wittgensteinin kielifilosofia 
suhteessa Unamunoon asettuu kiehtovaan valoon. Toisaalta Unamuno antaa 
piut paut pyrkimykselle tehdä kielestä käsitteistöä tai hallittavaa kalkyyliä. Toi-
saalta hän kaappasi metaforan ja runouden välineeksi elää ja ihmisen luoda tar-
vitsemansa totuus, joka on tyydyttää jatkuva ja ehtymätön kuolemattomuuden 
janonsa. Ainakin Wolfram Eilenbergerin (2019) mukaan Wittgensteinkin oli filo-
sofinen runoilija, joka viritti ajatuksensa ristiriitoihin ja paradokseihin ja asetteli 
ne myös kielellisesti dynaamiseen, monitulkintaiseen jännitteeseen vertauksien, 
kielikuvien, allegorioiden ja metaforien runonkaltaisilla keinoilla (mt., 81). ”Siitä, 
mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava”, sanoo Ludwig Wittgenstein ja päättää luo-
pua filosofoinnista todettuaan kaiken näennäisyyden. Unamuno huutaa ja tois-
taa: ”Siitä, mistä ei voi vaieta, siitä on puhuttava!” Nämä miehet, lihaa ja luuta, 
kulkivat molemmat tuskaista polkuaan merkitystä, Jumalaansa etsien, metaforin 
ilmaisten ja paradoksien kanssa painien traagista elämäänsä. Eikä kumpikaan lo-
pulta koskaan saanut tilejään tehtyä filosofian kanssa.  

Heideggeria ei Unamuno itse mainitse teksteissään, vaikka he aikalaisia oli-
vatkin, ja Unamuno oli saksaa taitavana ihmisenä varsin hyvin perillä saksalai-
sen ajattelun tuolloisista virtauksista ja vivahteista. Unamuno ja Heidegger tus-
kin tiesivät toisistaan, kuten Valdéskin (2016) epäilee. Heidegger oli Unamunoa 
neljännesvuosisadan nuorempi, ja kun hänen ajattelunsa alkoi saada huomiota 
Saksassa, Unamuno eli jo maanpaossa ja maansa poliittisten myllerrysten syöve-
reissä. (Mt., 26.) Vaikka mitään käsinkosketeltavaa kytköstä näiden kahden kul-
kijan välillä ei ole, en voi olla mainitsematta häntä Unamunon yhteydessä. Myös 



 
 

133 
 

Haideggerille filosofia etenee vain ehdottomalla uppoutumiselle elämään it-
seensä ollen ehdottoman vilpittömyyden tiedettä, jossa taistelevat aidot oivalluk-
sen epäaitoja vastaan, eivät teoriat toisiaan vastaan. Nämä aidot oivallukset voi-
daan Heideggerin mukaan saavuttaa vain rehellisellä ja sinnikkäällä uppoutu-
misella elämän itsensä aitouteen, toisin sanoen henkilökohtaisen elämän aitou-
teen. (Eilenberger 2019, 62-64.) Valdésin mukaan Heideggerille oli oleellista filo-
sofian ”luova taistelu” (vital streife), joka muodostaa myös Miguel de Unamunon 
ajattelun elävän jännitteen (mt., 27). On vaikea kuvitella, että kaksi ajattelijaa 
voisi olla lähempänä toisiaan. Tämä selittyy Valdésin mukaan erilaisten älyllisten 
virtausten yhteen tulemisena molempien ajattelijoiden henkilökohtaisessa kehi-
tyksessä (mt.). 

Jos Heideggerin ajattelu ja tuotanto eivät olleetkaan Unamunolle tuttuja, 
hänen ajattelunsa ja filosofiansa olivat Unamunon ajattelussa ja filosofiassa. Mi-
guel de Unamuno eli aikaansa ja ajatteli ajassaan. Erona Heideggeriin Unamunon 
taistelu oli ihmisen taistelua itseään vastaan, ei oivallusten keskinäistä kamppai-
lua, vaan järjen oivallusten ja sydämen uskon, pään tiedon ja tunteen toivon vä-
listä veristä sotaa. Oleellista ei ole oleminen sinänsä, mikä Heideggeria niin kieh-
toi, vaan ihminen tuon olemisen keskellä, ihminen tuon olemisen uneksijana ja 
unelmoijana, eivät ilmiöt, vaan elämä. Unamuno etsi eksistenssiä ensimmäisten 
joukossa ja opetteli tanskaa voidakseen ymmärtää. 

Sören Kierkegaard oli Unamunolle ”sieluntoveri”, ”hengen veli”, kaikkein 
läheisin kaikista ajattelijoista (esim. Unamuno 1997a, 49). Filosofisen ihmistutki-
muksen, filosofisen antropologian ja uskonnonfilosofian näkökulmasta Sören 
Kierkegaardin ei-systemaattinen eksistentialismi käyvät rinnan Unamunon hen-
gellisen ja sielullisen kaksoisveljen kanssa. Näiden kahden filosofisen sielunvel-
jen välistä hengenheimolaisuutta on tutkittu runsaasti (ks. esim. Evans 2003; 2005; 
2008; Maroco dos Santos 2018). Teoksessaan Kierkegaard ja Unamuno Jesús-Anto-
nio Collado (1962) paneutuu hengenveljesten ajatteluun, vaikkakin lähestyy sitä 
ensisijaisesti Kierkegaardin eksistenssifilosofian suunnasta. Yhteistä näille kah-
delle ajattelijalle on yleinen ihmisen olemassaolon ongelman asettaminen, itseto-
dentumisen (autoverificación) äärellisyyden ja äärettömyyden, ikuisuuden ja ajal-
lisuuden dialektiikassa. Molemmat myös puoltavat autenttisuutta ja aitoutta to-
tuuden substanssina. (Collado 1962, 16.) Alkaessaan lukea Kierkegaardia Una-
muno oli jo luonut oman ajattelunsa perusteet (mt., 15). Näin ollen näiden kah-
den välistä vaikutusta voi pikemminkin mieltää kahden samanhenkisen kohtaa-
misena kuin siten, että Unamuno olisi varsinaisesti ottanut vaikutteita Sören 
Kierkegaardilta tai oppinut häneltä jotakin uutta, oman ajattelunsa kannalta rat-
kaisevaa. 

Etiikassaan Unamuno hylkää Kantin kategorisen imperatiivin ensimmäisen 
muotoilun. Ihmisen elämää ei voi elää sellaisen ajatuksen varassa, joka olisi muo-
dostettavissa yksiselitteiseksi, yleispäteväksi ja aina voimassa olevaksi periaat-
teeksi. Hän tekee oman vähintäänkin yhtä kategorisen imperatiivinsa: ”Hay que 
vivir!”, on elettävä ihmisen elämää ratkeamattomien ja ratkaisemattomien risti-
riitojen keskellä, traagisuutensa sietäen, sitä toiveikkaana ja taistelussaan syleil-
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len, epätoivon kuilun partaalta ja pohjalta parhaaseen mahdolliseen pyrkien tie-
täen, että tavoittelee mahdotonta. Eikä riitä yksin sekään, että on elettävä. Lisäksi 
Unamuno esittää imperatiivin, jota Vesa Nuorva (1997, 232) kutsuu ”eksistenti-
aaliseksi”: ”Toimi niin kuin olisit korvaamaton, niin kuin olisit kuolematon. Tai: 
Toimi niin kuin sinun pitäisi kuolla huomenna, mutta kuolla elääksesi ikuisesti, 
tai tullaksesi iankaikkiseksi.” Sitten Unamuno omii Kantin kategorisen impera-
tiivin toisen muotoilun täysin omakseen: Ihmistä tulee aina kohdella ihmisenä, 
kaikessa ensisijaisena, niin filosofiassa kuin elämässäkin, eikä koskaan vain pelk-
känä kohteena, alisteisena abstraktioille tai käsitteille, luokitteluille ja tutkimi-
selle tai välineenä jonkin muun saavuttamiselle.  Unamunon etiikka ja hänen ih-
miskäsityksensä sekä näkemyksensä kasvatuksesta asuvat niin pysyvästi etiikan 
alueella, että siitä kerron vielä laajemmin seuraavassa luvussa. Hay que amar!, 
Unamunon kasvatusfilosofian voi tiivistää tähän: Hay que amar! On rakastettava. 
Siihen keskityn luvussa 4.1. 

Unamuno lukeutui William Jamesin varhaisiin lukijoihin. Jaime Nubiola 
(2014) perustelee, kuinka vastoin yleistä luuloa Jamesin pragmatismin ja espan-
jalaisen ajattelun välillä oli syvä läheisyys. Unamunon viehtymys Jamesin filoso-
fiaan näkyi runsaina viittauksina tämän teoksiin. Nubiola arvelee Unamunon ol-
leen pragmatismin ensimmäinen sanasaattaja espanjalaisessa ajattelussa. Erityi-
sesti Jamesin ajatukset Jumalasta kuolemattomuuden tuottajana kiehtoivat Una-
munoa. Don Quijoten sankarillisen hahmon Nubiola nimeää erikseen Jamesia ja 
Unamuno yhdistävänä linkkinä. Don Quijotessa pahuus nähdään kuvitellun ja 
todellisen maailman välisenä yhteensopimattomuutena. (Mt., 26-27.) Unamu-
nolle kuviteltu maailma oli tuo todellisuus, joka luodaan ihmisen toimesta, ole-
massaoloa varten, kauneuden keinoin. Mainittakoon siis vielä, että pragmatis-
min näkemykset estetiikasta ihmisen käytännöllisessä toiminnassa hipovat myös 
Unamunon tapaa tehdä filosofiaa kauneutta käyttäen, taiteen tietä kulkien. Una-
munon velka länsimaisen ajattelun historialle on ehtymätön, enkä tässä paneudu 
siihen sen syvemmin. Tutkimukseni kannalta keskeistä on todeta, että Miguel de 
Unamuno ei saapunut myöhäiskautensa filosofiaan tyhjiöstä, vaan matkattuaan 
monipolkuisesti ja kattavasti halki itseään edeltäneiden ajattelijoiden maisemissa. 

Espanjalaisista ajattelijoista aivan ensimmäinen filosofi, joka Unamunoon 
teki syvän vaikutuksen, oli Jaime Balmes (1810-1848). Balmesin filosofiassa to-
tuus ja varmuus ovat keskeisiä teemoja. Nuoren Unamunon pyrkimyksissä 
luoda oma looginen filosofinen systeeminsä Balmesin vaikutus on voimakas. (Ri-
vero Gómez 2007, 181.)  Espanjalainen filosofia on runoutta, joka on punottu kau-
nokirjallisuuden kudelmaan. Unamunolle kaikki filosofia oli runoutta. Runoilija 
Fray Luis de León teki Miguel de Unamunoon syvän vaikutuksen. Unamunon 
filosofian kannalta Pedro Calderón de la Barcan La vida es sueño ohella elintärkeä 
on Cervantesin tarina, joka rakentuu kolmen keskeisen hahmon mielevän hidal-
gon Don Quijote de la Manchan, hänen uskollisen seuralaisensa Sancho Panchan 
sekä ikuisen rakkauden illuusion Dulcinean varaan. Se on Unamunolle espanja-
laisen filosofian kiistaton perusteos (Unamuno 1997a, 304; 313). Uskollinen ratsu 
Rocinante kuljettaa hullua ritaria todellisuudessa, jossa hän on jatkuvassa risti-
riidassa ympärillä ihmettelevän yhteisön kanssa. Don Quijotelle jättiläiset ovat 
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tuulimyllyjä todellisempia, taistelu niitä vastaan elämän käyttövoima, illusorisen 
rakkauden ja uskon ohella. Unamuno omisti Quijoten hahmolle kaksi mittavaa 
teostaan. Espanja oli hänen Dulcinieansa. Cervantesin Don Quijoten hahmoon 
takertuvat sekä Unamunon yhteiskuntafilosofiset että metafyysiset näkemykset. 
Unamuno näki itsensä Quijotena. Ja mikä olisi luontevampaa ja autenttisempaa 
Miguel de Unamunon metaforisen, uneksijan, filosofisen runoilijan ajattelun 
kumppanina kuin fiktiivinen, ikuinen tarina filosofian ilmaisun ja tiivistämisen 
keinona, traaginen hullu kuvitteellinen, epätoivoisesti rakastava, tavanomai-
suuksia ja maailmaa, itseään ja yhteisöään vastaan taisteleva oman totuuden et-
sijä Don Quijote, jonka tarinassa Unamunon mukaan kerrotaan kaikki oleellinen 
paitsi hänen myös koko Espanjan filosofiasta.  

2.5.6 Espanjalainen filosofia quijotismina 

Mutta ehkä meidän pitää lähteä etsimään ajattelumme sankaria muualta kuin kenes-
täkään lihassa ja veressä eläneestä filosofista, nimittäin fiktiivisestä toiminnan mie-
hestä joka on kaikkia toiminnan miehiä todellisempi: Don Quijotesta. On varmasti ole-
massa filosofinen quijotelaisuus mutta myös quijotelainen filosofia.55 (Unamuno 2009, 
349.) 

Monet sanovat, että Miguel de Unamuno ei ole filosofi lainkaan. Tunnetuimpia 
Unamunon kritisoijia on Julián Marías (1980, 97), joka julistaa Unamunon olevan 
kaukana filosofista. Inger Enqvistin näkökulma on epäileväisen kriittinen. Hän-
kin kiistää Unamunon aseman filosofina (Enkvist 2006, 7; 29). Cecar Medina 
(1992, 20) sanoo Unamunon filosofian olevan ei-systemaattista. Collado (1962, 
270) sen sijaan pitää selviönä, että Unamunolla on filosofiassaan systeemi, Ci-
riaco Arroyo (1997) Unamunon vähintäänkin lähestyvän tällaista systeemiä. Ma-
ria Zambrano (2019) häilyy usvaisessa maastossa, jossa hän puhuu Unamunon 
filosofiasta, mutta ilmaisee toistuvasti, ettei Unamuno ole filosofi. Hän kertoo 
pian Unamunon kuoleman jälkeen kirjoittamassaan mutta kokonaisuudessaan 
vasta 2015 julkaistussa essee- ja elämäkertateoksessaan Unamuno (2019) Miguel 
de Unamunon suhteesta filosofiaan. Zambrano pitää varmana, että filosofia vaa-
tii aina tiettyä yksinäisyyttä ja elämän repimistä juuriltaan, koska elämä on aina 
tragedia. Unamuno ei suostu ottamaan eroa tästä tragediasta. Hänelle on hyvin 
työlästä irrottautua siitä, jopa siinä määrin, ettei hän Zambranon mukaan kos-
kaan ehätä tekemään varsinaisesti filosofiaa (Zambrano 2019, 84.) Monisyisesti 
Zambrano erittelee ja puntaroi Unamunon ajattelun, filosofian ja runouden väli-
siä jännitteitä ja yhteyksiä todeten, että, jos maailmassa ei olisi muuta kuin filo-
sofia ja runous, niin Nietzsche kuin Unamunokin olisivat pysyneet runoilijoina. 
Kierkegaardin Zambrano sen sijaan katsoo olleen filosofi, sillä tällä oli etiikkansa, 
joka ei Zambranon mukaan ole muuta kuin ihmiselämää selittämään ja ohjaa-

                                                 
55 Mas donde acaso hemos de ir a buscar el héroe de nuestro pensamiento, no es ningún 
filósofo que viviera en carne y hueso, sino a un ente de ficción y de acción, más real que los 
filósofos todos; es a Don Quijote. Porque hay un quijotismo filosófico, sin duda, pero 
también una filosofía quijotesca. (Unamuno 1997a, 308.)   
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maan pyrkivää filosofiaa (Mt., 85). Juhani Rekola (2009, 8) esipuheessaan San Ma-
nuel Bueno, martírin suomenkieliseen laitokseen Pyhän miehen uhri, kirjoittaa, että 
Miguel de Unamunoa voi vain varauksin kutsua filosofiksi. 

Yhä jatkuva keskustelu Unamunon roolista länsimaisen filosofian kentällä 
kertoo jotakin oleellista myös hänen ajattelustaan. Unamunon luokitteleminen 
sovinnaisin termein olisi merkityksetöntä, tokaisee Arturo Barea (1952, 7), enkä 
voi kuin yhtyä hänen mielipiteeseensä, joka oli myös Unamunon itsensä näke-
mys: Mitään elävää ei tule määriteltävän tai luokiteltavan. Toisin sanoen Miguel 
de Unamunolle itselleen, hänen filosofianäkemyksensä valossa on vailla mieltä 
ja merkitystä luokitella tai nimetä hänen työtään ja ajatteluaan (Lafuente 1983, 
37-38). Filosofia on hänelle sana, jota hän käyttää voidakseen ilmaista jotakin elä-
välle ihmiselle oleellista. Silti hän omisti koko elämänsä elävälle filosofoinnille, 
kirjoitti elämäntyönsä suhteessa filosofiaan.  

Kuitenkin espanjalaisen filosofian yhteydessä puhutaan lähinnä Unamu-
nosta, Ortega y Gassetista ja Zambranosta. Miguel de Unamuno löytyy Jóse Fer-
rater Moran kirjoittamana hakusanana Diccionario de filosofíasta. Cirilo Flórezin 
ohella monet muut (mm. Ciriaco Morón Arroyo 1998, Blanco, Nelson R. Orringer 
Armando F. Zubizarreta 1960 ja lukuisat muut) ovat hänen ajatteluaan filosofiana, 
häntä filosofina eri filosofian laitoksilla tutkineet. Hänen asemansa vuosisa-
tamme suurimpana espanjalaisena ajattelijana on kuitenkin kiistaton niin Reko-
lalle (2009, 6), Zambranolle (2012) kuin valtavalle määrälle muitakin tulkitsijoita 
ja tutkijoita. 

Unamunon paikka filosofina filosofien joukossa on siis jännitteinen, ristirii-
tainen asemasota tulkitsijoiden ja maisemien välisillä rajaseuduilla. Ihmiselle, 
jolle kaikenlainen luokittelu oli epäoleellista, suoranaista myrkkyä, kaikki teo-
reettinen analysointi, nimeäminen ja käsitteellistäminen viime kädessä vain ajat-
telun tappamista ja lopulta koko konkreettisen ihmisen kuolemaksi, oli yhdente-
kevää, kuuluiko hän vai ei filosofien joukkoon. Hän halusi ennemmin olla runoi-
lija. Kukaan ei ole muotoillut espanjalaista filosofiaa systemaatiseen muotoon, 
mutta Espanjalla on kyllä filosofia, Unamuno (1944, 29) vakuuttaa. Unamuno ei 
jaa Zambranon haikeata sävyä espanjalaisen ajattelun tilanteesta, vaan tekee fi-
losofiasta runoutena johtotähtensä, väittäen, että se on järjestelmällistä filosofiaa 
todempi tapa tavoitella totuutta ja kysyä ihmisen ikuisia kysymyksiä. Filosofia 
runoutena on yhteensopiva elämän ja ihmisen dynaamisen, jatkuvasti muuntu-
van, jännitteisen ristiriitaisuuden kanssa. Siinä ajattelun yhtenäisyys syntyy 
avautumisesta runouden kielen ilmaisuvoimalle kokonaan, hakemalla ja toista-
malla metaforissa muotoiluja, puhumalla itselleen monodialogissa sillä kielellä, 
joka auttaa kysymään ja etsimään ristiriitaisia vastauksia ja hyväksymään moni-
merkityksisyydet, paradoksit, vastakkainasettelut, kontradiktiot ja ristiriidat 
osana ajattelun, ihmisenä olemisen ja filosofian ydinolemusta, puhua ne ääneen 
ja käydä taisteluun, vaikkakin turhaan, niiden ristiriitaisen repivän dynamiikan 
keskiöön. 

Omassa tutkimuksessani en lähde tarkemmin näihin filosofian rajanveto-
pulmiin (demarkaatiokysymyksiin). Tutkimukseni kannalta on merkittävämpää, 
että Miguel de Unamuno teki filosofiasta elämänsä ja elämästään filosofiansa. 
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Hän toimi, niin kuin hän olisi ollut filosofi. Niinpä minäkin häntä tutkivana toi-
min, niin kuin se, mitä Miguel de Unamuno teki, olisi filosofiaa, niin kuin hän 
olisi paitsi ihminen myös filosofi eli filosofiaa tekevä ihminen. Niinpä myös pu-
hun hänen filosofiastaan ja hänen filosofisista keinoistaan.  

Kasvatusfilosofia on filosofian alueena väistämättä soveltavaa, kasvatuksen 
käytäntöihin kiinnittyvää, toiminnallisesti kiinnittyvää. Filosofinen antropologia 
tutkii ihmistä, joka Unamunolle ainakin, on konkreettinen, todellisuudessa kiinni, 
elävä verbi. Näiden kahden filosofian osa-alueen sulkeminen teorioiksi, joille ei 
ole aitoa kosketuspintaa elettyyn todellisuuteen, ei ole Unamunon filosofiakäsi-
tyksen mukaista. Tässä tutkimuksessa haluan pitäytyä kiinni konkreettisessa; ih-
misissä elävinä olentoina ja kasvatuksessa todellisina tapahtumina ja tekoina. Et-
siä uusista näkökulmista ja vaihtelevilla elävillä tavoilla ymmärrystäni laajenta-
via ilmauksia kuvaamaan sitä, mitä ajattelen ja koen, mitä Unamuno ajatteli ja 
koki. 

Unamunon filosofian kokoava näyttämö ja tapahtumapaikka on ihminen, 
subjektiivinen, persoonallinen ihmisyksilö. Filosofia vastaa tarpeeseemme muo-
dostaa yhtenäinen ja kokonaisvaltainen käsitys maailmasta ja elämästä, ja tämän 
käsityksen seurauksena, tunteen, joka synnyttää intiimin asenteen, ja toimintaan 
saakka.56 (Unamuno 1997a, 48; Unamuno 1944b, 29.) Unamunon filosofia täyttää 
inhimillisen tarpeen nähdä elämä ja maailma kokonaisina. Unamuno ei kirjoita 
filosofiaansa etsiäkseen pakoa tai väistelläkseen, vaan käyttää kaunokirjalli-
suutta elämän palvelukseen (Zubizarreta 1967, 202). Filosofia kasvaa elämäntun-
teesta, joka ihmisen sisäisten kontradiktioiden johdosta on traaginen. Olemassa-
olo on Unamunolle hulluutta (Zubizarreta 1967, 160). Kaiken filosofian lähtö-
kohta on Unamunolle henkilökohtainen, tunteellinen traaginen kokemus elä-
mästä (Barea 1952, 29). Unamunon tietoiselle valinnalle, tehdä filosofiaa runoil-
len, kaunokirjallista tietä, oli niin poliittiset kuin ennen kaikkea metafyysiset tar-
peet, jotka löysivät reittinsä sitä kulkien (Zubizarreta 1960, 198). 

Unamuno taistelee aikansa tieteellisiä ja filosofisia virtauksia sekä konven-
tioita vastaan. Hän kritisoi johdonmukaisesti perinteisiä metafyysisä käsitteitä 
(Legido Lopez 1967, 44). Hän ei kuitenkaan ole irrationalisti tai edes antirationa-
listi, vaan pyrkii myös rationaalisen ajattelun keinoin ymmärtämään todelli-
suutta ja tekemään filosofiaa. Termi ’vitalismi’ nousee toistuvasti esiin puhutta-
essa Unamunon filosofiasta (ks. esim. Ribas 1998, 205, Santos 2015; Zambrano 
2019) Unamuno myös analysoi purkaen rationaalista päättelyään sanalliseen 
muotoon. Hän argumentoi, eikä siis ole irrationalisti, joka kiistäisi järjen välttä-
mättömyyttä filosofian tekemisessä tai ihmisen ajattelun lähtökohtana. Tarvit-
semme sanoja ja logiikkaa ajatellaksemme ja ymmärtääksemme. Unamunolle 
nämä ovat kuitenkin vain osa, eikä suinkaan vallitseva osa, ihmisen ajattelua ja 
filosofiaa. Analyysi yksin johtaa vain todellisuuden muuttumiseen tomuksi. Ar-
gumentointi alkaa perustella itse itseään ja totuus pakenee, sillä viime kädessä 

                                                 
56 La filosofía responde a la necesidad de formarnos una concepción unitaria y total del 
mundo y de la vida, y como consecuencia de esa concepción, un sentimiento que engendre 
una actitud íntima y hasta una acción. (Unamuno 1997a, 48.) 
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totuus on se, että emme voi saada varmuutta niistä asioista, joihin filosofian kuu-
luu keskittyä.  

Unamuno on ennen kaikkea synteettinen filosofisessa käsittelyssään, hänen 
ajattelunsa tieteenalojen välistä, ”laajojen horisonttien filosofinen meri” ja ”kos-
misen etsintää” (Celso Medina 2004, 2). Hän sisäistää ja liuottaa aiemman ajatte-
lun omaansa. Hän kokoaa meille kuvaa todellisesta ihmisestä, oikeasta eletystä 
todellisuudesta ja filosofista, joka ei ajattele vain järjellään, vaan koko ihmisyy-
dellään. Unamuno uskoo elämällään (Barea 1952, 32).  Näin ollen filosofia ei ole 
niinkään tiedettä, joka rationalisoi maailman ja pyrkii siihen järjen keinoin teke-
mään järjestystä, vaan lähempänä runoutta, joka kuvaa meille ihmistä ja ihmisen 
todellisuutta tunteen ja metaforien kautta, sanoilla ja toistolla leikitellen. Una-
muno väittää, että pätevinkin tieteellinen teoria tai filosofinen systeemi, on sekin 
pohjimmiltaan vain tekijänsä elämäntunnon ilmaus, rationaalisen hahmoon pii-
lotettu runoteos. On ajattelua, joka täytyy didaktisista syistä vuodattaa säkeiksi. 
Se on tapa antaa kestävyyttä ja pysyvyyttä ajatukselle. Kun ajatus saa kiinteän 
muodon, siitä kiteytyy ”sanojen timantti”. (Unamuno 1982, 11.) Positivistinen 
analyyttinen tiede pilkkoo ihmisen ja maailman kadoksiin. Filosofia runoutena 
antaa mahdollisuuden kirjoittaa ja kertoa näkyviin kokonaisen, konkreettisen li-
haa ja luuta olevan, elävän ihmisen ja todellisuuden. Filosofi ja runoilija ovat kak-
soisveljet, vaikka eivät yksi ja sama olekaan (Unamuno 1997a, 52). Mitä tahansa 
tiedettä voidaan harrastaa hyvin ahtaassa kehyksessä, mutta filosofia runouden 
lailla yhdistää ja kokoaa, muuten se on vain pelkkää ”viisastelua, näennäisfiloso-
fista oppineisuutta” (Unamuno 2009, 28). 

Unamunon normatiivinen tulkinta voisi olla, että filosofeina meidän tulee 
taistella rationalismin ja intellektualismin ylivaltaa vastaan, luoda ihmisestä ja 
todellisuudesta kokonaisvaltaisempi ymmärrys, jossa ihminen on sitä, mitä on, 
konkreettinen olento, myös filosofiaa tahtovana ja tekevänä subjektina. Ihmisen 
typistäminen vain reflektiiviseksi järjeksi tai analysoiminen vain käsitekoosteina 
kadottaa oikean todellisuuden tyystin ymmärryksemme ulottumattomiin. Tä-
män vuoksi tunne, eikä rationaalinen käsitys maailmankaikkeudesta ja elämästä, 
heijastuu filosofista järjestelmää paremmin realistisessa romaanissa, runossa, 
proosassa tai säkeessä, kansantarussa, romaanissa.57 (Unamuno 1946a, 17.) 

”Filosofiamme”, Unamuno kirjoittaa ”siis tapamme ymmärtää tai olla ym-
märtämättä maailmaa ja elämää, versoaa tunteestamme elämää itseään kohtaan”. 
Tällä, kuten kaikella affektiivisella, on juurensa tiedostamattomassa. (Unamuno 
1997a, 48.) Filosofian tehtävä on traagisen elämäntunnon reflektio, järjen ja uskon, 
tieteen ja uskonnon, välisen taistelun muodostaminen ja sen refleksiivinen yllä-
pitäminen (mt., 311). Traaginen elämäntunto ”kantaa mukanaan kokonaista kä-
sitystä elämästä ja maailmankaikkeudesta, kokonaista enemmän tai vähemmän 
selkeästi muotoiltua, enemmän tai vähemmän tiedostettua filosofiaa. […] Tämä 
tunto ei juonnu ajatuksista, vaan määrää ne.” (Unamuno 2009, 30-31.) Filoso-
fian ”traagisin ongelma” on ihmisen älyllisten tarpeiden liittäminen ”tunteiden 

                                                 
57 Por esto el sentimiento, no la concepción racional del universo y de la vida, se refleja, 
mejor que un sistema filosófico o que una novela realista, en un poema, en prosa o en 
verso, en una leyenda, en una novela. (Unamuno 1946a, 17.) 
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ja tahdon tarpeisiin”. Tähän Unamunon mukaan ”murskautuu kaikki filosofia, 
joka on ratkaisevinaan ikuisen ja traagisen ristiriidan olemassaolomme perus-
talla.” Tämä ajattelumme ylin aihe, siis filosofian ydinalue, ei voi olla puhtaan 
rationaalinen, vaan sen on oltava affektiivinen. ”Meidän on tunnettava kohta-
lomme”. (Unamuno 2009, 28-29.) Tähän tarpeeseen on filosofian vastattava. 

Unamunon filosofian sijoittaminen minkään yksittäisen koulukunnan alle, 
on perusteetonta, hänen itsensä näkökulmasta luvatonta, vailla oikeutusta. Kui-
tenkin näin on tehty. Usein Unamuno mielletään eksistentialistien edellä asketa-
jaksi, hänen filosofiansa eksistentialismiksi (ks. esim. Barea 1952;  Collado 1962; 
Marino 2004; Rekola 2009, 8; Savignano 1989). Unamuno seurasi transsendenta-
listeja, positivisteja ja vältteli analyyttistä traditiota. Unamuno edelsi fenomeno-
logeja, hermeneutikkoja ja eksistentialisteja. Itse hän usein puhuu edustamastaan 
ajattelutavasta intellektualismin ja materialismin vastakohtana spiritualismista. 
Tämä asennoituminen filosofiaan puolustaa ihmisen konkreettista, elävää ja his-
toriallista todellisuutta. Tällainen filosofian tekemisen tapa on elämäntapa, Una-
munon synteettinen luuydin sen onnistunut ilmaisu. (Flórez 1998b, 289; 291.) 

Ekspressionismi on termi, jolla viitataan tietyn aikakauden kuvataiteeseen 
ja runouteen. Hyvällä syyllä voisi myös Unamunon filosofiaa kutsua ekspression 
filosofiaksi, kuten vaikkapa Flórez (1998b, 38; 42) tekeekin, sillä siinä näkyy sa-
mankaltainen maailmankuvan murros ja yksilön tulkinnan, havainnon ja koke-
muksen nostaminen keskiöön. Mikä tämän mielestäni erottaa eksistentialismista, 
on tapa, jolla Unamunolla korostuu yksilöllisen kokemuksen ilmaisemisen 
muoto ja tärkeys ja toisaalta Unamunon vahva halu tehdä yksilön olemisesta jo-
takin universaalia, ymmärrettävää ja pätevää. 

Olisi kenties perusteltua puhua impressionistisesta filosofiasta tai filosofi-
sesta impressionismista. Maria Zambrano (2019, 152) puhuu impressiosta (impre-
sión) kuvatessaan sitä Unamunon vahvan ja syvän persoonallisuuden jättämää 
jälkeä koko hänen tuotantoonsa. Juuri impressiot, vaikutelmat, jäljet, jotka tois-
tuvat ja kerrostuvat läpi Unamunon ajattelun ja hänen teostensa lajityypistä huo-
limatta mahdollistavat lopulta, että hahmottuu kokonainen, jos ei ehyt, niin joka 
tapauksessa havaittava ja omalla hämärällä, ristiriitaisella tavallaan yhtenäinen 
maisema hänen filosofiastaan. Kiusaus luoda jonkinlainen unamunolaisuus tai 
unamunianismi tämän ympärille on valtava. Kuten kuitenkin myös Barea (1952, 
7) huomioi, Unamuno ei, ajattelunsa valtavasta vaikutuksesta huolimatta, mil-
loinkaan perustanut omaa koulukuntaa, sitoutunut mihinkään ideologiaan tai 
kannattanut mitään dogmia jättäytyen poliittisestikin erehtyväiseksi ulkopuo-
liseksi.  Zambrano käyttää termiä ”unamunolaisuus” viitatessaan sarjaan oletuk-
sia ja teemoja, jotka kietoutuvat paitsi Unamunon työhön, ennen kaikkea hänen 
persoonansa ympärille ja näiden myötä syntyvän kokonaisen, itsellisen maail-
mankaikkeuden keskiöön. Voidakseen puhua tästä universumista ja siihen liitty-
vistä teemoista, on sitä tarkastelevan Zambranon mukaan upottauduttava tähän 
maailmaan itse. (Mt., 147.) Unamuno, vaikkakin itseironisesti, toisinaan puhuu 
hänkin unamunolaisuudesta ainoana puolueenaan, sanoen selvästi, ettei (hänen) 
elävää ajatteluaan tule luokitella tai asettaa joksikin -ismiksi.  
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Kuten arvata saattaa, Unamunoamme jo hieman tuntien, seuraavassa kään-
teessä Unamuno itse vastoin omia aikaisempia väitteitään kuitenkin kehittää ja 
kuvaa -ismin, johon hän espanjalaisena ajattelijana filosofiansa haluaa sitoa. Hän 
ottaa Cervantesin Don Quijoten hahmon, joka edustaa sielun kuolemattomuutta 
ja yksilön sielun ensisijaisuutta, espanjalaisen filosofian esikuvaksi (Flórez 1998b, 
293). Unamuno käyttää puhuessaan espanjalaisen filosofian erityispiirteistä, 
mutta viitaten myös omaan ajatteluunsa sanaa quijotismi.  

Unamunon filosofia quijotelaisena filosofiana on taistelua uskon ja totuu-
den ja rakkauden puolesta, elävää hulluutta, joka kuvittelee tahtomansa todeksi. 
Don Quijoten hulluus, joka symboloi ihmisen ponnistelun turhuutta (Zubizar-
reta 1960, 42), on Unamunon oman poliittisen, filosofisen ja olemassaolollisen 
taistelun ohjenuora. Don Quijote ei milloinkaan luovu itsestään, vaan tekee itses-
tään seikkailujensa kohteen, kuten Miguel de Unamuno tekee itsestään milloin-
kaan tinkimättä itsestään filosofiansa kohteen. Unamunon filosofinen hanke on 
traaginen tietoisuus, jota edustaa meditatiivinen ja spekulatiivinen filosofinen 
quijotismi. (Flórez 1998b, 290-291.) Unamuniaaninen quijotismi (el quijotismo una-
muniano) on termi, jota käyttää Zubizarreta (1960, 43). Savignano (1989, 79) tiivis-
tää Unamunon filosofian Don Quijoten symbolisoimaksi ”traagisen elämäntun-
teen tieteeksi” hyvin perustein. Espanjalla kansana ja yhteiskuntana, kuten Una-
munon mukaan muillakin puebloilla, on oma filosofiansa, oma kokonaisvaltai-
nen ymmärryksensä todellisuudesta ja elämästä. Tämä kansan filosofia on Una-
munon mukaan Espanjassa quijotismi, jonka perusoivallukset löytyvät Don Qui-
joten ja Sancho Panchan hahmoista.  Ne ovat luettavissa Cervantesin teoksesta, 
jonka päähenkilö on Unamunon mukaan todellisempi kuin kirjan kirjoittaja Cer-
vantes.  

Don Quijoten hahmo symboloi Zubizarretan mukaan Unamunolle muun 
muassa halua inhimilliseen kunniaan. Don Quijoten sankarillinen ristiriitojen 
raatelema taistelutahto sävyttää myös Unamunon myöhäisvaiheen ajattelua. 
(Zubizarreta 1960, 305.) Itsensä hän rinnastaa Don Quijoten lihaa ja luuta olevaan 
hahmoon. Unamuno näyttäisi kuitenkin taistelevan tuulimyllyjään vastaan tie-
täen, etteivät ne ole jättiläisiä. Espanjalaiselle filosofialle ja espanjalaisille runous 
on antanut tietoisuuden, jatkuvuuden, muistin ja toivon. Runous tivaa vähem-
män ja tarjoaa enemmän kuin ajattelu. Runouden olemus on anteliaisuus. (Zam-
brano 1996, 109.)  

”Tiede ei anna Don Quijotelle sitä, mitä tämä siltä pyytää”58 (Unamuno 
2009, 364). Filosofia quijotismina sen sijaan on Unamunolle kokonainen metodi, 
tieto-oppi, estetiikka, logiikka, etiikka, ja ennen kaikkea uskonto, ikuisen ekono-
miaa59 (mt., 356). Don Quijote taisteli Dulcinean puolesta, kunnian vuoksi, elääk-
seen ja säilyäkseen hengissä tässä onnistuen.60 ”Meidän filosofiamme oli vaikea 

                                                 
58 La ciencia no le da a Don Quijote lo que este le pide.” (Unamuno 1997a, 319.) 
59 Y dire: ¡el quijotismo, y no es poco! Todo un método, toda una epistemología, toda una 
estética, toda una lógica. toda una ética, toda una religión sobre todo, es decir. toda una 
economía a lo eterno y lo divino, toda una esperanza en lo absurdo racional. (Unamuno 
1997a, 317.) 
60 ¿Por qué peleó Don Quijote? Por Dulcinea, por la Gloria, por vivir, por sobrevivir. (…). 
Peleó por Dulcinea, y la logró, pues que vive.” (Unamuno 1997a, 317.) 
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muotoilla itsensä”, Unamuno kirjoittaa, materialistisella pessimistisellä, positi-
vistisella, teknisellä pohjimmiltaan epäfilosofisella aikakaudella61(mt., 354). Hän 
on vakuuttunut, että espanjalainen filosofia on konkreettista, se virtaa kirjallisuu-
dessa, elämässä, toiminnassa, mystiikassa ja ennen kaikkea ei filosofisissa järjes-
telmissä62(Unamuno 1997a, 304). Kieli kuljettaa Unamunolle koko filosofiaa, ajat-
telu on hänelle elävä kieli ja perintö (mt., 305; 307). Don Quijote jätti perintönä 
itsensä, kokonaisen elävän ja ikuisen ihmisen, joka on yhtä arvokas kuin kaikki 
teoriat ja filosofiat yhteensä63 (Unamuno 2009, 359). Tämä espanjalainen ajattelu 
quijotistisena filosofiana, Unamunon filosofia quijotismina on ”kokonainen elä-
män ja kohtalon tunne, jota joku kutsuisi filosofiakseen”64 (Unamuno 1947, 80).  
Miguel de Unamunon filosofianäkemyksen voi tiivistää seuraavaan Del Senti-
miento trágicon viimesivuilta löytyvään ajatukseen: 

Näin ollen filosofiakin on tiedettä elämän tragediasta, traagisen elämäntunnon pohti-
mista. Olen pyrkinyt näissä esseissä kirjoittamaan tällaisesta filosofiasta ja sen väistä-
mättömistä sisäisistä ristiriidoista ja antinomioista. Lukijan ei pidä ylenkatsoa sitä, että 
olen käsitellyt omaa itseäni; tämä työ on ollut itsekirurgiaa. jossa ei ole käytetty muuta 
anestesiaa kuin työtä itseään. Leikkaamisen nautinto on jalostanut leikatuksi tulemi-
sen kivun.65 (Unamuno 2009, 356.) 

Tätä Unamunon traagisen elämäntunnon ristiriitaista filosofiaa punon vielä yh-
teen seuraavassa luvussa. 

2.5.7 Unamunon filosofinen reitistö 

Olen tarkastellut Unamunon filosofiaa useista eri näkökulmista. Lähestyn seu-
raavassa Unamunon ajattelua kysymällä kysymyksiä, joita Unamuno kysyi maa-
ilmasta, todellisuudesta ja ihmisestä. Kysyn näitä kysymyksiä Unamunon filoso-
fiasta ja etsin niihin vastaushahmotelmia Unamunon ajatuksista summatakseni 
aiemmassa esittämääni hänen filosofiakäsityksestään. 

Ensimmäinen kysymys, Unamunolle aina tärkein kaikessa tarkastelussa, on: 
¿Para qué? eli ¿Mitä varten? Mitä varten filosofiaa?  Unamuno vastaa näin: Filoso-

                                                 
61 Filosofía esta nuestra que era difícil de formularse en esta segunda mitad del siglo XIX, 
época afilosófica, positivista, tecnicista, de pura historia y de ciencias naturales, época en el 
fondo materialista y pesimista. (Unamuno 1997a, 305.) 
62  Pues abrigo cada vez más la convicción de que nuestra filosofía, la filosofía Española, 
está líquida y difusa en nuestra literatura, en nuestra vida, en nuestra acción, en nuestra 
mística, sobre todo, y no en sistemas filosóficos. Es concreta.”(Unamuno 1997a, 304.) 
63 ¿Y qué ha dejado Don Quijote?, diréis. Y yo os dire que se ha dejado a sí mismo, y que un 
hombre, un hombre vivo y eterno, vale por todas las teorías y por todas las filosofías. (Una-
muno 1997a, 315.) 
64 [------]su sentimiento total de la vida y del destino, lo que alguien llamaría su filosofía. 
(Unamuno 1947, 80.) 
65 Es, pues la filosofía también ciencia de la tragedia de la vida, reflexión del sentimiento 
trágico de ella. Y un ensayo de esta filosofía, con sus inevitables contradicciones o antino-
mias íntimas, es lo que he pretendido en estos ensayos. Y no ha de pasar por alto el lector 
que he estado operando sobre mí mismo; que ha sido este un trabajo de autocirugía y sin 
más anestésico que el trabajo mismo. El goce de operante ennoblecíame el dolor de ser ope-
rado.  (Unamuno 1997a, 313.) 
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fiaa tehdään ihmistä ja elämää varten. Toiset tekevät sitä viihteeksi tai leikitelläk-
seen, pelatakseen, toiset paetakseen tuskaa ja unohtaakseen, toiset ehkä saadak-
seen mainetta ja kunniaa tai sosiaalista arvostusta, jopa hankkiakseen itselleen 
elannon. Viime kädessä kuitenkin filosofiaa tehdään ihmisen tarpeisiin. Unamu-
nolle filosofian perimmäinen ¿para qué? on lopulta ihmisen henkilökohtaisen 
kuolemattomuuden kaipuu, traagisen elämäntunnon virittämän ristiriidan 
kanssa elämisen sietäminen. 

Filosofiassa etsitään jatkuvuutta oman tietoisuuden olemassaololle, vaikka 
kaikki eivät tästä tietoisia olekaan. Filosofi etsii merkitystä ja merkityksiä ja sen 
myötä perusteluja muuten pohjattoman mielettömältä näyttäytyvälle elämälleen. 
Monet filosofit luottavat logiikan ja matemaattisen jäsennyksen kestävyyteen yli 
yksittäisen ihmisen ajan ja ajattelun. Unamunolle kyse on aina silti filosofin hen-
kilökohtaisesta tarpeesta löytää tarkoitus ja merkitys elämälle ja olemassaololle, 
joka näyttäytyy tuskallisena, hallitsemattomana ja lohduttoman lyhyenä. Erityis-
tieteiden tehtävä on antaa ihmiselle välineitä ja tekniikoita selvitä hengissä maan-
päällisessä elämässä. Tarkoitusta koskeviin kysymyksiin niillä ei ole annettavaa. 
Unamunolle filosofian tehtävä on antaa ihmiselle merkitys ja ikuinen elämä. Te-
kemällä filosofiaa analyyttisesti tavoitteena on häivyttää kaikki tarkoitukselli-
suus, eikä näin ollen voida löytää vastauksia Unamunon tärkeimpään kysymyk-
seen. Toisaalta filosofia pyrkii antamaan ihmiselle ymmärrystä, kokonaiskäsityk-
sen todellisuudesta. 

Toinen Unamunon kysymys on ¿Por qué?, jonka voisi suomentaa joko  
¿Miksi? tai ¿Minkä vuoksi? Jos ¿para qué? -kysymys kohdistuu ihmisen intentioon, 
tarkoitukseen, tässä Unamuno hakee kausaalista selitystä. Filosofian osalta syy 
sen tekemiseen on ihmisessä tietoisena eläimenä. Unamuno kirjoittaa, että tietoi-
suus erottaa meidät ihmiset eläimistä ja että tuo tietoisuus on eräänlainen sairaus, 
joka vaivaa meitä koko elämämme. Tietoisuus tuo mukanaan ihmiselle uteliai-
suuden. Ihmisen luontainen ja pohjaton tiedonjano on selitys sille, miksi hän te-
kee filosofiaa. Järjen ja uskon välinen traagisen elämäntuntomme tuottava risti-
riita, on asia, josta järkemme ja tunteemme pyrkivät eroon. Uskominen ja järkeily 
käyvät tautonta vuoropuhelua, joka ei voi saavuttaa ratkaisua. Tahto on tässä 
välissä pitämässä ihmistä kiinni elämässä ja raiteillaan. Filosofia on yksi järjen 
ilmentymä, jolla Unamuno tietoisesti pyrkii tasapainottamaan järjen ja järjettö-
män merkitykselliseksi ja mielekkääksi synteesiksi. Siksi filosofia ei koskaan voi 
olla puhtaasti rationaalinen inhimillisen järjen ponnistus, vaan pitää sisällään ih-
mistä kokoavia ulottuvuuksia. 

Kolmas kysymys on metodinen. ¿Cómo? eli ¿Miten? Unamuno kirjoitti teks-
tin Cómo se hace una novela, jossa hän juonikkaasti kuvaa lukijalleen romaanin 
syntymisen tekniikkaa ja tulee samalla luoneeksi uuden teoksen ja kirjoittaneeksi 
oman elämäntyönsä elämäkerran. Filosofian tekemisestä hän ei tällaista selitys-
tekstiä kirjoittanut, mutta käsitteli aihetta kaikissa teksteissään. Näkemys on poi-
mittavissa matkan varrelta. Unamunolle filosofia on runoutta; elävää, dynaa-
mista ja selittelemätöntä kuvausta ihmisenä olemisesta. Unamunon filosofia on 
kirjoitettu sekatyyppisiin teksteihin, joissa hän tietoisen harkitusti rikkoo laji-
tyyppien rajat, henkilökohtaisen ja objektiivisen rajat, elämän ja teorian rajat, 
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käytännön ja erittelyn rajat. Filosofia on kielellinen prosessi, joka mahdollistui 
vain sen myötä, että ihminen loi itselleen kielen. Elävä kieli on kokonainen filo-
sofia, ilmaisun ja maailman luomisen väline, toisin kuin käsitteet, teoriat ja abst-
raktiot, jotka tappavat kaiken elävän. Filosofiaa tehdään elämällä. Ihmisen elä-
män tarkoitus on elää siten, että jokainen pyrkii kohti omaa täydellistä itseään. 
Filosofin on oltava avoin ja rehellinen, eikä piiloteltava tekstiensä tai käsit-
teidensä, väitteidensä taakse. Jos kaikki ihmiset paljastaisivat itsensä, maailma 
olisi parempi paikka, väittää Unamuno. Toisia ihmisiä ei saa käyttää välineinä 
tässä pyrkimyksessä. 

Unamunon oman filosofian keskeinen menetelmä on, monodialogi, joka 
purkautuu massiiviseksi tuotannoksi erilaisia tekstejä. Jos Platon teki filosofiaa 
dialogein ja kätilöiden, Descartes epäilemällä ja nykyfilosofit analysoimalla kä-
sitteitä, Unamuno tekee filosofiaa puhumalla itsensä kanssa. Käymällä keskuste-
lua itsensä kanssa filosofi tarkentaa, kehittelee ja ilmaisee ajatuksiaan siten, että 
hahmottuu kokonaiskäsitys. Näin myös on käynyt. Unamunoa on vaikeata tut-
kia yhden tekstin tai yhden aiheen kautta. Hänen filosofiansa on mittava koko-
naisesitys, jonka keskeisimmät ajatukset välittyvät oikeastaan vain, kun siihen 
tutustuu kokonaisuutena. Toisto on myös Unamunolle menetelmällinen väline. 
Lopulta jonkin asian tärkeys ja merkitys välittyvät sen kautta, että aihe esiintyy 
monodialogissa uudestaan ja uudestaan. Monodialogin ollen Unamunon toimin-
nallinen vastaus siihen, miten filosofia käy mahdolliseksi, argumentoinnin tai 
ajatusten tasolla Unamuno käyttää kahta tapaa: kontradiktiota tai paradoksia ja 
metaforaa. Platonin vertausten tavoin Unamuno etsii mieli- ja kielikuvia, jotka 
auttavat mieltämään asioiden välisiä verrannaisuuksia ja yhteyksiä. Koska ihmi-
nen ja elämä itsessään ovat ristiriitaisia ja paradoksaalisia, järjellä tavoitettu ym-
märrys johtaa aina vääjäämättä näennäiseen kontradiktioon. Unamunolla kont-
radiktio on ratkeamaton asetelma, joka kuitenkin läsnäollen ja tiedostettuna vi-
rittää jonkin uuden ulottuvuuden helpottamaan ihmisen elämää tai lisäämään 
ymmärrystä järjellä tavoitellusta ilmiöstä. Metaforan käytön Unamuno vie teks-
tilliseen äärimmäisyyteen.  

Neljäs kysymys on ¿Kuka? ehkä myös ¿Kenelle? Filosofia on ihmistä varten 
ja sitä tekee aina yksittäinen persoona, ihminen, joka on lihaa ja luuta, tunnetta 
ja tuskaa, ja joka on joku itsensä. Filosofian historia on mielenkiintoinen para-
doksi sitä, kuinka pyritään henkilöstä irrotettuun objektiivisuuteen ja lopulta tut-
kitaan eritoten jonkun tietyn nimettömän ajattelijan käsityksiä ja teorioita. Una-
munolle filosofia on jokaisen henkilökohtainen ponnistus. Kukin on itse vas-
tuussa omasta ajattelustaan. Ihminen on sattumalle altis, mutta vapaa valitse-
maan. Vaikka Jumala on olemassa, jokainen luo oman jumalansa itse. Sokea auk-
toriteetteihin uskominen ei milloinkaan ole perusteltua, sillä kaikki ihmiset ovat 
oman subjektiivisen olemassaolonsa sokeuttamia. Filosofina ihminen on paitsi 
tuo lihallinen ja tunteva olento, ennen kaikkea luova, runoileva uneksija.  

Subjektiivinen, henkilökohtainen olemassaolo on myös ratkaisu, reitti kaik-
kein yleisimpään. Filosofin on tunnettava itsensä. Ihmisen on tunnettava itsensä. 
Se on paitsi filosofian tavoite myös sen menetelmä. Tuntemalla itsensä voi saa-
vuttaa niin yleisiä totuuksia kuin ylipäänsä on mahdollista saavuttaa. Filosofia 
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pyrkii totuuteen, ei niinkään tietoon. Filosofialla, tehtynä Unamunon tyyliin, on 
Unamunosta myös edellytykset tiedettä paremmin saavuttaa totuus, joka vastaa 
ihmisen kysymyksiin itsestään ja todellisuudestaan. 

¿Mitä syntyy? seurauksena Unamunon menetelmällä tehdystä elävän ihmi-
sen elävästä filosofiasta? Unamunolle vastaus on: Elävää runoutta, elämän ru-
noutta. Ymmärrystä itselle, kauneutta toisille. Filosofinen todellisuuden ja itsen 
tarkastelu johtaa traagiseen elämäntuntoon, joka puolestaan tuo tullessaan kont-
radiktion elävän dynamiikan. Elämän merkityksellisyyden kokeminen on vas-
takkaisuuksien varassa, ja näistä vastakkaisuuksista lopulta syntyy toivo, joka 
mahdollistaa elämän jatkumisen. 

Unamuno ei väitäkään, että filosofia tieteellisenä pyrkimyksenä tuottaisi 
lähtökohtaisesti jotakin universaalia. Sen sijaan runous (pitäen Unamunolla si-
sällään kaikki kaunokirjallisuuden lajityypit) voi tuottaa ikuisia tekstejä, jotka 
ovat kielestä, ajasta ja paikasta riippumatta inhimillisesti merkityksellisiä. Yksit-
täinen ihminen kantaa universaalia osana olemistaan verbeissä, joita hän elää. 
Unamunolle ihmiset ovat pohjimmiltaan samanlaisia ja kykenevät tavoittamaan 
universaalin tuntemalla itsensä, sillä ainutkertainen on universaalia. 

Muistutan mieluummin ihminen Kantin opista, jonka mukaan meidän ei pitäisi suh-
tautua lähimmäisiimme, toisiin ihmisiin, välineinä vaan päämäärinä. Kysymys ei ni-
mittäin koske vain minua: se koskee joka ainoaa meistä. Ainutkertaiset arvostelmat 
ovat yleispäteviä, sanovat loogikot. Ainutkertainen ei ole partikulaarista, vaan univer-
saalia. 

Ihminen on päämäärä, ei väline.66 (Unamuno 2009, 24.) 

Syvällä Unamunon traagisen elämätunnon quijotelaisen taistelun filosofisen ru-
nouden kuilun pohjalla on hänen näkemyksensä etiikasta, jota ilman ihmisestä ja 
elävän ihmisen kasvattamisesta ei käy mielekkäästi puhuminen. Teen nyt oiko-
polun Unamunon ihmiskäsitykseen ja kasvatusnäkemykseen hänen etiikkansa 
lävitse. 

2.6 ¡On elettävä!: Unamunon etiikasta 

Mitä sitten on oikeus elää? Minulle kerrotaan, että olen täällä toteuttaakseni ties minkä 
yhteiskunnallisen päämäärän, mutta minä tunnen, että minä, samoin kuin jokainen 
veljistäni, olen täällä toteuttaakseni itseäni eli elääkseni.67 (Unamuno 2009, 24.) 

                                                 
66 ---; prefiero recordarle una doctrina del hombre Kant, y es la de que debemos considerar 
a nuestros prójimos, a los demás hombres, no como medios, sino como fines. Pues no se 
trata de mí tan solo: se trata de todos y de cada uno. Los juicios singulares tienen valor de 
universales, dicen los lógicos. Lo singular no es particular, es universal. (Unamuno 1997a, 
56.) 
67 Los mismos que nos hablan de ese sacrificio fantástico, de esa dedicación sin objeto, 
suelen también hablarnos del derecho a la vida. ¿Y qué es el derecho de la vida? Me dicen 
que he venido a realizar no sé qué fin social; pero yo siento que yo, lo mismo que cada uno 
de mis hermanos, he venido a realizarme, a vivir. (Unamuno 1997a, 56.) 
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Elämä ei ole Unamunolle itsestäänselvyys. Diario íntimossaan hän paljastaa vaka-
vaan sävyyn itsemurha-ajatuksiaan (Unamuno 2011). Romaanihenkilöitään hän 
tappoi useita ja itsemurhasi monia. Ottaen huomioon, että Unamuno katsoi kau-
nokirjalliset hahmonsa omiksi ilmentymikseen, alter egoikseen, leikittelee hän 
myös kirjallisessa tuotannossaan omalla kuolemallaan. Unamuno suhtautuu it-
semurhaan suorastaan pakkomielteisesti. Ihmisen kuolevaisuus oli Unamunolle 
ydinkysymys, intohimo, joka ei jättänyt häntä rauhaan. Juuri epävarmuus, epäi-
lys ja jatkuva kamppailu ihmisen lopullisen kohtalon edessä, henkinen epätoivo 
ja kiinteän vakaan dogmaattisen perustan puute voivat olla moraalin perusta 
(Unamuno 1997a, 266). 

Unamunon filosofiassa etiikka painottuu. Unamunon filosofian itsensä pää-
määrä on yksilön ikuinen onnellisuus. Tällainen ”uskonnollinen hedonismi” il-
menee Unamunolla kuolemattomuuden kaipuuna. (Flórez 1998, 291-292.) Sen 
enempää kuin rakentaa filosofista systeemiä, Unamuno ei myöskään halunnut 
puntaroida etiikkaa teoreettisena järjestelmänä.  Unamunon eettistä ajattelua on 
tutkittu yllättävän vähän (Bonete Peralez 2015, 327). Unamunon tekstejä voidaan 
kuitenkin lukea ja tulkita ennen kaikkea eettisinä kannanottoina siihen, mikä on 
tärkeää ja arvokasta, kuinka ihminen saavuttaa hyvän elämän ja kuinka ihmistä 
itsessään ja toisissa tulisi kohdella. Aranguren (1994, 479) esittää, että Unamuno, 
kuten kuka tahansa tahallisesti vailla systeemiä oleva mutta rikkaasti eri aiheita 
käsittelevä suuri ajattelija, on aina käytettävissämme kuullaksemme juuri sen, 
mitä haluamme kuulla. Herää kysymys, onko meidän yhä tänä päivänä kuultava, 
mitä hän sanoo. 

 Omaa elämäänsä Unamuno eli itselleen uskollisesti hyvin ristiriitaisella ta-
valla. Toisaalta hänen arkielämänsä oli äärimmäisen säntillistä, sovinnaista ja 
säyseää. Toisaalta koko hänen julkinen elämänsä, rehtorina, kirjoittajana ja tiede-
miehenä oli jatkuvien konfliktien sävyttämää. Unamuno oli poliittinen henkilö, 
eikä suinkaan mieliksi niille, joilla oli valta puuttua hänen elämäänsä. Jossakin 
mielessä Unamunon kiihkeä poliittisuus on myös hänen etiikkansa ydin. Ensin-
näkin Unamunon yksilöllisimmät ja yksityisimmät hyvän ja oikean etsimisen 
taistot päätyivät poliittisten kiistojen keskiöön. Unamunolle hyvä on elävää elä-
mää, toimintaa, totuuden lausumista ääneen, omatunnon mukaan toimista, ih-
misen unohtamattomuutta. Juuri tuo tinkimätön pyrkimys toisaalta etsiä to-
tuutta, toisaalta kertoa omat näkemyksensä säästelemättä julkisesti, johti hänen 
etiikkansa politisoitumiseen. Unamunon ajattelun sydämessä on aina ja kaikki-
alla ihminen, yksilöllinen, kokonainen, konkreettinen ihminen. Kaikessa toimin-
nassaan toimittajana ja kirjoittajana hänen viestinsä on selkeä: Ihminen tulee en-
sin! Ihmistä ei sovi unohtaa ja niin kauan kuin yhteiskunnassa toimitaan jonkin 
muun ehdoilla ja unohdetaan ihmisen ensisijaisuus, ¡on älähdettävä!, heräteltävä 
toisia ja tehtävä kaikille selväksi, että tämä on vastoin hyvää, että tämä ei ole oi-
kein. Vapaus on totuuden sanomista ääneen. Yhtä lailla tieteellisen toiminnan 
osalta, Unamuno oli suulas ja kärkevä. Sellainen tiede, joka ei pyri totuuteen ja 
hyvään elämään ihmiselle, ei ole arvokasta kenellekään eikä siten hyvää tiedettä. 
Unamuno tunnustaa kyllä luonnontieteiden arvon välineenä erilaisten tekniikoi-
den kehittämisessä. Hän kuitenkin toistuvasti ja johdonmukaisesti kiistää tieteen 
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itsearvoisuuden tai mahdollisuudet järjen ja tieteellisen toiminnan kautta saavut-
taa sellaisia totuuksia, joilla olisi muuta kuin välineellistä arvoa. 

Unamunon etiikassa sekoittuvat deontologia, teleologia, pragmatismi ja 
hyve-etiikka. Mitään elävää, sen enempää ihmistä, ajattelua kuin totuutta totuu-
desta, etiikkaa, ei voida saavuttaa teorioiden tai dogmien avulla. Etiikan on aina 
toteuduttava toiminnassa. Ihmisen tehtävä on maanpäällinen ja maallinen 
(Flórez 1998b, 302). Ideoiksi kiinnittäminen tappaa, eikä hyvä tai oikea voi olla 
kuin elävää, elävän ihmisen elämää. Silti Kantin kategorisen imperatiivin toinen 
muotoilu ”kohtele itseäsi ja toisia ihmisiä aina päämääränä sinänsä, eikä koskaan 
pelkkänä välineenä”, on yksi Unamunon hyvän johtotähdistä. (Unamuno 1997a, 
56.) Hyvän elämän lähtökohtana on kuitenkin ennen kaikkea kaiken ¿para qué?, 
mitä varten -kysymys. Ihmisen hyvä määrittyy siitä käsin, mitä varten olemme 
olemassa, mitä tavoittelemme arvokkaana, mihin tämä kaikki johtaa. Hyvyyden 
mitta on siinä, missä määrin ylevät ajatukset lopulta muuttuvat tosiksi lihan ja 
luun, kärsimyksen ja tunteen, myötätunnon ja rakkauden todellisuudessa. Viime 
kädessä hyvyys silti ratkeaa vain sitä kautta, että ihminen on hyvä sinänsä. Hyvät 
teot eivät riitä, vaan on oltava itsessään hyvä. Hyvä on vain hyvä ihminen. Ja 
ainoa, millä on itsearvo, ainoa, mikä itsessään on tärkeätä, on elämä itse: 

Ainoa, jolla on päämäärä itsessään, todella itseteleologinen, on elämä, jonka päämäärä 
on suurin ja syvin ja ehein mahdollinen elämä. Ja elämä on kulutusta yhtä lailla kuin 
tuottamistakin.68 (Unamuno 1949, 17.) 

Jos Unamunon eettistä maisemaa pitäisi tiivistää taloudelliseen sanalliseen muo-
toon, sanoisin sen näin: ¡Hay que vivir! ¡On elettävä! tai ehkä vielä ¡On Elettävä! 
Kun ihminen etsii ratkaisua elämänsä ¿para qué? -kysymyksiin, jää vain yksi vas-
taus: On elettävä. Elämä on kamppailua, Unamunolle se on kamppailua hyvän 
ja oikean, toden löytämiseksi ja toteuttamiseksi koetussa ja eletyssä yhden ihmi-
sen persoonallisessa todellisuudessa. Ainoa ohje, minkä Unamuno voi antaa, on: 
¡On elettävä! Unamunon kuolemakeskeisyydestä huolimatta, tai kenties juuri 
siitä johtuen, tähän imperatiiviin, velvoittavaan ajatukseen, voi tiivistää Unamu-
non etiikan. On elettävä, kamppailtava, kestettävä elämää ja sen sisältämää ve-
ristä kärsimystä. Ihmisen hyvä ei voi toteutua kuin elämällä elämää ja elämässä 
eläen. Eläminen on kaiken sen kanssa olemista, mitä ihmisenä oleminen pitää 
sisällään; ihmisyyden traagista perustilannetta tahtoen syleillen, itsensä koko-
naiseksi uneksien. On uneksittava elämänsä sellaiseksi, että oma mieli, tietoisuus 
ja omatunto voi elää sen kanssa dynaamisessa, elävässä ristiriidassa. On rakas-
tettava itseään ensin ja lähimmäistään sitten. Muuta ei ole. Paitsi jumala, joka 
syntyy ihmisen rakkaudesta Kaikkeutta kohtaan. 

Filosofia on Unamunon mukaan toimintana pyrkimys johonkin hyvään, 
josta filosofi ei välttämättä ole tietoinen tai jota hän ei halua tehdä paljaaksi edes 
itselleen. Filosofian historia on nähtävissä monella tapaa myös ideologioiden, eri-
laisten arvostusten ja näkemysten, arvorajausten taistelukenttänä. 

                                                 
68 Lo único que tiene el fin en sí mismo, lo verdaderamente autoteleológico, es la vida, cuyo 
fin es la mayor y más intensa y completa vida possible. Y la vida es consumo, tanto como 
producción. (Unamuno 1949, 17.) 
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Unamuno ei allekirjoita Kantin kategorisen imperatiivin ensimmäistä muo-
toilua etiikkansa lähtökohdaksi tai loppupisteeksi. Kun elämää ei arvosteta, mo-
raalin tyhjentyessä kaavoihin, harmonian ja vilpittömyyden kadotessa, syntyy 
epämoraalisia doktriineja (Unamuno 1949, 14). Unamuno kytkee ihmisen tar-
peen ja kyvyn filosofoida etiikkaan. Vaikka Unamunolla sen enempää etiikka 
kuin filosofia yleensäkään eivät ole itsearvoisia, vaan ihmisen kuolemattomuu-
den kaipuun tuottamia tarpeita ja taipumuksia, näyttää etiikka hänen teksteis-
sään saavan etenkin elämän loppuvaiheen tuotannossa suuren painoarvon. Sen-
timientossa on Unamunolla selvä pyrkimys jollakin tapaa systematisoida myös 
eettistä ajatteluaan. Sen ytimeen asettuu ajatus: Ainoa, millä on itseisarvoa, ainoa, 
mikä on päämäärä sinänsä, on elämä itsessään, jonka päämäärä on suurin, syvin 
ja täysinäisin mahdollinen elämä. Täysi, eheä ja konkreettinen ihminen kehityk-
sen ainut tavoite. (Unamuno O. c. 1966 I, 976; Flórez 1998b, 33).  

2.6.1 Hyvä on!:  hyvän ihmisen hyvä elämä 

Jos olemme maailmassa jotain varten, um etwas, mistä tämä varten voidaan löytää, ellei 
oman tahtomme olemuksesta, joka pyytää perimmäiseksi päämääräkseen onnea eikä 
velvollisuutta?69 (Unamuno 2009, 299.) 

Unamunolle eettinen tai moraalinen totuus ei voi olla objektiivinen sellaisessa 
merkityksessä, että se voisi olla olemassa ihmisestä riippumatta; ”tietääkseni Ju-
piter, Uranus tai Sirius eivät muuta kurssiaan sen mukaan täytämmekö vai emme 
velvollisuutemme, sen enempää kuin sen mukaan olemmeko onnellisia vai 
emme”70. Objektiivisia arvoja ei ole, sillä ihmiset ovat aina arvoja ihmiselle ja ar-
vokkaita suhteessa johonkin ihmisen tavoitteeseen.  Tämä tavoite nousee tah-
tomme pohjalta ja perustuu lopulta perimmäiseen tavoitteeseemme, ihmiselä-
män lopulliseen tarkoitukseen. Asiat ja teot voivat saada arvonsa vain tällä ta-
voin. Maailmankaikkeuden inhimillinen päämäärä on Unamunon mukaan yksi-
löllisen persoonan kuolemattomuus. Koska tämä tavoite näyttäytyy rajallisen ja 
kuolevaisen ihmisen tahdolle mahdottomana, sisältyy hyvän elämän tavoitte-
luun aina perustavanlaatuinen ristiriitainen kaipuu. (Unamuno 1997a, 311.) Hy-
vässä on loppujen lopuksi kyse perimmäisestä hyvästä, kaikkein arvokkaim-
masta. Se tekee elämästä elämisen arvoisen ja selittää kaikkien muiden välillisten 
hyvien arvokkuuden. Unamunolle elämä on tämä perimmäinen arvo (ks. esim. 
Bonete Perales 2015, 328-329). Ihminen kaikkeuden ainoana tietoisena elämänä 
on päämäärä sinänsä ja henkilökohtaisen, persoonallisen elämän jatkuminen tä-
män elämän ainoa tähtäin. 

                                                 
69 Si estamos en el mundo para algo -um etwas-, ¿de dónde puede sacarse ese para, sino del 
fondo mismo de nuestra voluntad, que pide felicidad y no deber como fin último? Y si a 
ese para se le quiere dar otro valor, un valor objetivo que diría cualquier pedante saduceo, 
entonces hay que reconocer que la realidad objetiva, la que quedaría aunque la humanidad 
desapareciese, es tan indiferente a nuestro deber como a nuestra dicha; se le da tan poco de 
nuestra moralidad como de nuestra Felicidad. (Unamuno 1997a, 270-271.) 
70 Mt. 
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Unamunolle elämäntarkoituksen rakentaminen välinearvojen varaan on 
etiikan vastaista. Kaikki tietävät, että elämän kannalta tärkeimmät ja hyödylli-
simmät asiat, kuten ilma, vesi, valo, eivät ole mitattavissa rahassa ja kuitenkin 
timantista, joka sinänsä on hyödytön, ollaan valmiit maksamaan kallis hinta 
(Unamuno 1949, 9). Maailmankaikkeudella on Unamunon mukaan loogisen es-
teettisten ja eettisten arvojen lisäksi ihmiselle myös taloudellinen arvo, joka Un-
maunon varsin omintakeisessa tulkinnassa tarkoittaa uskonollista arvoa (Una-
muno 1997a, 312). Tämän uskonnollisen ekonomian tulkitsen tarkoittavan ihmi-
sen elämän tekojen arvoa suhteessa kuolemattomuuteen. 

Hyvä on lopulta vuorovaikutusta ihmisen ja todellisuuden, ihmisen ja maa-
ilmankaikkeuden välillä. Ihminen itse ja hänen hyvä elämänsä toteutuvat tässä 
maailmassa tehden toisia ihmisiä rikastuttavia hyviä tekoja sosiaalisessa elä-
mässä valtion kansalaisena. Yksilön todellinen kutsumus on luovassa toimin-
nassa, joka kasvattaa inhimillistä tietoisuutta. (Flórez 1998b, 301-302.)  Hyvän ra-
kastaminen lähtee tavaroiden rakastamisesta ja päätyy Jumalan rakastamiseen. 
Kauniiden asioiden rakastaminen muuntuu Kauneuden rakastamiseksi, tosien 
asioiden rakastaminen kehittyy Totuuden rakastamiseksi ja nautintojen rakasta-
minen rakkaudeksi Onnellisuutta kohtaan. Lopulta rakastaminen tavoittaa koh-
teenaan itse Rakkauden. Nämä Hyvä, Kaunis ja Onnellisuus rakastavat ihmistä 
takaisin tehden hänestä hyvän, kauniin toden ja onnellisen. Ja rakkaus tekee ih-
misestä lemmekkään, rakastavan ja rakastettavan. (Unamuno 2007, 17.) Unamu-
non ajatellussa on tässä kohtaa samoja sävyjä kuin antiikinfilosofiassa. Hyvä, 
kaunis ja tosi ovat perimmäisiä, tavoiteltavia arvoja, jotka lähestyvät toisiaan toi-
sikseen liudentuen. Kertomuksessa ”El abejorro” (Turilas) Unamuno tiedustelee: 

Lienetkö aina hyvä? Käyn vapisemaan, värisemään kuin elohopea. Koskapa, sano-
kaapa, tiedänkö kenties, lienenkö aina hyvä?71 (Unamuno 1947, 139.) 

Hyvän heijastuspinnaksi ei ihmiselle Unamunon etiikassa jää muuta kuin itsensä, 
toiset itsessä ja itse toisissa. Jokainen ihminen on itse itsensä päämäärä, paras 
mahdollinen itse hyvän elämän tehtävä. 

2.6.2 Hyvä ihminen!: olet itsesi päämäärä 

On välittömämpää tuntea itsensä ihmiseksi kuin ajatella. Mutta toisaalta Historia, kult-
tuurin prosessi, saavuttaa täydellisyytensä ja kokonaisen tehokkuutensa vain yksi-
lössä; historian ja ihmiskunnan päämäärä on ihminen, jokainen ihminen, jokainen yk-
silö. Homo sum, ergo cogito; cogito ut sim Michael de Unamuno. Yksilö on maailmankaik-
keuden päämäärä.72 (Unamuno 2009, 348.) 

                                                 
71 ¿Serás siempre bueno?”, me pongo a temblar, a temblar como un azogado. Porque, 
digamelo, ¿sé yo acaso si sere siempre bueno? (Unamuno 1947, 139.) 
72 Sentirse hombre es más inmediato que pensar. Mas por otra parte, la Historia, el proceso 
de la cultura no halla su perfección y efectividad plena sino en el individuo; el fin de la His-
toria y de la Humanidad somos los sendos hombres, cada hombre, cada individuo. Homo 
sum, ergo cogito: cogito ut sim Michael de Unamuno. El individuo es el fin del Universo. 
(Unamuno 1997a, 307.) 
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Se, joka tekee työtä, on olemassa ja olla olemassa on elää. (Flórez 1998b, 34). Ih-
minen tekee itsensä. Koska ihminen itsessään on elämän ainoa päämäärä, hyvä 
on sitä, että ihminen tekee kaikkensa täydentääkseen itsensä, tehdäkseen itsensä 
parhaaksi mahdolliseksi itsekseen. Näin opettaa Unamuno. Ihminen on itsear-
voinen elävä olento, ei väline, ja koko sivilisaatio ojentautuu jokaista ihmistä, jo-
kaista minää kohti. (Unamuno 1997a, 56.) Jokainen ihmisyksilö on ainutlaatuinen 
ja korvaamaton, koko maailmankaikkeuden arvoinen: 

Itse asiassa jokainen ihminen on ainutkertainen ja korvaamaton; toista minua ei voi 
olla; jokainen  meistä – sielumme ja elämämme – on koko maailmankaikkeuden arvoi-
nen73 (Unamuno 2009, 302). 

Unamunon etiikan ensimmäinen ja perimmäinen lähtökohta on siis ainutkertai-
nen ja korvaamaton yksilöllinen ihminen. Suurin arvo, ainoa tavoittelemisen ar-
voinen, on yksilöllisen persoonan henki ja sen olemassaolon jatkuminen ikuisesti. 
Tämä on pohjimmiltaan se arvo, johon ihmiset tiedostamattaan tai tiedostaen lo-
pulta pyrkivät kaikessa, Unamuno väittää. Yksittäisen ihmisen etiikan lähtö-
kohta on tehdä itsestään korvaamaton, päihittää ja ylittää itsensä, ja antaa kaik-
kensa toisille ikuistuakseen heissä. (Unamuno 1997a, 273.) 

Toimikaamme niin, että jos meille on varattu tyhjyys, se on epäoikeudenmukaista; 
kamppailkaamme kohtaloa vastaan jopa ilman mitään toivoa voitosta; kamppai-
kaamme sitä vastaan kuin Quijote. (Unamuno 2009, 301). 

Näin on toimittava myös siviiliammatissa, virassa. Käytännössä kaikki, minkä 
ihminen tekee, on tehtävä kaikkensa antaen. Unamuno selvittää sanan oficio, offi-
cium, merkitystä. Se tarkoittaa velvollisuutta, pakkoa, sitoumusta konkreettisessa 
merkityksessä, aina käytännössä. (Unamuno 1997a, 273). Tämä ei niinkään tar-
koita sitä, että tulisi etsiä ammattia ja kutsumusta, joka parhaiten tekee meistä 
itsejämme. Ennemminkin tulee meidän tehdä parhaamme mukaan se työ tai 
toimi, jonka onni tai sattuma meille langettaa. Ihmisen tulee siis alistua sattuman-
varaiseen kohtaloonsa kunnialla ja tehdä sen puitteessa parhaansa tehdäkseen 
itsestään korvaamattoman. Unamuno jatkaa aiheesta vielä kysyen, kuka on paras 
arvioimaan kunkin ihmisen oikeata paikkaa maailmassa, hänen kykyjään ja kut-
sumustaan. Tavoitteena on tehdä omaksi se paikka ja tehtävä, johon on päätynyt 
ja lopulta jopa muuttaa se joksikin toiseksi. Kysymys on kenties vakavin ja syvin 
sosiaalisista ongelmista (Unamuno 1997a, 274).  

Tuotantojärjestelmä, työn tuottavuus, vaurauden ja työtehtävien jakautu-
minen yhteiskunnassa olivat pulmia Unamunon ajan Espanjassa. Juuri nyt Suo-
messa käytävä keskustelu työehdoista, koulutuspaikoista, koulutussäästöistä, 
työn murroksesta, maahanmuuttajavirroista on mitä ajankohtaisin kysymys. Ke-
nellä on mahdollisuus ja oikeus valita ammattinsa ja paikkansa yhteiskunnassa? 
Kuka pääsee opiskelemaan? Kenellä on varaa valita? Nuorille koulussa oman 
ammatillisen tai koulutuksellisen kutsumuksen löytäminen on paitsi yksi haas-
tavimmista myös eräs kaikkein keskeisimmistä elämän kysymyksistä. Nuoren 
                                                 
73 Cada hombre es, en efecto, único e insustituible; otro yo no puede darse; cada uno de no-
sotros -nuestra alma, no nuestra vida- vale por el Universo todo (Unamuno 1997a, 272). 
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silmissä se näyttäytyy suunnan valitsemisena koko loppuelämäksi. Toki elinikäi-
sen tai jatkuvan oppimisen periaatteen mukaisesti Suomessa on mahdollista 
opiskella ja vaihtaa ammattia ja ottaa monta uutta suuntaa. Ensimmäistä ammat-
tiaan valitsevalle nuorelle kyse on kuitenkin koko loppuelämää koskevasta, mer-
kittävästä päätöksestä. Voi myös ajatella, että tämä valinnat ovat eettisiä. Una-
munolle keskeistä on hyväksyä kohtalonsa ja tehdä siitä itselleen täydellistymi-
sen mahdollistava kutsumus. Itse väittäisin, että se, mitä valitsee työkseen, on eet-
tinen valinta, johon voi itse vaikuttaa. Ei ole yhdentekevää, minkä asian parissa 
itseään ylittää tai pyrkii täydellisyyteen, vaikka voidaan ajatella, että jokaiselle 
tehtävälle on yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa paikkansa. 

Unamunon poliittinen teoria käy yhteen hänen lihaa ja luuta olevan ihmis-
käsityksensä kanssa. Tämä maailma ei ole läpikulkupaikka, vaan se maisema, 
jossa ihmisen on ansaittava pelastuksensa työskentelemällä, tekemällä hyviä te-
koja, jotka vaativat tekijänsä ikuistumista ja säilymistä. Ihmisen tehtävä on maal-
linen ja maanpäällinen. (Flórez 1998b, 301-302.) Unamunon ihminen toteuttaa 
hyvää elämää konkreettisesti, tekemällä konkreettisia hyviä tekoja itselleen ja toi-
sille läheisissään, yhteisössään ja yhteiskunnassaan, elämässään tässä ja nyt. Una-
munon hyvä ihminen, päättelee Cirilo Flórez edelleen, ei erkaannu maailmasta, 
vaan sitoutuu yhteisönsä elämään valtion kansalaisena (mt.). 

Unamunon eettinen ihminen on siis oman onnensa seppä. Unamunon 
etiikka perustuu vahvasti katoliseen kristillisyyteen, jossa usko sielun kuolemat-
tomuuteen on kuin ”maanalainen joki, jota ei näy eikä kuule, mutta jonka vedet 
kastelevat näiden ihmisten tekojen juuria ja aikomuksia” (Unamuno 1997a, 270). 
Hyvyys ei kuitenkaan synny Jumalan armosta tai rakkaudesta. Ihmisen elämä 
maanpäällä on taitelua ja kärsimystä. Yksin, oman itsensä armoilla ja vastuussa 
omista teoistaan ja niiden seurauksista, ihminen ei voi paeta velvollisuuksiaan 
tai vastuullisuuttaan elämästään, itsestään ja toisista. Yksinäisyydessä, tarvitse-
matta keskustella muiden kuin itsensä kanssa, ihminen myös tavoittaa parhaiten 
hyvän (Unamuno 1946e, 50). 

Hyvä ihminen on itsensä, ainutlaatuinen ja korvaamaton, mutta täydellis-
tyessään hän on myös kaikki. Kaikkein yksityisin muuttuu universaaliksi, kun 
antautuu kaikkeudelle. Tällöin yksittäinen persoona edustaa koko ihmiskuntaa 
ja maailmankaikkeutta. Tämä ei Unamunon mukaan ole vain mystinen unelma, 
vaan normi, majakka, joka tulee ottaa toiminnan lähtökohdaksi. (Unamuno 1997a, 
272; 283.) 

2.6.3 Hyvä ihminen: ¡tunne itsesi! 

Näytelmässään Otro (Toinen) Unamuno käsittelee vierauden teemaa. Näytelmän 
nimihenkilö Otro on Damianin alter ego, joka näyttäytyy muille toisena, vieraana, 
tuntemattomana. Näytelmän kulussa etsitään erilaisia selityksiä ja ratkaisuja 
toiseksi muuttumisen ongelmaan. Lopulta näytelmän toinenkin päähenkilö Er-
nesto muuttuu toisekseen. Alussa Ernesto sanoo Otrolle ”Ni puedo decir que le 
conozco…”, enkä voi sanoa tuntevani teitä, johon Otro vastaa ”– Ni yo a mí 
mismo.”, enkä minä itseäni. (Unamuno 1946c, 16.) Unamunon toiseutta koskevaa 
pohdintaa ei tässä ole mahdollista käydä tarkemmin selvittämään. Sanottakoon 
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kuitenkin sen verran, että Unamunolle vieraus näyttäytyy erityisesti ihmisen si-
säisenä, vierautena suhteessa omaan itseen. Tätä teemaa hän käsittelee paitsi 
näytelmässä Otro myös romaanissaan La Novela de don Sandalio, Jugador de Ajedrez 
(suom. Don Sandalio Shakinpelaaja) ja monissa muissa teksteissään. Unamunon 
eettisen ajattelun ymmärtämisen kannalta kysymys vieraasta itsessä on oleelli-
nen. 

Rakkaus itseä kohtaan, joka on myös lähimmäisenrakkauden ja Kantin ka-
tegorisen imperatiivin toisen muotoilun ymmärtämisen ja toteuttamisen edelly-
tys, on mahdollista vain tuntemalla itsensä. Esseessään Soledad Unamuno kirjoit-
taa näin: 

Yksinäisyydessä ja vain yksinäisyydessä voit tuntea itsesi lähimmäiseksesi; ja niin 
kauan kuin et tunne itseäsi lähimmäiseksesi, et voi päästä näkemään lähimmäisiä toi-
sina minuuksina. Jos haluat oppia rakastamaan toisia, turvaudu itseesi.74 (Unamuno 
1946e, 33.) 

Eettinen oleminen edellyttää itsensä tuntemista. Vain tutkimalla itseäsi yksinäi-
syydessä, voit löytää itsesi. Tämä on edellytys lähimmäisenrakkaudelle, joka on 
Unamunolle eettisen toiminnan välttämätön lähtökohta. Tule itseksesi, jotta voit 
olla vastuussa elämästäsi ja teoistasi. Unamuno ei halua antaa kenellekään dog-
meja tai valmiita vastauksia. Jokaisella on itsellään vastuu omista valinnoistaan 
ja käsityksistään. Edes Jumala, joka Kaikkeuden kaikkeutena ja totuutena ihmi-
sen taustalla vaikuttaa ja häilyy, ei anna vastauksia, sillä Jumala vaikuttaa maa-
ilmassa vain ihmisten kautta. Jumala on antanut ihmiselle kyvyn rakastaa lähim-
mäistään ja itseään sekä omatunnon. Tietoisuutemme ja omatuntomme pakotta-
mana etsimme itse vastauksia elämän ristiriitaisessa kamppailussa totuudesta, 
hyvästä ja oikeasta. Näin ollen Unamunokaan ei tohdi tulla kertomaan, mikä on 
toisen hyvä.  

Pelkkä itsensä tunteminen ja rakastaminen ei riitä tekemään ihmisestä hy-
vää. Meidän suurimman ponnistuksemme on oltava itsemme tekeminen korvaa-
mattomiksi. Tämä tarkoittaa teoreettisten faktojen tekemistä eläväksi, käytännöl-
liseksi totuudeksi. Ihminen on ainutlaatuinen ja korvaamaton, eikä kukaan toi-
nen voi häntä kuoleman hetkellä korvata. Itsensä kuolemattomaksi tekeminen 
on Unamunon mukaan pysyvän jäljen painamista toisiin, traagisesti, intohimoi-
sesti, antautumista toisille, ikuistumista heissä. (Unamuno 1997a, 279-280.) Näin, 
kuten Tía Tulakin, ihminen voi itsensä toisiin rakastaen sitomalla täyttää tehtä-
vänsä maailmassa: ”Epäilemättä hän oli täyttänyt tehtävänsä maailmassa”. 75 
(Unamuno 1981a, 125) 

2.6.4 ¡Rakasta itseäsi niin kuin lähimmäistäsi! 

Rakastan lähimmäistäni eli toivon, että hän olisi kaltaiseni, että hän olisi toinen minä, 
toisin sanoen tahtoisin olla hän; haluan kaataa muurin väliltämme, poistaa pahan. Pyr-
kimykseni pakottautua toiseen, olla ja elää hänessä ja hänestä, tehdä hänet omakseni, 

                                                 
74 En la soledad y sólo en la soledad, puedes conocerte a ti mismo como prójimo; y mientras 
no te conozcas a ti mismo como prójimo, no podrás llegar a ver en tus prójimos otros yos. 
Si quieres aprender a amar a los otros, recójete en ti mismo. (Unamuno 1946e, 33.) 
75 Sin duda había cumplido su mission en el mundo (Unamuno 1981a,125). 
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mikä on sama asia kuin ryhtyä hänen omakseen, antaa yhteisölle, ihmisten solidaari-
suudelle, uskonnollisen merkityksen. (Unamuno 2009, 312.) 

Mikä saa ihmisen tekemään hyvää? Unamunolla tämä mahdollistuu kahdesta 
suunnasta. Voidakseen tehdä hyvää toisille, ihmisen on rakastettava toista. Ja 
voidakseen rakastaa toista, on hänen ensin rakastettava itseään. (Unamuno 1947, 
133). ”Rakasta toista niin kuin itseäsi” on Unamunolle myös ”rakasta itseäsi kuin 
toista”. Tämä pitää sisällään vahvan oletuksen jokaisen rakkaudesta itseään koh-
taan. Itse-rakkaus (amor propio) ja egoismo (itsekkyys) ei ole ihmiselle annettuna, 
vaan ihmisen on itse tahdottava rakastaa itseään. Hyvän tekeminen itselleen ja 
toisille edellyttää siis rakkautta. Rakkaus syntyy empatiasta kärsivää ihmistä 
kohtaan itsessä ja toisessa. Unamuno käyttää sanaa caridad, joka tarkoittaa lähim-
mäisenrakkautta, rakkautta ja armeliaisuutta. Unamunolla lähimmäisenrakkau-
den näkökulma korostuu. Kun ihminen rakastaa ensin kylliksi itseään tunties-
saan myötätuntoa omaa kärsimystään kohtaan, vuotaa rakkaus yli. Kun ihminen 
tunnistaa toisessa saman kärsimyksen kuin itsessään, tuntee hän myötätuntoa 
toista kohtaan, ja alkaa tahtoa toiselle hyvää. Ihmisyyden tavoittaminen, saman 
inhimillisen perimmäisen kärsimyksen ja ristiriidan kohtaaminen toisessa ihmi-
sessä, johtaa tahtoon helpottaa toisen kärsimystä toisin sanoen tehdä toiselle hy-
vää. Täydellisyys on Unamunon mukaan sitä, että on täydellinen, olla itsensä ja 
olla kaikki muut. Tämä tarkoittaa itsen antamista kaikille toisille ja kaiken saa-
mista omaan itseen. Näin universaali kärsimys asettuu osaksi omaa olemista ta-
valla, joka johtaa haluun poistaa toisten kärsimys, sillä se eletään omassa itsessä. 
(Unamuno 2007, 54.) Moraalin perusta on toisten rakastaminen itsessä ja itsen 
rakastaminen toisissa. Oma itse on ensimmäinen lähimmäinen ja vain sen kautta 
on mahdollista tehdä hyvää toisille. (Unamuno 1947, 133.) 

Mutta jätetään kaikki tämä toistaiseksi syrjään. Tahdon osoittaa, että epävarmuus, 
epäilys, alituinen kamppailu lopullisen kohtalomme arvoituksesta, henkinen epätoivo 
sekä kiiinteän ja vakaan dogmaattisen perustan puuttuminen voivat toimia moraalin 
perustana.76 (Unamuno 2009, 294.) 

Vain epäillen ja epävarmuudessa jatkuvasti taistellen lopullisen kohtalomme 
kanssa ihminen saattaa elää oikein. Unamuno jatkaa edelleen: 

Se joka perustaa tai uskoo perustavansa käyttäytymisensä sisäisen tai ulkoisen, tun-
teen tai toiminnan kiistämättömänä pitämäänsä oppiin tai teoreettiseen periaatteeseen, 
on vaarassa muuttua fanaatikoksi. ja lisäksi hänen moraalinsa romahtaa sinä päivänä 
jona tuo oppi järkkyy tai kumoutuu.77 (Mt., 294.) 

Dogmaattisuus sisäisen tai ulkoisen toiminnan, tunteen tai tekojen, perustami-
nen johonkin kiistattomaan teoreettiseen periaatteeseen itse asiassa vähentää 

                                                 
76 Mas dejando por ahora todo esto, quiero establecer la incertidumbre, la duda, el per-
petuo combate con el misterio de nuestro final destino, la desesperación mental y la falta de 
sólido y estable fundamento dogmático, pueden ser base de moral. (Unamuno 1997a, 266.) 
77 El que basa o cree basar su conducta -interna o externa, de sentimiento o de acción- en un 
dogma o principio teórico que estima incontrovertible, corre riesgo de hacerse un fanático, 
y, además, el día en que se le quebrante o afloje ese dogma, su moral se relaja. (Unamuno 
1997a, 266.) 
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tuon teon tai tunteen moraalisuutta. On riski muuttua fanaatikoksi. Dogmin pirs-
toutuessa tai höltyessä siihen aiemmin perustunut moraali on täysin tyhjän 
päällä. Tekojen ja tunteiden moraalisuutta ei siis Unamunon mukaan voi perus-
taa jäykkään, stabiiliin teoreettiseen systeemiin, vaan moraalin ollakseen eettistä 
on nojauduttava epävarmuuteen ja epäilykseen. Kun ihminen ei tiedä lopullista 
kohtaloaan, vaan joutuu elämään tietämättömyytensä kanssa, on hänellä syy 
pyrkiä teoissaan ja tunteissaan hyvään. Oma toiminta on todiste ylimmästä kai-
puusta kohti lopullista hyvää. Jos itseään ei onnistu vakuuttamaan oman käyt-
täytymisensä taustalla vaikuttavien tekijöiden totuudesta ja oikeudesta ”viimei-
sen ja korjaamattoman epävarmuuden rajoissa”, on siihen syynä se, ettei oma 
toiminta ole kyllin puhdasta, Unamuno (2009, 295) perustelee. Oman käyttäyty-
misen ja toiminnan on oltava paras moraalinen todiste korkeimmasta kaipuus-
tani. Ihmisen on siis omalla toiminnallaan vakuutettava ikuisen elämän totuu-
desta.  Hyve ei perustu opinkappaleisiin, vaan opinkappaleet hyveisiin. Mitään 
varmuutta, turvaa tai lepoa ei ole tarjolla, ei ainakaan sellaista, jonka voisi saa-
vuttaa tässä pohjimmiltaan epävarmassa ja uuvuttavassa elämässä ihmiselle, 
joka tahtoo elää oikein.  Vain intohimoisen hyvä toiminta voi tarjota tien eettiseen. 
Käytännöllinen toiminta, minun käytännöllinen toimintani, teorian ja doktriinien 
sijasta on ainoa todiste eettisyydestä. (Unamuno 1997a, 267.) 

Laki tai toisten ihmisten määrittelemät säännöt eivät voi olla moraalin pe-
rusta. Mikään ei ole moraalittomampaa kuin väärin käytetyt lait tai huonot lait.  
(Unamuno 1997a, 276.) Jokainen on itse vastuussa omien tekojensa eettisestä ar-
vioinnista. On toimittava oman arvionsa mukaan kuin olisi kuoltava huomenna 
ja elettävä ikuistaakseen itsensä, niin että ansaitsisi sekä itsensä että toisten mie-
lestä ikuisuuden, ettei ansaitse kuolla. (Unamuno 1997a, 267-268.) 

Ihmisen iankaikkinen elämää saa moraalisen todisteen Unamunon etiikan 
keskeisestä lähtökohdasta: Toimi, kuin kuolisit huomenna mutta selvitäksesi 
hengissä ja ikuistuaksesi. Moraalin päämäärä on antaa inhimillinen, persoonalli-
nen tarkoituksellisuus maailmankaikkeudelle, saada selville, mikä se on, jos sel-
laista on, paljastaa se toiminnassa, toimimalla. Saman voi sanoa myös negaation 
kautta. Jos siis meille on ikuisen elämän sijasta varattukin ei- mikään, on tehtävä 
kaikkensa, jotta tästä kohtalosta tulee epäoikeuden mukainen. Ihmisen elämän 
loppuminen ei-mihinkään on kohtalo, jota vastaan on taisteltava donquijotemai-
sesti kaikin keinoin, vaikka ilman toivoa onnistumisesta. Tässä on kaikkein van-
kin moraalin perusta jollekulle, joka ei halua olla dogmaatikko. (Unamuno 1997a, 
268; 272.) 

Millainen koulu tai kasvatus meillä olisi, jos Unamunon eettistä karttaa, 
vastoin hänen nimenomaista kehotustaan lähdettäisiin seuraamaan käytännössä, 
niin kuin se olisi eettisen periaate? Hahmottuu kaksi mahdollista tietysti ristirii-
taista maisemaa: 

VAIHTOEHTO A: Kasvattaja rakastaa itseään ja pyrkii toiminnassaan to-
teen, kauniiseen ja vapaaseen elämään. Kasvattaja kohtelee kasvajaa ensisijaisesti 
ihmisenä, eikä koskaan vain yhteiskunnan jatkuvuuden ja talouskasvun väli-
neenä. Kasvattaja kasvattaa kasvajan tätä rakastaen tuntemaan itsensä, olemaan 
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itsensä ja rakastamaan itseään ja tosia kuin itseään. Kasvattaja ohjaa kasvajaa hy-
väksymään paikkansa maailmassa ja velvollisuutensa sekä ohjaa tätä tekemään 
aina parhaansa nämä täyttääkseen. Kasvattaja ymmärtää elämän ja ihmisen ris-
tiriitaisen elävyyden ja pyrkii omalla aidolla ihmisyydellään välittämään kas-
vajille esimerkin siitä, kuinka elämää voi elää tämän traagisen epävarmuuden ja 
jatkuvan ristiriidan puitteissa. 

VAIHTOEHTO B: Erinomaisuuden eetos ottaa vallan. Kasvattaja vaatii kas-
vajalta täydellisyyttä kaikessa, mihin ryhdytään. Velvollisuudet on hoidettava 
niihin alistuen. Kasvaja kelpaa vain, jos tekee aina parhaansa ja on hyveellinen. 
Kasvattajan on rakastettava itseään ja toisia kaikissa tilanteissa. Täydellisestä hy-
veellisyydestä tinkiminen johtaa ikuiseen kadotukseen. Ihmisen on olosuhteis-
taan riippumatta ylitettävä elämän traagisuus ja uneksittava itselleen ikuinen 
elämä.  

Rakkauden puuttuessa yhtälöstä ja ihmisen yksilönä jäädessä taka-alalle 
tällainen etiikka näyttäytyy lopulta epäinhimillisenä ja julmana kasvatukselli-
sena väkivaltana. Rakkauden puitteessa kaikki muuttuu toiseksi ja hyvyys on 
mahdollista myös olosuhteissa, jossa olosuhteet ja ympäröivä rakenne pakotta-
vat päinvastaiseen. Tämä tapahtuu aina ihmisten välisessä kokemuksessa ja 
näyttäytyy konkreettisina tekoina toisen hyvän puolesta. 

On helppo ymmärtää, miksi Unamuno ei halunnut ajatuksistaan tehtävän 
doktriineja. Välittömästi, kun eettiset ohjenuorat irrotetaan inhimillisestä myötä-
tunnosta, kärsimyksestä ja lähimmäisenrakkaudesta ja niistä rakennetaan eetti-
nen järjestelmä, alkavat ne toimia itseään vastaan. Hyvä ja eettinen elämä palau-
tuu aina yksittäiseen elävään ihmiseen, elävässä vuorovaikutustilanteessa tapah-
tuvaan ihmisyyden ensisijaisuuden myöntämiseen ja pitäytymiseen antamasta 
eettisiä dogmaattisia ohjeita, jotka voivat tulle väärin käsitetyiksi ja väärinkäyte-
tyksi. Jätetään siis Unamunon eettinen ajattelu rauhaan ja tarkastellaan vielä 
hetki Unamunon eettistä kokonaisuutta reflektoiden, perinteeseen kiinnittäen ja 
metaeettisesti lähestyen. 

2.6.5 Unamunon eettinen kartta: koontia 

Etiikka ei ole Unamunolle tiedettä, vaan pakottava intohimo, tarve löytää vas-
tauksia ikuisiin, ohittamattomiin kysymyksiin. Koska ihmisen valinnat eettisten 
kysymysten edessä eivät voi Unamunon mukaan koskaan perustua teorioihin tai 
doktriineihin, jää myös moraalin perustaksi vain ihmisen persoonakohtainen, 
ristiriidassaan ratkeamaton suhde kaikkeuteen ja kamppailu sekä tämän että it-
sen kanssa. (Ks. esim. Unamuno 2009, 292-297.) Unamuno on tietoinen vastaväit-
teistä ja toteaakin vastaväittäjien sanovan hänen esitystään etiikasta vain retorii-
kaksi. Hän nimittelee rationaalista etiikkaa tieteenä tekeviä rikkiviisaiksi saivar-
telijoiksi, kylmäsydämisiksi egoisteiksi. (Unamuno 1997a, 286.) Myös Unamunoa 
myöhemmin tutkineista löytyy kriittisiä ääniä, joiden mukaan Unamuno on etii-
kassaan irrationaalinen, hyväksyy hätkähtämättä vastakkaisia totuuksia. Etiikan 
perustaksi tulee ainoastaan persoonallisuutemme, jolloin emme ole vastuussa 
omista teoistamme. Unamuno redusoi hyvän armollisuuteen ja rakkauteen, jol-
loin jäljelle ei jää juuri mitään. (Enkvist 2006, 24.) 
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Unamuno sanoo itse olevansa irrationaalinen, sillä rationaalisesti, järjen 
keinoin ei hänen mukaansa voi totuutta tavoittaa sen enempää hyvästä kuin 
muustakaan. Miettiä voi, kuinka ”vähän” tai ”ei juuri mitään” on, kun puhutaan 
armeliasuudesta, lähimmäisenrakkaudesta ja armeliaisuudesta. Unamunon va-
kuuttaa, että näissä on kaikki ja että etiikan perusta ei voi olla missään muualla 
kuin persoonan kokemuksessa itsestään, elämästä ja toisista ihmisistä. Elämä ja 
rakkaus ovat ristiriitaisia, ja muun väittäminen on totuuden vastaista. 

Unamunon eettisessä ajattelussa yhdistyvät silti etiikan eri tarkastelutasot 
ja näkökulmat. Unamunon etiikan keskiössä on Kantin kategorisen imperatiivin 
toinen muotoilu, joka korostaa ihmisarvon ensisijaisuutta kaikkeen muuhun 
nähden. Ihminen on päämäärä sinänsä. Arvokkaaksi nousee yksilöllisen ihmis-
elämän tarkoitus, ¿para qué?, johon Unamuno antaa yksiselitteisen vastauksen; 
ihmiselämän tarkoitus on yksilöllisen elämän jatkuminen ikuisesti. Saavuttaak-
seen tämän ihmisen on tehtävä elämästään niin hyvä ja arvokas, että sen lakkaa-
minen yksilölliseen kuolemaan olisi epäoikeudenmukaista. Niinpä ihmisen tulee 
elää, elää niin hyvin kuin taitaa, pyrkiä täydellisyyteen siinä kohtaa maailman-
kaikkeutta ja siinä asemassa yhteiskunnassa, johon hänet on sattuma heittänyt. 
Ihmisen on siis samanaikaisesti alistuttava kohtaloonsa ja ponnisteltava kaikin 
tavoin ylittääkseen se asettamat rajoitukset. 

Hyvä ihmisyys ei rakennu teoista tai ideoista. Unamunon käsitys hyvästä 
ihmisestä ja käsitys hyvästä, todesta ja oikeasta mukailee antiikin filosofian hyve-
etiikan nelijakoa: totuus, hyvyys, kauneus ja vapaus. Unamunon etiikka on tele-
ologista siinä merkityksessä, että kaikki ihmisen valinnat saavat oikeutuksensa 
ja perustelunsa kuolemattomuuden tavoittelusta. Unamuno kiistää kiivaasti 
Kantin kategorisen imperatiivin ensimmäisen muotoilun etiikan lähtökohtana, 
sillä dogmeilla ja periaatteilla ei voi Unamuno mukaan saavuttaa hyvää elämää 
tai olla hyvä ihminen, Hyvyys enemmän kuin järjen kysymys, on tunto, tuntu ja 
tunne. Totuus paljastuu sen tuntemalla. Kantin imperatiivin toisen muotoilun 
Unamuno kuitenkin ottaa yhdeksi keskeiseksi eettiseksi ohjenuorakseen; ihmistä 
on aina kohdeltava itsearvoisena eikä häntä saa välineenä käyttää. Niinpä Una-
munon etiikalla on deontologinen pohjansa. Utilitarismin piirteitä ilmenee Una-
munon täydellisen ihmisen kuvauksessa; Mahdollisimman laaja ja syvä, kattava 
ja perusteellinen itsen ja toisen rakastaminen ja hyvän tekeminen ovat hyvyyden 
mittari. Etiikan tarve on ihmiselle ja Unamunolle itselleenkin pragmaattinen; on 
voitava ratkaista ne kysymykset, jotka tekevät elämästä muuten mahdottoman 
elää. On löydettävä ratkaisu, joka tyydyttää käytännölliset tarpeet siinä määrin, 
että eläminen käy mahdolliseksi. Loppujen lopuksi Unamuno antaa vain yhden 
toiminallisen ohjaan: ¡Hay que vivir!, on elettävä ja kestettävä elämää epävarmuu-
dessa, kärsimyksessä ja sattuman heittelemänä.  

Kuten kaikessa ajattelussaan Unamuno tekee synteesiä monista eri näkö-
kulmista ja reflektiotasoista, jotka lopulta ovat tavoitettavissa kokonaisuutena 
vain konkreettisessa, kokonaisessa elävässä ihmisessä kaikkine ulottuvuuksi-
neen. Vain ihmisessä itsessään voi totuus etiikasta ja hyvästä valjeta, joten lukijan 
itsensä vastuulle jää ymmärtää ja tahtoa ymmärtää paitsi Unamunoa myös niitä 
asioista, joita Unamuno selvittää. Unamunon eettinen ajattelu on pyrkimys tuoda 
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kaikki eettiset näkökulmat yhteen ja muodostaa toimiva kokonaisymmärrys, 
jossa ihminen on ensisijainen päämäärä, pääasiallinen hyötyjä ja itsellinen vapaa 
toimija. Jumala syntyy siitä, että ihminen tahtoo hyvää niin paljon ja rakastaa 
maailmankaikkeutta niin paljon, että lopulta rakkaus rakkautta kohtaan luo Ju-
malan ja antaa täten ihmiselle tavoitellun kuolemattomuuden. 

Unamunon eettinen pohdinta liikkuu kaikille etiikan tasoilla. Hänen meta-
eettinen ratkaisunsa on se, että etiikkaa ei voi pitää tieteenä, eikä arvoihin sidot-
tua, arvoja tavoittelevaa ajattelua voi saavuttaa puhtaasti järjen keinoin huoli-
matta siitä, että kirjoittaessaan näistä teemoista Unamuno nimenomaisesti lähes-
tyy niitä käyttäen järkeä ja argumentteja työkalunaan. Unamuno kaikesta huoli-
matta näkee vaivaa kuvatakseen sanallisesti etiikan universaalin pohjan. Una-
munon eettinen käsittely lähtee ihmiselämän perimmäisistä, kokemuksellisista 
käytännöllisistä kysymyksistä ja lopulta hän soveltaa johtopäätöksiään tai ver-
tauttaa toisten johtopäätöksiä aikaan ja paikkaan, omaan Espanjansa poliittiseen 
ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen. 

Se, mitä tarvitsemme, espanjalaiset, on introjektio, kaikkein Arvokkain, kaikkein he-
delmällisin, ihmisoikeuksista pyhin. Kuinka voimme elää ilman sitä? Ilman ontrojek-
tiota kaikki muut vapaudet osoittautuvat hedelmättömiksi, jopa vahingollisiksi. Va-
hingollisiksi, koska on vapauksia, jotka toisten täydentävien vapauksien puuttuessa 
ennemmin haittaavat kuin hyödyttävät ihmistä.78 (Unamuno 1947, 98.) 

Ristiriitaista on, ettei elämä voi rakentua tai tulla ymmärretyksi käsittein, ettei 
hyvää elämää voi asemoida periaatteiden varaan Unamunon kuitenkin tehdessä 
ihmisestä itsestään jonkinlaisen prinsiipin. On huomattava tässä, että Unamuno 
puhuessaan ihmisestä puhuu elävästä, konkreettisesta, ristiriitaisesta ihmisestä, 
joka itsessään ei ole käsite, idea tai periaate, eikä myöskään ole ymmärrettävissä 
käsittein, periaattein tai teorioin. Unamunon ihmiskäsityksen palaan perusteelli-
sesti luvussa 3. Tässä totean, että Unamunon etiikan keskiössä on ihminen, jonka 
on elettävä hyvän puolesta taistellen itseään täydellistäen, toisia ja kaikkeutta ra-
kastaen.  

”¡Hay qué vivir!”, huutavat Unamunon ihmiset vuoron perään ja yhteen 
ääneen. Kehotuksena paitsi elää parhaaksi mahdolliseksi itsekseen, jotta kuole-
mattomuus olisi ainoa moraalisesti hyväksyttävä vaihtoehto, huutoon myös kil-
pistyy ihmisen epätoivoinen kaipuu ja tahto omaan konkreettiseen kuolematto-
muuteensa, epätoivoinen pyyntö saada elää omana itsenään ikuisesti.  Toisaalta 
huudahdus sisältää myös elämisen velvoitteen; Ihmisen on elettävä, on taistel-
tava, on uneksittava. Ihmisen on uneksittava hyvää, totta ja kaunista. On elettävä 
tietoisena traagisesta elämäntunnostaan, taisteltava totuudesta ja täydellistymi-
sestä. On taisteltava myötätuntoisesta rakkaudesta itseä, toisia ja kaikkeutta koh-

                                                 
78 Lo que nos hace falta, españoles, es la introyección, el más Preciado, el más fecundo, el 
más santo de los derechos humanos. ¿Cómo podemos vivir sin él? Sin la libertad de in-
troyección, todas las demás libertades nos resultarán baldías y hasta dañosas. Dañosas, si, 
porque hay libertades que, faltando otras que las complementen, antes perjudican que ben-
efician al hombre. (Unamuno 1947, 98.) 
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taan. On taisteltava täyttääkseen velvollisuutensa. On taisteltava tullakseen ikui-
sen elämän arvoiseksi. On taisteltava ollakseen kuolematon. On taisteltava elääk-
seen ja elettävä taistellakseen. Siinä on Unamunon etiikan sydän.  

¡Quiero vivir, vivir… y ser yo, yo , yo…”, parkuu Augusto Pérez (Unamuno 
1997b, 261).  Haluan elää, elää…. ja olla minä, minä, minä. ¡Hay que vivir!, päät-
telee Miguel de Unamuno Diario íntimossaan, ”on elettävä oman itsensä todelli-
suudessa, eikä siinä harhakuvassa, jonka muut meistä tekevät, omassa henges-
sämme, eikä vieraassa kaukaisessa käsitteessä” (Unamuno 2011, 79).79  

Elämään suuntautumisella ja uralla kasvattajana oli Unamunon filosofian 
kannalta ratkaiseva merkitys. Se keskittyi konkreettisen ihmisen olemassaoloon 
ja tämän ihmisen tahtoon haluta olla itsensä ja elää ikuisesti. Käytännön työ kas-
vattajana myös muodosti hänen käsityksensä ihmisestä. (Cirilo Flórez 1998b, 39; 
28). Samalla elävän ihmisen kasvatus on yhteiskunnassa yksi merkittävimmistä 
tekojen ja toiminnan kentistä, joilla eettinen todentuu. Unamunolle ihminen on 
konkreettinen elävä olento, jolle henkinenkin on lihaa ja verta olevaa todelli-
suutta. Seuraavaksi kerron tarkemmin, mitä Unamunon mukaan on elää konk-
reettisena ihmisenä, ja miten tämä käsitys ihmisestä heijastuu aikamme konkreet-
tisiin kasvajiin suomalaisessa kasvatuksen maisemassa.

 

                                                 
79 Hay que vivir en la realidad de sí mismo y no en la apariencia que de nosotros se hacen 
los demás, en nuestro propio espíritu y no en el concepto ajeno (Unamuno 2011, 79). 
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Ihminen on mysteeri – sanoi León Gómez.80 (Unamuno 1952, 92.) 

Ihminen on Unamunolle ja minulle mysteeri, jota paremmin ymmärtääkseni 
tässä luvussa esittelen ensin Unamunon ihmisen konkreettisena, lihaa ja luuta 
olevana elävien elämän verbien alati muuttuvana ristiriitaisena ja yhteisössään, 
yhteisöstään elävänä persoonana. Luvun ensimmäinen osa 3.1 keskittyy näihin 
Unamunon ihmisen maisemiin. Luvun toisessa osassa 3.2 matkaan tämän päivän 
Suomessa elävien konkreettisten kasvavien ihmisten maailmaan. Tavoitteeni on 
ymmärryksen kasvattaminen aiemmin luvussa 2. esittelemäni Unamunon filoso-
fiakäsityksen merkityksessä. Kokeilen siis siinä soveltaa Unamunon filosofisia 
keinoja: monodialogia, metaforaa, tarinaa, toistoa ja ristiriitaa Unamunon ihmis-
käsityksen muodostamassa maisemassa. 

3.1 Miguel de Unamunon konkreettinen ihminen 

3.1.1 Ihminen on lihaa ja luuta 

Ja tämä konkreettinen ihminen lihaa ja verta on yhtä aikaa sekä kaiken filosofian sub-
jekti että sen korkein kohde, sanovat eräät filosofeiksi itseään väittävät sitten mitä ta-
hansa (Unamuno 2009, 13). 

Ihmisestä aloittaa Unamuno (2009) filosofisen pääteoksensa Del sentimiento 
trágico de la vida en los hombres y en los pueblos vuodelta 1913. Ihminen, joka syntyy, 
kärsii, kuolee, syö, juo ja leikkii, nukkuu, ajattelee ja tahtoo, ihminen, joka näkyy 
ja kuuluu, on filosofian tekijä ja filosofian tärkein, ehkä ainoa, kohde. Konkreet-
tinen ihminen on filosofian lähtökohta siksi, että vain oikea ihminen, lihaa ja 
luuta, tuntee tarvetta tehdä filosofiaa, vain todellinen ihminen voi olla se, joka 

                                                 
80  -El hombre es un misterio -dijo León Gómez (Unamuno 1952, 92). 
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tekee filosofiaa ja vain elävä ihminen voi olla mielekäs ja merkityksellinen filoso-
fian tutkimuskohde. ”Filosofiaa harjoittaa koko ihminen” (Unamuno 2009, 42). 
Filosofi on ihminen ennen kuin filosofi, hänen täytyy elää filosofoidakseen ja hän 
filosofoi elääkseen. Jos filosofi ei ole ihminen, hän on vielä vähemmän kuin filo-
sofi (Unamuno 2009, 28; 42-43). Hän on vain ihmisen jäljittelijä, pedantti (Una-
muno 1997a, 59). 

Näiden sanojen varaan laskee Unamuno filosofian pyrkimyksen ja annin. 
Ihmiskäsitys on kaiken Unamunon ajattelun pohjalla, sanoo Cirilo Flórez (1998b, 
300). Se avain hänen traagisen elämäntuntonsa filosofiaan. Lihallistuminen ja kir-
kastuminen, jotka asustavat elämän olemuksessa, kärsimyksessä, nimenomaan 
luovassa tuskan tunteessa, jota ihminen toteuttaa koko maailmankaikkeuden ke-
hityskulkuun, tulkitsee Unamuno kasvavaksi henkistymisen prosessiksi, Cirilo 
Flórez (mt., 300) jatkaa. Tuo lihaa ja luuta oleva ihminen ei ole Unamunolle mi-
kään abstraktio, vaan elävä, konkreettinen ja yksilöllinen (Legido Lopez 1967, 29). 

Filosofinkin tulee kiinnostaa meitä ihmisenä ennen kaikkea (Unamuno 2009, 
15). Luonnollisesti Unamunon tuotanto on luettavissa ja sitä on luettukin eritoten 
filosofisena ihmistutkimuksena, filosofisena antropologiana. Itse kutsuisin hä-
nen ajatteluaan kernaasti antropologiseksi filosofiaksi, sillä kokonaisuuden ty-
pistäminen yhden osa-alueen tai alaotsikon alle, ei tee oikeutta Unamunon filo-
sofian moniulotteisuudelle ja kattavuudelle. Unamuno kiinnostaa juuri konk-
reettinen ihminen (Zubizarreta 1960, 150). Konkreettinen ihminen on hänelle fi-
losofi tekemässä filosofiaa, filosofian ainoa merkityksellinen tutkimuskohde, no-
vellien, kertomusten ja romaanien henkilöhahmo, runoilija, eläjä ja viime kädessä 
hän itse, kärsivä, tunteva, ajatteleva, taisteleva, kaipaava filosofi - runoilija, joka 
teksteillään etsii yhteyttä ihmisyhteisöön ympärillään. Unamunon konkreettista 
ihmistä ei voi ymmärtää, ymmärtämättä Unamunoa itseään itsenään (ks. luku 
2.1) tai ymmärtämättä itseään. 

Tutkimukseni kannalta Unamunon käsitystä ihmisestä on tarpeen ja miele-
kästä tarkastella ensinnäkin siksi, että Unamunolle filosofiaa ei ole ilman konk-
reettista ihmistä sitä tekemässä ja tuntemassa sekä sen kohteena. Unamunon fi-
losofiakäsityksen ymmärtäminen on sen varassa, että ymmärtää hänen näke-
myksensä ihmisestä konkreettisena olentona ja elävänä verbinä. Toisaalta, koska 
tutkimukseni painopiste on kasvatusfilosofiassa, Unamunon kasvatusajattelun ja 
tämän päivän konkreettisen ihmisten elämän kasvatustodellisuuden jäsentämi-
nen vaatii myös konkreettista ihmistä läsnä olevaksi. Unamunon kasvatusajatte-
lua ei voi ymmärtää selvittämättä ensin, millainen on ihminen, ja väitän, ettei 
kasvatustodellisuutta voi ymmärtää, jos ei nimenomaan käsitä kasvatusta konk-
reettisen ihmisen konkreettisena toimintana konkreettisen ihmisen kasvatta-
miseksi.  

Todettakoon, että pyrkimys määritellä (Unamunon) konkreettista ihmistä 
on lähtökohtaisesti tuomittu epäonnistumaan, sillä Unamunon mukaan ihmistä 
ei voi käsitteellistää, tai määritellä. Positivismi toi mukanaan analyysin, 
joka ”murensi tosiasiat ja muutti ne pelkäksi tosiasioiden tomuksi. Suurin osa 
siitä, mitä positivismi kutsui tosiasioiksi, oli pelkkiä tosiasioiden sirpaleita.” 
(Unamuno 2009, 19; 1997a, 52.) Tätä näkemystä Unamuno korostaa toistuvasti. 
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Se on hänen ihmiskäsityksensä ydin. Analyysi pirstoo tosiasiat sirpaleiksi, jolloin 
jäljelle jää vain tosiasioiden rakenneosia (mt. 20).  Näin ollen on tyydyttävä tässä 
kuvailemaan, hahmottelemaan ja jäsentelemään sitä, mitä ja kuinka Unamuno 
kirjoitti ihmisestä sekä millaisia tulkintoja siitä on sittemmin tehty. Unamuno -
tutkija José Ferrater Mora (1962) kuvaa tällaista tapaa lähestyä Unamunon filo-
sofiaa, kirjoittajan kanssa myötäelämiseksi, joka pyrkii ymmärtämään kirjailijan 
ajattelua koskaan vääristämättä. Käytännössä tämä tarkoittaa menemistä kirjoit-
tajan työn sisään, muttei samastumista kaikkiin hänen mielipiteisiinsä tai hänen 
tunteidensa omimista. (Mt., vi.) Tällainen Unamunoa ymmärtävä, omaa jäsen-
nystä rakentava käsittely on nyt tavoitteena. 

Unamunolle siis ihminen on kaikki kaikessa niin filosofiassa kuin kasvatuk-
sessakin. Konkreettinen ihminen ei ole hänelle ainoastaan olento, joka on lihaa ja 
luuta, elävien verbien kimara, vaan eritoten yksilöityvä, henkilöityvä per-
soona: ”---; Olen ihminen, eikä kukaan toinen ihminen ole minulle vieras.”81 
(Unamuno 1997a, 47).  Lihaa ja luuta oleva ihminen, se joka ”syntyy, kärsii ja 
kuolee, ennen kaikkea kuolee; joka syö ja juo ja leikkii ja nukkuu ja ajattelee ja 
tahtoo; ihminen, joka näkyy ja kuuluu; veli, todellinen veli” (Unamuno 2009, 12), 
jota Unamuno ymmärtää kuin itseään. Jos filosofi ei ole tällainen ihminen, ei hän 
ole filosofikaan, vaan ainoastaan ihmisen korvike, pedantti (Unamuno 1997a, 59).  

Runoteoksessaan El Cristo de Velazquez (1920) Unamuno käy Velazquezin 
maalauksen kautta läpi koko ihmiskehon. Teoksessa konkreettisesta tulee sym-
bolinen. Fiktiivisissä hahmoissaan, jotka Unamunolla ovat poikkeuksetta pelkis-
tettyjä, karikatyyrimaisia yhteen päämäärään, tunnekokemuksiin ja ihmistenvä-
listen suhteiden välisten ristiriitojen kanssa kärsiviin ja kamppaileviin tiivistyviä 
ihmisen luurankoja, sanoo Unamuno kuitenkin olevan ihmisiä lihaa ja luuta jopa 
enemmän kuin todellisen maailman oikeissa ihmisissä. 

Ihminen on olio, mutta ihminen on ennen kaikkea elävä verbi. Ihmisestä 
puhuminen adjektiivien tai substantiivein kadottaa ihmisestä kaikkein oleelli-
simman; elämän, elävyyden. Ihminen on elävä. Elävä tarkoittaa sitä, että ihminen 
on jatkuvassa liikkeessä, ei koskaan täysin sama hetkestä toiseen. Ihmisen py-
säyttäminen substantiivin tai adjektiivin alle, tappaa ihmisen, jolloin kuvaamalla 
ihmistä substantiivein ja adjektiivein emme voi saada hänestä totuudenmukaista 
kuvaa. Ihminen ei ole olemus, ei käsite, ei idea vaan elävä olento. Siispä tarkas-
telemme seuraavassa konkreettista ihmistä niillä verbeillä, joita Unamuno meille 
tarjoaa. 

3.1.2 Ihminen on elävä verbi 

Unamunolle ihminen on ikuinen ja pysyvä, aina sama, mutta silti jatkuvassa liik-
keessä kuin joki. Vain tässä taukoamattomassa liikkeessä todentuu ainoa pysy-
vyyden ja yhtenäisyyden periaate.  (Costa 2008.) 

                                                 
81 ----; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño.81 (Unamuno 1997a, 47). 
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Meidän tarkastelumme kohteena on ensiksi mainittu ihminen: se, joka on lihaa ja 
verta; sinä ja minä, lukijani, tuo ihminen tuolla, me, jotka kuljemme maan päällä. 
(Unamuno 2009, 13.) 

Me kuljemme maan päällä ja olemme sinä ja minä. Olla ihminen on olla jotkin 
konkreettista, yhtenäistä ja olennaista (Unamuno 1997a, 51). Olla ihminen on olla 
sinä ja minä. Olla ihminen on kulkea maan päällä. Unamunon ontologiassa olla 
ihminen tarkoittaa toimintaa, tapahtumista, jossa ihminen itsensä tekijänä toimii 
elävässä muuttuvassa prosessissa kohti täydentymistä ja täydellistymistä. Una-
muno suosii elävää verbiä, joka vain elämällä saa todellisen merkityksensä (Štúr 
&Török 2013, 1). Se, mikä todella on, on aina dynaamista, aina käynnissä ja muu-
toksessa niin henkisesti kuin kehollisestikin, niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. 
Tällaisesta ontologiasta seuraa, että ihminen on eettismoraalinen toimija (Medina 
1992, 109.) Vastaavasti filosofi ja kasvattaja on eettismoraalinen ihminen, jonka 
on vietävä ajatuksensa toimintaan asti. 

Ihminen, jolla ei ole aikakautta, sukupuolta, isänmaata, ei paikkaa eikä ai-
kaa typistyy pelkäksi ihmisen ideaksi, toisin sanoen ei-ihmiseksi (Unamuno 
1997a, 47). Unamuno ottaa esimerkeiksi Linnén homo sapiensin, Rousseaun yh-
teiskuntasopimuksen allekirjoittajan ja Manchesterin koulukunnan homo 
economicuksen ihmisestä, joka ei ole enää ihminen. Samalla tapaa oppilas, opiskelija, 
kasvaja, kasvattaja ja kasvatettava tässä tutkimuksessa ovat termejä, jotka itse asi-
assa häivyttävät konkreettisen kokonaisen ihmisen, leikkaavat ihmisestä näky-
viin jonkin ideaalisen, ei-konkreettisen, ulottuvuuden, minkä jälkeen ihminen, 
joka kasvattaa ja ihminen, jota kasvatetaan, ja joka kasvaa, haihtuvat ymmärryk-
sen ulottumattomiin. 

 Unamunoa kiinnosti vain ihminen, joka syö, juo, leikkii ja pelaa, nukkuu, 
jonka näkee, kuulee, joka syntyy, kärsii ja kuolee (Legido Lopez 1967, 41.) ”Sielu, 
joka on sana, joka on verbi, joka on suullinen perinne, elävöittää (vivifica), mutta 
kirjain, joka on kirja, tappaa. (…) Se joka syö kirjan, kuolee huomaamattomasti. 
Sen sijaan, sielu hengittää sanoilla.” (Unamuno 1944a, 41.) 

”La letra es muerta”, kirjain on kuollut. Kirjaimesta on elämää turha etsiä. 
Näin painottaa Unamuno (1944, 45) ja jatkaa: ”Miksi etsitte sanaa luiden seasta. 
Luut eivät puhu.” La letra tarkoittaa niin kirjainta, kirjasinta, oppia kuin tietoakin. 
Unamuno kirjoittaa ristiriitaisesti. Toisaalta kirjain on kuollut, toisin sanoen pai-
nettu sana, kirja ja siihen kirjoitetut opit ja tiedot ovat ei-eläviä, ihmisen elämälle 
kuolleita kaikuja, joiden varaan ei tule mitään, ainakaan olemistaan tai elä-
määnsä rakentaa. Toisissa kohdin Unamuno korostaa runouden mahdollisuutta 
luoda eläviä todellisuuksia ja siten mahdollistaa elämää. Teksteissään Unamu-
nolla on johdonmukaisesti vahva pyrkimys puhua lukijalleen ja tietysti mono-
dialogina itselleen. Hänen käyttämänsä kieli on paikoin hyvinkin puheenkal-
taista ja toistuvasti hän puhuttelee lukijaa suoraan itse tekstissään näkyväksi, 
kuuluvaksi ja läsnäolevaksi tullen.  

Eräs keino tulkita Unamunoa on ymmärtää erottelua, jonka hän tekee sano-
jen la letra, el vocablo, la palabra ja el verbo välille. Ensimmäisellä hän viittaa nimen-
omaan kirjoihin ja teksteihin kirjattuun tietoon ja oppiin, osin Raamattuun mutta 
myös tieteellisiin teoksiin, oppeihin laajemmassa merkityksessä. Sanaa el vocablo 
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hän käyttää puhuessaan sanoista ajatusten ja ilmaisun välineenä, tekstin kom-
ponetteina. La Palabra -sanalla Unamuno vaikuttaisi viittaavan useimmiten Ju-
malan sanaan, elävään, kausaaliseen sanaan, jolla Jumala puhui maailman ole-
vaksi. El verbo on tässä kohtaa sana, jolla Unamuno puhuu ihmisestä. Se tarkoit-
taa verbiä, mutta Unamuno käyttää sitä myös laajemmassa merkityksessä sana, 
mitä se espanjan kielessä myös tarkoittaa. Suurella alkukirjaimella kirjoitettuna, 
el Verbo, Unamuno viittaa myös Jeesukseen, joka on lihaksi tullut verbi, lihaksi 
tullut sana, ihmisien ihminen. Jeesus puhui ja teki, muttei kirjoittanut, rakentanut 
teorioita tai dogmeja. Raamatun evankeliumit kirjoittaneet apostolit Pyhä Paa-
vali etunenässä muuttivat elävän, puhutun sanan (la palabra), kuolleeksi kirjoite-
tuksi sanaksi (la letra) (Unamuno 1944a, 45).  Kirjoitetun sanan myötä syntyivät 
dogmit. Unamuno kirjoittaa kristinuskon tilanteesta edellisvuosisatojen vaihteen 
Espanjassa, jossa ristiriitaisuudet tuon kirjoitetun sanan tulkinnoista tuottivat 
dogmin sisäisiä kontradiktioita ja taistelua. Dogmi on ristiriitainen, koska kirjain 
tappaa. Syntyi dogmaattinen tuska ja taistelu (agonía), taistelu vääräoppisuutta 
vastaan, kamppailu ideoiden ja ajatusten välillä. Ja kuten usko selviää epäilyk-
sistä, myös dogma selvisi vääräoppisuudesta. (Mt., 47.) 

Kun puhumme ihmisestä käsittein tapamme ihmisen. Ihmisen analysoimi-
nen ideoiden maailmassa, abstraktiona, käsitteiden avulla, kadottaa kuvauksesta 
oleellisimman: elävyyden. Todellisuus, jota kuvaamme erilaisia tieteellisin tek-
stein, toimii samoin; kirjoitettu sana, teoria jostakin asiasta kadottaa samalla to-
dellisuuden kuvauksesta keskeisimmän laadun: elävyyden. Niinpä, kun ihmistä 
kuvataan kirjoitetussa sanassa, opetussuunnitelmassa, koulutuslainsäädännössä 
ja jopa kasvatustieteellisessä tai filosofisen antropologian tutkimuksissa, kado-
tamme oleellisimman: ihmisen elävyyden. Elävyyden tässä ja nyt merkityksessä, 
joka pitää sisällään kaiken sen, mitä Unamuno tulevissa alaluvuissa kuvaa erilai-
sin verbein, ja se minkä ihmisen kokemus yhdistää persoonaksi ja sosiaalinen ja 
poliittinen ulottuvuus yhteisöksi, ihmiskunnaksi ja historiallinen ulottuvuus 
kulttuuriksi.  

Unamuno tarttuu sanan verbo dynaamiseen vireään merkitykseen. Jos se 
siis espanjaksi tarkoittaakin niin sanaa kuin verbiäkin, Unamunolle se tarkoittaa 
sitä, että itse asiassa kaikki sanat ovat verbejä. Toisin sanoen sanat ovat ihmiselle 
teon sanoja, joita sanomalla, puhumalla ja kirjoittamalla ihminen luo itsensä ja 
maailmansa, kiehii olemaan todellisuutensa, itsenään, maailmassa aktiivisesti 
tehden ja toimien. Ihminen on tällainen verbo, elävä, tekevä sana. Filosofia, jota 
ihminen tietoisena, elävänä olentona vääjäämättä tekee, on ”hasta una acción”, 
toimintaan saakka. Mikään sanojen määritteleminen käsitteiksi ei riitä filosofi-
aksi, vaan filosofia on tehtävä, koettava, elettävä ja tunnettava, tallennettava elä-
vien teonsanojen muodossa kulttuuriin ja koettava konkreettisina ihmisisä kan-
sojen historioina ja kertomuksina. Ja elävästä, konkreettisesta ihmisestä on ker-
rottava elävin teonsanoin. 

Kun siis elävinä ihmisiä, toimiessamme elävien ihmisten kasvattajina, elä-
vässä todellisuudessa, otamme lainsäätämät ohjenuoraksemme opetussuunnitel-
miin kirjoitetut, kasvatustieteelliseen ja kasvatusfilosofiseen tieteeseen perustu-
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vat tekstit, päädymme hämmennykseen. Se ihminen, oppijana, jota noissa teks-
teissä kuvataan, ei pidä yhtä sen ihmisen kanssa, joka lihana ja luuna, persoonana 
ja osana yhteisöämme kulkee vastaamme koulun tai kodin arjessa. Tuo kuolleen 
sanan ihminen on abstraktio, käsitekonstruktio, jota ja jollaista ei ole olemassa 
lainkaan. Tähän kiteytyy Unamunon tarve korostaa, että ihminen on elävä verbi. 
Tietäen syöksyvänsä uusiin ristiriitaisuuksiin, oman ilmaisunsa solmuissa rim-
puillen Unamuno pyrkii ymmärrettävästi tavoittamaan sen, mikä ihmisessä on 
oleellisinta: tietoisen, ajattelevan, tuntevan, kärsivän, hengittävän, taistelevan, 
tahtovan, uskovan, toivovan, rakastavan, yhteisöön kuuluvan ja persoonaksi yh-
tyvän, tahtovan elävyyden. Sanojen, palabrojen, letrojen, vocablojen ja verbojen 
verkostossa Unamuno etsii polkua kohti konkreettista, todellista ihmistä. Hän 
itse ei suinkaan kuvaa tai selitä ihmistä ainoastaan verbein. Mikä tahansa kirjoi-
tettu, mielestäni jopa sanottu sana, tekee ihmisestä aina myös asian, ja todentotta 
käy niin, että jotakin ihmisestä joka kirjaimella (letra) menetetään. Tulen seuraa-
vaksi kuitenkin lähestymään ihmistä ensin Unamunon verbeillä, joista käsitte-
lyyn otan tärkeimmät; Ihminen syntyy, kärsii ja kuolee, janoaa/kaipaa, tuntee, 
ajattelee, uskoo, kärsii, taistelee, tahtoo ja uneksii. Ihmistä rakastavana olentona 
käsittelen perusteellisemmin luvussa 4.2. 

3.1.2.1 Ihminen syntyy, kärsii ja kuolee 

”Kuolema on mysteeri samoin syntymä. Miten ihmisistä tulee ihmisiä?”82, Una-
muno (2011, 25) ihmettelee.  Ihminen on kaiken ajattelun, filosofian, tietoisen elä-
män ja olemisen ainoa mahdollinen lähtökohta, sillä ilman ihmistä ja ihmisiä, ei 
näitä olisi. Ihminen on kuitenkin mysteeri. Miten meistä tulee ihmisiä? Edelli-
sessä katkelmassa Unamuno kysyy kysymystä lähinnä ontologisesta näkökul-
masta: Kuinka on mahdollista, että on ihmisiä, miten ihmisestä tulee juuri sellai-
nen ihminen, kuin ihminen on? Ottaen huomioon Unamunon ajattelun kiinnit-
tymisen persoonallisen minän olemassaoloon voi myös kysyä, miten meistä jo-
kaisesta tulee juuri itsemme. Jatkossa Unamunon esittämä kysymys on oleellinen 
myös kasvatusfilosofiselta kannalta (luku 4.1). Nyt katsomme kuitenkin tarkem-
min sitä, millainen ihminen Unamunolle on. 

Ihminen syntyy vailla omaa valintaansa. Syntymästään saakka ihminen 
hengittää elämää ympärillään (ks. esim. Unamuno 1952, 109; 2009). ”Ihmisen on 
elettävä maailmassa: ”83 (Unamuno 2011, 59). Me emme valitse elävämme, mutta 
me voimme valita kuolevamme. Ihmisen elämää voi ihminen itse tiedostavana 
minänä ymmärtää vain kuoleman valossa. ”[…] [E]lämän keskellä olemme kuo-
lemassa” (mt., 145). Elää luonnollisesti on valmistautua kuolemaan (Unamuno 
1996, 26). Kuolema on ainoa, mistä ihmisellä ei ole kokemusta, sillä ihminen kuo-
lee vain kerran. Onko vaivan arvoista elää vain tätä yhtä tapahtumaa varten, 
Unamuno (2011, 63-64) kysyy, ”elää kuollakseen?” Harvat miettivät kuolevai-
suuden taulukkoa ja todennäköistä eliniänodotettaan, harvat, vaikka meidät on 
tuomittu kuolemaan kaikki (mt., 135). 
                                                 
82 La muerte es un misterio? También el nacimiento lo es. ¿Cómo de los hombres salen 
hombres? (Unamuno 2011, 25.) 
83 Tengo que vivir en el mundo […] (Unamuno 2011, 59). 
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Elämme kuollen, joka hetki kuolemme ja synnymme, pakeneva nykyisyys virtaa men-
neisyyden kuoleman ja tulevaisuuden syntymän välillä. Ja tämä syntymä, on kuten 
meidänkin, kuoleman uhkaa.84 (Unamuno 2011, 74.) 

Elämme kuollen. Elämä on perättäisten hetkien syntymää ja kuolemaa. Unamu-
non filosofiassa elämä on illansuu, joka levittäytyy päivän ja yön välille (Cirilo 
Flórez 1998c, 24). Tietoisuus siitä, ettemme itse ole valinneet syntyä, ja että elä-
män väistämätön loppu ja ainoa rationaalinen, materiaalinen päämäärä on kuo-
lema, oman minämme tyhjentyminen olemattomaan, on jokaisen kokonaisen ih-
misen elämää sävyttävä tosio. Elämme kuollen ja kuollaksemme. Vallitseva hetki 
pakenee meitä, oma minämme pakenee meitä itseämme. Vain itse elämään ja 
kuolemaan voimme tietoisuudellamme tarttua. Tämä tarttuminen on jatkuvaa 
uudelleen syntymistä. Tietoisena kuolemansa väistämättömyydestä ja vääjää-
mättömästä lähentymisestä ihminen kärsii. ”Ja kärsi, kärsi kammottavasti”, kir-
joittaa Unamuno (1997a) miehestä, omasta alter egostaan, joka ennen kaikkea 
kärsi siksi, että hänen läheisensä eivät olleet, kuten heidän olisi tullut olla, kuten 
he ehkä olisivat halunneet olla. Ihminen ei koskaan ole sellainen kuin hänen pi-
täisi tai edes sellainen, kuin hän haluaisi olla. Elämä tämän tilanteen kanssa on 
kärsimystä. Romaanihahmonsa Joaquínin suulla Unamuno (1952, 110) sa-
noo:”[…], en voi hyvin, minä kärsin, kärsin lähes koko elämäni.”85  

Elävän ihmisen substanssi ja ”persoonallisuuden juuri” on universaali kär-
simys, joka yhdistää kaikki olennot. Looginen ja jäinen, tunteeton olento, joka ei 
kärsi, on pelkkä idea, kategoria, joka ei ole olemassa. Maailma kärsii, ja ”kärsimys 
on todellisuuden lihan tuntemista, se on sitä, että henki tuntee painonsa ja yksey-
tensä, se on itsensä koskemista, välitöntä todellisuutta. Kärsimyksellä on as-
teensa sen syvyyden perusteella. Näennäisyydet tuottavat ”kelluvaa kärsimystä”. 
Ikuinen ahdistus on traagisen elämäntunnon lähde, ja herättää ikuisuuden sy-
vyyksissä lohdutuksen. Fyysinen kärsimys kipristää ruumiimme kokoon. Us-
konnollinen ahdistus ajaa meidät Jumalan syliin, Unamuno (2009, 234) parkuu.  

Kärsimys ei ole Unamunolle sama kuin ahdistus, joka on syvempää ja hen-
gellisempää, intiimimpää kuin kärsimys. Jopa onneksi kutsumastamme nautti-
minen tuottaa meille lievää ahdistusta, koska emme voi antautua onnelle. Näen-
näiselle, ohimenevälle onnelle antautuvat ihmiset ovat ytimettömiä ihmisiä, jotka 
eivät ole koskettaneet syvintään. Tällaiset ihmiset elävät ilman kärsimystä ja kun-
niaa kykenemättöminä rakastaa tai tulla rakastetuiksi.  Vain kärsimyksessä on 
rakkautta, joten tässä maailmassa meidän on valittava joko rakkaus tai onni. Rak-
kauden valitseminen tuo mukanaan kärsimyksen. ”Rakkaus ja kärsimys synnyt-
tävät toinen toisiaan.” (Unamuno 2009, 235-236.) 

Ihminen, joka luulee olevansa onnellinen tai kärsimyksestä vapaa, elää har-
hassa, Unamuno vakuuttaa. Perusteettomasti onnelliseksi itseään luuleva ihmi-
nen ei tosiasiallisesti ole edes onneton, vaan hänen osansa on puhdas olematto-
muus, tyhjyys, tiedostamattomuus. ”On paljon parempaa olla tietoisuus tuskassa 

                                                 
84 Vivimos muriendo, á cada momento morimos y nacemos, el fugitivo presente fluye entre 
la muerte del pasado y el nacimiento del porvenir. Y este nacimiento, es como el nuestro, 
peligro de muerte. (Unamuno 2011, 74.) 
85 […]-, yo no estoy bien, yo sufro, sufro casi toda mi vida… (Unamuno 1952, 110). 
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kuin tiedostamattomuus levossa”, Unamuno (2007, 56) arvottaa. Todellinen, ko-
konainen, konkreettinen ihminen on tietoinen ja sitä myöten elää aina kärsien, 
muunlainen elämä ei Unamunon mukaan ole ihmisen elämää. 

Tietoisuutemme tuottaa kärsimyksemme, Unamuno selittää. Kärsimys on 
tietoisuutta traagisesta tilanteestamme. Näennäisesti onnellinen ihminen ei ole 
tietoinen itsestään ja tilanteestaan. Näin ollen hänellä ei ole kosketusta omaan 
ytimeensä, sisimpäänsä. Hän on ei-ihminen. Ihminen vain näennäisesti. Kärsi-
mystä vielä pahempaa olisi tila, jossa ihminen on kykenemätön tuntemaan tus-
kaa. 

Kärsimys kertoo meille, että olemme olemassa, kärsimys kertoo meille, että ne, joita 
rakastamme, ovat olemassa; kärsimys kertoo meille, että Jumala on olemassa […]. 
(Unamuno 2009, 237.) 

Tällainen olemassaolomme ja toisten olemassaolon vahvistava kärsimys sysää 
meidät rakastamaan lopulta koko kaikkeutta:  

 […] Kärsimyksen valtaisa aalto työntää olennot toistensa lähelle, panee ne rakasta-
maan toisiaan ja etsimään toisiaan, pyrkimään täydentämään toisiaan ja olemaan ku-
kin oma itsensä ja samaan aikaan muut. (Unamuno 2009, 239.) 

Kärsimys mahdollistaa elämän ja hyvän elämän, sillä kärsimys motivoi meidät 
olemaan laupeita toisia kohtaan ja olemaan armollinen itseämme kohtaan.  Pyr-
kimyksessämme eroon kärsimyksestämme tunnemme myötätunnon myötä rak-
kautta itseämme, toisiamme ja maailmaa kohtaan. Tämä rakkaus yhdistettynä 
kuolemattomuuden kaipuuseemme on Unamunon ajattelussa etiikan perusta. 

Vain kärsimällä ihminen on varsinaisesti elossa ja varsinaisesti ihminen. 
Tahto, ihmisen elämää ylläpitävä voima, on sekin kärsimystä, samoin rakkaus ja 
kaikki muukin, millä on merkitystä. (Unamuno 2009, 234.) Teodikea-problema-
tiikkaan Unamuno ei ota suoranaisesti kantaa.86 Kärsimyksen oikeutuskysymyk-
set eivät ole hänelle oleellisia sikäli, että Unamunon mukaan kärsimys on ihmi-
selle vääjäämättömyys, tosiasiallinen olemisen ja asiaintila, jota ei käy kiistämi-
nen, jonka kanssa jokaisen on suostuttava elämään kuitenkin tauotta sitä vastaan 
taistellen. Kärsimyksestä pois pyrkiminen on ihmisen elämää suuntaava tahtotila, 
kärsimyksen minimoiminen kasvatuksen ja rakkauden ensisijainen tavoite. Näin 
ollen tulkitsen, että Unamunolle inhimillinen kärsimys ei sinänsä ole oikeutettua, 
eikä se jalosta ihmistä tämän kasvussa tai matkalla kohti parasta mahdollista it-
seä, parasta mahdollista elämää. Ihmisen tulee toki Unamunon mukaan, kuten 
luvussa 2.6 totesin, pyrkiä parhaaseen mahdolliseen, mutta kärsimys sinänsä on 
pikemminkin olemisen ristiriitaisuudesta kirpoava tuskallinen olotila, joka sä-
vyttää ihmisenä olemisen maisemaa, jota vastaan on taisteltava kaikin voimin 
niin itsen sisällä kuin toisia ihmisiä vartenkin vailla toivoa ratkaisusta. Kärsimyk-
sen oikeutuksen kysymyksen pohtiminen on tässä mielessä epätarkoituksenmu-
kaista, epäoleellista. 

                                                 
86 Suomalaisessa keskustelussa Sami Pihlström (2018) on tarkastellut teodikea- ja antiteodi-
kea-ajattelua mm. teoksessaan Ota elämä vakavasti. Negatiivisen ajattelijan opas. 
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On elettävä, sanotaan, ja tämä sanotaan pahimmassa merkityksessä. Kyllä, on elettävä, 
mutta on myös kuoltava. Ja ennen kaikkea on elettävä kuollen voidakseen kuolla 
eläen.87 (Unamuno 2011, 83.) 

Unamuno sanoo siis, että vain tietoisena kuolevaisuudestaan ihminen voi todella 
elää. Ihminen ei voi valita syntymistään, eikä siten elämänsä alkamista, mutta 
hän voi aina valita kuoleman. Itsemurha on olemassa oleva valinta. Omassa elä-
mässään ja etiikassaan sekä ontologiassaan Unamuno kuitenkin päätyy toisen-
laiseen ratkaisuun: Tietoinen minä, elävä ihminen ei aidosti voi valita kuole-
maansa, vaan on elettävä, muuta vaihtoehtoa ei ole. Kuolema saattaa vaikuttaa 
houkuttelevalta vaihtoehdolta, ratkaisulta elämän kärsimykseen, turhuuteen ja 
merkityksettömyyteen, tarkoituksettomuuteen. Tietoisen, elävän minän ratkaisu, 
se ei kuitenkaan, Unamunon mukaan, voi olla, sillä jokainen, joka on minä sanan 
varsinaisessa merkityksessä, ei voi kuvitella itseään olemattomaksi, ei voi siis 
ymmärtää, mitä minän kuolema tarkoittaisi, eikä näin ollen voi aidosti valita 
omaa olemattomuuttaan. Ihmisellä on elämän nälkä ja hän janoaa kuolematto-
muuttaan. 

3.1.2.2  Ihminen janoaa 

Unamunon ajattelussa ihmisen olemisen ristiriitaisuus kulminoituu kaikkinensa 
kuolemattomuuden nälkään (Collado 1962, 492; Legido Lopez 1967, 32; 37). Kai-
puu ja halu, elämän nälkä ja kuolemattomuuden jano, ovat ihmisen elämää yllä-
pitävät voimat. Unamunon elämäntyössä korostuu eritoten jälkimmäinen. Ni-
menomaan oma henkilökohtainen kuolemattomuus vaivasi ja riivasi, huolestutti 
ja innoitti Unamunoa (ks. esim. Miramón 2001, 7). Hänen fiktiivisen henkilöhah-
monsa ottavat lähes poikkeuksetta suhdetta kuolevaisuuteensa. Niin Augusto 
Pérez, Getrudis, Joaquin kuin San Manuel Buenokin kukin kohdaltaan elävät elä-
määnsä sielunsa seuduilla, joissa tietoisuus oman persoonan ja myös läheisten 
ihmisen kuolevaisuudesta tulee olemassaolon kulkua ohjaavaksi traagiseksi ris-
tiriitaiseksi taisteluksi. Tässä myös Unamunon tuntemattomaksi lukijaksi kut-
suma hahmo pohtii Don Sandalion suhdetta aiheeseen: 

Mutta jäin miettimään, uskoiko shakinpelaajani pääsevänsä tämän elämän päättyessä 
taivaaseen, jatkamaan peliään iankaikkisesta iankaikkiseen, ihmisten ja enkelien 
kanssa. (Unamuno 2008, 29.) 

Ihmisellä on ikuinen elämän nälkä. Hän janoaa henkilökohtaista kuolematto-
muuttaan. Tämä kaipuu oman olemassaolon jatkumiseen on Unamunon mukaan 
ihmisen elämän perimmäinen käyttövoima. 

Olla. Olla ikuisesti, olla lakkaamatta, olemisen himo, olla enemmän! Jano Jumalaan! 
Himo ikuistavaan ja ikuiseen rakkauteen! Olla aina! Olla kaikki! (Unamuno 2009, 54.) 

                                                 
87 Hay que vivir, se dice, y se dice esto en el peor sentido. Sí, hay que vivir, pero hay que 
morir tambíén. Y sobre todo hay que vivir muriendo para poder morir viviendo. (Una-
muno 2011, 83.) 
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Olla! Olla! Olla ikuisesti ja enemmän. Kaikki tai ei mitään, Unamuno anelee. Elä-
män vakavuuden ja surullisuuden keskelläkin meidät täyttää elämänjano: 

 

Sitten surullisissa tutkimushuoneissa, 

kylmissä ja pimeissä, niiden kovilla penkeillä, 

tyyntyi hänen syttynyt rintansa 

elämän janoon.88  (Unamuno 1975, 79.) 

 
Ihminen haluaa elää. Ihminen haluaa kaikkea, mitä on. Ihminen haluaa olla kaik-
kea, Unamuno julistaa (Legido Lopez 1967, 37-38; 43; 45-47). Ihmisellä on luon-
nollinen halu totuuteen (Unamuno 2011, 173). Samanaikaisesti hän haluaisi to-
tuuden tulevan annettuna: En halua haluta; haluan totella. Käskekää minua, sa-
noo Unamuno. (mt., 108.) Haluaminen kuitenkin ylläpitää ihmisen elämää.  Ha-
lumme on ”raivoisaa olemisen nälkää” (Unamuno 2009, 22) ”Ja me tahdomme 
elää”, Unamuno jyrisee (mt., 20). Elämänilo on nälkää Jumalaa kohtaan, rajatonta 
elämisen rakkautta, joka ”tahtoisi tehdä elämästä loppumattoman ja syrjäyttää 
kuoleman halun” (mt., 59). Elämä ja kuolema kulkevat käsi kädessä. Ihmisellä on 
aina mahdollisuus valita olemattomuutensa, kuolla oman käden kautta. Elämi-
nen on tahdon valinta, jonka ihminen tekee joka päivä.  

Siinä määrin, kun tunnemme aineelliset asiat, nälkä tuo ne tietoisuuteen, 
Unamuno sanoo. Tuosta nälästä syntyy aistittava maailmankaikkeus, johon ko-
koamme aineelliset asiat. (Unamuno 2009, 176.) 

Elämähalumme, elämisen tarpeemme tahtoo, että totta on se, mikä saa meidät säily-
mään ja ikuistumaan, se, mikä pitää ihmistä ja yhteiskuntaa yllä; olkoon totta vesi, 
joka juotuna sammuttaa janon, koska se sammuttaa janon, ja olkoon totta leipä, joka 
tyydyttää nälkämme, koska se tyydyttää nälän. (Unamuno 2009, 177.) 

Elämännälkä säilyttää ja ikuistaa meidät niin yksilöinä, yhteiskuntina kuin ih-
miskuntanakin. Me haluamme todeksi sen, mikä pitää yllä elämää. Unamunon 
mukaan aistimme toimivat hengissäsäilymisviettimme palveluksessa. Sen myötä 
todellisuus tunkeutuu syvälle meihin. Syömämme leipä, enemmän kuin näke-
mämme, aistimamme leipä, tulee osaksi minua, lihakseni ja luukseni. Jotkut elä-
vät tietämättään ilmasta. Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan hänellä on Ju-
malan nälkä. Jumalaa ei tunneta, vaan hänet eletään. Unamunon ihminen 
elää ”jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta tulee”. (Unamuno 2009, 178.) 

                                                 
88 Luego en las tristes aulas del Estudio, 
frías y oscuras, en sus duros bancos, 
aquietaron sus pechos encendidos 
en sed de vida. (Unamuno 1975, 79.) 
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Elämän merkityksen etsimisen kiivas halu ja sen ehdottoman turhuuden 
pelko, ovat varmasti läsnä jokaisen ihmisen mielessä, toteaa Arturo Barea (1952, 
28) kuvatessaan Unamunon filosofian kysymyksenasetteluja. Elämäämme sävyt-
tävä taukoamaton kuoleman läsnäolo kääntää raivoisan elämännälkämme ja ha-
lumme olla olemassa kaikkena kaipuuksi olla kuolemattomia, ikuisuuden ja-
noksi. 

Pysähtykäämme kuolemattomuuden kaipuuseen, vaikka gnostikot tai intellektuellit 
saattavat sanoa, että se, mikä nyt seuraa, on pelkkää retoriikkaa eikä filosofiaa (Una-
muno 2009, 52.). 

Filosofiaa tai ei, kuolemattomuuden kaipuu on teema, johon Unamuno palaa uu-
destaan ja uudestaan niin filosofiassaan, runoudessaan, artikkeleissaan kuin 
proosassaankin. Don Sandaliossa tuntemattoman lukijansa hän laittaa vangitse-
maan kuoleman: 

Mutta elikö minun don Sandalioni? Jos hän on kuollut, kyllä hän silloin elikin. Välillä 
vain epäilen, onko hän kuollut. Tuollainen don Sandalio ei voi kuolla, hän ei voi pe-
lata niin huonosti. Minusta sekin, että hän on muka kuollut vankilassa, vaikuttaa 
tempulta. Hän halusi vangita kuoleman. (Unamuno 2008, 58.) 

Kuten katkelmasta käy ilmi, kuolema on elämän välttämätön vastakohta. Kuole-
minen on mahdollista vain sellaiselle, joka on elänyt. Eläminen on mahdollista 
vain sellaiselle, joka kuolee, tai tietää kuolevansa, vannoo Unamuno. Meidän ih-
misten on Unamunon mukaan mahdoton kuvitella, ettei meitä olisi olemassa 
(Unamuno 1997a, 79).  Unamuno ei ymmärrä niitä, jotka vakuuttelevat, etteivät 
piittaa tällaisista asioista (Unamuno 2009, 55), sillä ihmisen luontoon kuuluu, että 
hän on ”kuolleitaan vartioiva eläin”. Ihmisen traagisen elämäntunnon raatelema 
tietoisuus pakenee omaa tuhoutumistaan, joten sen täytyy tahtoa muutakin elä-
mää kuin tämä maanpäällinen. Kuolemattomuuden kultti, joka on rakentanut 
vuosisatoja ja -tuhansia kestävät hautamuistomerkit ja kuolleiden asunnot, on 
aloittanut ja säilyttänyt uskonnot (mt. 56.) Historiassa elävä ihminen haluaa elää 
myös lihassa ja kiinnittää sielun kuolemattomuuden lihan ylösnousemukseen 
(Unamuno 1944a, 43). 

Kuolevaisuuden pohtiminen ahdistaa meitä, mutta lopulta vahvistaa meitä. 
Me puristamme ja puserramme sydäntämme toivoen saavamme koko maailman 
mahtumaan sen sisään. Nousemme ”kuolevaisuustietoisuutemme kuilusta” ah-
distuksemme pohjalta, ”toisen taivaan valoon”. (Unamuno 2009, 56.) 

Ihmisen traaginen ja iankaikkinen ongelma on merkityksen ongelma: Jos 
me kaikki kuolemme lopullisesti, mitä varten kaikki on olemassa?” Tästä kysy-
myksestä syntyvä ahdistus synnyttää meissä rakkauden toivoa kohtaan. Unamu-
nolle helvetti ei ole pahin kohtalo ihmiselle. Vielä pahempaa on ajatus olematto-
muudesta, tyhjyydestä. Helvetti antaa kodin kärsimykselle, mutta tyhjyydessä ei 
ole mitään.  On parempi elää kärsien, sillä silloin voi toivoa ja rakastaa, kuin olla 
elämättä ollenkaan, hän julistaa. (Mt. 58.)  
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Ihminen janoaa kuolemattomuutta, sillä ”vain ikuinen on todellista”. Nä-
kyvä maailmankaikkeus muuttuu ahtaaksi selliksi, jota ”vasten sielu tempoilee” 
voimatta hengittää” (Unamuno 2009, 53).  

Enemmän, enemmän, alati enemmän; tahdon olla minä, lakkaamatta minä, mutta sa-
malla tahdon olla myös muut, tunkeutua syvemmälle näkyvien ja näkymättömien 
asioiden kokonaisuuteen, laajentua äärettömän kauas ja levittäytyä ajan loputtomuu-
teen. se, ettei kaikkea ole aina, on sama kuin ei olisi lainkaan: vähintään tahdon olla 
kokonaan oma itseni, ikuiset ajat. Ja olla minä on olla kaikki muut. Kaikki tai ei mi-
tään! (Unamuno 2009, 53.) 

Kuolemattomuuden kaipuullemme ei riitä, että haluamme ikuistua omana it-
senämme. Lisäksi haluamme syleillä koko kaikkeutta, tehdä siitä ikuisesti 
omaamme. Kuolemattomuuden kaipuu on aina henkilökohtaisen, persoonalli-
sen, tietoisen elämän jatkumisen janoa, joka muuttuu kaipuuksi olla kaikkea aina 
ja ikuisesti. Tämän kiihkeän tarpeen varaan Unamuno rakentaa ihmiselle olemi-
sen motiivin ja tarkoituksen. Tästä valtavasta janosta syntyy myös taide ja filoso-
fia: ”[…] näky, jossa elämä valuu pois kuin vesi, on saanut kaikkien aikakausien 
runoilijat parkumaan sielunsa uumenista. Kuolemattomuuden kaipuu näyttää 
meille katoavaisen maailman turhuuden ja tästä turhuudesta herättää meissä 
rakkauden, ainoan asian, joka kykenee voittamaan turhan ja väliaikaisen, ainoan 
asian, joka täyttää ja ikuistaa elämän.” (Mt., 53). 

Romaanissaan La Tía Tula Miguel de Unamuno rakentaa yhden harvoista 
naispäähenkilöistään juuri ikuisen elämän kaipuun, kuolemattomuuden janon 
ympärille. Getrudis, täti Tula, joka ei saa omia lapsia, himoitsee äitiyttä kokeak-
seen elämänsä merkityksellisenä. Siskonsa kuollessa traagisissa olosuhteissa jää-
vät kaksoset hänen kasvatettavikseen, ja tässä roolissaan, tässä ”hengen äitiydes-
sään”, täti Getrudis on lapsille konkreettisempi ja aidompi äiti kuin kukaan muu 
olisi voinut olla. ”Tiedän nyt heidän lapsistaan, meidän lapsistamme, huolehties-
sani, --- että rakastamme kuolleita elävissä”89, Unamuno laittaa täti Tulan sano-
maan. Tädin lopulta itsensäkin kuoltua Unamuno (1981a, 56) kysyy: ”Kuoliko 
täti Tula? Ei vaan alkoi elää perheessä” säteillen samalla itsestään uutta entistä 
sisältyvämpää ja eläväisempää elämää, kuolemattoman perheyden ja tuttuuden 
ikuista elämää.”90 (Unamuno 1981a, 139.) 

Getrudis, täti Tula, taistelee omaa sisäistä sydämensä ja päänsä välistä 
kamppailuaan (Unamuno 1981a, 69), sillä ihmisen kuolemattomuuden lakkaa-
maton kaipaus ei saa järjestä vahvistusta itselleen. Vasta ajautuessaan epätoivon 
partaalta olemisen kuilun pohjalle, tunne ja tahto kohtaavat kasvokkain järjen 
epäilysten kanssa näitä syleillen. Syleilystä virtaa elämän, traagisen, vakavan elä-
män lähde. (Unamuno 2009, 128.)  

                                                 
89  “Lo sé ahora en que cuido a sus hijos, a vuestros hijos. Y en que queremos a los muertos 
en los vivos (Unamuno 1981a, 58)” 
90 ”¿Murió la tía Tula? <no, sino que empezó a vivir en la familia, e irradiando de ella, con 
una nueva vida más entrañada y más vivífica, con la vida eternal de la familiaridad immor-
tal.” (Unamuno 1981a, 139.) 
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Mutta miksi elää? “Lihaksi tehty Verbi haluaa elää lihassa, ja kun kuolema 
saapuu, uneksii lihan ylösnousemuksesta” (Unamuno 1944a, 43). ”Uskon edel-
leen”, Unamuno (2009, 58) sanoo, ”että jos kaikki uskoisimme pelastuvamme ole-
mattomuudelta, olisimme kaikki parempia.” Käytännöllisen etiikkansa Una-
muno laskee kuolemattomuuden janon varaan (ks. luku 2.6). Getrudis adoptio-
äitiydessään ”oli epäilyksettä täyttänyt tehtävänsä maailmassa” (Unamuno 
1981a, 125), sillä lasten synnyttäminen ja kasvattaminen on Unamunolle yksi 
kuolemattomuuden janoamisen konkreettisimmista heijastumista. Sen lisäksi 
vain sankaritekojen tekeminen voi ikuistaa ihmisen toisissa ihmisissä. Kaipuu 
persoonan kuolemattomuuteen asettuu kuitenkin sydämen uskon ja järjen tiedon 
väliseen ristiriitaiseen, kivuliaaseen hankaukseen.   Juuri usko kuolemattomuu-
teen antaa ihmiselle tarkoituksen elää: ”Jos elämisen harha haihtuu, sielumme ei 
tyydy elämään elämisen takia tai muiden takia, sillä heidänkin täytyy kuolla. 
Miksi elää? Kuolema on lääke” (Unamuno 2009, 59). Tältä ihmisestä tuntuu kuo-
lemankaipuun keskellä. Unamunon ihmisen maisemassa tunne näyttää suuntaa. 

3.1.2.3 Ihminen tuntee 

Unamunon mukaan jokainen ihminen on syvästi tunteva. Tämä tunteminen ei 
mitä tahansa tuntemista, vaan se on ennen kaikkea tunnetta siitä, että on ole-
massa, että on itsensä. (Medina 1992, 59-60.) Itse todellisuuden juuret ovat Una-
munolle juuri tuntemisessa (Cirilo Flórez 1998b, 292). 

Olemme tietoisia eli tunnemme olevamme olemassa, mikä on aivan eri asia 
kuin tietää olevansa olemassa (Unamuno 2009, 171).  Tuntea itsensä ihmiseksi on 
välittömämpää kuin ajatteleminen. Minä, joka ajattelee, haluaa, rakastaa ja tuntee, 
on välittömästi elävä kehoni, elävä niissä tietoisuuden tiloissa, joita kannattelen. 
Minun elävä kehoni on se, joka ajattelee, haluaa, rakastaa ja tuntee (Cerezo-Galán 
1997, 22-23). Inhimillistä on pelokas, arka sentimentaalisuus, Unamuno (2011, 
167) tunnustaa. Unamunolle tunne on tapa kokea todellisuus, se on itse elämää 
(Nuorva 1996, 120). 

Emme tietäisi olevamme olemassa, jos emme kärsisi, toisin sanoen tuntisi 
kärsimystä. ”Kaikki on pohjimmiltaan aistillisuutta; kaikki on hetkellistä autuu-
den etsimistä” (Unamuno 2007, 55). Pakenemme kärsimystä, mutta palaamme 
itsemme ja refleksiiviseen tietoisuuteemme vain kärsimyksen myötä. Nautties-
saan ihminen unohtaa itsensä, kadottaa rajansa, vieraantuu, muuttuu toiseksi, 
katoaa. Vain kärsimällä voimme tulla omaksi itseksemme. (Unamuno 2009, 165.) 

Ihmistä sanotaan järjelliseksi eläimeksi. En tiedä, miksei häntä sanota tunteelliseksi 
tai sentimentaaliseksi eläimeksi. Voihan olla, että tunne erottaa hänet muista eläi-
mistä paremmin kuin järki. (Unamuno 2009, 14.) 

Unamuno epäilee järjen ensisijaisuutta ihmisen kokemuksessa. Järki ei ole vält-
tämättä se, mikä erottaa ihmisen muista eläimistä. Hän ei kuitenkaan kiistä järjen 
ja ajattelun keskeisyyttä ihmisessä. Ihminen on sekä rationaalinen että sentimen-
taalinen olento. Monessa kohtaa sekä ihmisen ilmikäyttäytymisessä että omassa 
sisäisessä kokemuksessa tunne tuntuu menevän järjen edelle tai tulevan sitä en-
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nen. Tunteminen on myös ominta itseämme enemmän kuin ajattelu, jota määrit-
tää ulkoamme meihin tullut kieli. Tekoni, ajatukseni eivät koskaan ole yksin mi-
nun (Unamuno 1946b, 147). Toisaalta myös tunteminen tapahtuu tietyllä kielellä 
(Unamuno 1993, 64). Pahoista tunteista vapautuu toimimalla, ja paha tunne on 
se, mikä myrkyttää sielun (Unamuno 1952, 96). Ihminen elää paeten itseään, yrit-
täen olla tuntematta. Ihminen juoksee itseään pakoon yrittäen olla tuntematta. 
Mutta ”mihin mennee se, joka ei kohtaa itseään?”, Unamuno (2011, 45) kummas-
telee. 

Rationaalinen ajattelu vie ihmiseltä merkitykset ja uskon tarkoitukseen, jol-
loin elämä näyttäytyy mielettömänä ja turhana. Irrationaalinen usko taas vie hä-
neltä järjen tuoman rakenteen ja ymmärryksen. Tarve ajatella ja ymmärtää on ih-
miseen sisäänrakennettu. Ihminen elää jatkuvassa ristiriidassa sekä itsensä, elä-
mänsä, jumalansa että maailmansa kanssa. Ristiriidat ovat yhteensovittamatto-
mia. Ne ovat väistämätön tila, josta ei ole pääsyä, ja jotka synnyttävät perusko-
kemuksemme elämästä: traagisen elämäntunnon.  

San Manuel, Buenon papin kaapuun puettu hahmo on Unamunon tuotan-
nossa se, jonka kehoon ja tarinaan lihallistuu ihmisen traagisen elämäntunnon 
kuvaus (Barea 1952, 50). Traaginen elämäntunto, jonka ristiriitaisuus synnyttää, 
on kärsimystä. Ihminen on epävarmuudessa elämänsä tarkoituksesta, omasta tu-
houtumisestaan, maailman mielekkyydestä ja järkevyydestä, eikä voi tästä tilan-
teesta päästä sen enempää järjen, uskon kuin tunteenkaan keinoin. Traagisen elä-
mäntunnon perusta on siinä, että tietämisen ja elämisen välillä vallitsee suuri 
vastakkaisuus. Kaiken elinvoimaisen voi sanoa olevan antirationaalista eikä vain 
irrationaalista ja kaiken rationaalisen taas elinvoiman vastaista. (Unamuno 2009, 
48.) Traaginen tunne elämästä syntyy, kun järjellä elämäänsä ratkomaan pyrkivä 
ihminen törmää kaiken merkityksettömyyteen ja turhuuteen. Järjen avulla ei voi 
tavoittaa merkityksiä, jotka syntyvät tunteista (toivo, rakkaus, ilo), uskosta (Ju-
malaan?), toisista ihmisistä ja yhteisöstä (rakkaus) tai kauneudesta ja totuudesta 
(Kaikkeus), joita niitäkään ei koeta ensisijaisesti järjen avulla, sillä totuus on Una-
munon mukaan täysin järjen ulottumattomissa, ja kauneuskin ilmenee tunteiden 
kautta. Ihminen haluaa tehdä tolkkua, janoaa ymmärrystä ja kuolemattomuut-
taan, mutta käsittää oman toiveensa järjettömyyden ja perusteettomuuden. Näin 
hän lopulta tuntee oman traagisen tilansa. 

Ihmisen ei tulekaan pyrkiä pois tästä tilasta, Unamuno väittää. Sen sijaan 
ihmisen tulee syleillä sitä, syöksyä kuilun pohjalle ja kohdata itsensä, elämänsä, 
todellisuutensa ja jumalansa paljaana ja peittelemättä. Tämä älyllinen ja emotio-
naalinen rehellisyys ja avoimuus itseä ja toisia kohtaan antaa mahdollisuuden 
ihmiselle kokea toivoa epävarmuudessa ja onnea traagisuudessa. Syleilemällä 
mahdollisuutta yksinäisestä, pimeästä tyhjyydestä ihminen tunnustaa ja tunnis-
taa oman kärsimyksensä, alkaa tuntea myötätuntoa itseään kohtaan. Halussaan 
poistaa oma kärsimyksensä, hän alkaa rakastaa itseään ja olla itselleen armolli-
nen. Epävarmuudesta ja myötätunnosta viriää siis toivo, jonka myötä syntyy rak-
kaus, joka sitten laajenee koskemaan toisia ihmisiä, muuta maailmaa ja lopulta 
kaikkeutta eli Jumalaa kohtaan. Tässä on elämän mielekkyys ja moraalin perusta. 
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Myös Jumala kärsii meissä ja meidän kanssamme heitettynä materiaaliseen maa-
ilmaan, josta pyrkii eroon. 

Ihminen taistelee elämäntuntonsa kanssa ja kärsii. Toinen purkaa tuskansa 
musiikkiin, toinen kirjoittaa ja kirjoittaa. Kolmas tekee filosofiaa. Aktiivinen toi-
minta auttaa harhauttamaan meitä, unohtamaan elämämme perustragedian. 
Meillä ei ole varmuutta merkityksistä (jotka itse luomme käsitteiden ja käsitysten 
verkostona) eikä tarkoituksesta (jonka teemme itsellemme toimillamme ja uskol-
lamme transsendenttiseen, itseämme ikuisempaan ja suurempaan). Unamuno ei 
salli itsensä hämäämistä. Paras elämä riippumatta siitä, kuinka kivuliasta se on – 
tai kenties juuri kipunsa vuoksi - on elämisen traagisen tunteeseen, kuilun poh-
jalle tietoista ja aktiivista syöksymistä. Vain rehellisesti kasvotusten elämän ja 
olemisemme totuuden kanssa meidän on mahdollista elää täysinäisesti ihmisinä. 
Ihmisyyden kohtaaminen itsessämme, olemisemme ottaminen paljaana, tuo mei-
dät epävarmuuden äärelle. Ja juuri tuo epävarmuus, totuus, jota järjellä emme 
voi tavoittaa, tarjoaa meille lopulta toivon, johon tarttua. Kulkemalla kärsien 
kohti olemisemme traagisinta näkymää voimme saapua kipeään onnentuntee-
seen, jota elämisen traaginen tunne kannattelee meissä, ”sillä on olemassa traa-
gista onnea” (Unamuno 2008, 27). 

Ihminen on aina yksin. Kuitenkin tavoittamalla traagisen elämisen tunteen 
toisissa, voimme rakastaa toisia ihmisiä ja Jumalaa äärimmäisenä tietoisuutena 
ja lopulta koko kaikkeutta. Samuuden kohtaaminen toisessa tulee tunteen kautta. 
Kun tulee tietoiseksi siitä, että toinenkin ihminen elää traagisen elämäntuntonsa 
kanssa, ymmärtää, että kaikki me ihmiset olemme lopulta samassa tilanteessa; 
yksin elämässä, kulkemassa kohti kuolemaa. Rakastaminen tapahtuu tuntemalla 
myötätuntoa ja olemalla armollinen. Rakkaus on mahdollista, kun ensin tun-
nemme näitä itseämme kohtaan halussamme helpottaa omaa kärsimystämme. 

Unamunon filosofian keskiöön on nostettu kuolemattomuuden kaipuu ja 
väitetty tämän olevan hänen ihmiskäsityksensä ydin (ks. esim Lopez 1967). Una-
muno itse kuitenkin nostaa filosofisen pääteoksensa otsikoksi traagisen elämän-
tunnon. On syytä kysyä, miksi. Tulkitsen näin: Ihminen ei voi tietää varmasti. 
Rationaalinen ajattelu johtaa joko ristiriitoihin tai todellisuuden purkautumiseen 
tyhjyydeksi. Usko perustuu epäilykseen ja epävarmuuteen. Me voimme toivoa 
Jumalaa ja janota ikuista elämää, mutta me emme saavuta pysyvää varmuutta 
tästä milloinkaan. Sen sijaan ristiriita, joka näiden peri-inhimillisten kokemus-
temme välille virittyy, ja jonka koemme kipuna ja kärsimyksenä elämisen pak-
komme ja kuolemisemme väistämättömyyden puristuksissa, synnyttää meissä 
traagisen tunteen, traagisen elämäntunnon. Ihmisen elämä, ainakin niille, jotka 
elävät omasta tilanteestaan täysin tietoisina eivätkä ole perusteettoman uskon so-
kaisemia, on kärsimystä tämän elämän traagisuuden kanssa taistelua ja kamp-
pailua elämän puolesta, kuolemaa vastaan oman persoonan rajallisessa vanki-
lassa.  

Niinpä elämisen traaginen tunne, traaginen elämäntunto, on olemassa-
olomme varmin, ilmeisin ja jatkuvin kokemus, se, jonka varaan Unamuno laskee 
ihmisen elämän ja filosofiansa. Traaginen elämäntunto on se voima, joka kuilun 
pohjalta herättää toivon ja tahdon elää totuutta, hyvyyttä ja kauneutta kohti. Se 
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on jaloin, syvin, hedelmällisin ja inhimillisin ihmisen olotiloista (Barea 1952, 33). 
Traaginen elämäntunto epävarmuutemme vuoksi, jättää mahdollisuuden, että 
kaikki ei ole vain tässä. Elämisen traaginen tunne saa meidät liikkeelle halua-
maan, uskomaan ja tekemään asioita, mutta estää meitä turtumasta varmuuden 
ja dogmien kuolleeseen pysähtyneisyyteen. Väitän siis, että traaginen elämän-
tunto on ihmisessä Unamunolle perustavinta, ja että se on ihmisen ainoa keino 
olla oikeasti elossa ja saavuttaa hyvää elämää; motivoitua tekemään velvollisuu-
tensa ja tuntea kivuliasta onnea. 

Väitän myös, että valitessaan omasta mielestään syvällisimmän kirjansa ot-
sikoksi ”Traagisesta elämäntunnosta ihmisissä ja kansoissa”, Unamuno asettaa 
traagisen elämäntunnon koko ihmisen olemisen ja elämisen keskiöön. Hän kir-
joittaa: ”Ja tämä kaiken filosofian ja kaiken uskonnon henkilökohtainen ja af-
fektiivinen lähtökohta on traaginen elämäntunto” (Unamuno 2009, 51). Tuo ris-
tiriita on meidän hyväksyttävä sellaisenaan ja elettävä sen mukaan, Unamuno 
jatkaa, se on etiikan, estetiikan, uskonnon, logiikan, vahvan elämän ja vaikutta-
van toiminnan perusta (Unamuno 1997a; Barea 1952, 34). Unamuno vakuuttaa 
myös: ”Uskoakseni on olemassa myös kansoja, jotka tuntevat traagisen elämän-
tunnon” (mt., 31). Ihmiskunnan historia, uskonnot, tiede, filosofia ainakin, ja 
taide ovat tämän tunteen ilmentymiä, ne saavat siitä käyttövoimansa ja peruste-
lunsa. Traaginen elämäntunto on inhimillisen elämän perimmäinen lähde, mutta 
ihminen on myös ajatteleva, rationaalinen olento. 

3.1.2.4 Ihminen ajattelee 

Äly pyrkii identiteettiin eli kuolemaan. Mieli etsii kuolemaa, sillä elävä pakenee siltä; 
se tahtoo jäädyttää virran, pysäyttää se. Voidakseen analysoida kappaletta sen on 
pakko kaventaa tai tuhota se. Jotta jotakin voi ymmärtää, se on pakko tappaa, jäykis-
tää se mieltä varten. Tiede on kuolleiden ajatusten hautausmaa, vaikka kuolleista aja-
tuksista syntyisikin elämä. (Unamuno 2009, 110.) 

Niin San Manuelin kuin Augusto Pérezinkin henkilöhahmot painivat järkensä 
paljastamien ristiriitojen äärellä, tuntemisen ja uskomisen sekä kuolemattomuu-
den kaipuunsa asettamassa hierteessä.  

“Elämän taistelu järjen kanssa on traagista kamppailua, tragedian perusta” 
(Unamuno 2009, 111).  Usko ja elämä voivat säilyä vain järjen varassa, sillä vain 
sen ansioista elämän voi välittää eteenpäin ja vakuuttaa itselleen reflektiivisesti 
ja tietoisesti sen olevan totta. Järki taas voi olla olemassa vain tukeutumalla us-
koon ja elämään, järkeisuskoon. Näin on siitä huolimatta, että usko ei ole välitet-
tävissä, eikä järki elintärkeää. (Mt., 136.) Ymmärryksemme tapahtuu järjen, ajat-
telulle älyllisen ja rationaalisen osan kautta, mutta totuus on jotakin, mikä eletään. 
Järjen olemus on skeptinen ja kaikki rationaalinen elinvoiman vastaista, kaikki 
elinvoimainen irrationaalista. Järki ei ota kantaa meitä koskeviin konkreettisiin 
elintärkeisiin asioihin. Ankarasti ottaen se jopa kieltää ratkaisun, kieltäytyy tun-
nustamaan elintärkeän halumme esittämää ongelmaa sielun kuolemattomuu-
desta (mt., 131).  
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Järki on Unamunolle kyky, joka ponnistelee objektiivisten, rationaalisten, 
matemaattisten, diskursiivisten, materiaalisten seikkojen parissa ja on tässä mie-
lessä elämän, hengen, ja subjektiviteetin antiteesi (Collado 1962, 436). Reflektiivi-
nen tietoisuus ei ole vain analyyttinen, erittelevä järki, eikä se ole ainoastaan mie-
len rationaalinen osa. Ihminen kysyy: ”Mistä tulen, mistä tulee maailma, jossa ja 
josta elän? Mihin menen ja mihin menee kaikki minua ympäröivä? Mitä tämä 
tarkoittaa?” (Mt., 45.) Näistä kysymyksistä syntyy filosofia ja tiede.  

Ajattelu, ihmisen ajattelu, on kuitenkin muutakin kuin rationaalista analyy-
siä tai päättelyä. Unamunoa voisi tulkita puhtaasti, rationaalisen ajattelun ja kä-
sitteet, ideat hylkääväksi irrationalistiksi tai anti-rationalistiksi, kuten tehty on-
kin. Tämä olisi kuitenkin mielestäni virhetulkinta (ks. Ferrater Mora 1962, 34). 
Ihmisen ristiriita, inhimillisen olemassaolon perusasetus syntyy, koska ihminen 
on sekä rationaalinen että irrationaalinen olento. Ihminen ajattelee, on järkevä ja 
tarvitsee logiikkaa ”tuota hirvittävää voimaa” voidakseen ajatella, havaita ja vä-
littää ajatuksia ja havaintoja, sillä ajatteleminen on ”itsensä kanssa puhumista”, 
sosiaalista toimintaa kuten ajattelu ja logiikkakin. ”Ihminen on logiikan vanki, 
koska ei voi ajatella ilman sitä.” Ihminen on aina pyrkinyt alistamaan kaipauk-
sensa logiikan palvelukseen, tekemään kaikesta järkiperäistä ja rationaalista. 
(Unamuno 2009, 111.) Kuitenkaan eivät mitkään ”rationaalisiksi ja loogisiksi 
teeskennellyt kehittelyt kuolemattomuuden nälkämme tueksi ole muuta kuin 
asianajotaitoa ja viisastelua.” Rationaalinen teologia on dogmaattista asianajotai-
toa, tiede on skeptistä eli tutkivaista. Sanan skeptisismi nykyiset epäluulon ja 
epäilyksen merkitykset ovat peräisin järjen asianajollisesta, dogmaattisesta vää-
rinkäytöstä. (Unamuno 2009, 12-13.) 

Järjelle totuus on jotakin, mikä voidaan todistaa oikeaksi. Järki ei lohduta. 
(Mt., 114.) Ihminen haluaa päästä johtopäätökseen, ratkaisuun. Rationaalinen 
ajattelu kertoo ihmiselle, että tietyn ajanjakson kuluttua inhimillinen tietoisuus 
tuhoutuu sekä ihmisyksilöltä itseltään että koko maailmankaikkeudesta. Silti he 
vakuuttavat, että elämiselle on syitä ja syntymiselle lohtua, että on syitä elää ja 
tehdä työtä. Tätä jotkut kutsuvat humanismiksi. Unamunolle tämä ei riitä lohdu-
tukseksi eikä perusteluksi: kulttuurin rakentuminen, edistys, hyvyys, kauneus, 
oikeudenmukaisuus, kaikki kumisevat tyhjyyttään, jos loppujen lopuksi ei ole 
inhimillistä tietoisuutta niitä vastaanottamassa. Ne jäävät pelkiksi kauniiksi, 
kuolleiksi ajatuksiksi. (Mt., 116-117.) Niinpä rationaalinen ajattelu, joka johtaa 
meidät tyhjyyteen ihmisen tärkeimpien kysymysten ratkaisuissaan, ei vakuuta 
Unamunoa, ei vakuuta ihmistä. ”Vain ja ainoastaan rationaalinen ihminen nimit-
täin on vääristymä eikä mitään muuta kuin vääristymä” (mt., 123). 

On niitä, jotka sanovat, että ihmisen on paras olla puhumatta asioista, joita 
järki ei voi käsitellä, jotta järki ei ärtyisi.  Unamuno kysyy, voimmeko olla ajatte-
lematta niitä ja vastaa, ettemme voi. Tiede tyydyttää koko ajan paremmin loogi-
set tarpeemme, halumme tietää ja tuntea totuus, mutta tiede ei vastaa tunteemme 
ja tahtomme tarpeisiin, vaan on ristiriidassa niiden kanssa. Rationaalinen totuus 
on eri asia kuin elävä, vitaalinen, totuus, ja ristiriidassa sen kanssa. (Unamuno 
2009, 125.) ”Itse asiassa rationaalinen ei ole muuta kuin suhteellista: järki rajoit-
tuu suhteuttamaan irrationaalisia elementtejä toisiinsa” (mt., 111). Inhimillinen 
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järki ei pysty omissa rajoissaan rationaalisesti todistamaan sielun kuolematto-
muutta tai inhimillistä tietoisuutta tuhoutumattomaksi. Rationaalinen järkeily 
johtaa lopulta järjen itsensä purkamiseen ja päätyy äärimmäiseen epävarmuu-
teen, absurdiuteen. Absoluuttinen relativismi, ”joka ei ole enempää eikä vähem-
pää kuin skeptisismiä sanan kaikkein moderneimmassa merkityksessä, on järkei-
levän järjen korkein saavutus.” (Unamuno 2009, 111-113.) Tätä Unamuno ei hy-
väksy. Kaiken tuhoava ja purkava rationaalinen määrittely ja epäilys johtavat 
kestämättömään tilanteeseen. Totuus on jotakin merkittävää ja elävää. Ihminen 
on elävä, totuutta etsivä olento, joka on muuta, enemmän, kuin pelkkä rationaa-
linen reflektio. Ihminen on Unamunolle kuitenkin aina myös järkiolento, eikä 
tämä ihmisen olemassaolon puoli kaikessa absurdiudessaan milloinkaan lakan-
nut häntä kiehtomasta (Collado 1962, 447). 

 Kun ihminen rationaalisen ajattelun kanssa samanaikaisesti tuntee ja uskoo, 
ovat hänen päänsä ja sydämensä sovittamattomassa ristiriidassa keskenään 
(Unamuno 2009, 129). Ihminen elää elämänsä koettaen sovittaa tätä ristiriitaa 
siinä koskaan onnistumatta. Onnistuminen merkitsisi ihmiselämän loppua, kuo-
lemaa, sillä vain dynaaminen, hedelmällinen ristiriita ihmisen olemisen eri puo-
lien välillä mahdollistaa ihmisen olemassa olemisen ja elämän. Unamuno järkeä 
tai rationaalista ja irrationaalista tai tunteellista ei tule ymmärtää abstrakteina ter-
meinä. Ne ovat aina kiinni ainutkertaisessa, yksilöllisessä, konkreettisessa ihmi-
sessä. (Mora 1962, 34.) 

On ihmisiä, jotka tuntuvat ajattelevan vain aivoillaan, toiset ajattele-
vat ”koko ruumiillaan ja sielullaan, verellään, luuytimellään, sydämellään, keuh-
koillaan, vatsallaan ja elämällään”. Niistä, jotka ajattelevat vain aivoillaan, tulee 
ajattelun ammattilaisia, määrittelijöitä. (Unamuno 2009, 27.) Ajattelun ylin alue, 
ihmisen alkuperän ja kuoleman miksi-kysymykset, ei voi olla puhtaan rationaa-
linen, sen on oltava affektiivinen. Asian ajatteleminen ei riitä, vaan ”meidän on 
tunnettava kohtalomme” (mt., 29). Mitä tarkoittaa affektiivinen ajattelu? 
Olemme tottuneet mieltämään ajattelun rationaaliseksi, jopa loogiseksi, toimin-
naksi, joka on ensisijaisesti aivojen toimintaa. Kuitenkin nykyisin tiedämme, että 
inhimillisessä päätöksenteossa ja valinnoissa, tunne käy ennen järkeä. Ajatte-
leeko ihminen oikeasti vain järjellään? Unamunon ajatus on, että ei, ei todella-
kaan. Merkityksen kysymykset, perimmäiset kysymykset, eivät ole lähestyttä-
vissä rationaalisesti, vaan niitä on ajateltava kokonaisena ihmisenä, affektiivinen 
ja lihallinen puoli korostuen.  

Jollakulla voi olla ”suurta lahjakkuutta” ja silti hän voi olla ”tunnetyperys” 
tai ”moraali-imbesilli” (Unamuno 2009, 29). Ajattelu ilman tunnetta nylkee ihmi-
sen sekä meissä, että niissä, joita ajattelemme. Ollaksemme konkreettisia, koko-
naisia, yhtenäisiä ihmisiä meidän on tunnettava ja kärsittävä. Ajattelu tapahtuu, 
ei vain aivoissa ja mielessä, vaan koko kehossa, luuytimessä ja veressä, luussa ja 
lihassa. Elävä ajattelu ei ole loogista vaan vitaalia. (Legido Lopez 1967, 42.) Us-
kaltautuakseen ajattelemaan näin ihmisen on myös uskottava ja toivottava. 
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3.1.2.5 Ihminen uskoo ja toivoo 

Uskon totuus todistetaan uskon olemassaololla, ja vain sillä (Unamuno 1970, 24). 
Jumalaan uskominen on Jumalan olemassaolon tahtomista ja Unamunolle tahto 
merkitsee halua uskoa, että todellisuudella on myös henkinen tarkoitus (Nuorva 
1996, 108). Uskominen on sen luomista, mitä emme näe. Unamunolle uskominen 
merkitsee luottamista uskomisen kohteena olevan ihanteen toteutumiseen 
(Nuorva 1996, 153). Jumalaan uskominen on Unamunolle ennen kaikkea Juma-
lan olemassaolon kaipaamista, usko juuri tahdon teko (mt., 110). Unamunon us-
komisen suunta on sisäänpäin, sillä Unamuno asettaa uskon kohteeksi ennen 
kaikkea ihmisen itsensä (mt., 154). 

Usko puhkeaa ja itää toivosta (ks. Gelabert-Ballester 2009). Unamunon mu-
kaan uskon kannattimena toimii toivo (Nuorva 1996, 110). Uskomme, koska toi-
vomme. Usko on kooste, joka yhdistää tunnetun, loogisen ja rationaalisen tun-
teenomaiseen, elävään ja sentimentaaliseen eli ”ankarasti ottaen irrationaali-
seen”. Unamuniaaninen usko on elämän symboli ja synteesi. Uskoen luomme 
kuolemattomuuden.  (Collado 1962, 437.) Usko näyttäytyy ihmiselle tietona, 
mistä johtuen puhdas, dogmeista vapaa usko on kuvitelma. Usko on yksi tietä-
misen muoto silloinkin, kun se on vain elintärkeän kaipauksemme tietämistä tai 
muotoilemista. Tavanomaisessa kielenkäytössä sanalla ”uskoa” on ristiriitainen 
merkitys. ”Yhtäältä se tarkoittaa mielen mitä voimakkainta sitoutumista tiedon 
totuuteen, toisaalta heikkoa ja vapisevaa kiinnittymistä siihen”. (Unamuno 2009, 
214-215.) Usko on Unamunolle vaikuttava ja tehokas kyky, joka erottuu ajatte-
lusta, tahdosta ja tunteesta. Se tuottaa tunteen, tietämyksen, rakastamisen, usko-
misen ja luomisen. (Collado 1962, 425.) Unamuno saapuu johtopäätökseen, jossa 
ainoa mahdollinen usko, on uskomisen haluaminen, uskomisen rakastaminen 
(querer) (mt., 428).  

San Manuel Buenon hahmoon henkilöityvät ne kaikki epäilykset ja kamp-
pailut, joita Miguel de Unamuno kärsi itsensä kanssa uskonsa suhteen. Arturo 
Barea (1952, 50) toteaa San Manuel Buenon tarinan olevan ihmiselämän traagisen 
tunteen lihallistuma. San Manuel, seurakuntansa rakastettu pappi, kylän hengen 
luoja ja uskon kannattelija ei itse saata uskoa siihen, mitä seurakunnalleen julis-
taa, vaan elää epäilyssä tai jopa vakuuttuneisuudessa siitä, että kuoleman jäl-
keistä elämää ole. Tilanne ei kuitenkaan estä häntä vakuuttamasta muita usko-
maan ja elämään tämän uskon varassa. 

”Enemmän kuin uskoa, haluan uskoa” (Unamuno 2011, 61). Väkevin usko 
perustuu Unamunolla epävarmuuteen, traagisen elämäntunnon tuottamaan ris-
tiriidan kaiken olemisen pohjalla.  Usko on toivottujen asioiden takuu. Enemmän 
kuin sitoutumista teoreettisiin periaatteisiin, se on luottamusta henkilöön, joka 
vakuuttaa jotakin meille. Usko Jumalaan on uskoa Jumalaan maailmankaikkeu-
den henkilöitymänä, persoonana. (Unamuno 2009, 216.) Usko on toisen tahdolle 
antautumista, luottamusta toiseen, antautumista toiselle, oman tahdon alista-
mista toisen tahdolle. Jotkut uskovat opiskeluun ja tieteeseen, toiset persoonaan, 
innoitukseen, jopa tietämättömyyteen. (Mt. 217.) Niin idässä kuin lännessä-
kin ”rationalistit etsivät määritelmiä, kun taas vitalistit etsivät inspiraatiota ja us-
kovat persooniin” (mt., 219). 
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Nuorva (1996) tekee eroa Unamunon varhaiskauden ja myöhäiskauden us-
konnolliseen uskoon. Nuoruuden harmonisen kauden jälkeen järjen ja tunteen 
välinen ristiriita asettuu, Nuorvan tulkinnassa, pysyvä traaginen ristiriita myös 
Unamunon uskonkäsityksen pohjalle. Uskosta tulee tahdon asia. (Mt., 108; 111.) 
Usko on Unamunolle ehdoton paradoksi, absurdi ristiriita, joka asettuu vastak-
kain järjen ja ajattelun kanssa (Collado 1962, 324- 345; 390-398). 

Entäpä, jos en usko näihin asioihin, panee Unamuno romaanihahmonsa ky-
symään ja vastaa sitten: ”Niin sinä luulet, mutta […], tieteen ihmiset, luulette ett-
ette usko, mutta uskotte”91 (Unamuno 1952, 70). Tieteen ihmiset uskovat, etteivät 
usko, mutta uskovat silti. He uskovat siihen, että järki tavoittaa totuuden, että 
järkeen voi luottaa, että järki on totta. Järkeisuskossaan rationalistit ja rationaali-
sen tieteen ihmiset toivovat, että järki osoittautuu todeksi, että järjen avulla löy-
detyt käsitykset todellisuudesta ovat tosia. 

Uskoessaan ihminen toivoo tulevaa. ”Ankarasti ottaen emme usko siihen, 
mikä oli, ja siihen, mikä on, paitsi takeena, substanssina sille, mikä on oleva” 
(Unamuno 2009, 219). Uskonnollinen ihminen uskoo, Kristuksen ylösnousemi-
sesta kertovan perimätiedon perusteella, itse nousevansa jonakin päivänä kuol-
leista. Tieteellinen ihminen uskoo luonnonlakien, jotka tähän saakka ovat ohjan-
neet maailmaa, ohjaavan maailmaa tulevaisuudessakin. (Mt.) Kumpikin usko pe-
rustuu ihmisen vakuuttuneisuuteen siitä, että toiset ihmiset, persoonat, jotka 
ovat meille kertoneet Jeesuksen ylösnousemuksesta tai luonnonlaeista ovat oike-
assa. Toisin sanoen, usko on luottamista persoonaan. 

Uskomme asioita, joita emme itse ole nähneet: Jumalaan, nokkaeläimen ole-
massaoloon, atomeihin, kvarkkeihin, Syyrian sotaan, koska uskomme niitä ihmi-
siä, jotka vakuuttavat meille ne nähneensä. Tästä johtuen uskoon liittyy aina epä-
varmuuden elementti, sillä on mahdollista, että ne, joihin uskomme ovat erehty-
neet tai johtavat meitä tahallisesti harhaan, Unamuno epäilee. Uskon henkilökoh-
taisuus tekee siitä toisaalta tunteenomaista, rakastavaa ja viittaa uskonnollisessa 
uskossa siihen, mitä toivotaan. (Unamuno 2009, 220.) Uskossa tieteelliseen maa-
ilmankuvaan, toivomme, että järki on paras väline tavoittaa totuus, ja uskomme 
ja toivomme, että olemme järjen avulla tavoittaneet asioita, jotka pitävät yhtä to-
dellisuuden kanssa. 

Usko on vahva liikkeellepaneva voima. ”Toimi kuin uskoisit ja päädyt us-
komaan toimiaksesi”, Unamuno (2011, 148) kehottaa. Harva ihminen on valmis 
uhraamaan elämänsä jonkin matemaattisen asian puolesta, mutta uskonnollisen 
uskon nimissä ihmiset sotivat, ryhtyvät marttyyreiksi. Unamuno sanoo, että 
marttyyrit tekevät uskon pikemminkin kuin usko marttyyreja. Usko ei ole pelk-
kää älyn kiinnittymistä abstraktiin periaatteeseen, vaan ”tahdon asia, sielun lii-
kettä käytännöllistä totuutta kohti, kohti persoonaa, kohti jotakin sellaista, mikä 
saa meidät elämään eikä vain ymmärtämään elämää” (Unamuno 2009, 220). 
Usko saa ihmisen elämään näyttämällä, että vaikka olemassaolomme riippuukin 
järjestä, elämän voimanlähde on ihmeellisessä, yliluonnollisessa. (Mt.) 

                                                 
91 -Pero si no creo en esas cosas...  
-Eso creerás tú, pero a mí me ha explicado el padre cómo vosotros, los hombres de ciencia, 
creéis no creer, pero creéis. (Unamuno 1952, 70.) 
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Usko on tahdon asia, usko on tahto, ”tahto olla kuolematta, tai pikemmin-
kin jokin toinen älystä, tahdosta ja tunteesta erillinen sielun voima” (Unamuno 
2009, 169). Tunne, järki ja tahto eivät luo, vaan ”käsittelevät annettua ainesta, 
jonka usko on niille antanut. ”Usko on ihmisen luova voima.” (Unamuno 220-
221.) Tahto uskoa ja tahto luoda eivät kuitenkaan ole tismalleen samaa kuin luo-
minen ja uskominen, vaan sen alku. Usko on ”tahdon hedelmä”, jonka tehtävänä 
on luominen. (Mt.) Kuvatessaan uskomista Unamuno nostaa sen tahdon ja luo-
misen rinnalle ihmisen tietoisuutta ohjaavana voimana. Unamunon ihmisessä 
nämä tietoisuuden ulottuvuudet kulkevat käsikädessä, lomittuvat ja liukenevat 
toisiinsa.  

Uskominen on, Unamunon mukaan, älyllisille uskovaisille ennen kaikkea 
toivoa Jumalan olemassaolosta, mikä saa ihmisen käyttäytymään kuin Jumala 
olisi olemassa.  Tahdomme uskoa, toivomme uskoa ja näin me luomme itsel-
lemme Jumalan, siis Jumala luo itsensä meissä, ilmaisten itsensä, avautuen ja pal-
jastuen meille. Uskomalla ihminen astuu ulos itsestään. (Legido Lopez 1967, 49.) 
Rakkaus johtaa Jumalan luo. Jumala on universaali mieli, joka yhdistää ihmisen 
kohtaloonsa. (Unamuno 2009, 223.) Tässä tutkimuksessa ymmärrän kuitenkin 
myös Unamunon näkemykset ihmisen uskomisesta laajemmin kuin vain koske-
maan uskonnollista uskoa Jumalaan henkiolentona. Puhuessani uskomisesta eri-
tyisesti seuraavan soveltavan luvun 3.3.2.5  ja luvun 4.2.5 yhteydessä konkreetti-
sen ihmisen kasvatukseen liittyen tarkoitan ihmisen uskoa ylipäänsä johonkin 
sellaiseen, mistä ei ole havaintoihin perustuvia todisteita tai näyttöä, luottamusta 
sellaisen olemassaoloon tai olemassaolon mahdollisuuteen, joka on vasta tule-
vassa tai joka ei (vielä) ole konkreettisesti, vankasti kokemusmaailmastamme kä-
sin tavoitettavissa. Se on siis voima ja ihmisen toimintaa, joka kannattelee va-
kuuttuneisuutta sellaisen olemassaolosta ja mahdollisuudesta, josta meillä ei ole 
(vielä) tai voi olla varmaa järjenvaraista tietoa tai aistein havaittavaa näyttöä. 

Unamunollekin usko oli merkittävä sosiaalinen voima ja sitä nimenomaan 
hyvää tekevän yhteisen toivon luomisen näkökulmasta (Zubizarreta 1960, 40). 
Usko ja toivo siis kietoutuvat toisiinsa. Usko on toivon substanssi, ja toivo puo-
lestaan uskon muoto. Usko ilman toivoa on vain sekasortoista muodotonta po-
tentiaa, pelkkää uskon kaipuuta. Ihmisen täytyy uskoa johonkin, jos ei muuhun 
niin uskomiseen itseensä. ”Toistan vielä kerran, että usko siis on uskoa toivoon; 
uskomme siihen, mitä toivomme.” (Unamuno 2009, 229.) Uskomme vain sen, 
mitä toivomme ja toivomme vain sitä, mihin uskomme. Kärsimys synnyttää toi-
voa, elämän kauneutta, lohtua, traagista lohdutusta. Toimiva toivo on armoa. 
(Mt., 230; 232-233.) Voidakseen elää uskoen ja toivoen ihmisen on taisteltava, 
suostuttava elämään oman mielenmaisemansa ja sydämentuntumansa sotatan-
tereilla. 

3.1.2.6 Ihminen taistelee 

”Hän oli ihminen, joka tiesi, että kaikki paitsi taistelu on valhetta”, Unamuno 
(2009, 227) tunnustaa jälleen yhdestä alter egostaan käsin. Järki ja usko, kärsimys 
ja toivo johtavat ihmisen taisteluun itsensä ja elämänsä kanssa: ”Toistettakoon 
vielä kerran, ettei uskonnollinen usko ole ainoastaan irrationaalista vaan järjen 
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vastaista”. Me uskomme ”järkeä vastaan”. (Mt.). Vastakkaisuuksien kokemus, 
kontradiktio näiden välillä, on ihmisenä olemisen sisin (Cirilo Flórez 1998c, 17; 
25). Tämä ristiriita johtaa jatkuvaan taisteluun itsen kanssa. 

Mitä varten tahdon tietää, mistä tulen ja minne menen, mistä todellisuus on 
tullut, minne maailma on menossa ja mitä tämä kaikki tarkoittaa? (Unamuno mt., 
46). ”Jos kuolen, millään ei ole merkitystä” (mt.). Unamuno näkee kolme ratkai-
sua. Joko ihminen tietää kuolevansa lopullisesti, jolloin seurauksena on parantu-
maton epätoivo tai ihminen tietää, ettei kuole lopullisesti, mistä seuraa taipumi-
nen Jumalan tahtoon. Kolmas vaihtoehto, on se, minkä Unamuno valitsee: En voi 
tietää kumpaakaan, joten luopumatta epätoivosta tai epätoivoisesti luovutta-
matta ryhdyn taisteluun. (Mt., 47.) Järki ja usko ovat pakotettuja etsimään toisil-
taan tukea ja apua, vaikka ne ovat vihamiehiä. Irrationaalinen usko haluaa tulla 
järjellistetyksi, ja järki haluaa tulla uskotuksi. Ihmisen välttämätön pyrkimys yh-
distää näitä on taistelu, sillä ”taistelu on yksi tapa tulla yhteen”. (Mt., 134.) Tais-
telussa, ihmisen sisäisessä taistelussa, molemmat voivat olla yhtä aikaa läsnä sii-
täkin huolimatta, että taistelu itsessään ei voi koskaan ratketa tai loppua. 

 Ihmisen elämä on siis Unamunolle taistelua toisaalta omien sisäisten voi-
mien kesken, taistelua itse elämän olemusta vastaan ja toisaalta taistelua hengissä 
selviämiseksi, kamppailua kuolemattomuuden puolesta (Lopez 1967, 39). Tämän 
intohimon sytyttämän tuskaisan kamppailun keskelle ihminen jää voimatta sitä 
paeta (Collado 1962, 282). Unamunolle elämä oli myös taistelua totuuden puo-
lesta ja taistelua koko maailman kanssa: 

On jotakin, minkä olemme käsittäneet ja tehneet omaksemme, ja paljon, mikä on 
meistä täysin kummallista. Elämämme on jatkuva taistelu henkemme, joka haluaa 
hallita maailmaa, tehdä siitä omansa, tehdä siitä hänet ja maailman, joka haluaa tart-
tua sieluumme ja tehdä siitä puolestaan omansa. Minä- ajattelee ihmisemme- haluan 
tehdä maailman omakseni, tehdä siitä itseni, ja maailma pyrkii tekemään minusta 
omansa, tehdä minusta itsensä, taistelen henkilöidäkseni sen, ja se kamppailee riisu-
akseen minulta persoonallisuuteni. Ja tässä traagisessa taistossa, sillä kyllä, taisto on 
traaginen, on minun käytettävä vihollistani hallitakseni häntä ja viholliseni on käy-
tettävä minua hallitakseen minua. Kuinka puhun, kirjoitan ja teen, viholliseni kes-
keltä minun on sanottava se, kirjoitettava se ja tehtävä se; ja niin siinä kohtaa se rii-
suu minut persoonastani ja tekee siitä omansa, ja ilmenen toisena kuin olen.92 (Una-
muno 1946b, 147-148.) 

Pyrkimyksessään ymmärtää maailmaa ihminen on maailmansa vanki ja viholli-
nen. Henkemme haluaa dominoida maailmaa ympärillään, mutta maailma tun-
keutuu meihin tavoin, jotka eivät ole omiamme, ja joiden vaikutusta itsessämme 

                                                 
92 Hay algo que nos hemos incorporado y hecho nuestro, y mucho que nos es extraño por 
completo; y entre ambos términos extremos, todo lo que es en parte nuestro y en parte no 
lo es. Nuestra vida es un continuado combate entre nuestro espíritu, que quire adueñarse 
del mundo, hacerle suyo, hacerle él, y el mundo, que quiere apoderarse de nuestro espíritu 
y hacerle a su vez suyo. Yo -piensa nuestro hombre – quiero hacer al mundo mío, hacerle 
yo, y el mundo trata de hacerme suyo, de hacerme él; yo lucho por personalizarlo, y lucha 
él por despersonalizarme. Y en este trágico combate, porque sí, el tal combate es trágico, 
tengo que valerme de mi enemigo para domeñarle, y mi enemigo tiene que valerse de mi 
para domeñarme. Cuanto [?] digo, escribo y hago, por medio de él tengo que decirlo, 
escribirlo y hacerlo; y así al punto me lo despersonaliza y lo hace suyo, y aparezco yo otro 
que no soy. (Unamuno 1946b, 147-148.) 
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emme voi estää. Ajattelumme tapahtuu kielellä. Sanoessamme ja kirjoittaes-
samme, tehdessämme asioita kielellä, olemme sidottuja maailmaan, josta halu-
amme pyristellä irti ollaksemme vapaita ajattelemaan ja ymmärtämään maail-
maa. Koska meidän ihmisinä on ajateltava ja viestittävä, lopulta olemme sidot-
tuja maailmaan tavalla, joka estää meitä olemasta sitä, mitä olemme. Unamuno 
tuskailee vielä: 

Onneton tehtävä tuo kirjoittaminen. Säälittävä paine pakko puhua. Kahden välillä, 
jotka puhuvat, on välittäjänä kieli, on välittäjänä maailma, on välittäjänä se, mikä ei 
ole kumpikaan välittäjistä, ja tämä tunkeilija sotkee, ja samalla kun yhdistää, ne erottaa. 
Kunpa olisi mahdollista luoda kieli puhuessaan ajatellusta!93 (Unamuno 1946b, 147-
148.) 

Unamunolle ajattelukin on siis taistelua kielen maailmallisuuden ja ontuvuuden 
kanssa. Vaikka hän loi paljon uusia sanoja, otti kielen omaan käyttöönsä, se ei 
poistanut tuskaa kielen kyvyttömyydestä ilmaista tai viestiä selkeästi, meitä 
maailmaan sitomatta. Taistelu on niin syvällä meissä, että edes puhuessamme 
itsellemme, emme ole muuta kuin todellisuutemme vankeja. Jatkuvat ristiriidat 
ajavat ihmisen kamppailemaan itsensä ja elämänsä kanssa. Ihminen taistelee itse 
itseään vastaan, kamppailee kuolemattomuutensa puolesta ja kaipuunsa kanssa. 
Ihminen haluaa ratkaista ristiriidat ja rimpuilee irti traagisesta elämäntunnos-
taan. Taistelun tilasta ei kuitenkaan ole ulospääsyä, sillä ihmisellä ei ole keinoja 
ratkaista ratkeamattomia ristiriitoja. Voidakseen elää tilanteensa kanssa, ihmisen 
on aktiivisesti itse tartuttava siihen, syleiltävä sitä ja tehtävä siitä itselleen merki-
tyksellinen elämää kannatteleva voima. 

San Manuel Bueno käy jatkuvaa sisäistä taistelua opettaessaan yhteisölleen 
sellaista, mihin ei itse saata uskoa järjen sanoessa lupauksen ikuisesta elämästä 
ja ihmisen kuolemattomuudesta olevan vailla perusteita. Hänellä ei enää ole luo-
jaa, sillä uskonsa menettäneenä, hän ei voi käydä taisteluun jumalaansa vastaan. 
Augusto Perézin taistelu sen sijaan muuntuu Usvassa konkreettiseksi kapinoin-
niksi omaa luojahahmoa Don Migueliä vastaan. Taistelua käydään lopulta niin 
Auguston oikeudesta kuolla kuin olla kuolematta sekä Miguel de Unamunon 
olemassaolon konkreettisuudesta suhteessa hänen itse luomansa henkilöhah-
mon olemassaoloon.  Tía Tula taas taistelee ensin äitiytensä ja sitten lastensa puo-
lesta, mutta hänenkin kamppailunsa näyttäytyy ennen kaikkea henkilöhahmon 
sisäisenä sydämen ja järjen, tunteen ja ajattelun välisenä ristiriitana. 
Esseekokoelmassaan La agonía del cristianismo, jonka Unamuno kirjoitti alun perin 
ranskaksi maanpaossa Pariisissa vuonna 1924, mutta joka julkaistiin vasta 
vuonna 1930, Unamuno sanoo: 

Joku voi sanoa, että rauha on elämä – tai kuolema – ja että sota on kuolema – tai 
rauha -. sillä on lähes samantekevää sulauttaa ne toinen toisiinsa vastaavasti, ja että 

                                                 
93 ¡Miserable menester el de escribir! ¡Lastimoso apremio el de tener que hablar! Entre dos 
que hablan, media el lenguaje, media el mundo, media lo que no es ni uno ni otro de los in-
terlocutors, y ese intruso los envuelve, y a la vez que los comunica los separa. ¡Si fuera pos-
sible ir creando el lenguaje a medida que se habla lo pensado! …. (Unamuno 1946b, 147-
148.) 
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rauha sodassa – tai sota rauhassa – on elämä kuolemassa, kuoleman elämä ja kuo-
lema elämässä, joka on tuska ja taistelu.94 (Unamuno 1944a, 22.) 

Tähän katkelmaan tiivistyy Unamunon näkemys ihmisen elämästä kamppailuna, 
elossa selviämistaisteluna, jossa olemisen ääripäät: elämä ja kuolema. syntymä ja 
kuolema läsnäolevina, toistuvana ja ratkeamattomana ihmistä repivänä ristirii-
tana sanelevat olemassaolomme ehdot. Unamuno on varsin tietoinen ajatuksensa 
käsitteellisestä ristiriitaisuudesta, jota hän kommentoi sanoen, että intohimon lo-
giikka on käsitteellinen, poleeminen ja akoninen (mt.). Paradoksit ja ristiriita ovat 
ihmisen ja todellisuuden tila, vaikka sanat ja käsitteet, tai järjen logiikka sitä eivät 
sallisikaan. 

Unamunon ihminen taistelee ennen kaikkea itseään vastaan. Hänen ratio-
naalinen ajattelunsa johtaa päätelmiin, jotka ovat kestämättömiä tunteelle. Hän 
janoaa uskoa sellaiseen, mikä antaa elämälle merkityksiä ja tarkoituksen, mutta 
järki ajaa nämä toiveet uskosta aina umpikujaan. Järki, tunne ja usko ovat risti-
riidassa, jota ei voi yhteen sovittaa. Niinpä ihmisen sielunmaisema avautuu elä-
misenä jatkuvassa taistelun tilassa, jossa nämä tietoisuuden eri puolet käyvät ih-
misensisäistä kamppailua keskenään. Mikään niistä ei voi toista voittaa, vaan lo-
pulta juuri tuo kamppailu ja ristiriita ovat se hedelmällinen maaperä, josta syn-
tyvät toivo ja elämä. Kuvatessaan elämän kamppailua Unamuno käyttää useita 
eri sanoja. Luchar, ja la lucha, on kamppailua varsin konkreettisessa merkityksessä, 
taistelua ja painia. La Agonía, sana, jota Unamuno käyttää muun muassa Agonía 
del cristianismo -teoksensa otsikossa, tarkoittaa sekä tuskaa että kuolinkamppai-
lua, taistelua myös symbolisemmassa merkityksessä. Nämä kaksi Unamuno ni-
puttaa yhteen: ”La agonía es, pues, lucha” (Unamuno 1944a, 21), jonka voisi 
kääntää ”Tuska on, no, taistelua”. Unamuno (1944, 21) jatkaa: “Tapa elää, taistella, 
taistella elämästä ja elää taistelusta, uskosta, on epäillä […] usko, joka ei epäile 
on kuollut usko.”95 Epäily on kaiken uskon edellytys, ilman epäilyä ei ole uskoa. 
Epäily, tässä tapauksessa, Unamuno tarkentaa, on pascaliaanista epäilyä, polee-
mista ja kamppailevaa epäilyä, ei metodista epäilyä kartesiaanisessa merkityk-
sessä. (Mt., 23.) Tuska on dialektiikkaa syntymisen ja kuolemisen välillä, kuole-
man kumoamista syntymässä ja syntymän kumoamista kuolemassa. Näiden vä-
lisestä jännitteestä syntyy ihmisen elämää sävyttävä loppumaton taistelu ja tuska, 
agonía. (Mt., 25-26). 

Unamunon ihmisen tuska ja taistelu ovat siis pohjimmiltaan kamppailua 
elämän ja kuoleman välillä hänessä. Siinä, missä agonía - sana viestii tuskallista 
kamppailua, jatkuvaa ponnistelua, joka ei ratkea, kertoo lucha ihmisen aktiivi-
sesta, konkreettisesta pyrkimyksestä ratkaista tätä tauotonta taistelua, vaikka se 
ei ratkaistavissa olekaan. Ihminen elää taistellen olemassaolonsa, hengissä säily-
misensä ja itsensä puolesta. Unamuno korostaa ihmisen persoonan ja tahdon ak-
tiivista roolia taistelun toimijana. Kamppailu on perustila, jota sitäkin vastaan 
                                                 
94 Alguien podrá decir que la paz es la vida – o la muerte – y que la querra es la muerte – o 
la paz -, pues es casi indiferente asimilarlas a una o a otra respectivamente, y que la paz en 
la querra – o la guerra en la paz – es la vida en la muerte, la vida de la muerte y la muerte 
de la vida, que es la agonía. (Unamuno 1944a, 22.) 
95 El modo de vivir, de luchar, de luchar por la vida y vivir de la lucha, de la fe, es dudar 
[…] fe que no duda es fe muerta” (Unamuno 1944a, 21). 
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taistelemme, ja jossa taistelemme ristiriitaa ylläpitäen, elämäämme puolustaen, 
sillä taistelun lakatessa myös elämä lakkaa.  

Tekstikokoelmassaan Tres novelas ejemplares y un prólogo, jonka hän kirjoitti 
vuonna 1916 ja joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1920, Unamuno te-
oksen nimestä huolimatta kirjoittaa filosofista esseetä kirjallisuuden ja tekstien 
lajityyppejä jälleen tietoisesti ja reflektiivisesti sotkien. Hän kutsuu teoksen pro-
logia novelliksi, mutta kirjoittaa itse asiassa kommentaaria omaan elämäntyö-
hönsä ottaen metatasolla kantaa ihmiselämän syvimpiin kysymyksiin. Teoksen 
otsikossa hän puhuu kolmesta esimerkillisestä novellista. Prologissaan hän selit-
tää tarkoittavansa näitä novelleja esimerkkeinä elämästä ja todellisuudesta. Hän 
painottaa vielä: ”¡De realidad! ¡De realidad, sí!” Todellisuudesta!, Kyllä, todelli-
suudesta! Unamunon ihmiset hänen teostensa henkilöhahmoina ovat paitsi to-
dellisia, realisímos, myös äärimmäisen todellisia, intiimeimmässä todellisuudessa, 
todellisuudessa, jonka he antavat itse itselleen, puhtaassa halussaan olla ole-
massa ja halussaan olla olematta. Nämä henkilöhahmot personajes, Unamunon 
novelleissa ja romaaneissa ovat kamppailijoita agonistas, toisin sanoen luchadores, 
taistelijoita.  

Unamunolla toistuu teema ihmisestä oman elämänsä ja todellisuutensa luo-
jana (ks. 1.2.7). Samalla tavoin kuin fiktion henkilöhahmot ovat oman elämänsä 
agonisteja, tuskaisesti olemassaolostaan taistelevia aktiivisia toimijoita, myös jo-
kainen lihaa ja verta oleva ihminen on omassa elämässään roolissa, jossa hän 
kamppailee ristiriitojensa kanssa, taistelee voidakseen niistä huolimatta, niitä 
vastaan tai niiden kanssa jatkaa elämäänsä. Joku pyrkii ratkaisemaan ristiriidat 
valitsemalla ei-olemisen, haluamalla kuolla. Kuitenkin niin elämän kuin kuole-
mankin mahdollisuus on kiinni lähtöasetelmasta; ihminen taistelee.  

Kamppailumme, taistelumme tuskan ja kärsimyksen kanssa, tavoittaa, säi-
lyttää ja vahvistaa omaa tietoisuuttamme. Se ”saa meidät löytämään asioiden 
pyrkimyksistä, liikkeistä ja mullistuksista kaikille yhteisen kamppailun tietoi-
suuden saavuttamiseksi, säilyttämiseksi ja voimistamiseksi.”. Orgaanisten olen-
tojen evoluutio on vain taistelua ”tietoisuuden täyteyden toteuttamisesta” kärsi-
myksen kautta, jatkuvaa pyrkimystä olla muut ja samanaikaisesti itsensä säilyt-
täen, rikkoa ja samalla säilyttää rajansa. (Unamuno 2009, 166.) 

Ihmisen oleminen on hengissäsäilymistaistelua ja olemassolotaistelua. Ih-
miskunnan kaikki suuret luomukset pohjaavat tähän taisteluun. Tiede ja sen 
edistyminen syntyvät ihmisen tarpeesta ja tahdosta kehittää keinoja selviytyä 
hengissä pidempään ja helpommin ja paremmin. Taiteen aarteet kumpuavat elä-
män traagisuudesta, toivosta ja rakkaudesta, joka on taistelun taustalla. Ihminen 
ajattelee, koska älyllinen uteliaisuus on meille annettuna, mutta myös sen vuoksi, 
että rationaalinen ajattelu ja tiede antavat meille yhä paranevat edellytykset säi-
lyä elossa ja ratkoa olemassaolon meille jatkuvasti asettamia haasteita. Maan-
päällisessä elämässä taistelemme puhtaasti elossa säilymisestä. Tätäkin taistelua 
tärkeämpi on kuitenkin ihmisen taistelu oman kuolevaisuuden voittamiseksi. Ih-
minen taistelee itselleen totuutta, joka olisi mielekäs, hyväksyttävä ja merkityk-
sellinen. 



 
 

183 
 

Unamuno itse sai eläessään seurata, kuinka ihmiset ympärillä sotivat ja tais-
telivat. Käytännössä Espanja oli enemmän tai vähemmän sodassa koko hänen 
elämänsä ajan. Unamunon koko kirjallinen tuotanto on luettavissa hänen tuskal-
lisen sisäisen taistelunsa kuvauksena. Kaksi uskonkriisiä, oman lapsen ja lopulta 
puolison kuolema, oman kuoleman pelko ovat kaikuina ja varjoina teksteissä. 
Jatkuva sota ympärillä, köyhän kansan kurimus ja maan poliittiset ristiriidat pi-
tivät hänet aktiivisena. Hän kirjoitti milloin mitäkin vastaan ja koki pakottavaa 
tarvetta taistella sisäisesti uskonsa puolesta. Unamuno tahtoi uskoa Jumalaan ja 
pelastukseen, vaikka hänen järkensä vaati muuta. Julkinen taistelu kirjoituksissa 
vallanpitäjiä vastaan teki elämästä jatkuvaa taistelua myös perheen toimeentu-
losta. Selvästi Unamuno monodialogissaan hakee toisten ihmisten ymmärrystä, 
samalla kun taistelee tahdossaan löytää itselleen totuus. 

Elämä ”puolustaa itseään ja etsii järjen heikkoutta”, se tarvitsee vastusta-
jaansa ja tämän heikkoutta (Unamuno 2009, 141). ”[…] omasta puolestani en tah-
toisi saattaa sydäntäni ja päätäni, uskoani ja järkeäni sopuun; tahdon niiden mie-
luummin kamppailevan keskenään”, Unamuno (mt., 143) lausuu. Ihminen tar-
vitsee tahtoa halutakseen elää, säilyäkseen.  

3.1.2.7 Ihminen tahtoo 

Elämänhalumme, tarpeemme elää, tahtoo, että se, mikä meidät saa säilymään ja 
ikuistumaan, se mikä pitää ihmistä ja yhteiskuntaa yllä, on totta (Unamuno 2009, 
177). Todellinen tahto on Unamunolle rationaalista ja inhimillistä haluamista 
(Blanco 1965, 478). Tahto pyrkii saamaan meidät imemään maailman itseemme, 
äly taas siihen, että maailma imisi meidät. Tahto on egoistista ja monoteistista. 
Ihmisen tahto on niin väkevä, että se ylittää järjen. Tahto asettuu järkeämme vas-
taan, sillä maailmantuntomme on subjektiivista, inhimillistä ja antropomorfista, 
vaikka koskeekin objektiivista todellisuutta. (Mt., 136-138.) Tahto ei synny älyk-
kyydestä, vaan halusta (Cirilo Flórez 1998b, 40). 

San Manuel omista tunteistaan huolimatta tahtoo hyvää yhteisölleen, seu-
rakunnalleen, josta on vastuussa. Niinpä hän omista epäilyksistään ja ristiriidois-
taan piittaamatta kuin hyvä isä kasvattaa ja opettaa ihmisille ympärillään sel-
laista uskoa ja maailmaa, joka mahdollistaa onnellisen ja hyvän elämän. Tía Túla 
äitinä tahtoo ottolapsilleen kaiken mahdollisen hyvän. Augusto Pérez tahtoo ot-
taa oman elämänsä omiin käsiinsä, kiistää luojansa sattumanvaraisten oikkujen 
määrittävän vaikutuksen olemassaoloonsa. Hänen tahtonsa henkilökohtaiseen 
vapauteen on niin suuri ja konkreettinen, että jopa itsemurhan tekeminen tuntuu 
oikeammalta ratkaisulta kuin oman kohtalon antaminen toisen käsiin, suostumi-
nen sätkynukeksi elämän näytelmässä tai rimoonihahmoksi elämän kirjassa. Lo-
pulta Auguston tahto säilyä elossa, omana itsenään, käy niin hallitsemattomaksi, 
että hän elämännälässään ahmii itsensä kuoliaaksi. 

Ennen kuin tietoisuus tuntee itsensä järkenä, se ”tuntee itsensä tahtona, kos-
kettaa itseään tahtona”. Tietoisuus on pikemminkin tahto, tahto olla kuolematta, 
kuin järki. (Unamuno 2009, 169.) Tahto on tietoisuudesta peräisin. Tahto on 
voima, joka tuntee itsensä eli kärsii. Tahto voi myös nauttia, mutta sen edellytyk-
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senä on kärsimys. Tahto on jumalallinen osamme, jonka kautta Jumala työsken-
telee ja kärsii meissä. Tahto eli pyrkimyksemme saavuttaa tietoisuus, toimii kai-
kessa, myös pienimmissä elävissä olennoissa, soluissa. (Mt., 172-173.) 

”[P]ersoona on tahtoa ja tahto viittaa aina tulevaisuuteen” (mt., 219). ”Vita-
lismi on aina nouseva rationalismia vastaan; tahto asettuva järkeä vastaan. […]. 
Järki tai elämä ei koskaan myönnä jääneensä tappiolle.” (Mt., 138.) Näin on yhtä 
lailla ihmisyksilön persoonallisen kokemuksen sisällä kuin kokonaisten kansojen 
ja koko ihmiskunnan historiassa. Kuitenkaan elämä ei voi alistua järjelle, 
koska ”elämän päämääränä on eläminen eikä ymmärtäminen”. Jos kuuntelemme 
järkeämme, ”mikään ei ole varmaa, kaikki on pelkkää ilmaa”. (Mt., 140.)  

Unamuno nostaa tahdon inhimillisen tietoisuuden ratkaisevaksi voimaksi. 
Nuorvan (1996, 111) mukaan tahdon ensisijaisuus teoreettiseen järkeen nähden 
korostuu erityisesti Unamunon myöhäiskaudella ja kiinnittyy hänen kuolemat-
tomuuden kaipuuseensa. Ihminen ei voi selättää sattumaa, joka heittelee häntä 
elämässä sinne ja tänne. Ihminen ei voi valita aikaansa, paikkaansa eikä tilannet-
taankaan ainakaan traagisen elämäntuntonsa, ristiriitansa ja tauottoman taiste-
lun osalta. Ihmisellä on kuitenkin tietoisuus ja tietoisuuden keinot tahtoa asioita. 
Viime kädessä ihminen on vapaa tahtomaan. Yksi traaginen hahmo lisää Una-
munon valikoimassa, Abel Sànchez, taistelee omia sisäisiä taipumuksiaan vas-
taan vain löytääkseen itsensä omien vapaiden valintojen ääreltä uudestaan ja uu-
destaan, samanaikaisesti muuttumattoman mielensä ja kehonsa vankina (Barea 
1952, 43-44.) Elämä ihmisen traagisessa tilanteessa ei ole ratkaistavissa, ristiriitai-
set jännitteet elämässä tai olemisessa eivät ole sovitettavissa yhteen tai harmoni-
soitavissa, mutta tahtomalla ihminen voi elää tuon tilanteensa siten, että elämä 
käy mahdolliseksi, on jopa mielekästä ja kaunista. 

Ihminen janoaa omaa kuolemattomuuttaan, voimatta ymmärtää tai hyväk-
syä muita vaihtoehtoja. Elämisen traaginen tunne, joka syntyy ristiriidasta tämän 
janon ja järjen välillä, herättää ihmisessä tahdon taistella merkitysten, mielekkyy-
den ja tarkoituksen puolesta. Ihmisen tahto on vapaa taistelemaan sen puolesta, 
mikä on totta ja hyvää. Niinpä ihminen tahtoessaan omaa kuolemattomuuttaan, 
omaa täydellistymistään, ryhtyy aktiivisesti oman elämänsä taistelijaksi, agonis-
tiksi, joka kaikin keinoin tahtoo elämään totta, hyvää, mielen, merkityksen ja tar-
koituksen. Tämä takaa hänelle kuolemattomuuden. Ihminen tahtoo itsensä ylös 
kuilun pohjalta ja alkaa rakastaa itseään ja toisia, itseä toisissa ja toisia itses-
sään. ”[…] [T]ahto ja inhimillinen energia ovat mittaamattomia voimia”, Una-
muno (1949, 12) julistaa. Tahto kohdistuu kysymykseen ¿para que? mitä varten? 
Ihminen tahtoo elää ja tahdollaan hän uneksii itselleen todellisuuden, jossa se on 
hänelle mahdollista. 
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3.1.2.8 Ihminen uneksii 

[Ihminen] heittäytyy maailmaan ja petoksen uneen, jotta hän vapautuisi itsestään ja 
ilman omaa tietoisuutta uneksisi elämänsä.96 (Unamuno 2011, 45.) 

Ihmisen tahto on mittaamaton voima, järki johtaa vain epävarmuuteen, mutta 
vapautumalla tietoisen järjen kahleista, voimme uneksia itsellemme elämän ja 
uneksia itsemme, rakentaa tarkoituksen vastataksemme jokaisen olemassaolon 
keskeisimpään kysymykseen: ”Mitä varten?” Unamuno kysyy itseltään: ”[…] Ja 
minä, kuka minä haluan olla?” (Unamuno 1952, 113). Kun vastaus tähän kysy-
mykseen löytyy, ihminen voi luoda itsensä ja todellisuutensa. Ja Unamunon ih-
minen luo itsensä ja todellisuutensa. Augusto Pérez (2001, 269) miettii: ”Mutta 
sanohan, olenko milloinkaan tehnyt muuta kuin nukkunut ja uneksinut? Onko 
tämä kaikki ollut mitään muuta kuin usvaa?”97. Unamunon filosofiassa oleminen 
on sama kuin itsensä tekeminen, toiminta, alati elävä muutos niin ihmisen elä-
män kuin elävän filosofiankin perusvirta (Medina 1992, 108-109). 

Unamunon verbillistyvän ihmisen kuvaaminen pelkästään hänen filosofi-
sista esseistään jättää kuvan konkreettisesta ihmisestä torsoksi. Kuvatessaan ih-
mistä, kaunokirjallisissa teksteissään, romaaneissaan erityisesti, kuten vaikkapa 
Augusto Perezin hahmossa, ihminen on kokonaisempi, joten Unamunon ihmi-
sen ymmärtäminen on menestyksekkäämpää hänen romaaniensa kautta. Unien 
kautta kuvittelemamme olennot ovat olemassa. (Mora 1962, 37.)  

Unamunon ihmisessä ”mielikuvitus on järjen äiti”, se ylittää järjen rajoituk-
set. (Cirilo Flórez 1998c, 24.) ”Järki on peräisin mielikuvituksesta” ja ihminen it-
sekin on mielikuvitusolento. Mielikuvitus taas on kyky, joka oikukkaasti takoo 
mielikuvia. Aistit ja järki erehtyvät. mutta mielikuvitus on sosiaalinen kyky, 
joka ”jatkumisen vaiston palveluksessa paljastaa meille sielun kuolemattomuu-
den ja Jumalan ja tekee siten Jumalasta sosiaalisen tuotteen”. (Unamuno 2009, 41; 
132.) Unamunolle uneksiminen oli pohjimmiltaan kuolemattomuudesta ja ikui-
sesta elämästä uneksimista (Collado 1962, 492). 

Unelmat ovat tahdon käyttövoimaa. Unelmat yhdistettynä tahtoon tekevät 
ihmisestä luojan, joka uneksii itselleen todellisuuden, joka uneksii itsensä, ”veis-
tää itselleen sielun” (Mora 1962, 37). Vain se, joka tekee, on Unamunon mukaan 
olemassa, se, joka haluaa olla, luo (Legido Lopez 1967, 44). Elämä ja luominen 
tapahtuvat samanaikaisesti, teemme elämämme tarinaa sitä eläen (Andersen 
2015, 18). Ihmiskunnan kulttuurin saavutukset ovat ihmisen luomia, yhteisiä 
unia, niin myös tieteelliset teoriat, jotka nekin ovat ihmisen luomuksia. Mieliku-
vituksensa avulla ihminen rakentaa meille jatkuvasti uutta todellisuutta. Filosofi 
runoilee itselleen ja toisille puhumalla ja kirjoittamalla ymmärrystä todellisuu-
desta. Vaikka nyt tässä määrittelisin, mitä ovat uni ja unelmat ja luominen, tulisin 
vain luoneeksi toisenlaisen runon, jossa sanat selittävät toinen toisiaan toisiinsa 

                                                 
96 Se echa al mundo y al sueño del engaño para liberarse de sí y sin conciencia propia sonar 
su vida. (Unamuno 2011, 45.) 
97 Pero, di, ¿es que no he hecho nunca más que dormir?, ¿más que soñar?¿Todo eso ha sido 
más que una niebla? (Unamuno 2001, 269.) (Käännös oma). 
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verkottuen. Lopulta kaiken sanotun on kiinnityttävä todellisuuteen, jonka ko-
emme, mutta sanat luovat meille kokemusta todellisuutta ymmärryksemme 
kautta. Niinpä todellisuus sellaisena, kuin ihminen sen tavoittaa, on aina unek-
sittu, itse luomamme. Todellisuus on unta, joka kuitenkin ratkaisee, mitä teemme, 
minkä nojalle toimimme, mille rakennamme itsemme ja perustamme elämämme. 
Mihinkään tämän todellisempaan meillä ei ole pääsyä, sillä jokainen yrityk-
semme ymmärtää tai kuvata todellisuutta on sidottu ajattelumme ja ilmaisumme 
kieleen, joka sekin on ihmisen luomus.  

Uni, jossa elämämme koostuu elämistä, pyrkimyksistä, ei Unamunon (2009, 
173-174) mukaan ole sen järjettömämpi kuin pätevinä teorioina esiintyvät monet 
muut unet. Elinvoimaisin ponnistelumme saattaa piillä alitajunnan esikarta-
noissa. Nykyisyydessään ihminen on yhtä paljon tulevaisuuttaan kuin mennyt-
tään. Olemme silti tulevan olentoja, rakennamme mahdollisia tulevaisuuksia ja 
mahdollisia tulevia itsejämme suuntautumalla haluttuun tai pelättyyn tulevai-
suuteen. Muuten olemme vain tahdottomia impulssiemme, hetkellisten tunte-
mustemme ja reaktioittemme heittopusseja, sillä tahto on toivoa tulevaisuudesta. 
Myös mennyt on Unamunon mukaan aina sepitettä. Don Sandaliossa hän kirjoit-
taa: 

Vai ilmaantuvatko minulle nyt muistoina menneisyydestä – tiedäthän että uskon, 
vaikka se onkin ristiriitaista, että ihmisellä voi olla sekä muistoja tulevasta että toi-
veita menneestä, ja se on kaihoa se -kuvitelmat, joita olen tähän asti rakennellut.  

ja edelleen 

Ja vakuutan, etten usko kenenkään voivan olla varma, mitä hänelle todella tapahtui 
ja mitähän jatkuvasti keksii itselleen tapahtuneen. (Unamuno 2008, 68.) 

Ihmisen muisti luo muuttuvia tulkintoja, joiden todenmukaisuudesta emme voi 
saada varmuutta. Nykyisyys on häilyvä virta, johon meille ei ole keinoja tarttua, 
ja joka muuttuu kuolleeksi tomuksi, kun pysäytämme sen järkemme avulla. Tu-
levaisuus on aina jotakin, mitä ei vielä ole, jotakin kuviteltua, mistä meillä ei ole 
järjenvaraista tietoa. Niinpä kuvitellessaan itselleen tulevaisuuden ihminen 
uneksii jostakin. Ilman uneksittua tulevaisuutta ihminen vajoaa merkityksettö-
myyden kuiluun. Ne unelmat, joita tahdomme, ohjaavat toimintaamme. Unek-
sien, unelmoiden teemme itsellemme uutta todellisuutta. Tämä ei kuitenkaan ta-
pahdu umpiossa. Luominen, uneksiminen liittää ihmisen yhteisöön. Maailma on 
jaettu yhteinen uni.  

Mielikuvitus on siis sosiaalinen tuntemus, joka antaa elämän hengettömälle 
ja ”antropomorfisoi kaiken”. Mielikuvitus sosiaalisena tuntemuksena inhimillis-
tää kaiken, jopa inhimillisen. Järki mekanisoi ja materialisoi kaiken. Ihmisen teh-
täväksi jää luonnon yliluonnollistaminen, kaikkeuden jumalallistaminen inhi-
millistämällä se, tekemällä se tietoiseksi itsestään. (Unamuno 2009, 176-177.) Ju-
malakin uneksii meidät, ja jumalallinen meissä mahdollistaa Jumalan, sillä meillä 
myös on kyky luoda, unelmoida ja uneksia (Mora 1962, 39). Unamunon ihmisen 
elämä on usvaa ja todellisuus unta.  
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Uni on se, mikä on elämää, todellisuus, luomus. Usko itsessään, Pyhän Pietarin mu-
kaan, ei ole, vaan sen sijaan toivottujen asioiden substanssi, ja se, mitä toivotaan, on 
uni. Ja usko on todellisuuden lähde, koska se on elämä. Uskoa on luoda.98  (Una-
muno 1961, 17.) 

Näin Unamuno nivoo yhteen uskon ja uskomattoman, luodun ja kuvitellun.  Hän 
puolustaa kiivaasti ihmisen oikeutta uneksia elämänsä vailla pakkoa olla hereillä 
modernin elämän kehitykselle (Barea 1952, 22-23). Ihmiselle reaalinen ilmiöiden 
todellisuus on näennäistä. Oleellinen, olennainen (substancial) todellisuus on 
unen todellisuus, jonka ihminen luo itse itselleen. Tämä vaatii uskoa, mutta usko 
yksin ei riitä. Ihmisen on luotava todellisuutensa itse itselleen. Tahto, usko ja 
uneksiminen yhdessä luovat meidät ja maailmamme, vaikuttaa Unamuno kerto-
van. Ihminen tarvitsee ennen kaikkea tahtoa uskoa, tahtoa toivoa ja tahtoa unek-
sia sanoo hän La vida es sueñoksi (Elämä on unta) otsikoimallaan kirjoituksella 
(Unamuno 2017). 

Loppujen lopuksi elämä on vain näytelmää, spektaakkeli (Unamuno 1952, 
56). Se, mitä kutsumme reaalimaailmaksi, on vain ilmiöiden maailmaa, näennäi-
syyksiä. Tämä reaalimaailman tarkasteleminen vie meidät kauemmaksi totuu-
desta, intiimistä ja todellisesta, ikuisesta, runollisesta, luodusta todellisuudesta. 
Mikä sitten on tuo ikuinen, luotu, intiimi todellisuus, Unamuno pohtii. Se on ih-
minen, fiktiivinen tai lihaa ja luuta, sillä ne ovat sama asia. Don Quijote on yhtä 
todellinen kuin Cervanteskin. (Unamuno 1961, 12; 19.) Todellisin ihminen, eniten 
asia (cosa) toisin sanoen peruste (causa) on se, joka tahtoo olla olemassa tai ei 
tahdo olla olemassa, luoja. Vain se, joka tekee ja toimii, on olemassa. Ihminen 
kirjoittaa oman elämänsä näytelmän, oman elämänsä kirjan. ”Ja sinä muutut kir-
jailijaksi samalla, kun uneksit -----.”, Don Sandalio tuumii (Unamuno 2008, 74). 
Tämän tahtovan ja ideaalisen ihmisen on elettävä ilmiöiden maailmassa, ilmen-
tymien maailmassa, rationaalisessa maailmassa, realisteiksi kutsuttujen maail-
massa, mutta uneksittava itse itsensä ja elämänsä. Unamunon ihmisen todelli-
suus on intiimi, se ei koostu asuista, maisemasta, koristeista. Todellisuus Don 
Quijoten elämässä eivät olleet tuulimyllyt vaan jättiläiset. Tuulimyllyt olivat apa-
rentiaalisia, ilmiöllisiä (fenoménicos); jättiläiset olivat substantiaalisia, olennaisia, 
todellisia. Lopulta luovan, todellisen ihmisen, ”hänen on uneksittava elämä, joka 
on unta”. (Unamuno 1961, 16-17.) 

Unamunolle ”sekin, joka ei halua olla olemassa, haluaa sitä, ollen ole-
massa”99 (mt., 15). Elämä tarjoaa meille sameita peilejä, joista näemme ihmisten 
varjoja. Unamuno (2008, 63; 67) leikittelee ajatuksilla peileistä, jotka sameasti hei-
jastavat ihmisen kuvia. Hän kirjoittaa ihmisten varjoista ja lopulta ihmisistä 
uniensa varjoina ilmentääkseen sitä hämäryyttä ja sumeutta, jonka piirittäminä 
pyrimme todellisuutta ympärillämme ja itseämme ymmärtämään. Elämme us-
vassa, joka ei hälvene ja usvankin keskellä joudumme tyytymään hämyisiin hei-
jastuksiin. Parhaimmillaan uneksimme varjomme itse. On syytä muistaa, että 
Unamuno ei kuitenkaan milloinkaan ollut abstrakti uneksija, kuten myös Barea 
                                                 
98 El sueño es el que es vida, realidad, creación. La fe misma no es, según San Pablo, sino la 
substancia de las cosas que se esperan, y lo que se espera es sueño. Y la fe es la fuente de la 
realidad, porque es la vida. Creer es crear. (Unamuno 1961, 17.) 
99 El que quiere no ser lo quiere siendo (Unamuno 1961, 15). 
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(1952, 14) muistuttaa, vaan kaikki oli hänelle kiedottu lihaan ja vereen. Asetelma 
suhteessa rationaaliseen järkeen on jälleen räikeän ristiriitainen. ”Kieltäydyn tie-
tämästä mitään, mitä voisitte kertoa”, Unamuno (2008, 66) Don Sandalion hah-
mossa inttää, ”Minulle riittää se, mitä itse keksin”.  

Ihmisen kuolemattomuuden raivoisa jano ja hänen tarpeensa merkityksiin 
ja tarkoitukseen on saanut meidät uskomaan Jumalaan, toivomaan Jumalaa ole-
vaksi, toisin sanoen luomaan Jumalan, Unamuno julistaa. Jumalaan uskominen 
on Jumalan luomista, siitäkin huolimatta, että Jumala on ensin luonut ihmisen. 
Ihminen on luonut Jumalan itselleen pelastaakseen maailmankaikkeuden tyhjyy-
deltä. Se, mikä ei ole ikuista tietoisuutta, on näennäisyyttä. Vain se, mikä tuntee, 
säälii, rakastaa, kaipaa, kärsii, on substantiaalista. (Unamuno 2009, 181.) Ihminen 
on tuota ikuista tietoisuutta. Ihminen uneksii todellisuutensa ja luo Jumalansa. 
Hän kertoo ja kirjoittaa oman tarinansa luoden siinä itsensä. ”Tulin maailmaan 
luomaan oman minäni”, Unamuno (mt., 61) lausuu. ”Jokainen runoilija, jokainen 
luoja, jokainen romaanien kirjoittaja – romaanin kirjoittaminen on luomista – luo 
itseään luodessaan hahmojaan, -----”, Unamuno kirjoittaa Don Sandalio shakinpe-
laajan epilogissa (Unamuno 2008, 77). Paitsi todellisuuden unet, ihminen luo 
myös itsensä, sen mitä on. Ihminen luo itselleen minän, yksilöllisen persoonan, 
jossa verbit elävät, jonka kautta maailma on meille. 

Kuinka kattava ja tyhjentävä on Unamunon verbien luettelo? Puuttuuko 
siitä verbejä, jotka ovat olemisen ja elämisen kannalta oleellisia? Unamunon 
konkreettisen ihmisen verbit keskittyvät ihmisolemisen syvimpään ytimeen. 
Konkreettisen arjen elävän elämän ja kasvatuksen maisemassa nämä verbit ja-
kautuvat moniksi muiksi, ihmisen oleminen toiminnaksi ja teoiksi, jotka viriävät 
sekä ihmisen ja todellisuuden välille että ihmisten keskinäiseen vuorovaikutuk-
seen. Verbiin ’rakastaa’, joka myös on Unamunolle ihmisyyden ydinverbejä, pa-
neudun luvussa 4. Verbein ilmenevä konkreettinen ihminen elää Unamunon mu-
kaan verbejään yksilöllisen persoonansa puitteissa. 

3.1.3 Ihmisen yksilö ja persoona on kaikki 

Minä olen minä enkä toinen, toisin sanoen, minä olen100 (Unamuno 2011, 179). 

Unamunolle persoonallinen minä on kiistaton ontologinen lähtökohta. Cogito- 
argumentin Unamuno kääntää päälaelleen sanoen: Olen, siis ajattelen. Olen Mi-
guel de Unamuno (Unamuno 2009, 348). Siitä, että olemme olemassa voimme olla 
kohtalaisen varmoja, vakuuttavat Heikkinen ja Huttunen (2013, 110). Unamu-
nolle tietoinen persoona, persoonallinen tietoisuus on epäilyksen ulkopuolella. 
Yhtä mieltä he vaikuttavat olevan siitä, että ”kun kerran satumme olemaan ole-
massa tehkäämme parhaamme elääksemme mielekkään ja elämisen arvoinen 
elämä” (mt.). 
Kaikki, mitä ihminen on, tekee, kaikki, mitä ihmiskunta on milloinkaan ollut tai 
tehnyt, perustuu yksilöllisten persoonien, minujen olemassaololle ja toiminnalle. 

                                                 
100 Yo soy yo y no otro, es decir, yo soy. (Unamuno 2011, 179.) 
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Kaikki toiminta on Unamunolle jonkin tietoisen minän toimintaa, kaikki inhimil-
linen heijastuu tähän minään ja kulkee tämän minän kautta (Medina 1992, 60.) 
Ihmistä ei ole vailla persoonaa, minää, joka syntyy, elää, kärsii, kuolee, tuntee, 
janoaa, ajattelee, uskoo, toivoo, tahtoo, uneksii; On. Ihminen sinussa on se, johon 
uskot ja josta sanot minä (Unamuno 2011, 184). 

Syvällisin ongelma romaanissamme, sinun, Felipe, minun, don Sandalion romaa-
nissa, on persoonallisuuden ongelma, ollako vai eikö olla, eikä syödäkö vai eikö 
syödä, rakastaa vai eikö rakastaa; meidän romaanimme, meidän jokaisen romaani, 
on siinä olemmeko enemmän kuin shakin- tai kortinpelaajia tai klubilla kävijöitä 
tai… oli ammatti, virka, uskonto tai urheilulaji mikä tahansa, ja sen romaanin jätän 
jokaisen itsensä kuviteltavaksi kuten hän parhaaksi näkee, löytää siitä huvia tai loh-
tua. (Unamuno 2008, 73.) 

Ihminen on elävä verbi, un verbo vivo. Persoonallinen minä on näyttämö tai kehys, 
jonka puitteissa nämä verbit kirjoitetaan, tehdään ja tapahtuvat. Konkreettinen 
ihminen on kokonaisuus, joka elää persoonana verbejään. Edellisessä on selvi-
tetty sitä, mitä ovat ne verbit, jotka Unamunolla ylläpitävät elävää ihmistä ja elä-
mää ihmisessä. Seuraavaksi tarkastellaan sitä, mikä kokoaa, sitoo ja yhdistää 
kunkin ihmisen kokonaisuudeksi, konkreettiseksi, todelliseksi ihmiseksi. Ihmi-
nen on aina yksilö ja ihminen on aina persoona.  

Persoona rajaa meidät itseksemme ja muun todellisuuden ulkopuolel-
lemme. Yksilöllisyys ja persoonallisuus ovat Unamunolla ihmisenä olemisen 
kaksi ulottuvuutta. Molemmat syntyvät elämän nälästä. (Legido Lopez 1967, 49.) 
Unamuno puhuu ’minästä’, minkä lisäksi hän käyttää sanaa consciencia viitates-
saan ihmisen minään rinnastuvaan reflektiiviseen itsetietoisuuteen. Consciencia 
tarkoittaa niin tietoisuutta, mieltä kuin omatuntoakin. Unamunolle siis tietoisuus 
on laajempi asia kuin suomen kielen ’tietoisuus’, rinnastuen minäämme laajem-
pana kokonaisuutena.  

”>>Minä, minä, aina vain minä! << huudahtanee joku lukijoista: >>Kuka 
sinä sitten oikein olet?”, puuskahtaa Unamuno. Todellinen humanismi perustuu 
konkreettisen, todellisen ihmisen minään ja persoonaan, ei ihmisen asioihin 
(Unamuno 2009, 24-25.) ”Ihmisyys tarkoittaa persoonaa” (Unamuno 1915). Ra-
tionalismin ihanteellinen ihminen on ympäristöönsä täydellisesti sopeutunut au-
tomaatti, jonka kaikki teot ovat heijastumia. Tunne, rakkaus ja tahto ovat tietoi-
suuden tiloja, edustavia tiloja, ideoita. Koska ihmisen psyykkisen sisäisen pro-
sessin ja ulkoisen kosmisen prosessin välillä ei ole minkäänlaista kärhämää tai 
riitaa (roce), ei ole myöskään tietoisuutta. (Unamuno 2011, 65.) Tällainen ei ole 
Unamunon ihminen. Ihminen on konkreettinen, todellinen ja kokonainen; per-
soona, joka saa elinvoimansa, löytää merkityksensä ja tarkoituksensa ristiriidasta, 
kärsimyksestä ja taistelusta. Tunne, tahto ja rakkaus ovat muutakin kuin vain 
häilyviä välähdyksiä. Ne muodostavat persoonan, joka verbeinä elää traagisessa 
ristiriidassaan elämän ja kuoleman välissä. 

Jokainen ihminen, intiimissä ja syvällisessä itseydessään, on ainutlaatuinen 
ja korvaamaton. Hän on itsensä, eikä kukaan muu ole tai voi olla hän. (Unamuno 
1912, 11; 1997a, 272.) Ihmisen persoonallinen, yksilöllinen olemassaolo kytkeytyy 
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hänen kuolemattomuuden kaipuuseensa. Ihminen, persoona, haluaa jatkaa ole-
massaoloaan. Henkilöityvä tietoisuus on se kokoava, kaiken pohjalla oleva koke-
mus olemisestamme, joka lopulta kietoo olemistamme ja elämistämme kuljetta-
vat verbit yhdeksi yhtenäiseksi, jatkuvaksi kokemukseksi, jota kutsumme itsek-
semme, ja jota toiset nimittävät nimellämme. Toki on ilmeistä, että myös ke-
homme rajaa meitä erilliseksi muusta todellisuudesta. Kuitenkin juuri tietoinen 
kokemus persoonasta, sekä oma kokemuksemme itsestämme että toisten koke-
mus meistä, nousee ruumiillista olemustamme merkittävämmäksi. Tätä persoo-
nallisuuden olemusta ja mysteeriä Unamuno käsittelee näytelmässä Otro, jossa 
Cosme-niminen henkilö, Lauran aviomies, on muuttunut toiseksi tunnistamatto-
maksi, vaikka yhä on samassa ruumiissa ja näyttää toisille samalta. (Unamuno 
1946.) Toinen itsessä ja toisissa on Unamunolle toistuva teema, johon en tämän 
tutkimuksen puitteissa syvenny paremmin. Tarkoituksiini riittäköön todeta, että 
persoonallisuus ja persoona ovat Unamunolle tietoisuuteen, ihmisen henkiseen 
ja sosiaaliseen ja historialliseen ulottuvuuteen kiinnittyviä kokoavia ulottuvuuk-
sia, joiden olemassaolo ei edellytä kehoa, mutta joiden eläminen ja kokeminen 
vaatii lihallisen ruumiin kodikseen. Toiset voivat siis kokea ja ajatella vaikkapa 
Unamunon persoonan edelleen ja ikuisesti, vaikka lihallista Unamunoa ei ole 
enää ollut olemassa 94 vuoteen. Yksilön kannalta oman lihallisen olemisen säi-
lyttäminen on ensiarvoista, koska sen kokemuksen valossa, mikä meillä on itses-
tämme ja elämästä, persoonamme on sidottu lihaamme tavalla, joka saa kuole-
mattomuuden näyttämään mahdottomalta rationaalisessa tarkastelussa.  

Unamuno oli ehkä aikaansa edellä ymmärtäessään ihmisen kokonaisuu-
tena. Hän toki viittaa ihmiseen sekä sieluna että ruumiina, kuten dualistinen kar-
tesiolainen ajattelu meidät yhä edelleen johtaa kielessämme toimimaan. Unamu-
nolle ihminen oli silti erottamaton, yhtenäinen, jatkuva kokonaisuus, konkreetti-
nen, alati liikkeessä oleva olento, jolloin lihasta ja hengestä erikseen puhuminen, 
on hänelle aina loikka ideoiden ja abstraktion puolelle, loikka joka on hänen ih-
miskäsitystään vastaan, loikka joka on kenties silti välttämätön asioista puhu-
miseksi. Konkreettinen ihminen, unamunolaisessa merkityksessä, kuitenkin ajat-
telee koko kehollaan, elää vain kehossaan ja näin ollen on persoonakin ainakin 
itselleen, vain kehossaan, lihana ja verenä, luuna. 

Jokainen ihminen on konkreettisuudessaan ainutlaatuinen, korvaamaton ja 
jakamaton. On helpompi luoda uusi ihminen kuin herättää kuolleista joku aikai-
sempi. (Unamuno 1946b, 39.) Jokainen ihminen on itsensä. Se, mikä tekee jokai-
sesta ihmisestä tietyn ihmisen, on Unamunon mukaan ykseyden ja jatkuvuuden 
periaate. Tämä ykseyden ja jatkuvuuden periaate vaikuttaa avaruudessa, toimin-
nassa ja aikomuksissa. ”Jokaisella elämämme hetkellä pyrimme johonkin pää-
määrään, ja se muodostaa toimiemme synergian. Seuraavalla hetkellä saatamme 
vaihtaa päämäärää. Eräässä mielessä, Unamunolle, ihminen on sitä enemmän ih-
minen, mitä yhtenäisempää hänen toimintansa on. Yksilöllisen persoonallisuu-
den perusta on muisti, kansan kollektiivisen persoonallisuuden perusta on pe-
rinne. (Unamuno 2009, 20-21.) Tietoisuus omasta itsestä on tietoisuutta omista 
rajoista. Ihminen tuntee oman itsensä tuntiessaan, ettei ole muut, kokiessaan ja 
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tietäessään omat rajansa, toisin sanoen tietäessään, minne saakka tuntee, ja 
minkä jälkeen lakkaa tuntemasta eli, minkä jälkeen itseä ei enää ole. (Mt., 165.) 

Unamuno ei ymmärrä, kuinka kukaan voisi lakata haluamasta olla se, joka 
on ja muuttua toiseksi. Hänen mukaansa ihminen ei voi käsittää elämää muuna 
kuin omana konkreettisena elämänään (Unamuno O. c. 1966 I, 952). Ihminen 
saattaa kadehtia toisen omaisuutta, taitoja tai ominaisuuksia, mutta olla joku toi-
nen, se ei ole mahdollista. Jokainen ihminen on kaikkine kovaonnisuuksineenkin 
ennemmin itsensä kuin joku toinen. (Unamuno 2009, 21.) Pahinta, mitä ihmiselle 
voi tapahtua on olemattomuus, oman persoonallisuuden lakkaaminen. Ajatus 
siitä, että lakkaisi kokonaan olemasta, on helvettiäkin pahempaa. Romaanissaan 
Abel Sánchez, una historia de pasion (1917) Unamuno käsittelee tilannetta näin: 

-Tässä on asia, jota en ymmärrä hyvin, ystäväni; en ymmärrä, että kukaan olisi val-
mis antamaan elämäänsä voidakseen olla toinen, enkä myöskään ymmärrä, kuinka 
kukaan haluaisi olla toinen. Olla toinen on lakata olemasta itsensä, lakata olemasta 
sitä, mitä on. 

-Epäilemättä 

-Ja tämä on lakata olemasta. 

- Epäilemättä. 

- Mutta ei ollakseen toinen… 

- Epäilemättä. 

- Joten…101   (Unamuno 1952, 112.) 

Lakata olemasta itsensä, on sama, kuin lakata tyystin olemasta. Koska ihminen 
ei voi ilman yksilöllistä persoonallista tietoisuuttaan ymmärtää, ei hän myöskään 
voi aidosti käsittää, mitä olemattomuus tarkoittaisi. Ajatus itsemurhasta tai 
toiseksi muuttumisesta ei perustu persoonan oikeaan ymmärrykseen, vaan it-
sestä harhautumiseen. 

Unamuno sanoo juutalaisen Marxin uskoneen, että asiat tekevät ja kuljetta-
vat ihmistä, mistä seuraa hänen käsityksensä historiallisesta materialismista, jota 
Unamunon mukaan voisimme kutsua myös realismiksi. Sen sijaan ne, jotka ha-
luavat uskoa, että ihmiset, ihmiset persoonina, tekevät ja kuljettavat asioita, ruok-
kivat, epäillen ja tuskissaan kampaillen (en agonía), uskoa historialliseen käsityk-

                                                 
101 -He aquí una cosa que no comprendo bien, amigo mío; no comprendo que nadie se dis-
ponga a dar la vida por poder ser otro, ni siquiera comprendo que nadie quiera ser otro. 
Ser otro es dejar de ser uno, de ser el que se es.  
-Sin duda.  
-Y eso es dejar de existir.   
-Sin duda.  
-Pero no para ser otro...   
-Sin duda.  
-Entonces...  
 (Unamuno 1952, 112.) 
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seen historiasta, personalistiseen tai hengelliseen (espiritualista) käsitykseen. Tä-
hän joukkoon Unamuno vakuuttaa kuuluvansa. Latinan persona oli näyttelijä (ac-
tor) tragediassa tai komediassa, se, joka esitti roolia tässä. ”Persoonallisuus on työ 
tai teos, joka historiassa suoritetaan.”102 Unamuno ottaa esimerkiksi Sokrateen. 
Historiallinen Sokrates, kuolematon Sokrates, ei ollut ihminen lihaa ja verta, 
luuta ja verta, joka eli tiettynä aikana Ateenassa, vaan se, joka eli kaikissa niissä, 
jotka häntä kuulivat. Näissä kaikissa kuulijoissa muodostui se, mikä jätti hänen 
henkensä ihmiskunnalle. Ja tässä Sokrates elää edelleen. (Unamuno 1944a, 42.)  

”Ihminen voi muuttua paljon, jopa lähes täydellisesti, mutta vain jatkuvuu-
den puitteissa” (Unamuno 2009, 22). Ihminen kutsuu omikseen ideoitaan ja tun-
temuksiaan samalla tavalla kuin kirjojaan tai kenkiään. Samoin kotimaataan tai 
yhteisöään ihminen sanoo omikseen. ”Kuinka monesti kutsumme omiksemme 
asioita, jotka omistavat meidät!” Unamuno (1949, 38) huudahtaa. Oikeasti ku-
kaan ei voi sanoa, missä kulkee raja aistimaailman ja yksilöllisen tietoisuuden ja 
ideoittemme, kuvitelmiemme, halujemme ja tunteittemme välillä (mt.). Ihmistä 
ei yksilönäkään voi leikata myöskään selvärajaisesti irti ympäröivästä sosiaali-
sesta todellisuudestaan. Unamunon mielestä vain yhteisössä ihminen voi tuntea 
itsensä ja ymmärtää oman persoonanansa merkityksen (Nuorva 1996, 158). Yk-
silö on eräällä tavalla yhteisö ja yhteisö on eräällä tavalla yksilö.  Näiden välille 
syntyy hedelmällinen yhteys, eikä niitä voi erottaa toisistaan, tietää, mistä toinen 
alkaa ja missä toinen päättyy. Ne ovat kuin kaksi saman olemuksen puolta. (Una-
muno 2009, 177.) 

Ihminen voi olla mitä hyvänsä. Ihminen on vapaa tahtomaan ja luomaan 
itsensä sellaiseksi kuin haluaa. Liha ja luut eivät häntä rajoita, sillä todellisimmil-
laan ihminen on juuri omana runollisena luomuksenaan. Ja koska ihminen ei kos-
kaan voi saavuttaa täydellisyyttä, vaikka niin kuinka haluaa, ja haluaa epätoivoi-
sesti yhteyteen kaikkeuden kanssa, on hän traaginen persoona, sillä ei voi tässä 
onnistua (Unamuno 1961, 18). Vain oman olemisensa ja elämisensä sisältä, 
omassa tunteessaan, kokemuksessaan ja tietoisuudessaan ihminen voi olla sitä, 
mitä on: kokonainen todellinen ihminen. Unamuno (1961, 136) sanoo romaani-
hahmonsa Alejandron suulla sen näin: 

En ole enempää kuin ihminen, mutta kokonainen ihminen, en mitään vähempää 
kuin kokonainen ihminen.103 

Unamunon ihmiskäsityksessä solidaarisuuden tunne lähtee ihmisestä itsestään. 
Koska ihminen on yhteiskunta, on yksilön välttämätöntä antaa yhteiskunnan 
isännöidä itseään. Ihminen on sosiaalisuuden tuotosta ja heijastaa näin kaikkea 
ja tästä kaikkeudesta käsin jokaista lähimmäistään (Unamuno 1997a, 280.) ”Jo-
kainen ihminen on, todellakin, ainutlaatuinen ja korvaamaton; toista minää ei voi 

                                                 
102 La personalidad es la obra que en la historia se cumple (Unamuno 1944a, 42). 
103 Yo no soy más que un hombre, pero todo un hombre, nada menos que todo un hombre. 
(Unamuno 1961, 136.) 
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antaa; jokainen meistä -meidän sielumme, ei elämämme- on koko Maailmankaik-
keuden arvoinen.”104 (Mt., 272.) 

Jokainen ihminen, jokainen minä, on yhtä arvokas kuin koko maailman-
kaikkeus, jokainen ihminen yhtä lailla tärkeä. Mistä tietää, että toisilla ihmisillä 
on tietoisuus? Tavasta, Unamuno vastaa, jolla kaltaiseni olento toimii kanssani 
(Unamuno 2009, 224). Unamuno ottaa esimerkiksi Balzacin, joka ei käyttänyt ai-
kaa muistiinpanojen tekemiseen, vaan joka näki ja kuuli toiset. Hän ”kantoi koko 
maailmaa sisällään” (Unamuno 1961, 20). ”Jos katsot maailmankaikkeutta niin 
läheltä ja niin tarkkaan kuin pystyt, katsot itseesi; […]”, Unamuno (2009, 163) 
peilaa. Diorio íntimossaan Unamuno kirjoittaa Jumalalle: ”Elämämme ovat rin-
nakkaisia, ne kohtaavat äärettömyydessä. Minä maailmankaikkeus, personisoitu 
maailmankaikkeus on Jumala. Ja minä, enkö ole isäni? Enkö ole poikani?” (Una-
muno 2011, 190.) 

Ja tämä maailmankaikkeuden, kaikkeuden henkilöitymä, ”henkilöi persoo-
nan, joka sisältää ja käsittää kaikki muut henkilöt, joista hän puolestaan koostuu” 
(Unamuno 2009, 178). Yksilöllisyys on kaikkein universaaleinta (Unamuno 1944a, 
97). 105 Ihmisyksilön Unamuno asettaa universumin keskiöön ja tekee tästä koko 
maailmankaikkeuden (Cirilo Flórez 1998b, 292). Ristiriitaisella tavallaan Una-
muno näkee yksittäisen ihmisen katoavaisessa konkreettisessa olemassaolossa 
ainoan reitin myös ajalliseen universaliuteen, ikuisuuteen (mt., 293). Tässä aja-
tuksessa asuu yksi Miguel de Unamunon ihmiskäsityksen ratkeamattomista 
kontradiktioista. 

3.1.4 Ihminen kuuluu yhteisöön/Ihminen on yhteiskunta 

Unamuno kirjoittaa romaaniaan Don Sandaliosta väittäen saaneensa tuntemat-
tomalta lukijaltaan käsiinsä kirjeenvaihdon toisen tuntemattoman kanssa. Tuon 
tuntemattomien välisen kirjeenvaihdon Unamunon epäilee olevan itse asiassa 
osittain väärennetty elämäkerrallinen fiktio, jonka romaanin päähenkilö Don 
Sandalio on itse toisen tuntemattoman kanssa kirjoittanut, tämän asettuneen it-
sensä ulkopuolelle voidakseen ”paremmin hahmotella kuvaa itsestään”. (Una-
muno 2008, 76.) Luonnollisesti Miguel de Unamuno on itse kirjoittanut pienois-
romaaninsa Don Sandalio shakinpelaajasta. Tästä mutkikkaasta henkilöiden vä-
lisestä kerrostuneisuudesta avautuu kiehtova asetelma suhteessa Unamunon nä-
kemykseen ihmisestä osana ihmisyhteisöä. Unamunon kuvitteellinen kirjoittaja, 
joka mahdollisesti on siis protagonisti Don Sandalio itse, kysyy: ”Mitä hän ajat-
telee minusta? Millainen olen hänelle? Kuka olen hänelle?” (mt., 35) ja ”Olenko 
hänelle olemassa?” (mt., 41) Toisen katse, joka havaitsee ihmisen olemassaolon, 
joka kiinnittyy konkreettisen ihmisen rajapintaan, on välttämätön ihmisenä ole-
miselle, ihmiseksi tulemiselle, ihmiseksi kasvamiselle. 

 Ihmisyhteisö ympärillä rakentaa ihmistä ja tekee tämän mahdolliseksi. Ih-
minen ei elä yksin eristyksissä, vaan on yhteiskunnan jäsen. (Unamuno 1997a, 

                                                 
104 Cada hombre es, en efecto, único e insustituible; otro yo no puede darse; cada uno de 
nosotros -nuestra alma, no nuestra vida- vale por el Universo todo (Unamuno 1997a, 272). 
105 […] la individualidad es lo más universal […] (Unamuno 1944a, 97). 
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68.) Ihmistä ei ole yksin. Mitä enemmän kuulun toisille, sitä enemmän olen omani, 
mitä enemmän olen itseni, sitä enemmän olen toisten, Unamuno (2007, 55) ku-
vailee ihmisen suhdetta toisiin ihmisiin lähellään ja yhteisössään. 

 Ihmisen säilyminen perustuu yhteisöihin ja yhteiskunnan säilyminen ih-
misyksilöihin. Ihmiskuntaa yhdistää Unamunon mukaan inhimillisen elämän 
tarkoituksellisuuden tavoittelu (Nuorva 1996, 159). Hyvä yhteiskunta tarvitsee 
hyviä kansalaisia. Ihminen tarvitsee hyvää yhteiskuntaa voidakseen elää ihmisen 
hyvää elämää.  

San Manuel Bueno eläessään omaa lohdutonta ristiriitaansa, kiinnittää 
oman selviytymisensä yhteisöön ympärillään, sen hyvään, sen tarpeisiin. Kuin 
lohduksi itselleen hän halusi säästää yhteisönsä oman epäilynsä pohjattomalta 
syvyydeltä, oman ristiriitansa raastavalta taistelulta (Barea 1962, 23). Näin hän 
tulee lopulta eläneeksi ainakin yhteiskunnan näkökulmasta hyväksyttävän ja hy-
vän elämän, tarjoten myös yhteisölle ympärillään mahdollisuutta elää hyvin, 
omistaen elämänsä ja työnsä yhteisön hyvinvoinnille riippumatta itseään alati 
jäytävästä, ratkeamattomasta epäilyksestä ja ristiriidasta. 

Ihminen on yhteiskunnan ydin, itiö ja taudinaiheuttaja siinä, samanaikaisesti sen jäsen; 
ihminen on tiivistetty yhteiskunta ja yhteiskunta laajennettu ihminen.106 (Unamuno 
2011, 158.) 

Ihmisyksilö ja yhteiskunta, ihminen ja yhteisö ovat toisistaan erottamattomat, 
toista ei ole ilman toista. Koko ihmiskunta muodostaa yhteisön, joka 

[…] on kuin kaipauksen täyttämä tyttönen, himoitsee elämää ja janoaa rakkautta, 
joka kutoo hänen päivänsä täyteen unelmia ja toiveita, ja toivoo, toivoo aina, lakkaa-
matta toivoo ikuista rakastajaa […]. (Unamuno 2009, 228.) 

Koko ihmiskunta on siis kuin ihminen yksilönä ja persoonana janoava, elämän-
nälkäinen, rakkautta kaipaava unelmoija ja toivoja, joka yhtä lailla kuin ihminen-
kin kaihoaa ikuisuutta osakseen. Unamuno kiinnittää ihmisyyden, yhteiskunnan, 
yhteisön ja koko ihmiskunnan luontoon tavalla, joka ei tee eroa luonnon ja kult-
tuurin, ihmisen ja luonnon välillä. Työläisistä hän kirjoittaa tekstissään El poema 
vivo del amor (1947):  

[…] koskaan ei ole egoistinen se, joka tekee töitä. Tämä väki olivat Luonto, ja Luonto 
on myös yhteiskunta.107  

Unamuno siis rinnastaa työtä tekevät ihmiset luontoon ja luonnon yhteiskuntaan. 
Ihminen on pohjimmiltaan itsekäs tavoitellessaan omaa selviytymistään ja omaa 
ikuista elämäänsä, kamppaillessaan oman traagisen elämäntuntonsa ja kärsi-
myksensä kanssa, rakastaessaan itseään ja toisia. Yhteiskunnan jäsenenä ihminen 
kuitenkin antaa itsestään yhteiskunnalle, ja on pikemminkin niin, että yhteis-

                                                 
106 El hombre es nucleo de sociedad, germen de ella, y á la vez miembro de ella; es un hom-
bre sociedad condensada y es la sociedad hombre expansionado. (Unamuno 2011, 158.) 
107 […] nunca es egoísta el que trabaja. Aquellas gentes eran Naturaleza, y la Naturaleza es 
también sociedad. (Unamuno 1947, 144.) 
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kunta on itsekäs. Yksittäistä elävää ihmistä ei sovi milloinkaan uhrata yhteiskun-
nan abstrakteille pyrkimyksille, ihanteille tai kehitykselle, Unamuno vaatii (Ba-
rea 1960, 23). Unamuno oli kärkäs ja äänekäs aikalaiskriitikko ja aatteiltaan sosia-
listinen sikäli, että hänelle ihmisen kohteleminen pelkästään tuotantokoneiston 
osana oli väärin (ks. luku 2.3). Teollisessa tuotannossa, mutta yhteiskunnassa 
yleisemminkin, ihmisen halutaan olevan tuottava ja tehokas nimenomaan talou-
den merkityksessä (ks. esim. Unamuno 1949, 14). Unamunon ajan espanjalainen 
yhteiskunta oli äärimmäisen epätasa-arvoinen. Köyhyys ja lukutaidottomuus oli-
vat Unamunoa syvästi huolestuttaneita sosiaalisia ongelmia, joihin hän myös 
kärkkäästi puuttui sekä työssään Salamancan yliopiston rehtorina että lehti- ja 
muussa kirjoittelussaan.  

Yhteiskuntien itsekkyys näkyy myös ihmiskunnan jatkuvana taistelutilana 
kansa toista vastaan tai kansan sotana itseään vastaan. Tämän ristiriitaisuuden 
ihmiskunnan sisällä Unamuno rinnasti ihmisen sisäisten ristiriitojen kanssa. Ih-
mistä ei ole ilman yhteisöä, yhteiskuntaa, joka laajimmillaan muodostaa koko ih-
miskunnan. Yhteiskuntaa ei ole ilman ihmistä. Pohjimmiltaan jokainen yhteisö, 
pueblo, heijastelee ja edustaa samaa kansanluonnetta kuin ihmiset, alkiot, joista 
se muodostuu. ”Se, mikä tapahtuu yhteiskunnassa”, kirjoittaa Unamuno (1949, 
112), ”tapahtuu meidän elimistössämme ja sielussamme, jotka myös ovat yhteis-
kuntia.” Yhteisö myös toimii, kuten ihminen, samojen ristiriitaisten, elävien ver-
bien riivaamana, traagisessa elämäntunnossa, enemmän tunteen kuin järjen oh-
jaamana. 

Yhteiskunta on ihmisyksilöissä ja persoonissa, ihmisessä aivan syvimmissä 
kerroksissa asti. Yhteiskunta on tietyllä tavalla todellinen terve järki (Unamuno 
2007, 21). Paitsi että jaamme yhteisömme kanssa meitä ohjaavat ja toimintaamme 
suuntaavat tunteet, myös järki, jota rationaalisessa käsittelyssä pidämme objek-
tiivisena, on syvästi kulttuurimme ja yhteisömme sävyttämä.” 108  (Unamuno 
1997a, 68). Järki, se mitä sellaiseksi kutsumme, refleksiivinen tietämys, se, mikä 
ihmisen erottaa, on sosiaalinen tuote. Ajattelumme on erottamattomasti sidottu 
kieleen, rationaalinen ajattelumme logiikkaan. Emme voi ajatella ilman kieltä, 
joka on kulttuurin tuotos, ja joka aivan alusta asti sitoo ajattelumme sanojen ja 
kielen rakenteisiin tavalla, josta ei voi ajattelun avulla irrottautua, jonka ulkopuo-
lelle emme pääse. Ajattelemme luoden taikka refleksiivisesti, luodun kielen an-
sioista, joka puhkesi tarpeestamme välittää ajattelumme läheisillemme (mt.). 

Ajattelu on itsensä kanssa puhumista: 

Ajatella on puhua itsensä kanssa, jokainen itsensä kanssa, sen myötä että ovat puhu-
neet toinen toistensa kanssa, ja tavallisessa elämässä tapahtuu usein, että löytää etsi-
mänsä idean, onnistuu antamaan sille muodon, toisin sanoen, ottamaan sen haltuun, 
vetämään sen esiin niiden hämärien havaintojen usvasta, joita se edustaa, sen vaivan-
näön kautta, jonka tekee esittääkseen sen muille. Ajattelu on sisäistä kieltä, ja sisäinen 

                                                 
108 La razón, lo que llamamos tal, el conocimiento reflejo y reflexivo, el que distingue al 
hombre, es un producto social. (Unamuno 1997a, 68.) 
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kieli puhkeaa ulkoisesta. Tästä seuraa, että järki on sosiaalista ja yhteistä. Tämä tosi-
asia on raskaanaan seurauksia, kuten tulemme näkemään. 109 (Unamuno 1997a, 68.) 

Ihminen imee kielen itseensä jo äidinmaidossa, hengittää vanhempiensa ja ym-
päröivän yhteisön kulttuurin, arvot ja ajattelun sisäänsä. Ajattelumme kielelli-
sessä muodossa syntyy tarpeestamme viestiä ja muotoilla ajattelumme toisille 
ymmärrettävään muotoon. Se on sidottu ulkoamme tulevaan, yhteisölliseen, so-
siaaliseen ulottuvuuteen, joten järkemme on jaettua ja yhteistä. ”Ihmisyhteisö ei 
osaa elää ilman kahleita”, Unamuno (2008, 48) tokaisee Don Sandaliona, ja kieli 
on kahleista vankin, sillä se sitoo ajattelumme ja kytkee ajallisesti ihmissukupol-
vet toinen toisiinsa. 

Säilyttämisen tarve, nälkä, on ihmisyksilön perusta; säilymisen vaisto, rak-
kaus kaikkein alkeellisimmassa ja fysiologisimmassa muodossaan on ihmiskun-
nan perusta. Kuten ihminen tietää, mitä hän tarvitsee selvitäkseen hengissä, 
myös yhteiskunta tai ihminen yhteiskunnallisena olentona tietää, mitä on tiedet-
tävä, jotta jatkuisi yhteiskunnassa. (Unamuno 2009, 39; 2007, 22; 1997a, 68.) Ihmi-
nen ei elä yksin, vaan muodostaa yhteiskunnan. Tähän hänet johtaa itsesäilytys-
vaisto, joka on siis myös yhteiskunnan alkulähde. (Unamuno 2007, 22.) 

Objektiivinen maailma on sosiaalinen perinne, joka ei ole tullut meille an-
nettuna (Unamuno 2009, 171). ”Sosiaalinen tietoisuus, rakkauden tytär, ikuistu-
misen vaisto” saa ihmiset sosiaalisiksi kaiken kanssa. Näemme kaikessa yhteisöä, 
mikä osoittaa meille, että lopulta koko luonto on ”ääretön yhteisö” (mt., 176). 
Yksilökin on eräällä tavalla yhteisö. Yksilön ja yhteisön välillä on ”hedelmällinen 
yhteys”. Näitä kahta ei voida toisistaan erottaa, ei voida sanoa, missä yksilö alkaa 
tai missä yhteisö päättyy. Ne ovat ennemminkin saman olemuksen kaksi eri 
puolta. Sosiaalinen elementti, henki, joka ”tekee meistä tietoisia suhteuttamalla 
meidät toisiin” ja materia, yksilöllinen ja yksilöivä elementti yhdistyvät. Järki, äly 
ja mielikuvitus yhdistyvät. Maailmankaikkeus on yhtä ja maailmankaikkeus on 
yhteisö. (Mt., 178; 176-177.) 

Kieli kiinnittää ihmisen tietoisuuden kulttuuriin, historiaan, ajattelun ja ym-
märryksen, kokemuksen rakenteisiin tavalla, jota emme voi itse hallita, tavalla, 
jota emme suinkaan tiedosta. Kieli on keinomme tietoisesti tavoittaa todellisuutta, 
jakaa sitä toisten kanssa mutta myös tapa kuulua yhteisöön. Unamunolle kieli oli 
poliittinen kysymys, mitä se on espanjassa mitä suurimmassa määrin yhä tänä-
kin päivänä. Unamuno oli baski, mutta opiskeli espanjan ensimmäisenä kiele-
nään. Hän ajatteli espanjaksi, vaikka osasi useita muitakin kieliä. Unamuno pitää 
espanjan kielen virallista asemaa poliittisena välineenä yhdistää kansoja ja ihmi-
siä. Vain omalla, äidinmaidossa imetyllä kielellään ihminen kuitenkin kykenee 

                                                 
109 Pensar es hablar consigo mismo, cada uno consigo misma gracias a haber tenido que 
hablar los unos con los otros, y en la vida ordinaria acontese con frecuencia que llega una a 
encontrar una idea que buscaba, llega a darla froma, es decir, obtenerla, sacándola de la 
nebulosa de percepciones oscuras a que representa, gracias a los esfuerzos que hace para 
presentarla a los demás. El pensamiento es lenguaje interior, y el lenguaje interior brota del 
exterior. De donde resulta que la razon es social y común. Hecho preñando de consecuen-
cias, como hemos de ver. (Unamuno 1997a, 68.) 
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maailmaansa jäsentämään ja ajattelemaan. Kieli siis sitoo meidät kulttuuriin, ai-
kaan ja iättömyyteen. Toisaalta se, mikä on ihmiselle ja ihmisille universaalia, on 
jossakin mielessä kieletöntä. Unamunon mukaan suuret tekstit ovat käännettä-
vissä ongelmitta kieleltä toiselle, sillä syvimmät totuudet välittyvät ihmiseltä toi-
selle jossakin muussa kuin sanoissa ja käsitteissä. Ihmisen paikka maailmassa 
reflektiivisenä itsetietoisena mutta lihallisena olentona on universaali kokemus, 
jonka kaikki ihmiset kulttuurista ja ajasta ja paikasta riippumatta jakavat keske-
nään. Kieli rajaa meidät kansaamme, aikaamme ja paikkaamme, mutta voi myös 
välittää ikuisia ajatuksia ja totuuksia. 

Unamuno omisti suuren osan elämästään yhteiskunnallisen epäoikeuden-
mukaisuuden käsittelemiselle. Hän näki, kuinka tieteelliselle spekulaatiolle täy-
sin omistautuvien ihmisten olemassaolo ja sitä myötä tieteen edistyminen on työ-
miesten vaiettu ja kauhistuttava uhraus, jonka arvostus on vähäisempää kuin so-
siaalisen arvojärjestyksen alin taso. Näiltä yhteiskunnan alimpia luokkia alim-
milta onnettomilta kiistetään ihmisarvo ja heidät jätetään kuolemaan nälkään. 
Heiltä riistetään yksilöllisyys persoonallisuuden kustannuksella, erilaisuuden 
alla hukutetaan tietty ja yhteinen, persoonallisuuden terveestä ja olennaisesta ke-
hityksestä ei huolehdita, vaan työläisistä tehdään karikatyyreja aina kuin mah-
dollista ja etsitään erottavia piirteitä ihmisarvon kustannuksella. (Unamuno 1949, 
12-13.) Unamunon mukaan tämä kehitys, jossa toisten ihmisten elämä on vain 
väline toisten elämän säilyttämiselle, perustui kapitalistisen talouskehitykseen. 
Hän kutsui tilannetta vuosisadan sairaudeksi (mt., 14). Unamuno suhde älymys-
töön, johon hän itsekin kiistatta kuului, oli ristiriitainen. Toisaalta hän arvosti 
suuresti työväenluokkaa kansan henkisimpänä osana, toisaalta hyväksi ih-
miseksi tuleminen ja täysimittainen eläminen edellyttävät ihmiseltä sivistystä ja 
ajattelua, joka ei ole mahdollista kaikille.  

On selvää, että yhteiskunta kehittyy yksilöä enemmän, että sosiaalinen ulot-
tuvuus edistyy eniten. Synnymme yhteiskuntaan, joka tarjoaa meille täydelliset 
välineet, meillä on ”kaiken maailman kalkyylit erilaisista logaritmitaulukoista” 
(Unamuno 1949, 15). Olemme edistyneet antiikin ajoista tieteellisesti, mutta, kun 
katsoo ympärilleen, voi nähdä, etteivät Unamunon huolet nykypäivän Suomes-
sakaan ole hälvenneet. Edistyksen pääsyy on se tosiasia, että ihmiset syntyvät, 
kasvavat, tuottavat ja kuolevat. Yksilöiden jatkumosta on riippuvainen lajin ke-
hitys. Samoin yhteiskunnan kehitys on sidoksissa jatkuvaan, katkeamattomaan 
tuottavien yksilöiden ketjuun. Unamunolle ihmiskunnan kehitys ja yhteiskun-
nan kehitys vaatii nimenomaan uusien yksilöiden jatkuvaa syntymistä ja edellis-
ten kuolemista. Jos tällä hetkellä elävät ihmiset kaikkien luonnonlakien vastai-
sesti yhtäkkiä jäisivätkin elämään yhteiskuntaan, lankeaisi yhteiskunta kuollee-
seen pysyvyyteen, ja kaikki kehitys pysähtyisi. (Unamuno 1946b, 29.) Niinpä ”on 
vapautettava kulttuuri sivilisaatiosta, joka sen hukuttaa; on puhkaistava kysta, 
joka orjuuttaa uutta ihmistä” (Unamuno 1949, 46). Tämä uusi ihminen on kaik-
kien ihmisten uudistus. Kaikki sivilisaatiot ovat vain kulttuurien tuottamiseksi ja 
kulttuurit tuottavat ihmisiä. ”Ihmisten viljely on sivilisaation päämäärä, ihminen 
on ihmiskunnan ylin tuote, historian ikuinen teko ja tosiasia, Unamuno kirjoittaa, 
ja jatkaa vielä: ”Uusi ihminen on uusi sivilisaatio”.  Ei ole mielekästä kysyä, onko 
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yhteiskunta yksilöä varten vai yksilö yhteiskuntaa varten, koska ”minä olen yh-
teiskunta ja yhteiskunta on minä”. (Unamuno 1949, 45.) Kaikki elää Tietoisuuteni 
Tietoisuudessa, kaikki, mukaan lukien toisten ihmisten minät (Unamuno 1949, 
40).  

Ihminen, todellinen ihminen, se, joka on ihminen, kantaa sisällään, urhoollinen Ro-
binsón, koko maailmaa ympärillään, joka kulttuurillaan sekä sivistää että hallitsee.110 
(Unamuno 1949, 42.) 

Unamunolle ei riitä, että yhteiskunta on meissä jokaisessa ja jokainen on yhteis-
kunta. Jokainen ihminen kantaa universaalia sisällään. Jokainen ihminen on 
kaikki. Minä muodostaa oman maailmankaikkeutensa, joka on myös reitti, ainoa 
olemassa oleva ja mahdollinen tie, universumin jokaiseen olentoon. (Collado 
1962, 274-275.) 

3.1.5 Ihminen on elävä ristiriita 

Kuka tietää, ettenkö jonakin päivänä hedelmöitä kahta kaksostasi, yhden verelläni ja 
toisen hänen verellään, ja ne taistelevat ja vihaavat toisiaan kohdustasi asti ja ennen 
tulemistaan ulos ilmaan ja tietoisuuteen. Sillä tämä on ihmisen tragedia, ja koko ih-
minen on, kuten Job, ristiriidan lapsi.111 (Unamuno 1952, 114.) 

Ihminen on ristiriita. Kaikki todellisuutta koskeva ajattelumme johtaa aina risti-
riitaisuuksiin, sillä elämä ja todellisuus ovat ristiriitaisia. Elämä ja toivon myötä 
kehitys mahdollistuvat elämän ja kuoleman välisestä hankauksesta. Filosofian ja 
filosofi-ihmisen tehtäväksi jää viestiä näistä ristiriidoista, hyväksyä ne ja ymmär-
tää, miten niiden kanssa eletään. ”Mikään pysyvä sopu ja harmonia ei ole mah-
dollista järjen ja elämän, filosofian ja uskonnon välillä.” (Unamuno 2009, 138.) 

Ihminen on lihaa ja luuta ja puhdasta fiktiota. Ihminen syntyy ja kuolee il-
miöitten, käsin kosketettavassa maailmassa, mutta luo itsensä itselleen intiimissä, 
uneksitussa todellisuudessa, joka on reaalimaailmaa todellisempi. Ihminen tie-
dostaa ja ajattelee, mikä vääjäämättä ajaa hänet ristiriitaan uskon ja tunteen, mer-
kitysten ja ikuisen elämänjanon kanssa. Ihminen vaipuu kaiken tarkoituksetto-
muudessa epätoivon kuiluun ja vasta sen pohjalta löytää toivon, joka saa hänet 
tahtomaan itsensä ja elämänsä merkitykselliseksi ja todelliseksi. Ihminen on ai-
nutkertainen jakamaton ja korvaamaton toisista irrallinen persoona, joka kuiten-
kin kantaa itsessään kaikkia muita ihmisiä ja kaikkeutta. Ihminen on ihminen 
vain yhteydestä ja yhteydessä ihmisyhteisöön, johon hän turhaan intohimoisesti 
kaihoaa kosketusta rakkauden ja myötätunnon avulla koko yksinäisen elämänsä. 
Ihminen kuolee joka hetkessä, mutta elää ikuisesti. Ihminen tahtoo täydellisyyttä 

                                                 
110 El hombre, el verdadero hombre, el que es un hombre, todo un hombre, lleva en sí, he-
roico Robinsón, el mundo todo que le rodea, con su cultura civiliza cuanto maneja (Una-
muno 1949,42). 
111 ¡Quién sabe si un día no concebirás tú dos mellizos, el uno con mi sangre y el otro con la 
suya, y se pelearán y se odiarán ya desde tu seno y antes de salir al aire y a la conciencia! 
Porque esta es la tragedia humana, y todo hombre es, como Job, hijo de contradicción. 
(Unamuno 1952, 114.) 
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voimatta sitä milloinkaan saavuttaa. Tästä syntyy merkitys ja tahto, vaikka ihmi-
nen tietää, että tavoite on mahdoton saavuttaa. 

Jokainen ihminen kantaa sisällään seitsemää hyvettä ja seitsemää kuolemansyntiä: on 
ylpeä ja nöyrä, ahne ja maltillinen, rietas ja siveä, kateellinen ja hyväntahtoinen, saita 
ja suvaitsevainen, laiska ja uuttera, sapekas ja tuskissaan. Ja tuo itsestään yhtä lailla 
tyrannin ja orjan, rikollisen ja pyhimyksen, Kainin ja Aabelin. (Unamuno 1961, 21.) 

Ihminen kantaa sisällään kaikkia seitsemää kuolemansyntiä ja hyvettä yhtä aikaa. 
Ihminen on järkevä ja tunteva, järkevä ja uskova olento samanaikaisesti. Ihminen 
luo ja uskoo todellisuutta, joka on eri kuin näennäinen ilmiöiden todellisuus, joka 
hänelle myös jatkuvasti näyttäytyy. Ihminen on täynnä ristiriitoja ja ihminen it-
sessään on ristiriita, tietoisuus sairaus ja elämä unta, jonka ihminen on itse luonut. 
Pohjimmiltaan ihminen on siis ristiriita, ristiriitainen fiktiivinen, symbolinen, kä-
sitteellinenkin hahmo, joka voi luoda itsensä sellaiseksi kuin haluaa, olla eri het-
kinä eri ja silti säilyttää jatkuvuutensa ja yhtenäisyytensä, sillä juuri kaikki risti-
riidat ja ristiriitaisuudet ovat ihminen. Näistä ristiriidoista ihminen voi ammen-
taa itsensä itsestään juuri sellaisena, kuin tahtoo. Hän on kykenevä luomaan it-
sestään ja itsessään kaikenlaisia taistelijoita (Unamuno 1961, 22). Ihminen ei ole 
vain elämän passiivinen vastaanottaja tai kärsijä, vaan tahto, joka tietoisesti ja 
aktiivisesti, unelmoi, luo, uskoo, toivoo, ajattelee, tahtoo, kaipaa ja tuntee itsel-
leen uutta elämää ja mahdollisuuksia juuri ristiriidoistaan käsin. 

Nuorva (1996, 103-121) jäsentää Unamunon ihmistä tämän uskonnäkemys-
tarkastelussaan kolmen inhimillisen perusvoiman: järjen, tahdon ja tunteen kol-
minaisuutena. Hän väittää, että Unamunon ihmiskäsityksen järjestävä periaate 
olisi ymmärrys persoonan kolminaisuudesta. Itse, kuten tässä aiemmin olen esit-
tänyt, tulkitsen toisin. Ihminen on toki kokonaisuus, jonka eri ulottuvuudet ja 
puolet, liittyvät toisiinsa saumattomasti ja toisiinsa liudentuen. Tunne ei asetu 
järjen rajojen ulkopuolelle, toteaa Nuorvakin (mt., 120). Tämä kokonaisuus on 
näkemykseni mukaan kuitenkin moninaisempi kuin kolmen kooste, dynaami-
sempi kuin nimettyjen substantivoitujen suuntautumisten luettelo. Verbit, joilla 
aiemmin hahmottelin Unamunon konkreettista ihmistä elävänä olentona, pysäh-
tymättömänä, alati muuttuvana virtana, liudentuvat toinen toisiinsa muodos-
taen kokonaisuuden, elävän, konkreettisen ihmisen. Löytämäni verbit kertovat 
siitä tapahtumisesta ja toiminnasta, mitä elävän ihmisen oleminen on, kuvaavat 
niitä traagisuuden sävyttämiä ristiriitaisia pyrkimyksiä, tarpeita, tuntemuksia, 
asennoitumisia ja suuntautumisia, jotka ihmisenä elämistä säätelevät. Tätä Una-
munon konkreettista, elävää ihmistä ei voi rakentaa osatekijöistään, koota eriä-
vistä verbeistään, syntetisoida sanoin ymmärrettäväksi. Konkreettinen, kokonai-
nen ihminen on sanojen, ajatusten ja tietoisen ymmärryksen tavoittumattomissa, 
tässä ja nyt, minä ja sinä.  Ja kun kaikki on sanottu: 

Kun omat myrskyisät ja mielen sopukoissa liikkuvat ajatukseni on revitty irti sydä-
meen juontuvista juuristaan, kaadettu tälle paperille ja kiinnitetty muuttumattomaan 
muotoon, ne ovat pelkkiä ajatusten raatoja. (Unamuno 2009, 110.) 
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Elämä on ristiriitaista, elävä on ristiriita. Mikään kielellinen kuvaus, loogi-
nen päätelmä tai rationaalinen analyysi ei yllä kuvaamaan tai viestimään meille 
oleellista elävästä, konkreettisesta ihmisestä. Sanat jättävät jälkeensä raatoja. Kir-
joitetut sanat ovat vielä puhuttuja enemmän kuolleiksi kiinnitettyjä ajatuksia. 
Näillä sanoilla, verbeillä, jotka olen tähän kirjoittanut, olen tavoittanut kovin vä-
hän kokonaisesta konkreettisesta ihmisestä, ehkä kuitenkin jotakin siitä, mitä 
Unamuno ihmisestä sanoi.  

Konkreettinen ihminen, se joka syntyy, elää, hengittää, janoaa, tuntee, us-
koo, ajattelee, tuntee, tahtoo, kärsii, uneksii, taistelee, kuolee ja toivoo - silti toi-
voo, Rakastaa ja kuuluu aikaan, paikkaan ja yhteisöön, on Unamunolle ohitta-
maton. Hänen mukaansa yhdenkään filosofin ei sovi unohtaa tai sivuuttaa konk-
reetista ihmistä itsessään. Filosofian tutkimuskohteena mikään muu ei ole oikea 
ihminen tutkittavaksi vaan typistetty, tai ”nyljetty”, sana, jota Unamuno don 
Sandaliossa käyttää, ei ole ihminen. Tiede on ihmisen toimintaa ihmistä varten. 
Konkreettisen ihmisen toimintaa, painottaa Unamuno. Selvää on, että kun pu-
humme ihmisten kasvattamisesta ja opettamisesta, ei meillä ole muita kuin konk-
reettisia ihmisiä kasvatettavana.  

Seuraavaksi sovellan Unamunon näkemystä konkreettisesta ihmisestä ny-
kyiseen kasvatustodellisuuteen Suomessa. Matkattuani nyt Miguel de Unamu-
non ihmisen maisemissa kuljen seuraavaksi soveltamisen seuduille. Otan kokei-
luni kartaksi paitsi Unamunon käsityksen konkreettisesta teonsanaistuvasta ih-
misestä myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 tekstin ja sen ku-
vaamat näkymät kasvatettavaan ihmiseen Suomessa. Vertaan konkreettista ih-
mistä uuden opetussuunnitelman perusteiden ihmiseen ja niihin lihaa ja luuta 
oleviin ihmisiin, joita opettajan koulussa ja vanhempana kotona kasvatan. 

3.2 Opetussuunnitelman perusteiden ihminen 

Aiemmin kertomani Unamunon ihminen ja opetussuunnitelman ihminen ovat 
selvästi kaksi eri ihmistä, vaikka joiltakin osin toisiaan hipaisevatkin. Lähden nyt 
etsimään reittiä opetussuunnitelman ihmisen luota kohti Unamunon konkreet-
tista kasvavaa ihmistä. Pidättäydyn tässä tarkastelussa Perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteisiin monestakin syystä. Kaikille yhteisen ja pakollisen pe-
rusopetuksen OPS:n perusteet henkivät aikamme kasvatusajattelun ja -kulttuu-
rin keskeisimpiä virtauksia. Kaikki koulutusasteet ovat 2000-luvulla käyneet läpi 
opetussuunnitelmauudistuksia ja reformeja. Näiden muiden koulutusasteiden 
säädökset heijastelevat suurin piirtein samoja kasvatusfilosofiasia, eettisiä ja ar-
vollisia lähtökohtia. Suurimman osan ammattikasvattajan urastani olen työsken-
nellyt perusopetuksen lisäopetuksessa, joten esimerkit, joihin viittaan luvuissa 
3.3 ja 4.2 ovat pitkälti tästä kasvatustodellisuudesta. Omat lapseni ovat tämän 
tutkimuksen tekemisen aikana olleet perusopetuksen oppilaina. Itsekin olen pe-
ruskouluni käynyt. 

Lähtiessäni tarkastelemaan perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teita 2014 Unamunon ihmiskäsityksen näkökulmista ensimmäinen havaintoni on 
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hämmentävä; sisällysluettelossa ei puhuta ihmiskäsityksestä mitään. Eritelty on 
perusopetuksen arvoperusta, perusopetuksen tehtävät ja tavoitteet sekä oppi-
miskäsitys.  Toimintakulttuurista on oma lukunsa, ja laaja-alainen osaaminen on 
mainittu. Oppimisen arvioinnista ja eri oppiaineiden opetussisällöistä on eri 
luokka-asteilla jokaisesta oma lukunsa. Ihmiskuva loistaa poissaolollaan. Ensisil-
mäyksellä syntyy vaikutelma, että tämän asiakirjan keskiössä ei ole ihminen, 
vaan jokin muu, ehkä koulu, ehkä oppiminen tai kenties jopa oppiaineet ja niiden 
oppimisen arviointi. (Mt., 5-8.) Kun siirryn tutkimaan tarkemmin lukua perus-
opetuksen arvoperustasta, kohtaan myös ihmisyyden: 

Jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella 
on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Tässä oppilas 
tarvitsee kannustusta ja yksilöllistä tukea sekä kokemusta siitä, että kouluyhteisössä 
häntä kuunnellaan ja arvostetaan ja että hänen oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan vä-
litetään. Yhtä tärkeä on kokemus osallisuudesta ja siitä, että voi yhdessä toisten kanssa 
rakentaa yhteisönsä toimintaa ja hyvinvointia. (OPS 2014, 15)  

Opetussuunnitelman perusteet korostaa lapsuuden ainutkertaisuutta ja jokaisen 
lapsen ainutlaatuista arvoa. Samalla osallisuus, yhteisöllisyys ja yhteiskunnan jä-
seneksi kasvaminen korostuvat. Tämä hyvinkin mukailee Unamunon käsityksiä 
ihmisyydestä. Lapsen kannustaminen ja kuuntelu, hänen erityislaatuisuutensa ja 
yksilöllisen olemassaolonsa tunnistaminen, arvostaminen ja kunnioittaminen 
ovat Unamunollakin keskiössä.  

Opetussuunnitelman perusteissa oppimisen tavoitteista kerrotaan seuraa-
vaa: 

Oppiessaan oppilas rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja 
-katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Samalla hän luo suhdetta itseensä, toisiin 
ihmisiin, yhteiskuntaan, luontoon ja eri kulttuureihin. (OPS 2014, 15.) 

Täältä löytyy siis myös tuo ihmiskäsitys. Monikulttuurisen yhteiskunnan kaikille 
yhteisen perusopetuksen tärkeimmän määräysasiakirjan sanoma näyttää olevan, 
että vaikkakin yhteisön jäsenenä ja osallisena yhteiskuntaan, kukin oppilas ra-
kentaa omaa ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja arvomaailmaansa itse, 
omakseen. Arvomaailmasta sanotaan kuitenkin yhteisiksi lähtökohdiksi ihmi-
syys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia (OPS 2014, 15).  

Perusopetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hy-
vyyteen ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Ihmisyyteen kasvussa 
jännitteet pyrkimysten ja vallitsevan todellisuuden välillä ovat väistämättömiä. Sivis-
tykseen kuuluu taito käsitellä näitä ristiriitoja eettisesti ja myötätuntoisesti sekä roh-
keus puolustaa hyvää.  (OPS 2014, 15) 

Totuus, hyvyys ja kauneus ovat klassisia antiikin hyveitä. Ihmisyys on humanis-
tisen etiikan peruspilari. Oikeudenmukaisuus ja rauha humanistisen ihmiskäsi-
tyksen lähtökohtaisia arvoja. Katkelmasta Unamunon ihmiskäsityksen suun-
nasta ovat mielenkiintoisia väistämättömät jännitteet pyrkimysten ja vallitsevan 
todellisuuden välillä. Unamunon korostamat ristiriidat siis kuuluvat opetus-
suunnitelman perusteidenkin mukaan ihmisenä olemiseen ja kasvamiseen, 
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vaikka OPS ei ehkä annakaan niille yhtä perustavanlaatuista asemaa kuin Una-
muno. Huomioni kiinnittyy myös ilmauksiin ’myötätunto’ ja ’puolustaa’. Sivis-
tynyt ihminen, jollaista Unamunokin oli kasvattamassa, taistelee rohkeasti hyvän 
puolesta ja osaa käsitellä myötätuntoisesti ristiriitoja.  

Unamunon ajatusten kanssa yhtä matkaa kulkee OPS:ssa myös tietynlainen 
kantaa ottamattomuus. Arvoperustaa ”ohjataan pohtimaan” (mt., 16). Jokainen 
rakentaa maailmankatsomustaan itse kuitenkin aina ihmisarvon ehdottomuutta 
kunnioittaen, demokraattisuuteen ja tasa-arvoon pyrkien. 

Perusopetus antaa perustan ihmisoikeuksia kunnioittavaan maailmankansalaisuuteen 
ja rohkaisee toimimaan myönteisten muutosten puolesta. (OPS 2014, 16.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman oppimiskäsitys perustuu oppilaaseen ak-
tiivisen toimijana. Sekä yhteisöllisyys, kehollisuus, tunteet, eri aistit että reflektii-
vinen tiedostaminen mainitaan. (Mt., 16.) OPS:n ihminen siis tuntee, on konk-
reettinen, ainakin keho ja aistit, ja ajattelee (reflektiivisesti tiedostaen). Oppimi-
nen kiinnitetään aikaan, paikkaan ja kokemukseen. Tämä on pedagogiikkaa, jota 
Unamuno aikanaan peräänkuuluttikin. Oppimaan oppimisen, itsesäätelyn taidot 
ja oppimisen vaatima sinnikkyys voisivat olla häiveitä tahtomisesta. Tahto ei kui-
tenkaan OPS:ssa erityisesti korostu, vaikka Unamunolle se oli ihmistä ehkä kaik-
kein keskeisimmin koossapitävä, ohjaava ja motivoiva voima. OPS:in mukaan 
oppilaan oppimat asiat liitetään laajempaan yhteyteen tavoitteena kokonaisen 
ymmärryksen ja maailmankuvan rakentuminen. Tämäkin kulkee yhtä matkaa 
Unamunon näkemysten kanssa. 

Perusopetuksen tavoitteet: Laaja-alaisen osaamisen seitsemän avaintaitoa: 
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja 
ilmaisu (L2), Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3), Monilukutaito (L4), Tieto- 
ja viestintäteknologinen osaaminen (L5), Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6), Osal-
listuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) ovat 
varmasti kukin osaltaan tärkeitä ja oleellisia taitoja. Unamunon ihmisnäkemyk-
seen ja kasvatuskäsitykseen suhteutettuna tällainen taitopainotteisuus kuitenkin 
hiertää kahdella eri tavalla. Ensinnäkin oleellisen asettaminen erilaisten olemisen 
taitojen luetteloksi on suuri ero Unamunon tapaan mieltää ihmisen kasvatta-
mista. Väittäisin, että Unamunon tulkinta käy kasvatettavaan ihmiseen oleminen 
ja olemassaolo edellä, taidot toissijaisena. Tämä siitäkin huolimatta, että taitojen 
korostamisessa on häivähdys siirtymästä ihmisyyden subjektivoinnista verbillis-
tämiseen. Taidollistaminen ei kuitenkaan varsinaisesti tee ihmisestä eheää, mo-
niulotteista elävää prosessia, vaan pikemminkin kokoelman kerättävissä, harjoi-
teltavissa ja omistettavissa olevia kykyjä, jotka hallitsemalla ihminen saavuttaisi 
sivistyksen ja hyvän elämän edellytykset. Jos em. epäsuhdasta huolimatta hyväk-
symme taitopainotteisuuden ihmisyyden rakentamisen perustaksi, on ilmeistä, 
että taitojen luettelosta uupuu Unamunolle kaikkein oleellisin: eksistentiaaliset 
taidot.  Unamunolle tämä inhimillisen kognition ulottuvuus on kaikkein tärkein. 
Opetussuunnitelmasta sitä ei voi sanoa löytyvän. 
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Opetussuunnitelman perusteista heijastuu se, että elämme humanistisen ra-
tionaalisuuden aikaa, jossa ihmisarvo tunnistetaan ja tunnustetaan, mutta toi-
minnan tasolla ihmisestä ovat läsnä lähinnä rationaalinen, kognitiivinen, sosiaa-
linen, yhteisöllinen ja emotionaalinen puoli. Sen sijaan puoli, joka Unamunolla 
on fundamentaalinen eli eksistentiaalinen, spirituaalinen, luova, fiktiivinenkin 
puoli ihmisestä unohtuu tai jää näkymättömiin. Traaginen elämäntunto ei ole 
läsnä. Ihminen syntyvänä ja kuolevana, kärsivänä ja uskovana, uneksivana elä-
vänä verbinä ei juuri OPS:ssa näy. Usko on arkaluontoinenkin yksityisasia, josta 
puhuminen on poliittisesti epäkorrektia. Opetussuunnitelman perusteiden ihmi-
nen toki toivoo kestävää kehitystä ja ajattelee tulevaa myönteisessä valossa, jo-
hon meillä ihmiskuntana on mahdollisuus vaikuttaa. Lihaa ja luuta olevan konk-
reettisen ihmisen pelot ja toiveet vaikkapa Unamunon kuolemanpelon tai kuole-
mattomuuden kaipuun suhteen ovat nekin yksityisaluetta, jolla ei ole virallisessa 
määräysasiakirjassa tilaa. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteivätkö nämä kaikki em. 
Unamunon ihmisen ulottuvuudet voisi toteutua tai olla läsnä myös ammattikas-
vatuksen vuorovaikutuksellisessa arjessa. Merkittävä havainto kuitenkin on, että 
opetussuunnitelman perusteiden todellisuudessa niistä ei kirjoiteta. 

Ihmisenä olemisen traagisuus, joka kokemukseni mukaan on kasvavissa ih-
misissä jatkuvasti läsnä ja monin tavoin näkyvissä heidän toiminnassaan ja käyt-
täytymisessään, ei siis ole OPS:ista löydettävissä. Monikulttuurinen suvaitsevai-
suus kadottaa näkyvistä ihmiselämän suurten kysymysten kohtaamisen muuna 
kuin tiedollisena tai kulttuurisena ilmiönä. Uneksiminen, maailman ja todelli-
suuden rakentaminen keinoina syrjäytyy materiaalisen todellisuuden, tekniikan, 
mekaniikan, rationaalisen, tieteellisen maailmankuvan varjoon. Usko johonkin 
todistamattomaan, ei-rationaaliseen, ei vielä -olevaan ei näy, vaikka valtaosa 
maailman ihmisistä ja inhimillisestä toiminnasta yhä on eri uskontojen ja pyhien 
tekstien varaista. Uskon asema ihmisyyden, maailmankuvan ja arvomaailman 
rakentamisessa ei OPS:ssa ole yksiselitteisen selkeää, vaan pikemminkin sekoitus 
antiikin hyveitä, humanistista etiikkaa ja ihmisoikeuksien julistusta, relativismia 
ja tieteellistä, vaikkakin reflektiivistä, rationalismia. Kaipuu uskomatonta tai to-
distamatonta kohtaan, vaikkapa Unamunon kuolemattomuutta tai ikuista elä-
mää rakkaudessa, ei sekään kuulu OPS:in maailmaan tai kieleen. 

Unamunon mukaan kieli luo maailmaa. Se, kuinka puhumme asioista, oh-
jaa, suuntaa ja muuttaa käsitystämme todellisuudesta. Puhuessamme kasvatuk-
sesta ja ihmisestä OPS:n perusteiden mukaisesti teemme itsellemme kasvattajina 
ja sen myötä kasvajillemme tietynlaista maailmaa. Koska OPS:n perusteet on 
määräys, jonka mukaan paikallisten toimijoiden tulee kuvata paikallisesti pää-
tettävät asiat, ja jota jokaisen ammattikasvattajana toimivan opettajan tulee nou-
dattaa, ei ole yhdentekevää, millaista ihmiskuvaa ja maailmankatsomusta OPS:in 
perusteet kannattelee. Paikallisesti jää päätettäväksi monia asioita. Unamunon 
näkemysten valossa minusta näyttää siltä, että tärkeimmät asiat jäävät sen va-
raan, mitä konkreettisessa, lihan, luun, elävän kokemuksen ihmisten välisessä 
vuorovaikutuksessa kouluarjessa tapahtuu. Se on paitsi alue, jossa aivan var-
masti tapahtuu juuri sitä kasvatuksellista hyvää, jota Unamuno kuvaili ja puo-
lusti, myös monenlaisia muita eläviä, analyysin tavoittamattomia asioita, jotka 
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lopulta ratkaisevat, kuinka hyväksi kasvatettavat saamansa kasvatuksen ja lo-
puta elämänsä kokevat. Voidakseen kasvattaa ihmistä Unamunon mielessä ja 
Unamunon lähtökohtia kuunnellen, on kasvattajan OPS:n perusteiden sijasta 
löydyttävä oman ihmisyytensä äärelle (ks. luku 3.1) ja otettava kasvatuksen läh-
tökohdaksi jotakin aivan muuta kuin OPS:in teksti. Lisää Unamunon näkemyk-
sistä kasvatuksen lähtökohdista luvussa 4. 

Taistelu paremman maailman puolesta, vääryyttä vastaan on OPS:ssa lai-
mentunut kestävän kehityksen ja jo toteutuneiksi oletettujen ihmisarvon ja oi-
keudenmukaisuuden puolustamisen tunneneutraaleiksi kuvauksiksi. Tahto, 
voima, joka Unamunolle lopulta on tosiaankin meitä ihmisinä koossa- ja hengissä 
säilyttävä, väkevä voima, ei löydä merkittävää sijaa OPS:issa, vaikka siellä työs-
kentelytaidoista ja elinikäisestä oppimisesta ja oppimaan oppimisesta puhutaan-
kin. 

Opetussuunnitelman perusteiden ihminen on kokonainen kielen ja käsittei-
den tasolla, ideoiden abstraktissa todellisuudessa -vai onko? Perusopetuksen ta-
voitteeksi ilmoitetaan laaja-alainen osaaminen (OPS 2014, 20). Ei siis vaikkapa 
ehjä, onnellinen, hyvä, tasapainoinen, toimintakykyinen ihminen tai merkityk-
sellinen elämä. Ihminen yksilönä korostuu, sillä jokainen ”aktiivisena toimijana” 
rakentaa tietoaan itse, vaikkakin osallisena oppivaan yhteisöön ja demokraatti-
seen monikulttuuriseen yhteisöön (mt. 21-24). Opetussuunnitelman perusteiden 
ihminen ei ole kaikki. Perusopetus on oppimista varten, ei ihmistä.  

Vaikka ihmisen huomioiminen on kudottu opetussuunnitelman perustei-
den tekstin rivienvälisyyksiin, on painopiste toisaalla. Suunta on oppimisesta ih-
miseen, ei ihmisestä oppimiseen päin. Mielestäni tässä on painokas ero. Kärsimys, 
uneksiminen, taistelu ja tahto sellaisina, kuin ymmärrän Unamunon niistä puhu-
neen, puuttuvat. Tunteista ja tunnekasvatuksesta opetussuunnitelman perus-
teissa puhutaan paljon ja perusteellisesti. OPS:n hengessä koulu kuitenkin lähes-
tyy näitä tunteita rationaalisesti. Niitä analysoidaan, eritellään, pohditaan ja har-
joitellaan yhdessä systemaattisin pedagogisin ohjelmin ja didaktisin keinoin 
(Juuri sitä, mitä Unamuno tarkoitti pedagogialla, ja jota hän henkeen ja vereen 
vastusti). Traaginen elämäntunto, elämä ja kuolema, kärsimys, kaipuu eivät ole 
läsnä. Rakkaudesta ei puhuta sanaakaan, vaikkakin oppilaat ”oppivat myös vä-
littämään” (OPS 2014, 21). Vallitsee todellisen ihmisen ja rakkauden unohtunei-
suus. 

Onko kyse vain kielestä ja sanavalinnoista? Opetussuunnitelman henki lä-
henee Unamunon ihmiskäsitystä ja kasvatusnäkemyksiä. Oleellinen on kuiten-
kin juuri sävy ja käytetty kieli. OPS lähestyy perusopetuksen kasvatustehtävää ja 
kokonaisuutta pedagogiikan ja rationaalisen reflektion suunnasta, taidot, osalli-
suus ja asiat edellä. Ihmisen eksistentiaaliset tarpeet, kokonainen ihminen ei ole 
alussa, lopussa eikä varsinkaan keskellä. 

Opetussuunnitelman perusteiden 2014 koulu ei herättele, ravistele, viritä 
tahtoa, opeta unelmoimaan, vala uskoa muuhun kuin tieteellisen rationaaliseen 
vaikkakin humaaniin, kulttuurisensitiiviseen, yhteisöllisen demokraattiseen to-
dellisuuteen. Toki voi silti katsoa tapahtuneen valtavaa kehitystä niin suomalai-
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sessa kasvatuksen maisemassa kuin suhteessa Unamunon ajan Espanjan julki-
seen opetukseenkin. Unamunon koulu, joka ravistelee ja herättää näkemään ih-
misyyden ja olemassaolon monet puolet, jää suomalaisessa peruskoulussa aina-
kin OPS:in perusteella kirjaimellisesti puolitiehen. 

Taideaineiden tunnilla ja katsomusaineiden opetuksessa myös OPS:sta 
puuttuvien Unamunon verbien: syntyy, kuolee, tahtoo, uskoo, uneksii, taistelee 
on mahdollista saada sijaa. On kuitenkin merkittävää havaita, että ne eivät ole 
opetussuunnitelman perusteiden arvomaailmaan tai maailmankuvaan läpinäky-
västi kuvattuja asioita. 

Unamuno sanoisi ehkä, ettei todellista pedagogiikkaa tai ihmistä, ihmisen 
kasvattamistakaan, voisi moisiin perusteisiin kirjatakaan. OPS:ssa sanotaan: ”Pe-
rusopetusta kehitetään opetussuunnitelmallisesti ja pedagogisesti yhtenäisenä 
kokonaisuutena” (OPS 2014, 26). Unamunon näkemykset opetuksen reformista 
oman aikansa Espanjassa pitivät myös sisällään vaatimuksen juuri suomalaisen 
opetussuunnitelman kaltaisten valtakunnallisten asiakirjojen ja määräysten laa-
timisesta sekä niiden toteuttamisen valvonnasta ja seurannasta. Silti vaatimus 
pedagogisesti yhtenäisestä kokonaisuudesta on Unamunon pedagogia -kritiikin 
vastainen tapa ajatella. Mikään todellinen kun hänen mukaansa ei ole yksiselit-
teisesti kirjattavissa säännöiksi, määritelmiksi tai säännöksiksi, pedagogisiksi jär-
jestelmiksi tai laeiksi, eikä kasvattamisen tule perustua tällaisiin seikkoihin. Kä-
sittelen aihetta perinpohjaisemmin luvussa 4.1.  

Olisi silti mielenkiintoista nähdä, millainen vaikutus olisi Opetussuunnitel-
man perusteilla, jonka kieli ja maailmankuva, ymmärrys todellisuudesta (eli filo-
sofia) sisältäisivät myös Unamunon ihmisen toisen puolen. Näkyviin kirjautuisi 
Unamunon mukaan todellisuudessa joka tapauksessa vallitseva ristiriita, jol-
laista määräyskirja, opetusta ohjaava dokumentti, ei kestäisi. Millainen olisi 
OPS:in perusteet, jossa Unamunon elävä, konkreettinen ihminen on lähtökoh-
tana kaikkine ulottuvuuksineen? Jotakin tällaistako? 

Unamunon konkreettinen ihminen on taisteleva, kärsivä, uskova ja unel-
moiva elävä verbi, joka luo itse oman todellisuutensa. Kasvavaa ihmistä tulee 
rakastaa, jotta hän oppii rakastamaan itseään, toisia ja maailmankaikkeutta ko-
konaisuudessaan sekä ilmaisemaan tuota rakkauttaan teoissaan, sanoissaan ja 
valinnoissaan itseään, toisia ja maailmankaikkeutta kohtaan. Lapsia ja nuoria tu-
lee opettaa uneksimaan sekä tahtoen taistelemaan itselleen ja toisille hyvä tule-
vaisuus ja todellisuus. Heidät tulee kasvattaa näkemään toivo epätoivon kuilun 
pohjalta. Heidän rinnallaan tulee elää rakastavan kasvattajan, joka esimerkkiä 
näyttäen valaa uskoa siihen, että traagisen elämäntunnon vuoksi, kärsimyksen 
läsnäolon ansioista, he voivat elää merkityksellisen, onnellisen elämän, jolla on 
mahdollisuus jatkua ikuisesti. 

Olisiko koulun, yhteiskunnan, länsimaisen ihmisen elämisen maisema, pe-
dagoginen maisema toinen, jos puhuisimmekin kasvatuksesta näin? Väitän, että 
olisi. Merkittävästi. Luulen kuitenkin, että opetussuunnitelman perusteet 2024 
eivät tältä tule näyttämään. 
 
Entäpä, jos opetussuunnitelman perusteissa lukisikin: 
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Ihminen on lihaa ja verta oleva konkreettinen kokonaisuus, joka syntyy, elää, kärsii, kuo-
lee, ajattelee, tuntee, uneksii, kaipaa ja tahtoo. Perusopetuksen kasvatuksellinen tavoite 
on tukea lapsia ja nuoria heidän opetellessaan elämään näiden ihmisyyden eri ulottu-
vuuksien kanssa. Peruskoulussa läsnä olevan myötätuntoiset aikuiset opettavat lapsille 
ja nuorille hyvänä ihmisenä elämisen edellytyksiä: kärsimyksen kanssa selviytymistä, us-
komisen ja toivomisen taistelutahtoa, uskallusta unelmoida ja uutta luovaa uneksimisen 
kieltä. Peruskoulun päämääränä on tarjota kaikille ihmisille mahdollisuus luoda sellainen 
kokonaisymmärrys todellisuudesta ja maailmasta, joka mahdollistaa heille hyvän ja on-
nellisen elämän parhaana mahdollisena omana itsenään, sovussa itsensä, toisten ja ym-
päristönsä kanssa. 
 
Siirrytään seuraavaksi kasvatuksen arjen todellisuuteen katsomaan, kuinka Una-
munon ihminen elävine verbeineen näyttäytyy konkreettisien, kasvavien ihmis-
ten maisemissa ja elämissä. Unamunon filosofia keinoja: monodialogia, metafo-
raa, tarinaa, ristiriitaa ja toistoa kokeillen pyrin ymmärtämään kasvavien ihmis-
ten todellisuutta. Unamunon ihmiskäsityksen opastuksella matkaan suomalai-
sen kasvatusarjen maisemissa. Teen siis filosofiaa konkreettisesta kasvavasta ih-
misestä Unamunon filosofisin keinoin. 

3.3 Niin kuin me oltaisiin (eläviä, kasvavia) ihmisiä 

3.3.1 Kasvava ihminen on lihaa ja luuta 

Palataan hetkeksi Prologi-luvun tarinaan, jossa 16-vuotias ihminen arvioi koh-
taamaansa ammattikasvatusta: ”Täällä meitä kohdeltiin, niin kuin me oltaisiin 
ihmisiä”. Väitän opiskelijani tarkoittaneen sanomallaan, että tuossa kokemuksen 
maisemassa heidän ihmisyytensä kaikki puolet tulivat nähdyiksi, hyväksytyiksi 
ja kasvatetuiksi yhteisen vuoden mittaisen matkamme aikana. He saivat syntyä 
uudestaan unohtaen menneet maineet, leimat ja epäonnistumiset. He saivat näyt-
tää kärsimyksensä siten, että se kohdattiin ja sen syistä puhuttiin oikeasti. He sai-
vat tuntea, käyttää kehoaan. Heille rakennettiin yhteisö, jossa jokaisella erilaisella 
persoonalla oli paikka olla ja hengittää itsenään. He saivat ajatella yhdessä elä-
män todellisia kysymyksiä ja merkityksiä. Heidät otettiin vastaan ja mukaan ko-
konaisina ihmisinä, joiden muun elämän vaikutukset koulunkäyntiin ja oppimi-
seen ymmärrettiin ja huomioitiin. Heille annettiin lupa, tukea ja voimaa uneksia 
tulevaisuuksia, joiden he eivät aiemmin uskaltaneet uskoa tai toivoa olevan mah-
dollisia. Heidän annettiin taistella taistelunsa ja heille annettiin aseita tahtoa 
unelmansa todeksi. Heille kaiverrettiin paikkaa ja annettiin työkaluja osallistua 
yhteiskuntaan. Heidän kanssaan etsittiin perusteluja oikeutukselle ja velvolli-
suudelle kuulua ihmiskuntaan.  

Väitän, että ihmiskäsitys, joka opetussuunnitelmateksteissä, koulun piilo-
opetussuunnitelmissa ja koulukasvatuksen kielessä, käsitteistössä ja puhekult-
tuurissa vallitsee, ei ole yhtäpitävä sen kanssa, millaisia oppivat ihmiset koulussa 
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ovat. Sanoisinpa, että edes aikuisista, kasvattajista, monet eivät ole sellaisia ihmi-
siä, kuin opetussuunnitelmassa viestitään. Seuraavassa tutkin sitä, kuinka Una-
munon käsitys konkreettisesta ihmisestä soveltuu kuvaamaan ihmisiä kasvatus-
todellisuudessamme. Esitän, että sillä on meille merkittävää annettavaa keskus-
telussa, jota käymme digitalisaation, opetussuunnitelmauudistuksen ja murrok-
sessa olevan globaalin maailman ja pedagogiikan tiimoilta. 

Ovatko rakenteet sitä varten, että tuntevat, itselleenkin tuntemattomat ja 
hallitsemattomat ihmiset pysyisivät aisoissa? Missä määrin tarvitsemme seiniä, 
pulpetteja, konkreettisia rajoja? Ihmisen lihaa ja luuta oleva keho on koulussa 
erikoisessa asemassa. Koulun hallinnointi edellyttää kehojen hallitsemista. On 
luokkahuoneet, pulpetit, lukujärjestykset, oppitunnit, ruokatunnit jne. Jotta kak-
sikymmentä tai kolmekymmentä ihmistä voi yhtä aikaa toimia ja oppia yhdessä 
tilassa yhden aikuisen johdolla, on välttämätöntä asemoida heidän kehojaan ja 
säädellä heidän kehon toimintojaan. Muuten on vallalla hyvin pian kaaos. Ves-
sakäynnit, jano, nälkä, tarve liikkua tai pitää ääntä, tehdä jotakin, koskea johon-
kin, olla vuorovaikutuksessa toveriin, ovat kaikki asioita, joihin on otettava jokin 
kanta koulumaisessa opiskelutilanteessa, jos on aikeena muutakin kuin olla vain.  

Oppimisen kannalta on myös erityisen merkityksellistä se, kuinka lapset ja 
heidän vanhempansa huolehtivat kehollisista perustarpeista; unesta, aamiaisesta 
ja liikunnasta. Lounastunnin lähestyessä viimeinen oppitunti on aina levoton sil-
läkin luokalla, joista lähes kaikki syövät joka aamu aamiaisen. Syömään pääse-
mistä odotetaan. Jotkut valitsevat syömättömyyden tai syövät kouluruoan sijasta 
hakemansa kioskilta hodarin tai donitsin. Koulun kahvila on lounasaikaan kiinni, 
jotta opiskelijat söisivät ruoan. Uudenkin opetussuunnitelman arjen käytäntö 
tuottaa kasvajan kokemukseen tilanteen, jossa peruskoululainen toteaa:” Enim-
mäkseen me kuitenkin vaan istutaan”.  Liikuntatunnilla on sitten pakko altistaa 
kehonsa sellaisellekin, mikä tuntuu epämiellyttävältä. Monille pojille liikunta-
tunti on paras tunti. 

Teini-ikäisen suhde koulun kehonhallintaan on ristiriitainen. On hankala 
istua paikoillaan 45-90 minuuttia putkeen. Välillä on käytävä vessassa tai tehtävä 
jotakin. Silloin kun pitäisi liikkua liikuntatunnilla ja taideprojekteissa, on se vai-
valoista ja vastenmielistä. Retket ovat rasittavia, kun pitää taivaltaa epämiellyt-
tävässä säässä. Pulpetti on sekä turva että vankila: ”Missä mun paikkani on?” En 
usko, että uudesta opetussuunnitelmasta ja oppimistiloista huolimatta fyysisen 
ympäristön rakenteiden vaikutuksesta päästään. Oman pulpetti voi olla pelastus. 
Nyt jo avokonttorit, joissa ihmisiltä viedään reviiri ovat osoittautuneet odotettua 
haastavammiksi. Uusiin kouluihin viritetään ”avoimia oppimisen tiloja”, joita ar-
vostetaan suuresti ja arvostellaan ankarasti. 

Kotonakin lasten kehot ovat oleellisia kasvatuksen kohteita. Ruoka ja ve-
rensokeritasot määrittävät sitä, mikä on kulloinkin mahdollista ja järkevää. Omat 
huoneet, oma tila, antavat ihmisille mahdollisuuden olla häiriöttä. Toisten ke-
hoon on puututtava, jotta saisi kontaktin. Toisten kehojen läsnäolo on ärsyttävää 
ja ihanaa samanaikaisesti. Vielä lapset haluavat kosketusta ja kehojen läheisyyttä. 
Murrosiässä tästä tulee yksi oman itsen määrittämisen keino, kun omat vanhem-
mat eivät enää ole fyysisesti lähellä, vaan valitaan itse ne, joita halutaan koskettaa.  
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Kun koulussa vie nuoria ihmisiä fyysisesti toistensa lähelle, se herättää ris-
tiriitaisia reaktioita. On arveluttavaa ja epämiellyttävää koskea tuntemattomia. 
Toisaalta juuri tämä rikkoo omat roolit ja suojat siten, että jos opiskelijat aivan 
alusta asti ovat kehollisesti toistensa lähellä, kosketuksissa, tapahtuu hyvin no-
peasti ryhmässä ja yksilöissä asioita, jotka tuovat heidät muutenkin ihmisinä tois-
tensa äärelle. Ammattilaistermein puhutaan ryhmäyttämisestä ja ryhmäytymi-
sestä. Toki ryhmää voidaan rakentaa vähemmälläkin kosketuksella, sillä joissa-
kin kulttuureissa tuntemattomien koskettaminen on tabu. Väitän silti, että juuri 
kehojen koskettaminen ja läheisyys paljastavat kaikkein selvimmin ja nopeim-
min kaikille jokaisen meidän perimmäisen ihmisyytemme ja samanlaisuudemme. 
Me olemme lihaa, luuta ja verta, pohjimmiltaan kaikki samanlaisia, ihmisiä. Una-
munolle ennen kaikkea traagisia, ristiriitaisia, tuntevia, mutta myös tietoisia, tah-
tovia, uneksivia, toiveikkaita, toisia kaipaavia olentoja. Tämän oivaltaminen an-
taa jokaiselle luvan olla ihminen ja elää pelkäämättä myös koulussa. Tämän 
muistaminen auttaa aikuiskasvajaa kasvamaan kasvattajaksi, kuten tässä tari-
nassa: 

 
KULKIJAN KÄYTTÖOHJEET? 
 
ADHD. ASPERGER; ADD; DYSFASIA; DYSKALKYLIA; LUKIHÄIRIÖ; PRAGMAATTINEN 
KIELIVAIKEUS; AUTISMIN KIRJO; ANOREKSIA; BULIMIA; OCD; SKITSOFRENIA; PSY-
KOOSI; BIPOLAARISUUS; DEPRESSIO; POLIO; EVÄS; UHMAKKUUSOIREYHTYMÄ; KE-
HITYSVAMMA; CP… Helena pänttää ja pänttää, koska erityisopettajaopintoihin kuuluva ryh-
mätentti on jo huomenna. Miten näitä on niin mielettömän paljon? Ja näin älyttömän paljon 
eri kirjaimia. Luennolla proffa sanoi vielä kaiken päätteeksi, että reilun vuoden kuluttua näistä 
moni poistuu, kun DSM-tautiluokituksesta tulee uusi versio. Mutta nyt ne olisi opittava, eikä 
oma lukivaikeus varsinaisesti auta tällaisten kirjainyhdistelmien mieleen painamisessa. He-
lena piirtää kaavioita, miellekarttoja ja janoja ymmärtääkseen. Vähän tämä on kyllä myös 
ristiriidassa sen kanssa mitä opetusharjoittelun ohjaaja Johanna harjoituskoulussa sanoi, 
kun Helena alakoulun luokasta koetti tunnistaa näitä eri oppimisen haasteita. Johanna oli 
vain todennut: ”Ihan nämä on tavallisia lapsia aivan kaikki. Jokainen tarvii apua jossakin, 
kaikki oppii, eikä kukaan ole samanlainen kuin joku toinen.” Muuten opetusharjoittelu kyllä 
vähän ihmetytti Helenaa. Edistyksellisen maineessa oleva koulu ”pedagoginen edelläkävijä” 
säikäytti konservatiivisuudellaan ja epäinhimillisyydellään. Erityisopetusta ei tehty integ-
roidusti tai samanaikaisopetuksena tai siis ei ennen kuin Helena opiskelijaparinsa kanssa 
väkisin työntyi luokkiin sitä tekemään. Erityisopetuksen tukea saavat oppilaat lähetettiin 
laaja-alaisen erityisopettajan klinikalle kuin liukuhihnalla. Kiire ja vauhti tuntuivat jatkuvasti. 
Oppilailta kysyttiin lähinnä muodon vuoksi kuulumiset, sitten painettiin tehtäviä, minkä ehdit-
tiin. Oppilaita oli valtavasti. Kun yhdellä harjoitustunnilla viipyi juttelemassa oppilaiden kanssa 
heistä itsestään, aika pysähtyi ja suunnitellut tehtävät jäävät puoliksi tekemättä. 

Kirjastolta kotiin kulkiessaan Helena asettelee mielessään haasteiden eri kirjon piirteitä 
Santerin kavereihin. Päiväkodin eteisessä, kun eivät taaskaan olleet menneet iltapäivällä 
ulos, vaikka puhe on ollut, että ulkoillaan kahdesti päivässä, esikoulunopettaja kertoo päivän 
kuulumisia. Vierestä ryhmän lastenhoitaja Armi huikkaa: ”Ootko muuten käynyt siellä MBD-
keskuksessa? Tai kokeillut niitä kalaöljykapseleita, joista oli puhetta. Naapurin siskontyttöä 
olivat kovasti auttaneet, kuulemma…” ”Eikös se MBD-diagnoosi poistunut jo yli kymmenen 
vuotta sitten…?” kakistelee Helena, ja mihin tarkalleen ottaen tarvitsee Santeri sitä öljyä mie-
lestäsi, kun ei meillä kotona ole ollut mitään näkyviä pulmia?” ”Niin ja sitten oli vielä yksi juttu, 
mistä oon halunnut sun kanssa jutella, Armi jatkaa, ”sitä vaan, että onko teidän ihan välttä-
mätöntä tolle Santulle niin juurta jaksain aina selittää kaikki asiat, että jos sille voisitte enempi 
puhua sellasia niinku lasten juttuja, eikä niinkään aikuisten. Se kun sitten täällä meiltä kyse-
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lee niin vaikeita…” Kotimatkaa tehdään käsi kädessä, jaetaan päivän päällimmäiset vaiku-
telmat, kerrotaan, mitä on tehty ja opittu. Santeri saa jäädä vielä hetkeksi päästelemään höy-
ryjä pihalle, sillä välin kun Helena laittaa ruoan ja kertaa tenttiin. Onneksi se tehdään yhdessä, 
ryhmässä. Aamulla kaikki on jo ohi. Miettimään Helena jää yhä vain, miten ikinä ennen sel-
vittiin, kun ei ADHD:sta tiedettykään, ja kuinka sitten, kun Asperger-diagnoosi häviää, nime-
tään ne, joilla se oireyhtymä kuitenkin ehkä on. 

 
Nimitykset, termit, diagnoosit, joilla tahdomme tarttua ihmiseen, vaihtele-
vat. ”Hänen nimensä ei ole Asperger” otsikoi kertomuksensa Jari Sinkkonen, eräs 
merkittävimmistä lasten puolesta puhuvista kasvatuskeskustelun äänistä Suo-
messa (Sinkkonen 2002, 107).  Ihminen ei ole diagnoosinsa. Tieteellisen tutkimuk-
sen ja ammattikasvatuksen ratkaisujen tavoittelema ymmärrys kiinnittyy käsit-
teisiin ja teorioihin, abstraktioihin, jotka nekin ajan kuluessa muuttuvat ja vaih-
tuvat, suuntauksiin ja ismeihin, jotka saavat uusia nimiä, uusia sanoja, joiden nä-
kökulmat ja painotukset ovat eri aikoina eri. Unamunon ihmiskäsityksen suun-
nasta ymmärrettynä ihmisessä oleellinen ei kuitenkaan muutu tai ole muuttunut. 
Hänelle ihmisessä on elämisen, ja ehkä aivan erityisesti kasvatuksen kannalta, 
oleellisempaa se, mikä meissä on kaikissa samaa, yhteistä ja ikuista, kuin se, mikä 
kussakin ihmisessä on erityistä tai poikkeavaa.  

3.3.2 Kasvava ihminen on elävä verbi 

3.3.2.1 Kasvava ihminen syntyy, kärsii ja kuolee 

Opetussuunnitelman ihminen oletetaan syntyneeksi, kehotetaan kasvavavaksi, 
kärsimyksestä ja kuolemasta ei lausuta mitään ääneen. Opetussuunnitelmassa 
ihmistä lähestytään pedagogisin, teoreettisin, teknisin käsittein ja termein, jotka 
häivyttävät Unamunon ihmiselle oleellisimman: sen että hän syntyy elääkseen, 
elää syntyäkseen ja elää kuollakseen. Opetussuunnitelman ihminen on kielen ja 
sanomisen syvärakenteissa yhteiskuntaa, tuotantoa, niiden jatkuvuutta, työtä ja 
tehokkuutta varten. Unamunon ihminen syntyy maailman vailla valintaa, syn-
nyttää itsensä kerta toisensa jälkeen uudestaan ja tietoisena kuoleman olemassa-
olosta, kärsii traagisuudessaan läpi elämänsä. Kasvajalle syntyminen, kärsimi-
nen ja kuoleminen ovat myös konkreettisia, käsinkosketeltavia kokemuksia, ku-
ten seuraavasta tarinasta tavoitamme. 

 
PAKOMATKALLA KUNNIAA PAOSSA 
 
Vauvalle haetut tavarat alkavat olla paikoillaan uudessa kämpässä, johon Rebeca sai avai-
met toista viikkoa sitten. Lastensuojelun sossun kanssa yhdessä ensi kertaa ovi avattiin, ja 
nyt ainakin muutamaksi vuodeksi on kaikki järjestyksessä, kun jälkihuollon tukiasunnossa 
saa kuitenkin asua 21-vuotiaaksi saakka. Paikkakunnanvaihto tuntuu aika rankalta, mutta 
parempi varmaan on olla turvassa. Täältä veli ja setä eivät meitä ihan heti löydä. Selimiä 
tosin sai kyllä aika kauan ylipuhua lähtemään pois kavereiden luota. Rebecalle itselleen on 
oikeastaan aika sama, missä asutaan, kun ketään muuta kuin Selim ei ole. Ja kun siitä lä-
heltä piti -tilanteesta koululta silloin vauhdilla lähdettiin tänne pakoon, oli kyllä ihan selvää, 
ettei takaisin nyt ole paluuta. Rebeca silittää vatsaansa ja tuntee, kuinka vauvan jalka vastaa 
kosketukseen ponnekkaasti. Vielä olisi ratkaistava, mitä kieltä sille alkaisi puhua. Kotona, 
silloin vielä, kun äitikin oli elossa, puhuttiin milloin mitäkin ja aina ymmärrettiin. Pakomatkalla 
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elettiin jokunen vuosi Italiassa. Siltä jäi monta sananpartta, entisessä kotimaassa oman hei-
mon kielellä hoidettiin arkea ja pari ensimmäistä kouluvuotta piti hoitaa virallisella kielellä. 
Kun tultiin Suomeen, koulua pitikin käydä suomeksi, kielellä, jota äiti ei oikeastaan koskaan 
oppinut, ja lisäksi opetella vielä englantia ja ruotsiakin. Selimin äidinkieli on eri. Eikä yksikään 
kielistä tunnu enää tai vielä omalta, vaikka Suomessakin Rebeca on asunut jo yli viisi vuotta.  

Äitiä kyllä on ikävä. Mitähän sitten, kun vauva syntyy, kun ei ole ketään auttamassa? 
Neuvolassakin käytiin open kanssa, sillä eihän Selim sinne voinut lähteä, kun se on tyttöjen 
juttuja. Sanoohan se auttavansa, mutta ei se varmaan vaippoja kuitenkaan käy vaihtamaan, 
sen verran ikävää hommaa se on ja sitä paitsi naisille kuuluvaa. Sen Rebeca tietää hoidet-
tuaan pikkusisaruksiaan äidin sairastuttua. Mutta vauvan tulo on ihana juttu! Eikä Selim var-
maan hakkaa, niin kuin oma isä teki, ennen kuin sen tappoivat vanhassa kotimaassa. Selim 
on kiltti ja surullinen, ei se halua ketään satuttaa. Ja sekin hyvä puoli siinä vauvan tulossa 
on, ettei tarvitse enää käydä koulua, mikä oli niin hurjan vaikeaa, varsinkin matematiikka ja 
kielet. Nyt varmasti saa rahaa sossusta, eikä tarvitse mennä töihin tai yrittää opiskella. Voi-
sihan lapsia tehdä useammankin sitten. Uskaltaisikohan käydä koulussa opelle ja kavereille 
vauvaa näyttämässä, vai onko se liian iso riski kuitenkin? 

Kaiken läpäisevä polttava kivun aalto läpäisee koko Rebecan ruumiin. Keho tietää, että 
on aika. Rebeca tarttuu puhelimeen ja valitsee Selimin numeron. Synnytyksessä Rebeca on 
yksin, mutta aamulla lapsen synnyttyä kello 6.06, Selim tulee sairaalaan heitä katsomaan. 
Ensimmäiseen kolmeen kuukauteen vauva ei tahdo nukkua juuri lainkaan, vaan itkee suu-
reen äänen yötä päivää. Rebeca ei oikein tiedä, mitä tehdä ja Selimkin on enimmäkseen pois 
kotoa töissä tai kavereiden luona entisessä kotikaupungissa. 

 
Konkreettisille lihaa ja luuta olevalle kasvajille syntymät ja kuolemat ovat elä-
mässä todellisinta totta. Elämän sattumukset, halu kuulua ja liittyä, tarve tulla 
rakastetuksi, merkityksen kaipuu, johtavat kasvajia usein tilanteisiin, jossa uu-
den elämän syntyminen raskauksien tai uusien pikkusisarusten muodossa on 
heidän todellisuuttaan. Kuolema ei koskaan ole kovin kaukana. Juuri syntymiset 
ja kuolemiset ovat myös kasvavalle ihmiselle elämässä merkittävimmät tapahtu-
mat. Uuden elämän alkuun saattaminen usein ristiriitainen, äärimmäisyyksiä 
koskettava ilmiö, jota kammotaan ja kaihotaan samanaikaisesti. Kasvavan ihmi-
sen elämä on harvoin mutkatonta. Hänen tulevaisuuden näkymänsä ainakin 
tuotteliaana, ihanteellisena kansalaisena ovat haastetut. Kuolema satuttaa ja kos-
kettaa. Kärsimys on kokemuksena moninainen, monien ristiriitojen synnyttämä. 
Perhe, niin lapsuuden kuin mahdollinen oma tulevaisuudenkin, kannattelevat 
elämää, luovat elämää ja merkitystä. Juuri merkitystä ja tarkoitusta etsii myös 
kaipaava ja janoava kasvaja. 

3.3.2.2 Kasvava ihminen kaipaa ja janoaa 

Unamunon ihmisen olemassaoloa kuljettava perusvirtaus on hänen tietoisuu-
tensa elämän vääjäämättömästä rajallisuudesta ja hänen kaipuunsa jatkaa ole-
massaoloaan iäti. Opetussuunnitelma toki puhuu kestävästä kehityksestä ja elin-
ikäisestä oppimisesta, mutta mikään opetussuunnitelman perusteiden ihmisku-
vassa ei tavoita tai tavoittele sitä polttavaa, pakottavaa tarvetta ja kivuliasta kai-
puuta, jonka Unamuno asettaa ihmiselämän keskeisimmäksi käyttövoimaksi ja 
traagiseksi perustuntemukseksi. Tarinassa kerrotaan siitä, kuinka kasvajan ole-
misen pohjalla väreilevä kaipuu ja jano ottavat myös toisenlaisia muotoja. 
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HUOMIOTA, HUOMIOTA! 
 
Purut pulpetin pinnalla asettuva kekoihin, joista voi muodostaa erilaisia kuvioita, kun Silmu 
kumittaa näkymättömiin piirtämiään kuvia, kirjoittamiaan sanoja. ”Kunpa voisikin vain pyyhkiä 
kaiken pois, peruuttaa ja aloittaa puhtaalta pöydältä”, hän haikailee ja alkaa heitellä pyyhe-
kumista irronneita retaleita kohti edessä istuvan Daran niskaa. ”Ennen oltiin sen kanssa tosi 
hyviä kavereita, mutta sitten elämä jotenkin tuli väliin. On niin outoja, ristiriitasia kaikki tunteet 
nyt. Tekis mieli koskettaa, olla toisen lähellä. Ja kun toinen ei halua, ei ystävyydestäkään 
oikeen mitään tuu”, Silmu surkuttelee mielessään. Dara älähtää, ja totta kai maikka Michele 
käy kimppuun: ”Lopetta Silmu tuo hetti nytten, ei saa häiritä toisia!” Silmu kiskaisee kumista 
vielä jäljellä olevan suuren murenen kohti opettajaa ja ärähtää: ”SÄ et tajuu mistään mitään, 
osaisit edes suomea!” Michele kääntää murhaavan katseensa kohti tietokonetta ja laitettu-
aan luokan tekemään tehtäviä alkaa nakutella mitä ilmeisimmin jälleen Perla-viestiä kotiin. 
Silmun kännykkään pomppaakin hetken kuluttua tuntimerkintä ”Häiritsevä tai asiaton käytös”. 

Välitunnilla Dara tulee ilkkumaan: ”Ootsä taas ottanut uuden lävärin, vai? Eiks noissa 
oo niinku joku ikäraja ja silleen?” Sun naama on ihan tarpeeks ruma ilman noitakin kahleita 
pitkin poikin. Ja ottasit vähän väriä mukaan tohon sun synkeeseen karderoopiin. Mitä sä 
yrität oikeen julistaa tolla sun jonne-tyylillä? Luuleksä, et sut jotenkin paremmin huomataan, 
kun teet itestäs tollasen idiootti-huutomerkin.” 

Kotona koulun jälkeen Utu odottaa ja välipalaa. ”Tehään jotain kivaa yhessä, jooko?, 
Oothan mun kaa, jooko”, hän kärttää niin kuin aina, kun he viettävät iltoja yhdessä kahden 
kotona. ”Painu hiiteen siitä ärsyttämästä!” Silmu puuskahtaa ja paiskaa huoneensa oven 
kiinni Utun kasvojen edestä. Utu hakkaa ovea aikansa, työntyy väkisin sisään lällättämään 
ja härnäämään, tökkii ja työntyy väkisin syliin. Antaa periksi vasta, kun Silmu tönäisee hänet 
mojovasti ulos oviaukosta ja sulkeutuu toistamiseen huoneeseensa. Utu jää parkumaan käy-
tävään ja soittaa äidille kannellakseen kaltoinkohtelusta. ”Varmaan tästä taas kuullaan, jahka 
mutsi tulee ensin himaan ennen iltapalaa”, Silmu tuskailee ja vetää kuulokkeet korvilleen 
toivoen, että olisi jossakin aivan muualla.  

 
Kasvava ihminen janoaa itsekään sitä ymmärtämättä toisten huomiota ja tekee 
itsestään tarvittaessa huutomerkin. Käyttäytymisellään ja ulkomuodollaan hän 
hakee huomiota. Kasvaja kaipaa tunnetta siitä, että hetken aikaa olisi jollekulle 
niin olemassa, että olisi ikuinen, kuolematon, niin tärkeä ja merkityksellinen jol-
lekulle, että voisi tuntea itsensä tärkeäksi, oikeanlaiseksi, todeksi. Hän haluaisi 
elää hetken, jossa hän ei olisi yksin traagisen elämäntuntonsa kanssa. On parempi 
tulla havaituksi ja huomatuksi vaikka sitten vihan ja ristiriitojen kautta, kuin 
jäädä näkymättömiin ja kuulumattomiin. Juuri aikuisen, vanhemman ja opetta-
jan, kasvattajan katse tekee itsestä toden, avaa näkymän sellaiseen itseen, joka on 
toivottava ja mahdollinen. Vertainen kyllä näkee ja huomaa, mutta sulkee ehkä 
itsensä pois toisen halulta ja huudolta, hyökkää puolustaakseen omaa haurasta 
itseään, kenties kostaakseen rikkoutuneen ystävyyden jättämän kivun itsessään. 

Kasvava ihminen janoaa toisten ihmisten läsnäoloa, katsetta ja havaituksi, 
kuulluksi tulemista. Lapsi tai nuori ei ehkä ajattele kuolevaisuuttaan. Unamuno-
kin (2012, 56) kirjoittaa, että lapsi olettaa olevansa kuolematon. Kuoleman vää-
jäämättömään läsnäoloon ja lähestymiseen herätään vasta murrosiän kynnyk-
sellä tai jonkun läheisen kuollessa. Kasvavan ihmisen elämänjano ja kaipuu ottaa 
toisenlaisia muotoja ja heijastuspintoja. On tarve tulla havaituksi, ymmärretyksi 
ja rakastetuksi. Tyydyttymättömänä tämä tarve johtaa edellä olevan tarinan kal-
taisiin tilanteisiin, joissa todellisia tuntemuksia ei ilmasta ääneen, vaan kivulias 
kaipuu, tuska ja olemisen perimmäinen traagisuus puhkovat tunteet kiertoteitse 
ihmisten välisyyksiin.  



 
 

212 
 

Nuori kokee olevansa kuolematon. On varaa ottaa riskejä, lupa pistää rant-
taliksi, olla tässä ja nyt tulevia murehtimatta, sillä aikaa on. ”Tää on mun elämä, 
ja mulla on oikeus elää se silleen, kun mä haluan”. Monet haluavat tehdä jotakin 
unohtumatonta ja merkittävää. Se voi olla porvarillisesti kunnioitettu ammatti: 
lääkäri, lakimies, johtaja liikeyrityksessä. Se voi olla ura julkkiksena. Se voi olla 
jotakin aivan muuta: astronautti, ääninäyttelijä. Näitä yhdistää tarve tulla mer-
kittäväksi toisten silmissä: vanhempien, yhteiskunnan, yhteisön, suuren yleisön. 
Ehkä viime kädessä itselleen. Halu tehdä, jotakin, mikä on erityistä, kuolema-
tonta. Tehdä sankaritekoja, jäädä ihmisten mieliin, olla unohtumaton, tehdä jota-
kin merkityksellistä, juuri kuten Miguel de Unamunonkin ihminen, Miguel de 
Unamuno itse. 

Tavoittumattomat haaveet ja kaipuut, joiden toteuttamisen välineet näyt-
täytyvät saavuttamattomina, saattavat johtaa lannistumiseen, jos rinnalla ei ole 
kanssakäyvää kasvattajaa, joka epätoivon kuilun pohjalla opettaa ja kasvattaa 
tahtoen tarttumaan toivoon. Usein kasvaja kokee jäävänsä aivan yksin olemi-
sensa kanssa, kasvattaja puolestaan kenties kokee kyvyttömyyttä ja välineettö-
myyttä ratkaista ristiriidat, joiden näennäisten syiden tai oireiden oikominen ei 
poista perimmäisiä vaikuttajia olemisen pohjalla. Kaipuu toisen tuntumaan, itsen 
äärelle, säilyy. Tunne ratkaisee toiminnan, ja johtaa usein sekä sisäisiin että ih-
misten välisiin ristiriitoihin kasvajan kokemuksessa, kasvajan elämässä. 

3.3.2.3 Kasvava ihminen tuntee 

Lapsi ja nuori menee asioihin tunne edellä: ” Ei oo fiilistä. Tää on tylsää. Tää on 
mälsää. Ei tunnu hyvältä.” Tunne on ratkaiseva tahdon ja uskon tekijä. Jos tuntuu 
joltakin, ei sitä käy ylittäminen, ennen kuin tunne saadaan muuttumaan. 

Elämän traaginen tunne on vahvasti läsnä, vaikka lapsi ei välttämättä 
miellä kuolevaisuuttaan tai nuori kokee elävänsä ikuisesti. Traaginen elämän-
tunto on yhtäältä järjen ja tunteen välinen jatkuva ristiriita: ”Mä tiedän kyllä, mi-
ten mun kannattais toimia, mut sit mä vaan kuitenkin teen jotain ihan muuta.” 
Järjen mukaan toimiminen väistyy, kun ei huvita, tai jokin muu asia antaa välit-
tömämmän tunteen merkityksestä. Käyttäytymistä ja toimintaa ohjaa tunne, joka 
usein käy ohi järjen. Tilanteen ulkopuolella saattaa sitten kaduttaa tai harmittaa, 
koska järki edelleen kyllä kertoo, miten olisi kannattavaa toimia.  

Opetussuunnitelman ihmiskuvassa huomioidaan toki nykyisellään tunne-
kasvatus ja tunneäly. Niitäkin kuitenkin lähestytään ajattelun, kognition, järjen 
kautta, neutraalisti, tunteetta. Tunne-elämästä puhutaan, ikään kuin se olisi jota-
kin, minkä rationaalinen tarkastelu, järjenvarainen haltuunotto ja tehokkaan toi-
minnan välineeksi valjastaminen olisivat ensisijaisia hyvän ihmisyyden tai oike-
anlaisen kasvajuuden itsetarkoituksellisia oletuksia ja tarkoituksia. Traagiselle 
elämäntunnolle ei opetussuunnitelmassa ole sijaa eikä sanoja. Unamunon traagi-
nen ihminen tuntee ensisijaisesti. Eikä hän tunne ollakseen lopulta tunneälykäs, 
tunteensa yhteiskunnan käyttöön valjastanut sosiaalisesti tasapainoinen olento, 
vaan elääkseen, elääkseen omaa traagista olemistaan, tunteakseen elämän ja kuo-
leman, rakkauden ja tuskan itsessään. Unamunon ihmisen tunteissa ei ole mitään 
neutraalia tai pedagogista, vaan kasvatus tulee kohdistaa juuri näiden ihmisen 
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perimmäisten tunteiden tunnistamiseen, tunnustamiseen, ymmärtämiseen ja 
myötäelämiseen (ks. lisää luvussa 4.1).  

Unamunon ihminen tuntee siihen saakka, että elämä ristiriitaisuudessaan 
virittää traagisen elämisen tunteen kaiken olemisen ytimeen. Se ilmenee nuorissa 
jatkuvana merkityksen etsimisenä, jatkuvasti itsessä jäytävän ja hankaavan risti-
riidan vaihtelevina näkyviin käyttäytymisinä. Hyvä keskivertokoululainen ja 
opiskelija ei juurikaan kyseenalaista opiskelutoimintansa mielekkyyttä, vaan so-
peutuu aikuisten kasvattajien odotuksiin. Sen sijaan koulussa kehnommin onnis-
tuva kysyy jatkuvasti: ”Mitä varten me tehdään tätä. Mitä mä tästä hyödyn?” 
Olemme mielenkiintoisella maaperällä. Kasvatamme lapsia tulevaisuuteen, jota 
emme tunne (tätä ns. Menon paradoksia tarkastelen tarkemmin luvussa 4.2.9). 
Kasvatan lapsia tietämättä, keitä ja missä he tulevaisuudessaan ovat ja elävät. Äi-
tinä ja kasvattajana ohjaan ja patistan heitä tiettyihin suuntiin. Käsitykseni hy-
västä, tarpeellisesta tai merkityksellisestä perustuu menneeseen, omiin koke-
muksiini toimivasta tavasta olla ihminen tässä yhteiskunnassa. Mitä ilmeisim-
min tämän päivän nuoret elävät kuitenkin jotakin muuta kuin minä aikanani ja 
nytkin. Millä perusteella aikaisempien sukupolvien näkemykset tarkoituksen-
mukaisesta ja merkityksellistä ovat ne, jotka tulevien sukupolvien pitää allekir-
joittaa myös. Unamuno pohtii samaa. 

Meillä on aina tarve tarrautua traditioon ja menneen merkityksiin. Tuntuu 
vielä siltä, että mitä vanhemmaksi tulen sitä tiukemmin muutun ”aikuiseksi”, 
joka tietää, miten asiat ovat ja miten ne tulevat olemaan. Varmuutta ei tietenkään 
ole. Lopulta nuoretkin ovat kovin konservatiivisia. Edellisten sukupolvien arvot: 
koti, uskonto ja isänmaa, tai perhe, terveys ja keskiluokkaisset, porvarilliset arvot 
eivät hevin haihdu. Tämän päivän nuorelle ristiriita ja traaginen elämäntunto 
saattavat syntyä juuri tästä tarpeesta tarttua aiempaan. Onko heillä mahdolli-
suutta rakentaa itselleen elämää ja identiteettiä samojen pysyvyyksien ja pyrki-
myksien varaan kuin meillä hyvinvointivaltion kukoistuskautta eläneillä ihmi-
sillä? Nuorisobarometrin mukaan suurin osa nuorista haluaisi vakituisen työn, 
varman toimeentulon, perheen (Nuorisobarometri). Opetussuunnitelman ihmis-
kuva rakentuu edelleen oletuksen varaan, että ihminen voi kouluttautumalla 
elinikäisesti itseään kehittäväksi oppijaksi löytää yhteiskunnasta paikkansa ah-
keralla ponnistelulla oman työpaikkansa lunastaen ja suotuisan urakehityksensä 
varmistaen. Missä määrin tämä tulee olemaan mahdollista kaikille, vaikka he 
kuinka tekisivät perinteen näkökulmasta oikeita valintoja? 

Vielä yksi ristiriitaa ja traagisuutta tuottava kokemus liittyy nuoruuteen si-
nänsä. Kirjoitettuaan kokonaisen kirjan lapsuus- ja nuoruusmuistoistaan, Una-
munokin (2012, 1) myöntää, ettei muista esimerkiksi syntymäänsä, elämän tar-
keintä tapahtumaa. Kukaan sellainen, joka ei muista lapsuuttaan, ei voi kutsua 
itseään oikeutetusti pedagogiksi, sillä lasta voi lähestyä vain lapsuuden suun-
nasta, Unamuno (1942a, 62) tuhahtaa. Omissa mielikuvissani nuoruus oli aikaa, 
jolloin ei ollut varmuutta omien kykyjen riittävyydestä tai perspektiiviä, joka 
rauhoittaisi, ei tiennyt mihin pystyi ja mihin voi päästä. Tunne siitä, että kaikki 
on mahdollista tuli vasta paljon myöhemmin. Kuinka mahdolliselta maailma 
näyttää nuorelle vaikkapa tässä tarinassa? 
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ELÄMÄNHALLINTAA 
 
Ella vetää paidanhihaa alemmaksi ja tuntee, kuinka kipu rouhii eilisen tuoreita jälkiä käsivar-
sissa. Ranteissa pilkottavat vanhat valkoisiksi haalistuneet viirut muistoina siitä, että joskus 
on joku tuntunut joltakin. Historiantunti valuu eteenpäin, mutta Ellan ajatukset ovat jo voimis-
telutreeneissä, jotka alkaisivat heti pitkän matematiikan kertaustunnin jälkeen. Ensi viikon 
koeviikon ahdistuksen Ella tuntee jo kasvavan vatsanpohjassaan, kuten aina, kun pitää jos-
takin suoriutua. Tänään ei saa syödäkään muuta kuin pienen porkkanaraasteen ja vähäka-
lorisen makuvichyn. Huomenna on sitten pakollinen puuropäivä ja pitkä juoksulenkki. Viikon-
loppuna on veljen itsemurhan vuosipäivä. ”Miksi sen piti hypätä junan alle?” Ella tuskai-
lee. ”Vaikka toisaalta mä ymmärrän kyllä ihan täysin. Isä on varmaan jo tänä iltana ihan pa-
lasina, vaikka lääkäri sanokin, että lääkitys on nyt kohdillaan.” Eilenaamulla isä kuitenkin oli 
keitellyt soppaa särkylääkkeista, kuulemma vastapuhjenneen ydinsodan varalle. Ja pikkuveli 
vauhkoilee, kun sen lääkitys päätettiin lopettaa kokonaan, että nähdään, missä niiden kes-
kittymisvaikeuksien kanssa mennään. Perheneuvola-aika on ensi viikolla. Silloin sentään on 
äitikin jo kotona. Tänään se sanoi tulevansa työmatkalta tosi myöhään vasta. Ellan katse ei 
harhaile, kun hän seuraa lehtorin luennointia. ”Toi on vaan niin kaunis ja suloinen toi Eila, 
aina niin iloinen ja ystävällinen, superhoikka ja niin viisas. Ellan ajatukset harhautuvat päivä-
uniin, joissa opettajan ja opiskelijan välillä voi olla muutakin kuin tabuja. ”Miksi kaiken pitää 
olla niin mahdotonta? Eila on niin superihana, että kyllä se varmasti ymmärtää”, Ella vakuut-
telee itseään sujauttaessaan vaivihkaa opettajan laukkuun kotona kirjoittamansa kirjeen. 
Vielä ehtii hetkeksi kirjastoon pänttäämään, ennen kuin on poljettava tehotreeneihin. Tree-
nien jälkeen on vielä yhteiskuntaopin projektityön viimeistely. ”Kyllä Eila ymmärtää…..” 
 
Unamunon mukaan traaginen elämäntunto on inhimillisistä kokemuksista pe-
rustavin ja universaalein. Mitä tapahtuu, kun nuori elää ja näyttää traagisen elä-
mäntuntonsa?  Koulussa kuuluu kaiken mennä sujuvasti eteenpäin. Onko kas-
vatuksen tavoite ihminen, joka toimii kuin kone? Koulu tunnekasvatuksineen ja 
tunnetaitoineen yhä instituutiona olettaa ihmisen rationaaliseksi, olennoksi, joka 
järkeen vetoamalla lopulta kasvaa ehjäksi ja oikeanlaiseksi, tulee tolkkuihinsa ja 
on sitten valmis. Tunteet häiritsevät tätä järkeistymisen kehityskulkua, eikä niille 
oikein ole tilaa koulussa. Nuori, joka ei yksin selviä omien tunteidensa kanssa, 
voi pahoin koulussa. Sitten tunteet vievätkin kaiken tilan kaikilta. 

Kärsimättömyys on ilmiö, josta me kasvattajat olemme huolissamme. Suo-
men kielessä sana on viehättävällä tavalla monimerkityksinen. Toisaalta tarkoi-
tamme sillä ainakin kasvatuskeskustelussa lyhytjänteisyyttä, kyvyttömyyttä 
odottaa tarpeittemme tyydytystä. Elämä on nykyisin niin vauhdikasta, että ihmi-
sen on vaikea pysyä mukana. Unamunolle polkupyörällä kulkeminenkin oli liian 
vauhdikasta. Kasvajamme kasvavat maailmaan, jonka nopeus on kiihtyvää. He 
ovat malttamattomia. Malttiin kasvattaminen on kasvattajalle tuulimyllyjä vas-
taan taistelemista, sillä hyvin harvat asiat, joita kasvajille luonnostaan tarjoutuu 
tänä päivänä, ensisijaisesti avaavat lapsille ja nuorille paikkoja harjaantua kärsi-
vällisyydessä. Meidän on luotava reitit siihen varta vasten. Unamunon ajattelun 
näkökulmasta kärsimättömyys näyttäytyy sanan merkityksen aivan toisesta 
suunnasta. Me kasvatamme lapsiamme kärsimättömyyteen toivoessamme, ettei 
heidän tarvitsisi kärsiä, pyrkiessämme takaamaan heille mahdollisimman onnel-
lisen (ts. kärsimysvapaan) elämän. Unamunon sanojen valossa tämä ei kuiten-
kaan ole oikea tapa taata kasvajillemme hyvä elämä. Kärsimys on Unamunon 
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mukaan onnen edellytys. Koska joka tapauksessa täysimittaisen, tietoisen ihmi-
sen elämä on (myös) kärsimystä, onni voi viritä vain kohtaamalla tuo kärsimys 
täydessä mitassaan. Toisin sanoen, meidän tulisi ennen kaikkea opettaa lapsi-
amme kohtaamaan ja hyväksymään kärsimys osana kokonaista elämää. Heitä 
olisi kasvatettava syleilemään traagisen elämäntunnon tuottamaa epätoivon kui-
lua ja auttaa heitä löytämään toivo, tahto ja merkitys siitä, mikä elämäämme sy-
vimmillään säätelee. Luulenpa, että tämä ei ole trendi, joka tulee valloittamaan 
suomalaiset kasvatuskäytännöt lähivuosina. 

Vahva halumme minimoida kärsimys lastemme elämistä ja maailmasta kie-
lii rakkaudesta, joka lopulta lymyää kasvatustoimintamme taustalla. Me naami-
oimme sen muuksi, keskitämme voimavaramme kaikenlaisten pedagogisten rat-
kaisujen kehittämiseen. Olisiko kuitenkin perimmäinen motiivimme juuri kärsi-
myksen poistaminen kasvajiltamme?  

Mikä on kasvatettavan hyväksi missäkin viitekehyksessä, ympäristössä. 
ajassa, paikassa ja tilanteessa? Mitä vallan rakenteita, talouden tarpeita tai aiem-
pien sukupolvien traumoja ja puutteita kasvatus palvelee? Vaikka sen tulisi pal-
vella kasvatettavaa eläjää, palvelee se aina myös kasvattajan itsensä tarpeita. Ke-
nen kärsimystä me sillä poistamme?  

Pitkäjänteisenä toimintana kasvatus saattaa silti tehdä juuri tätä. Valjastaes-
samme uusia sukupolvia yhteiskunnan tuleviin tarpeisiin, pyrimme kenties kui-
tenkin pitkällä tähtäimellä minimoimaan kaikkien kärsimystä. Missä määrin 
meidän kärsimyksemme on lastemme kärsimystä? Jos rakkaus on ihmisen halua 
poistaa toisen kärsimys, rakastaessaan meitä lapsemme tahtovat ja haluavat toi-
mia kaikkien parhaaksi. Ja tähän kai loppujen lopuksi haluamme myös lap-
semme kasvattaa, eikö? Rakastamiseen kasvattaminen tapahtuu vain rakastaen 
kasvattamalla. Suhde on vastavuoroinen ja vaatii ainakin kaksi osapuolta. 

Juuri elämän merkityksettömyys kohtaa monia kohtaamiani nuoria. Mitä 
väliä on minkään, mitä voin saada, tai saavuttaa? Kun kaikki tulee tähän niin 
näennäisen helposti, miksi ponnistelisin saavuttaakseni jotain, kun en ehkä sitä 
kuitenkaan saa? Toivo ja tahto eivät voi syntyä aikuisten, kasvattajien, katteetto-
mista lupauksista paremmasta tulevasta, jota emme voi kenellekään taata. Toivo 
ja tahto syntyvät jaetusta kokemuksesta ihmisenä olemisen traagisuuden jakami-
sesta yhdessä siten, että matkasta itsessään tulee merkityksellinen ja tärkeä, kau-
nis ja koskettava kokemus. Vain tuntemalla elämän kaikessa traagisuudessaan 
itsessään, omassa lihassaan ja omissa luissaan voi tavoittaa elämästä oleellisen. 
Kasvava ihminen tarvitsee tähän rinnalleen rakastavan aikuisen, joka uskaltaa 
itsekin kohdata elämän ja sen traagisen tunteen itsessään, omassa veressään ja 
lihassaan. 

3.3.2.4 Kasvava ihminen ajattelee 

Opetussuunnitelman ihmiskuvassa korostuvat ihmisen kognitiiviset kyvyt ja tai-
dot. ”Taitojen merkitys korostuu. Asetuksessa todetaan, että opetettavan tiedon 
tulee perustua tieteelliseen tietoon” (OPS 2014, 28). Rivien väleissä majailee aja-
tus, että juuri ajattelemalla, oppimaan oppimisen keinoin, ihminen ottaa haltuun 
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niin todellisuuden kuin itsensä maailmaa ja yhteiskuntaa palvelemaan. Mate-
maattiset ja kielelliset taidot, tieto maailman asioista eri oppiaineiden näkökul-
mista, oppimisen ja opiskelun tekniikat, osaamisen näyttämisen eri tavat ja me-
netelmät korostuvat. Unamunon konkreettiselle ihmiselle ajattelu on kuitenkin 
ensisijaisesti ihmisen olemassaolon, perifilosofisten kysymysten pohdintaa, kuo-
lemattomuuden kaipuun tuottaman traagisen elämäntunnon kanssa kamppailua, 
tahdon, toivon ja uskon rakentamista. 

Unamuno konkreettisena ihmisenä kasvava nuori tietää ja ajattelee toisin 
kuin aikuinen, kasvattaja ja tiedemies. Totuus löytyy tuntemalla – näin ainakin 
nuorille. Nuori ihminen ajattelee rationaalisesti, muttei löydä merkitystä tai tar-
koitusta. Hän uskoo tai ei usko itseensä ja mahdollisuuksiinsa, mikä on näiden 
toivomista todeksi, uneksimista todeksi. Todellisuus ja yhteiskunta näyttäytyvät 
järjen ajattelun valossa joko tuotantokoneistona, johon on vaikea motivoitua 
suostumaan mukaan, tai mielettömänä kuolemaan kuitenkin päättyvänä tuskal-
lisena ponnistuksena. Elämä vaatii ottamaan kohtalon omiin käsiinsä ja hoita-
maan velvollisuutensa, täydellistymään, jotta henkilökohtaisella kuolematto-
muudella olisi mahdollisuus epävarmuudessa. 

Miten sitten, kuten seuraavassa kertomuksessa, opetetaan ja kasvatetaan 
kysymyksissä, joihin ei ole tieteellisiä vastauksia, eksistenssin oleellisuuksissa, 
joihin filosofia ei tulle löytämään ratkaisuja? Juuri näiden ihmisen pohjimmaisten 
kysymysten äärelle Unamuno kuljettaa ihmisensä ja tuntuu sanovan: ”Näiden 
oikeiden, todellisten kysymysten edessä, ei ihmisellä, kasvattajalla, ole tiedettä, 
johon tukeutua, tieteellistä pedagogiikkaa, johon nojautua. Ei ole (tieteellistä) fi-
losofiaa, joka käsittein tai termein, teorioin, metodein tai abstraktin ajattelun kei-
noin voisi tavoittaa totuuden. Tarinassamme kasvaja ja kasvattaja asettuvat ky-
symysten tuntumaan yhdessä. 

 
ÄITI; MIKÄ; MITÄ; MIKS; MITEN; KUKA; MISSÄ; MILLON; MITÄ VARTEN?  
 
Rooleissa: 
Sohvi (5-13 vuotta), kasvatettava kasvaja  
Raija (25-50 vuotta), kasvattajapuoli/bonuskasvattaja 

 
Sohvi:  Me oltiin piknikillä Islan kaa ja puhuttiin kaikesta, niinku että, mitä meille tapahtuu 

tän elämän jälkeen ja onko ihminen eläinlaji ja loppuuko avaruus milloinkaan. 
Raija:  Aijaa, no teilläpäs on puheenaiheet. Mihinkäs johtopäätöksiin te sitten tulitte? 
Sohvi:  No ei me oikeestaan keksitty kyl mitään vastauksia, tai silleen, mä tavallaan niinku 

kysyn nyt sulta. 
Raija:  Okei… 
Sohvi:  Raija, onko ne totta ne Jeesus-jutut? Onko jumalaa olemassa? 
Raija:  No, mitäs sä ite ajattelet siitä? 
Sohvi:  Emmä kyl oikeen usko… mä ajattelen vähän silleen niin ku äiti, et ei meil oo mitään 

todisteita, eikä silleen…. Mut en mä tiedä kyllä. On tää vähän outoo. Mut mä halui-
sin kyl tietää, mistä tää kaikki on tullut tänne, tähdet ja planeetat ja kuu ja maa. 
Mistä mä tulin tänne, Raija? 

Raija:  Äitisi mahastahan sinä tulit. Tai isän siemenestä ja äidin munasolusta ihminen saa 
alkunsa. Tai no, ooksä kuullu sellasesta, kun alkuräjähdys? Me ollaan kaikki tähti-
pölyä, tiedätkös. Meidät on rakennettu aineksista, jotka on olleet täällä ikuisesti, 
aikojen alusta lähtien…. 
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Sohvi:  No, mutta mistä se tuli se alkuräjäys? Ja aika? Et jos oli joku pieni piste, joka ei ollut 
mitään, mutta siinä oli sisällä kaikki? Mä en tajuu. Ja kuka sen niinku laitto? Ja mitäs 
sitten oli ennen sitä? Ja mistä siihen tuli kaikki ne pölyt? 

Raija:  No tuota…. sitä ei taida kukaan tietää, suurin osa ihmisistä uskoo, että siellä on 
Jumala kaiken takana, ja tiedemiehet tutkii, että mikä olisi voinut olla. 

Sohvi:  No, mistä se jumala muka sitten tuli? Ja aika? 
Raija:  Jaa-a… 
Sohvi:  Onko muuten Arabia eri maa? 
Raija:  No ei, kyllä se on ihan kaupunginosa Helsingissä, Suomessa se. 
Sohvi:  Ai, no puhutaanko siellä arabiaa? Entäs Maarianhamina, siellä ne puhuu ruotsia 

kuitenkin? 
Raija:  Sekin on osa Suomea, vaikka vähän eri tavalla…. Mites sulla muuten koulussa me-

nee? 
Sohvi:  Se on ihan tyhmä se uus ope. 
Raija:  Oho! Kuinkas susta sellaselta tuntuu? 
Sohvi:  Noku Celeste oli paljo kivempi, ku se osas selittää sillee, et tajus ja sit se ymmärs 

millasii ihmisii me ollaan. Se uus ope, Aalto, ni se ei oo kiva ihminen. Se aina vaan 
ragee meille kaikesta. 

Raija:  Onpa kurja, että sulla on tollanen kokemus hänestä. Mutta yhteistyötä kuitenkin nyt 
varmaankin teette ainakin pari vuotta. Kannattaa ite tehdä parhaansa ja olla ihmi-
siksi kuitenkin, rakentaa yhteisymmärrystä… 

Sohvi:  Just ku ehti tottuu siihen edelliseen, nii sitte vaihtu taas ope. Koko luokka sekos ja 
on tosi levotonta, eikä se ope osaa tehä sille mitää. On paljon helpompi olla hyvä 
sellaselle opelle, joka on ensin itse hyvä, eikä ragee meille koko ajan. Sitte meistä-
kin tulee sille hyviä. 

Raija:  Jospa se siitä ajan kanssa rauhottuu. 
Sohvi:  Ootsä muuten Raija kuullu niistä feminiinistä ja maskuliinista? Mä en ymmärrä, kun 

eihän niitä suomeksi oo ja sit joillakin kuitenkin on… 
Raija:  Niin ne on noi eri kielet erilaisia, jokaisessa on sellanen ihan oma maailma, jota ne 

kannattelee, jota ei ihan voi sitten toiselle kielelle kääntääkään. 
Sohvi:  Ja silti me Islan kaa ymmärretään toisiamme täydellisesti, vaikka se puhuu ihan 

toista kieltä, sitä espanjaa, kotona. 
Raija:  Ihmisiä me kaikki ollaan, samojen kysymysten äärellä. 
Sohvi:  MÄ HALUUN TIETÄÄ KAIKEN! Ihan kaikesta ihan kaiken. 
Raija:  Siinäpä sinulle riittää seikkailua ja matkaa lopuksi elämää. Sitten eikun vaan opis-

kelemaan, oppimaan ja tutkimaan, mikäs susta tulee isona? Näyttäisi olevan vähän 
tiedenaisen tai vähintäänkin filosofin vikaa sinussa… 

Sohvi:  Emmä kyllä yhtään tiedä. Pitäiskö mun tietää? Entä jos mä en koskaan tiedäkään? 
Tietääkö aikuisetkaan, silleen aikuisten oikeesti mitään? Ja eiks musta tavallaan 
tullu jo? Mähän oon mä, ja oon ollut ihan alusta asti minä ite, eiks se riitä? Eiks se 
sillein oo jo kaikki? Ja mikä se sellanen filosofi on? Kuulosta ihan että njääh, ei 
musta ainakaan sellasta tuu. Mikä susta Raija tulee isona?  

Raija:  Kyllä sä sitten tiedät, kun se aika on. Seuraat vain sydämesi ääntä. Teet sitä, mikä 
hyvältä ja oikealta tuntuu. En mäkään kyllä ole ihan varma, mitä isona haluan tehdä. 

Sohvi:  Mihin sä äit… eiku Raija, niinku uskot? 

3.3.2.5 Kasvava ihminen uskoo ja toivoo 

Nuori uskoo itseensä epärealistisesti. Nuori ajattelee: ”Kyllä mä sit ku mä ru-
peen”. Tai nuori ei usko itseensä lainkaan. Monet pulmat elämässä ja koulussa 
ovat uskonpuutetta, ennen kaikkea uskon puutetta itseen. Tietyssä mielessä nuo-
ret kyllä uskovat koulutusjärjestelmään ja näkevät sen tienä parhaaseen tukevai-
suuteen. Kuitenkin monella on huonoja kokemuksia siitä, kuinka koulu mahdol-
listaa oman onnistumisen. Toisinaan ongelma nähdään opettajissa, jotka eivät 
ymmärrä tai välitä: ”No ku se ope vaan niinku inhos mua, ja anto siksi huonoja 
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numeroita, eikä ees auttanut”. Toisinaan ajatellaan omien oppijaominaisuuksien 
olevan liian huonot onnistumiseen ”En mä, osaa tätä. Enkä opi.” Lähtökohtaisesti 
itse järjestelmää harva kyseenalaistaa. Ja vaihtoehtoinen elämä ilman koulutusta 
ei tunnu mahdolliselta: ”No ei iha oikeesti voi ilman koulutusta menestyy”. 

Opetussuunnitelman ihmiskuva rakentuu toivolle ihmisen tulevasta, toi-
volla jokaisen ihmisen mahdollisuuksista parhaaseen mahdolliseen minäänsä tai 
ainakin täyteen yhteiskunnan jäsenyyteen. Opetussuunnitelmassa pyritään anta-
maan jokaiselle lupa uskoa. 

Toivo syntyy kasvavalle ihmiselle toisista, välittävistä ihmisistä ympärillä. 
Toivon edellytys on aikuisten rakkaus ja vertaisten hyväksyntä, kokemus kuulu-
misesta ja kelpaamisesta. Rakkaus, ilo ja onnistuminen, kohdistuivat ne sitten 
mihin tai kehen tahansa virittävät toivon ihmisessä. Toivon myötä syntyy tahto, 
jonka varassa on elettävä. Unamunon ihminen kohdatessaan todellisuuden, it-
sensä ja elämän sellaisena kuin ne ovat, päätyy vääjäämättä epätoivon kuilun 
pohjalle, josta sitten ponnistaa toivon ja tahdon avulla mahdollisimman täyteen 
elämään. Unamunon hyvä ihminen elää rinnakkain ja tietoisena, oman traagisen 
kohtalonsa tuntien, onnellisinta mahdollista elämää. Kasvavia lapsia ja nuoria 
emme halua päästää epätoivon kuilun partaalle saatikka pohjalle. Kun moni 
nuori sinne kuitenkin tiensä löytää, olisiko meidän kasvattajien parempi olla 
siellä heidän kanssaan kuin kuikuilla reunalta ja yrittää kiistää kuilun olemassa-
olo tai vetää heidät välisin pois oleellisimman ääreltä?  

Toivo elää vahvana kasvajassa epävarmuudesta ja traagisen elämäntunteen 
sävyttämistä peloista huolimatta, kuten seuraavasta tarinastakin huomaa: 
 
LÄHTÖSYSÄYS 
 
Vennin ei tarvitse miettiä, kun kevätjuhlan jälkeen yhdessä arvioidaan kuluneen kouluvuoden 
onnistumisia ja mieleenpainumia omassa luokassa. ”Se oli se Sykäys vai mikä sen nimi nyt 
oli sen monitaidejutskan!” hän kiljahtaa empimättä muutaman luokkakaverin kanssa yhteen 
ääneen opettajan kysyessä, mitä jäi yhteisestä vuodesta mieleen. ”Se oli vaan jotenkin niin 
makeeta… Että mä pystyin silleen keksimään ja luomaan ite juttuja yhdessä teijjän ja niitten 
taideohjaajien kaa. En mä ollu tajunnut, mitä taide on tai, että mä osaan tai sillein. Ja sitku 
siinnä yhessä kohtaa tuntu ihan siltä, että mä oon joku uus, joku muu tai tavallaan just kaik-
kein eniten just minä, enkä kukaan muu. Ja äiti tuli kattomaan ja mummi ja ne molemmat itki 
ja sano, että oltiin oikeesti tosi hyviä, että siitä tuli hieno siitä meidän esityksestä. En mä 
paljon kyllä muuta muistakkaan oikeestaan koko yläasteesta, kun just ton meidän jutun. Että 
mä haluisin tehdä vielä jotain tollasta uudestaan. Luoda niinku sellasta, mitä ei vielä ookkaan 
ja tehä siitä oikeeta ja tärkeetä tai silleen. Vaikken mä kyllä toisaalta tiedä, uskallanko mä 
ilman teitä tehä yhtään mitään, ku me nyt erotaan ikuisiksi ajoiksi ja mä lähen sinne amikseen 
ja tulee uudet opet ja joitain random-tyyppejä vaan.” 

 
Uskossa Jumalaan tai kuolemanjälkeiseen elämään nuoret jakautuvat moneen 
porukkaan. Monella on yhä lapsenomainen, kritillistyyppinen usko isä Jumalaan, 
joka pilven päältä parrakkaana katsoo ihmisten elämää. Vielä selkeämmin mus-
limiopiskelijat pitävät Allahia ja islamin opetuksia lähes itsestään selvästi tosina 
ja elämän vääjäämättöminä ohjenuorina. Aina joukossa on jokunen vannoutunut 
ateisti, joka selkeästi uskoo, ettei mitään jumalankaltaista ole. Kaikille vanhem-
pien vakaumus on lähtökohtana omalle uskolle. 
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Uskominen on välttämätön edellytys oppimiselle. Tarkoitan tässä ennen 
kaikkea nuoren ihmisen uskoa omiin edellytyksiinsä oppia, onnistua ja selvitä 
elämästä. Koko opetusasetelma, jossa yksi, koulutettu, ammattilainen aikuinen 
opettaa, kouluttaa ja kasvattaa joukkoa lapsia tai nuoria perustuu oletukseen, 
että näillä aikuisilla (opettajilla) on hyvä tahto oppijoita kohtaan ja jotakin sel-
laista osaamista ja tietoa, jota on perusteltua kasvajille välittää. Opettajana mietin 
itse usein tämän uskon oikeutusta. Nuoret elävät eri maailmassa kuin minä. He 
osaavat paljon sellaista, mitä en itse koskaan tule oppimaan. Mitä minulla sitten 
on annettavaa? Ehkäpä juuri uskoni. Uskon siihen, että monet asiat ovat tahdosta 
kiinni. Ja uskoni siihen, että, jos nuori vain oppii uskomaan itseensä ja mahdolli-
suuksiinsa, hän löytää keinot tahtoa mielekkäitä asioita ja uskoa merkityksiin. 
Miten tämä tehdään mahdolliseksi? Uskomalla heihin aikuisen vakuuttuneisuu-
della. Välittämällä usko heihin vuorovaikutuksessa, jossa heidän ihmisyytensä 
tulee ensin ja oppijuutensa vasta sitten. 

Usko on Unamunolle luottamusta. Nuoret uskovat Jumalaan, jos vanhem-
mat uskovat. Usko on siis luottamista toisiin ihmisiin, lapsille ensin vanhempiin. 
Koulussa usko opettajiin horjuu. Ehdottomia auktoriteetteja ei ole, opettajan toi-
minnan ja arvovallan kyseenalaistaminen on arkipäivää. Pitäisikö lasten ja nuor-
ten uskoa ja luottaa aikuisiin, jotka elämäntavallaan kuluttavat elinympäris-
tömme loppuun? Unamunon mukaan auktoriteettiusko johtaa harhateille. Silti 
lapsi, joka ei luota aikuisiin, on eksyksissä hänkin. Jos ihminen ei voi uskoa mi-
hinkään, toisin sanoen luottaa kehenkään, kasvu ei ole mahdollista. Keneen las-
ten ja nuorten tulisi sitten uskoa ja luottaa? Nykymaailma on niin täynnä ristei-
leviä viestejä ja impulsseja, Nuorilla ihmisillä on pääsy alusta asti niin monen 
väitteen ja maailman äärelle, että kasvattavana aikuisena en tiedä, kuinka tarjota 
heille hyvää ja mahdollista maailmaa. Jo Unamuno kirjoitti aikoinaan Madridin 
kaupungin liiallisista viettelyksistä ja vaihtoehdoista.  

Nuoret oirehtivat usein. Ainakin osa nuorista oirehtii tavalla, jonka jäljitän 
myös uskon ja luottamuksen puutteeseen. Oirehtiva nuori ikään kuin etsii pohjaa, 
jonka varassa olla, auktoriteettia, joka ei jätä häntä yksin arvailemaan, vaan antaa 
vastauksia ja varmuutta. Kasvava ihminen ei ole vielä valmis uneksimaan ja luo-
maan itselleen itseään ja kokonaisia todellisuuksia ja kuitenkin näin käy. Emme 
ole koskaan valmiit maailmaan, mutta vaihtoehtoja ei ole. On elettävä ja nuoret 
kyllä elävät.  He elävät tunteen elämää, kärsimyksenkin elämää, he uskovat ver-
taisiaan ja etsivät uskoaan maailmanlaajuisista tietoverkoista.  

Ja silti nuoret epävarmuudessaankin uskovat. He uskovat hyvään tulevai-
suuteen. He uskovat, että ympäristöongelmat ratkeavat, että töitä löytyy ja ihana 
tyttöystävä, punainen tupa ja perunamaa. Ehkä Hollywoodista. Tämän uskon 
nojalla he tahtovat elämää. Oman olemassaolonsa oikeutuksen puolesta he ovat 
myös valmiit taistelemaan. 

3.3.2.6 Kasvava ihminen tahtoo ja taistelee 

Kasvaja (koulussa) taistelee paikastaan ryhmässä, mahdollisista tulevaisuuksis-
taan ja vaihtoehdoistaan sekä epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Kasvava ihmi-
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nen elää myös jatkuvassa kamppailussa itsensä kanssa, sillä se, mikä olisi järke-
vää (yhteiskunnan asettamien sisäistettyjen tavoitteiden suhteen), ei ole se, mitä 
sydän halajaa, mitä tunne tahtoo ja tarjoaa. 

Nuori, kasvava ihminen erilaisine kehitysvaiheineen on myös taisteluase-
telmissa vanhan (menneen) kanssa. ”Et sä voi mua pakottaa!”, hän inttää kasvat-
tajalle. Enkä ehkä voikaan, mutta ohjata, suunnata, velvoittaa, vastuuttaa voin. 
Ja asettaa seuraamuksia. ”Ei sil oo mitää välii, mitä teen, kun ei siitä seuraa mi-
tää”, kasvaja tiedostaa. Hän taistelee, oman, uuden totuutensa puolesta, alistuu 
menneen määräyksille vain, jos teoilla on konkreettisia vaikutuksia omaan ole-
massaoloon. Kasvaja kokee ristiriitaa ja saattaa taistella myös yhteiskunnan hä-
nelle asettamien (kohtuuttomien?) vaatimusten kanssa. On hankittava hyvä työ, 
jotta voi kustantaa vanhempien sukupolvien eläkkeet ja terveydenhuollon, on 
pelastettava ympäristö tuleville sukupolville. Samanaikaisesti kuulutetaan de-
mokraattisia arvoja, humanistisia arvoja, joiden mukaan jokaisella on oikeus seu-
rata sydäntään ja tehdä aidosti vapaita valintoja. Tässä kärhämässä nuori ihmi-
nen puntaroi merkityksiään, saattaa ne menettääkin. 

Jos nuori ihminen ei halua tehdä jotakin, mitä kasvattava aikuinen hänen 
toivoisi tekevän, on edessä tahtojen taistelu. Käytännössä on aina olemassa mah-
dollisuus, että hän ei suostu tekemään, mitä häneltä vaaditaan. 

Koulussa opettajana tehtäväni on pakottaa opiskelijat tekemään monia sel-
laisia asioita, joita he eivät lähtökohtaisesti tahdo, koska niiden katsotaan olevan 
hyväksi heidän kasvulleen, kehitykselleen ja tulevaisuudelleen (yhteiskunnan 
tuottavina jäseninä). Koulutoiminnasta ei tulisi mitään, jos jokainen oppija tekisi 
sitä, mitä kullakin hetkellä sattuu tahtomaan. Miettiä voi sitä, missä määrin kou-
lun opettajien ja opetussuunnitelmien, sisältöjen ja rakenteiden kautta tarjoamat 
tahdottavat ovat perusteltuja ja oikeutettuja. Onko tarpeen opettaa virkkaamista, 
koota kasviota tai opetalla jakokulmaa? Monen kasvajan on vaikea ymmärtää 
näiden tehtävien mieltä ja tarkoitusta. Yhtä kaikki, kenties tärkeimmäksi tavoit-
teeksi opettajana voisin asettaa opettaa oppijat tahtomaan sitä, mitä heidän on 
tahdottava. Elämä ja oleminen koulussa on helpompaa, jos oppija aidosti päättää 
tahtoa asioita, jotka hänelle tarjoutuvat. Tai tahtoa jotakin muuta niin paljon, että 
osaa rakentavasti luoda itselleen vaihtoehdon. Joka tapauksessa tahtomisen tai-
dot ovat oppimisen ja koulussa olemisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Miten 
tämä saadaan tapahtumaan? Luomalla merkityksiä ja opettamalla vuorovaiku-
tustaitoja. Luomalla nuorille kokemuksia yhteisössä, tarkoituksia omassa tule-
vaisuudessa ja elämässä nyt, jotka tuntuvat heistä tärkeiltä. Kun kasvajalla on 
tahtoa tahtoa, käy hän taisteluun tavalla, jonka kanssa kasvattajalla riittää töitä, 
kuten tarinassa tässä: 

 
ESTEITÄ TIELLÄ KOHTALON 
 
”SÄ vittu lupasit!”, Mico huutaa ja iskee nyrkin läpi lasisen palo-oven. Sirpaleet särähtävät 
käytävän lattiaan, mutta Mico ei tunne kipua. ”Sä, vittu lupasit sen kasin mulle! Tää on ihan 
kaikki, vittu, sun syytä! Mä tapan sut!” Välituntiaan viettävät luokkatoverit tuijottavat jähmet-
tyneinä, kun Mico jatkaa räyhäämistään. Silja-ope asettuu Micon eteen ja vaatii tätä poistu-
maan välittömästi oppilaitosalueelta. Mico ei liikahdakaan. Joku huutaa penkiltä: ”Mico, äijä 



 
 

221 
 

hei, tos nyt ei oo mitään järkee, relaa vähä, tsillaa, hei, Mico!” Toinen komppaa innok-
kaasti: ”Oot vittu niin oikeessa, noi on niin vitun idiootteja kaikki!” Silja ottaa puhelimen tas-
kustaan ja sanoo soittavansa poliisille, jos Mico ei poistu paikalta. Paikalle kertyy muitakin 
oppilaitoksen aikuisia rivinä käden puuskassa ympärille äimistelemään. Mico tuntee maikan 
hengityksen kasvoillaan. Periksi ei tee mieli antaa yhtään. Taskussa on veitsi, jonka ympärille 
Micon nyrkki puristuu tiukkaan. ”Nää ei vaan tajuu mitään! Nyt mä en ikinä pääse sinne kaup-
pikseen, en ikinä. Tää koulu on niin vitun syöpää. Nyt tästä tulee tietty taas ne tavalliset 
tyyppiä: määräaikanen erottaminen, kuuleminen, kirjallinen varotus…. Vituiksi menee, vittu 
koko elämä taas. Faija on varmaan tosi tyytyväinen. Vaikka se on kyllä ihan samaa mieltä 
siinä, että noi arviointiperusteet on ihan vitun perseestä ja että vika on noissa maikoissa, kun 
ne määrää, miten mun kaa pitää olla. Ainakin se on niin sanonu monta kertaa. Ja tällä kertaa 
kaikki on ton syytä. Onneksi ne ei sentään tiedä noista bisneksistä. Luokan someryhmä on 
suljettu, eikä niistä kuvista riitä todisteiksi kellekään. Eikä siinä kulmassa onneksi ole valvon-
takameraa, ni että mitään tallenteita ei taatusti ole. Ja vittu, jos joku nyt kuvaa tän ja laittaa 
sitten jakoon Sitten mä, vittu kyllä tapan ne kaikki!” Mico pauhaa mielessään painuessaan 
lasinsirpaleiden rahistessa kengänpohjissa ulos rikkinäisestä ovesta kohti ulkomaailmaa. Sit-
ten hän soittaa isälle. Sitä Mico ei näe, kuinka Silja-opettaja ryntää kyyneleet silmissään työ-
huoneeseensa. Tiettyä voitonriemua hän tuntee, kun kuulee kavereilta jälkeenpäin, että se 
oli lopulta saikullakin monta viikkoa. 

 
Kasvava ihminen taistelee itselleen tärkeäksi tuntemiensa ja oppimiensa asioiden 
puolesta. Taistelu voi olla itsensä, oman olemisen oikeutuksen puolustamista ja 
suojautumista tai tarvetta kasvaa omaksi itsekseen, jota ympäröivä maailma ei 
aina havaitse, ymmärrä tai hyväksy. Taistelu voi olla omien sisäisten traagisten 
ristiriitojen, ihmisenä olemisen tunteen kanssa painimista. Tai taistelu voi olla 
kamppailua sekä oman että maailman hyvän ja paremman tulevan vuoksi. Täl-
laisten taistelemisen arvoisten asioiden löytyminen edellyttää kykyä unelmoida 
ja uneksia. 

3.3.2.7 Kasvava ihminen uneksii 

Perusopetuksen opetussuunnitelman ihminen ei uneksi tai unelmoi. Maisema 
näyttäytyy paikkana, jossa vain tosiasioiden, tiedon ja taitojen tallentaminen, op-
piminen, harjoitteleminen ja hyödyntäminen yhteiseksi hyväksi on tärkeää. Do-
kumentin 473 sivuun ei mahdu ajatus tai tunne siitä, että todellisuus voisi olla 
muuten kuin järjen tavoitettavissa, että ihmisen olemista voisi ohjata muu kuin 
tietoon ja havaintoihin perustuva jo olemassa oleva maailma. Oppijoita toki ”roh-
kaistaan mielikuvituksen käyttöön ja kekseliäisyyteen” (OPS 2014, 21), mutta sel-
laisen uneksimisen kieli, josta ja jota Unamuno puhuu, uupuu opetussuunnitel-
mateksteistä tyystin. Kieli on tyhjennetty juuri siitä tunteen ja toivon, kärsimyk-
sen ja traagisen elämäntunnon, tahtovan taistelun kiivaasta kielestä, jonka yllyt-
tämisen hän koki myös kasvatuksen ensisijaiseksi tehtäväksi. 

Opetussuunnitelmassa oppilaita kyllä ”rohkaistaan rakentamaan uutta tie-
toa ja näkemystä”. Ja luonnollisesti ”innovatiivisten ratkaisujen löytäminen edel-
lyttää, että oppilaat oppivat näkemään vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkökul-
mia ennakkoluulottomasti ja voivat käyttää kuvittelukykyään olemassa olevien 
rajojen ylittämiseen.” (OPS 2014, 20-21.) Tämänkaltainen uuden luominen ei kui-
tenkaan ole itsensä oikeaksi itsekseen unelmoimista tai maailman uudeksi unek-
simista sellaisessa merkityksessä kuin ymmärrän Unamunon tarkoittaneen. Hä-
nelle kyse ei ollut tiedon rakentamisesta tai globaalia taloutta tai ihmiskunnan 
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tieteellis-teknillisen kehityksen edellytysten ruokkimisesta ja varmistamisesta, 
vaan ihmisyksilön ja koko ihmiskunnan henkisen olemassaolon kysymysten 
kanssa elämisestä ja siihen kasvamisesta. 

Konkreettiset kasvajat eivät kuitenkaan lakkaa uneksimasta. Heillä on sy-
dämen unelmia, eri kokoisia, eri makuisia, kuten tarinamme kertoo: 
 
MÄ LENNÄN RAKETILLA TOISILLE PLANEETOILLE 
 
”Musta tulee lentäjä.” 
”Musta tulee poliisi.” 
”Musta tulee palomies.” 
”Minusta tulee Suomen seuraava presidentti.” 
”Musta tulee astronautti. Mä haluun olla ensimmäinen suomalainen nainen avaruudessa” 
”Musta tulee ääninäyttelijä Hollywoodiin.” 
”Mä teen vaan kulmia ja ripsiä ja kynsiä, enkä todellakaan aijo puristella mitään toisten finni-
naamoja.” 
”Musta tulee tosi-TV -tähti, niinku Kim Kardashian. Kuka ei haluaisi olla rikas, kaunis ja kuu-
luisa, sellanen, jota kaikki seuraa?” 
”Musta tulee futisammattilainen Ranskaan.” 
”Opettajaa musta ei ainakaan tuu, sen täytyy olla ihan hirveetä hommaa. Kuunnella ja ko-
mennella huutavia kakaroita kaikki päivät vuodesta toiseen!” 
”Musta tulee isona tieteilijä-taiteilija.” 
”Musta tulee isona kauhakuorma-aja.” 
”Mikä mulle ois sopiva ammatti isona?” 
”Musta tulee psykologi.” 
”Musta tulee lääkäri. Mä haluun löytää parannuskeinon syöpään, ettei kenenkään tartte me-
nettää isäänsä, niinkun mun.” 
”Mä rupeen tubettajaksi ja elän sitten sponssituloilla. 
”Musta tulee keksijä.” 
”Mä haluun lastentarhaan töihin.” 
”Mä rupeen lentoemännäks tai matkaoppaaksi.” 
”Mä meen ainakin lukioon ja sitten mä meen oikikseen ja musta tulee lakimies.” 
”Mä aioin ammattipelaajaksi tai pelisuunnittelijaksi. Perustan oman firman ja teen miljoonia.” 
”Mä aion elää ekologisesti, enkä todellakaan aio alistua tän riistokapitalistisen yhteiskunnan 
talouskasvun orjaksi. Mä etsin vaihtoehtoisen yhteisön, jossa eletään kestävästi, polyamori-
sesti ja vegaanisti, tietty.” 
Aurora kuuntelee lisääntyvästi ahdistuen, kun opettaja kyselee jokaiselta yksi kerrallaan, mitä 
kukin aikoo tehdä elämällään, mihin tähtää ensi syksynä.” Miten sellanen haluaa lentäjäksi, 
jonka pullonpohjalasin läpi ei edes näe sen silmiä. Tai ääninäyttelijäksi tyyppi, joka ei uskalla 
luokan edessä sanoa sanaakaan, vielä Hollywoodiin, kun enkku ei suju senkään vertaa. Ja 
eiks lääkikseen ja astronauttihommiin pitäisi olla hyvä matikassa ja fyssassa, ei sinne vitosen 
rivillä voi mennä. Miten poliisi- ja palomiesammattikorkeeseen otettaisi fyysisesti ylivertai-
sesti luokan läskeimmät? Pelkkä tuntikausien peliriippuvuuden motivoima aamuöinen lanit-
taminen tuskin tekee kenestäkään voittajaluokan pelaajagurua, ja futistähdeksi varmaan olis 
hyvä ensi pelata lajia jossain joukkueessa. No, nykyisen pressan lukiotodistus kyllä viittaisi 
Akin saumoihin päästä maan johtoon lähitulevaisuudessa”, Aurora ruotii mielessään luokka-
kavereidensa tulevaisuudennäkymiä oman vuoron lähestyessä. ”Mutta mitä ihmettä mä alan 
tekemään, kun ei mulla ole mitään ideaa? Kaikki tuntuu niin turhalta. Jokanen ponnistus kui-
tenkin valuu vaan hukkaan, kun ei musta oikeesti ole yhtään mihinkään. Mä oon täysidiootti. 
En osaa mitään, en tajuu mitää, en opi yhtään mitään. Ja tälleen, kun asiat on, niin ei mitään 
duunia saa kuitenkaan. Mutsi on tehnyt pätkäduuneija aina, vuokrakämpässä asutaan yhä 
vaan, eikä näytä kauheen hyvältä toi ilmastonmuutos, terrorismi, seuraava maailmansota ja 
eläkepommi ja…. Kun oikeesti mä haluaisin vain omakotitalon jostain tästä läheltä, koiran, 
kivan aviomiehen, kaksi lasta pojan ja tytön. Ja vähän matkustella, jos on varaa. ”Ja mites, 
Aurora, sitten, minnes sinä olet matkalla, mikä on sun tavoite?” 
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’Uneksia’ on Unamunolle ihmisyyden perustavia verbejä. Ihmisen erottaa eläi-
mestä hänen kykynsä uskoa johonkin ja hänen kykynsä luoda itsensä ja todelli-
suutensa. Jos ajattelemme uneksimisen olevan keino luoda ja tavoittaa jotakin, 
mitä ei vielä ole tai, minkä olemassaolosta ei vielä ole tietoisuutta, on se myös 
verbi, joka luo uutta, vielä olematonta olevaksi ja todeksi. Luominen on sosiaali-
nen prosessi. Taideprojekteissa on lupa sivuuttaa koulun järjen ja kognition kes-
keisyys, sensuuri ja kritiikki. Taiteessa voi olla mikä vain. Tehdä sellaista, mitä ei 
ennen osannut tai uskaltanut. Mahdollisia maailmoja, joiden ei tarvitse olla tie-
teellisessä mielessä totta. Samalla viriää yhteinen tunne merkityksistä, minkä 
myötä tulee hyväksytyksi ja tunnustetuksi osaksi jotakin itseään suurempaa ko-
konaisuutta. Koulu on rakennettu älylle ja järjelle, ei uneksiville sieluille, runoi-
leville sydämille. 

Mistä uneksi Miguel de Unamuno? Mielenrauhasta? Rakkaudesta? Ikui-
sesta elämästä? Mistä uneksii kasvava suomalainen konkreettinen elävä ihminen? 

Kasvavien nuorten unelmat ovat villejä: MÄ pystyn mihin vain! Jos lapselta 
tai nuorelta riistetään kyky uneksia elämäänsä, ei ole mahdollisuutta muutok-
seen, kasvuun ja kehitykseen. Kasvu perustuu unelmaan paremmasta tai enem-
mästä. Kasvatus perustuu toivoon täydestä, eheästä ihmisestä. Kummassakin ta-
pauksessa kyse on jostakin, mitä ei vielä ole, ja itse asiassa lopulta saavuttamat-
tomasta ihanteesta, unelmasta, joka ei milloinkaan voi toteutua. Olemisen su-
mussa ja elämisen ristiriidassa uneksimisen luova ja kasvattava dynamiikka on 
ainoa, mikä mahdollistaa tahdon tapailla tavoittumattomia, kaipuun taistella 
traagisuutta tuntien saavuttamattoman puolesta, toivon uskomattomaan mat-
kaan. Elämä on unta. Nuori elää sumussa, missä asiat harvoin ovat selkeitä tai 
hallittavia. Ristiriidat elämän dynaamisena käyttövoimana ovat kasvajalle lihaa 
ja verta sekä itsessä että kohtaamisissa toisten ja ympäröivän yhteisön kanssa. 

3.3.3 Kasvava ihminen on ristiriitainen minä yhteisössä 

Elämme yksilöllisyyden aikaa, mutta myös Unamunolle minä tuli ennen muita. 
Yksilöityvä, personoituva minä on myös kasvavan ihmisen lähtökohta maail-
maan, sen rakentaminen kasvamisen keskeinen tavoite. Kukaan ei tee matkaansa 
elämässä yksin. Opetussuunnitelman ihminen kuuluu monikulttuuriseen koulu-
yhteisöön, jossa harjoitellaan sosiaalisia taitoja (OPS 2014, 21). Perusopetuksen 
tarkoitus on paitsi tarjota oppilaille mahdollisuus osaamisen monipuoliseen ke-
hittämiseen myös ”rakentaa oppilaiden myönteistä identiteettiä ihmisinä, oppi-
joina ja yhteisön jäseninä. Opetus edistää osallisuutta ja kestävää elämäntapaa 
sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyteen. Perusopetus kasvattaa 
oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen ja puolustamiseen.” 
(OPS 2014, 18.) Opetussuunnitelman ihmiskuvassa korostuu toisaalta voimalli-
sesti osaamisen, ei niinkään persoonan, kehittäminen ja toisaalta kasvavan ihmi-
sen asema globaalissa, monikulttuurisessa viime kädessä koko ihmiskunnan kat-
tavassa yhteisössä, mutta ennen kaikkea suomalaisessa demokraattisessa, huma-
nistisessa yhteiskunnassa. 
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Unamunon ihmisessä, niin vahvasti kuin hän yhteiskunnan osa ja kasvatti 
onkin, käy yksilö ja persoona aina edellä. Jokaisen on kuljettava oma polkunsa 
itse. Yksilöllinen personoituva, konkreettinen ihmisyys on hänellä ainoa reitti 
universaaliin koko ihmiskunnan kattavaan ymmärrykseen ja eettisyyteen. Yrjö 
Kallisen (1971, 95) sanoin: Jokainen ihminen on ainutkertainen yksilö, mutta 
heissä vaikuttavat samat perusvoimat. Kasvavan ihmisen minä ei ole vielä rajattu 
ja täysinäinen, jossei ole aikuisenkaan. Ihmisenä kasvun ja kasvattamisen kautta 
ihminen voi askeltaa kohti täydempää itseään ja siten eettisempää kohtaamista 
yhteisönsä kanssa. Kasvuun kuuluu erilaisia vaiheita, joissa oma minä laitetaan 
koetukselle ja toisten suhdetta tähän minään koetellaan. 

Minän rakennushanke tapahtuu monilla näyttämöillä. Kotona lapsi etsii 
paikkaansa ja asemaansa perheessä. Oppilaitosyhteisössä minäkuvaa jäsentävät 
tekijät astuvat kehiin heti, kun lapsi laitetaan ensimmäistä kertaa vertaisryhmään, 
kasvattavan aikuisen katseen alle. Vaikka minä tulee minälle ensin, yhteisön 
merkitys on oleellinen. Lapsi imee ympäröivän kulttuurin sekä perheessä, kou-
lussa että yhteiskunnassa laajemminkin äidinmaidossaan, hengittää sen omaksi 
lihaksi ja luukseen huomaamattaan. Ihmisyhteisö ympärillä, vertaisryhmä erityi-
sesti, heijastelee nuorelle hänen minäänsä. Persoonaa ei ole ilman yhteisöä nuo-
rellekaan, joten monessa kohtaa sosiaalinen paine ratkoo niitä valintoja ja pää-
töksiä, jotka muuten tuntuvat vaikeilta ratkaista. Tekemällä uravalintoja nuori 
rakentaa ja uneksii itseään. Monodialogia itsensä kanssa käydään sosiaalisessa 
mediassa tavalla, jolla on nykyisellään ratkaiseva merkitys kasvavan ihmisen 
identiteetin, persoonan ja sosiaaliseen yhteyteen kuuluviiden kokemuksen kan-
nalta. 

Kulttuuri, jonka ihminen imee itseensä Unamunon mukaan jo äidinmaidos-
saan, joka kulkeutuu meihin kielessä ja inhimillisessä toiminnassa, kuvissa ja 
tunnelmassa, maisemassa ja matkareiteissä, asettuu kasvajiin vaivihkaa ja vai-
heittain, kuten nyt tuleva tarinamme ilmentää. 

 
KOTIPIHASSA MAHTUU HENGITTÄMÄÄN 
 
Inna ryntää itkien hiekkalaatikolta äidin syliin: 
- Äiti, miksi isot pojat pihalla haukkuu toisia homoiksi? 
- ? 
- Ku, eikse homo tarkota, että mies rakastaa miestä. 
- Niin, tai nainen naista. 
- Niin mitä pahaa siinä on, että joku rakastaa toista, kun ne silleen haukkuu? Onhan lahjal-

lakin kaksi iskää ja äiti. 
- Ei siinä ookaan mitään pahaa. 
- No, miks ne sitten haukkuu? 
-  No, sen vähän silleen, että ihmiset pelkää sellaisia, jotka on erilaisia, ja ei ne sitten ajattele, 

mitä ne sanoo tai…. 
-  Miten ne sitten on muka niin erilaisia, mä en ymmärrä? 

Äiti lohduttaa Innaa ja pian hän jatkaa leikkejään kiipeilytelineellä. Sitä Inna ei vielä 
tässä vaiheessa tiedä, että viiden vuoden kuluttua hän itse tulee sanomaan veljeään homoksi 
hermostuessaan, mihin pikkuveli vastaa: ”Emmä oo mikään homo!” 
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Kuinka tapahtui tarinan kasvajan kulku siihen, että hän omaksui erään kulttuu-
rillemme tyypillisen tavan kohdella kieltä ja kohdella toisia ihmisiä ympäril-
lämme ja edelleen toisia syrjivässä yhteiskunnassamme? 

Opetussuunnitelmatekstissä mielenkiintoista on se, mikä ei näy. Mikä on 
opetussuunnitelmatekstin ¿para qué?, ”mitä varten?” Määräysasiakirja on kirjoi-
tettu ihanne mielessä, ei suinkaan kuvaamaan todellista tilannetta. Opetussuun-
nitelma on täynnä ristiriitaisia tendenssejä: 

Arvioinnin tulee olla kannustavaa ja pohjautua henkilökohtaisiin tavoittei-
siin ja kehitykseen, mutta arvosanalle 8 asetetaan kuitenkin päättöarvioinnin tai-
totason valtakunnalliset kriteerit, kuten aina ennenkin. Eikö parempi olisi suh-
teuttaa oppijan osaamista näihin koko ajan. Arvioinnissa arvioidaan asioita, joita 
ei ole opiskeltu tai opetettu koulussa. Onko vanhempien siis opetettava ja tehtävä 
läksyt lasten kanssa yhdessä? 

Wileniuksen mukaan suomalaisessa peruskoulussa ja koulutuksessa koros-
tuu älykkyys, joka ei liity tunteeseen eikä tahtoon. Kehittämättä jäävät ominai-
suudet kuten ”omaperäisyys, soveltamiskyky, rohkeus, ennakkoluulottomuus, 
luovuus, sosiaalisuus, luotettavuus, arvostelukyky, johdonmukaisuus, kätevyys, 
havaintokyky, pitkäjänteisyys, empatia ja moraalisuus.” (Wilenius 2002, 10.) 
Opetussuunnitelma keskittyy taitojen oppimiseen olettaen, että ihmisenä kasva-
minen tulee siinä sivussa. Onko näin kuitenkaan? Aikuisten läsnäoloa, ihmisten 
välistä vuorovaikutusta ja kohtaamista, yhteisöllisyyttä ei laatuina voi kirjata mi-
hinkään tekstiin, niin että merkitys säilyisi. Ne ovat asioita, joiden on tapahdut-
tava elävässä todellisuudessa ihmisille, ihmisissä ja heidän välillään. 

Mitään ei voi varsinaisesti tapahtua ihmisten välillä. Pikemminkin vuoro-
vaikutus tapahtuu ihmisten kesken. Tarvitaan aina yksilöllisiä persoonia koke-
maan ihmisten välisiä asioita, jotta ne tulisivat todeksi. Vuorovaikutus muun 
kuin oman tietoisuuden ja itsen kanssa edellyttää vähintään kahta tällaista per-
soonallista yksilöllistä olentoa ja olemista. Ihmisten välisyys viriää vain, kun mo-
lemmat navat ovat läsnä.  Kuitenkin juuri tuo välisyys on se, minkä esimerkiksi 
oppija koulussa kokee ryhmähenkenä ja opettajasuhteena ja kasvaja kotona per-
heen ilmapiirinä ja suhteessa kasvattajaan. Toisinaan tuntuu, että tämä ratkaisee 
ja määrää kaiken, kuten vaikkapa systeemiteoreettinen lähestymistapa mieltää-
kin. 

Opetussuunnitelma edellyttää jatkuvaa oppilaiden yksilöllisyyden huomi-
ointia ja yksilöllisten oppimisen polkujen mahdollistamista. Kun vuorovaiku-
tusta ja läsnäoloa laskee absoluuttisin numeroin, käy kasvatuksen matematiikka 
mielenkiintoiseksi. Jos luokalla on vaikkapa 26 oppilasta ja yksi opettaja, jokai-
selle oppilaalle riittää opettajan yksilöllistä ohjausta 1 minuutti ja vajaa 44 sekun-
tia. Opetus todentotta perustuu itseohjautuvuuteen ja jos oppijalla ei ole taitoja 
tahtoa ja ohjata itse itseään, oppiminen on vaakalaudalla. Nykyisin peruskou-
lussa alakoulusta alkaen tehdään paljon erilaisia projektitöitä, joissa vastuu 
omasta oppimisen prosessista on oppilaalla itsellään. Näin ajatellaan opittavan 
oppimaan oppimisen taitoja. Kuinka moni peruskouluikäinen lapsi oikeasti on 
kykenevä tällaiseen? Moniko oppii opetussuunnitelmassa vaadittavia taitoja 
tällä tavoin, hyvin vähäisellä ohjauksella? 
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Elämä on ristiriitaista, kuten ovat vanhempien, opettajien ja ympäröivän 
yhteiskunnankin omaan persoonaan kohdistuvat vaatimuksetkin. Kasvaja elää 
kaikkia näitä ristiriitoja lihassaan ja luussaan. Hän jää traagisen elämäntuntonsa 
puristuksiin, eikä aina kykene löytämään tahtoa noustakseen kuilun pohjalta, 
ryhtyäkseen tekoihin, jotka saavat hänet onnistumaan. Kaiken tämän keskellä 
elämän nälkä ja rakkaus itseä ja toisia kohtaan saavat hänet kuitenkin sinnittele-
mään elämänsyrjässä kiinni. Rakkaus on myös se voima, jolla kasvattaja voi aut-
taa tahdon herättelyssä, jotta nuori tulisi itsekseen ja voisi elää omaa elämäänsä.  

Unamunon San Manuelin hahmo, pappi, joka saarnaa ja julistaa vakuutta-
vasti ja uskottavasti vastoin omaa vakaumustaan herättää ajatuksen myös am-
mattikasvattajan, opettajan sisäisestä ristiriidasta. Opettaja edustaa virallisen for-
maalin kasvatusjärjestelmämme ammattikasvatuksen ammattitoimijana järjes-
telmää, joka mahdollisesti inhimillisestä hyvästä tahdosta lähtien on rakennettu, 
mutta joka elää omaa hallitsematonta elämäänsä ja edustaa paljolti myös yhteis-
kunnassa vallitsevia muita arvoja. Yhteiskunta odottaa ihmiseltä tuottavuutta, 
suostumista koneistoa palvelevaksi toimijaksi, välineeksi yhteiseksi hyväksi ole-
tetulle tai markkinavoimien tarpeille, jotka eivät näe ja huomioi ihmistä elävänä 
ja konkreettisena olentona kaikkine verbeineen. Opettaja tekee työtään ammatti-
kasvattajana, tavoitteenaan kasvatettavien ihmisten hyvä. Suhde kasvavaan ih-
miseen on ristiriitainen, sillä ammatillisuus vaatii etäisyyttä ja viileyttä, ihmisen 
kasvattaminen aitoa lämpöä, välittämistä, läheisyyttä ja huolenpitoa. Opettajuus 
on muutakin kuin viranhoitoa (Heikkinen & Huttunen 2013, 103). Tilaa tarvittai-
siin myös ”Kulkureille, Turisteille, Pelureille ja Kuljeksijoille” niin opettajankou-
lutuksessa kuin työelämässäkin (mt., 112). Ehkä maailmamme muutenkin mah-
tuisi enemmän Runoilijoita, Taistelijoita ja Uneksujia. Miten ammattilainen ra-
kastaa aidosti? Miten virkavelvoitteet toteutetaan vaatimusten ollessa ristiriitai-
sia, mahdottomia saavuttaa tai kohtuuttomia tarjottuihin puitteisiin ja voimava-
roihin nähden? Voiko (virka)velvollisuus olla saada kansa ja koko kylä koke-
maan olevansa rakastettu ja rakastamaan yhteiskuntaa? Ja jos ei ole, mikä se sit-
ten voi olla? 

Näiden kysymysten siivittämänä lähden samoamaan suomalaisen kasva-
tuksen maisemaa. Ensin esittelen Unamunon näkemyksiä kasvatuksesta, minkä 
jälkeen sovellan niitä joihinkin 2000-luvun suomalaisen kasvatusmaiseman arjen 
ilmiöihin. Lopuksi saavun jälleen uusien ristiriitojen äärelle, sellaisten, joita niin 
kasvaja kuin kasvattajakin elävät näissä maisemissa matkatessaan. 
 
 



 
 

227 
 

----- ensimmäinen asia on kasvattaa heidät hyvin. 

----- lo primero es educarlos bien.              (Unamuno 1981a, 69.) 

Seuraavaksi tarkastelen Miguel de Unamunon kasvatusajattelua. Ensin pereh-
dyn hänen näkemyksiinsä rakkaudesta kasvatuksen ainoana mahdollisena läh-
tökohtana. Selkiytän sitä, mitä Unamuno tarkoittaa pedagogialla, toisin sanoen, 
miten hän ymmärtää sanan ’pedagogiikka’ merkityksen. Käyn läpi hänen käsi-
tyksensä siitä, mitä rakkaus on, ja mikä sen ja pedagogiikan asema kasvatuksessa 
on. Tämän jälkeen tutkin tarkemmin, kuinka Unamunon kasvatusajattelu suh-
teutuu luvussa 3.1.1 käsittelemieni Unamunon konkreettisen ihmisen verbeihin. 
Paneudun kuhunkin verbeistä rakkaudessa kasvattamisen tai rakkaudellisen 
kasvattamisen näkökulmasta ja tuon Unamunon kasvatusajattelun suomalaisen 
kasvatustodellisuuden maisemaan.  

Luvussa 3.3 sovelsin Unamunon filosofisia keinoja, monodialogia, metafo-
raa, tarinaa, ristiriitaa ja toistoa hänen ihmiskäsityksensä osalta konkreettisiin 
kasvajiin Suomessa. Nyt tuon vuoropuheluun lisää ulottuvuuksia, vaikka kokei-
luni keinot säilyvät samoina. Tämän luvun tarkasteluissa on useita toisiaan ris-
teäviä ja koskettavia tasoja: Unamunon ajattelu, häntä tutkineiden tulkinnat, ta-
rinoiden muodossa näyttäytyvä konkreettisten kasvattajien ja kasvajien ristirii-
toihin haihtuva fakto-fiktiivinen eletty elämä, 2000-luvun suomalainen ihmistie-
teellinen ja kasvatusfilosofinen tutkimus, Suomessa viime vuosina julkisissa tie-
dotusvälineissä kasvatuksen teemoista käyty keskustelu, oma monodialogin ja 
metaforien kielelliseen muotoon pureksittu ymmärrykseni ja tulkintani näistä 
kaikista erikseen ja yhdessä sekä ne ristiriitaiset, jännitteiset ilmiöt, joita kasva-
tuksen tiimoilta kasvattavan ihmisen todellisuudessa jää Unamunon näkemys-
ten läpi suodatettuna elämään. Jatketaan matkaa Unamunon kasvatusajattelun 
kuvauksella. 

4 KASVATUS: RAKKAUTTA JA PEDAGOGIIKKAA 
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4.1 Unamunon kasvatusnäkemys: Rakkautta, ei pedagogiaa 

Aloitetaan siitä, mihin Unamuno lopettaa. Hän päättää romaaninsa Amor y peda-
gogía (1902), ”Rakkautta ja pedagogiaa”, seuraavin sanoin: 

Pitäkäämme juhlamme rauhassa ja hukuttakaamme, tukahduttakaamme pedagogia 
rakkauteen. 112 (Unamuno 1946a, 171.) 

Suomeksi Unamunon ajatuksen voi ymmärtää kahdella tavalla. Pedagogian tu-
kehduttaminen rakkauteen tarkoittaisi, että rakkaus tappaa pedagogian, vie siltä 
hengen ja voittaa taistelun. Pedagogian hukuttaminen rakkauteen taas tarkoit-
taisi sitä, että pedagogia kyllästetään rakkaudella. Kumpaa Unamuno tarkoitti? 
Kumpaakinko? On huomioitava, että Unamuno käyttää termiä pedagogiikka (pe-
dagogía) hyvin kapeassa merkityksessä. Pedagogiikka on hänelle tieteellisellä, so-
siologisella menetelmällä rakennettu metodi kasvattaa lasta nimenomaan tieteen, 
järjen lähtökohdista ja järjen kehittämiseksi. Unamunon ”pedagogia”, siinä mer-
kityksessä kuin hän sen provosoiden Amor y pedagogíassa esittää, ei sisällä taide-
kasvatusta, tunnekasvatusta, eikä kasvattajan ja kasvajan välisen vuorovaikutus-
suhteen muita ulottuvuuksia kuin tiedon jakamisen ja siirtämisen, ohjaamisen 
tiedon äärelle ja oman järjen tehokkaan käyttämisen olemisen perustana. Una-
muno käyttää siis sanaa pedagogiikka tarkoituksellisen provosoivasti ja merkityk-
sessä, joka poikkeaa ratkaisevasti siitä, kuinka me tämän päivän kasvattajat tai 
kasvatustietieteilijät sen käsitämme.   

Unamuno vastustaa vakaasti vaikkakin huumorin keinoin pedagogiikkaa 
tai kasvatusta tieteenä tai tiukkana, järjestelmällisenä metodina. Hän tuo Amor y 
pedagogian Don Aviton myös toisen romaaninsa Usvan tarinaan keskustelemaan 
päähenkilön, Augusto Perezin, kanssa: ”- Elämä on ainoa elämän opettaja, mi-
tään oikeaa pedagogiikkaa ei ole olemassakaan. Elämään oppii vain elämällä.”113 
Kunkin ihmisen on aloitettava elämänsä alusta ja opeteltava itse sitä elämään. 
(Unamuno 1997b, 96). Rakkaus ja pedagogiikka ovat yhteensovittamattomat, hän 
myös toteaa (Unamuno 1946a, 46). Unamunon tapa käyttää sanaa pedagogiikka on 
tavanomaisesta poikkeava, jopa erheellinen, Latorre (1974, 30) väittää. Käsitteen 
tarkempi määrittely ei luonnollisestikaan Unamunoa kiinnosta. Latorren mu-
kaan etenkin Amor y pedagogíassa Unamunon tapa käyttää termiä lähenee termiä 
cientifisismo, jonka voisi suomentaa tieteellisyys. Unamuno siis työntää pedagogii-
kan pois elävän kasvatuksen luota, konkreettisen ihmisen tuntumasta itselleen 
niin vastenmielisen abstraktin ja teoreettisen alueelle. Taustalla häilyy hänen pel-
konsa siitä, että pedagogiikka metodisena järjestelmänä, jonka tavoitteena on en-
nalta määritellyn mallin mukaisen ihmisen rakentaminen, tekee kasvatuksesta 

                                                 
112 Tengamos la fiesta en paz, y ahoguemos en amor, en caridad, la pedagogía (Unamuno 
1946a, 171). 
113 La vida – le dice – es la única maestra de la vida; no hay pedagogía que valga (Unamuno 
2001, 133-134). Tässä käännös “ei ole olemassakaan” ei kata täysin verbin valer koko 
merkitystä. Se tarkoittaa sekä päteä että olla jonkin arvoista. 
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mekaanista ja kaavamaista, eikä näin olen vastaa todellisen ihmisen kasvattami-
sen tarpeita. (Mt., 33.) 

Viittaan tässä sanalla pedagogia nimenomaan tuohon Unamunon pedagogi-
aan edellä mainitussa erityisessä ja kapeassa merkityksessä. Unamuno rinnastaa 
pedagogiikan tai pedagogian yllä mainitussa merkityksessä demagogiaan, kan-
san tahalliseen, valheellisin lupauksin ja manipuloiden tapahtuvaan harhaanjoh-
tamiseen ja kiihottamiseen (Unamuno 1946a, 18). Termillä pedagogiikka tarkoitan 
laajemmin kasvatustieteen käsitettä, jota käytetään merkitsemään seuraavia asi-
oita: 

 
a) Kasvatusoppi tai yleinen kasvatusteoria 
b) Yleinen kasvatusteoria ts. yleisen kasvatustieteen osa-alue, joka tutkii 

koulussa tapahtuvaa kasvatusta käytännön toimintana 
c) Kasvattamisen tapa tai tietämys kasvatuksesta 
d) Erityinen tapa kasvattaa, esim. steinerpedagogiikka, konstruktivistinen 

pedagogiikka, verkkopedagogiikka, erityispedagogiikka, kriittinen peda-
gogiikka jne. 

e) Tietty teoria kasvattamisen tavasta 
f) Kasvatus käytännön toimintana, jossa kasvattaja-aikuinen ohjaa ja opet-

taa kasvajaa/kasvatettavaa lasta. Toiminnan tarkoitus on saattaa lapsi 
toimintakykyiseen aikuisuuteen ja ehjään ihmisyyteen 

Voidaan käyttää konstruktivistista pedagogiikkaa, yhteistoiminnallisen oppimi-
sen pedagogiikkaa, Reggio Emilia -pedagogiikkaa, digipedagogiikkaa, verkko-
pedagogiikkaa, seikkailupedagogiikkaa, leirikoulupedagogiikkaa, tutkivan op-
pimisen pedagogiikkaa, taidepedagogiikkaa, liikuntapedagogiikkaa, tanssipeda-
gogiikkaa ja toiminnallisen oppimisen pedagogiikkaa. Lapsensa voi laittaa Mon-
tessori-pedagogiseen päiväkotiin ja opiskella voi steinerpedagogisessa lukiossa. 
Päiväkodissa lastenhoitajat sanovat tekevänsä arjen pedagogiikkaa.  Voikin ky-
syä, tarkoittaako termi näissä eri yhteyksissä samaa vai eri asiaa. Unamunon pe-
dagogia -sanan merkitys on lähinnä kohdan e. tiettyä kasvattamisen teoriaa tässä 
tapauksessa rationaalisen tieteen ja ihmisen järjellisen ulottuvuuden perusteella, 
loogisesti, suunnitelmallisesti ja tietoisesti rakennettua järjestelmää. 

Palataan Unamunon Amor y pedagogíaan. Ensimmäisen painoksen esipu-
heessa Unamuno itse sanoo: ”pahin puute, jonka tälle teokselle voi osoittaa on se, 
ettei voi varmasti tietää, mitä sen kirjoittaja siinä oikeastaan sanoo, […]” (Una-
muno 1946a, 10). Romaanissa Unamuno kertoo tarinan Avito Carrascalista, joka 
päättää ryhtyä pedagogiksi, kasvattamaan neroa. Hän etsii itselleen vaimoa lap-
sensa äidiksi ensin deduktiivisesti, eli etsien oikeaa naista täyttämään tietyn tar-
koituksen. Avito lankeaa kuitenkin valitsemaan induktiivisesti, eli odottamatto-
man rakastumisen seurauksena, sivistyneen ja hyvätaustaisen Leonian sijasta yk-
sinkertaisen ja kouluttamattoman Marinan. Avito ja Marina saavat pojan, jonka 
isä nimeää kreikkalaisittain, katolilaisuutta vältellen Apolodoroksi. Unamunon 
nimivalinta tuskin lienee sattumaa Apolodoroksen ollessa eräs Platonin Pitojen 
kehystarinan henkilöistä. Äiti antaa pojalle salaa toisen nimen Luis. Don Avito 



 
 

230 
 

käy kasvattamaan puhtaan tieteellisen pedagogian keinoin Apolodorosta neroa 
ihmiskunnan iloksi ja hyödyksi. Aviton ajatus on, että oikealla menetelmällä, oi-
kein perustein rakennetulla pedagogialla, hän voi tehdä neron kenestä tahansa, 
kuten seuraavasta katkelmasta ilmenee: 

Ottakaa mikä tahansa lapsi, ottakaa hänet alkiovaiheesta asti, soveltakaa häneen so-
siologista pedagogiaa ja hänestä tulee nero. Nerot tehdään […] Ja sen näyttänen…114 
(Unamuno 1946a, 24.) 

Aviton onneksi syntyvä lapsi on poika, sillä neroja voi tehdä Aviton mukaan vain 
pojista. Neuvoja hänelle tässä sosiologisen pedagogian mukaisessa neron kasva-
tuksessa matkan varrella antaa filosofiystävä Fulgencio. Enemmän kuin usein 
Fulgencio tarjoaa Apolodorolle neuvoja ja oppeja, jotka ovat räikeässä ristirii-
dassa Avito-isän jyrkän luonnontieteellisen positivismin, rationaalisuuden ja jär-
jen pedagogian kanssa. Avito ei esimerkiksi tahdo laittaa lastaan kouluun pilat-
tavaksi, vaikka don Fulgencio on sitä mieltä, että tämä on pojan sosiaalisen kas-
vun vuoksi ehdottoman tärkeää. Marina-äiti hellittelee poikaansa isältä salaa, 
osoittaen tälle rakkautta aina sen ollessa mahdollista. 

Varttuessaan Apolodoro kamppailee merkitysten löytämisen kanssa. Luon-
nontiede ei anna hänelle vastauksia kysymyksiin, jotka häntä kaihertavat. Don 
Fulgencion rohkaisemana Apolodoro päättää ryhtyä runoilijaksi, kirjoittamaan 
tarinoita, täysin isänsä toiveiden vastaisesti. Saavuttuaan aikuisuuden kynnyk-
selle Apolodoro rakastuu Claritaan. Koska Apolodoro ei tunne rakkautta, ei hän 
tunnista tunnettaan, eikä löydä sanoja sitä kuvaamaan. Kilpakosija Federico pal-
jastaa lopulta Apolodorolle, mistä hänen tuntemuksissaan on kyse.  

Clarita valitsee Federicon, mikä syöksee Apolodoron epätoivon partaalle. 
Jälleen filosofi Fulgencion ohjeita noudattaen Apolodoro päätyy saattamaan ras-
kaaksi Petran, joka synnyttää hänelle pojan. Viimein Apolodoro riistää itseltään 
hengen, mikä sinetöi Aviton pedagogisen projektin täydellisen epäonnistumisen. 
Apolodoron poika, Aviton lapsenlapsi saa olla Aviton uusi pedagoginen projekti, 
jota filosofi Fulgencio ei pääse sotkemaan. 

Matkan varrella Apolodoro löydettyään rakkauden kokemuksen ja merki-
tyksen ehdottaa isälleen, etteikö rakkaudesta itsestään voisi tehdä pedago-
giaa. ”Miksipä ei tehdä rakkaudesta itsestään pedagogiikkaa?”(Unamuno 1946a, 
120) 115. Pienen epäröinnin jälkeen Aviton tieteellinen mieli lähtee kehittelemään 
uutta aukotonta pedagogista järjestelmää. 

Tarinalla Unamuno yllyttää esiin erilaisia näkökulmia kasvatuksesta. Yh-
täältä hän virittää vastakkainasetteluja: tiede - filosofia, tiede - taide, filosofia -
taide, järki - tunne, elämä - kuolema ja ennen kaikkea rakkaus - pedagogia (näistä 
Unamunon kontradiktioista enemmän luvussa 2.4). Monesti on tulkittu niin, että 
Unamuno puoltaa puhtaasti rakkauteen perustuvaa kasvatusta ja hylkää peda-
gogian rationaalisena projektina, joka kaatuu omaan mahdottomuuteensa ja 

                                                 
114 Tómese un niño cualquiera, digo, tómesele desde su estado embrionario, aplíquesele la 
pedagogía sociológica; y saldrá un genio. El genio se hace […] Y lo demostraré…” (Una-
muno 1946a, 24.) 
115 ¿Por qué no hacer del amor mismo pedagogía, padre? (Unamuno 1946a, 120). 
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tuottaa elämään kykenemättömiä ei-ihmisiä. Esimerkiksi Buenaventura Delgado 
(1973, 167) tutkimuksessaan Unamuno educador, sanoo, että Unamunolla pedago-
giikka redusoituu rakkauteen. Samoin Juana Sánchez-Gey Venegas (2011) artik-
kelissaan ”La Educación en Pensadores Españoles Contemporáneos” korostaa 
rakkautta Unamunon pedagogiikkana. Myös Goicoecea Gaona ja Fernández 
Guerrero (2014, 57)) tunnekasvatusta käsittelevässä tutkimuksessaan ”Filosofía 
y educación afectiva en «Amor y pedagogía», de Unamuno” tulkitsevat, että 
Unamunon mukaan voi opettaa ja on opetettava rakkaudella. Heidän näkemyk-
sessään korostuu lisäksi käsitys rakkaudesta tunteena.  

Itse kuitenkin lähden tulkintaani laajemmasta näkökulmasta. Katson, että 
rakkaus ei Unamunolle ole ensisijaisesti tunne, vaan huomattavasti moniulottei-
sempi inhimillinen peruskokemus, jonka varaan Unamuno toki rakentaa kasva-
tusajattelunsa, mutta joka yksin ei riitä sitä kattavasti tavoittamaan. Samoilla 
linjoilla kanssani ovat myös Yvonne Turin (1962) teoksessaan Miguel de Unamuno 
Universitaire sekä Rafael Rubio Latorre (1974) Educación y educador en el 
pensamiento de Unamuno. Molemmat tuovat esiin Unamunon Espanjassa tekemän 
mittavan työn sekä kasvatuksen poliittisella että erityisesti pedagogisella ken-
tällä. Lisäksi he erittelevät Unamunon tapaa käyttää sanoja pedagogiikka, peda-
gogi ja kasvatus. 

Vaikka pedagogian keinoin kasvatettu Apolodoro valitsee kuoleman116 ,  
Unamuno (1946a, 126) ilmoittaa rakkauden voittaneen. Yksi mahdollinen pää-
telmä tarinasta olisi, että rakkaus voittaa pedagogian kasvatuksen keinona, sillä 
pedagogia epäonnistuu. Tämä olisi mielestäni kuitenkin liian yksiselitteinen joh-
topäätös Unamunon viestistä. Teosta ei tule tulkita hyökkäykseksi pedagogiik-
kaa vastaan, Unamuno kirjoittaa prologissaan (mt., 9). Tragikoominen tarina ei 
ole Unamunolta pyrkimys antaa lukijalleen kasvatusoppeja tai valmiita vastauk-
sia, vaan herättää ajattelemaan kasvatuksen kysymyksiä. ”Rakastakaa lapsia ja 
osannette heitä opettaa”117, toteaa Unamuno (O. c. 1966, IX, 210-211). Koska lapsi 
on aina eri kuin aikuinen, on hänen olemuksensa kasvattajalle Unamunon mu-
kaan aina järjen saavuttamattomissa, toteaa Turin, vain rakastamalla voimme 
lasta ymmärtää, vain oman lapsuutemme kautta voimme heidät tavoittaa. (Turin 
1962, 71). Jokainen kasvatus- ja opetusmenetelmä kannattelee tiettyä ihmiskäsi-
tystä, joten ihmiskäsitys ja ihmisen kasvattamiseen käytetyt keinot ovat erotta-
mattomasti yhtä (mt., 13). Unamunon ajan koulu, jossa asioita opeteltiin ulkoa 
miettimättä niiden merkitystä, jossa opiskeltavat sisällöt perustuivat valmiina 
annettuihin kiistattomiin dogmeihin ja tiukkaan logiikkaan, jossa kasvattajilla oli 
oikeus ja velvollisuus käyttää väkivaltaa kasvajien ojentamiseen, on toki toista 
kuin koulumme nyt. Silti kasvatusfilosofiset oletuksissa opetusmenetelmiemme 

                                                 
116 Ollessaan julkaisemassa teostaan Unamuno pohti muitakin vaihtoehtoja romaaninsa 
loppuratkaisuksi. Hän sanoo ystävänsä luvanneen kääntää kirjan englanniksi, jos Una-
muno muuttaisi kirjan lopun sellaiseksi, että elämä voittaa. Hän kuitenkin asiaa mietitty-
ään pitäytyi alkuperäisessä ratkaisussaan ja antoi Apolodoron tehdä itsemurhan. (Una-
muno 1946a, 131 - 132.) Kuolema, itsemurha erityisesti, on Unamunon fiktiossa merkittävä 
filosofinen kannanotto, osoitus ihmisen mahdollisuudesta päättää omasta olemassaolos-
taan. 
117 Amad a los niños y sabréis enseñarlos (Unamuno O.c. 1966 IX, 210-211). 
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taustalla yhä häilyy samaa perusteetonta varmuutta ja tieteisuskoa, jonka Una-
muno katsoi olevan ihmisen elämän perustavanlaatuista epävarmuutta, traagi-
suutta ja ristiriitaisuutta vastaan. Lisäksi, väittäisin, yhä vain kasvattajille on 
usein hämärän usvan peitossa se, mikä on kasvatuksen keinojen ja niiden taus-
talla väijyvien filosofisten lähtökohtien todellinen suhde. Missä määrin tämän 
päivän suomalaisilla kasvattajilla on tietoinen ja ymmärretty filosofia toimin-
tansa kompassina? 

Kuitenkin Unamunosta juuri äly ja järki pelastavat kansat (Rabaté & Rabaté 
2009, 443). On myös huomioitava se mittava työ, jonka Unamuno teki maansa 
opetuksen kehittämiseksi. Vaikka hän ei julkaissut järjestelmällisiä kasvatusop-
paita, oli hänellä johdonmukaisia näkemyksiä siitä, kuinka ihmistä tulee kasvat-
taa. Toisin sanoen hänellä oli pedagogisia visioita, jotka näkyivät hänen tavas-
saan itse opettaa sovinnaisesta poikkeavalla tavalla ja ajaa koulutuksen merkit-
täviä muutoksia aikansa Espanjassa. Näin ollen pelkkä rakkaus ja sydämen opet-
taminen ei sekään yksistään riitä hyvän ihmisen kasvattamiseen.   

Lähdenkin tässä tarpomaan Unamunon kanssa hieman laajemmin edellisen 
luvun ihmiskuvan eri ulottuvuuksien polkuja. Monet Unamunon kasvatusfilo-
sofiaa tutkineet ovat keskittäneet huomionsa joko Amor y pedagogiaan, jota onkin 
tutkittu runsaasti myös viime vuosina, tai vastaavasti tarkastelleet hänen akatee-
mista työtään kasvattajana ja rehtorina (ks. esimerkiksi Turin 1962; Latorre 1974). 
On tulkittu, että Unamuno valitsee pedagogiikan sijasta rakkauden kasvatuksen 
ainoaksi oikeutetuksi perustaksi. Aikanaan Unamunoa jopa syytettiin hyökkäyk-
sestä pedagogiikkaa ja tiedettä kohtaan, minkä hän itse Amor y pedagogían toisen 
painoksen esipuheessa toteaa olevan vastoin hänen, tieteen miehen ja pedagogin, 
tarkoituksiaan: 

Monista tämä romaani vaikuttaa hyökkäykseltä, ei niitä naurettavuuksia, joita väärin 
ymmärretty tiede kantaa sisällään ja oikealta paikaltaan poistettua pedagogista ma-
niaa vastaan, vaan hyökkäykseltä tiedettä ja pedagogiikkaa itseään vastaan, ja täsmäl-
listä on tunnustaa, että tämä ei ole ollut kirjailijan tarkoitus – sillä emme voi vastustaa 
uskomasta tätä tieteen ja pedagogiikan miehestä, joka ei ainakaan ei ole tehnyt mitään 
sen meille näyttääkseen.118 (Unamuno 1946a, 9-10.) 

Unamunon tragikoomisen kasvatusromaanin kirjaimellinen ja kenties pahantah-
toinen kapeakatseinen lukeminen totuutena hänen kasvatusfilosofiastaan ja pe-
dagogiikastaan on vailla perusteita. Unamunon äänekäs kritiikki positivismia ja 
positivistista pedagogiaa vastaan ei ole tieteen arvon tai merkityksen sen enem-
pää kuin pedagogiikan arvon ja merkityksenkään kyseenalaistamista. 

Tässä tahdonkin tuoda näitä, pedagogia-kritiikin ja kasvattavan rakkauden, 
näkökulmia lähemmäs toisiaan ja toisaalta nivoa yhteen Unamunon ihmiskäsi-
tyksen ja kasvatusajattelun eri puolia. Samoilla linjoilla on myös Rafael Rubio 
Latorre (1974), joka teoksessaan Educación y educador en el pensamiento de Unamuno 

                                                 
118 A muchos parecerá esta novela un ataque, no a las ridiculeses a que lleva la ciencia mal 
entendida y la mania pedagógica sacada de su justo punto, sino un ataque a la ciencia y a la 
pedagogía mismas, y preciso es confesar que si no ha sido tal la intención del autor – pues 
no resistimos a creerlo en un hombre de ciencia y pedagogo -, nada ha hecho por lo menos 
para monstrarnoslo. (Unamuno 1946a, 9-10.) 



 
 

233 
 

puntaroi pedagogiikkaa ja kasvatusta Unamunon ajattelussa Amor y pedagogían 
pedagogiikka-termin ”laimennettua” merkitystä laajemmasta horisontista. Tuon 
myös mukaan suomalaisen kasvatusmaiseman ulottuvuuden, eli esittelen joita-
kin nykyisiä kasvatukseen kytkeytyviä, haastaviakin ilmiöitä ja ehdotan ratkai-
suja Unamunon tarjoamista väylistä käsin. Palataan pedagogiikkaan ja kasvatuk-
seen tarkemmin luvussa 4.2.  

4.1.1 Rakkaus on kasvatuksen perusta 

Koska Unamunolle siis ”rakkaus on ainoa hedelmällinen pedagogiikka”, katso-
taan nyt lähemmin, mitä rakkaus on Unamunolle, minkä jälkeen tarkastellaan 
rakkautta kasvatuksen perustana. Lopuksi kytken tämän ymmärryksen joihinkin 
suomalaisen 119  ja laajemmin länsimaisen kasvatuksen ilmiöihin Unamunon 
konkreettisen ihmisen verbien (ks. luku 3.1.2) viitekehyksessä. ”Rakastakaa lap-
sia ja osannette heitä opettaa”, julistaa Unamuno (O. c. 1966 IX, 210 - 211). Mitä 
se merkitsee? 

Rakkaus on keskeinen teema lähes kaikessa Unamunon tuotannossa erityi-
sesti hänen runoissaan. Hänen romaaneissaan on usein tarinan keskiössä yksi-
näinen mies, joka etsii rakkautta, kohtaa rakkauden ja kärsii rakkaudessa. Näin 
ainakin Amor y pedagogíassa, jossa Avito Carrascal etsii täydellistä äitiä tulevalle 
lapselleen, josta aikoo kasvattaa tieteellisesti neron, Nieblan Augusto Perez puo-
lestaan etsii vaimoa ja tukeutuu kuolleeseen äitiinsä. Yhtä lailla vanhemman ja 
lapsen välinen rakkaus, niin isänrakkaus kuin äidinrakkauskin saavat roolinsa 
Unamunon teoksissa. Äidinrakkaus on Unamunolle rakkauksista rationaalisin ja 
älykkäin, tulkitsee García Blanco (1965, 478).  Romaani La tía Tula käsitteleekin 
puhdasta äidinrakkautta, jonka kokijana on biologisen äidin sisko. Tía Tula ottaa 
huolehtiakseen siskonsa lapsista ja perheestä tämän menehdyttyä. Laajemmin 
rakkautta Unamunon proosassa on tutkinut Luis Frayle Delgado (1995), jonka El 
amor en Unamuno y sus contemporaneos on kattavin esitys rakkaudesta Unamunon 
tuotannossa. 

Rakkaus on keskeisenä aiheena luonnollisesti Unamunon (1997a) filosofi-
sessa pääteoksessa Del sentimiento trágico de la vida en los hombre y en los pueblos. 
Tätä teosta edelsi Unamunon postuumisti varsin myöhään julkaistu Tratado del 
amor de Dios 2003 (eng. Treatise on Love of God 2007). Teosten päällekkäisyys ja 

                                                 
119 Suomalaisessa filosofiassa kiehtova tuore lisä rakkaus – hoiva -keskusteluun on Sara 
Heinämaan (2020) artikkeli ”Values of love: two forms of infinity characteristic 
of human persons”, jossa hän Husserlin ajattelun kautta tarkastelee rakkauden arvoa jatku-
vien inhimillisen hoivan ketjujen muodostumisessa ja ihmisyksilöiden ”äärettömien emo-
tiivisten syvyyksien” kokemisessa. Kiintoisan heijastuspinnan Heinämaan viimeaikaiselle 
tutkimukselle antaa Seura-lehden haastattelu (Puhto 2018), jossa hän toteaa rakkauden 
luonteeseen kuuluva sen, että toisessa rakastetaan myös sitä, mitä hänestä voi tulla, vaikka 
hän ei sitä vielä olisikaan. ”Rakkaus on tunne, mutta se on myös tehtävä, lupaus ja sitou-
mus. Se ei ole mikään ohimenevä puuska, kuten moni muu tunne, vaan se jäsentää elä-
mämme kokonaisuutta.” Heinämaa jatkaa. Rakkaus tunteista monimukaisimpia. ”Meillä 
kaikilla on myötäsyntyinen kyky rakastaa. Silti olemme siinä aika heikkoja, koska emme 
harjoittele rakastamista”, Heinämaa väittää. Oman tutkimukseni kannalta rakkauden näke-
minen myötäsyntyisenä kykynä, jota voi harjoitella on kasvatuksellisesti oleellista.  
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samankaltaisuus käyvät ilmeisiksi erityisesti juuri rakkautta ja Jumalaa koske-
vissa osioissa. Ne ovat kuitenkin selkeästi myös kaksi aivan eri teosta. Nelson 
Orringerin toimittama ja kommentaarein varustettu varhaisempi Tratado on 
luonteeltaan henkilökohtainen tunnustus, jossa Unamuno Augustinuksen tun-
nustusten tapaan (ks. Orringer 2003; 2005) sydäntään purkaen, itseäänkin va-
kuuttaen kuvaa ja perustelee omaa uskoaan kristilliseen Jumalaan. Samalla hän 
rakentaa yhdenlaisen Jumala-todistuksen, joka kytkeytyy tiiviisti hänen näke-
myksiinsä rakkauden luonteesta ja olemuksesta. Tratadosta löytyy Salamancan 
yliopiston Unamuno-arkistoista useita versioita, joissa Unamuno luonnostelee ja 
valmistelee julkaistavaksi tulevaa käsikirjoitustaan. Lopulta mm. Ortega y Gas-
setilta tiiviissä kirjeenvaihdossa saamansa kritiikin vuoksi Unamuno ei elinaika-
naan koskaan Taratadoa julkaissut, vaan julki päätyi lopulta hyvinkin toinen teos 
Del sentimiento trágico de la vida. 

Nämä kaksi teosta ovat sävyltään varsin erilaiset. Vaikka Del sentimiento 
trágicoa voi hyvin perustein myös pitää tunnepitoisena tunnustuksena, on se ra-
kenteeltaan jäsentyneempi, harkitumpi. Unamunon pyrkimys tehdä ymmärret-
täväksi ajattelunsa kokonaisuutta myös filosofisesta ja älyllisestä näkökulmasta 
on ilmeisempi. Tratado puolestaan on täysivaltainen rakkauden ja Jumala-suh-
teen tilitys, jossa rationaalinen analyysi tai viittaukset filosofiaan ja kirjallisuu-
teen ovat vähäisempiä. Unamunon rakkauskäsityksen selventämisen kannalta 
on oleellista tuoda molempien teosten näkökulma mukaan tarkasteluun.  

Rakkaus on Unamunon mukaan ennen kaikkea jotakin, mikä tuntuu itsessä, 
mikä koetaan siten, että eletään konkreettisena ihmisenä, lihassa ja luussa mutta 
myös tietoisuudessa. Näin ollen Unamunon tunnepitoiset, henkilökohtaiset ku-
vaukset Tratadossa vievät lähelle Unamunon autenttista ja alkuperäistä koke-
musta ja näkemystä rakkauden olemuksesta ja vaikutuksista ihmisen elämään. 
Del sentimiento trágicossa vaikutelma on etäännytetty. Unamuno ikään kuin tar-
kastelee asiaa rationaalisemmin, askeleen ja ajan päästä. Vaikutelma korostuu 
entisestään, kun tutkitaan Unamunon varhaisia käsikirjoitusluonnoksia. Näissä 
muistiinpanoissa, jotka nekin löytyvät Salamancan yliopiston Unamuno-arkis-
toista, painottuvat tietyt sanat ja niiden väliset yhteydet tavalla, joka Unamunon 
lopullisissa suorissa teksteissä jää havaitsematta ja kokematta. 

”Ja mitä on rakkaus? Unamuno (2001, 77) empii, “Kuka määritteli rakkau-
den?”.“¿Qué es querer?”, Mitä on rakastaa? ja toteaa sitten: “Määritelty rakkaus 
lakkaa olemasta sitä… ”. Rakkaus, kuten elämä ja ihminen, kaikki konkreettinen 
ja todellinen, menettävät oleelliset ulottuvuutensa alistettuina analyysille, käsit-
teelliselle kuvaukselle ja määrittelyille. Tavoistaan poiketen Unamuno kuitenkin 
pyrkii tuotannossaan vastaamaan omaan kysymykseensä, jos nyt ei suoranaisesti 
määrittelemään, niin ainakin kuvaamaan rakkauden eri puolia. 

Rakkaus on lähtökohtaisesti Unamunolle aina yksi ja sama. On siis ole-
massa vain yksi määrittelemätön kokonaisuus, joka eri tavoin toteutuu ja ilmenee 
todellisuudessa. Vaikka Unamuno klassisen kreikan professorina tunsi hyvin an-
tiikin ajattelijoiden rakkauden filosofiaa, ei hänen rakkauskäsityksessään esimer-
kiksi erottele rakkautta erokseksi, agapeeksi ja filiaksi. Pikemminkin päinvastoin. 
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Rakkaus, amor, on jakamaton. Samalla tapaa kuin ihminen, jota käsittelin edelli-
sessä luvussa 3.1, se ei ole käsite tai idea, ei selitettävissä tai luokiteltavissa, vaan 
sen todellinen olemus paljastuu vain ihmisyksilön sitä konkreettisessa lihassaan 
eläessä.  Luis Frayle Delgadon (1995) tulkinnassa korostuu pyyteettömän henki-
sen rakkauden näkökulma.  Kuitenkin myös hän puhuu Unamunon eros -peda-
gogiikasta ja kasvattavasta eroksesta (Delgado 1995, 14.). Unamuno ei kuiten-
kaan tee eroa rakkauden eri muotojen välille, jolloin tämänkaltainen erottelu ei 
ole hänen ymmärtämisekseen hedelmällistä. Platonin ajattelun ja rakkaus -käsi-
tyksen vaikutusta Unamunon näkemyksiin ei kuitenkaan voi myöskään vähä-
tellä.  

Miira Tuominen (2015) on tutkinut Platonin Pidot -dialogin eri tulkintoja 
tullen johtopäätökseen, että myös Platonille erôs pelkän kauneuden ideaan koh-
distuvan henkisen halun sijasta juuri ihmisyksilöön kohdistuvaa koettua rak-
kautta, joka näin toteutuessaan toimii eettisenä perustana ja näin itseasiassa ylen-
tää sen juuri lihallisen ihmisen kautta (mt., 52). Kauneuden tai hyvyyden ideaan 
kohdistuvan halun Tuominen katsoo olevan samaa ristiriitaista halua kuin lihal-
liseen ihmiseen kohdistuvan. (Mt., 53). Unamunon näkemykset rakkaudesta elä-
vät mitä ilmeisimmin samaa maisemaa kuin Platonin ainakin edellä kuvatulla 
tavalla tulkittuna. Oleellinen ero on siinä, että Unamunolle on epäoleellista ja tu-
hoisaa yrittääkään ymmärtää rakkautta sitä määrittelemällä tai käsitteellistä-
mällä. ”Rakkaus, rakkaus on kaikki” 120 (Unamuno 1966 O. c., 81), eikä tämä 
kaikki ole purettavissa palasiksi. Kuten jo totesin luvussa 2.5, Unamunon filoso-
fiassa sulautuu hänen omaan maisemaansa kaikki se ajattelun historian reitistö, 
jonka polkuja hän on astellut. Unamunon oman filosofiakäsityksen valossa on 
kuitenkin epäoleellista se, mistä tai keneltä nuo vaikutelmat on omaksuttu. 

Rakkaus on Unamunolle ennen kaikkea halua. Tässä haluavassa rakkau-
dessa hän näkee kaksi rakastamisen tapaa (forma), joita olisivat lihallinen eli kar-
naalinen rakkaus ja hengellinen eli spirituaalinen rakkaus, jonka eräs ulottuvuus 
on universaalinen eli kaiken rakkaus. Lisäksi Unamuno puhuu erotismosta, jolla 
hän viittaa puhtaasti seksuaaliseen himoon ja tarpeeseen tuon himon toteuttami-
seen. (Unamuno 1997a, 161-180.) Olisi mielestäni harhatulkintaa ymmärtää nämä 
kahtena eri rakkauden muotona, kahtena eri rakkautena. Rakkaus amor itsessään 
on aina yksi ja sama. Se on samalla kertaa sekä haluava, intohimoinen, lihallinen 
elämää ylläpitävä ihmisten välinen voima että pyyteetön, uhrautuva, ylevä, toi-
siin ja maailmankaikkeuteen yhdistävä myötätunto ja armeliaisuus. Nämä voivat 
Unamunon mukaan olla olemassa ja toteutua vain konkreettisten ihmisyksilöi-
den elämässä. 

Ylipäänsä tässä, kuten muussakin, voi ajatella Unamunon olevan kiinnos-
tunut rakkauden muotojen, käsitteen tai teorian sijaan rakkauden kuvaamisesta, 
elävänä voimana ja ilmiönä, toimintana ja tapahtumisena ihmisessä. Se liikuttaa 
ihmistä, antaa merkityksen ja säätelee konkreettisen ihmisen elämää ja tekoja. Se 
on yksi verbi lisää ihmisenä elämisen listaan, se on se Verbi, josta ja jota varten 
ihminen elää. Unamunoa kiinnostaa rakkauden alkuperä, merkitys ja päämäärä. 

                                                 
120 El amor, el amor lo es todo. (Unamuno 1966 O. c., 81.) 
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Rakkautta itseään hän ei edes pyri määrittelemään, sillä se olisi paitsi mahdo-
tonta myös turhaa ja merkityksetöntä. 

Mutta rakkaus on; rakkaus on kaiken merkitys. Unamuno vastaa omaan 
kysymykseensä näin: “Rakkaus, rakkaus on kaikki” (Unamuno 1946a, 83). Rak-
kaus on rytmi, joka synnyttää ja kannattelee elämään. Rakkaus on musiikki, 
jonka tahtiin maailmankaikkeus tapahtuu (Unamuno 2001, 83). Tämä musiikki 
voi kuitenkin soida vain elävien ihmisten sydämissä, tapahtua vain konkreetti-
sina tekoina ihmisten välillä. “Tieteen rytmi on matematiikka, rakkauden aistil-
linen ilmaus on musiikki. Ilmaus, muttei toteutuma […]” (Unamuno 2001, 83). 
Tällaisena kosmisena voimanakin rakkaus voi siis todentua vain konkreettisten 
ihmisten elämässä. 

Rakkaus avaa aukon todellisuuteen ja totuuteen. Rakkaus on myös kuo-
lema. Tie tähän kaikenkattavaan rakkauteen kulkee siten, että rakkaus on kärsi-
mystä, jonka ihminen tunnistaa itsessään. Ihmisessä viriää myötätunto tuota it-
sessään olevaa kärsimystä kohtaan eli hän alkaa rakastaa itseään. Kaiken rakkau-
den perusta on lihallisessa miehen ja naisen välisessä rakkaudessa, joka tähtää 
omaan kuolemattomuuteen, elämän jatkumisen varmistamiseen. Miehen ja nai-
sen välinen rakkaus on pohjimmiltaan isän ja äidin rakkautta lapseen. Itserak-
kauden herättämä myötätunnon kokemus laajenee ihmisellä koskemaan toista 
ihmistä, toisia olentoja, lopulta abstrakteja asioita ja maailmankaikkeutta koko-
naisuudessaan. Personoitu Jumala on se, mikä mahdollistaa tällaisen syklistyvän 
kehityksen. Katsotaan nyt kutakin näistä rakkauden ulottuvuuksista tarkemmin. 

Ja koska rakkaus pakenee kaikkia määritelmiä, aloitetaan Unamunon näke-
myksen rakkaudesta tarkempi tarkastelu runosta Rosario del amor. 

Rakkauden ruusukko tai Rakkauden rukousnauha on Unamuno antanut 
nimeksi runolle, joka suomennettuna näyttäisi tältä: 

-Rakastatko minua? 

 - Joo! 

  - Älä sano kyllä…. 

   - Sinua rakastan! 

 -Sano uudestaan, että rakastat minua… 

  - Jumaloin sinua… 

- Sinua jumaloin… Ei! 

  - Rakastan sinua, Aarteeni, 

hyväni, elämäni, koko maailmankaikkeuteni! 121  (Unamuno 1975, 311.) 

                                                 
121 ROSARIO DEL AMOR 
 
-¿Me quires? 
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Runoon tiivistyy kaksi keskeistä teemaa Miguel de Unamunon rakkauskäsityk-
sestä. Ensinnäkin kaikki rakkaus maailmassa pohjautuu Unamunon mukaan 
miehen ja naisen väliseen, romanttiseen, kahdenväliseen, lihalliseen rakkauteen. 
Toiseksi aito, todellinen rakkaus, joka on ihmisen elämän maaperä, uskon pe-
rusta ja olemassaolon perusta, kattaa lopulta koko maailmankaikkeuden, kaiken, 
mitä on; kaikki ihmiset, kaikki olennot, kaikkia asiat, kaikki ideat, kaiken. Tie 
tähän kaiken kattavaan rakkauteen raivataan Unamunolla kärsimyksen ja itsen 
rakastamisen kautta myötätuntoon toisia ja toista kohtaan kokien siten, että yk-
silöllinen kärsimyksen kokemus herättää ihmisessä halun armeliaisuuteen ja lä-
himmäisen rakkauteen (caridad) sekä hyväntahtoisuuteen toisia kohtaan. 

4.1.1.1 Rakkaus lähtee miehen ja naisen välisestä rakkaudesta 

Lihaa ja luuta olevan ihmisen rakkauden alkuperä on miehen ja naisen välisessä 
lihallisessa rakkaudessa. Unamuno kirjoittaa: 

Aina, kun puhumme rakkaudesta, mielessämme on sukupuolirakkaus, miehen ja nai-
sen välinen rakkaus, jonka tarkoituksena on ihmislajin jatkaminen maan päällä. Ja 
juuri sen vuoksi emme onnistu palauttamaan rakkautta puhtaasti älylliseen tai puh-
taasti tahdolliseen, jättämällä syrjään sen, mikä kuuluu tunteelle, tai jos niin tahdotaan 
sanoa, aisteille. Pohjimmiltaan rakkaus ei nimittäin ole ajattelua eikä tahtomista: pi-
kemminkin se on halua, tunnetta; jopa hengessä se on jotakin lihallista. Rakkauden 
ansiosta me tunnemme, että henki on lihallinen. (Unamuno 2009, 157.) 

Ja jatkaa vielä: 

Kaikki muu rakkaus syntyy sukupuolirakkaudesta. Rakkaudessa ja rakkauden avulla 
pyrimme säilymään, ja säilymme maan päällä vain sillä ehdolla, että kuolemme, luo-
vutamme elämämme muille. (Mt.) 

Rakkaus miehen ja naisen välillä synnyttää halun lapseen, jossa rakastamme osaa 
itsestämme. Koska ihminen on olentona ensisijaisesti konkreettinen, lihallinen, 
myös ihmisen rakkaus on alun perin lähtöisin ihmisen lihallisesta rakkaudesta 
toista konkreettista ihmistä kohtaan (Unamuno 2007, 7). Riippumatta siitä, kei-
den välillä se vallitsee, rakkaus on Unamunolla kokemuksellisesti kiinni ihmisen 
kehossa ja miehen ja naisen välisessä kehollisessa rakkauden kokemuksessa. 
Tästä kokonaisvaltaisesta, koko kehon aistillisesta kokemuksesta, kohoaa myös 
henkinen, kärsivä rakkaus (mt., 8). Rakkaus kärsii, koska varmuutta rakastetun 
elämän jatkumisesta ei ole, koska mikään rakastavan teko ei voi ratkaista elämän 
traagista ristiriitaa. Koska viime kädessä rakastetun kärsimys on rakastavan 
omaa kärsimystä kuolevaisuuden ja kaiken ristiriitaisuuden äärellä. 
                                                 
-¡Sí! 
-No digas sí…. 
 -¡Te quiro! 
             -Di que me quieres otra vez… 
           -Te adoro… 
-Te adoro… ¡no! 
  -¡Te quiero, mi Tesoro, 
mi bien, mi vida, mi unverso entero! 
 -----   (Unamuno 1975, 311.) 
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Sukupuolirakkauden, kuten rakkauden yleensäkin, pohjalla on itserakkaus, 
ehkä oikeammin itse-rakkaus, amor-propio. Koska itse, minä, el yo on ainoa, josta 
ihmisellä on suoraa kokemusta, ainut, johon hän voi olla suorassa yhteydessä, 
ainoa, minkä oma tietoisuus välittömästi tavoittaa, on ihmisen voidakseen rakas-
taa, ensin rakastettava itseään. Rakkaus lähtee kärsimyksen tunnistamisesta it-
sessä ja laajenee sitten tuon saman kärsimyksen tunnistamiseen toisissa ihmisissä 
ja olennoissa. Ihmisen on tunnettava myötätuntoa omaa kärsimystään kohtaan 
kyetäkseen sitten kokemaan samaa myötätuntoa lähimmäisiään ja lopulta koko 
maailmankaikkeutta kohtaan. 

On sanottu, että rakkaus on molemminpuolista itsekkyyttä. Toden totta: kumpikin ra-
kastavaisista pyrkii omistamaan toisen, ja pyrkii tämän välityksellä omaan ikuistumi-
seensa, vaikkei ajattelisikaan sitä tai pyrkisi siihen. (Unamuno 2009, 158.) 

Tämä on totta myös vanhemman ja lapsen välisessä rakkaudessa. Vanhempi ha-
luaa lapsia (itselleen), hän hankkii lapsia (itselleen), haluaa määritellä heitä, oh-
jata heitä, viedä heidän elämänsä hyväksi katsomaansa suuntaan. Lapsi on aluksi 
yhtä äidin kanssa. Synnyttyään hän haluaa ja tarvitsee äidin oman hengissä säi-
lymisensä vuoksi itselleen turvaksi, ravinnoksi, tueksi. Lapsen kasvaessa puh-
taasti biologiset vaistot muuttuvat tahdoksi, joka pitää sisällään omistamisen 
ulottuvuuden; lapsi alkaa tahtoa, että vanhempi on vain häntä varten, on vain 
hänen.  

Unamunon ihannenainen oli nainen verta ja lihaa, konkreettinen ihminen, 
joka katsellaan nostaa miehen taivaisiin. Unamunon käsitys soveliaasta vaimosta 
on yksi harvoja vakioita, jotka säilyivät läpi hänen elämänsä. Hän tutustui vai-
moonsa Conchaan jo 12-vuotiaana ja rakensi huojuvan henkisen ja emotionaali-
sen vakautensa vaimonsa varaan, joka oli vähän koulutettu kodinhengetär. Una-
munon ihannepuoliso oli ihminen, joka miehensä rinnalla hoitaa kotia, tukee 
miestään ja synnyttää lapsia. (Frayle Delgado 1995, 21-23.) Unamunon käsitys 
hyvästä miehen ja naisen välisestä suhteesta rakentuu siis dynamiikan varaan, 
jossa tasapaino syntyy selkeistä rooleista ja työnjaosta. Nainen ei ole miehen sie-
lunkumppani, eikä älyllinen vertainen, vaan täydentävä osa avioliittoa. Unamu-
non mukaan ainoastaan avioliitossa miehen ja naisen välinen rakkaus voi täy-
dentyä.  

Miehen ja naisen välinen suhde on keskeisessä roolissa monissa Unamunon 
kaunokirjallisissa teoksissa. Runoissa (esimerkki yllä) korostuu romanttinen 
mutta lihallinen kaipaus toista kohtaan ja tuon kaipuun täydentyminen toisen 
läheisyydessä. Romaaneissa, erityisesti Amor y pedagogíassa, Tía Tulassa ja Nieb-
lassa tarinan keskiössä on miehen pakkomielteenomainen kiinnittyminen yhteen, 
itseään yhteiskunnallisesti alempiarvoiseen ja kouluttamattomampaan, köyhem-
pään naiseen, jonka kanssa avioliittoon pääsemisestä tulee miehellä keskeisin ta-
voite. Unamunon teksteissä mies ja nainen ovat auttamatta eri, mutta heidän yh-
tymisensä avioliitossa on elämän tärkeimpiä, jollei tärkein tavoite. Toinen kes-
keinen elämän tavoite on tuon avioliiton puitteissa luoda uutta elämää lapsissa, 
joissa elämä jatkuu eli sekä oman hengenperinnön että ruumiin kuolemattomuus 
mahdollistuvat. 
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On ilmeistä, että Unamuno näine ajatuksineen edustaa aikansa puhdasop-
pisen ja perinteisen katolisen moraalin käsityksiä avioliitosta, seksuaalisuudesta 
sekä miehen ja naisen välisestä suhteesta. Avioliitto on Unamunolle inhimillisen 
rakkauden täydellistymä. (Frayle Delgado 1995, 23.) On oleellista todeta, että rak-
kaus oli Unamunolle jotakin konkreettista, arkista ja todellista. Kuten ihminen on 
konkreettinen, elävä, lihaa ja luuta oleva, verbeineen toiminnassa ilmenevä 
olento, on rakkauskin jotakin, joka saa muotonsa ja todentuu vain todellisessa, 
lihan ja arjen teoissa. Unamunon rakkaus ei ole romanttista haihattelua tai hen-
kistä yhteyttä toiseen sieluun, ei idea tai käsite, vaan miehen ja naisen, vanhem-
man ja lapsen, opettajan ja oppilaan välistä todellista arjen kanssakäymistä, koh-
taamista, toimintaa, elämistä ja tapahtumista. Todellinen rakkaus on Unamu-
nolle elämistä yhdessä. Avioliitossa rakkaus on rutiineissa ja tottumuksissa ja 
kulminoituu yhteisten, terveiden lasten saamiseen. (Frayle Delgado 1995, 27-28.) 
Unamuno kuvaa asiaa konkretian kautta: ”Jos vaimooni sattuu, sattuu se yhtä 
lailla minun kehooni” (Unamuno O. c. 1966, 107). 

Unamuno tukeutui koko elämänsä ajan emotionaalisesta, henkisesti ja ar-
jessa vaimoonsa. Koti ja perhe olivat Unamunolle turvapaikka, leposija, johon 
maailman myrskyt ja julkisen uran aiheuttamat myllerrykset eivät tunkeutuneet. 
Concha hoiti kodin, synnytti lapset, huolehti heistä, oli Migueliä varten. Una-
muno elätti perheen ja teki näkyvää, julkista uraa. Harva länsimaalainen nyky-
päivänä ehkä näkisi naisen ja miehen välisen suhteen olevan tällaisena tasapai-
noinen, tai rakkauden kannalta ihanteellinen. Itse asiassa suomalaisena naisena 
tuollainen näkymä vaikuttaa paitsi aikansa eläneeltä myös vastenmieliseltä. Toi-
saalta perhe-elämän arjessa perinteisen sukupuoliroolin, äitiys ja isyys kantavat 
yhä mukanaan Unamunonkin ajan oletuksia. Toki roolit ovat lähentyneet toisi-
aan, sekoittuneet, mutta eivät kadonneet. Rooliodotuksen ristiriitaiset vaatimuk-
set eivät nekään ole aina helposti kohdattuja. Kun kaikkien tulee osallistua kaik-
keen ja pystyä kaikkeen, vanhemmuuden vaatimukset perheissä ruuhkavuosien 
keskellä ovat melkoiset sukupuolesta riippumatta. 2020-luvun Suomessa myös 
parisuhteet ovat moninaisempia, sukupuolettomampia. Rakastaminen ja kasvat-
taminen voi tapahtua virallisestikin nykyään hyvin monenlaisessa perheessä ja 
suhteissa. 

Minkä Unamunon näkemyksestä kuitenkin voi tähänkin aikaan poimia, on 
ajatus rakkauden konkretiasta. Tämä käy selkeästi ilmi siitä, miten Unamuno kir-
joittaa Delfinasta, Unamunoon rakastuneesta argentiinalaisesta naisesta, joka 
kävi yksipuolista kirjeenvaihtoa Unamunon kanssa vuosina 1907-1936. Una-
muno (1978, 156) kirjoittaa: ”Noinkohan tämä onneton lukenut nainen, -----, ra-
kastaa minua enemmän kuin Conchani, kahdeksan lapseni äiti ja minun todelli-
nen äitini? Minun todellinen äitini, kyllä.” Unamuno jatkaa kertoen, kuinka suu-
rimmissa henkisissä tuskissaan Concha lohduttaa häntä huudahtaen: Poikani! 
(Mt.) Unamuno ei koskaan vastannut Delfinan rakkauteen, ei juuri kirjeisiinkään, 
vaikka he Delfinan aloitteesta joitakin kertoja tapasivatkin (Izquierdo 2000, 89-
104). Rakkaus on siis Unamunolle myös tekoja todellisessa maailmassa, arkista 
ja käsinkosketeltavaa. Voidakseen olla kasvatuksen lähtökohta tulee rakkauden 
kääntyä tapahtumiseksi kasvattavassa kanssakäymisessä.  
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Unamunolle nainen on aina myös äiti, äidillinen. ”Jokainen nainen syntyy 
äidiksi”,122 (Unamuno 1981a, 37). Tällä hän tarkoittanee sitä, että ihmisten väli-
sissä suhteissa on läsnä äitiyden elementti myös silloin, kun nainen ei ole äiti jol-
lekin lapselle konkreettisessa biologisessa merkityksessä. Vaimon rakkaus mies-
tään kohtaan on myös äidin rakkautta. (Frayle Delgado 1995, 54) Miehen ja nai-
sen välinen rakkaus on pohjimmiltaan isän rakkautta tyttäreen ja äidin rakkautta 
poikaan. Parisuhteessa on läsnä äidin ja isän rakkaus haluna saada puolisoltaan 
lohtua kuin vanhemmalta, haluna pyyteettömästi olla toista varten. Samoin van-
hemman ja lapsen välinen rakkaus on peruslaadultaan samankaltainen kuin 
puolisoiden välinen rakkaus. Pohjimmiltaan kaikki rakkaus on halua tehdä toi-
selle hyvää. On huomioitava, että vaikkakin vain avioliitossa rakkaus on Una-
munolle myös lihallista, seksuaalista, elämän jatkamiseen ja kuolemattomuuteen 
suuntaavaa. Tässäkin kytkös Platonin Pitojen käsityksiin on vahva. Se ei kuiten-
kaan ydinolemukseltaan ole Unamunolle eroottista, vaan rakkauden karnaalinen 
ja spirituaalinen puoli ovat toisistaan erottamattomat, toistensa heijastumat. Sa-
mankaltaista näkemystä, jossa lihallinen halu ja viisauteen kohdistuva rakkaus 
ovat saman halun ilmentymiä esitellään myös Platonin Pidoissa. Pelkkä erootti-
nen himo toista kohtaan ei Unamunon mukaan ole rakkautta lainkaan. Erotis-
miksi hän kutsuu seksuaalisuuden motivoimaa himoa toista sukupuolta kohtaan 
vailla muotoja, jotka todellinen rakkaus ottaa ihmisten välisissä suhteissa ja elä-
män ja yhteiskunnan käytännöissä. Rakkaus on sama riippumatta siitä, keiden 
välillä se vallitsee. Puhtaimmillaan ja konkreettisimmillaan rakkaus on äidin ja 
lapsen välillä, ylevimmillään ja tietoisimmillaan ihmisen ja Jumalan välillä. Kai-
ken rakkauden pohjalla on kokemus kärsimyksestä. 

4.1.1.2 Rakkaus on kärsimystä ja halua poistaa kärsimys 

Unamunon Tratado del amor de Dios – käsikirjoitusluonnoksissa ja alkuperäisissä 
käsikirjoituksissa, joista sittemmin muodostui hänen pääteoksensa Del senti-
miento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos (1913) sana dolor (CMU, 68/15, 
f. 18, f. 21, f. 22, f. 23) on kirjoitettu marginaaleihin ja alaotsikoihin lukuisia ker-
toja. ”Amor y dolor” ”Rakkaus ja kärsimys” toistuu useita kertoja. ”Caridad Do-
lor universal” Armeliaisuus, universaali Kärsimys” löytyy myös (CMU 68/15, f. 
22). Ensimmäisen käsikirjoitusluonnoksen alaotsikko on: ”Un ensayo de la filo-
sofía de la muerte” (Essee kuoleman filosofiasta).  (CMU 68/15. AUSA.) Käsikir-
joituksen toimitetussa ja julkaistussa versiossa dolor, tuska, kipu, kärsimys, huoli, 
suru, murhe, piina, särky on jäsentyneempänä, mutta toistuvana osana tekstiä, 
jonka rakkausnäkemys rakentuu inhimillisen kärsimyksen kokemuksen varaan.  

Sanalla dolor on kaikki edellä mainitut merkitykset. Yksinkertaisuuden 
vuoksi käytän tässä vain sanaa kärsimys. Unamunon ajattelussa kärsimys ottaa 
merkittävän paikan ja tilan kaiken keskiössä. Valmistellessaan kirjaa Jumalan 
rakkaudesta, hän aloittaa kärsimyksestä. Kuolema on äärimmäinen kärsimys, 
sillä silloin kaikki loppuu ja toivo lakkaa olemasta. ”Peor la nada que el infierno” 
(CMU 68/15, f. 156) Pahempaa ”ei mikään” kuin helvetti”. Rakkaus on kiinni 

                                                 
122 Toda mujer nace madre [...] (Unamuno 1981a, 37). 
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kärsimyksessä, joka on ihmisen peruskokemus, väistämätön, aina läsnä oleva. 
Miehen ja naisen, vanhemman ja lapsen lihallinen rakkaus muuttuu hengel-
liseksi rakkaudeksi juuri kärsimyksen myötä. Ilman kärsimystä ihmisellä ei ole 
mitään. Kärsimys johtuu pohjimmiltaan kuoleman pelosta, siitä, että ihminen on 
tietoinen omasta katoavaisuudestaan, kaiken katoavaisuudesta. Kärsimys elää 
ihmisessä ja ihminen elää kärsimyksestä. 

Rakkauden perusta on ihmisen rakkaudessa ja hyväntahtoisuudessa itse-
ään kohtaan. Myötätunto, jota tunnemme oman kärsimyksemme vuoksi itses-
sämme, itsellemme. Terveelle ihmiselle myötäelämisen kyky on luontaista (Kal-
linen 1971, 176). Rakkaus toista kohtaan viriää, kun tunnistamme toisessa oman 
kärsimyksemme. Alamme tuntea toisen kärsimyksen itsessämme, mikä virittää 
kokemuksen myötätunnosta toisen kärsimyksestä itsessämme. Lopulta myötä-
tunto yhden ihmisen hetkellistä itsessämme koettua kärsimystä kohtaan laajenee 
yleiseksi empatian kokemukseksi kaikkia ihmisiä ja lopulta koko maailmankaik-
keutta kohtaan. Yksinkertaista on myötäelää jokainen kohdalle tuleva ihminen 
tuntien hänen ilonsa ja surunsa ominaan. Sen sijaan on vaikeata todentaa nämä 
tuntemukset konkreettisiksi käytännöiksi (Markkula 1995, 15.) 

Miehen ja naisen, vanhemman ja lapsen lihallinen rakkaus muuttuu hen-
gelliseksi rakkaudeksi juuri jaetun kärsimyksen myötä: 

Se, minkä rakastavaiset säilyttävät maan päällä, on nimittäin kärsivä liha, kärsimys ja 
kuolema. Rakkaus on yhtä aikaa kuoleman veli, poika ja isä, ja kuolema puolestaan on 
rakkauden sisar, äiti ja tytär. Ja niinpä rakkauden syvyyksissä piilee ikuisen epätoivon 
kuilu, josta toivo ja lohdutus kumpuavat. Sillä tästä lihallisesta ja primitiivisestä rak-
kaudesta, josta juuri puhuin, tästä koko ruumiin rakkaudesta kaikin aistein, inhimilli-
sen yhteiskunnan primitiivisestä alkuperästä, tästä rakastumisesta kumpuaa hengelli-
nen ja tuskaisa rakkaus. (Unamuno 2009, 159.) 

Hengellisen rakkauden kumpuaminen tapahtuu tietoistumisen kautta. Ihminen 
tuntiessaan kärsimyksen lihassaan tulee tietoiseksi siitä ja ymmärtää toisen ko-
kevan samaa kärsimystä. Hengellisen rakkauden viriäminen edellyttää lihallisen 
rakkauden kuolemaa, kuten Unamuno seuraavassa kuvailee: 

Tämä rakkauden toinen muoto, hengellinen rakkaus, syntyy kärsimyksestä, lihallisen 
rakkauden kuolemasta; lisäksi se syntyy vanhempien syntymättömiä lapsiaan koh-
taan tuntemasta myötätunnosta ja suojelunhalusta (Unamuno 2009, 159; Unamuno 
2007, 8). 

Lihallinen rakkaus saa hengellisen muodon vasta, kun rakastavat ovat kärsineet 
yhdessä saman kärsimyksen. Tällöin he tuntevat ja kokevat toisensa. He jakavat 
yhteisen kärsimyksen, minkä seurauksena he alkavat tuntea myötätuntoa toisi-
aan kohtaan eli alkavat rakastaa toisiaan: “Rakastaminen näet on myötäkärsi-
mystä, ja jos ruumiit yhdistää nautinto, sielut yhdistää kärsimys.” (Unamuno 
2009, 159-160.) 

Rakastaminen siis tulee mahdolliseksi vain kärsimyksen myötä, sillä se vaa-
tii subjektin, sen, joka rakastaa yhtä lailla kuin objektin, sen, jota rakastetaan. Sa-
malla kärsimys on se, mikä tekee meidät tietoiseksi itsestämme ja tekee meistä 
subjektin: 
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Ja miten tietäisimme olevamme olemassa, ellemme kärsisi? Miten palaisimme it-
seemme ja saavuttaisimme refleksiivisen tietoisuuden, ellei sitten kärsimyksen avulla? 
Nauttiessaan unohtaa itsensä, unohtaa olevansa olemassa, muuttuu toiseksi, vieraaksi, 
vieraantuu. Vain kärsimällä voimme palata itseemme, tulla taas omaksi itseksemme. 
(Unamuno 2009, 165.) 

Kärsimyksen vastakohta nautinto saa meidät kadottamaan itsemme. Vain kärsi-
mys palauttaa ihmisen tietoiseksi itsestään. Unamunolle rakastaminen on mah-
dollista vain personoituna. “Rakastaessaan rakkaus henkilöi. Voimme rakastaa 
ajatusta vain, jos se on henkilöity.” (Mt., 164.) Subjektiivinen kokemus olemassa-
olosta syntyy Unamunon maailmassa ainoastaan sen myötä, että ihmisyksilöllä 
on tietoisia tunnekokemuksia. Toisaalta rakastaminen edellyttää myös reflektii-
vistä tietoisuutta tästä omasta olemassaolosta, toisen samankaltaisen ja tämän 
kärsimyksen olemassaolosta, myötätunnon kokemista tätä toista ja tämän kärsi-
mystä kohtaan ja lisäksi tietoisuutta rakkauden kokemuksesta ja rakkauden ole-
massaolosta laajempana universaalina ilmiönä. Kaikki tietoisuus lähtee itses-
tämme, omasta inhimillisestä tietoisuudestamme (Unamuno 2009, 166). “[S]illä 
senhän ainoana tunnemme sisältäpäin ja siinä tunteminen samastuu olemiseen. 
Ja se on se, ettei enää kärsi, ahdistu, rakasta. Ei ole, On ei mitään (nada). Tämä on 
“jotakin vielä ahdistavampaa kuin kärsimys”” (mt., 237). 

Mitä suurempi on kärsimys, sitä suurempi on myös rakkaus. “Hengellä ra-
kastaminen on myötäkärsimistä, ja se, joka kärsii eniten myötä, rakastaa eniten.” 
(Unamuno 2009, 160) Rakkaus kasvaessaan merkitsee myös kärsimyksen saapu-
mista lakipisteeseensä. Mitä suurempi rakkaus sitä suurempi kärsimys. Unamu-
non sanoin:  

[---] on myös tiedettävä, että se, joka lähestyy rakkauden äärettömyyttä, ääretöntä rak-
kautta, lähestyy onnen nollapistettä, korkeinta ahdistusta. Ja saavuttaessaan tämän 
nollan hän saattaa olla tappavan kurjuuden ulottumattomissa. (Unamuno 2009, 236.)  

Vaikka rakkaus lähestyy äärettömyyttä, se ei voi sitä koskaan täysin saavuttaa. 
Näin ollen kärsimys ja rakkaus kulkevat aina rinnakkain. Jos toinen katoaa, toi-
nenkaan ei voi olla olemassa. Mitä enemmän rakkaus kohtaa vastusta maail-
massa, sitä suuremmaksi kasvaa rakastavaisten keskinäinen kärsimys, jonka mo-
lemminpuolinen myötäeläminen vahvistaa rakkautta. “Ja he kärsivät onnestaan 
nauttien kärsimyksestään. He pystyttävät rakkautensa maailman ulkopuolelle, -
---- kärsivän rakkausparan voima antaa heille aavistuksen toisesta maailmasta, 
jossa ei ole mitään muita lakeja kuin rakkauden vapaus, -------.” (Mt., 160). 

Ihmiset siis näkevät lähimmäistensä olevan kaltaisiaan, katoavaisia, näen-
näisiä, kurjia ja siksi he tuntevat myötätuntoa heitä kohtaan ja rakastavat heitä. 
Ihminen kaipaa rakkautta, tai, mikä on sama asia, myötätuntoa. Ihminen myös 
toivoo, että hänen vaikeutensa ja tuskansa tunnetaan ja jaetaan. (Mt., 161.) Toi-
veesta tulla tunnetuksi, tarpeesta jakaa kärsimys syntyy rakkaus myötätuntona 
omaa ja toisen kärsimystä kohtaan. 
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4.1.1.3 Rakkaus on myötätuntoa ja hyväntahtoisuutta 

”Amor=compasión”, lukee Unamunon käsikirjoituksessa. (CMU 68/15, f. 
61) ”Rakkaus = myötätunto”. Rakkauden perusta on miehen ja naisen välisessä 
lihallisessa halussa, joka kulkee rinnan isän ja äidin rakkaudessa lapseen. Rak-
kauden kokemuksen synnyttää kärsimys, jonka empaattinen jakaminen saa mei-
dät tuntemaan myötätuntoa omaa kärsimystämme ja toista kärsivä kohtaan. ”Ra-
kastaa on tuntea myötätuntoa” (Unamuno 2007, 8). Tapani Kilponen kääntää 
Traagisessa elämäntunnossa Unamunon käyttämän sanan compasión suomeksi sa-
nalla myötäkärsimys. Itse tulkitsen kuitenkin Unamunon sanavalintaa laajemmin. 
Rakkaus on yhtä suuri kuin myötätunto. Ihmisen myötätuntoon toista kohtaan 
liittyy olennaisesti rakkauden olemassaolon ja olemuksen tiedostaminen, kuten 
seuraavasta otteesta ilmenee. 

Myötäkärsimys on ihmisen hengellisen rakkauden olemus. Tuo rakkaus tiedostaa ole-
vansa rakkautta eikä se ole pelkästään eläimellistä, vaan sanalla sanoen rationaalisen 
ihmisen rakkautta. Rakkaus tuntee sääliä, ja sitä enemmän, mitä enemmän rakastaa. 
(Unamuno 2009, 161-162.) 

Jos siis korvaamme käännöksen sanan myötäkärsimys sanalla myötätunto, tu-
lemme tulkintaan, jossa rakkaus ei ole ainoastaan sitä, että ihminen rakastaessaan 
kärsii toisen rinnalla, kokee toisen tuskan omanaan, vaan myös tuntee sääliä 
tuota toisen kipua kohtaan. Tullessaan tietoiseksi näistä tuntemuksistaan, ihmi-
sen lihassaan kokema kärsimys muuttuu hengessä koetuksi ja tiedotetuksi sää-
liksi toista kohtaan. Tiedostaminen johtaa uuteen asennoitumiseen toista kärsi-
vää kohtaan. Caridad, armeliaisuus ja lähimmäisenrakkaus viriää, kun ihminen 
ymmärtää toisen elävän samaa kärsimystä itsensä kanssa. 

”Mitä sitten on armeliaisuus, lähimmäisenrakkaus?” Unamuno (2007, 13) 
puntaroi. ”Se on impulssi, joka vapauttaa itsensä ja vapauttaa kaikki naapurinsa 
kivusta, vapauttaa Jumalan siitä”, hän vastaa omaan kysymykseensä.  Unamuno 
siis määrittelee lähimmäisenrakkauden tahdoksi vapauttaa kaikki asiat, minän ja 
Jumalan, kärsimyksestä (Orringer 2005, 54). Rakkaus, joka on kärsimyksen koke-
mista itsessä ja sen tunnistamista toisessa muuntuu näin tahdoksi vapauttaa koko 
maailmankaikkeus tästä kärsimyksestä. Rakkaus on tahtoa parantaa tuskasta, 
halua itsen, toisen ja kaiken hyvään tai ainakin parempaan. Koska kärsimys on 
Unamunolla kiinteä osa olemassaolon peruskokemusta, emme voi koskaan lo-
pullisesti vapautua kivusta, joka elämään kuuluu, joka elämää ylläpitää. Myös-
kään kukaan toinen ei rakastamisestaan huolimatta voi meitä tuskasta täysin va-
pauttaa sen enempää kuin mekään voimme toista siitä vapauttaa. Unamunolle 
kärsimys, tuska ja kipu yhdentyvät ollen kaikki traagisen elämäntunnon aiheut-
taman ristiriidan hankauksia ihmisen elämässä. Rakkaus on tahtoa tehdä olemas-
saolosta sellaista, että se tuottaa mahdollisimman vähän kärsimystä itselle ja toi-
selle. Ihanteellisessa maailmassa kukin yksittäinen ihminen kokee jokaisen kans-
saihmisensä kaltaisenaan, jolloin tahto rakastaa laajenee koskemaan kaikkia, lo-
pulta myös kaikkea muuta elävää. Rakkaus on halua vapauttaa kaikesta sellai-
sesta kivusta, joka on estettävissä, poistettavissa tai vältettävissä. Myös äidinrak-
kaus on ennen kaikkea myötätuntoa: 
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Entä äidinrakkaus? Mitä muuta se on kuin myötätuntoa heikkoa, arvotonta ja puolus-
tuskyvytöntä lasta kohtaan, kun tämä tarvitsee äidin maitoa ja syliä? Kaikki naisen 
rakkaus on äidillistä. (Unamuno 2009, 160.) 

Myös miehen ja naisen välisessä lihallisessa rakkaudessa ”naisen rakkaus on aina 
pohjimmiltaan myötäkärsimystä, äidillistä. Nainen antautuu rakastajalleen, 
koska tuntee tämän kärsivän himosta”, Unamuno (2009, 161) väittää. Tässä hän 
näyttää asettavan miehen ja naisen välisen rakkaussuhteen osapuolet epäsym-
metriseen asetelmaan. Mies kärsii intohimossaan, jolloin nainen tuota tuskaa hel-
pottaakseen antautuu toiselle. Naisen mahdollisen oman halun tai tarpeen Una-
muno sivuuttaa.  

Rakkaus, kuten kärsimys ja myötätuntokin, on jotakin, mitä voi olla enem-
män tai vähemmän. Rakkauden kasvu tarkoittanee Unamunolle ennen kaikkea 
rakkauden laajenevaa luonnetta, josta hän jatkaa: “Kun kiihkeä rakkaus syvim-
pään ja sisimpään, rakkaus, kasvaa, se levittäytyy kaikkeen näkemäänsä ja kärsii 
kaiken myötä.” (Mt., 162.) Katsoessaan maailmankaikkeutta ihminen näkee it-
sensä. Tämä tapahtuu tuntemalla, ei järjen avulla tai ajattelemalla. Tunteen tie-
toistuminen suhteessa kaikkeuteen johtaa traagisen elämäntunnon kokemiseen, 
mikä taas johtaa rakkauden laajenemiseen koskemaan kaikkea olemassaolevaa. 
Unamuno itse kuvaa tilannetta näin: 

Jos katsot maailmankaikkeutta niin läheltä ja niin tarkasti kuin pystyt, katsot itseesi; 
jos tunnet etkä vain pohdi kaikkia asioita tietoisuudessasi, johon kaikki asiat ovat jät-
täneet tuskaisan jälkensä, päädyt olemassaolon kammon kuilun pohjalle, turhuuksien 
turhuuden kaivoon. Ja niin tunnet lopulta myötäkärsimystä kaikkea kohtaan, saavutat 
universaalin rakkauden. (Unamuno 2009, 163.) 

Elämän traaginen tunne, traaginen elämäntunto, synnyttää rakkauden, vai syn-
nyttääkö rakkaus traagisen elämisen tunteen? Näiden välillä vallitsee syklinen 
yhteys, jossa asiat selittyvät toinen toisillaan, palautuvat toisiinsa, ilman että voi 
löytää kausaalista yhteyttä. Nämä ihmisen lihan ja veren keholliset tuntemukset 
rakkaudesta, kärsimyksestä, myötätunnosta ja lopulta elämän traagisuudesta 
ovat dynaamisessa jännitteessä toistensa kanssa. Ne eivät niinkään synny toinen 
toisistaan sellaisessa merkityksessä, että toinen olisi ennen toista, vaan viriävät 
samanaikaisesti toinen toisestaan, valliten siten elämässä yhtä aikaa läsnäollen ja 
vahvuuksiltaan vuorotellen sen mukaan, kuinka tietoinen ihminen niistä kulla-
kin hetkellä on. 

Kun myötäkärsimys, rakkaus paljastaa meille koko maailmankaikkeuden, joka kamp-
pailee saadakseen, säilyäkseen ja laajentaakseen tietoisuuttaan, tietoistuakseen koko 
ajan enemmän, myötäkärsimys tuntee maailmankaikkeudessa syntyvien ristiriitojen 
tuskan. Myötäkärsimys paljastaa meille, miten koko maailmankaikkeus muistuttaa 
meitä itseämme, että se on inhimillinen, -----. (Unamuno 2009, 175.) 

Rakkaus myötätuntona avaa siis Unamunon mukaan meille maailmankaikkeu-
den kokonaisuudessaan. Tuo myötätunto koskee koko kaikkeutta, kokee sen ris-
tiriitaisuuden tuottaman kärsimyksen ja ponnistelee säilyäkseen, tietoistuakseen 
ja laajetakseen. Myötätuntoinen rakkaus näyttää meille, maailmankaikkeuden 
inhimillisenä ja tietoisena, jolloin alamme tuntea empatiaa sitä kohtaan. Tämä 
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myötätuntoinen rakkaus antaa Usvan Augustolle ainoan, vaikkakin hämärän, 
toivon ja lohdun (Barea 1952, 45). Unamunon mukaan myötätunnon kokeminen 
mitä tahansa kohtaan edellyttää, että miellämme rakkauden kohteen persoonaksi: 

Voidaksesi rakastaa kaikkea, voidaksesi tuntea sääliä kaikkea niin inhimillistä kuin 
epäinhimillistäkin kohtaan sinun tulee tuntea kaikki sisälläsi, sinun on henkilöitävä 
kaikki. Rakkaus nimittäin henkilöi kaiken rakastamansa, kaiken säälimänsä. Me sää-
limme eli rakastamme ainoastaan sitä, mikä on meidän kaltaistamme sikäli kuin se on 
meidän kaltaistamme, ja sitä enemmän, mitä enemmän se meitä muistuttaa, ja niin 
kasvaa myötäkärsimyksemme ja sen mukana rakkautemme kaikkeen sellaiseen, mikä 
auttaa meitä ymmärtämään, miten se muistuttaa meitä. Tarkemmin sanoen rakkaus 
itse, joka pyrkii kasvamaan itsestään, paljastaa meille nämä samankaltaisuudet. Ja on-
nistun tuntemaan myötäkärsimytä ja rakkautta ---------. Kaikki tietoisuus on tietoi-
suutta kuolemasta ja kärsimyksestä. (Unamuno, 2009, 164.) 

Tietoisuus on kuoleman ja kärsimyksen olemassaolon tunnistamista ja tunnusta-
mista. Rakkaus myötätuntona maailmankaikkeuden kärsimystä ja kuolemanpel-
koa kohtaan johtaa universaaliin rakkauteen kaikkea kohtaan. Näin Unamunolla 
ihmisen tarpeesta henkilöidä myös universaali rakkaus kaikkeutta kohtaan hän 
luo itselleen Jumalan, jota rakastaa. Samanaikaisesti Unamuno sanoo kaiken rak-
kauden maailmankaikkeudessa olevan lähtöisin tästä itse luodusta Jumalasta. 

4.1.1.4 Rakkaus kumpuaa ihmisen rakkaudesta kaikkeuteen 

Tratado del Amor de Dios liikkuu universaalista partikulaariin, yleisestä yksittäi-
seen. Aloittaa rakkauden valikoimasta, määrittelee rakkauden yleisesti, käsitte-
lee ihmisen rakkauden itseään kohtaan, lähimmäisiin, maailmaan ja Jumalaan, 
perustaa inhimillisen uskon jumalalliseen rakkauteen, ------, valitsee Jumalan ra-
kastavana kuolemattomuuden Tuottajana; tutkii kuolemattomuuden muodot 
tässä elämässä ja seuraavassa; tutkii uskontoa ennakkoaavistuksena tuonpuolei-
sesta ja lopulta suosii kristinuskoa uskontona, koska rakkauden välityksellä 
ikuistaa inhimillisen todellisuuden konkreettisuuden123. (Orringer 2005, 57.) 

Unamuno näkee rakkauden laajenevana, syvenevänä kokemuksena. Rak-
kaus laajenee yksittäisestä yleiseen, hyvistä asioista itse Hyvän rakastamiseen, 
kauniiden asioiden rakastamisesta Kauneuden rakastamiseen, totuudellisten 
asiiden rakastamisesta Totuuden rakastamiseen, nautinnollisten asioiden rakas-
tamisesta Onnellisuuden rakastamiseen ja lopulta Rakkauden rakastamiseen.124 
Rakastaa rakastaakseen, ”Amar para amar” (CMU, AUSA f. 102) ja rakkaus rak-
kautta kohtaan ”Amor al amor” (mt., f. 54; f. 55) Unamunon rakkauden ketju on 
rakenteeltaan syklinen. Ihmisen rakkaus toista ihmistä kohtaan muuttuu myötä-
tunnon kautta yleiseksi rakkautta ihmisyyttä kohtaan, rakkaudesta hyviä asioita 
kohtaan rakkaudeksi hyvyyttä kohtaan, tosien asioiden rakastamisesta totuutta 
kohtaan ja lopulta rakkaudeksi rakkautta itseään kohtaan. Kun tuo Rakkaus itse 
rakastaa takaisin, ihminen on saavuttanut Jumalan. (Unamuno 2007, 17.) Ideaa-
liset asiat Hyvä, Kauneus, Totuus ja Onnellisuus ovat peräisin rakkaudesta, joka 

                                                 
123 Espanjankielen sana concreción tarkoittaa kivettymä, konkreettisuus. 
124 Vrt. Diotiman esittelemä halun hierarkia (’rakkauden tikkaat’) Platonin Pidoissa. 
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on lähtöisin Jumalasta maailmankaikkeuden tietoisuutena, maailmankaikkeu-
den rakkautena, Unamuno (2009, 176) saarnaa. Tähän maailmankaikkeuden tie-
toisuuteen eli Jumalaan kokoamme ideaaliset asiat. Tietoistuminen maailman-
kaikkeudesta laajenee myös konkreettisesti olemassa olevaan ympärillämme. So-
siaalinen tietoisuus saa meidät sosiaalisiksi, näkemään kaikkialla ja kaikessa yh-
teisön ja osoittaa meille lopuksi, että kaikki, koko luonto, on ääretön yhteisö.  

Unamunolla rakkaus on yksi ja sama riippumatta sen kohteesta tai siitä, 
millaisiin konkreettisiin tekoihin sen kokeminen johtaa. Rakkauden taustalla on 
koettu, jaettu kärsimys, myötätunto ja tahto vapautua tuosta kärsimyksestä. 
Tämä rakkaus on Unamunolle Jeesukseksi personoitunut Jumala, joka on rak-
kauden ruumiillistuma. Usko Jumalaan on Unamunolle tahdon kysymys. Ihmi-
nen, joka tahtoo uskoa, löytää Jumalan. Ihminen, joka uskoo, tahtoo elää siten, 
että hänen kuolemansa olisi kohtuuton. Näin oman tahtonsa myötä ihminen te-
kee itse itsestään osan universaalia, Jumalaa ja tulee kuolemattomaksi. Tästä nä-
kökulmasta Unamunon teologia on antroposentrinen syklinen kuljetus, jossa ih-
minen tahtoo itselleen luojan ja uskoo elämälleen merkityksen, ikuisen elämän 
toisissa. Rakkaus, joka tuntuu ikuisuudelta, luo ihmiselle ikuisuuden. 

Tarvitaanko Jumalaa oikeuttamaan tai perustelemaan rakkaus kaiken pe-
rimmäisenä eettisenä ja ontologisena elävänä, lihallisena prosessina? Unamuno 
halusi uskoa uskovansa. Uskominen itsessään on hänelle uskon kysymys. Onko 
rakkauden oleminen tai toteutuminen sellaisena, kuin Unamuno sitä kuvaa, 
mahdollista ilman Jumalaa rakkauden perimmäisenä lähteenä? Unamunon vas-
taus on selvä: 

Olemme luoneet Jumalan pelastaaksemme maailmankaikkeuden tyhjyydeltä, sillä se, 
mikä on tietoisuutta, ikuista tietoisuutta, tietoisuutta ikuisuudesta ja ikuisesti tietoista, 
ei ole mitään muuta kuin näennäisyyttä. Todella todellista ei ole mikään muu kuin se, 
mikä tuntee, kärsii, säälii, rakastaa ja kaipaa, ei mikään muu kuin tietoisuus; ainoas-
taan tietoisuus on substantiaalista. Ja me tarvitsemme Jumalaa pelastaaksemme tietoi-
suuden, emme voidaksemme ajatella olemassaoloa, vaan elääksemme; emme tietääk-
semme miksi ja miten, vaan tunteaksemme mitä varten. Jos Jumalaa ei ole olemassa, 
rakkaus on mieletön käsite. (Unamuno 2009, 181.) 

Rakkautta ilman Jumalaa ei ole, Unamuno julistaa, mutta Jumala maailmankaik-
keuden tietoisuutena on ihmisen itsensä luomus. Ihminen siis luo rakkaudelle 
alkulähteen, johon laajenevina kehinä tai ehkä ennemminkin kierteisesti itseensä 
palautuvana säikeinä, kiinnittyvät ihmisen luontainen, perustavanlaatuinen kai-
puu, kärsimys, tunne ja myötätunto. Ihminen rakastaa itselleen Jumalan voidak-
seen rakastaa itseään, läheisiään, maailmankaikkeutta ja elämää. 

Tässä kuten niin monessa muussa Unamuno lähestyy kartoittamaansa ai-
hetta ääripäiden kautta. Toisaalta rakkaus siis on jotakin niin ylevää, että se voi 
olla peräisin vain yli-inhimillisestä, kaikkivoivasta, täydellisestä olennosta, Ju-
malasta, jonka hyvää tahtoa ja pyyteettömyyttä inhimillinen epävarmuus ja heik-
kous ei tahraa. Toisaalta rakkaus on arjen tekoja, konkreettista toimintaa kanssa-
käymisisää toisten ihmisten kanssa tässä maailmassa ja elämässä, hyväntahtoista, 
uhrautuvaa vuorovaikutusta toisten kärsimyksen poistamiseksi, halua ja tahtoa 
myös itsekkääseen oman itsen ikuistamiseen toisissa. Rakkaus on siis Unamunon 
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näkemyksessä olemassaoloa säilyttävä voima, joka biologisesti on lähtöisin ih-
mislajin tarpeesta selvitä hengissä ja säilyä, mutta kumpuaa ihmisen henkisestä 
tarpeesta ikuistaa itsensä, elää ikuisesti.125 

4.1.1.5 Rakkaus avaa tien ulos usvasta 

Rakkaus ei ole Unamunolle vain elämää ylläpitävä voima. Se on myös ihmisen 
tietämiseen vaikuttava kokemus. Tiedon ja halun yhteys on keskeinen myös Pla-
tonin Pidoissa. Rakastavalle ihmiselle maailma avautuu, “Se le abre el mundo” 
(Unamuno 1946a, 91). “Rakkaus on ainoa tie ulos oman tietoisuuden rajoista”, se 
on ”ekstaasi, joka syöksee meidät ulos itsestämme”126  (Unamuno 2001, 84). Sa-
malla, kun rakkaus ja vain rakkaus voi tehdä meistä varsinaisesti eläviä, tehdä 
meistä varsinaisia itsejämme, se saa meidät tolaltamme, vetää meidät itsestämme. 
Tämä voi ymmärtää kahdesta eri näkökulmasta. Toisaalta rakkaus siis päästää 
meidät pois oman olemisemme yksinäisestä ja sokeasta sumusta, jonka vangeiksi 
ilman rakkautta olemme tuomitut jäämään. Rakkauden myötä tulemme enem-
män ja varsinaisesti itseksemme. Toisaalta rakkaus saa meidät tolaltamme, tekee 
meistä toisen, tuntemattoman, jotakin sellaista, mikä ei enää elä totutuilla ehdoil-
lamme ja oman tutun todellisuutemme säännöillä, vaan alkaa toimia toisten tai 
toisten ehdoilla tavalla, joka vie meiltä itsemme. Rakastunut on valmis tekemään 
mitä tahansa rakastettunsa vuoksi. Vanhempi syntyy lapsen syntymässä itsekin 
uudestaan, ei tunnista itseään entisekseen ja alkaa toimia lapsen ehdoilla tavoilla, 
jotka ennen olisivat olleet hänelle käsittämättömät. Apolodoro rakastuessaan, 
muuttuu uudeksi ihmiseksi, todelliseksi ihmiseksi, ja koko maailma avautuu hä-
nelle rakastumisen myötä. Näin hän astuu elämään, ”entra en la vida” (Unamuno 
1946a, 92).  

Rakastaa ei voi tuntematta ja tietämättä. Tuntea ja tietää ei voi rakastamatta. 
(Unamuno 2005, 519-520.) Rakkaus ja tietämys synnyttävät toinen toisensa. On 
rakastettava tietääkseen (conocer) ja tiedettävä rakastaakseen (Unamuno 2005, 
520). Toisaalta:. “Rakkaus edeltää tietämistä ja tietäminen tappaa rakkauden”127 
(Unamuno, 2001, 39). Rakkaus tekee usvan keskeltä totuuden havaittavaksi, 
muuttaa sen havaittaviksi vesipisaroiksi, sateeksi, tai lumeksi ja rakeiksi (Una-
muno 2001, 77-78). 

Unamuno kuvaa, kuinka vain rakkaus tarjoaa ihmiselle ulospääsyn usvasta, 
elämän hämäryydestä ja käsittämättömyydestä. Rakkaus avaa ihmiselle hetkel-
lisen kirkkauden, jossa kaikki on selvää: tarkoitus, merkitys, oleellinen. Toisin 
kuin tiede ja tieto, joihin perustuen eläminen on Unamunon mukaan vain usvan 
keskellä kulkemista, rakkaus intuition ja oivalluksen kautta voi hetkellisesti vä-
läyttää ihmiselle todellisuuden olemuksen. Tätä todellisuutta ei kuitenkaan Una-
munon ymmärryksessä voi määritellä, sillä määritelty rakkaus lakkaa olemasta 
ja totuus sellaisenaan pakenee saavuttamattomiin. Määrittelyn myötä katoaa 

                                                 
125 Laajempaa tarkastelua nykyfilosofien näkemyksistä rakkauden eri ulottuvuuksista löy-
tyy mm. Adrienne M. Martinin (2019) toimittamasta teoksesta The Routledge Handbook of 
Love in Philosophy.  
126 <<El amor es un éxtasis; nos saca de nosotros mismos.>> (Unamuno 2001, 84). 
127 El amor precede al conocimiento, y éste mata aquél (mt., 39). 



 
 

248 
 

myös oivallus. Tämä elämän suurimpien asioiden määrittelemättömyys ihmi-
selle on näkymä, johon Unamuno palaa uudestaan ja uudestaan koskien muita-
kin oleellisuuksia kuin rakkautta, vaikkapa Jumalaa, tietoa, totuutta ja ihmisen 
eksistenssiä yleisesti.  

Toisaalta olemme tietoisia siitä, että pyrkimyksemme tavoittaa jotakin mer-
kittävää tiedon ja järjen, logiikan ja määrittelemisen avulla on lähtökohtaisesti 
tuhoon tuomittu. Itse asiassa toimimalla näin ainoastaan tuhoamme kaikki mah-
dollisuudet tavoittaa oivallus tai totuus. Silti meidät ihmiset on pakotettu, Una-
muno on pakotettu, ajattelemaan, käymään monodialogiaan ja dialogia toisten ja 
todellisuuden, niin sisäisen kuin ulkoisen, toisten ihmisten ja lopulta koko inhi-
millisen kulttuuri, tieteen, taiteen, uskonnon, filosofian ja kirjallisuuden historian 
kanssa. Vaikka tämän rimpuilun myötä tavoite kaikkoaa yhä kauemmas, ja usva 
ympärillä tihenee, lukijaan jää Unamunon askeleista jälki, jonka vaikutuksesta 
usva saattaa hetkeksi hellittää otettaan. Käykö tämä tajunta myös rakkauden 
kautta? Jos Lukija tuntee myötätuntoa Unamunon loputonta kamppailua koh-
taan, ja tunnistaa tuossa kamppailussa oman eksistentiaalisen ja tiedollisen tus-
kansa, asettuuko hän lopulta Unamunon rinnalle häntä ymmärtämään, hänen 
kärsimystään kokemaan? 

Tietäminen tapahtuu myös sydämellä ja tunteella. Rakkaus näyttää totuu-
den. Unamunon mukaan järki ei totuuteen ulotu, vaan johtaa aina (loogisiin) ris-
tiriitoihin tai tietoon, jolla ei ole merkitystä ihmiselle. Unamunolle vain rakkaus 
voi olla tie totuuden äärelle niin filosofiassa, elämässä kuin kasvatuksessakin. 
Rakkaus, jota ei voi määritellä, ei tule ymmärrettävämmäksi tai tee totuutta järjen 
tavoitettavaksi, vaan saavutetaan toisella tapaa, elämällä ja kokemalla, myötäelä-
mällä ja myötäkokemalla, tekemällä hyvää itselle ja toisille. 

Augusto Perezin suulla Unamuno, itselleen tyypillisesti sanaleikin kautta, 
ilmaisee vielä yhden keskeisen ajatuksen: On elettävä voidakseen rakastaa, on 
rakastettava voidakseen elää. 128 (Unamuno 2001, 83.) Jos käytämme Unamunon 
vertauskuvaa usvasta selittäessämme edellistä ajatusta, voisi sanoa, että kyetäk-
seen rakastamaan ihmisen on astuttava ulos elämän jokapäiväisestä usvasta, 
nähtävä ja koettava kirkkaammin, nähtävä ilmeisen tuolle puolen, havaittava ja 
aistittava maailma, joka ei ole tavanomaista todellisuuttamme voidakseen koh-
data toisen ihmisen, asettua hänen asemaansa ja rinnalleen, kokea halua ja myö-
tätuntoa häntä ja hänen kärsimystään kohtaan. Vastaavasti voidakseen astua 
ulos usvasta, elämän läpäisemättömästä sumusta, on rakkaus ainoa tie. Vain oi-
valtamalla toiseuden olemassaolon ja tuntemalla myötätuntoa tuota toiseutta 
kohtaan, maailma voi avautua ihmiselle jonakin muuna, jonakin oikeasti todelli-
sena ja ymmärrettävänä. 

Lopulta rakkaus osoittautuu perustavanlaatuisimmaksi kaikesta. Säilymis-
vaisto, nälkä, on ihmisyksilön perusta; säilymisvaisto, rakkaus kaikkein alkeelli-
simmassa ja fysiologisimmassa muodossaan, on inhimillisen yhteiskunnan pe-
rusta (Unamuno 2009, 157-158.) Rakkaus on perusta paitsi yksittäisen ihmisen 
yksilölliselle olemassaololle ja eksistentiaaliselle kokemukselle, myös sosiaalis-

                                                 
128 --------- ¡Hay que vivir para amar! Sí, ¡y hay que amar para vivir! (Unamuno 2001, 83.) 
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ten yhteisöjen muodostumiselle kautta aikojen. Lisäksi Unamuno antaa rakkau-
delle oleellisen merkityksen myös metafyysisestä ja epistemologisesta näkökul-
masta katsottuna. Rimoonissaan Usva Unamuno käyttää usvaa metaforana elä-
mälle. Usvan keskellä ihminen kulkee näkemättä kirkkaasti, ymmärtämättä sel-
keästi, vain sisäisiin aistimuksiinsa ja hyvin lähelle ulottuviin ulkoisiin havain-
toihin tukeutuen. Rakkaus avaa reitin ulos itsestä, mikä taas mahdollistaa selkey-
den saavuttamisen, totuuden löytämisen suhteessa toiseen ihmiseen. 

Ana Suárez Miramón (2001, 24) toteaa esipuheessaan Unamunon romaa-
niin Niebla Unamunon henkilöhahmoja yhdistävän yhden tekijän. He kaikki saa-
vat lopulta merkityksen elämäänsä ja löytävät pääsyn ulos ilmeisestä eksistenti-
aalisesta tuskastaan rakastamalla toista, lihaa ja verta olevaa, ihmistä. On ilmeistä, 
että nämä hahmot heijastavat myös Unamunoa itseään hänen omassa elämäs-
sään. Kallisen sanoin onnen löytäminen sitä vain itselleen etsimällä ei onnistu. 
Rajan sinun ja minun välillä hälvetessä, elettäessä toista ihmistä minänä voi myös 
päästä selville elämässä oleellisesta (Markkula 1995). Vain rakkaus voi saada ih-
misen ulos passiivisesta, sumuisesta eksistenssistään, tehdä hänestä ihmisolen-
non, joilla on kyky tuntea ja kokea olemassaolonsa joksikin todelliseksi. Samalla 
hänessä virittyy olemisen väistämätön ristiriitaisuus, joka tekee elämästä elämää 
ja ihmisestä todellisen itselleen, elävän. Tähän tiivistyy Unamunon rakkauden 
filosofia: “He saavat minut uskomaan, että olen olemassa, […] <<Amo, ergo 
sum>>” (Unamuno 2001, 98). Rakastan, siis olen, tiivistää Unamunon koko filo-
sofiansa sydämen.  

4.1.2 Rakkauden ristiriita 

Rakkaus on ristiriidassa niin logiikan kuin järjenkin kanssa. Rakkauden ja logii-
kan välinen taistelu on Unamunolla miljoona kertaa kauhistuttavampi kuin tais-
telu järjen ja uskon välillä, ja sen tulokset epävarmoja (Robles 1995, 9). Rakkaus 
on vastakkainen pedagogialle, sosiologialle, tieteelle, kaikelle, Unamunon omin 
sanoin: 

Rakkaus on anti-pedagogista, anti-sosiologista, vastaan… - kaikkea. (Unamuno 1946a, 
117).129 

Toisaalta rakkaus on elämänmukaista, elämänmyönteistä, elävää voimaa ja tun-
netta samanaikaisesti kuin se on kuolemaa. Rakkaus tarjoaa ihmiselle ehkä ai-
noan tien elävään, todelliseen elämään. Tämä elävyys pitää väistämättä sisällään 
dynaamisen ristiriitaisuuden, joka viriää ihmisen halutessa mahdotonta; sulau-
tumista toiseen ja kuolemattomuutta, rakkauden jatkumista ikuisesti. Sulautu-
minen toiseen, oli tämä toinen sitten toinen tietoinen olento tai maailmankaik-
keuden kokonaisuus, merkitsee yksilöllisen tietoisuuden muuttumista osaksi 
toista, itsen kuolemaa ja katoamista. 

                                                 
129 El amor es anti-pedagógico, anti-sociológico, anti-cientifico, anti… - todo (Unamuno 
1946a, 117). 
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Missä määrin rakkaus yksin on riittävä ehto hyvän kasvatuksen perustaksi, 
kun se kuitenkin aina ottaa myös jonkin pedagogisen muodon? Rakkaus vaatii 
rinnalleen myös käsityksen siitä, mikä on hyvä, johon tähdätään. Mitkä rakkau-
den ulottuvuudet rakastavassa kasvatuksessa kuuluvat läsnä? Viekö kasvajaa 
eteenpäin myös kasvattajan itsekkäämpi halu vai tuleeko rakastavan kasvatuk-
sen olla uhrautuvaa ja pyyteetöntä? 

Millaista on kasvatus vailla rakkautta? Edes Unamunon Augusto Perez ei 
kasvata Apolodoroaan vailla hyväntahtoisuutta poikaansa kohtaan, vaan uskoo 
järkeensä päätelmiin hyvästä kasvatuksesta ja ponnistelee tehdäkseen hyvää lap-
selleen. Lopputulos on silti järkyttävä. Missä määrin Augusto on vastuussa poi-
kansa itsemurhasta? Kaikkia ihmisiä ei ole hyvä tai turvallista rakastaa. Miten 
kasvattaa oppilaita, jotka tuhoavat, hyökkäävät, satuttavat, eivät ota vastaan sitä 
rakastavaa kasvatusta tai kasvattavaa rakkautta, mitä on tarjolla? 

Rakkaus ollessaan jotakin konkreettista ja käsinkosketeltavaa kurottuu aina 
kaikkein abstrakteimpaan, tavoittamattomimpaan, Jumalaan. Halussaan rak-
kaus tavoittelee tuonpuoleista, kurottuu kohti kuolemattomuutta. Se kaipaa in-
tohimoisesti. Rakkaus on itsekäs ja epäitsekäs. Aineellisin ja aineettomin kaikesta. 
Unamuno onnistuu jälleen asettamaan tai nostamaan näkyviin ratkeamattoman 
ristiriidan, jonka dynamiikka virittää todellisuuden ihmiselle merkitykselliseksi 
koettavaksi, eläväksi ja liikkuvaksi. 

Vaikka olen tässä kuvannut, kuinka voimakkaasti Unamuno liittää rakkau-
den kokemuksen kärsimyksen kokemukseen, on rakkaus Unamunolle inhimilli-
sen olemassaolon ulottuvuuksista kuitenkin aina ennen kaikkea myönteinen il-
miö, kenties myönteisin kaikista. (Goicoechea Gaona & Fernández Guerrero 2014, 
52.) Siinä, missä lähes kaikkeen muuhun liittyy aina myös kääntöpuolensa, rak-
kaus on Unamunolle jotakin perustavanlaatuisesti hyvää. Tämä sen ristiriitaisista 
seuraamuksista ja sen tuottamista kontradiktioista tai taisteluista huolimatta. Sen 
sijaan kasvatus ja pedagogiikkaa näyttäytyvät jonakin selkeämmin ristiriitaisena 
ja kyseenalaisena. 
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4.2 Kasvatus suomalaisessa maisemassa: Rakkaus ja kasvatus  

- Kyllä, poikani, kyllä, mutta ensin heidät on kasvatettava hyvin130 (Unamuno 1981a, 
69). 

Seuraavaksi tuon Unamunon kasvatusta koskevat näkemykset suomalaisen 
2020-luvun kasvatusmaiseman äärelle. Peilaan niitä vasten tai kenties pikemmin-
kin suodatan niiden muodostaman luurangon lävitse joitakin niin informaalin 
kuin formaalinkin, koti- ja ammattikasvatuksen ilmiöitä, jotka liikkuvat ajassa, 
julkisessa keskustelussa ja arkea hiertävinä kysymyksinä kasvatuksen eri näkö-
alapaikoilla. On selvä, että katsaus ei ole kattava, vaan pikemminkin välähdyksiä 
ja häivähdyksiä matkan varrelta. Kuin matkavalokuvina nämä kuvaukset kui-
tenkin toivoakseni tavoittavat jotakin merkittävää maisemista, joita koluamme, 
jotta hahmottuu näkymä, matkakertomus, johon voi kiinnittyä, samastua ja pa-
lata.  

Ammattikasvatuksessa usein keskeiseksi mielletyt didaktiset ja pedagogi-
set ulottuvuudet jäävät tarkastelussani vähäiselle huomiolle siitäkin huolimatta, 
että Miguel de Unamuno otti niihin, ristiriitaista kyllä, kantaa myös. Näin siksi, 
koska Unamunon kasvatusajattelussa keskiössä on kasvatettavan ja kasvattajan 
välinen kanssakäyminen, ja siinä tapahtuva elävä rakastava vuorovaikutus. Tä-
män rakastavan myötätuntoisen kasvatuskanssakäymisen horisontin suunnasta 
pyrin katsomaan kunkin Unamunon ihmisen verbin kautta tarpoen sitä, millaisia 
näköaloja se kasvatuksen maisemassa avaa tämän päivän suomalaisessa kasva-
tuksen maailmassa. 

Luvut rakentuvat siten, että jokaisessa nostan esiin teeman, josta on käyty 
keskustelua julkisessa sanassa. Kulkuraiteina toimivat Unamunon ihmiskäsityk-
sestä nousseet verbit ’kärsii’, ’tuntee’ (traagista elämäntuntoa),’ kaipaa’, ’ajatte-
lee’, ’uskoo’, ’toivoo’, ’tahtoo’, ’taistelee, on yhteisö/yhteiskunta, ‘uneksii’, joista 
olen tätä lukua varten muodostanut ilmiöllisen tai substantiivisen vastinparin 
kulkuni helpottamiseksi. Oheen kannan tieteellisen tai sen kaltaisen julkaisun, 
jossa aiheeseen on tavoiteltu ymmärrystä, joko filosofian, kasvatustieteen tai jon-
kun muun ihmistieteen keinoin.  

Tiedotusvälineiden otsikot ja tieteelliset julkaisut olen pyrkinyt valitsemaan 
siten, että ne edustavat useampaa suomalaista paikkakuntaa ja yliopistoa, joissa 
kasvatustieteellistä- tai kasvatusfilosofista tutkimusta Suomessa tehdään, kat-
taakseni näin mahdollisimman laajasti suomalaista kasvatusajattelun 2000-luvun 
ensimmäisten kahden vuosikymmenen kenttää. Jokaisessa luvussa kerron fakto-
fiktiivisen tarinan, jossa kyseinen ilmiö valottuu kasvatusarjen horisontista käsin. 
Kuhunkin teemaan haen kasvatuksen matkaan ja maisemaan asettuvaa metafo-
raa. Lopuksi tiivistän Unamunon kasvatusajattelusta ehdotuksen, johon voi het-
keksi ankkuroitua, aseman, jossa viipyä tuokio ymmärtääkseen hänen kasvatus-
maisemaansa suhteessa aikamme vastaavaan. Viimeisessä luvussa valotan vielä 

                                                 
130 - Sí, hijo, sí; pero lo primero es educarlos bien (Unamuno 1981a, 69). 
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niitä ristiriitaisia jännitteitä ja vastakkainasetteluja, jotka kasvatuksen niin ajatte-
lun kuin toteutuksenkin osalta jäävät ratkaisemattomina aprikoitaviksi. Seuraa-
vassa tarinassa eletään nykyarjen traagisuuden äärellä. 

 
TELECOLEA 
 
Tappava virus on levinnyt koko maailmaan. Ihmisiä kuolee kymmeniä tuhansia päivittäin. 
Rajat on suljettu, matkaaminen kielletty. Ihmisiä on henkensä säilyttääkseen kehotettu pysy-
mään kotona ja välttämään kaikkea sellaista kontaktia toisiin ihmisiin, mikä ei ole aivan vält-
tämätöntä. Julkiset tilat on suljettu, tapahtumat peruttu, kaikki oppilaitokset käyvät etäkoulua. 
Agradan kansainvälisen perheen kotona on alkamassa jälleen uusi päivä. 
Ember: Voitko laittaa sen oven kiinni! Nyt! Mulla alkaa ryhmätyötiimssi. 
Maite-äiti: Tietääkö kaikki, mitkä on päivän tehtävät ja tavoitteet? Tarviiko joku apua? 
Edu:  En todellakaan tarvii sun apua ainakaan! Nää on ihan helppoja nää etätehtävät, 

kunpa ei tarttis enää mennä takasin kouluun ollenkaan. Noi meetit vaan on rasitta-
via, ajanhukkaa, ku on niin paljon niitä, jotka ei selvii näistä tehtävistä ilman maik-
kojen apua. Seuraava meetti on jo puolelta… 

Maite:  Eiks kello ole jo seitsemää yli? 
Edu:  Ou shit! Mulla on dead lineja tänään kolme, yks puolen tunnin päästä. Voiksä sit 

auttaa sen esseen kanssa niistä kansalaisen oikeuksista ja velvollisuuksista? 
Maite:  Totta kai, katotaan yhessä. 
Vista:  Mutsi, voiksä jeesiä näissä tilastolaskuissa. Meijän pitää näistä tartuntakäyrädia-

grammeista katsoa, että montako ihmistä on kuollu, enkä mä hahmota mitään…. 
meneeks tää silleen et…. 

Maite:  Espera, murunen…. 
Hada:  Äitiiiiiiiiiii! Mä en tajuu näistä yhtään mitään! Ei meille oo näitä opetettu näitä sub-

junktiiveja yhtään ja sä selitit ne viimeks ihan pieleen…. 
Maite:  Mä en varsinaisesti oo espanjan opettaja…. anteeksi kultasein. Entäs jos laitat Án-

gelille viestin ja kysyt siltä…?  Hei Vista, mistä ihmeestä nää Perlan poissaolomer-
kinnät oikein johtuu?!? 

Vista:  No se eka tuli siitä, kun eilen aamulla vasta tuli viesti, et ois pitänyt olla tunnilla, ja 
sit ku mä yritin mennä sinne, nii se linkki ei toiminu. Se toinen on siitä, kun en ollu 
tajunnu, et niitä köksän tehtäviä on vielä classroomin, onedriven ja Helmen lisäks, 
jossa läksyosiossa erikseen. Mä on nyt tehny kaikki ja sopinu jo maikan kaa. 

Maite:  Köksästä tuli mieleen, mitäs me huomenna leivottais? Teen kauppalistaa, vois sa-
malla ostaa kaiken tarpeellisen, kun ei tuolla kaupassa oikein uskalla jatkuvasti kul-
kea. 

Vida:  Tehään, äiskä, churroja, jooko, jooko jooko….  
---------- 

Iltapäivällä perheen isä saapuu kotiin. 
Miguel:  ”Hola chicos, ¿Qué tal ha ido el día en telecole? 
Vida:  Ai miten meni tänään etäkoulussa? Kotikoulu on kivaa! Saa tehä rauhassa, köllö-

tellä sohvalla ja on hyvää ruokaa. Mut mä jaoin open kaa yhen dokumentin ja sit se 
sano, et mä en muka ois tehny sitä, vaik olin. 

Maite:  Ei se opettaja varmaan siitä suutu tässä tilanteessa. Kyllä se ymmärtää….  (Katsoo 
kännykkää) Hei täällä on tullut hyvä -merkintöjä aika monta! Hieno homma. Tänään 
on tullukkin vasta 47 näitä Perla-viestejä tähän mennessä. Rauhallinen päivä siis. 

Vista:  Kyl oikeessa koulussa on kivempaa ja paljo helpompaa, ku siellä ne tehtävät tehään 
silleen heti, eikä tarvii stressaa sit ite, et onks muistanu kaiken. Kavereitakin ois kiva 
nähä. 

Ember:  Mut, papá, miks ne sano lehdessä, ku me luettiin sitä äikän ryhmätyössä, et Espan-
jassa ne aikoo jatkaa lukuvuotta koko kesän, vaikka nekin käy etäkoulua? Ja miks 
ei niillä ole ilmanen kouluruoka, niinku meillä? 
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Miguel:  Mira, cariño, mun kotimaassa ei ole koulu ihan samanlaista kaikille. Siellä ei ole 
kaikilla lapsilla kotona verkkoa, eikä tietokonetta. Eikä lapset saa yleensä kännyköi-
täkään, kun vasta 10-vuotiaina. Tehän saitte koneet koululta lainaan, vaikka ei 
täällä Suomessakaan joka paikassa kaikilla oo ollu sitä mahdollisuutta. ¿Y Cómo 
estàs tú, mi vida? 

Maite:  Pues, mi amor, tavallaan on tosi ihana, kun saadaan olla kaikki yhdessä, eikä ole 
kiire minnekään. Koko elämä keskittyy niin kuin oleellisen äärelle. On aikaa. Mut sit 
noista duuneista on tosi huoli. En ymmärrä, miten muka auttaisin lastensuojeluper-
heitä tai kouluttaisin noita erityisen tuen tarpeessa olevia nuoria tälleen virtuaalisesti. 
Digiloikka kuilun pohjalle, tosiaan. Monesta opiskelijasta on vaan suru-uutisia tai 
sitten he on kadonneet maisemista kokonaan. Enkä mä tiedä, kuinka ikinä saan ton 
väikkärin aikataulussa valmiiksi, kun on niin paljon tässä tätä elämää. Kunhan nyt 
vaan pysyttäis terveinä ja hengissä kaikki. Mitähän Unamuno sanois tähän kaik-
keen….? Mut mites ne teidän lomautukset töissä? 

Miguel:  Rakas, no te preocupes. Todo se arreglará. 
Maite:  Niin, totta puhut, kyllä kaikki järjestyy… 
Edu:  Mutsi, onks ruokaa? On nälkä! 
Maite:  Peskäähän kädet! 

 
Unamunon ihmiskäsityksessä kärsimys on ihmisenä elämisen perimmäinen ko-
kemus. Kasvatus taas perustuu hänen näkemyksensä mukaan toisaalta kasvatta-
jan kasvajaa/kasvatettavaa kohtaan tuntemaan myötäkärsimykseen ja myötä-
tuntoon.  Tästä konkreettisessa lihan ja luun ihmisyydessä koetusta omana kär-
simyksenä tuntuvasta kärsimyksestä kumpuaa halu poistaa toisen kärsimys eli 
rakastaa kasvatettavaa. Kuten aiemmassa olen esittänyt, rakkaus on siis Unamu-
nolle myötätuntoista kärsimystä toisen vuoksi ja halua poistaa toiselta tämä kär-
simys.  

4.2.1 Kasvatus ja kärsimys 

Unamunon kärsimys, Unamunon käsitys konkreettisen ihmisen universaalisesta 
kärsimyksestä, pohjautuu ihmisyksilön oivallukseen omasta kuolevaisuudes-
taan ja tyydyttymättömästä janosta ikuiseen elämään, epävarmuudessa elämi-
sestä tämän ymmärryksen ja tietoisuuden partaalla sanalla sanoen traagisesta 
elämäntunnosta.  

Yle uutiset kertoo 2.11.2019 (Yle Uutiset 2.11.2019 klo 06.33, päivitetty 
3.11.2019 klo 14.15) tarinaa koululaisten mielenterveydellisestä pahoinvoinnista, 
joka kytkeytyy koulutuksen reformin asetelmiin: ”Liikaa vastuuta liian varhain? 
Nykykoulussa järjestelmästä putoavat sellaiset, jotka aiemmin selvisivät pää pin-
nalla” -otsikoitu artikkeli kuvaa koululaisten lisääntyneitä mielenterveyden 
haasteita. Erityisen huolestuttavana nähdään jo psykiatrisessa hoidossa olevien 
lasten koulutilanteiden toistuva kriisiytyminen. Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen (jatkossa THL) mukaan huoli koulun edellytyksistä vastata lasten – ja 
nuorten tarpeisiin ja haasteisiin on perusteltu. Oulun yliopistollisen keskussai-
raalan lastenpsykiatrian yksikön apulaisylilääkäri Päivi Lindholm jakaa huolen, 
johon myös kasvatustieteen professorit Kari Uusikylä ja Juha T. Hakala ovat ot-
taneet kriittisiä kantoja. Lindholmin mukaan kyse ei ole niinkään siitä, että kas-
vajamme sinänsä olisivat sen haastetumpia kuin ennenkään, vaan enemminkin 



 
 

254 
 

siitä, kuin uuden vuonna 2016 käyttöönotetun opetussuunnitelman näkemyksiä 
on tulkittu ja toteutettu koulujen arjessa. 

 Saman huolestuneen huomion jakavat em. kasvatustieteen professorit, joi-
den mukaan uuden opetussuunnitelman tulkinnat ovat eksyttäneet koulukasva-
tuksen sen todellisesta ytimestä. Erityisesti niin psykiatrian kuin kasvatustieteen-
kin asiantuntijat moittivat uutta tapaa rakentaa oppimisympäristöjä, joissa suu-
ret joukot oppijoita toimivat avoimissa tiloissa. Toinen Yle Uutisten artikkeli ker-
too ”maisemakonttorikouluista” (Yle Uutiset ” "Maisemakonttorikoulu" on vain 
kaunis ihanne – selvitimme, millaisia uudet koulut oikeasti ovat ja 
miksi ”26.8.2019 klo 05.30 päivitetty 27.8.2019 klo 11.02), jotka kuitenkin ovat en-
nemminkin ihanne kuin kautta linjan käyvää kattavaa todellisuutta. Kun vielä 
lisätään Suomessa merkittäväksi äitynyt huoli koulutusasteesta riippumatta il-
menevistä sisäilmaongelmista, on toki selvää, että ne fyysiset näkymät, joissa 
kasvatettavat ja kasvattajat toimivat ovat paljon muutakin kuin kauniita, avoimia, 
muunneltavia ja joustavia, terveellisiä majapaikkoja. 

Yhtä kaikki, kasvajat kärsivät, Yle Uutisten artikkelin mukaan, nyt aiempaa 
ilmeisemmin ja vakavammin. Oirehdinnan taustalla nähdään olevan uusien pe-
dagogisten ratkaisujen rauhattomuutta ja aistiärsykkeitä lisäävä luonne sekä ym-
päröivästä muuttuneesta maailmasta ja yhteiskunnasta kasvajiin kohdistuvat li-
sääntyneet vaatimukset. Myös kotikasvatuksen alueella lasten ja nuorten häiriö-
käyttäytymisenä ilmenevä pahoinvointi herättää keskustelua. 

Positiivinen psykologia ja positiivinen kasvatus on ollut muotisuuntaus 
2000-luvun länsimaisen kasvatuksen eetoksessa. Helsingin Sanomien artik-
keli ”Emmekö osaa kasvattaa lastamme, miettivät Hollandit, kun esikoinen rie-
hui ja huusi, ettei kukaan rakasta – moni perhe jää yksin lapsen käytöspulmien 
kanssa” (Vihavainen, Suvi Julkaistu: 5.5. 2018 klo 2:00, Päivitetty: 5.5. 2018 6:27) 
on hyvä esimerkki lasten käytöshäiriöihin liittyvästä julkisesta keskustelusta. Ar-
tikkelin mukaan lasten ja nuorten käytöshäiriöt ovat kasvaneet merkittävästi 
koko 2000-luvun ajan. Lopuksi vanhemmille annetaan viisi kasvatusvinkkiä, joi-
den avulla lapsen ei-toivottua käyttäytymistä pyritään vähentämään. Kohta 2. on 
kärsimyksen suunnasta katsottuna kannalta mielenkiintoinen: 

Huomaa lapsen positiivinen käytös ja kehu sitä. Kiinnitä huomiosi siihen, mitä haluat 
nähdä enemmän. Pyri jättämään lievä ongelmallinen käyttäytyminen huomiotta. Ke-
huminen ohjaa lapsen toimintaa toivottuun suuntaan ja vahvistaa jo opittua positii-
vista käytöstä. Se myös vahvistaa lapsen itsetuntoa ja lisää myönteistä ilmapiiriä. (Vi-
havainen 2018.) 

Lievä ongelmallinen käyttäytyminen olisi jätettävä huomioitta ja keskityttävä 
toivottuun käyttäytymiseen. Tämän voin ymmärtää ja käytännössä havaita prag-
maattisessa mielessä melko toimivaksi käytännöksi johdonmukaisesti arjessa so-
vellettuna. Filosofisessa ja Unamunon konkreettisen ihmisen rakastavan kasva-
tuksen näkökulmasta jään kuitenkin ihmettelemään. Onko lapsen ns. kielteinen, 
ei-toivottu käyttäytyminen aina merkki huomion hakemisesta tai behavioristi-
sesti väärällä tavalla huomiolla vahvistetusta vuorovaikutuksen vääristymästä? 
Voiko lapsi näyttää käyttäytymisellään myös jotain muuta, esimerkiksi Unamu-
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non kuvaamaa traagista elämäntuntoaan, todellista fundamentaalista, eksisten-
tiaalista kärsimystään? Ja jos näin on, onko sen sivuuttaminen kerta toisensa jäl-
keen vain kasvavan ihmisen jättämistä yksin elämän suurempien ja kiperimpien 
kysymysten äärelle? Olen itse optimisti ja uskon myönteisen voimaan. Silti, jos 
miellämme Unamunon näkemykset ihmisyydestä oikeutetuiksi ja todellisiksi, on 
mielestäni myös kipeälle ja “kielteiselle” oltava tilaa niin ihmisenä elämisessä 
kuin kasvatuksessakin. Voisiko alla olevan tarinan kasvaja vain ohittaa elämäs-
sään valitsevan kärsimyksen niin muissa kuin itsessään ja positiivisen kasvatuk-
sen keinoin alkaa kukoistaa, kasvaa hyväksi ihmiseksi? Kuinka tarinan ammatti-
kasvattaja, joka lopulta juuri jättää huomiotta ja sivuuttaa, auttaa kasvatettavan 
kasvua ja hyvinvointia? Kenen kasvattaja sydämessä mahtaa olla tarinan kasvaja, 
jonka elämässä kärsimys on niin läpikotaista, ettei sitä ole mahdollisuutta edes 
tuntea tai kohdata: 

 
EI MAATA NÄKYVISSÄ 
 
Opotuokio on aina heti maanantaiaamuna klo 8.15. Tällä kertaa Mirokin on paikalla ajoissa, 
koska laitoksen omahoitaja on päättänyt saatella ihan luokkaan asti, kun on eka aamu, ja se 
haluaa myös puhua vastuuopettajan kanssa. Saattaa olla aivan eka kerta, kun Miro ylipäänsä 
on niin ajoissa paikalla, ettei opotuokio ole jo ohi, Roope kelaa mielessään etsiessään opin-
topolusta ajantasaista tietoa alkavista koulutuksista ja yhteisvalinnan aikatauluista. 

Miro valitsee takanurkan pulpetin ja käy istumaan ja vetää mustan hupun korvien ja 
otsan yli silmille. Heti, kun omaohjaaja Jemina sanoo heipat Miro laskee pään pöydälle ja 
vaipuu takaisin kesken jääneisiin uniin. 

Eilen oli taas sellainen sunnuntai. Jo heti aamusta mutsi alkoi juoda darraa pois. Miro 
laittoi puoliltapäivin makkaraa ja perunaa, kun muuhun ei pullorahat riittäneet, jottei se mutsi 
joisi tyhjään vatsaan enempää. Safka ehti vähän kärähtää pannulle Miron pelatessa kaverei-
den kanssa netissä, mistä mutsi skitsosi ihan huolella. Siten tuli ulos kaikki vanha skeida taas 
faijasta ja muusta. Vuosien takaisia juttuja. Lopulta mutsi rages niin täysillä, että se heitti 
Miron kämpästä veks. Jonkun tunnin Miro lampsi ulkona mestoilla ja meni sitten kavereiden 
nurkkiin lojumaan. Yöllä mutsi soitti ihan tolkku pois ja kännissä, sano tappavansa itsensä, 
ottaneensa koko reseptin edestä unilääkkeitä kerralla. Sitten mentiin taas. Miron tullessa hi-
maan, mutsi makas tajuttomana omassa oksennuksessa, kusilammikossa keskellä olkkarin 
mattoa. Eipä ollut eka kerta, kun Miro soitti ambulanssin, vietti yön sairaalan päivystyksessä, 
otettiin kiireellisesti huostaan ja vietiin jälleen uuteen laitokseen. 

”Eipä maata siellä takapulpetissa!”, vastuuopettaja Roope ärähtää.”Tää voi Miro kuule 
olla sun elämäs tärkein hetki. Yhteisvalinta alkaa ens viikolla ja nyt tehdään vähän niinku 
loppuelämän suunnitelmia ja ratkasuja. Katso kohti horisonttia vaan, Miro, nyt täytyy jo tehdä 
valintoja.” ”Mikä ihme tota poikaa riivaa, kun mitää otetta ei saa. Ei se tunnu tajuavan omaa 
parastaan”, Roope mutisee ja jatkaa matkaa. Miro kavahtaa hereille, tarttuu luuriin, työntää 
kuulokkeet syvälle korviin ja avaa tutun pelisovelluksen. ”Siinä riittää, ku lanaa tarpeeksi ka-
vereiden kaa, niin saa kaikki skillssit, tradee tarvittavat kamat ja sit Yes I didit! Tässä pelissä 
ei oo mitään luojaa, vaan pitää vaan joinaa, laittaa passvoordi, sit joinaa privatehuoneeseen 
ni sit ei omii tiimiläisiä saa tappaa tai tulee autobännit. Mä kerran tapoin yhen botin, mut se 
oli vahinko. Tänään mä saan yhen kuuluisan legen, jos hyvin käy. Failata ei voi, kun keskittyy, 
maailma muuttuu sitä kirkkaammaks ja täydemmäks, mitä enemmän lanaa, ei tartte kun 
osata näpyttää ja pääsee nekstille levelille. Jos kaikki hyvin menee, tänään pääsen ihan uu-
teen maahan”, Miro miettii opotuokion löytäessä loppunsa. 

 
Aiheeseen liittyvien uutisointien ja lehtiartikkelien syvyyksiin on helppo upota. 
Ilmeistä on, että aihe herättää huolta ja kritiikkiä niin ammattikasvattajissa, tie-
teentekijöissä kuin vanhemmissakin. Kasvaja tarvitsee rakennetta ja tiekarttaa, 
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opasta. Kasvajien kärsimys herättää huolta. Sen sijaan kasvatustieteellisessä kes-
kustelussa painottuu innostus ja ihanuus. Ajatellaan, että kun kasvattaja vain nä-
kee jokaisen kasvajan potentiaalin ja lähtee liikkeelle sen kautta, kaikki pulmat 
ratkeavat. Myös uudessa opetussuunnitelmassa korostuu ajatus ihmisen mitta-
maattomasta potentiaalista ja kukoistuksen mahdollisuudesta. Kasvatus -lehti on 
omistanut kokonaisen teemanumeron 5/20 positiiviselle kasvatukselle. Tämä ai-
nakin viimeisten parin vuosikymmenen ajan voimakkaana nouseva suuntaus 
suomalaisessa kasvatusajattelussa on ollut positiivisen psykologian siivittämänä 
positiivisen kasvatuksen eetos. Eliisa Leskenoja (2017) nostaa artikkelissaan ”Po-
sitiivisella kasvatuksella osallisuutta, hyvinvointia ja iloa koulutyöhön” esiin 
huolenaiheita, joita suomalaisessa koulujärjestelmässä on niin PISA-tutkimusten 
kuin kouluviihtyvyydenkin näkökulmasta havaittavissa. Kouluviihtyvyydellä 
Leskenoja viittaa lapsen kokemukseen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kou-
lun tilassa (mt., 420).  

Pisa-tutkimusten mukaan koululaisten osaaminen on jatkuvasti heikenty-
nyt, Leskenoja toteaa. Lisäksi merkittävä osuus etenkin yläkoululaisista kokee, 
ettei opettajien osoittama kiinnostus oppilaita kohtaan tai heidän kuulemisensa 
ole riittävää. Oppilaat toivovat opettajilta enemmän tukea, läheisempää yhteyttä 
ja vuorovaikutusta sekä syvempää läsnäoloa. Leskenoja lähestyy voimavara- ja 
mahdollisuuskeskeisesti, positiivisen psykologian ja kasvatuksen viitekehyk-
sestä, suomalaista koulutodellisuutta, jossa opettajilla on pikemminkin taipumus 
keskittyä oppilaiden puutteisiin ja virheisiin. Tällaisen ”ongelmakeskeisen peda-
gogiikan” Leskenoja katsoo herättävän oppilaissa pelkoa, epävarmuutta, luotta-
muksen puutetta ja heikentävän sekä motivaatioita että sitoutumista koulun-
käyntiin. Hän huomauttaa oikeutetusti, että vaikka nykyisessä opetussuunnitel-
massa oppijoitten kouluviihtyvyys korostuu enemmän kuin koskaan aiemmin, 
tämän toteutuminen käytännössä vaatii entistä merkittävämpää panostusta niin 
käytettyjen opetusmenetelmien innostavuuteen, oppilaiden kokonaisvaltaiseen 
osallistumiseen kuin ennen kaikkea johdonmukaista panostusta koulun yhteisöl-
lisyyteen ja ihmissuhteisiin. (Mt., 419-422.) 

Leskenojan toimintatutkimuksessa etsittiin positiiviseen psykologiaan no-
jautuvia luokkakäytänteitä pohjoissuomalaisessa koulussa. Tavoitteena oli sel-
vittää, mistä oppilaiden kouluilon kokemus rakentuu ja millaisin pedagogisin 
menettelyin sitä voidaan edistää. Teoreettisena lähtökohtana Leskenoja käyttää 
positiivisen psykologian oppi-isää professori Seligmania, joka on luonut käsit-
teen ”positiivinen kasvatus” ja joka katsoo, että tämän positiivisen kasvatuksen 
päämäärä on saada ihmiset niin yksilöinä kuin yhteisöinäkin ”kukoistamaan” eli 
elämään täyttä, menestyksekästä ja tyydyttävää elämään, parantaa hyvinvointia 
ja ”puhjeta kukoistukseensa” (Mt., 421.)  

Leskenojan tutkimustulosten perusteella ylivoimaisesti ratkaisevaksi kou-
luiloa luovaksi tekijäksi nousivat koulun ihmissuhteet niin koulutovereiden kuin 
opettajienkin kanssa sekä luokan hyväksyvä ja turvallinen ilmapiiri. Tutkimuk-
seen osallistuneiden peruskoulun kuudesluokkalaisten keskuudessa korostui 
kaverisuhteiden merkitys. Kouluiloa lisäävä opettaja oli tutkimusaineiston pe-
rusteella iloinen, pirteä, ystävällinen ja hyväksyvä. Opettajan kannustusta, tukea 
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ja välittämistä koululaiset pitivät tärkeänä, kuten myös aitoa kiinnostusta oppi-
laan asioita kohtaan. Opettajan opetustaito, ymmärrettävyys, kekseliäisyys sekä 
monipuoliset opetusmenetelmät ja ajanmukaiset opetusvälineet olivat oppilaille 
oleellisia kouluilon lisääjiä. Tärkeäksi koettiin mahdollisuus tulla kuulluksi 
muissakin kuin suoraan kouluun liittyvissä asioissa ja sellaisen ilmapiirin luomi-
nen, jossa kukin voi olla oma itsensä. (Mt., 431-432.) Itse oppimiseen ja opiske-
luun liittyvät seikat kouluilon rakentajina olivat nekin tärkeitä. Tässä korostui 
mahdollisuus osallistua, erilaiset pedagogiset toimintamallit luokassa sekä on-
nistumisen ja menestymisen kokemukset koulutyössä ja oppimisessa. Koulutyön 
tuottama mielihyvä ja sen merkityksellisyys tulevan elämän kannalta tuotti iloa 
ja onnistumista. Opettajan rooli kaikkien näiden asioiden luojana ja mahdollista-
jana miellettiin keskeiseksi. (mt., 432; 434-435.)  

Leskenoja tekee johtopäätöksen, että positiivisen kasvatuksen menetelmillä 
voidaan oleellisella tavalla vaikuttaa oppilaiden ilon kokemuksiin, kouluhyvin-
vointiin ja osallisuuteen kouluympäristössä. Hän katsoo positiivisen kasvatuk-
sen mahdollistaman kouluilon lisäävän oppilaiden onnellisuutta ja kokemusta 
arvokkuudesta ja merkityksellisyydestä, eli kuulumisesta johonkin itseä suurem-
paan (mt., 424). Leskenoja ilmaisee selkeästi tarpeen kannustaa opettajien välit-
tävän pedagogiikan ja pedagogisen rakkauden tekemiseen havaittavaksi, sanoen 
oppilas - opettaja -suhteen olevan ratkaisevassa asemassa koulutyön onnistumi-
sen kannalta. Tunnetaitojen harjoittamisen erilaisin yhteistoiminnallisin mene-
telmin tulisi Leskenojan mukaan kuulua koulun päivittäiseen arkeen. Positiivi-
sen kasvatuksen ”järkähtämätön visio” on Leskenojan sanoin hyvän lisääminen 
maapallolla. Tavoitteeksi hän asettaa yhteiskunnan, jossa jokainen voi omat mah-
dollisuutensa löytäen elää onnellista ja menestyksekästä elämää. Hyvinvointi on 
lapsen perusoikeus ja siihen tähtäämisen tulisi olla jokaisen kasvattajan sydämen 
asia”, Leskenoja julistaa lopuksi. (mt., 439-441.)  

Sinänsä kasvattajan ei ole vaikea ymmärtää myönteisten tunnekokemusten, 
turvalliseen ja kannustavaan yhteisöön kiinnittymisen tai laadukkaan kouluarjen 
pedagogisten valintojen tai opettajan kasvatusvuorovaikutuksenlaadun vaiku-
tusta kasvajien onnistumiseen kasvussaan ja oppimisessaan. Käytännön tasolla 
olen vuosikymmeniä ollut näitä itse toteuttamassa havaitakseni pienenkin kan-
nustuksen ja yhdenkin yhteisöllisen kouluvuoden ratkaisevaa merkitystä suun-
nan kääntymisessä parempaan kasvajilla, joiden muu elämänpuite tarjoaa täysin 
päinvastaisia kasvukokemuksia kuten tarinan Mirolla. Katsottaessa kasvajan elä-
mää Unamunon ajattelun suodattimen läpi, on kuitenkin ilmeistä, että positiivi-
sen psykologian ja kasvatuksen hehkutus jättää jotakin perustavanlaatuista elä-
vän ihmisen olemisesta syrjään tavalla, joka sivuuttaa Unamunon näkökulmasta 
juuri kaikkein oleellisimman ihmisessä: kärsimyksen ja ne traagiset tunteet, joi-
den pyörteissä tunteva ihminen elämäänsä kokee. Unamunollekin hyvä ihmisen 
elämä on pyrkimystä ihmisen kasvamiseen täyteen mittaansa. Unamunolle tämä 
ei kuitenkaan tarkoita ilon hehkutusta tai menetystä, vaan ihmisenä olemisen 
traagisuuden katsomista silmästä silmään ja sen kanssa parhaimpaansa pyrki-
mistä.   
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Kasvatuksessakin olisi näin ollen rakastavan kasvatuksen puitteissa koh-
dattava ennen kaikkea elämässä ikävin ja kivuliain. Ja vaikka kasvattajan tehtävä 
onkin Unamunon rakastavan kasvatuksen raameissa pyrkiä rakastavalla, myö-
tätuntoisella läsnäololla minimoimaan kasvatettavan kärsimys, ei se tulkintani 
mukaan missään tapauksessa voi tarkoittaa kärsimyksen unohtamista tai sivuut-
tamista. Tarinan Miro varmasti hyötyisi opettajan lämpimämmästä suhtautumi-
sesta, kiinnostuksesta ja ymmärryksestä sekä kiinnittymisestä innostavaan ja tur-
vallisen luokkayhteisöön. Kun hän kuitenkin elää itseään yksin, vailla kiinteää 
kasvattajaa, joka voisi hänen kanssaan kohdata ja käsitellä sitä konkreettista traa-
gisuutta, jota hänen elämänsä hänelle ylen määrin tarjoaa, ei hän saa kasvatuk-
selta sitä, mitä hänen olemisensa kipeimmin huutaa. Mikään määrä positiivi-
suutta, vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin painottamista tai onnistumisen elämyk-
siä, ei pois pyyhi sitä, minkä keskellä hän on lapsuutensa ja nuoruutensa elänyt, 
eikä ratkaise hänen ilmeistä tarvettaan turvallisen aikuisen läsnäoloon, joka vä-
hentäisi hänen tuskaansa ja lakkaisi jättämästä hänet yksin vaihtelevien, sirpa-
leisten ammattiaikuisten satunnaisten kohtaamisten ja rakenteistettujen tuki-
muotojen armoille.  

Kärsimys, jota Unamuno pitää ihmisyyden perusolemuksena, on kuitenkin 
jotakin muuta, kuin pelkkää ärsyketulvasta johtuvaa fysiologis - neurologista ais-
tiylikuormaa ja sen tuottamia käyttäytymisen lieveilmiöitä. Se on eksistentiaali-
nen, perustavanlaatuinen, syvä kokemus ihmisenä olemisen laadusta. Sami Pihl-
ström (2018) kirjoittaa teoksessaan Ota elämä vakavasti. Negatiivisen ajattelijan opas, 
kuinka toisen ihmisen kärsimyksen tulee olla toisen ihmisen kärsimys, ja kuinka: 
”- [I]hmisen kunnioittaminen – ja jatkuva syyllisyys siinä epäonnistumisesta – on 
avainasemassa, kun ylipäänsä suuntaudumme maailmaan minkä tahansa inhi-
millisten käytäntöjen pohjalta. Ratkaiseva osa tätä kunnioittamista on toisen kär-
simyksen ottaminen vakavasti.” (Mt., 58.) Kasvatus mitä suurimmassa määrin on 
inhimillinen käytäntö, perustavanlaatuisin sellainen ja ydinolemukseltaan mo-
raalinen käytäntö, joka ottaa kantaa toisen ihmisen hyvän kysymyksiin.  

Unamuno (2007, 34) korostaa, ettei kärsimys ole mahdollista ilman rak-
kautta ja että rakkauden puute ei ole kärsimystä, vaan annihilaatioita. Unamu-
nolle kärsimys ja rakkaus ovat elimellisesti toisistaan riippuvaisia inhimillisiä pe-
ruskokemuksia, joista toista ei ole ilman toista. Inhimillinen olemassaolo siis 
edellyttää tiettyä määrää kärsimystä. Ollakseen olemassa ihmisen on sekä rakas-
tettava että kärsittävä. Ja tarinamme kasvaja on ihminen ja olemassa, koska hän 
ainakin itse näyttäisi rakastavan ja sen myötä kärsivän. Rakastavan myötäkärsi-
vän ja myötätuntevan kasvattajan puute hänen elämästään ajaa kasvajan pake-
nemaan maailmaan, jossa eläviä ihmisiä ei ole, annihiloimaan itsensä ainakin het-
kellisesti. 

Pohjimmainen kärsimys, joka Unamunon ihmisellä on kaikkein perustavin 
kokemus ja ihmisenä kasvamisen suunnasta kaiken kasvamisen, kehittymisen ja 
siten myös kasvattamisen lähtöpiste, on jotakin, mikä ei näy sen enempää ope-
tussuunnitelmissa kuin positiivisen psykologian tai kasvatuksen eetoksessakaan. 
Kun me nykyisellään asetamme kasvajan varsin varhaisesta vaiheesta lähtien it-
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senäisesti ja melko yksin vastuuseen omasta polustaan, kun katsomme ja konk-
retisoimme kasvatuksen myönteiseksi kannustukseksi ja vahvuusien näkyviin 
korostamiseksi, sivuutamme ihmisestä oleellisen. Kun kärsimisellä ja kärsimyk-
selle ei ole tilaa eikä reittiä, ajautuu kasvaja, erityisesti myös edellä mainitulla 
konkreettisen fysiologisella ulottuvuudellaan kärsivä, tilanteeseen, jossa hänet it-
sensä vastuutetaan kärsimyksestä, jota hänellä ei ole keinoja käsitellä tai ohjata. 
Hänet jätetään yksin lopulta kaikkea määrittävän perustunteensa kanssa luuloon, 
että hän yksin ainoana sen kanssa painiskelee, ja että hyvä, oikeanlainen, valmis 
ihminen on sellainen, joka ei kärsi, vaan vahvana ja osaavana alusta saakka aivan 
itsenäisestä seilaa maailman meriä hymy huulillaan auringon paistaessa kas-
voille taukoamatta. 

Tunnistaessaan ja tunnustaessaan kasvajan ja oman perimmäisen kärsi-
myksensä myötätuntoisen kasvatuskanssakäymisen puitteessa kasvattaja tuntee 
vääjäämättä kivuliasta, raukeamatonta syyllisyyttä, siitä että on synnyttänyt 
maailman ihmisen, joka on tuomittu kärsimään, ja jonka pohjimmaista kärsi-
mystä kasvattajalla itsellään, oman kärsimyksensä kanssa elävällä ihmisellä, ei 
ole keinoja poistaa. Pihlström toteaa, että vailla mahdollisuutta tuntea syylli-
syyttä ei meillä voi olla moraalista näkökulmaa elämään ja todellisuuteen lain-
kaan (Pihlström 2018, 60). Syyllisyys on siis edellytys kasvatuksessakin tämän 
inhimillisesti katsottuna ensisijaisen käytännön moraalisuudelle ja eettisyy-
delle. ”Hyvän mielen ja hyödyllisten seurausten tavoittelun sijasta moraalin yti-
messä tulee nähdäkseni olla toisen ihmisen kärsimys”, Pihlströmkin väittää. Kas-
vatuksessa kasvattajan itsekriittisen katseen Pihlström näkee eettiseksi velvoit-
teeksi, jota kasvattaja ei voi ohittaa. (Mt., 79.) 

 Unamunon kasvatusajattelun näkövinkkelistä on kasvatuksen oltava 
voima potentiaalisen kärsimyksen minimoimiseksi kasvajassa, eikä niinkään vä-
littömän onnen ja nautinnon tuottaminen ja takaaminen, menestyksen tavoittelu 
tai ilon kokemusten varmistaminen. Tietenkään kärsimyksen vähentäminen ja 
ilon lisääminen eivät kasvatuksen päämäärinä sulje toisiaan pois. Samalla tapaa 
tietynlainen ”menestyksekkyys” voi olla kärsimystä vähentävää tämän päivän 
suomalaisen kasvajan todellisuudessa. Lähestymistapa on kuitenkin oleellisesti 
eri. Unamunon ajattelussa kärsimys on keskiössä. Positiivinen psykologia ja kas-
vatus kääntää kiikarinsa, kaukoputkensa ja mikroskooppinsakin onnistumisen, 
ilon ja mahdollisuuksien suuntaan tavalla uhaten unohtaa sen traagisuuden, 
jonka ehdoilla kasvajat ja kasvattajat Unamunon mukaan kuitenkin ensisijaisesti 
elävät. 

Pihlström (2018, 85) tarjoaa Schopenhaueria seuraten yhdeksi ratkaisuksi 
moraalin vaikeuden ja ahdistavuuden helpottamiseksi taidetta ja kirjallisuutta. 
Myös itsekriittinen kasvatusajattelija voinee näistä etsiä lohtua. Unamuno aina-
kin tukeutui sellaisen kirjallisuuden, runouden ja taiteen luomiseen, jolla hän etsi, 
vailla lopullista ratkaisua tosin, kärsimyksen vähentämistä ja oman traagisuu-
tensa kohtaamista. Myötätuntoisen, rakastavan kasvatuksen positiivisen hehku-
tuksen sijaan, Unamunon kasvatusajattelun suodattamana niin kasvajan kuin 
kasvattajankin pohjimmaisen kärsivän traagisuuden myöntäminen, äänen lau-
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suminen, läsnäoleva kohtaaminen ja hyväksyminen ovat avaimia hyvään kasva-
tukseen. Lopulta Unamuno löytää toivon ja lohdun, vaikkei katharsista saavuta-
kaan, epätoivon kuilun pohjalta, ristiriitaan asettumiseen suostumisesta. Hyvyys 
nousee traagisesta elämäntunnosta, kyvystä tuntea myötäkärsimystä kaikkea 
kohtaan käytyään epätoivon kuilun pohjalla (Pihlström 2018, 169). 

Unamunolle hyvä kasvatus on rakastamista. Sen ensisijainen päämäärä on 
minimoida kasvatettavan tai rakastetun kärsimys. Voidakseen raivata tietä kas-
vajan hyvälle kasvulle, kasvattajan on päästettävä itsensä oman kärsimyksensä 
äärelle, kasvajan lähelle ja rinnalle kanssakärsijäksi, joka omalla avaa läsnäolol-
laan ja paljaudellaan kasvatettavalle näkymän hyvän elämän mahdollisuuteen ei 
niinkään kärsimyksestä huolimatta kuin kärsimyksen kanssa, sitä kohti käyden, 
sitä syleillen ja sen läpi hengittäen. 

Jos palaamme matkaamisen metaforaamme, voisi tilannetta kuvata vaik-
kapa seuraavalla mielikuvalla. Joukko kasvajia lähtee oppimisen ja kasvun mat-
kalle. He saapuvat meren äärelle. Unamunolle meri oli metafora, joka myrskyis-
tään huolimatta oli pohjimmiltaan, syvyyksissään muuttumaton (Unamuno 1966 
O.c., I, 1007; Blanco Aguinaga 1959, 179). Kolmisenkymmentä samana vuonna 
syntynyttä noin seitsemänvuotiasta matkaajaa saapuu satamaan. Edessä äimöt-
tää kaukainen horisontti, ympärille aukenee rajattomien mahdollisuuksien val-
tameri, joka on pitkälti tuntematonta maastoa muille paitsi kasvattaja -kaptee-
nille. Matkaa johtaa kasvattaja, joka sanoo jokaiselle paikalle saapuneelle, että 
tässä on meri, jota kuljemme. Jokaisen tulee määritellä itselleen yksilöllinen pää-
määrä. Kukin saapuu mukanaan oma kulkuväline. Toisilla on huippuunsa viri-
tetty tehomoottorille varustettu risteilyalus, jota on jo vanhempien kanssa päästy 
kokeilemaan, ja johon tarvittaessa mahtuu koko suku kyytiin. Monilla vanhem-
mat saattelevat osan matkaa, saapuvat säännöllisesti varmistelemaan matkan 
etenemistä. Joidenkin on tehtävä matkaa jo paikatulla kumivenäällä. Varustetaso 
vaihtelee. Toisilla on kaikki tarvittava: kaikuluotain, navigaattori, merikartta, jo 
harjoiteltuja merenkulun taitoja. Toiset ovat jo kertaalleen katkenneiden airojen 
varassa vailla kodin mahdollisuutta osallistua matkantekoon. Sääolosuhteet ja 
merenkäynti iskevät eri lailla niihin, jotka eivät osaa vältellä myrskynsilmiä ja 
karikoita. Ne, joiden välineet ja kulkulaitteet ovat jykevämpiä ja luotettavampia, 
selviävät helpommin ja vähemmällä. Jotkut eksyvät, ajautuvat kauas toisista. Lai-
vueen kapteenina kasvattaja joutuu tekemään ratkaisunsa siinä, ketä ja kuinka 
paljon hän ehtii auttamaan. Kasvatustyö on jatkuvaa liikettä hitaimpien ja no-
peimpien välillä. Usein on kuljettava keskijoukon ehdoilla. Laivaston kapteeni 
ohjaa omaa venettään, jolla hän risteilee matkaajien välillä. Toisinaan apuun saa-
puu purseri ja matkaopas, jotka myöskin liikkuvat eri venhojen väliä. Valtaosan 
ajasta kunkin kasvumatkailijan odotetaan ohjaavan omaa venettään yhteisessä 
laivueessa kohti omia päämääriään. Horisontti, jota kohti kuljetaan, on toki mää-
ritetty matkasuunnitelmassa; kaikkien on matkan päättyessä kyettävä antamaan 
saavutettu osaamiensa yhteiskunnan ja työelämän, talouskasvun käyttöön. Osat-
tava seilata elämän meriä kaikissa olosuhteissa ja kaikilla välineillä itsenäisesti ja 
panoksensa yhteiseen antaen. Olisiko helpompi kaikille, jos yksi kapteeni ohjaisi 
yhtä laivaa? Tavoitellaan rannalle pääsyä, mutta mitäs, kun ranta tavoitetaan? 
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Onko kaikkien kulkijoiden päämäärä sama? Onko itse matkalla oleminen, yhä 
uudestaan lähteminen, matkan tekeminen oleellisempaa kuin perille saapumi-
nen? 

Unamunoa lainaten: Osa inhimillistä traagisuutta, perikärsimystä, syntyy 
ikuisesti tyydyttymättömästä kaipuustamme saavuttamattomaan kuolematto-
muuteen, johon liittyvistä kasvatuksellisista havainnoista jatkan seuraavaksi. Jos 
siis kasvatamme kasvajiamme rakastaen heitä Unamunon kuvaamalla tavalla, on 
meidän kohdattava juuri ihmisenä olemisen kivuliaimmat puolet niin itses-
sämme kuin kasvattajissammekin voidaksemme kohdella niin heitä kuin itse-
ämme niin kuin me olisimme ihmisiä kaikki tyynni. Lapsen kiukku tai tuska voi 
olla merkki perustavanlaatuisesta pelosta, ehkä juuri Unamunon kuoleman pe-
losta ja kuolemattomuuden kaipuusta, se voi olla huuto elämän traagisen tunteen 
kuilun ääreltä. Tämän tunnistaminen, ymmärtäminen, hyväksyminen ja rakas-
tava kohtaaminen saattaa olla positiivisinta kasvatusta kaikista, sillä ainakin 
Unamunon ajatuksia mukaillen se on ainoa tie todellisen toivon ja onnen saa-
miseksi niin kasvatettavan kuin kasvajankin elämään. Kärsimys juontuu ihmisen 
pohjattomasta kaipuusta omaan kuolemattomuuteensa, jonka olemassaolosta tai 
mahdollisuudesta ihmisellä ei, Unamunon mukaan, ole todellista näyttöä. Risti-
riitaisella tavalla myös ihmisenä elämisen toivo ja kasvatuksellinen rakkaus poh-
jautuvat tähän järjettömään muuta määrittävään elämän janoon. 

4.2.2 Kasvatus ja kaipuu 

Kun katson lapsiani, toivon heille jotakin parempaa. Kaipaan heitä, sitä mitä he 
olivat, sitä mitä he tulevat olemaan, sitä mitä he voivat olla. Unamuno näkee sel-
västi, että jo jälkeläisten kaihoaminen on osa ihmisen kuolemattomuuden kai-
puuta. Ihmisen tarve tulla vanhemmaksi pohjautuu hänen haluunsa jatkaa omaa 
elämäänsä toisissa, tehdä itsestään kuolematon. Suvun- ja lajinjatkamisen biolo-
ginen tarve, joka hyvin monessa ihmisessä viriää, vaikka nykyisin meillä on mah-
dollisuus melko tehokkaasti myös estää uusia ihmisiä syntymästä, on jotakin, 
mitä emme tietoisesti hallitse. Se ohjaa kyllä elämää. Unamuno näkee kuitenkin 
lasten tekemisen tarpeen enemmän henkisenä; me haluamme tehdä itsestämme 
kuolemattomia luomalla uusia ihmisiä, joille voimme välittää inhimillisen perin-
tömme. 

Unamunolle ihmisen kaipuun ensisijainen ja viimesijainen kohde on hänen 
kuolemattomuutensa, ikuinen elämä. Elämisen traaginen tunne viriää ihmisessä, 
koska tämä kaipuu jää toteutumatta. Ihmisen elämän keskeisin tavoite on tehdä 
itsestään ikuinen olemalla teoissaan kuolematon ja ikuistamalla itsensä jälkipol-
vien muistettavaksi. Kasvava ihminen ei välttämättä mieti kuolevaisuuttaan. 
Kuolema kuitenkin sekä pelottaa että kiehtoo kasvavaa lasta. Kuolema on perim-
mäinen suru, inhimillinen tragedia, jonka läsnäolosta lapsi tulee tietoiseksi jo hy-
vin nuorena. Ensisijaisen hoivaajan ja kasvattajan kuolema pelottaa jopa enem-
män kuin oma, sillä oma emotionaalinen ja fyysinen olemassaolo on kiinni huo-
lehtivan aikuisen toimintakykyisestä läsnäolosta omassa elämässä. 
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Nuori kanavoi kuolemattomuuden kaipuutaan haluun tehdä jotakin unoh-
tumatonta, jotakin, minkä kaikki huomaavat ja muistavat. Nuori kaipaa merki-
tysten ikuistumista omassa olemassaolossaan, haluaa ja kaipaa, kuten Unamuno 
sanoo, tehdä omasta elämästään sellaista, että sen loppuminen olisi häpeällistä. 

Kasvatuksen ajatuksessa piilee uusintamisen pyrkimys. Kasvatus pyrkii 
vallitsevassa melko maallistuneessa yhteiskunnassa jos ei yksilön ikuiseen elä-
mään niin vähintäänkin ihmiskunnan jatkuvuuteen, kohenevaan olemassaoloon 
ja siinä mielessä ihmisen kuolemattomuuteen. Kasvatuksen erityisenä tehtävänä 
on antaa edellytyksiä selvitä elämän vaatimuksista (Värri 2014, 34). Kasvattaja 
teoillaan tiedostaen tai tiedostamattaan tavoittelee mahdollisuutta varmistaa uu-
den ja tulevien ihmissukupolvien edellytykset elää ja edelleen luoda samat mah-
dollisuudet yhä uusille ja uusille ihmisille. Unamunon ihminen etsii kuolematto-
muutta niin itsessään kuin halussaan siirtää kulttuurinsa, solunsa uudeksi olen-
noksi, kaipuussaan jättää itsensä elämään muistona toisissa ihmisissä. Mikäli 
ajattelisimme kasvattajina, että toivoa tällaisesta elämän jatkuvuudesta ei ole, 
näyttäytyisi kasvattaminen toimintana merkityksettömänä ja turhana, varsinkin, 
jos ihmiskunnan lakkaaminen tapahtuisi jo lapsiemme elämän aikana.  

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen ja psykologian tiedekunnan opetus-
suunnitelmassa esitellään ilmiöpohjaista ”Kasvatus, yhteiskunta ja muutos”- il-
miökenttää seuraavasti: ”Kasvatus ja koulutus ylläpitävät ja uusintavat yhteis-
kunnan rakenteita ja toimintaa, kuitenkin niitä samalla uudistaen - traditio luo 
jännitteisen pohjan pysyvyyden ja muutoksen välille.” (JYU kasvatustieteiden 
tiedekunnan opetussuunnitelma 2014-2017.) Tuo jännitteinen pohja pysyvyyden 
ja muutoksen välillä, johon opetussuunnitelman teksti viittaa, on paitsi Unamu-
non kasvatusajattelun myös kaiken kasvatuksen ytimessä. Kasvatus janoaa ja 
kaihoaa kuolemattomuutta ainakin kasvatettavalle sukupolvelle, kaikille tule-
ville ihmisille meidän jälkeemme. Kasvatuksen ensisijainen pyrkimys on muut-
taa ihmistä, auttaa hänet kasvamaan, Unamunon näkökulmasta katsottuna, täy-
deksi, parhaaksi mahdolliseksi itsekseen. Samanaikaisesti kasvatus kulttuuri-
sena vakiona kaihoaa kohti etenevää kehitystä ja edistystä. Kaipaamme kasva-
tukselta mahdollisuutta luoda ja kehittää ihmisiä, jotka puolestaan omilla elämil-
lään jatkavat kehitystä kohti yhä vain parempaa ihmisten ja parempien ihmisten 
maailmaa. Kasvatus siis tavoittelee toisaalta kasvatettavan yksilön ja elossa ole-
van sukupolven kehittymistä parhaiksi mahdollisiksi, edellisiä sukupolvia vii-
saammiksi ja paremmiksi ihmisiksi, ja toisaalta kaihoaa mahdollisuutta ihmis-
kunnan ikuiseen yhä edistyvään elämään maailmankaikkeudessa. Elämän ja kas-
vamisen merkitys on kiinnitettynä tähän näkymään; tulevaisuuden maisemaan, 
jossa asiat ovat ihmisille entistä paremmin. 

Viime aikoina kysymys ihmiskunnan ja elämän jatkuvuudesta on noussut 
aikamme erääksi merkittävimmistä ongelmista. Olemme kasvokkain globaalien 
haasteiden kanssa, joiden ratkaisemisessa kasvatus on avainkeino. Ilmaston-
muutos, globalisaatio, maailmanlaajuisiksi levottomuuksiksi, konflikteiksi ja rat-
kaistaviksi kiistakysymyksiksi kaikkien ihmisten hyvinvoinnista, elämisen edel-
lytyksistä sekä tasavertaisista oikeuksista ja mahdollisuuksista ovat arkeen tun-
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keutuvia konkreettisia pulmia, joiden ratkaisemisen mittakaava käy yli yksittäi-
sen ihmisyksilön, kansan tai valtion ymmärryksen, voimavarojen ja kykyjen. 
Vaikka tämän tutkimuksen puitteissa olen pysyttäytynyt kotimaan maisemissa, 
puhuessamme kasvatuksesta tulevaisuuden ja kuolemattomuuden kaipuuna, on 
tarpeen levittää edessä aukeavaa horisonttia laajemmalle. Ihmiskuntaa kohtaa-
vat uhat ovat laajuudeltaan kaikenkattavia. Ihmisjoukkojen levoton liikehdintä 
levottomuusalueilta pakoon on heijastusta maailman ilmeisestä eriarvoisuudesta 
ja toisaalta globalisaation ja digitalisaation mukanaan tuomasta maailmanlaajui-
sesta tietoistumisesta tuosta epätasa-arvoisuudesta, kasvattajien ja kasvajien ha-
lusta lähteä parempiin, suotuisimpiin maisemiin.  

Helsingin sanomat 24.8.2018 otsikoi sittemmin maailmanlaajuiseksi ”ilmas-
totähdeksi”(Yle uutiset 25.2.2019 https://yle.fi/uutiset/3-10655954) nousseesta 
Greta Thunbergistä: ”15-vuotias Greta Thunberg kieltäytyy menemästä kouluun 
– sen sijaan hän istuu ilmastolakossa Ruotsin politiikan ytimessä” 
(https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005802548.html). 

Kaipuu viriää myös suomalaisessa tämän sukupolven kasvajassa: 
 
PELASTA MUT SE SOPII MUN PIRTAAN 
 
Opri (kasvaja 10-18 vuotta): Iskä sun pitää laittaa Perlaan viesti, etten mee huomenna kou-

luun! 
Toivo (kasvattaja 35-55 vuotta): Tottahan sä nyt menet kouluun huomenna, niinku aina. Kou-

lutus on kuule tosi tärkee juttu, ei sieltä koulusta voi noin vain pois jäädä 
Opri:  No mut ku, mä oon ilmastolakossa huomenna ja ope sano, et vanhempien luvalla 

voi ja et pitää laittaa Perlaan viestiä, et oon pois ja lakossa…. 
Toivo:  Jaa, no ketäs muita sinne sitten on lähdössä? 
Opri:  No, Kivi, Viima, Paju, Ora, Syksy, Sumu, Pouta, Naava, Inari, Kuu, Sirius, 

Elo….ihan noi kaikki perustyypit ja varmaan ainakin miljoona muuta rändomtyyppiä 
niinku ihmistä, niinkun New Yorkissa ja Stokiksessa ja silleen… 

Kotona ilta sujuu innostuneen askartelun parissa. Ilmastomielenosoitukseen lähtevässä kyl-
tissä on siniseen ja vihreään sävyttyvä maapallo. Opri selittää isälleen, kuinka mantereet ei 
ihan osuneet kohdalleen, mutta kuinka toisaalta ne varmaan pian näyttää pienemmiltä ja 
erilaisilta, kun jäätiköt sulaa ja merenpinta nousee. Oprin kyltissä lukee huojuvin kirjai-
min: ”Pelasta mut se sopii mun pirtaan!” Muiden kylttien sanoma on ilmeinen: ”Pelastetaan 
maailma yhdessä!”, ”Ilmastonmuutos seis!”, ”Kuinka kehtaatte?!?” Perla-viesti laitetaan opet-
tajalle. Seuraavana päivänä isän älykännykän viestintäsovellukseen kilisee kuvia ja viestejä. 
Mannerheimintie joudutaan sulkemaan, koska mielenosoittajia on Eduskuntatalon portailla, 
Kansalaistorilla ja Oodin edessä kymmeniä tuhansia. Mielessään isä miettii: ”Eipä ole mis-
tään milloinkaan aiemmin Opri ollut yhtä vakuuttunut ja innoissaan, kuin tästä tempauksesta.” 
Viimeinen viesti tulee ylikansallisesta pikaruokapaikasta, jossa juomat on otettu ilman pilliä 
ja muovikantta. 
 
Veli-Matti Värri (2014, 89) peräänkuuluttaa artikkelissaan ”Halun kultivointi 
ekologisen sivistyksen mahdollisuutena” uutta ekologiseen tietoisuuteen perus-
tuvaa ”yleistahtoa”, jonka puitteissa ihmisyksilöt saisivat persoonalleen tunnus-
tuksen elämällä ”kohtuuden etiikan” ehdoilla. Värrin mukaan kasvatuksen tulee 
luoda mahdollisuuksia nykyisen elämänmuodon ohittamiseen ja toisin ymmär-
tämiseen. Elämästä olisi löydettävä rikkautta, syvyyksiä ja toivoa. (Mt.) Pelkkä 
maailman ymmärtäminen ei tähän kuitenkaan riitä, vaan on tietoisesti tavoitel-
tava kasvatuksen yhteiskunnallisten arvonäkökohtien muodostumiseen, Värri 
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väittää edelleen. Jotta mikään muuttuisi on luovuttava ajattelusta, jossa kasvatus 
mielletään ensisijaisesti tuotantotekijänä ja koulutuksen teknologiana. Kasva-
tusta tulisikin ymmärtää itsessään erityisenä elämänkäytäntönä ja -ilmiönä, joka 
kietoutuu yhteiskunnallisiin käytäntöihin ja maailmaan. Värrin mukaan valtion 
julkinen kasvatus ja kunkin yhteiskunnan kulloisetkin kasvatusnäkemykset tu-
keutuvat sellaiseen subjektikäsitykseen, jota ”uusinnetaan, ylläpidetään ja vah-
vistetaan totuutena kasvatuksella ja sosialisaatiolla itsellään”. (Mt., 92.) ”Kasva-
tus on aina sitoutunut johonkin ihmiskäsitykseen”, Värri jatkaa todeten tämän 
ihmiskäsityksenontologisten sitoumusten kantavan mukanaan aina myös meta-
fyysistä perintöämme kuten kehitys- ja edistysuskoa.  

Muuttaakseen maailmaa ja oikeuttaakseen olemassaolonsa eettisenä elä-
mänmuotona on kasvatuksen ymmärrettävä oma erityisyytensä paradoksina, 
jossa sillä on annettuna kaksoistehtävä sekä yksilöittämisenä että yhteisöllistä-
jänä. Kauttaaltaan teknologisoituneessa ja välineellistyneessä yhteiskunnassa, ei 
Värrin väittämän mukaan ole tahtoa ja kykyä kasvatuksen erityisyyden ymmär-
tämiseen tai sen ontologisen luonteen tunnistamiseen. Kasvatusta on aina käy-
tetty sosialisaation välineenä, milloin minkäkin vallitsevan ideologian piirissä. 
Kasvatuksen perusolemukseen kuuluu kuitenkin ”mahdollisuus vallitsevan elä-
mänmuodon ylittämiseen”. (Mt., 94-95.) Kasvatuksen tulisi siis aina katsoa tule-
vaisuuteen, joka on vielä kuvitelmaa, tavoittamaton, niille, jotka eivät sitä itse 
tule elämään. Eri kuin nykyisin kuviteltavissa oleva, mutta tosi niille, jotka tule-
vat nykyisten kasvattajien jo kuoltua.  

Värrin ja Unamunon näkemykset lähenevät toisiaan, Värrin todetessa, 
että ”kasvatuksen ihanteet toteutuvat kasvatettavan omassa elämismaailmassa 
aina omalla tavallaan, eivät pedagogisen kausaliteetin mukaisesti” (Värri 2014, 
100). Värri jatkaa vielä nykykasvatuksen ihmiskäsityksestä, joka taas merkittä-
västi poikkeaa Unamuno konkreettisesta ihmisestä. Värrin mukaan Suomen kan-
sallisvaltiohistorian aikana on tapahtunut ratkaiseva muutos ”yliyksilöllisestä 
kansalaiskäsityksestä liberaaliksi kuluttajasubjektiksi”. Samanaikaisesti nuoruus 
on pidentynyt, työelämän ja koulun välinen yhteys on katkennut ja vapaa-aika 
on lisääntynyt siinä määrin, että nuorilla on mahdollisuus omille populaarikult-
tuureista ja kulutuksesta kaikupohjansa saaville identiteettikokeiluilleen, vaihte-
leville elämäntyyleille. Hyvinvointivaltion rakenteet ovat tehneet mahdolliseksi 
hyve- ja velvollisuusetiikasta irtaantumisen. Näin on syntynyt sukupolvi, joka 
omien nautintojensa kautta itseään etsien on hyvin tietoinen omista oikeuksis-
taan. (Mt., 103.) 

”Kasvatus on aina ihanteisiin, päämääriin ja toivon periaatteisiin sidottua”, 
Värri (2014, 111) toteaa. Sosialisaatiossa yksilö samaistuu oman aikakautensa 
merkitysnäkökenttään, jolla ei ole viimekätistä perustaa. Ihminen muodostaa kä-
sityksensä itsestä tämän ”yleistahdon” puitteissa. Samalla hän omaksuu yhteis-
kuntansa ja yhteisönsä maailmankuvan pääpiirteissään ja tulee osalliseksi perin-
teistä, tavoista, uskomuksista, toiveista ja uhkakuvista. Näin sisäistetyt perusole-
tukset saavat maailman ja sen sisältämät uskomukset tulevan koetuksi luonnol-
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lisina. Ne koetaan objektiivisiksi tavalla, joka määrittää myös ajallisuuden koke-
muksen ja tavan suuntautua tulevaan ja suhtautua menneisyyteen ja nykyisyy-
teen (Mt., 112.) 

Toivo tulee mahdolliseksi, kun luovumme ”abstrakteista turvallisuusutopi-
oista” ja omistavasta ja laskelmoivasta suhteestamme todellisuuteen. (Värri 2014, 
116.) Ihmisen aikuistuminen on ”omaehtoisen itsekurin asettamista yhteisölli-
sessä projektissa”. Värri näkeekin ”moraalisen mielikuvituksen” kehittämisen 
kasvatuksen keskeisenä tehtävänä. Tällä hän tarkoittaa ihmisen kykyä olemisen 
mahdollisuuksien löytämiseen, kun yksiselitteisiä ristiriidattomia vastauksia ei 
ole, ja maailman moraaliperusteet ovat hämäriä. Kasvatukselta tämä, ristiriitaista 
kyllä, vaatii kasvatustietoisuuden selventämistä ja syventämistä. Moraalisen 
mielikuvituksen kehittyminen on Värrille myös empatiakyvyn ja omantunnon 
herkistymistä (mt., 116-117). Juuri myötätuntoon kasvatettavaa kohtaan perus-
tuu myös Unamunon näkemys kasvatuksesta ja ihmisenä olemisesta. 

Värri viittaa Merleau-Pontyyn sanoessaan, että ihmisen maailmasuhde 
näyttäytyy hämäryytenä, joka kietoutuu aina tietämättömyyteen (mt., 107). Una-
muno usvansa keskeltäkään ei niinkään puhu hämäryydestä, vaan räikeänä 
meille valkenevista vastakohtaisuuksista, joista lopulta ihmisen peruskokemuk-
sen kannalta merkittävin on ristiriidan railo. Se aukeaa traagisena elämäntuntona 
edessämme tullessamme tietoiseksi omasta väistämättömästä kuolevaisuudes-
tamme ja pohjattomasta halustamme säilyä elossa ikuisesti. Rakastavan kasva-
tuksen näkökulmasta Unamunon myötätuntevan kärsimystä vähentävän pyrki-
myksen merkityksessä kasvavalle yksilölle tulisi sallia vapaus ja toivo kaivata 
tavoittamatonta, kenties jopa kaivata niitä hänen kanssaan siitäkin huolimatta, 
että kaipuun täyttyminen olisi toivoa vailla tai sen täyttämiseen pyrkiminen pää-
määränä mieletön. 

Metaforana kaipuu on kuin matkakuume. Ihmisellä on halu lähteä aina uu-
destaan tietämättä, mihin on menossa. Kaukokaipuu jäytää syvällä ja herättää 
toiveen siitä, että matka olisi ikuinen tai että olisi joku lopullinen päämäärä, jo-
hon saapua ja jäädä ikuisesti. Löytöretkeilijällä on haave siitä, että olisi vielä löy-
tymättömiä paikkoja, joissa kukaan ei ole käynyt, vielä kyntämättömiä polkuja. 
Jokainen haluaa oman ainutlaatuisen reittinsä. Kuljemme laivoinemme usvassa, 
vailla varmuutta siitä, mitä sen tuolla puolen piilee. Kuljemme lähes sokkona 
joko sen tiedostaen tai usein ehkä tietämättämme. Kun kurotamme kosketta-
maan edessämme olevaa sumun verhoa, ei se hälvene eikä sen enempää jätä kä-
teemme muuta kuin kostean sipaisun. Jos usvassa kanssamme kulkeva kasvaja 
irrottaa otteensa kädestämme, hän katoaa utuun, emmekä voi häntä nähdä tai 
tavoittaa. On kuljettava kosketuksissa, kyljittäin, käsi kädessä kiinni. Otetta ei saa 
päästää irti, mikäli toivomme tulevamme perille. Harhassamme toivomme tur-
haan sumun hälvenevän. Välillä hetken kirkkaudessa kuvittelemme sen kadon-
neen, mutta se on ja palaa aina uudestaan myös havaittavaksi ja koettavaksi. 
Toivo siitä, että usvan tuolla puolen on etsimämme maa, jossa kaikki on hyvin, 
ylläpitää tahtoa ja halua matkustaa mitään näkemättä, kuljettaa kanssakulkijaa 
mukanamme. 
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Unamunolle kuolemattomuuden kaipuu on henkilökohtainen pakottava 
vaade, joka virittää traagisen elämäntunnon synnyttävän dynaamisen jännitteen 
ihmisen järjenvastaisen kaipuun ja merkityksellisyyden kokemuksen ja toivon 
edellytyksenä olevan uskon välille. Ihminen kaipaa loputonta elämää ainakin 
lapsilleen ja uusille ihmisille heidän jälkeensä. Konkreettiselle kasvavalle ihmi-
selle tämä ilmenee tarpeena tehdä itsestään tärkeä toisille, näkyvä, ikuinen kuo-
lematon konkreettisella, käsinkosketeltavalla ja kehittyville aivoille ja mielelle ta-
voitettavalla tavalla, kuten luvussa 3.3.2.2. havaittiin. Ekokriisin aikakaudella ih-
misyyden traagisuus on muuttunut konkreettiseksi, lihaa, verta ja luuta kosket-
tavaksi ajallisesti yhä kiihtyen eteneväksi ydinkokemukseksi, joka saavuttaa eri-
tyisesti nyt kasvavan sukupolven ihmisen. Se on myös omiaan virittämään tun-
teen ihmisenä olemisen ratkaisevasta traagisuudesta. 

4.2.3 Kasvatus ja tunne (traaginen elämäntunto) 

Lastenpsykiatrian tutkija ja erikoislääkäri Marjukka Pajulo Turun yliopistosta ja 
tohtori Mirjam Kalland sosiaalityön ja perhetutkimuksen dosentti, silloinen Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton pääsihteeri kirjoittivat jo 7.10.2008 Turun Sano-
mien mielipidepalstalla huolestaan lasten ja nuorten psyykkisestä voinnista vii-
taten Kauhajoen ja Jokelan tapahtumiin, joissa nuori mies ryhtyy äärimmäisiin 
väkivallantekoihin ympäröivää yhteisöön, toisia konkreettisia ihmisiä kohtaan 
(Turun Sanomat 7.11.2008). Sittemmin myös Kuopiossa vuonna 2019 on tapah-
tunut koulusurma. Nämä rajut väkivallan teot kielivät ihmisyksilön äärimmäi-
sestä pahoinvoinnista ja yksinäisyydestä. Tutkimusnäyttöä tapausten syistä ei 
ole, mutta Kallandin ja Pajulon mielipidekirjoituksessa sanotaan, että joidenkin 
arvioiden mukaan kyse on pitkäaikaisesti pakkautuneesta surusta ja vihasta, joka 
on etsinyt purkautumiskanavaansa internetin ja lopulta sydämettömänä näyt-
täytyvän väkivallanteon kautta.  

Kallandin ja Pajulon näkemys on, että lasten ja nuorten pahoinvointi kiin-
nittyy ennen kaikkea perheiden vointiin sekä nuorten liian varhaiseen itsenäis-
tymisvaatimukseen, joka jättää heidät ympärillä olevien aikuisten välinpitämät-
tömyyden keskellä yksin. Yksilö- ja suorituskeskeisen ajattelun sijaan Kalland ja 
Pajulo peräänkuuluttavat aitoa kiinnostusta toiseen ihmiseen. He sanovat psyki-
atrisessa tutkimuksessa ja kirjallisuudessa yhä enemmän korostetun kiinnostusta 
toisen ihmisen mieleen keskeisen tärkeänä piirteenä terveessä kehityksessä. Ih-
misestä tekee ihmisen hänen kykynsä mieltää toisen ihmisen mielenliikkeistä, 
tunteita, tarkoitusperiä sekä omaa osuuttaan toisen kärsimyksessä. Tällainen em-
patiakyky ja mentalisaatiokyky voivat Kallandin ja Pajulon mukaan kehittyä ai-
noastaan vuorovaikutuksessa toiseen ihmiseen, varhaisten kehitysvuosien pysy-
vän hoivaajan kanssa ollen oleellisia. Riittävän hyvä tavallinen vuorovaikutus 
tuottaa tarvittavan pohjan terveelle mielelle, eikä mitään ihmeellisiä ”kommer-
venkkejä” tarvita, Kalland ja Pajulo toteavat. Todellisen läsnäolemisen ihme, joka 
tapahtuu luonnostaan ja huomaamatta, riittää.  

Unamunon näkemys pedagogiattomasta kasvatuksesta tavoittelee samaa 
ajatusta; että mikään teoria tai pedagoginen järjestelmä ei ratkaise kasvatuksen 
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oleellisinta kysymystä, toisen kasvavan ihmisen kanssa olemista ja hänestä ai-
dosti välittämistä. Traagisen elämäntuntonsa kanssa kasvava ja elävä ihmis-
olento ei tarvitse kasvatuksellisia toimenpiteitä tai pedagogia interventioita, vaan 
juuri tuon Kallandin ja Pajulonkin mainitseman toisen läsnäolon, joka itsessään, 
vaikkei aidoimmillaan voikaan antaa vastauksia oikeastaan mihinkään olemisen 
syvimpiin kysymyksiin, voi silti tarjota mahdollisuuden lohtuun. Kun toinen 
yhtä eksynyt ja traaginen on läsnä, jakamassa kärsimystä, ymmärtämässä kasva-
van ihmisen sijaa ja tilannetta, helpottaa se ihmisenä olemisen perimmäistä traa-
gisuutta. Tästä, oletan, on kyse Unamunon ajatuksessa, että vain rakastamalla 
voimme vähentää kärsimystä ja vain kärsimystä vähentävällä myötätunnolla 
saatamme kasvattajina tukea ja helpottaa kasvajaa matkallaan hyvään ihmisyy-
teen. 

Tunnekasvatus on nykyisin tunnustettu osa opetussuunnitelmia ja tiedos-
tettu osa ihmisenä olemisen kokonaisuutta. Näin ei ollut vielä Unamunon aikaan, 
jolloin humanistiset arvot ja käsitykset ihmisestä psykologisena olentona olivat 
vasta heräämässä. Vaikka tänä päivänä nämä asiat tuntuvat jopa itsestään sel-
viltä, ei asia ole aivan niin yksioikoinen, kun tarkastellaan lähemmin kasvatuk-
sen käytäntöjä. Unamuno vaatii kasvattajan myötätuntoista rakkautta kasvatet-
tavaa ihmistä kohtaan. Lapsi voidaan kasvattaa tuntemaan myötätuntoa muita 
eläviä kohtaan, väittää Värri (2018, 122). Nämä kaksi edellyttävät toinen toisiaan, 
sanon minä. 

Etnografisessa väitöskirjatutkimuksessaan päiväkotiarjesta ”Eihän lapsil ees 
oo hermoi” Mirja Köngäs (2018) selittää, kuinka lapset saattavat vaikuttaa pieniltä, 
koska me aikuiset emme osaa asettua heidän kanssaan kasvokkain. Jos asetelman 
kääntää päinvastaiseksi, näyttääkin siltä, että lapset osaavat lentää taivaalla 
meitä jo kasvaneita korkeammalle kahlitsemattomine ja sallitusti vapaine tuntei-
neen, meidän aikuisten pysyessä jähmettyneitä paikoillemme jalat vakaasti 
maassa. (Mt., 19.) Köngäksen tutkimuksessa etnografisin menetelmin tarkastel-
tiin lasten tunneälyä kolmessa suomalaisessa päiväkodissa vuosina 2011-2013 
(mt., 22). Tutkimuksen otsikon lainaus viittaa esikouluikäisten poikien keskuste-
luun siitä, kuinka pelkät sanat eivät riitä välittämään totuutta, vaan kuinka mu-
kaan tarvitaan aina tunneilmaisuja, joiden myötä toista voi tulkita ja niiden 
kautta luoda aidon käsityksen ympäröivästä todellisuudesta. Köngäksen mu-
kaan otsikko kuvaa sitä tosiasiaa, että lapset päiväkodissa ovat tunneälyvalmiuk-
siltaan hyvin eritasoisia. Päiväkotiarjessa usein oletettiin ja odotettiin lasten ole-
van ”aikuisten kaltaisessa tunteiden suvannossa, tasaisia ja mukautuvaisia, il-
man liiallista hermostumista”. Könkään tutkimuksen valossa tätä he itseasiassa 
usein olivatkin, huomioiden sen määrän stressiä ja tunnemyrskyjä, joihin monet 
heistä päivän aikana joutuivat. Salamannopeasti lapset aikuisten läsnä ollessa 
hallitsivat hermonsa jopa siinä määrin, ettei niiden olemassaoloa aina uskonut 
olevankaan. (Mt., 24.) Wilenius (2002, 92) vaatii, että ”lasta on kohdeltava lapsena 
eikä pienenä aikuisena”. Aikuisella on valtaa, muttei oikeutta alentaa toisen ih-
misen erilaisuutta vähemmäksi. 
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Köngäs näkee tutkimuksensa puitteissa päiväkodin paikkana, jossa kasva-
van ihmisen mahdollisuutta tiedostaa eksistentialistisia elämänvalintoja joko ra-
joitetaan tai tuetaan. Kodin ohella monelle kasvajalle päiväkoti on toinen hallit-
seva kasvuympäristö, jossa oman kodin, vertaisten, päiväkodin sosiaalisuuden 
ja varhaiskasvattajien henkilökohtaiset opit yhdistyvät. (Mt., 200.) Lapselta tun-
teiden patoaminen sitoo valtavasti voimia ja se häiritsee lopulta keskittymistä. 
Jokainen kasvattajan tai vertaisenkin kanssa jaettu kielteinen tunne on puolitettu 
ja myönteinen tunne tuplattu. (Mt., 201.) Itse kaihdan tällaista jaottelua kielteisiin 
ja myönteisiin tunteisiin. Vahvat tunnekokemukset kaikki vievät paljon voima-
varoja. Kumpi tahansa voi syöstä ihmisen raiteiltaan. Unamunon konkreettinen 
ihminen tarvitsee molemmat ollakseen kokonainen, hyvä ja todellinen ihminen. 
Kaikki elävä viriää vastakohtien välisestä ratkeamattomasta jännitteestä. Näin 
myös tulkintani mukaan onnellisuus tai hyvä elämä on monenlaisten vastakkais-
tenkin tunteiden dynaamista elävää läsnäoloa ja vaihtelua ihmisenä olemisen ku-
lussa. Vaikka kulttuurimme ja kasvatuksen tila kenties pyrkiikin tietynlais-
ten ”kielteisten” tunteiden ja tunneilmaisujen peittämiseen ja minimoimiseen, ih-
misen hyvä elämä ei arvota tunteita hyviksi tai huonoiksi, kielteisiksi tai myön-
teisiksi, vaan niiden merkitys syntyy molempien jatkuvasta läsnäolosta, jatku-
vasta vaihtelusta ja vastakkaisesta värähtelystä. 

Köngäs katsoo, että tällä tunne-elämän tuottamalla aivojen keskittymisellä 
vääriin asioihin, voi olla merkitystä esimerkiksi oppimisvaikeuksiin ja kouluar-
vosanoihin. Samalla perhetaustan kuormittavuus, voi aiheuttaa keskittymisen 
mahdottomuuden, Köngäs esittää. (Mt., 201.) Hän näkee tehokkaaksi avuksi epä-
haluttujen tunnereaktioiden käsittelyyn tilanteiden kohtaamisen siten, että tun-
teen saa purettua johonkin huomaamattomaan toimintaan. Paras toimintatapa 
on hänen mukaansa sosiaalinen tuki, jota haetaan kielettömillä tavoilla kanssa-
eläjistä. Kasvattaja voi auttaa kasvajaa puhumaan ajatuksistaan ja ymmärtää 
kaikkia osapuolia. ”Tunnetaidoissaan epävarmoille aikuisille päiväkodissa tekisi 
hyvää nähdä, että kaikki lasten toiminta on jonkun asian summa ja jokaisella on 
oma hyvä sisäinen syynsä toimia niin kuin toimii. Yleensä lasten, joita aikuisten 
on vaikea ymmärtää, aktioiden taustalla on [–] leikin ilo, epävarmuus ---, jännitys 
--, raivo väärinkohtelusta, pelko hylätyksi tulemisesta tai jokin muu emootiopoh-
jainen vaste”. (Mt., 201.) 

Tunteiden peilaaminen vauvojen kanssa on kasvattajille luontaista niin kiu-
kun tunteiden sanoittamisen kuin ilon tunteisiin vastaamisenkin osalta. Jossakin 
vaiheessa tämä muuttuu, mutta miksi? Tunteiden ymmärtämispyrkimyksen ja 
hyväksymisen tilalle tulee sääntökirja ja tavoite onkin saada lapsi ”yleisesti hy-
väksyttyyn hallintaan”. Aika opetella tunteiden hallintaa pitkäaikaisessa vuoro-
vaikutuksessa osaavan aikuisen kanssa jää, Könkään mukaan, monelle lapselle 
hyvin lyhyeksi, mikä taas altistaa liialliselle stressihormonille ja lopulta vioittaa 
aivojen tunnekeskuksia ajaen ne reagoimaan vääriin tarpeettomiin uhkiin, mikä 
saattaa aikuisuudessa päätyä mm. perheväkivallantekoihin. (Mt., 203.) Tilanne 
muuttuu, kun kasvaja alkaa ilmaista itseään ja toimia kuin itsellinen olento. Kas-
vattaja alkaa olettaa, että kasvajan sisällä on jo täysin kehittynyt ihminen, jolta 
voi odottaa vastaavaa toimintaa. Oletus ja odotus on kohtuuton, sillä ihminen ei 
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milloinkaan ole valmis. Lapsi ei sitä todellakaan ole. Miettiä voi myös, missä 
määrin ylipäänsä tilanteena ja päämääränä on toivottu ja perusteltu inhimillisen 
olemassaolon ihanne, tietynlainen sosiaalinen konventio, jossa terve aikuinen ei 
juuri näytä eikä ilmaise tunteitaan suuntaan eikä toiseen, ei toisilleen eikä kas-
vajilleen. Toisaalta juuri tuo eteenpäin työntävä ja vaativa oletus siitä, että kas-
vaja jo on enemmän tai muuta, kuin mitä hän tosisiallisesti on, on voima, joka 
lopulta sallii kehityksen kohti seuraavaa askelta, seuraavaa kehitysvaihetta. 
Kasvu mahdollistuu lähikehityksen vyöhykkeellä, jossa toinen jalka on jo seuraa-
van kehitysaskeleen kynnyksen tuolla puolen. Kasvaja ei voi harppoa montaa 
askelta kerralla, erityisesti tunne-elämän taidoissa on valtavia yksilöllisiä eroja. 
Eikä kasvaja ilman puskevaa, työntävää, vetävää ja vaativaa kasvattajaa saavu 
seuraavalle askelmalle. Kuitenkin ammattikasvatuksen ympäristöissä helposti 
toimitaan keskiverron tai jopa edistyneempien ehdoilla. Ne, joilla taidot eivät yllä 
pikkuaikuisoletuksiin, joutuvat jatkuvaan epäonnistumisen kierteeseen, jossa ai-
kuista ei milloinkaan ole mahdollista tyydyttää, toiveita täyttää tai vertaisten 
edessä onnistua. 

Pieni lapsi ymmärtää saavansa äidin avun itkemällä, myöhemmin itkun ti-
lalle opitaan huutaminen, iän karttuessa puolittaisen sanan sanominen ja lopulta 
oikea pyytäminen. Samalla lapsi on oppinut, miksi pyytäminen on yleisesti hy-
väksytyin tapa saada toiselta apua. (Mt., 203.) Kasvajan tunneälyoppimista Kön-
gäs kuvaa hermeneuttisena kehänä, jossa ymmärrys muokkautuu päivittäisissä 
kohtaamisissa vertaisten ja (varhais)kasvattajien kanssa, ja jossa esiymmärryk-
semme on sidottu yhteisöllisyyteen.  Jos tutkimuksessa tiedon väliaikaisuus on-
kin väistämätön ja hyväksytty tapa edetä, elämä vaatii ehdotonta ja pysyvää ym-
märrystä, joka toteutetaan toimintana ihmisten välillä. Tunneälykkään aikuisuu-
den saavuttaminen ja eksistentiaalinen mielekkyys edellyttävät, että lapsi saa 
tunneälykästä läsnäoloa ja tukea näihin hetkiin. Köngäksen mukaan ammattikas-
vattajien oman tunneälyn käyttöä hankaloittavat merkittävästi henkinen kuor-
mitus, kiire, melu, stressi, raskas ilmapiiri, rakenteettomuus sekä johtajuuden vä-
häisyydestä johtuvat pulmat. (Mt., 204.; 202) 

Köngäs katsoo tunneälykkään toiminnan voivan olla päiväkotikulttuurin 
erityispiirre, josta aikuiset omalla toiminnallaan antavat lapsille esimerkkiä näi-
den siten kuin itsestään sitä oppiessa tulkitsevan uudistamisen avulla. Tämä 
saattaisi kuroa pienemmäksi railoa kasvatettavien vertaiskulttuurin ja aikuisten 
ammattikulttuurin välillä. (Mt., 202).  Hän ehdottaa, että päiväkotien henkilös-
tölle tarjottaisiin välineitä saavuttaa lasten kulttuurinen luottamus, jolloin ”yh-
teys lasten ja aikuisten välillä voisi siirtyä uhkakuvista turvasatamaksi”, ja päi-
väkotiarki olisi yhteinen alue, jolla kohdata lasten tunne-elämän haasteet ja vah-
vuudet. (Mt., 204.)  

Kun Köngäs (mt., 205) puhuu tunteiden neurologisesta universaalisuudesta, 
päästään takaisin Unamunon näkemykseen siitä, että pohjimmiltaan kaikki ih-
miset jakavat tunteen elämän perimmäisesti traagisuudesta. Tämä Unamunon 
mukaan ihmisen kaikkein pohjimmainen tunne-elämän peruskokemus on taus-
talla myös seuraavassa tarinassa, jossa ammattikasvatuksen kanssa kohtaaminen 
vie kasvajaa syvemmälle sen sääntöihin ja vuorovaikutuksen lainalaisuuksiin. 
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Kokemus siitä, että joku muu elää elämää Taimin puolesta vahvistuu vuodesta 
toiseen, eikä tunnetta kohdatuksi tai ymmärretyksi tulemisesta synny. 

 
KOLME VARTTIA MATKAA 

 
Ensimmäinen näytös: 
Ammattikasvattaja 1 (neuvolantäti, Heljä, 50-60 vuotta):”Millainehan tämä teijän laps sitten 

oikein teidän mielestä niinku on?” 
Kotikasvattaja 1 (äiti, Anni, 28-42 vuotta): ”No kyllä tää Taimi nukkuu hyvin ja syö hyvin ja on 

tosi suloinen. Jo nyt siellä orastaa siellä hänen vauvuudessaan sellanen hauska, 
huumorintajuinen iloluontoinen veijari, miten kaunis ja hassu ja mukava voi oman 
pienokainen olla.” 

Kotikasvattaja 2 (isä, Ariel, 28-50 vuotta): ”Juu, on se niin makee tyyppi kaikkineen, nyt jo 
melkein alkaa jutella ja kertoa tarinoitaan. Ottaa kontaktia maailmaan ja hymyilee 
yhtenään…” 

Heljä:  ”Niin no tuon ikäisellä ne tuppaa olemaan vielä ilmavaivoja ne kasvojen väänteet, 
ne hymyt tulevat sitten vähän myöhemmin…, mutta onpa ilo kuulla, että tuolla ta-
valla ajattelette omasta lapsesta, niin usein kun kuulee, että vanhemmat vaan valit-
taa, kuinka laps valvottaa ja vaatii koko ajan huomiota, ja itkee ja on rasittava.” 

Kasvaja/kasvatettava (Taimi, o vuotta kiemurtelee hymyillen isänsä sylissä):”Urrrfff”. 
Heljä:  ”No mutta hyvin näyttäisi käyrillä pysyvän nämä pituus ja paino, vaikka eipä sillä, 

että näitä enää sillä tapaa tuijoteltaisiin näitä keskivertoja kuin ennen. Nykyisinhän 
jokainen kasvaa ihan omaan yksilölliseen tahtiinsa…” 

Anni ja Ariel hymyilevät ylpeinä. 
Taimi (itkuun parahtaen): ”Byäääh!” 
Anni:  ”Taitaa olla pikkuisella nälkä….” 
Heljä:  ”Siltä kuulostaa, se on tuollaisella ihmisenalulla aina vähän hankala kertoa, että 

mistä milloinkin on kyse. Se on tollanen näläntunnekin kuin valtava sisäinen pyör-
remyrsky ja hallitsematon kokonaisvaltanen koko kehon täyttävä kipu ja kärsi-
mys….” 

--- 
Toinen näytös: 
ErityisAmmattikasvattaja 2 (Jade, kasvatustieteen kandidaatti, kiertävä erityislastentarhan-

opettaja 27 vuotta): ”No, Taimi, miltäs se on tää eskarivuosi susta sitten tuntunu 
kaiken kaikkiaan?” 

Kasvaja/kasvatettava (Taimi 5-6 vuotta, kiemurtelee tuolissaan, sitä keikutellen): ”Emmä mä 
vaan tiijä.” 

Jade:  ”No, milläs mielin odotat tota koulun alkua sitte?” 
Taimi (katsoo polviaan ja varpaita, mumisten): ”On siellä varmaan kivempaa kuin täällä es-

karissa.” 
Kotikasvattaja 1 (Anni, äiti 34-48 -vuotta, asettelee Taimin tuolia takaisin jaloilleen, ja silittää 

lapsen niskaa ja selkää): ”Niin, jos siellä ei vaikka sitten olis tota kiusaamista… Ja 
sitten tietysti Taimille voisi sopia, että olisi vähän haastavampia tehtäviä ja rauhalli-
sempi tila, missä voisi itekseen oppia eikä aina vaan noita ilmiöpohjasia, toiminnal-
lisia ryhmäleikkejä ja sillai. Et voisi esimerkiksi ihan omankin kiinnostuksen mukaan 
tehdä jotakin omia projekteja ja lisäksi tietty luulen, että noissa matemaattisissa tai-
doissa ja kielissä kyllä auttais, jos olisi ihan sellasia perinteisentyylisiä strukturoituja 
tehtäviä….” 

Ammattikasvattaja 3 (Siru, sosionomi AMK, esiopetusta antavan kasvattajan muodollinen 
pätevyys 43 vuotta): ”Niin, se on kuule Taimi sillä viissiin, että nyt alkaa olla viimei-
set hetket harjotella noita koululaisen taitoja, kun sitten syksyllä se alkaa. Ja nää on 
niitä koululaisen tärkeitä taitoja nää vuorovaikutustaidot ja itsensä ohjaamisen tai-
dot ja tunnetaidot, tiedätkös…” 
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Ammattiauttaja 1 (Merja, konsultoiva psykologi): ”Voitais Taimi vähän puhua noista sun haas-
teista noissa päiväkodin vuorovaikutustilanteissa ja siitä, miksi susta tuntuu, ettet 
halua oikein osallistua noihin ilmiöryhmiin.” 

ErityisAmmattikasvattaja 2: Eikun koirakouluun vaan, niin kyllä se motivaatio sieltä sitten al-
kaa löytymään!” 

Taimi (keikkuu kahta kauheammin, painaa pään pöytään ja sulkee silmät huokaisten): ”?” 
--- 

Kolmas näytös 
Ammattikasvattaja 4 (luokanopettaja Krisu 47 vuotta):”No, Taimi, miltäs susta on tää lisäope-

tusvuosi kaiken kaikkiaan tuntunu?” 
Kotikasvattaja 1 (äiti Anni 44-58 vuotta): ”Meillä kotona on vähän sellanen toivo virinnyt, että 

parempaan suuntaan ollaan matkalla….” 
Krisu:  ”Niin, no me täällä koulussa ollaan paljon puhuttu näistä Taimin jatkuvista myöhäs-

telyistä ja siitä, kun ne tehtävät on yhä vaan tekemättä…. Tällä tavalla alkaa tää 
vuosi vähän loppua kesken, kun on Taimilla sen verran kovat noi tavoitteet. Sitä 
tulosta syntyy kuitenkin vaan tekemällä, tiedätkös, Taimi….” 

Kasvaja/Kasvatettava (Taimi 16 vuotta, kiemurrellen tuolilla, katsoo syliinsä ja varpaisiin, 
keikkuu)): ”Mut ku ei mulla oo yhtään fiilistä.” 

Krisu:  ”No, mitäs sä Taimi, ite ehdottasit, että tässä nyt tehdään…?” 
Taimi:  ”Emmä yhtään tiiä. Ei mul oo motii tehä mitään….” 
Anni:  ”Mutta kyllähän sä aina puhut siitä et haluaisit merikapteeniksi tai laulajaksi tai…. 
Krisu:  ”Niin noi on hyviä, mutta aika kovia päämääriä noi…. 
Taimi (katsoo lattiaan huokaisten): ”Emmä enää tiiä, ku musta tuntuu, et mikään ei oikeen 

tunnu miltään….” 
--- 

Neljäs näytös 
Seuraavana aamuna vanhempainvartin jälkeen Taimi myöhästyy tapansa mukaisesti kou-
lusta.  Tällä kertaa sentään vaan reilun vartin eikä koko päivää, niin kuin joskus. Krisu, tietäen, 
että Taimi varmastikin on oven takana, antaa opiskelijoille ohjeet, kuinka toimia, kun päästää 
Taimin sisään. Porukka istuu ringissä tekemässä myötäilyharjoitusta oppilaitoshakujen so-
veltuvuuskokeiden ryhmätehtäviä ja haastatteluja varten. Aluksi luokankaverit nälvivät, kun 
Taimi lampsii luokkaan untuvatoppatakki päällään. Krisu kehottaa ottamaan sen pois, mutta 
Taimi kieltäytyy. Krisu vaatii, että takki on riisuttava, kunnes Taimi sanoo, ettei sen alla ole 
mitään, kun oli niin kiire lähteä kotoa. Tällä kertaa takki saa jäädä päälle. Krisu kehottaa 
jatkamaan sitä, mitä oltiin tekemässä ja kehottaa Taimia ketomaan, miksi tämä tänään on 
myöhässä. Nuoret myötäävät ja Taimi kertoo, kuinka oli kyllä laittanut herätyskellon soimaan, 
mutta, kuinka oli tosi vaikea päästä sängystä ylös, kun tuntu siltä, että uni olisi vielä houku-
tellut jäämään ja kuinka hän näki unta siitä, miten hän ohjasi omaa valtamerialustaan kohti 
toisia mantereita tuulen tuivertaessa hiuksissa ja kuinka siinä unessa kaikki oli mahdollista, 
ja kuinka sitten oli jo niin myöhä, että bussi meni nenän edestä ja kuinka ei tehnyt mieli juos-
takaan, kun oikeastaan ei ole kiire minnekään. Harjoitteen jälkeen Krisu kysyy Taimilta: ”Mitä 
tässä tapahtui?”, hän vastaa iloisena ja hämmentyneenä: ”Kerrankin tuntu siltä, että mua 
kuunneltiin oikeesti!” 

 
Tarinan kasvajan kokemus merkityksettömyydestä lisääntyy ja lisääntyy. Kasva-
tuksellisissa kohtaamisissa hän ei koe olevansa oman kasvunsa tai oman elä-
mänsä ohjaksissa tai tulevansa kuulluksi. Tyhjyys ja tarkoituksettomuus jäytävät. 
Mikään ei tunnu miltään. Varsin olemattoman pienin keinoin juuri vertaisten yh-
teisössä, mutta osaavan ammattikasvattajan ohjauksessa hänelle syntyy tuntu 
kuulluksi tulemisesta. 

Metaforana traagisen elämäntunnon läsnäolon ja kasvatuksen välistä suh-
detta voisi tapailla, vaikka siten että kasvu on kapea polku, jota kasvaja vaeltaa 
kuilun reunaa pitkin. Pohja on niin kaukana ja pimeä, ettei sitä näe. Pudotus on 
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syvä ja aina läsnä mahdollisuutena. Reissussa rähjääntyy. Kulku on paikoin ka-
rua. Polulla muut kulkijat ohittavat, tönivät, joskus ivaten ja pilkaten, joskus huo-
miotta jättäen ja sivuuttaen. Toistuvasti iskee kasvajaan matkaväsymys. Kun kui-
lun pohjalle kurkistaa, ei näe kauneutta tai valoa ympärillään. Jos sinne on pu-
dottu, ei sieltä omin avuin pääse ylös. Kasvattaja kulkee kuilun puolella, estää 
lipeämästä, antaa ohjeita ja neuvoja, kannustaa, tauottaa, tuo turvaa ja suojaa. 
Kenenkään ei tarvitsi olla pohjalla tai reunalla yksin. 

Kasvajan edellytykset kulkea kuilun reunaa putoamatta kytkeytyvät hänen 
keinoihinsa mieltää ja ymmärtää elämää ja todellisuutta. Tunteen ohella ajatella 
on Unamunon ihmisen perusverbi, jota kasvattamalla kasvava ihminen voi ta-
voitella hyvää elämää, kasvattaja hyvää kasvatusta. 

4.2.4  Kasvatus ja ajattelu 

Helsingin Sanomat otsikoi tiedesivuillaan: ”Perhetaustasta johtuvat erot oppimi-
sessa jyrkkenevät” (Puttonen, Mikko HS 30.9.2019, B 8). Artikkelin mukaan sosi-
aaliset erot ovat palanneet kouluihin. Erityisesti äidin koulutustaso vaikuttaa 
opintomenestykseen ja koulutettujen perheiden lapset saavat parempia tuloksia 
kuin kouluttamattomien. Artikkeli viittaa Helsingin yliopisto kasvatustieteen 
professori Katariina Salmela-Aron (2019) tutkimukseen, jossa hän yhteistyössä 
Toronton yliopiston Anna Chmielewskin kanssa tutki kaikkia Suomessa 1960-
luvulta lähtien tehtyjä oppimisen kansainvälisiä arviointeja. Viimeisimpinä mu-
kana olivat vuoden 2015 PISA-tulokset. Tutkimuksen mukaan sosioekonomisiin 
tekijöihin kytkeytyvät erot ovat huikeat: peruskoulun käyneet ja korkeakoulute-
tun äidin lasten välillä 1,2 numeron ero keskiarvossa. Lisäksi ne ovat kasvaneet 
merkittävästi kaikissa kouluaineissa. ”Osaamisen kuilu kasvaa”, julistaa Helsin-
gin Sanomat. Ja kuilun kokoon vaikuttavat sosioekonomiset tekijät kertautuvat. 
Vanhempien koulutustaso vaikuttaa perheen talouteen, asuinpaikan valintaa, 
koulujen opiskelija-ainekseen, opettajien hakeutumiseen alueen kouluihin, nii-
hin vertaisiin, jotka ei-formaaleissa oppimisympäristöissä ovat läsnä.  

Tuoreet PISA-tulokset julkaistiin 3.12.2019. Ne kertovat Suomen olevan yhä 
länsimaiden huippua, vaikka kognitiivisten taitojen osalta kasvajiemme osaami-
nen jatkuvasti heikkenee. Unamunon mukaan ihminen on myös ajatteleva olento, 
joka tavoittelee ymmärrystä maailmasta, elämästä ja itsestään. Lapsista hän sa-
noo Tía Túlan sivuilla:  

Lapset ymmärtävät kaiken; enemmän kuin me. Eivätkä unohda mitään. Jos he eivät 
jotakin nyt ymmärrä, he ymmärtänevät sen huomenna. Jokainen asia, jonka lapsi nä-
kee tai kuulee on siemenen hänen sielussaan, joka myöhemmin kasvaa ja antaa hedel-
mää. Ja siinä se!131 (Unamuno 1981a, 68.) 

Unamunon usko kasvavien ihmisten kykyihin on rajoituksettoman optimistinen, 
luottamus kasvattajiin, hänet itsensä mukaan lukien selkeästi kyseenalaisempi. 
                                                 
131 Los niños lo comprenden todo; más que nosotros. Y olvidan nada. Y si ahora no lo com-
prenden, lo comprendarán mañana. Cada cosa de éstas que ve u oye un niño es una semilla 
en su alma, que luego echa tallo y da fruto. ¡Y basta! (Unamuno 1981a, 68.) 
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Suomalaisessakin kasvatuskeskustelussa kasvajien ajattelun taitoja mietitään.  
Kun aloittelevilta opetusharjoittelijoilta kysyy, mitä he tahtovat opettaa, on vas-
taus useimmiten: ”Ajattelemaan”. Kun heiltä sitten yrittää selvittää, mitä tuo ajat-
teleminen on, ei heillä ole tähän vastausta, Heikki Mäki-Kulmala (2014, 265) ker-
too. Ajattelun opettaminen kytkeytyy keskusteluun filosofian opettamiseen. 
Tuukka Tomperin vuonna 2017 julkaistu väitöskirja filosofianopetuksesta ja pe-
dagogisesta filosofiasta puntaroi toisaalta filosofianopetukseen liittyviä didakti-
sia kysymyksiä, toisaalta filosofiaa oppiaineena ja sen kytköksiä kasvatuksen pe-
riaatteellisiin kysymyksiin. Tomperin mukaan filosofian opetuksen tutkiminen 
vääjäämättä laajentuu filosofian ja kasvatuksen yhteyksiä sekä filosofian kasva-
tuksellista merkitystä. (Mt., 14.)  

Tomperi nostaa tutkimuksessaan pedagogisen filosofian tematiikan yh-
deksi pedagogiseksi ajankohtaisuudeksi, niin koulutuspoliittisesti kuin nykyis-
ten pedagogisten valtavirtausten; sosiokonstruktiivisen oppimiskäsityksen, deli-
beratiivisen demokratian, dialogisten keskustelu- ja kommunikointitaitojen ke-
hittämisen sekä monikulttuuriseen kontekstiin soveltuvien moraalikasvatuksen 
ja etiikan opetuksen lähestymistavoista. ’Pedagogisella filosofialla’ tai ’pedago-
gisella filosofoinnilla’ Tomperi tarkoittaa tutkimuksessaan erityistä lähestymis-
tapaa tai näkökulmaa filosofian kasvatukselliseen soveltamiseen, joka on mah-
dollinen yhtä lailla filosofian aineenopetuksen kuin minkä tahansa muunkin 
opetuksen kasvatuksellisissa käytännöissä niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin 
parissa. (Mt., 96.) Hän puhuu dialogisen opetusvuorovaikutuksen toimintakult-
tuurista sekä kiinnostuksesta ajattelun ja metakognitiivisten valmiuksien kehit-
tämisestä osana ammattipedagogiikkaa. (Mt., 248-249.) Hänen mukaansa aika-
namme nykykoulutuksen keskeiset yleiset haasteet yhtenevät niiden erityisten 
odotusten kanssa, joita filosofian opetukselle on asetettu. Näin ollen Tomperi tuo 
esiin nykyisen kouluopetuksen kasvatushaasteiden kannalta oleellisena sekä fi-
losofian opetuksen kokonaisvaltaiset kasvatukselliset oikeutusperiaatteet että 
pedagogisen filosofian kiinnostavuuden. (Mt., 253.) 

”Kasvatuksen ja koulutuksen kehittäminen saattaa olla toistuvaa palaa-
mista peruskysymyksiin”, Tomperi (mt., 254) toteaa. James Deweyä tulkiten 
Tomperi (mt., 255) sanoo kunkin ajan ja yhteiskunnan joutuvan kohtaamaan ja 
ratkaisemaan omat merkittävimmät haasteensa filosofisina ongelmina ja ratkai-
semaan niitä kasvatuksen kautta kasvatuksen ollen ”perustavanlaatuisten älyl-
listen ja emotionaalisten asenteiden muotoutumista”. Tomperi näkee, että järjen-
käytön ja keskustelun kulttuurien vastuu on kansalaisyhteiskunnassa hajaantu-
nut kaikkialle arkeen. Tällöin omakohtaisen kriittis-reflektiivisen ajattelun mer-
kityksellisyys on kaikissa niin yksilöllisissä kuin yhteisöllisissäkin ulottuvuuk-
sissaan uudella tapaa latautunut. (Mt., 256.) Filosofian opetuksen ja oppiaineen 
Tomperi uskoo pedagogisen filosofoinnin kautta voivan toimia kasvatuksen 
yleissivistävänä käytäntönä. (Mt., 256.) Pedagoginen filosofia antaa mahdolli-
suuden oman elämänkokemuksen rikastamisen lisäksi olevan oleellinen osa de-
mokraattisessa henkilökohtaisessa elämäntavassa. (Mt., 257.) 

Unamunon (1946b) mukaan on opittava ajattelemaan, sillä aiemmat suku-
polvet eivät voi ymmärtää tai ajatella uusien ihmisten puolesta (mt., 37-38). Hän 
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katsoo Espanjan vakavimman ongelman olevan se, että uusia, nuoria ihmisiä on 
kasvatettava ja koulutettava uuteen elämään, johon heitä eivät voi kasvattaa va-
hat, entistä tai nykyistä elämää elävät ihmiset (mt., 46). Samanlainen pulmallinen 
asetelma vallitsee kasvatuksessa aina, niin myös tämän päivän Suomessa. Vaikka 
hyvä kasvattaja voisikin asuttua nuorten asemaan ja tavoittaa lapsuuden tai nuo-
ruuden itsessään - tilanne, jota Unamunokin kasvattajilta vaatii - jokaisen suku-
polven on itse ajateltava oma tulevaisuutensa ja etsittävä keinot sen luomiseksi 
ja siinä ilmenevien haasteiden ratkomiseksi. Vanhojen ihmisten edellytykset ym-
märtää tai tavoittaa nuorempien elämää tai maailmaa, Unamuno näkee olemat-
tomiksi (mt., 38). Vaikka nuoret, Yrjö Kallisen (1975, 146) mielestä näkevät elä-
män traagisuuden ja mielettömyyden sekä tuhoisiin, valheellisiin arvoihin pe-
rustuvan riiston, ahneuden ja kilpailun selvemmin kuin me vanhat, tulee eloon-
jääneistä nuorista kuitenkin taatusti ”seuraavan polven kunnollisia vanhoja her-
roja”. Nuorena he kuitenkaan eivät sopeudu tähän elämänmenoon ja pakenevat. 
(Mt., 121.) 

Ajattelun keinoin ihminen luo itselleen maailmaa ja todellisuutta, jollaista 
ei aiemmille ihmisille ole ollutkaan. Kasvava sukupolvi elää aina maailmassa, 
joka kasvattavalle on tavoittumaton. Meidän aikamme yksi ilmeinen sukupolvia 
eriyttävä ulottuvuus on virtuaalisen ja digitaalisen, lisätyn todellisuuden lisään-
tyvä läsnäolo ja tilanotto. Kasvattajien sukupolvi, joka on syntynyt ja kasvanut 
itse maailmassa pitkälti ilman näitä todellisuuksia ja välineitä, etsii tasapainoa ja 
yhteyttä maailmojen välillä tukeutuen yhä pitkälti näkemykseen konkreettisen, 
kosketettavan todellisuuden ensisijaisuudesta ja autenttisuudesta suhteessa ih-
misen luomaan, digitaalisin välineine virtuaalisesti ilmeneviin kulttuurisen, so-
siaalisen ja koetun olemisen tapoihin. Ns. ”diginatiiveille” kasvajasukupolville 
on jo elimellinen osa ihmisyyttä kuulua verkkoihin, kokea elämää muunkin kuin 
kehon kautta, rakentaa yhteisönsä aikaan ja paikkaan sitoutumatta. 

Unamunon ihmiskäsityksen ja kasvatusajattelun kannalta nämä aikamme 
keskeiset kasvatuksen ja ihmisyyden kannalta eksistentiaalisesta ratkaisevat il-
miöt näyttäytyvät mielenkiintoisen hankauksen ja jännitteen lävitse. Toisaalta 
Unamuno, joka kieltäytyi käyttämästä jopa hänelle tarjottua kirjoituskonetta, 
ajattelunsa jäsentämisen ja tallettamisen välineenä, korostaa ihmisen kehollista, 
ruumiillista läsnäoloa ihmisyyden perustana. Toisaalta hänelläkin kuviteltu, fik-
tiivinen, ihmismielen ajattelun ja kuvittelun, uneksimisen voimillaan luoma to-
dellisuus saa muodot, joissa fiktiivinen, kirjoitettu todellisuus on lopulta todelli-
sempaa, konkreettisempaa, merkityksellisempää, elävämpää ja ikuisempaa kuin 
kuolevainen, kosketettava ja ajallinen ihmisyys. Kuinka näin ollen tulisi kasvat-
tajan suhtautua ihmisen luomaan, koodattuun todellisuuteen, joka yhä lisäänty-
vässä määrin valtaa niin kasvajien kehot kuin mieletkin, sitoo heidän ajatteluaan 
ja muuttaa heidän ihmisyyttään?  

Rakastavan myötätuntoisen kasvatuksen puitteissa voi ajatella hyväksyvän, 
ymmärtävän kohtaaminen tarkoittavan sen myöntämistä, että tämä on se todel-
lisuus, jossa elämämme, jossa kasvajamme elävät, joka heitä motivoi ja kuljettaa 
eteenpäin, mahdollisesti meidän ulottumattomiimme. Rakkaus myös kasvatta-
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vana vuorovaikutuksena on toisen ruumiin haluamista läsnäoloon tässä konkre-
tiassa, lihan ja ruumiin todellisuudessa. Voidakseen olla läsnä toisilleen on kas-
vajan ja kasvattajan löydettävä välimaasto, joka maailmojen välissä rajaa maise-
man läsnäololle ja vuorovaikutukselle. Tämä on lopulta myös ihmisenä olemisen 
eksistentiaalisten ydinkysymysten tavoittamisen kannalta välttämätöntä. Siitä 
on myös viime kädessä kyse kiistassa ja kamppailussa, rajankäynnistä, jonka 
kanssa kasvattaja ja kasvaja arjessa painivat digivälineiden ja -todellisuuden suh-
teen. Mitä on ihmisen hyvä elämä? Mikä on sellainen todellisuus, johon elämä 
kannattaa asemoida, rajallinen voimavarastomme panostaa? Millainen elämän-
tapa takaa hyvinvoivan, onnellisuutta ja hyvää rakentavan tulevaisuuden ihmi-
selle? Tässä filosofisten ajattelun välineiden ojentaminen kasvajille itselleen saat-
taa tulla merkittäväksi valinnaksi. 

Filosofiaa ei opeteta peruskoulussa. Lukiossa se on pakollinen yhden kurs-
sin verran. Opetussuunnitelmassa metakognitiiviset taidot ovat läpikäyvänä tee-
mana kaikessa. Missään opetussuunnitelmissa ei kuitenkaan suoranaisesti tuoda 
eksistentiaalisten peruskysymyksien kohtaamista ja yhdessä pohtimista kasva-
tukselliseksi tai pedagogiseksi sisällöksi. Opetussuunnitelmat, oppimateriaalit, 
jopa didaktiset ratkaisut kantavat sisällään tiettyjä osin julkilausumattomia ole-
tuksia vastauksiksi kysymyksiin arvoista, hyvästä, tiedosta, arvokkaasta, siitä, 
miten asiat ovat, miten niiden kuuluisi olla, millainen on tavoiteltava ihminen ja 
ihmisyyden tila, hyvä ja toivottava yhteiskunta, ponnistelemisen arvoinen tietä-
mys ja taitamus. Varsinainen filosofinen pohdinta, tai todellinen dialogi näiden 
asioiden äärellä yhdessä kasvajien kanssa viipyily, ei kokemukseni perusteella 
suomalaiseen ammattikasvatuksen kulttuuriin kuulu. Sen harjoittaminen on pi-
kemminkin kasvattajakohtainen poikkeus kuin läpikäyvä, toivottu pyrkimys. 
Silti ajattelun taidot, oppimaan oppimisen taidot, itseohjautuvuus ja kriittinen 
ajattelu selkeästi mainitaan ja niitä peräänkuulutetaan tulevaisuuden ihmisen ja 
kansalaisen avaintaitoina maailmassa, jossa informaatio tulvii globaalisti ja tie-
dolliset auktoriteetit hupenevat. Kuinka kasvava ihminen, jolla eksistentiaaliset 
kysymykset ovat oleellisia ja tuoreita, konkreettisia ja kivuliaita, saa ammattikas-
vattajilta tarvitsemansa myötätunnon ja rakkauden selvitäkseen kuilun reunalla? 

 Arjessa kysymykset ovat usein läsnä kasvattajan joko tartuttaviksi tai si-
vuutettaviksi. Ammattikasvatuksen maailmassa niillä on mitä suurimmassa 
määrin yhteisöllinen luonne ja ilmenemistapa johtuen pitkälti tavastamme järjes-
tää opetus ja koulutus ryhmämuotoisena. Yhtä lailla kasvatuksen maailma niin 
kodin piirissä kuin non-formaaleissakin ympäristöissä tarjoaa toistuvia tilanteita, 
joissa kasvaja ja kasvattaja kahden kesken päätyvät elämisen oleellisten pohdin-
tojen äärelle. Kuinka kohdata nämä myötätuntoista kärsimystä poistavaa rakas-
tavaa kasvatusvuorovaikutusta toteuttaen? Kuinka asettua sellaisen tuntumaan, 
missä kenelläkään ei ole jalkojensa alla varmaa ja vankkaa maaperää? Seuraa-
vassa tarinassa on esimerkki yhdessä eletystä ajattelevasta arjesta. 

 
POHDINNAN POLUILLA 
 
”Kyl mä sitten ku mä päätän ruveta!”, Ilmi töräyttää heti matematiikan tunnin alkuun. ”No, 
mitäs jo päätettäisiin nyt ruveta”, Arvo aloittelee oppituntia oppilaiden raahautuessa pulpet-
teihin. ”Eläkääpä menkö turhaan vielä istumaan…”, hän jatkaa. ”Onks ihan pakko? Yleensä 
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me kuitenkin vaan istutaan pulpetissa, silleen on paljon helpompaa, Ilmi jatkaa mari-
naansa. ”Miksi ihmeessä mun pitää opetella tätä jakokulmaa, kun mun kännykässä on laskin 
tai miks mä opettelisin mitään ulkoo, kun kaiken voi kattoo netistä? Miks tän kymppiluokan 
pitää olla niin vaikee? Kun ei se ysin maikka opettanut mitään, sano vaan että tehkää nää. 
Ja sit meillä oli aina vaan eri sijaisia, kun se oli niitten sisäilmaongelmien takia koko ajan 
poissa. Must ois kiva, jos me vaan katottais sieltä tuubista videoita eikä olis läksyjä eikä 
kokeita eikä tarttis lähtee mihinkään opintoretkillekään.” ”Musta tänne sun tunnille on kiva 
tulla, kun tietää, että täällä aina tehdään jotain”, Iisak katkaisee Ilmin vuodatuksen, ”ja on 
tylsää, jos ei me tehdä mitään oikeeta”, hän jatkaa. ”Tääl pystyy silleen olee ja tekee ja sit 
onnistuu. Etkä sä oo liian lepsu, niinku se edellinen maikka, joka anto tehä ihan mitä vaa, 
eikä mistään ollu mitään seuraamuksia. Eihän sillon millään oo mitään väliä, jos ei mistään 
mitään seuraa.”, Iisak tilittää.  

Arvo seuraa vuoropuhelua miettien, kuinka viisaita nuoret oikeasti ovat. ”Kyllä ne tietää, 
miten asiat oikeasti on, tunnistavat hyvän ja huonon opetuksen, luotettavan ja epävarman 
kasvattajan. Tän homman paras puoli on, se, että itse voi kasvaa ja oppia aina uutta. Noi 
nuoret osaa niin älyttömästi sellaista, mistä mulla ei ole aavistustakaan, tietävät juttuja, jotka 
multa alkaa jo mennä ihan ohi. Onneksi ne osaa myös niitä mulle opettaa, kun sille antaa 
aikaa vaan. On tää kyllä ihan mun juttu tää ammatti, hauskaa hommaa kerta kaikkiaan tälla-
sen energisen, luovan ja innostuneen porukan kanssa päivänsä matkata aina johonkin yllät-
täviin uusiin paikkoihin.” 

”Kuulkaas nyt, aina on mahdollista valita toisin. On ihmisiä, jotka jättävät koulut ja ir-
rottautuvat yhteiskunnasta, lähtevät tekemään jotakin toisin. Voihan sitä lähteä vaikka surf-
fipummiksi jonnekin tai elää vaihtoehtoisella tavalla.” Arvo ehdottaa, ”Tämä kymppiluokka-
han ei ainakaan vielä ole oppivelvollisuuskoulu, vaan ihan vapaaehtoista toimintaa.” ”Ei se 
oikeesti ole mahdollista. Oikeesti täytyy opiskella ja mennä kouluun, saada ammatti ja tehdä 
töitä. Ainakin se on helpointa.”, Ilmi vastustaa taas. ”Niin varmaan onkin, oot ihan oikeessa, 
mutta toki voi miettiä, kuinka paljon tämä on omaa valintaa ja kuinka paljon meitä kuljettavat 
voimat, joita me ei edes nähdä tai huomata”, Arvo pohtii ääneen. ”Vaihtoehtoisuuden valit-
seminen vaatii paljon enemmän tahtoa kuin virran mukana kulkeminen. Harva meistä, on 
kyllin vahva kulkemaan aivan omaa polkuaan, usein on helpompi tehdä tielle osuvasta oma 
polkunsa jollain muilla keinoin. Älkääkä uskoko, mitä minä teille sanon, sillä minä en tiedä 
mistään mitään. Teidän on ja ajateltava itse, rakennettava maailmankatsomuksenne itse.” 
IImi siihen: ”Pitäiskö meidän muka uskoa toi?” ”Oletpa viisas, Ilmi, vastausta tohon sun täytyy 
itse luodata…. Mutta mites olisi nyt se jakokulma, eihän sitä tiedä näinä aikoina, jos vaikka 
jonain päivänä loppuu sähkö maailmasta, tai verkko romahtaa ja tarttette sitten kuitenkin ihan 
omaa muistianne ja ajatteluanne selvitäksenne…”  

”Et sä voi tollasia meille puhua, sä oot aikuinen ja opettajakin vielä!”, Iisak keskeyt-
tää. ”No mutta, voihan se olla tottakin, mitä mun teidän mielestä sitten kuuluisi täällä teille 
tarinoida?” Arvo kysyy hymyillen. ”Käydääs sitten hommiin. Tänään otetaan ensin vähän niitä 
kehomuisto-motoriikkalämppäreitä, sitten vertaisryhmissä rakennetaan muutamia tehtäviä 
sinne sovellukseen, joita sitten yhdessä ratkotaan. Tavoitteena olisi, että jokainen pääsee 
tänään matkan alkuun. Elikkäs ottakaas sitten ne kännykät tai tabletit esille ja avatkaa sovel-
lus ja tulkaa tänne lähtötelineisiin niin lähetään tekemään…” 

 
”Opettaja ei ole tietäjä”132, Unamuno julistaa. Hän sanoo pyrkineensä laittamaan 
opetukseensa kaiken rakkautensa ja intonsa, mutta tietäjäksi hän ei itseään tun-
nista eikä tunnusta. Samalla tapaa tarinan Arvo-opettaja asettuu kasvajien tun-
tumaan väittämättäkään tietävänsä, miten asiat ovat. Unamuno katsookin, että 

                                                 
132 Un maestro no es un sabio. Por maestro me tengo y en mi enseñanza he procurado siem-
pre poner todo el ahínco y todo el amor de tal: pero en cuanto a lo de sabio, no, una, sino 
miles veces he rechazado semejente calificativo, que creyendo por lo demás muy honroso, 
sé que no puede aplicárseme sino por una ingenua benevolencia o por un miserable 
<<titeo>> de raíces emponzoñadas. (Unamuno 2008 O. c. IX, 505.) 
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juuri opettajat ennen kaikkea tarvitsisivat pedagogiikan sijasta filosofiaa eli yh-
tenäistä, yleistä näkemystä inhimillisestä tietämyksestä sekä filosofian lisäksi pe-
dagogian sijaan paljon enemmän humanistisia tieteitä. (Unamuno O. c. 1966 IX, 
1310; 1316; 1330). Vaikka opettajan tehtävä on myös ”opettaa kaikki, minkä tietää 
ja hänen tulee tietää kaikki, minkä voi”, ei opettamisen tärkein asia saa milloin-
kaan välttämättömyydessäänkään olla tällainen ”tietosanakirjaopettami-
nen”. ”Lapset lähtevät koulusta mukanaan paljon enemmän sanoja kuin ajatuk-
sia”, Unamuno (O. c. IX 1966, 1328) summaa. Väittäisin, että näin on yhä, vaikka 
uusi opetussuunnitelma kohottaa rohkaisemaan kasvajiaan rakentamaan uutta 
tietoa ja näkemystä (OPS 2014, 20). 

Artikkelissaan ”Dos pedagogías”, joka julkaistiin 19.7.1906 Buenos Aire-
sissa lehden Nuevo Mundo etusivulla, Unamuno kirjoittaa, että lasten opettami-
sessa tulee näyttää asiat niiden kaikkein yksinkertaisimmassa ja alkukantaisim-
massa muodossaan, sillä monimutkaisissa ja täydellisissä mekanismeissa eivät 
onnistu ymmärtämään tai näkemään niiden toimintaa. Hän jatkaa siitä, kuinka 
lapset oppivat huomattavasti enemmän esimerkiksi rakentamalla lelun, itse te-
kemällä, kuin siitä, että opettaja heille asiasta puhuu ja luennoi tai heille sen näyt-
tää. (Unamuno O. c. 1966 IX, 917.) Tällaisen didaktiikan kannattajana Unamuno 
oli hyvin lähellä nykyisen opetussuunnitelman taitopainotteisuutta ja ilmiöoppi-
misen ajatuksia. 

Unamuno asettuu kasvatusnäkemyksissään siis lapsen maailmaan, ymmär-
tämään tämän näkökulmaa. Unamunolaisessa mielessä oppijaa rakastava opet-
taja tavoittaa tämän maailman, joka on toinen kuin jo kasvaneen, osaavan ja kou-
lutetun aikuisen. Opettaja kokee oppijan turhautumisen teoreettisen edessä ja luo 
oppimisen todellisuuden, jossa kasvajalla on mahdollisuus itse tehdä ja rakentaa 
itselleen maailma ymmärtääkseen ja tavoittaakseen tarkastellun ilmiön. Lapsi 
ajattelee koko kehollaan. Näin ollen opetuksen ja kasvatuksen tulee olla sellaista, 
jossa kasvava ihminen voi olla kokonaisena läsnä, jotta oppiminen tapahtuu 
koko ihmisessä, kokonaiseksi ihmiseksi.  

Toisinaan mietin, noinko me jo kasvaneet aikuiset olemme kasvaneet oike-
aan suuntaan? Koulu ja koulutus etenkin yleissivistävällä puolella tähtää ihmi-
sen teoretisoitumiseen ja abstraktistumiseen. Opiskelemalla paljon tietoa vaik-
kapa filosofiasta, kasvatustieteestä tai oikeastaan mistä tahansa, saavumme pis-
teeseen, jossa kaikki tieteellistyy ja etääntyy toiminnan ja tapahtumisen todelli-
suudesta. Opettajankoulutuksessa on opetusharjoittelut, joissa tietomme laite-
taan vuoropuheluun todellisuuden ja kokeneemman kasvattajan kanssa. Toi-
saalta filosofian, ajattelun ja filosofisen kokonaisymmärryksen luominen ei ole 
keskiössä. Ja kuinka on filosofien? Missä heidän saamansa oppi kytkeytyy todel-
liseen, elettyyn, koettuun maailmaan? Pikemminkin pyrkimys on kaikin tavoin 
erkaannuttaa ja irrottaa kaikki oikeasti akateemisesti filosofinen siitä ihmisen 
muilla kuin älyllisillä ja järjen ulottuvuuksilla tapahtuvasta olemisesta, joka lo-
pulta kuitenkin muodostaa todelliset merkitykset ja ymmärryksen elämästä, 
maailmasta ja todellisuudesta. 
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Yläkouluikäiseltä ja toisen asteen koulutukseen siirtyvältä nuorelta odote-
taan jo valtavasti kykyä pysyä ja olla koulussa teorian ja abstraktion tasolla, ide-
oiden maailmassa. Kaikki eivät tähän (vielä) pysty, kaikki eivät tähän koskaan 
suostu tai kykene. Harvat kokevat tässä merkityksellistä elämää. Monet pakene-
vat sijaistoimintoihin, joilla kaikkoavat siitä henkisestä ja emotionaalisesta, ke-
hollisestakin kuoleman tilasta, johon he koulussa kokevat päätyvänsä. Onko 
koulun tehtävä opettaa tällaista sopeutuvaista alistumista henkiseen kuolemaan? 
Onko kasvatuksellinen tavoitteemme nujertaa kapina ja opettaa nuoret kansalai-
sikis, jotka mukisematta alistuvat elämään elämänsä ulkopuolella, toistamaan ja 
tottelemaan, tekemään töitä yhteiskunnan tuotannon rattaissa? Ajattelemme 
koulussa entistä enemmän. Opetamme ajattelun taitoja entistä tietoisemmin. 
Mutta ajattelemmeko koulussa oikeita, kaikkein tärkempiä asioita? Ja ajattelem-
meko niitä yhdessä kasvajien kanssa? 

Unamuno puhuu ulkoaoppimista vastaan, elämälle hyödyllisten, lapsen 
kokemukseen kiinnittyvien tietosisältöjen puolesta (Unamuno O. c. 1966 IX, 
1311-1312). Näin ollen hänen didaktiset näkemyksesnsä ovat hyvin nykyaikaisia, 
hän oli pedagogisesti aikaansa edellä. Luonnontieteiden opetuksessa hän puo-
lustaa filosofista, tieteellisen kokonaisnäkemyksen luomista alkuopetuksesta 
lähtien. Kielten opetuksessa hän kritisoi voimakkaasti luokittelevan kieliopillista 
tyyliä opettaa. Unamunon mielestä oppiakseen sanomaan ja kirjoittamaan oikein 
ei ole tarpeen oppia kieliopillista kokonaisjärjestelmää tai terminologiaan. Oppi-
van lapsen kannalta on lannistavaa ja oppimisen näkökulmasta ajahaaskausta 
käyttää voimavaroja tällaiseen. Lisäksi sääntöjen opetteleminen on suorastaan 
haitallista kielen luovan käytön kannalta. Kirjoittaessaan hän ei itse halua huo-
mioida kielioppisääntöjä, vaikka ne tunteekin. “Kieli on elävä olento, eikä meka-
nismi, jota akatemiat tai määräysten mukaiset säännöt hallitsevat.”(Unamuno O. 
c. 1966 IX, 1312 - 1314.) Kieli kehittyy jatkuvasti välittämättä minkään akatemian 
auktoriteeteistä, ja lapset tietävät sen hyvin. Muuta kriteeriä ei ole kuin elävyys 
(mt, 1314 - 1315). 

Geometriaa opetetaan vailla eläviä yksityiskohtia, vailla minkäänlaista ku-
vaavaa suhdetta todellisuuteen. Opettajakuntamme muodostaa suljetun yhtei-
sön. He eivät juurikaan lue muuta kuin tse kirjoittamiaan kirjoja. Nämä ihmiset 
ovat etsineet itselleen jotakin, mihin erikoistua ja ovat löytäneet pedagogiikan. 
Ainoa, mikä heidät voi pelastaa olisi liittää heidät ja luoda perusteet filosofialle. 
“Filosofia on se, mitä opettajamme tarvitsevat, filosofia, muttei ideologia”, Una-
muno moittii aikansa kasvatusammattilaisia. (Mt., 1316.) 

Missä määrin tämä pätee opettajiimme Suomessa? Vaikka on selvää, että 
Unamuno ajan espanjassa opetus oli toisenlaista kuin 2020-luvun Suomessa, jo-
kin Unamunon näkemyksissä on yhä ajankohtaista myös meille nyt. Alakoulujen 
opetus on integroitua ja nykyisin konstruktivistista, jolloin oppijan omat koke-
mukset ja oma maailma ovat lähtökohtana kaikelle. Menetelmät, joita käytetään 
ovat nekin elämyksellisiä ja kokemuksillisia, moniaistisia. Sen sijaan Espanjassa 
käytävä kasvatuskeskustelu on tälläkin hetkellä hyvin kriittistä suhteesa koulu-
järjestelmään yleisesti ja yhtä lailla käytettyihin menetelmiin. Toisaalta Suomes-
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sakin yläkoulut ja lukiot, kuten myös yliopisto-opetus, keskittyvät tieteenalaja-
koihin perustuen aineenopetukseen, jossa jokainen opettaja on oman alansa eri-
tyisosaaja. Silti väittäisin kasvavalle nuorelle yhä olevan vaikeata luoda yhteyk-
siä ja kokonaiskuvaa todellisuudesta. Erityisesti tämä näkyy mielestäni merki-
tysten todellisuuden rakentamisen välineiden osalta.  

Oppilaan edessä tulee seisoa järkevän ihmisen. Hyvällä opettajalla on kyky 
ymmärtää varttuvaa ihmistä sekä tahto ja taito kehittää itseään. (Wilenius 2002, 
58.) Kasvajat vaativat aitoutta. “Heille ei voi teeskennellä olevansa jotakin muuta 
kuin mitä on” (mt., 55). Opettajalle, joka pelkää auktoriteettiasemansa menetystä 
voi olla vaikea tahtoa kohti yhteistä merkitystä, sillä se vaatii myös kasvattajalta 
valmiutta muuttaa omia näkemyksiään. Hyvään kasvatukseen kuuluu oleelli-
sesti erilaisuuden ja toiseuden hyväksyminen sekä pyrkimys dialogiseen suhtee-
seen. (Huttunen 2003, 139.) 

On toki niin, että suomalainen peruskoulu antaa kansainvälisesti verrat-
tuna lapsille ja nuorille hyvät perustiedot ja -taidot maailman tiedolliseen tavoit-
tamiseen. Erilaisin tukitoimin pyritään saattamaan kaikki ja kaikenlaiset oppijat 
näiden tietojen äärelle. Filosofisessa ja arvokasvatuksellisessa mielessä suomalai-
nen koulu antaa kuitenkin edelleen vajavaiset lähtökohdat rakentaa ymmärrystä 
todellisuudesta ja merkityksiä elämään. Filosofiaa ja kriittistä ajattelua ei opeteta 
omana aineenaan. Ajattelun taidot ovat läpikäyvä osa opetusuunnitelmaa, mutta 
jää jokaisen opettajan oman osaamisen ja innon varaan sitä toteuttaa. Nykyisin 
korostuu monilukutaito ja kyky etsiä kriittisesti tietoa maailmasta, joka on yhä 
vaikeammin hallittava ja monimerkityksempi kokijalleen ja oppijalleen.  

Opetusuunnitelma on nykyisin entistä taitopainotteisempi. Kuitenkin nä-
mäkin taidot painottuvat teknisiin valmiuksiin erotella ja arvioida tiedon laatua 
ja luotettavuutta, löytää sitä erilaisten medioiden kautta. Myös tunnekasvatus on 
kokenut uusien opetussuunnitelmien myötä nousun. Se käy läpi opetussuunni-
telman ja erityisesti alakoulussa ja varhaiskasvatuksessa saaden paljon huomi-
oita. Ihmisenä olemiselle toisten joukossa annetaan taidollisia ja tiedollisia val-
miuksia. Merkitysten rakentaminen, oman elämän- ja maailmankatsomuksen 
luominen jää silti yhä sen varaan, kuinka yksittäinen oppija kykenee luomaan 
yhteyksiä ja kokemaan merkityksiä omassa elämässään. Sanoisin, että kaikki 
opettajat eivät ole sellaisella tavalla kasvajilleen läsnä, että tämä elämässä perus-
tavanlaatuisin ja Unamunon näkökulmasta inhimillisen olemassaolon kannalta 
oleellisin ulottuvuus kasvatuksessa toteutuisi. Tarinan Arvolla on ote, jossa myös 
reflektiivinen tiedostava ajattelu on kasvajille läsnä. Kasvattavan rakkauden nä-
kökulmasta ajateltuna hän siis asettuu kasvajien rinnalle myötätuntoisena ja 
oman tietämättömyytensä myöntäen yhdessä kohtaamaan ihmisen elämästä 
esiin nousevia kysymyksiä. 

Opetussuunnitelmalliset, lainsäädännölliset ja poliittiset voimavarojen 
käyttöön liittyvät valinnat, koulutusjärjestelmän rakenne ja ne taidolliset ja tai-
dolliset sisällöt, joita sen puitteissa kaikille kasvajille tavoitellaan, ovat rajauksia 
ja painotuksien sen suhteen, minkä uskomme arvokkaaksi ja tärkeäksi. Niiden 
myötä kasvatuksella asettuu toivo tavoiteltavasta, hyvän ihmisen tulevaisuu-
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desta. Unamuno sanoo, ettei ole elämäänsä ansainnut toisille välittämillään tie-
doilla, vaan niillä aikeilla ja hengellä, jonka hän on onnistunut muissa nostatta-
maan. (Unamuno O. c. 2008 IX, 506.) Hän siis korostaa tietojen ja jopa kokonais-
ymmärrystä tavoittelevien ajattelun taitojen ylitse kasvattajan tehtävää valaa us-
koa, luoda toivoa ja yllyttää tahtoen taistelemaan. 

4.2.5 Kasvatus, usko ja toivo 

-No voidaksemme uskoa itseemme on meille tarpeen, että toiset uskovat meihin.133 
(Unamuno 1946a, 49.) 

Lukion filosofian ja elämänkatsomustiedon opettaja, opetusalan eettisen neuvot-
telukunnan puheenjohtaja Arno Kotro kirjoittaa Opettaja-lehdessä 11.1.2019 jul-
kaistussa kolumnissaan ”Hassu väärinkäsitys” näkemyksistään kaikille yhtei-
sestä katsomusaineesta koulussa seuraavaa: 

Hyvä katsomusopetus lähtee lasten ja nuorten omasta elämänpiiristä. Se pohtii, mil-
laisista aineksista ja vaikutteista oma identiteetti ja maailmankuva syntyvät, millaiset 
arvot ja asenteet ovat vallalla, mikä on elämässä tavoiteltavaa ja miksi. Se käsittelee 
ihmisoikeuksia ja kestävää tulevaisuutta. Se kysyy, miten media, someyhteisöt, eloku-
vat, musiikki ja nuorisokulttuurit muokkaavat käsitystä maailmasta, ja miksi meillä 
ylimalkaan on sellaisia käsityksiä todellisuudesta kuin on. 

Olli-Pekka Moisio kirjoittaa artikkelissaan ”Uskonto kritiikkinä ja kriittinen teo-
ria täysin toisen kaipuuna”: ”Jos Jumalaa ei tunnusteta maailman absoluuttiseksi 
merkitykseksi, sen tilalle laitetaan silloin jokin rajallinen ja katoava oli se sitten 
raha, valta, arvovalta, nautinto jne.” (mt., 813). Ihmisillä on aina tarve uskoa jo-
honkin. Jos ”läpensä sekularisoituneessa maailmassa”, kuten Moisio (mt., 805) 
omaamme nimittää, luovumme Jumalan tarjoamasta absoluutista ja ehdotto-
muudesta, jäljelle tarjoutuu sellaista, mikä johtaa meidät niin ihmisyyden kuin 
kasvatuksenkin näkökulmasta harhapoluille. Kasvajamme palvovat kuului-
suutta, rahaa, nautintoa, jopa vauhtia, pinnallista kauneutta, sitä että asiat tuntu-
vat tai näyttävät hyviltä ja kiihottavilta. Kriittinen teoria on Moision mukaan ar-
volatautunutta teoriaa ja käytäntöä solidaarisuutta kärsiviä toisia ihmisiä koh-
taan, joka ”saavutetaan epäitsekkään inhimillisille vapauden ja onnellisuuden ta-
voitteille antautumisessa” (Mt., 814). Moisio päättää artikkelinsa sellaisen toivon 
ja kaipuun muodosta, joka ei salli ihmisyyden murentua tomuksi tai yhteiskun-
nan tukahtua täydellisesti hallinnoiduksi ja suljetuksi (Mt., 815).  

Uskontojen ja uskomusten kirjon ollessa moninainen vallitsevassa yhteis-
kunnassamme, meitä ihmisinä ja yhteisönä yhdistävät ja sitouttavat absoluutit 
ovat toiset kuin vaikkapa Unamunon aikaan. Meitä hallitsevat nyt osallisuuden 
ja demokraattisuuden virtaukset, jotka kuitenkin vääjäämättä jäävät toteutu-
matta niin kansallisella kuin globaalillakin mittakaavalla, ja joihin kiinnittyvät 
tulkinnat ovat ristiriitaisia. Kasvavalle ihmiselle tarjotaan ennen kaikkea uskoa 

                                                 
133  – pues necesitamos de que los demás nos crean para creernos – (Unamuno 1946a, 49). 
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hyvään kansalaisuuteen, jossa kunkin velvollisuus on antaa oma täysi panok-
sensa yhteiseen pottiin, ja jossa tämän matkakassan kartuttaminen on kaikkien 
velvollisuus ja usein ensisijaisena näyttäytyvä tavoite. Kuitenkin Unamunon kas-
vatusajattelun suunnasta katsottuna tällainen näkemys kasvatuksen viimesijai-
sesta päämäärästä on erheellinen. Jos tahtomme kasvattaa hyviä, osallistuvia, toi-
mintakykyisiä ja itseohjautuvia, jatkuvasti uutta oppivia kansalaisia pohjautuu 
ensisijaisesti ajatukseen, että haluamme kustannustehokkuutta ja tuottoa, työn-
tekijöitä koneistoa pyörittämään ja jatkuvuutta nykyisenkaltaiselle kulutusyh-
teiskunnalle, olemme Unamunon ajatuksiin peilaten erehdyksen tiellä. Kysy-
mättä tällöin jää, mikä on se tällaisella kasvatuksella tavoiteltava vapaus ja on-
nellisuus. Vaikka Unamunon aina taisteli oman Jumalansa, uskonsa ja uskon-
tonsa kanssa, ei hän koskaan saapunut sopuun sen enempää uskontoinstituution 
kuin oman henkilökohtaisen uskonsakaan suhteen. Se, mikä kuitenkin pohjim-
maisena ja päällimmäisenä hänen ajattelussaan pysyi, oli elävä, ihmisyyttä mää-
rittävä ja kannatteleva jännite toivon ja traagisuuden välillä, joka lopulta kasva-
tuksen näkökulmasta kilpistyy jälleen rakkauden läsnäoloon, siihen, että uskoa 
on toivottava, toivoon on uskottava ja että viime kädessä toivoa on taistellen tah-
dottava. Kasvattajana on toivottava kasvajan rinnalla ja opetettava hänelle tahtoa 
taistella toivonsa puolesta. 

Ilmeistä on, että elämme monikulttuurisessa yhteisössä, jossa erilaisten us-
komusten ja näkemysten välillä vallitsee jatkuvia jännitteitä ja ristipaineita. Kas-
vatuksen näkökulmasta se avautuu esimerkiksi seuraavan kertomuksen kautta: 

 
MEILLÄPÄIN LEHMÄT OTTAA AURINKOA RANNOILLA 
 
”Outoa, outoa on, ettei tämä muka onnistu”, miettii Alma, kun oppilaat kerääntyvät jälleen 
kerran keskustelurinkiin puhumaan katsomuksen teemoista. Kun pienen koulun arki ei rajal-
listen resurssien vuoksi mahdollista kaikkien eri uskontojen opettamista erikseen, on päätetty, 
että ortodoksista ja evankelisluterilaista ja katolilaista kristinuskoa, taolaisuutta, buddhalai-
suutta, elämänkatsomustietoa opetetaan yhdessä. Islaminuskoisetkin oppilaat ovat valinneet 
osallistuvansa, vaikka olisivat vapautuksen saaneetkin. Yhtä lailla mukana keskustelussa 
ovat helluntailaiset ja ateisteiksikin aiemmissa yhteisissä pohdinnoissa julistautuneet opiske-
lijoita.  

Tänään aiheena on eri elämänkatsomusten siirtymäriitit ja avioliittokäytänteet, joista 
hindulaiseen perheeseen kuuluva oppilas on valmistautunut alustamaan. Alma kehottaa 
aloittamaan ja miettii mielessään, kuinka kukaan ei oikeastaan ole pätevä näitä asioita toisille 
opettamaan, ovathan ne lopulta meillä kaikille koko elämän ajan mysteerejä ja arvoituksia. 
Parasta on tietysti tämä mahdollisuus yhdessä ajatella näitä nuorille tuiki tärkeitä teemoja.  

Safir aloittaa kertomalla, kuinka heillä vanhemmat valitsevat aviopuolison jokaiselle 
lapselle jo hyvin varhaisessa vaiheessa: ”Sehän on paras tapa, koska totta kai vanhemmat, 
jotka on eläneet pidempään ja rakastaa lapsiaan ja haluu niiden parasta, tietää pidemmän 
päälle paremmin kuin mä, mikä mulle on hyväksi.” Käynnistyvä keskustelu syöksyilee länsi-
maisen romanttisen rakkauden ihannoinnista tiukan kristilliseen tulkintaan avioliiton pyhyy-
destä. Näkemyksiä riittää jaettavaksi. Safir kertoo vielä, kuinka heillä lehmä on niin pyhä, 
ettei sitä syödä ja että uimarannoilla lehmät saavat kulkea vapaasti, kun taas naisten kuuluu 
uidessaankin pukeutua kaiken peittävään sariin. Tehdään ryhmätyötä, jota purkaessa Janna 
kirjoittaa padletiin ”huora”. Alma kysyy, miten tämä Jannan mielestä kuuluu käsillä olevaan 
aiheeseen. Mikä siinä aina onkin, että Jannan pitää paeta näiden rooliensa taakse, Alma 
murisee itsekseen, ja jatkaa: ”Itse asiassa Jannan ryhmä on tässä aivan asian ytimessä, 
nimittäin jokaiseen maailmankatsomukseen ja uskontoon kautta aikojen on aina liittynyt ta-
buja ja rajoituksia, jotka liittyvät vaikkapa naisen ruumiiseen ja seksiin……” Lopun oppitunnin 
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Janna näyttää mietteliäältä eikä seuraavallakaan oppitunnilla kyseenalaista toisten ajatuksia. 
Toivo elää, Alma huokaisee päästäessään lapset välitunnille virkistäytymään. Vielä käytä-
västä kuuluu intohimoista väittelyä siitä, mikä on oikea tapa löytää elämänsä rakkaus. 

 
Uskominen liittyy kasvatukseen myös muista kuin uskonnon tai uskonnollisen 
uskon suunnista. Löydän kolme eri näkökulmaa. Ensinnäkin kasvatus edellyttää 
uskomista johonkin, mistä ei vielä ole varmoja aistihavaintoja, johonkin, mitä ei 
vielä ole. Toiseksi kasvatuksen ydinolemuksessa on oletus, että kasvatus on mah-
dollista. Kasvatus on aina arvolatautunutta, sillä se on intentionaalista toimintaa, 
joka lähtökohtaisesti tähtää johonkin oikeaksi ja hyväksi katsottuun, vieläpä toi-
sen hyvänä toista varten arvokkaana pidettyyn. Kolmanneksi juuri kasvatuksen 
välityksessä siirtyvät totuutemme ja uskomuksemme uudelle sukupolvelle. Aika 
on osoittanut, että nämä uskomukset, uskontojen tulkinnat ja toteutukset ovat 
muuttuvia, ihmiskunnan historiassa vaihdelleita ja tulevassakin toisia kuin ny-
kyiset. Tarkastellaan nyt näitä näkökulmia kutakin erikseen. 

Kasvatus on uskoa sellaiseen, mitä ei -ainakaan vielä- ole. Kasvattaja luottaa 
siihen, että kasvajasta voi tulla jotakin, mitä hän ei vielä ole. Kasvattaja uskoo 
mahdollisuuksiinsa vaikuttaa kasvun kulkuun siten, että kasvajasta tulee hyvä 
ihminen. Kasvattaja tekee kasvatustoimintaansa vailla varmuutta lopputulok-
sesta, takeitta, tietämättä, mikä ylipäänsä on mahdollista. Nykyisin oletamme, 
että ihmisen kasvu on sekä perintötekijöiden että ympäristön säätelemää joillakin 
prosenttiosuuksilla, joista kiistellään, erottamattomassa keskinäisessä vuorovai-
kutuksessa, jonka mekanismeja emme ole kyenneet täysin ymmärtämään. 
Vaikka osa kasvusta säätyy geneettisin perustein, ei tämäkään ole puhtaasti ge-
neettistä, vaan vaatii erilaisia ärsykkeitä ympäristössä, jotta perintötekijät viriä-
vät tehtäviinsä. Näin ollen kasvattaminen on joka tapauksessa enemmän usko-
muksiin, käytäntöön ja kokemukseen kuin varmaan, kiistattoman tieteelliseen 
tietoon perustuvaa. Me uskomme lapsemme joksikin, mitä toivomme heistä tu-
levan. 

Kasvatus lähtee siitä, että uskoo kasvamisen ja muutoksen ohjaamisen suo-
tuisaan suuntaan olevan mahdollista. Sitä, että kasvu kulkee vailla sääntelyä tai 
hallitsemattomasti suuntaan, jota emme pidä hyvänä, pidetään pikemminkin 
kasvattamattomuutena kuin kasvatuksena. Voidakseen kasvattaa kasvattajan on 
siis uskottava toisaalta itse kasvatukseen mahdollisena projektina ja toisaalta sii-
hen, että kasvatustoiminta oikein tehtynä johtaa kasvatettavan kasvamiseen toi-
votun kaltaiseksi. Onnistuessaan kasvatus päättyy kasvaneen kasvajan vakuut-
tuneisuuteen omista mahdollisuuksistaan selvitä elämästä, onnistua ja voida hy-
vin. Toisin sanoen hän alkaa uskoa itseensä ja edellytyksiinsä ihmisenmittaiseen 
elämään. Näin kasvattajan usko, joka alussa oli kasvatuksen välttämätön edelly-
tys, siirtyy kasvatettavan vakuuttuneisuudeksi ja on siten myös kaiken kasvatuk-
sen ensisijainen ja perimmäinen tavoite. 

Lopulta kasvatus on kulttuurimme ja uskomuksiemme välittämistä ja juur-
ruttamista uuden sukupolven maailman- ja elämänkatsomukseen. Koska emme 
kykene luotettavalla tavalla näkemään tulevaisuuteen, vaan käsityksemme siitä 
on korkeintaankin valistuneiden arveluiden, uskon, varassa, emme oikeastaan 
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voi antaa lapsillemme kuin oman uskomme lähtökohdaksi. Maailma, jossa lap-
semme elävät tulevansa, on eri kuin nykyinen, jossa heitä kasvatamme. Heidän 
maailmansa on vääjäämättä alusta saakka eri kuin omamme, kuten Unamunokin 
korostaa. Me emme voi heidän todellisuuttaan tavoittaa, vaan meillä on omat 
uskomuksemme, joiden varassa kasvatamme heitä tuntemattomaan. Ilman us-
koa joihinkin arvoihin, epistemologisiin ja metafyysisiin lähtökohtiin, kasvatus 
ei ole mahdollista. Riippumatta siitä, kuinka tietoisia tai johdonmukaisia usko-
muksissamme ja niiden välittämisessä kasvatettavillemme olemme, ovat ne joka 
tapauksessa aina kasvattamisemme taustalla määrittämässä valintojamme ja toi-
mintaamme. Joillekin kasvattajille lähtökohdat ovat ilmeisempiä ja perustuvat 
jonkin uskonnollisen vakaumuksen oppeihin. Monikulttuurisessa, maallistu-
neessa ja muutoksessaan häilyväisessä yhteiskunnassamme moni kasvattaa il-
man selkeää uskontoa viitekehyksenä. Tällöinkin kasvatuksen taustalla tai oike-
ammin aivan ytimessä, on se, olkoonkin vaikka humanistiset arvot, demokratia, 
yksilönvapaus, tieteellinen maailmankatsomus tai jokin muu, minkä uskomme 
todeksi, oikeaksi, hyväksi ja arvokkaaksi. Kasvatus on siten uskomista kasvajan 
kasvun mahdollisuuteen, uskoa kasvajan tulemiseen joksikin muuksi, uskon kas-
vamista osaksi kasvajaa itseään ja kasvattajan uskomusten varassa uskon sisältö-
jen väittämistä osaksi kasvajan todellisuutta. 

Metaforana uskomista ja toivoa kasvatuksessa voisi kuvata esimerkiksi si-
ten, että koettu ja eletty maisema määrittää kielen, jolla ihminen tuntee ja ajattelee 
todellisuuttaan. Aavikon ympäröimänä elänyt ihminen tarvitsee eri välineet ja 
eri sanat kuin lumen keskellä kasvanut tai saaristossa syntynyt. Maisema kasvat-
taa kansoja ja kansalaisia. Mihin on tarpeen uskoa, ja mikä uskottavana näyttäy-
tyy, on sekin sidoksissa elettyyn maisemaan. Kun matkaaja käy keskusteluja reit-
tejään risteävien toisten kulkijoiden kanssa, kohtaa useampi eri näkökulma. On 
kuitenkin mahdollista jakaa kokemuksia, ymmärtää toisten näkökulmia, kokeilla 
toisten jo tallaamia polkuja, vaihtaa maisemaa. Sillä kaikkia meitä yhdistää mat-
kakohteesta riippumatta matkan tekemisen asetelma ja prosessi. Myös suunta on 
vailla valintaamme sama: kaikki matkaavat kohti kuolemaa.  

Kuten sanottu, Unamunon oma suhde uskontoon ja uskoon oli ratkeamat-
toman ristiriitainen. Omassa ajattelussaan hän jatkuvista elämänmittaisista epäi-
lyksistään huolimatta päätyy ajattelemaan, että ihmisyyden perimmäinen usko 
kiertyy rakastavan myötätunnon kautta itse -rakkauteen, jonka myötä tämän 
myötäkärsimyksen, armeliaisuuden ja hyväntahtoisuuden sävy, suhtautuminen 
maailmaan ja toisiin ihmisiin, laajenee uskoksi hyvyyden mahdollisuuteen, ka-
toavaisen ja kuolevaisenkin elämän merkityksellisyyteen ja mielekkyyteen.  
Toivo löytyy epätoivon kuilun pohjalta. Usko rakkauteen ja rakkauden rakasta-
miseen on se, mikä toivon virittää. Kasvatuksen suunnasta havainnoituna jokai-
nen kasvaja tarvitsee rinnalleen jonkun, joka häntä rakastaa, löytääkseen toivon, 
voidakseen uskoa. Usko edeltää toivoa, mutta toivon tavoittamiseksi on kasva-
tettava tahtoa.  
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4.2.6 Kasvatus, taistelu ja tahto 

Opettajiaan kohtaan epäkunnioittavasti ja halveksivasti käyttäytyvät nuoriso, 
heitä vastaan kohdistuvassa hyökkäyksessään puolustaa itseään Unamuno (2007, 
42) arvelee. Tästä on kyse siinä jatkuvassa tahtojen taistelussa, jona kasvatus 
usein kasvattajille näyttäytyy niin kodin kuin ammattikasvatuksenkin piirissä. 
Juuri taisteluasetelman tuottaminen ja siinä säilyminen voidaan nähdä kasvatuk-
sen yhtenä ydinkohtana. 

Aamulehden pääkirjoituksessa 23.11.2019 lasten oikeuksien viikon tiimoilta 
kirjoitetaan lapsen oikeuksista turvallisiin rajoihin ja tylsyyteen otsikolla ”Lap-
sella on oikeus vanhemman asettamiin rajoihin. Lapsen oikeuksien viikolla van-
hempien on hyvää muistaa, että jokainen lapsi tarvitsee myös tylsyyttä ja petty-
myksiä”. Pääkirjoituksessa todetaan pettymysten ja tylsyyden olevan välttämät-
tömiä lapsen turvalliselle kasvulle ja kehitykselle. Lämpöä, ruokaa, turvaa ja van-
hemman läsnäoloa kuuluu jokaisen lapsen saada kirjoituksen mukaan pyytä-
mättä, ei sen sijaan kaikkea haluamaansa tai rajatonta mahdollisuutta viihtyä äly-
puheimen tarjoamassa välittömän viihteen maailmassa. Koululaitosta pääkirjoi-
tuksessa toivotaan vahvistettavan muutenkin kuin opetustilojen, -laitteiden ja -
keinoja muuttamalla. Esiin nostetaan pienemmät ryhmäkoot, opettajien arvoval-
lan kasvattaminen sekä järjestyksenpitokeinojen vahvistaminen välttämättöminä 
toimenpiteinä. 

Seuraavassa tarinassa tahdot kohtaavat kasvattajalle tunnistettavalla ta-
valla. 

 
MÄ EN KYL LÄHE MATKAAN 
 
”EI! En varmasti pue päälle. Enkä ihan varmana lähe yhtään minnekään sun kanssa. Mua 
hävettää kulkea tuolla kadulla sun kaa. Ei kavereidenkaan mutsit pakota niitä mukaan mihin-
kään typerille perheretkille.” Mä voin ihan hyvin jäädä himaan yksin, tajuuks sä!? Et sä voi 
mua pakottaa! Ei sun tarvii mulle kostaa sitä, että ukki ja mummo oli sulle niin ankaria! Ei 
kenenkään mun kaverinkaan vanhemmat pakota niitä mukaan millekään pikkulasten huvi-
retkille!” Muu perhe on jo pukeissa eteisessä, kun Kaapoa vielä motivoidaan nousemaan ylös 
sängystä. Kolmevuotias Tarmokin saatiin paketoitua turvaistuimen kaikesta uhmasta ja vas-
tustuksesta huolimatta. ”Mä haluun pukee ite! Mä osaan ite! Mä teen ite!” hän vaati oma tahto 
painokkaasti edellä, vaikka kengät menivät väärään jalkaan ja vetoketju ei millään meinannut 
löytää toista puoltaan.  

Vaan nyt tämä teini tässä tappelee vastaan. Miinan kärsivällisyys on koetuksella har-
vase päivä: ”Eikö nyt johonkin voisi innostua ja suhtautua myönteisesti? Ihan sinun parhaak-
sesi tämä on, perheillä on tapana tehdä juttuja yhdessä. Ei ole tervettä sekään, että kaikki 
päivät vain nökötät nenä kiinni ruudussa tai luuhuat kavereiden kanssa ulkona. Haluan, että 
näet elämästä muitakin puolia, opit arvostamaan kaikkea sitä, mitä se tarjoaa. Sulla on terävä 
pää ja mahdollisuus ihan mihin vain. Ja mä haluan, että tehdään juttuja yhdessä, että olet 
meidän mukana.” ”Sä et tajuu yhtään mitään! Ainakaan mä en aio sit osallistua yhtään mi-
hinkään, onks selvä!? Enkä syö mitään rehuja. Korkeintaan burgerin voin ottaa.” En mä sua 
pakottaa voi, siinä olet ihan oikeessa, oot melko lailla liian iso kannettavaksi kainalossa, 
mutta motivoida voin kyllä, että kuinkas se oli sen puhelimen kanssa ja tietokoneen, tarvit-
seeko niitä huomenna vai laitetaanko estot päälle?” Miina vastaa hiki valuen. ”Mä tiedän 
kuule kyllä, miten kaikki estot puretaan. Osaan paremmin, kun sä nää nykyajan hommat, et 
ihan turha yrittää mitään. SÄ et sitten ymmärrä mua tai näitä juttuja yhtään!”  
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Museossa Kaapo kuitenkin keskittyy tuntikausia tutkimaan virtuaalilasien avaamia nä-
kymiä, lukee veljelleen kärsivällisesti esittelytekstejä ääneen ja tutkii huolella kaiken sotahis-
toriaan liittyvän aineiston. Kahvilassa hän kertoo silmät loistaen sisällissodan teloituksista ja 
punaisten sotavankien kohtaloista. Kotimatkan hän tuijottaa kännykän ruutua herkeämättä 
kuulokkeet tiukasti korville aseteltuina. Illalla kotona Kaapo tarjoutuu vielä tekemään per-
heelle iltapalaa. Miinan kiittäessä, hän sanoo: ”Tuntuu hyvältä, äiti, kun sanot kiitos.” Peliajan 
lopettaminen ajallaan on silti taas mahdoton tehtävä, josta saadaan uusi riita aikaiseksi. 
 
 
Ns. Curling-vanhemmuus, jossa kasvattaja curling-pelin tavoin harjaa kasvajan 
tieltä viimeisetkin kitkan hiukkaset, riistää kasvatettavalta mahdollisuuden tais-
tella, kompuroida, kaatuakin, ponnistella, karaistua, kokea elämästä sen toisen 
oleellisen puolen. Kun ristiriita jää elämättä ja kokematta, kohtaamatta, kasvajan 
itsenäistyminen estyy. Jäädessään kuitenkin lopulta yksin oman olemisensa 
kanssa, kasvatus voi riistää mahdollisuuden toisaalta onnistua ja selviytyä, toi-
saalta elää täyttä elämää. Kasvattajan tehtävä on tarjota pinta, jota vastaan pon-
nistella, kapinoida ja taistella. 

Tällä hetkellä pedagogiikka kouluissa tähtää monella tapaa siihen, että op-
piminen olisi entistä hauskempaa. Eritoten huoli poikien kouluviihtyvyydestä ja 
koulumenestyksestä on tuonut pelit ja pelillisyyden osaksi koulun arkea. Viih-
dyttävyys ja hauskuus nähdään pedagogisesti arvokkaana ja pragmaattisesti toi-
mivana tapana opettaa asioita lapsille, joiden motivaatio on muutoin heikkoa. 
Oma suhteeni peleihin, hauskuuteen, leikkiin koulussa on ristiriitainen. Toisaalta 
myönteisen tunneilmapiirin, ilon ja innostuksen yhteys hyviin oppimistuloksiin 
mielestäni näkyvää. Toisaalta elämään ja ihmisyyteen kasvattamisen näkökul-
masta tällaisessa pedagogiikassa on jotakin hyvin nurinkurista. Oppimisessa (ja 
kasvamisessa) syvin ilo syntyy aivan toista reittiä kuin leikissä ja pelissä, jossa 
välitön tyydytys, läsnäolo hetkessä ja leikin itsearvoisuus täyttävät ihmisen ilolla. 
Oppimisessa ilo ja onnistuminen tulevat sen myötä, että ensin ponnistellaan ta-
voitteellisesti ja pitkäjänteisesti, nähdään tietoisesti vaivaa, tehdään töitä tavoit-
teen saavuttamiseksi. Matka itsessään on usein haastava ja sisältää vaihtelevia 
tuntemuksia tuskaisesta turhautumisesta oivaltamisen onneen. Ilo syntyy lo-
pulta, kun vaivannäkö palkitaan. Oppimisen ei Unamunosta kuulukaan olla 
helppoa, hauskaa tai viihdyttävää, vaan juuri sen vaivalloisuus on ihmiseksi ja 
ihmisenä kasvamisen kannalta kaikkien tärkeintä. Elämässä ne asiat, joiden eteen 
on tehtävä töitä, palkitsevat kenties eniten. Välitön ilo jostakin, mikä tulee annet-
tuna ei vedä vertoja itse oman tahdonalaisen ponnistelun tuottamalle onnistumi-
sen kokemukselle. Tämä ehkä siksi, että oma ponnistelu tuottaa kokemuksen 
omasta hallinnasta ja kyvykkyydestä, joka on pidemmänkin päälle omissa kä-
sissä. 

Sirkku Ranta (2017) tutki väitöskirjassaan ammatillisen koulutuksen aika-
kuria kokkikoulutuksessa. Hän tuo kasvatukseen liittyvän ajatuksen kurista esiin 
juuri ajan näkökulmasta tavalla, joka on tarkasteluni kannalta mielenkiintoinen. 
Rannan mukaan ”ajan perspektiivistä koulun yhteiskunnallinen tehtävä on opet-
taa yhteistä aikaa jäsentävä sosiaalinen kuri ja järjestys”. Tutkimuksessa kuri on 
ajateltu perustutkintokoulutuksen pedagogisen välineenä, temporaalisena ke-
hyksenä, jolla ”yhteiskunta järjestää koulutuksessa olevien aikaa ja tilaa”. (Mt., 
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7.) Ranta keskittyy olennaisesti tutkimaan aikaa kurin viitekehyksenä, jonka 
avulla kasvatetaan työläisiä yhteiskunnan tarpeisiin ja ylläpidetään sosiaalista 
järjestystä. Aika kurin välineenä ilmenee tarkastelussa useilla tavoilla. Keskeistä 
on ensinnäkin osallistuminen opetukseen. (Mt., 75). Edellyttämällä tässä tapauk-
sessa ammattiin kasvatettavia saapumaan paikalle ja sitomaan aikaansa ohjat-
tuun, toisten ohjaamaan ja määrittämään yhdessä tekemiseen käytämme valtaa 
heidän elämisensä suhteen ehkä kaikkein merkittävimmällä tavalla. Taistelua 
tästä käydään ammatillisen koulutuksen arjessa päivittäen, sillä ei ole millään ta-
voin itsestään selvää, että perustutkintokoulutukseen näennäisen vapaaehtoi-
sesti hakeutuneet kasvajat saapuisivat ajoissa tai lainkaan paikalle opetustilan-
teisiin. 

Tässä järjestyksessä kurinalaisuus on toimintamalli, joka turvaa yhteisön 
järjestyksen kaikissa tilanteissa, ellei toimintaa jäsentävää auktoriteettia kyseen-
alaisteta. Ajattelua jäsentää tieto järjestyksen toimivuudesta. Olennaista on oppia 
tässä tilassa tarvittava (hierarkkinen) järjestys. Jokaisella on oma tehtävä. Tämä 
kasvatusjärjestys ylläpitää tilassa hyväksi todetun järjestymisen tavan. ”Järjestä-
minen on keino, jolla jäsennetään ja kontrolloidaan ryhmän työtä.” (Mt., 75.) 

Pedagogisesti ammatillisessa koulutuksessa opetustilanteen ihmissuhteita 
jäsentää ja näin niiden pedagogisena välineenä toimii paitsi ajankäyttö ja esimer-
kiksi puhtauskuri myös opetustilan ja -ryhmän ihmissuhteet, joita kasvattaja voi 
jäsentää ja järjestää jakamalla pienryhmiin, jakamalla vastuita ja työtehtäviä, toi-
sin sanoen määrittelemällä kunkin kasvajan paikkaa, tilassa, ajassa ja yhteisössä. 
Sama toteutuu pitkälti missä tahansa lähiopetustilanteessa opetuksen, ohjauksen 
tai kasvatuksen aiheen sisällöstä riippumatta. Opetukseen järjestys tuodaan lain-
säädännöllä sekä valtakunnallisissa, paikallisissa ja koulutusohjelmakohtaisissa 
suunnitelmissa. (Mt., 76.) Tänä päivänä se tehdään ammatillisen koulutuksen 
osalta myös tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksina ja arviointikritee-
reinä, oppilaitoskohtaisina järjestysääntöinä sekä toteutussuunnitelmina, muun 
koulutuksen osalta perusteina ja paikallisina opetussuunnitelmina sekä korkea-
koulutuksen puitteissa opetussuunnitelmissa ja - ohjelmissa. 

Annettaessa ryhmälle vastuu työn valmistumisesta, kurisuhteiden mielle-
tään järjestyvän ryhmän tarpeista ja lähtökohdista. Tehtäväalueiksi jaetussa ja 
vaiheistetussa työjärjestyksessä kasvattaja pystyy tarpeen mukaan myös järjeste-
lemään ryhmän työt uudelleen. Kokkien opetus on ennen kaikkea osaamisen siir-
tämistä. Osaaminen välittyy puheen ja toiminnan, mallin näyttämisen ja ryh-
mässä tekemisen avulla. (Mt.) 

Aika on moniulotteinen tila, jonkinlainen aikojen avaruus. Aikatilassa 
kaikki sosiaalinen, fyysinen tai orgaaninen oleminen jäsentyy ajaksi. Ajan tekee 
kiinnostavaksi etenkin se, että kaikilla tilassa olevilla on kellon ja kalenterin 
ohella muitakin ajallisuuden määrittäjiä. Kellonajan ohella voidaan puhua esi-
merkiksi: ruumiin ajasta; tehtävän sisäisestä ajasta; sukupolvien ajasta; instituu-
tioiden, laitosten ja muiden sosiaalisten rakenteiden ajasta; vuorovaikutustekno-
logioiden sekä liikkumisen ajasta. Näin ajateltuna myös ammatillinen koulutus 
voidaan jäsentää erilaisina aikailmiöinä, käsityksinä ja ajallisuuksista koostuvana 
tilana. ”Tilalla itsellään, mutta myös tilassa läsnä olevilla, on aina jonkinlainen 



 
 

287 
 

suhde aikaan”. Tämä suhde taas asettuu tilassa mahdollisiin olemisen edellytyk-
siin ja tekemisiin. (Mt., 82.) 

Juuri aika on se, jonka rajallisuus ja katoavaisuus Unamunollakin asettuu 
paitsi ihmisenä olemisen myös kasvatuksen keskiöön. Kuolevaisuuden vääjää-
mätön jatkuva läsnäolo tekee tuntuvaksi sen tosiasian, että ihmisen aika on rajal-
linen, elämä katoavainen prosessi. Kasvatus taas on luonteeltaan vaivalloista, hi-
dasta, ajallista, fyysistä, sosiaalista ja tilallista läsnäoloa vaativaa toimintaa. Una-
munon näkemys itsensä täydentävästä ihmisestä kasvatuksen perimmäisenä 
päämääränä ja toisaalta suomalaisen nykykasvatusajattelun kaikkiin opetus-
suunnitelmiin ja lainsäädäntöön kirjatun elinikäisen oppimisen ihanne asettavat 
ihmisenä olemisen ja konkreettisen elävän ja kuolevan ihmisen kasvattamisen ti-
lanteeseen, jossa juuri ajasta, sen käytöstä ja elämisestä, taistellaan.  

Väittäisin, että jokainen ihminen haluaa käyttää rajallisen aikansa, äärelli-
sen elämänsä sellaisten asioiden tekemiseen, jotka kokee hyviksi, arvokkaiksi, 
merkityksellisiksi tai nautinnollisiksi. Yhteiskunta sen sijaan haluaa käyttää jo-
kaisen jäsenensä, kansalaisensa ajan mahdollisimman tehokkaasti tuotannon yl-
läpitämiseen, taloudellisen kasvun ja kehityksen mahdollistamiseen, yhteisen 
hyvän rakentamiseen. Rannan väitöskirjassa aikakuri on pedagoginen väline ai-
kaa kunnioittavien, aikansa ilomielin ja ammattilaiseksi kasvaneena yhteiskun-
nan käyttöön antavien työläisten aikaansaamiseksi. Aika on kasvatuksen maa-
perä, kurinpidon väline, ja lopulta ainoa, mikä mahdollistaa ihmisenä olemisen 
ja elämisen merkityksen. Se on olemassaolon viitekehys, jonka puitteissa elämi-
nen ja kasvatus tapahtuu, kasvatuksellinen vuorovaikutus toteutuu, ja johon 
kiinnittyen käydään merkittävimmät taistelut kasvattajien ja kasvajien ja toi-
saalta kasvajien ja ihmisten maailman välillä. Ajassa olemisen eripaikkaisuus 
erottaa kasvattavan ja kasvavan sukupolven tosistaan yhteensovittamattomalla 
tavalla. Nuoret ja vanhat elävät eri maailmaa. 

Kasvattavan rakkauden mahdollisuus on ehkä siinä, että sukupolvien väli-
sestä kuilusta huolimatta elämän traagisen tunteen avaama railo on edelleen ja-
ettu ja kaikille ihmisille yhteinen. Ikuisten ihmisyyden kysymysten äärellä, inhi-
millisen peruskokemuksen keskellä kasvattaja ja kasvaja ovat ihmisiä kumpikin. 

Luvun 4.2.2. kasvajien kaipuu elämän jatkuvuudesta on taistelua ajan ta-
kaamiseksi myös tulville ihmisille. Yksilötasolla kasvajien aika on taistelukenttä, 
jolla määritetään valtasuhteet, asetetaan niitä rajoja, joita Aamulehden pääkirjoi-
tuksessa vaadittiin vetämään, kuten yllä olevassa tarinassa kuvattiin. Kasvaja ha-
luaa käyttää aikansa sellaiseen, jonka itse kokee mielekkääksi, arvokkaaksi, mu-
kavaksi ja tärkeäksi. Kasvattaja tahtoo kuljettaa kasvajan myös sellaisen ajankäy-
tön äärelle, joka hänen pidemmän elämänkokemuksensa ja tulevaisuutta ounas-
televasta näkökulmastaan näyttäisi hänestä tarjoavan kasvajalle enemmän kau-
neutta, enemmän arvoa, enemmän mahdollisia merkityksiä ja yhteisöllisen, sosi-
aalisen, kulttuurillisen maiseman, johon kiinnittyä osaksi suurempaa ja pidem-
piaikaista inhimillistä todellisuutta. Tarinan kaltaiset perhetilanteet, joissa kurin-
pito ja kasvattavat vaatimukset asettuvat juuri ajankäyttöön liittyviin ristiriitoi-
hin ja odotuksiin, ovat arkipäivää niin kotikasvatuksen kuin ammattikasvatuk-
senkin parissa. Kotona käydään tahtojen taistelua peliajoista, ruutuajasta, vapaa-
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ajasta, kotitöihin käytetystä ajasta, läksyjen tekemisen aikataulusta, perheen yh-
teisestä ajasta, kasvattajien läsnäolon ajan riittävyydestä. Ammattikasvatuksen 
areenoilla kasvajat eivät saavu paikalla, opetussuunnitelmien sisältötavoitteiden 
ja lähiopetukseen varatun ajan välinen epäsuhta hiertää, opetusryhmissä tapah-
tuva kasvatustyö jättää vähän aikaa kunkin kasvajan yksilölliseen kohtaamiseen, 
ja kasvajat äänestävät ajankäytöllään. He joko tulevat paikalle ja antavat itsensä 
tulla kasvatetuiksi, tai äänestävät poissaoloillaan ja keskeytyksillä siitä, etteivät 
koe oppilaitosmuotoisen koulutuksen antavan heidän aikansa arvoista kasvun 
sisältöä ja merkitystä. Kuka voi sanoa heidän olevan väärässä? 

Mikael Uljens (2014) kirjoittaa tahdon kasvattamisesta kriittisenä pedago-
giikkana, ja siitä, kuinka eritoten eurooppalaisessa kasvatusajattelussa antiikin 
Kreikan suuriin filosofeihin korostuneesti tukeutuen, kasvatuksen on katsottu 
ennen kaikkea olevan hyvän tahtomisen kasvattamista, tahdon kasvattamista 
hyvän tahtomiseen. Tämä, Uljensin näkemyksen mukaan, pitää sisällään valitse-
miseen kasvattamista, mikä taas itsessään olettaa vapauden valita. Kasvatettava 
subjekti on siis olento, joka oppii havaitsemaan itsensä olentona, joka on vapaa, 
oikeutettu ja kykenevä valitsemaan. (Mt., 7.) Myös Värri (2018) nostaa tahdon 
ekologisen sivistyksen ja aikuisuuden merkityksessä kasvatuksen keskipistee-
seen. Yksilön eksistentiaalis-ruumiillisella tasolla tämä merkitsee sitä, että ihmi-
nen tiedostaa vastuunsa ja tahtoo säädellä pyyteitään ja halujaan. Erityisesti ko-
rostuu yksilön eettinen toimintakyky, Värri edelleen painottaa, mikä tarkoittaa 
kykyä toimia omat halut ylittävä vastuunhorisontti näköpiirissä. Tällaisen hori-
sontin hahmottaminen edellyttää sellaista kokonaisnäkemykseen perustuvaa ku-
vittelukykyä maailmasta, joka tieteellisen tiedon lisäksi kantaa sisällään eettistä 
ja pedagogista näkemystä. (Mt., 124-126; 130-132.)  

Kasvatus on eettistä ja hyvän elämän ihannetta noudattavaa vain, kun kas-
vatettavaa kohdellaan arvokkaana ja sekä kehitykselliset että persoonalliset piir-
teet huomioiden (mt., 118). Värri puhuu kasvatuksen ”kohtalonyhteydestä elä-
mänehtojen turvaamiseen”, jossa jokainen kasvattaja ja kasvattajia kouluttava on 
kriittisessä roolissa (mt., 133). Tällaisen vastuun vaatima eettisyys on Värrin mu-
kaan mahdollista vain siellä, missä on aistimellisia, tuntevia, lihallisia olentoja, 
jotka kokevat ”ruumiillista myötätuntoa” ja kumppanuutta vastaavanlaisen haa-
voittuvan rajallisen elävän olennon kanssa tunnistaen nämä ominaisuudet myös 
itsessään (mt., 121). Kun koko koulutusjärjestelmämme nykyisellään on viritetty 
ylläpitämään ja uusintamaan teknologisen maailmankuvan kyllästämää tuote-
maailmaa, muuntuu ihminen vain välineeksi ja tuotantokoneiston osaksi, kulut-
tajaksi ja tuottajaksi (Värri 2018, 45). Ihmisarvoon, Niin Wileniuksella (2002, 10) 
kuin Unamunollakin kuitenkin sisältyy ymmärrys, ettei kasvavia ihmisisä saa 
kohdella pelkkinä välikappaleina. 

Snellmanin ja Rousseaun jalanjäljissä Uljens jäljittää elinikäisen oppimisen 
ajatuksen 1800-luvulle. Kasvatus nähtiin jo tuolloin yksilön ehtymättömänä, lop-
pua vailla olevana jatkuvana elämänhankkeena, elämänmittaisena itsensä voit-
tamisena. Rousseaun näkemyksen suuntaisesti ihmisen elämä on jatkuvaa, tau-
tonta, päättymätöntä, tavoitettaan saavuttamatonta ponnistelua, taistelua kohti 
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tavoittumatonta hyvää. (Mt., 13-14.) Kasvatuksen kysymyksiin on Uljensin mu-
kaan aina sisältynyt se, kuinka ihmisen äärellinen elämä suhteutuu päättymättö-
mään, ja kuinka universaali yhdistetään partikulaariin (mt., 7). Uljens puhuu 
Kantiin viitaten ihmisen perimmäisestä tarpeesta tulla kasvatetuksi ja johdate-
tuksi myös vielä aikuisella iällä. Kasvatuksen tavoitteena on oppia elämään tois-
ten kanssa, itseään johtaen ja tulevaisuuteen suunnaten, kehittää rohkeus pyrkiä 
eteenpäin. (Mt., 15.) 

Uljensin mukaan Kantin imperatiivin toinen muotoilu johtaa yksilön kas-
vamisen näkökulmasta vääjäämättömään vaateeseen yksilön kehittää ja käyttää 
arviointikykyään sekä opetella kohtelemaan itseään välineen sijasta päämääränä 
itsessään (mt., 19.) Tällaisten ihmisten kasvattaminen tarkoittaisi opettajankou-
lutuksessa reflektiivistä ja tiedostavaa pedagogiikkaa, joka on tietoinen kasva-
tuksen ehtojen kaksinaisesta luonteesta. Oppimisen päämäärät ovat pedagogii-
kan ulottumattomissa, koska niistä on tehty riippuvaisia oppijan omasta toimin-
nasta (mt., 15). Suomalaisen yhteiskuntamme tahdosta koulutusjärjestelmämme 
tavoittelee samanlaisia oppimisen ja kasvamisen edellytyksiä kaikille sosiaali-
sista tai taloudellisista lähtökohdista riippumatta. Tämänkin puitteissa, väittää 
Uljens, jää yksilön tehtäväksi ymmärtää sosiaalinen ja kulttuurinen perintönsä ja 
sitten kehittää oma näkemyksensä todellisuudesta sekä omasta paikastaan siinä. 
(Mt., 19-20.) Kasvajan on löydettävä oma jalansijansa maailmassa tahtoakseen 
olla itsensä omassa todellisuudessaan, jonka kehittymiseen on kuitenkin merkit-
tävästi myötävaikuttanut johdonmukainen yhteisön tarjoama kasvatustoiminta. 
Ihmisenä kasvu ei Snellmanin mukaan anna lepohetkeä tai hengähdystaukoa. Se 
on elämänmittainen vaade ja ponnistus, joka kohtaa niin kasvatettavia kuin kas-
vattajaa itseäänkin ja vaatii tahtoa kummaltakin. Lopuksi Uljens haastaa akatee-
misia kasvatuksentutkijoita avoimeen yhteiskunnalliseen kantaa ottamiseen. 
(Mt., 21-22.) 

Unamunon ihmiskäsityksen suunnasta katsottuna tahdon asema kasvatuk-
sessa näyttäytyy hieman toisin kuin Uljensin luonteen jalostumisen ja elinikäisen 
kasvun ja kehityksen kulussa. Uljensin tarkastellessa nimenomaan kulttuurin 
syöttämän valmiin maailman ja tiedon suhdetta ilmeiseen tietämättömyy-
teemme tulvaisuudesta ja monikulttuuriseen todellisuuteemme asettuvaan 
konkreettiseen elämäämme eritoten koulumaailman ja ammattikasvatuksen ken-
tällä, Unamunoa voisi tulkita toisin. Tahto on halua pysyä jännitteessä, jossa tie-
toisena ihmisenä olemisen ratkeamattomista hankauksista ja ponnistelumme nä-
ennäisestä päämäärättömyydestä huolimatta, ihminen tahtoo taistella ja ponnis-
tella itseään vastaan, ympäristöään vastaan, tietämättömyyttään vastaan, hyvän 
puolesta, toivon puolesta, rakkauden puolesta siinäkin tilanteessa, että ratkaisua 
ei milloinkaan ole odotettavissa. Tällaisen sinnikkään, säilyvän tahdon kasvatta-
minen on altistumista kärhämälle ja ristiriidalle, sen olemassaolon oivaltamista, 
sietämistä ja ymmärtämistä pitkin elämän matkaa. Toisen samaa kanssa tahtovan 
ja taistelevan läsnäolo mahdollistaa ristiriidassa viipymisen ja loppumattoman 
ponnistelun merkityksen silloinkin, kun päämäärä uudestaan ja uudestaan kaik-
koaa ihmisen ulottumattomiin.  
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Vastuu oman tahdon säätelemisestä ja kannattelemisesta on ujutettava kas-
vatettavalle vähitellen. Kuten tarinamme uhmaikäinen, joka tahtoo ”ite”, kas-
vava ihminen etsii lupaa, oikeutta, tilaa ja mahdollisuutta tahtoa oma itsensä ja 
oma elämänsä omakseen ja hyväksi. Unamunon myötäelävän, hyväntahtoisen 
rakastavan kasvatuksen näkövinkkelistä hyvä kasvatus tarjoaa kasvajalle heijas-
tuspinnan, jota vasten taistella taistelunsa ja askel askeleelta lisääntyvän vapau-
den tulla itsekseen.  

Myös Unamuno näki koulutuksen ja koulun tehtäväksi kasvattaa hyviä ih-
misiä ja hyviä kansalaisia. Tämä tarkoitti hänelle kaikkea muuta kuin valtioval-
lan tahtoon ja yhteiskunnan taloudellisiin ja rakenteellisiin tarpeisiin nöyrästi 
suostuvaisia työntekijöitä ja tuottajia. Unamunolle opettaminen oli taisteluun yl-
lyttämistä ja kiihottamista, Hän kannusti toistuvasti opiskelijoitaan ja espanjalai-
sia yleisemminkin itsenäiseen, kriittiseen ajatteluun, omaan tutkimukseen ja yh-
teiskunnallisiin epäkohtiin puuttumiseen. Hyvä kansalasisuus olisi näin ollen 
pyrkimystä parantaa elinolosuhteita kaikille, kehittyä ja kasvaa. Kasvaminen on 
siis uuden sukupolven venymistä yli sen kasvattavan sukupolven edellytysten ja 
näkemysten. Kasvattaminen taas puolestaan on siihen kannustamista, ettei so-
peudu vallitsevaan, suostu edellisen sukupolven asettamiin dogmeihin ja vaati-
muksiin, vaan etsii tietä kohti parempaa ja omaa, vaikkakin yhteistä ja jaettua. 

Ristiriita, jonka kasvattaja kohtaa, on ilmeinen. Kasvattajana sitä pyrkii te-
kemään lapsista sopeutuvaisia, nöyriä, tottelevaisia, pärjääviä, myötämielisiä. 
Hyvin kasvatettu lapsi vaikenee ja käyttäytyy. Lapsi, joka jatkuvasti kapinoi ja 
kieltäytyy noudattamasta yhteisiä (aikuisten määrittämiä) pelisääntöjä, on han-
kala, jos ei mahdoton yhteistyökumppani, eikä todellakaan näyttäydy kasvatuk-
sen taidonnäytteenä. Koulussa, oppilaitoksissa opetustilanteissa kunnioitus ja 
suostuminen ovat välttämättömiä, jotta ryhmiä voi ohjata kohti asetettuja tavoit-
teita. Ilman raameja ja säännöstöjä ei koko kansaa ja ikäluokkaa voi luotsata yh-
täläisiin edellytyksiin ja sellaiseen ymmärrykseen ja osaamiseen, joka mahdollis-
taa kriittisen, itsenäisen ja vastuullisen kansalaisena toimimisen ja elämisen. Pa-
himmat ja mittavimmat pahanteot ihmiskunnan historiassa ovat kaikki ainakin 
Taiteilija Jani Leinosen (2015) ”Tottelemattomuuskoulu”- nimisessä näyttelyssä 
Kiasmassa rehtori Ronald McDonaldin suulla esitetyn näkemyksen mukaan ol-
leet seurausta liiallisesta tottelevaisuudesta. Sokea auktoriteettien seuraaminen 
tai yhteiskunnan tuotantokoneiston välineeksi alistuminen eivät johda hyvään 
ihmisyyteen. Silti tarvitsemme yhteiskuntajärjestystä, sovitteluratkaisuja, sopi-
muksia ja yksilötasollakin rajoituksia, rajoja, jotta hyvä turvallinen kasvu mah-
dollistuu.  

Uusi hallitus haluaa ottaa lisää kasvajien ja koulutettavien aikaa haltuun 
pidentämällä oppivelvollisuutta koskemaan myös ainakin osaa toisen asteen 
koulutusta. Lainsäädäntötoimien sanotaan olevan osallisuuden ja tasavertaisuu-
den vahvistamiseksi, mutta tosiasiallisesti taustalla piilee tarve enenevässä mää-
rin valjastaa kapinoivat ja aikavoimavaroistaan tiukasti kiinnipitävät kasvavat 
nuoret sukupolvet tehokkaammin tuottamaan taloudellista lisäarvoa, kasvua ja 
tehokkuutta.  
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Suuri osa kasvatuksesta on lapsen tahdon luotsaamista kohti päämääriä, 
jotka useimmiten ovat aikuisten ennalta asettamia (nyt lähdetään päiväkotiin, on 
mentävä kouluun, opetussuunnitelmassa sanotaan, että kertotaulu on osattava). 
Kasvajalla on luontainen pyrkimys taistella toisaalta auktoriteettia ja rajoja vas-
taan, toisaalta omien oikeuksiensa ja ajatustensa puolesta. Katsommeko, että ih-
minen on silloin valmiiksi kasvanut, kun hän lakkaa kapinoimasta vääjäämä-
töntä vastaan ja suostuu olemaan nöyrä, tottelevainen kansalainen, kantamaan 
oman panoksensa yhteiskunnan yhteiseen kekoon? 

Kuinka ajankohtainen on edelleen Unamunon toive, että koulu pyrkisi kas-
vattamaan hyviä ihmisiä ja vastuullisia kansalaisia? Toki on todettava, että tä-
män päivän Suomessa elämämme aivan erilaisissa olosuhteissa kuin Unamunon 
ajan Espanjassa. Silti nuorten ihmisten tilanne koko Euroopassa ja koulutus- ja 
talouspoliittiset ratkaisut Suomessa saattelevat miettimään. Nuorten koulutus-
valintoja pyritään ohjaamaan suuntaan, joka täyttää yhteiskunnan kuviteltuja, 
tulevia tarpeita. Talous määrittää sen, millaisia poliittisia päätöksiä tehdään. 
Opetussuunnitelmia uudistetaan suuntaan, joka pakottaa kasvajat hyvin nuorina 
sellaisiin vapauksiin, jotka ainakaan kaikille eivät lisää tulevan vapauden ja osaa-
misen määrää. Euroopan unionin nuorisotakuu vuodelta 2013 on kaikkia jäsen-
maita koskeva säädös, joka kertoo meille valtavasta nuorityöttömyydestä ja osat-
tomuuden uhasta monessa Euroopan maassa. Ja entäpä, jos ihminen ei halua 
kouluttautua tai tehdä työtä? Sellainenkin valinta on mahdollinen hyvinvointi-
valtion tukiverkkojen turvin. 

Mitkä ovat kapinan ja taistelun taustalla lymyäviä tekijöitä? Paha olo, tunne 
laiminlyödyksi tulemisesta, uhmakkuusoireyhtymä, rajattomuusko? Vai aidosti 
valistunut kokemus opetussuunnitelman sisältöjen perusteettomuudesta, mene-
telmien vanhanaikaisuudesta ja toimimattomuudesta, opettajan epäoikeuden-
mukaisesta ja arvostamattomasta toiminnasta, piilo-opetussuunnitelman indokt-
rinoivista oletuksista, kaiken merkityksettömyydestä, vapauden riistävästä va-
listamisesta yhteiskunnan rattaiston osaksi? Mitä kaikkea lapselle ja nuorelle (ai-
kuisellekin) olisi opetettava, ennen kuin hän kykenee arvioimaan tällaisia asioita? 
Millaista vuorovaikutusta, kohtaamista, yhteisöllisyyttä, opetussuunnitelmaa ja 
pedagogiikkaa tämä kasvattajalta vuosikausia vaatii tullakseen saavutetuksi, 
kun me kasvattajat(kin) usein olemme indoktrinoituja kympin tyttöjä, koulutus-
järjestelmän sopeutuvaisia, innostuneita, suostuvaisia, yhteiskunnan hyväksy-
tyn sanoman airuita? 

Taistelutahto nuoressa ja lapsessa osoittautuu tuhoisaksi silloin, kun se syn-
tyy rajattomuudesta, liiallisesta vapaudesta, ohjauksen ja rakkauden, aikuisen 
johdonmukaisen, jämäkän, rajaavan läsnäolon puutteesta, turvattomuudesta, pe-
losta. Sellaisen vapauden saavuttaminen, joka mahdollistaa vapaan kansalaisuu-
den ja hyvän ihmisyyden merkityksessä, jossa Unamuno sitä ymmärtääkseni tar-
koittaa, vaatii johdonmukaista, pitkäjännitteistä, suunnitelmallista, ylhäältäpäin 
säänneltyä, aikuisvetoista, muotonsa ottavaa kasvatustoimintaa. Vapaaksi kas-
vattaminen vaatii rajoja ja ohjausta. Todella vapaaksi kasvaminen luo edellytyk-
set taistella. 
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Millä tahto taistella oman aikansa puolesta kääntyy kasvattajan näkökul-
masta sellaiseksi ihmisenä kasvamisen jalostumiseksi, jota Unamuno piti tär-
keänä ja arvokkaana? Rakastavan myötätuntoisen kasvatusvuorovaikutuksen 
merkitys asettuu jonnekin kurin ja kohtaamisen välimaastoon. Rajat, joiden puit-
teissa saavutetaan solidaarisuus ja jonkinlainen kunnioitus yhteistä hyvää koh-
taan kulkevat sen rinnalla, että kasvaja kokee tulevansa ihmisenä kohdatuksi, 
merkittäväksi ja tärkeäksi osaksi yhteisöä niin perhettä, opetusryhmä- kuin op-
pilaitosyhteisöäkin kuin arvokkaaksi osaksi yhteiskuntaakin. Jälleen painottuu, 
kasvattava läsnäolo, joka tarjoaa kokemuksen kiinnittymisestä johonkin itseä 
suurempaan ja oman elämän aikapanoksen käytöstä merkitykselliseen. Merkitys 
syntyy yhteydestä ja yhteydessä toisiin ihmisiin ja ihmisyyteen. Taistelu on tais-
telua oikeudesta olla itsensä, kasvaa itsekseen, kulkea omaa polkuaan, mutta 
myös taistelua yhteisen hyvän puolesta. Taistelu on Unamunon mielessä myös 
eksistentiaalinen taistelu itseä vastaan, itsen kanssa, omien ristiriitojen, tunteiden 
ja ajatusten jännitteiden keskellä. 

Rakkaus ymmärrettynä Unamunon tavoin laajenevana kehänä, joka lopulta 
kattaa koko maailmankaikkeuden, johtaa siihen, että taistelevat osapuolet kas-
vattavassa rakkaudessa ja rakastavassa kasvatuksessa löytävät myötätunnon toi-
siaan kohtaan ja lähentyvät lopulta taistelemaan yhdessä yhteisen, jaetun ihmi-
syytensä ja rakkauden puolesta. Kasvattava rakkaus tavoittelee tällaista kehi-
tystä kaikissa kasvajissa. Kasvatus on nähtävissä taisteluna lastemme puolesta, 
paremman maailman puolesta, lastemme kanssa, itsemme kanssa, joskus olosuh-
teista vastaan. Kasvatus on selviämiskamppailua, vastuuta vaativista. Unamuno 
elätti kahdeksaa lastaan tekemällä mielettömästi töitä. Hän oli jatkuvasti huolis-
saan. Lastensa kehityksestä hän kirjoittaa vähän, mutta helpotus on ilmeinen, 
kun hän havaitsee lapsistaan tulleen hyviä. Kun ”lähellä on joku, joka rakastaa ja 
pitää huolta ja jonka luokse voi mennä, jos tulee hätä”, se ”että on antanut toisen 
tulla ihan lähelle” on Jari Sinkkoselle (2003, 66) ”ehkä aidoin onnen tunne”. Rak-
kaus on lihan ja luun konkretiassa. 

Nykypedagogiikka koulussa jättää kasvajan yksin maailman merille, mutta 
samanaikaisesti vaatimusten ihmistä kohtaan koetaan kasvaneen. Koulun ope-
tussuunnitelmien yksilöllisten polkujen vapaiden valintojen rinnalla kasvajaa 
koskevat vaatimukset itseohjautuvuudesta, menetyksestä, yhteiskunnan jäse-
nenä tehokkaasta palvelemisesta, täysillä osallistumisesta, jatkuvasta oppimi-
sesta ja itsensä loputtomasta kehittämisestä, muutoksessa mukana pysymisestä. 
Samat vaateet iskevät myös kasvattajaan, jonka tulisi pysyä uuden sukupolven 
tahdissa ja mukana matkassa yhä kiihtyvältä tuntuvassa muutoksessa ja vauh-
dissa, joka hengästyttää. Julkinen sana, yksittäiset kansalaiset ja kodit perään-
kuuluttavat kuria, joka rajaisi ihmisen turvaan ja antaisi raiteet, joilla opastaa kul-
kijoita oikeaan suuntaan. Koska elämme maailmaa, jossa niin monet rajat ja ra-
joitukset ovat ulkoisesti kadonneet, siirtyy rajoittamisen ja ohjauksen tarve yhä 
lisääntyvässä määrin kunkin ihmisen sisäiseen todellisuuteen. Nykyisessä yltä-
kylläisyydessä ja näennäisessä vapaudessa kulkien yksilön rajat ja rajallisuus 
tuottavat toisen tyyppisiä haasteita kasvajalle ja kasvatukselle. Tämän päivän 
kasvatettava kysyy: Minkä puolesta oikein taistelen? Ja taistelee sitten jotakin 
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vastaan. Nousee ääriliikkeitä, joissa taistelua käydään ajattelematta, vailla laa-
jempaa ymmärryksen horisonttia tai riittäviä matkakokemuksia. 

Metaforana kasvatusmatkan taukoamatonta taistelua voisi kuvata reissussa 
rähjääntymisenä. Olla matkalla on eri kuin olla kotona. Matkalla on vastuksia, 
jotka lannistavat ja vaativat toisenlaista ponnistelua kuin kotisohvalle jääminen. 
Kasvu on kivuliasta. Toisinaan matkan varrelle osuu muita kulkijoita, jotka tieten 
tahtoen vaikeuttavat kulkua. Sääolosuhteet, lentolakot, pandemiat ja virukset, 
erilaiset sattumukset tekevät matkaamisesta mutkikasta. Joskus voimavarat on 
väärin mitoitettu tai ne loppuvat. Sinnikkyyttä ja taistelutahtoa tarvitaan. Mat-
kalla joutuu kohtaamaan oman rajallisuutensa, omat ennakkoluulonsa, oman 
osaamattomuutensa ja tietämättömyytensä korostuneemmin kuin siellä, missä 
mikään ei vaadi kasvua tai suhtautumista. Jo pelkästään matkaan lähteminen ja 
liikkeessä pysyminen vaativat jatkuvaa itsensä motivoimista, vastusten voitta-
mista, kynnysten ylittämistä, säätelyä, taistelua itseään ja omaa välitöntä muka-
vuudenhaluaan vastaan. 

Kasvattaminen vaatii oman ristiriitaisuutensa paljastamista sekä sen hy-
väksymistä, että kasvaja ei tule valmiiksi. Kasvatuksen päämäärä on kasvattaa 
kasvajassa sellaista taistelutahtoa, joka auttaa kestämään jatkuvassa taistelun ti-
lassa elämistä. Tämä mahdollistuu rakkauden ja toivon myötä. Kasvajan tahto ja 
taistelu paikantuvat aina suhteessa yhteisöön ja toisaalta myös kihoavat yhteisön, 
yhteiskunnan ja kulttuuriin häneen iskostamista tuntemuksista, arvoista, asen-
teista, ajattelun lähtökohdista, ymmärtämisen ja kokemisen kielestä, lihaan ja ve-
reen syntymästä saakka luodusta rakenteesta ja filosofiasta. 

4.2.7 Kasvatus ja yhteisö/yhteiskunta 

Helsingin Sanomissa 6.8.2019 (A 6) tuore opetusministeri Li Andersson kertoo 
vastauksiaan viiteen opetusalan ongelmaan, joita eri järjestöt ovat nostaneet esiin. 
Opettajien uupuminen, erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden tuen tarpeet, kou-
lujen eriytyminen ja lapsien eriarvoistuminen, opiskelijoiden lisääntyvä pahoin-
vointi ja liian vähäinen lähiopetus hiertävät niin opettajien ammattijärjestö 
OAJ:tä, Vanhempainliittoa, lapsiasianvaltuutettua, Suomen ammattiin opiskele-
vien liittoa Sakkia kuin Lukiolaisten liittoakin. Hallitusohjelmasta löytyy minis-
terin vastaus kaikkiin pulmiin.  

Matti Rautiainen, Auli Toom ja Juhani Tähtinen johdattelevat toimittamas-
saan teoksessa Toiveet ja todellisuus -Kasvatus oppimista rakentamassa (2017) suoma-
laisen kasvatuksen viime vuosikymmenten ihanteiden äärelle. He katsovat kas-
vatuksen historian Suomessa luoneen unelmia, toivoa ja lupauksia yhteiskunnal-
lisesta tasa-arvosta, oikeudenmukaisesta koulusta ja yhteiskunnasta, jossa ihmis-
yksilöllä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. (Mt., 9.) Osallisuus on heidän 
mukaansa noussut oppimisen ohella kasvatuskeskustelun ja yhteiskunnallisen 
huomion polttavaksi kysymykseksi koko läntisessä maailmassa, maailman glo-
balisoitumisen lisätessä sen merkitystä entisestään. Työelämä vaatii jatkuvaa uu-
distumista, uuden oppimista ja joustamista. Löytääkseen paikkansa, on ihmisen 
kyettävä jatkuvaan itsensä uudistamiseen ja kehittämiseen, mikä Rautiaisen, 
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Toomin ja Tähtisen mukaan luo maailman, jossa ihmisen on yhä vaikeampi si-
toutua, hahmottaa ja vaikuttaa omaan paikkaansa, siihen, mitä tai kuka hän itse 
on yhteisöissä, joissa hän toimii ja elää. Pedagogisena käsitteenä he liittävät osal-
lisuuden kansalaiskasvatuksen hallinnollisen tulkinnan lisäksi ihmisen luontai-
seen tarpeeseen kuulua yhteisöön tai ryhmään omana itsenään siten, että on 
myös olemassa mahdollisuus vaikuttaa toimintaan ja päätöksiin. (Mt., 11.) 

Rautiainen ym. kertovat osallisuuden käsitteen viime vuosina liitetyn kaik-
kien kasvatusinstituutioiden toimintaan niin varhaiskasvatuksen, peruskoulun, 
erityisopetuksen, korkea-asteen kuin aikuiskasvatuksenkin piirissä. (Mt., 12.) 
Sama keskustelu on käynnissä myös toisen asteen koulutuksessa. He viittaavat 
kriittiseen pedagogiikkaa, vapauspedagogiikkaan, ennen kaikkea Freinetin, 
Freiren ja Deweyn kasvatusajatteluun, joissa vallitsee vahva usko kasvatuksen 
mahdollisuuteen yhteiskunnan uudistamiseksi ihmisen aktiivisen ja osallistuvan 
kansalaisuuden saavuttamiseksi” (mt., 13). Suomalaisen kasvatusvaikuttaja 
Matti Koskennimen (1908-2001) ajatuksiin tukeutuen Rautiainen ym. kertovat 
suomalaisen koulupedagogiikan etsineen oppijakeskeisempiä, valveutuneiden 
kansalaisten kasvattamiseen tähtääviä reformeja, joissa koulujärjestelmän tulee 
ottaa huomioon yhteiskunnan muuttuvat olosuhteet ja ulkopuolisen maailman 
vaateet opetustyössään korostaen koulua elävänä yhteisönä. Suomessakin 1960-
luvulta lähtien lapsi- ja oppijakeskeisen pedagogiikan rinnalle on noussut nä-
kymä poliittisesti aktiivisesta, yhteiskuntaa aktiivisesti rakentavasta, valveutu-
neesta kansalaisesta, autonomisten, velvollisuudentuntoisten ihmisten ja kansa-
laisten kasvusta ja kasvattamisesta. (Mt., 14-15.) Onko kaikki osallisuuspuhe to-
della kasvajan eduksi? Missä määrin osallisuus onkin moraalinen vaade, joka 
velvoittaa jokaista kasvavaa ihmistä kantamaan kortensa kekoon? Jos kasvatus 
ja koulutus ymmärretään tuotannontekijänä ja teknologiana, kuten Värri (2018, 
47) esittää, ihmisen osallisuuskin muuttuu näiden välineeksi. 

Rautiaisen ym. mukaan kasvatus heijastelee yhteiskunnallista todellisuutta 
ja kertoo siitä, mitä pidetään tärkeänä oppia ja osata. Kasvatus on aktiivista yh-
teiskuntaa muuttavaa, uudistavaa ja kehittävää toimintaa, joka ilmentää yhteis-
kunnan arvoja ja arvostuksia. ”Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna koulutuksen ta-
voitteena on kasvattaa aktiivisia, demokraattiseen yhteiskuntaan sitoutuvia kan-
salaisia” he toteavat, katsoen samalla Suomen olevan usealla mittarilla mitattuna 
yksi maailman demokraattisimmista maista, jossa koulujärjestelmä myös onnis-
tuu demokratiakasvatuksen tavoitteissaan hyvin. (Mt., 15.) Yhtä aikaa koululai-
set itse kokevat monien tutkimusaineistojen, mm. kouluterveyskyselyn ja ICCS 
(International Civic and Citizenship Education Study) (Soininen, Kupari & Tör-
mäkangas 2010) nojalla mahdollisuutensa vaikuttaa vähäisiksi, kuulluksi tulemi-
sensa heikoksi. He peräänkuuluttavat vallan antamista lapsille, jotta demokraat-
tinen elämäntapa kouluissa voisi toteutua. (Mt., 16-17.) 

Uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) osallisuuden käsite 
korostuu. Mitä käsite tai opetussuunnitelmaan kirjattu ihanne ovat, poikkeaa 
kuitenkin toteutuvasta konkreettisesta käytännöstä, jota todellinen osallistumi-
nen aina edellyttää. Viime kädessä keskeiseksi kysymykseksi kiteytyy Rautiaisen 
ym. tarkastelussa, millaisia kansalaisia koulu ja koulutus lopulta kasvattavat. 
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(Mt., 18.) Osallistavan demokraattisen kansalaiskasvatuksen ydinelementeiksi 
he nostavat koulunkäyntiin kiinnittymisen, joka mahdollistaa oppimisen, menes-
tyksen ja toimivien vuorovaikutussuhteiden viriämisen sekä vastuun ja valinto-
jen tekemisen mahdollisuuden antamisen kasvajille itselleen. Lisäksi korostuu 
lasten ja nuorten oikea-aikaisen ja johdonmukaisen tukemisen ja ohjaamisen ta-
voitteita kohti. Opettajan rooli itse aktiivisena osallistujana, yhteisönsä jäsenenä, 
sitoutuneena toimijana sekä aktiivisena välittäjänä ja kansalaisena painot-
tuu. ”Sukupolvien tavoitteena on pyrkiä antamaan tuleville sukupolville vähin-
tään yhtä hyvät elämisen edellytykset kuin mitä heillä itsellään on ollut”, Rauti-
ainen ym. tähdentävät. Eri kasvatusinstituutiot ovat kotien ohessa lasten ja nuor-
ten kasvun ympäristöjä. (Mt., 19-20.) Edellisen hallituksen kasvatukseen ja kou-
lutukseen kohdistuneiden säästötoimenpiteiden he katsovat tuoneen Suomeen 
uuden ajan, jossa koulutuskonsensuksesta on siirrytty selkeämmin poliittiseen 
kamppailuun yhteiskunnan tulevaisuuden suunnasta. Kasvatukseen ja koulu-
tukseen liittyvät kehityspiirteet ja käytänteet, myös viimeaikainen osallisuusko-
rostuneisuus, ovat aikasidonnaisia, he lopuksi huomauttavat. (Mt., 22.)  

Unamuno ajoi aikansa Espanjassa koulutusreformia, jonka yhdeksi kes-
keiseksi tavoitteeksi hän nosti koulutuksellisen tasa-arvon. Hän esitti koulua, 
joka tarjoaisi tasavertaisen, yhtäläisen peruskoulutuksen kaikille naapuriston 
lapsille taloudellisiin tai sosiaalisiin lähtökohtiin katsomatta. (Unamuno O.c. 
1966 VII, 605.) Opettajille hän vaati filosofiaa merkityksessä todellisuuden ja elä-
män kokonaisvaltainen ymmärtäminen. Tämä näkemys asettuu ilmeiseen risti-
riitaan suomalaisen yhä vallitsevan oppiainejakoisen koulutusjärjestelmän, joka 
alakoulusta alkaen aivan korkeakoulutuksen tieteenalajakoon saakka suosii edel-
leen pirstaloitua rakennetta ja korostaa humanististen tieteiden sijaan luonnon-
tieteellistä osaamista ja maailmankuvaa.  

Lapsi on valtion ja näin ollen yhteiskunnan kuuluu myös huolehtia hänen 
kasvattamisestaan ja kouluttamisestaan (Unamuno 1946a, 18). Tällaisen koulu-
tuspoliittisen ja rakenteellisen kannanoton ohella Unamuno, oman aikansa ihmi-
nen ja kasvattaja, ehkä katsoisi kuitenkin kasvattajalle tarpeelliseksi pyrkiä juuri 
tuosta aikasidonnaisuudesta eroon konkreettista ihmistä kasvatettaessa. Hän oli 
kiivas, innokas, aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka kiistatta näki juuri 
koulutuksen ja kasvatuksen tienä yhteiskunnan kehittämiseen ja maailman pa-
rantamiseen Näin maassa, ajassa ja yhteiskunnassa, jossa lukutaidottomuus oli 
normi, koulutus harvojen, varakkaiden ylellisyyttä ja demokratia kaukaista tule-
vaisuutta, jonka saavuttamisesta tänäkin päivänä espanjalaiset ovat yhä kiihkeän 
erimielisiä.   

Koulutuksen reformi oli Unamunolle hengen ja veren kysymys. Silti väit-
täisin, että Unamunon kasvatusajattelun luuydin on lähempänä ihmisyksilön 
elämyksellistä, kokemuksellista ulottuvuutta kuin yhteiskunnan kansalaisten 
kasvattamisen rakenteita ja käytänteitä. Ei ole pedagogiikka, joka pätisi, ei yh-
teiskuntaa, jolla olisi merkitystä muutoin kuin sinä yhteisönä, jonka myötä ih-
misyksilö kasvaa ja todentaa itsensä. Ajattelutapa on jotakuinkin päinvastainen 
kuin suomalaisen kansalaiskasvatuksen aatteisto. Siinä, missä suomalainen ins-
titutionalisoitu kasvatus- ja koulutusjärjestelmä pyrkii kasvattamaan kansalaisia 
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yhteiskunnan aktiivisiksi toimijoiksi, yhteiskuntaa varten, kehityskulku, jonka 
sivutuotteena saamme mahdollisesti kohtalaisen onnellisia ja toimintakykyisiä, 
tyytyväisiä kansalaisyksilöitä, Unamunolle yhteisö ja yhteiskunta ihmisen ym-
pärillä palvelee ihmisenä olemista, täyteen ihmisyyteen kasvamista ja elämistä. 
Toisin sanoen, ihminen syntyy ja kasvaa siitä ”kylästä”, ”pueblosta” kansasta, 
kulttuurista, yhteisöstä ja yhteiskunnasta, johon hän alusta saakka lihana ja ve-
renä, kielenä ja ajatteluna, mentaliteettina kuuluu. Kasvun ja kasvatuksen tavoite 
kuitenkin on konkreettisen, yksittäisen, lihaisan ja verevän ihmisen eläminen ja 
evoluutio, ei yhteiskuntaa palvelevan kansalaisen tuottaminen. Hyvä ihminen 
tuntee velvollisuutensa ja tahtoo tehdä hyvää, mutta ennen kaikkea hän rakastaa 
itseään ja lähimmäistään, kohtaa ajattoman ja iättömän traagisuuden itsessään. 
Hän keskittyy siihen, mikä ihmisenä olemisessa on ikuista. Kasvatuksessa ensi-
sijainen on tässä elämisessä konkreettisen ihmisyksilön kärsimystä vähentävä, 
myötätuntoinen, ymmärtävä ja kohtaava armollinen tukeminen ja rinnalla kul-
keminen. 

Miguel de Unamuno peräänkuulutti juuri senkaltaista lainsäädännön, ope-
tussuunnitelmin ja valtiojohtoisen valvontajärjestelmän avulla säädeltyä ammat-
tikasvatus ja -koulutusjärjestelmää, joka Suomessa on osoittautunut erääksi vah-
vuudeksi ja johtanut meidät globaalissa mittakaavassa koulutusosaajien kärki-
maaksi. Jopa varhaiskasvatus on meillä kaikkia koskevaa ja opetussuunnitelmin 
säädeltyä vuodesta 2018 lähtien. Ammattikasvatuksen näkökulmasta uudistumi-
sen tarve on pysyvä, elävä tila. Kasvatusarjessa se ottaa erinäisten reformien 
muodon. Pauli Siljander (2017) kysyy kaksi keskeistä kysymystä: ”Kuinka yhteis-
kunnan vaatimukset ja koulun pedagogiset tavoitteen voidaan yhteensovittaa?” 
Entä missä määrin uudistuksia voidaan hallita pedagogisin argumentein?” (Mt., 
191-192.) 

Seuraavassa tarinassa näkyy se, millaisia tilanteita ja kokemuksia erilaiset 
velvoitteet, säädökset ja rakenteet tuottavat kasvatuksen arkeen ja sen toimijoille. 

 
”PARASTA SINULLE”- ASIAKASKOKEMUS/ASIAKASPALAUTETTA MATKANJOHTA-
JALLE 
 
Konsultti tulee auttamaan ammattioppilaitoksen henkilöstöä uudenlaisen kilpailukykyisen 
asiakaslähtöisen palveluasenteen kehittämiseksi. Kolme iltapäivää istutaan joka tiimissä kat-
somassa kaavioita, joissa asiakaskokemuksen tuottamisen prosessi on piirretty toisiaan pyö-
rittävien hammasrattaiden muodostamaksi tehokkaaksi ja selkeäksi kuluksi. "Tavoit-
teenamme on tarjota opiskelijoille ”Parasta sinulle” -kokemus", komppaa koulutuspääl-
likkö, ”että saadaan tulevaisuuden osaamista työelämän käyttöön”. ”Ei nämä ole mitään asi-
akkaita, vaan ihan ovat minulle oppilaita, niin kuin aina ennenkin!” älähtää tiimin pedagoginen 
vastuuopettaja Pia. ”Eihän tässä kielenkäytössä ole mitään tolkkua, jos meidän pitää alkaa 
puhua ja ajatella näistä lapsista, kuin ne olis jotakin asiakkaita, jotka on aina oikeassa ja 
voivat tulla tilaamaan mitä tahansa palvelua tai tuotetta haluavat.” Lukuvuoden ja seuraavan-
kin kuluessa rakennetaan uudenlaisia koulutuksia ja yksilöllisiä polkuja kaikkien asiakkaiden 
tarpeisiin, mutta Pia puhuu edelleen oppilaitaan oppilaina. Vieressä opettajatoveri Ester tui-
jottaa kannettavan tietokoneensa ruutua ja uppoutuu päiväkodin johtajalle suunnatun sähkö-
postin laatimiseen: 

 
”Hei, 
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Uusioperheemme on ollut päiväkotienne asiakkaana viimeiset seitsemän vuotta. Viisi las-
tamme ovat olleet eri ryhmissänne. Nyt, kun Lennin ja Jaminkin esikouluvuosi on lopuillaan, 
kesän yli kypsyteltyäni, haluaisin kertoa kokemuksistamme asiakkainanne. 

Eilan, Raijan ja Iiriksen käsissä Jami ja Lenni ovat olleet turvassa jo monta vuotta. 
Välillä ihmettelen, kuinka niukkenevista resursseista huolimatta Muurahaisissa ja Turilaissa 
on aina ollut kaikkea kivaa, hauskaa ja mielenkiintoista. Hämmästyttävää on myös se, kuinka 
kaikki lapset (omani mukaan lukien) ovat tulleet kohdelluksi. Ketään ei syrjitä, ketään ei kiu-
sata, lapset nähdään ilon ja vahvuuksien kautta. Missään vaiheessa näiden vuosien aikana, 
tämän ryhmän kohdalla, ei meillä ole kotona itkeskelty; "En mene päiväkotiin enää koskaan, 
en mene eskariin, haluun pois!" Myös perheet ovat Eila, Raija ja Iiris kohdanneet kunnioitta-
vasti ja ymmärtäen. Sovussa ja yhteisymmärryksessä on käyty keskusteluja ja tehty suunni-
telmia lasten eduksi ja hyväksi. 

Sen sijaan ne vuodet, jotka tapahtuivat Onnin Hämähäkkivuoden keväästä, jolloin Nina 
oli pitkään pois, ja Helmin eskarivuosien aikana, ovat edelleen mielessämme painajaismai-
sina. Kuinka erilainen voi olla kokemus esikouluvuodesta. Ensin jonkin kavereilta kopioidun 
leikin perusteella perheeltämme kyseltiin alkoholinkäytöstä. Ninan poissa ollessa Onnista oli 
tullut kuin toinen poika (Ninan sanojen mukaan). Helmi inhosi eskaria, vaikka on pärjännyt 
koulussa loistavasti sen jälkeen, kun lähti teidän päiväkodista pois. Monta iltaa eskarin ai-
kana itkettiin yhdessä kotona Helmin kanssa maailman pahuutta. Enempää en tahdo tuota 
muistellakaan. Santerin esikouluvuotta väritti eskariryhmän poikien välinen valtataistelu, 
jonka kanssa Emilia, Pihla ja Katja eivät mielestäni saaneet hyvää aikaiseksi ainakaan mei-
dän perheemme näkökulmasta. Jatkuva syyttely, ylimääräiset nollatoleranssivanhempainillat, 
itkevä ja epäonnistuva lapsi illat kotona,joka ei taaskaan halunnut mennä esikouluun, eikä 
osannut pelata kaveripiirin suosituimmuuspeliä. Perheemme kanssa käydyt keskustelut oli-
vat tuskaista syyllisen etsimistä, Onnista kirjoitettuja dokumentteja ei voinut allekirjoittaa, 
koska ne kertoivat enemmän päiväkodin aikuisten tuskasta kuin keinoista saada Onni pysy-
mään raiteillaan. Lopulta keskusteluissa Emilia sanoi jo päiväkodissa kuulleensa, kuinka Hel-
milläkin on jotakin vialla (Helmistä, josta Eila ja Raija ovat johdonmukaisesti sanoneet, että 
asiat eivät voisi olla paremmin). Vaikka Santerilla ja Onnilla on toiminnanohjauksen kanssa 
haasteita edelleen, ei koulun kanssa tehtävässä yhteistyössä siitä huolimatta, että opettajat 
ovat vaihtuneet ja vuodet kuluneet, toistaiseksi ole ollut pulmia. Pojat käyvät koulua mielel-
lään ja hoitavat koulutyönsä riittävän hyvin. Opettajien kanssa käytävä keskustelu on raken-
tavaa ja perustuu lapsen tarpeisiin. 

Muistelen Helmin aivan ensimmäistä päiväkotikokemusta, jossa hän oli osapäiväisesti. 
Siellä omahoitaja, (nimi ei enää muistu mieleeni) saattoi aina Helmin eteiseen ja hänellä oli 
aina hyvää sanottavaa hakiessani lasta kotiin. 

Tiivistäen. Ratkaisevaa lapsen hyvän voinnin kannalta on se, kuinka päiväkodin aikui-
set näkevät, ja kohtelevat lasta, kuinka he osaavat hallita haastaviakin ryhmiä ja kuinka he 
puhuvat lapsista perheille. Eila, Raija ja Iiris ovat olleet aivan loistavia kasvatuskumppaneita 
nämä vuoden. Heitä tulee ikävä niin lapsilla kuin meilläkin. Jos kaikki olisivat yhtä ammatti-
taitoisia, elämänmyönteisiä, energisiä, innostuneita ja niin oikeassa ammatissa... 

Kaiken kaikkiaan olemme olleet tyytyväisiä. Kiitos sinun saimme lapset alusta asti sa-
maan lähipäiväkotiin, jossa he ovat saaneet tehdä polkunsa alusta kouluun saakka. Sääli, 
että pienet katoavat teidän päiväkodista. Lapsen kannalta olisi mielestäni parempi, että he 
kasvavat monta vuotta samassa jatkumossa, eri-ikäisten lasten seurassa ja että esikoulu ei 
vielä ole koulua, vaan oikeasti päivähoitoa.” 

Tiimin kehittämisiltapäivä jatkaa verkkaista etenemistään kohti dynaamiseksi tavoitel-
tua lopputulemaan. ”Tämäkö on sitä koulutusreformin toteuttamista arjessa”, Ester kuiskaa 
Pialle. Koulutuspäivää sävyttää tavanomaisen hämmentynyt kuhina: ”Taasko tätä uudiste-
taan, vaikka vasta saatiin edellinen opetussuunnitelma käytäntöön. Ja mikä tässä oikeasti 
muu muuttuu kuin se, että vähemmällä ajalla ja rahalla pitäisi saada enemmän, parempaa ja 
tehokkaampaa? Mehän ollaan jo tehty näitä samoja asioita viimeiset kaksi- tai kolmekym-
mentä vuotta”, Reetta kuiskaa historian- ja yhteiskuntaopinopettajakollegalleen, joka nyökyt-
telee hyväksyvästi rehtorin aloittaessa päivän seuraavaa puheenvuoroa satojen opettajien 
yhä supistessa riveiksi järjestettyjen muovituolien väleissä. ”Ei ne perusasiat miksikään 
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muutu”, toteaa matematiikanopettaja Arvokin viereisestä penkistä. Myöhemmin viikolla ope-
tiimi miettii työhuoneessa reforminmukaista uutta opetuskokonaisuutta arkeen asetelta-
vaksi: ”Eikös me voitaisi tehdä yhdessä muiden opetiimien kanssa”, Kari ehdottaa, ”niin ei 
tarttisi kaikkien keksiä pyörää aina itse uudestaan.” Opehuoneen pöydällä lojuu päivän lehti, 
josta joku lukee huvittuneena ääneen tuoreen opetus- ja kulttuuriministerin haastattelua, 
jossa hän vastaa vanhempien huoleen koulutuksen rahoitusleikkausten vaikutuksista heidän 
lapsiinsa: ”Luodaan malli, jossa viitenä päivänä viikossa on lähiopetusta koko päivä.” Opet-
tajainhuoneen porukka räjähtää jaettuun, tietäväiseen nauruun; ”Mitä ne siellä ministeriössä 
mistään ymmärtävät. Niinhän me tehtiin ennen tätä reformia vuosikymmenten ajan.” 

 
 

Voiko valita rakastavansa? Toki, mikäli miellämme rakkauden Unamunon ta-
voin myötätunnoksi ja armeliaisuudeksi toista kohtaan, voimme aina valita te-
koja, jotka ovat toisia kohtaan armeliaita. Myötätuntoakin voi oppia ja opettaa, 
voi kasvaa myötätuntoisemmaksi ja siten valita myötätuntoisemman suhtautu-
misen toisiin. Väittäisin silti, että rakkaus sen enempää kuin Unamunon näke-
myskään rakkaudesta, ei yksin tähän tyhjene. Rakkaudessa on myös jotakin, 
mikä ei ole valittavissa periaatteellisella tasolla tai tavalla, jotakin, mikä ei ole 
tahdon asia. ”Ei rakkauden tunne tule ihmisestä. Ihmisellä vain on jokin venttiili 
auki, josta se pääsee sisään”, Yrjö Kallinen huokailee (Markkula 1995, 54-55). 
Unamunon rakkaus sen sijaan tulee nimenomaan ihmisestä ja ihmisen halusta 
toisen hyvään. 

Omien lasten kohdalla valtaosalla vanhemmista rakkaus tulee kuin annet-
tuna biologisten ja fysiologisten prosessien kautta henkiseksi, kattavaksi koke-
mukseksi muuntuen. En sano, että näin olisi aina ja kaikille. Vanhemman rak-
kaus lapseen on sekin ristiriitainen, elävä. Ero ammattikasvattajan rakkauteen on 
selkeä. Ammattikasvattajalle rakkaus kasvatettavaa kohtaa tulee yleisen kautta. 
Voi puhua kutsumuksesta, joka saa ammattikasvattajan rakastamaan ehkäpä elä-
mää, lapsia yleensä, työtään, ihmiskuntaa ja mahdollisesti myös kauneutta, hy-
vyyttä, rakkautta itseään, vapautta ja opettamiaan asioita, mitä ikinä ne ovatkaan. 
Tämän Unamunon henkiseksi kutsuman rakkauden ammattikasvattaja sitten vi-
rittää, tai se viriää, suhteessa konkreettisiin kasvajaihmisyksilöihin elävässä elä-
mässä. Mikä on tahdon rooli tässä tapahtumisessa? Voiko kaikkia ja ketä tahansa 
vain päättää rakastaa? Ja onko silloin kyse rakkaudesta? 

Ainakin kansainvälisten vertailujen perusteella voimme todeta, että suoma-
lainen tapa kasvattaa kokonaisia ikäpolvia toimii; suomalaiset lapset oppivat ja 
he ovat onnellisia. Tavoitteiden tasolla elämme koulussa ja yhteiskunnassa, jol-
laista Unamuno konfliktien keskellä kaihoaa. Ihanteiden rinnalla häilyy toinen 
todellisuus, jossa koulutuksen oikeutus on riippuvaista sen taloudellisesta hyö-
dyllisyydestä, kustannustehokkuudesta, kilpailukyvyn kasvattamisesta ja ylläpi-
tämisestä. Tuottavuus ja kilpailukyky sekä utooppinen näkymä alati avointa ja 
parempaa tulevaisuutta kohti kehittyvästä ihmiskunnasta kääntävät ihmisen toi-
mien päämäärät päälaelleen (Värri 2018, 51). Kun voimavarat keskitetään digi-
loikkaan ja robotisaatioon, joiden Värri (mt., 151) sanoo olleen viime vuosien kas-
vatuskeskustelun ydinteemoja Suomessa, ja joihin kokemukseni mukaan panos-
tetaan suhteettomasti voimavaroja kasvatuksen arjen käytännössä, mihin tässä 
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maisemassa asettuu elävä ihminen Unamunon kuvaamassa merkityksessä? Mi-
ten kasvatus käytännössä toteutuu, on yhä riippuvaista siitä, kuinka yksittäiset 
ihmiset, kasvattajat ja kasvajat konkreettisesti toimivat, yksittäisissä konkreetti-
sissa kasvatusyhteisöissä ja -tilanteissa. Niiden puitteet yksilön ja yhteisöjen kas-
vattamiseen riippuvat kuitenkin myös olosuhteista, jotka poliittinen päätöksen-
teko, taloudelliset reunaehdot sekä vallitsevat paradigmat ja doktriinit rajaavat. 
Nekin ovat yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen konkreettisia tekoja. 

Näinä kuluneina vuosina, jotka olen kasvattajana toiminut, on tapahtunut 
sekä kehitystä että huolen lisääntymistä. Integraatioajattelu on tehnyt inkluusion 
normaaliksi. Kaikille kuuluu sama koulu. Toisaalta inkluusioajattelun seurauk-
sena positiivisen segregaation väheneminen on saattanut jopa heikentää tuen tar-
vitsijoiden todellista tilannetta. Nuoret ja lapset, vanhempineen, tietävät nykyi-
sin oikeutensa ja osallistuvat entistä aktiivisemmin julkisen kasvatuksen toimin-
taan. Samanaikaisesti hyvin käyttäytyminen, toisten ihmisten yhtäläisten oi-
keuksien ja kasvattajan kunnioitus ovat havaittavasti ja merkittävästi vähenty-
neet. Kasvajat eivät enää ole kasvattajan armoilla, tietoa on saatavilla kaikkialla 
ja sitä rakennetaan kollektiivisesti. Kenelläkään ei enää ole asemaa ainoana to-
tuuden tarjoajana. Haasteeksi muuttuukin se, kuinka tunnistaa oikea tieto. 

Metaforana opetussuunnitelmat, lainsäädäntö ja asetukset, erilaiset ohjeis-
tukset ja säädökset toimivat kuin matkaopaskirja. Niihin kirjataan jonkun koke-
neen matkaajan näkemyksiä siitä, mitä kussakin maisemassa on tärkeää ja mie-
lekästä huomioida ja kokea, mitä välineitä mahdollisesti tarvitaan, millä keinoin 
kulku on turvallista ja antoisaa. Usein matkaopas tullessaan ulos painosta on jo 
osittain vanhentunut. Siinä on aina myös virheitä. Se on rajatun tekijäjoukon epä-
täydellinen tuotos, jota on tarpeen päivittää jatkuvasti ja joka muutamassa vuo-
dessa ei enää palvele tarkoitustaan. Maisema muuttuu jatkuvasti, matkakohteet 
elävät elämäänsä, muuttuvat, kehittyvät, vaihtelevat tavalla, jota kukaan ei voi 
ennakoida tai ennalta hallita tai kuvata. Opaskirjaa käyttää kukin matkaaja 
omalla tyylillään. Harva lukee sitä kannesta kanteen. Useimmiten sieltä poimi-
taan itselle kiinnostavat ja ajankohtaiset teemat. Kasvattaja-matkaajalla on jo oma 
esiymmärryksensä siitä, mitä hän opaskirjalta kaipaa. Lopulta eletty kokemus 
matkasta on jokaiselle yksilöllinen, oma, vailla täydellisyyttä, mutta onnistues-
saan niin kokonainen, että se koetaan mielekkääksi ja oleelliseksi. Tässä matka-
oppaallakin on roolinsa ja tarkoituksensa. 

Kun yhteiskunnan, koulun ja kasvattajan auktoriteetti höltyy, jotain myös 
menetetään. Kun yksilöt kasvavat ja kasvatetaan olemaan itse oman elämänsä, 
totuutensa, todellisuutensa ja kasvunsa omistajia ja johtajia, jääkö yksilö liian yk-
sin? Kun vastuu kasvusta, maailmankuvan rakentamisesta ja elämänkatsomuk-
sen valitsemisesta siirtyy yksittäiselle, konkreettiselle ihmiselle, tunteeko hän 
olonsa kyllin vahvaksi tahtomaan ja taistelemaan, tuntemaan ja kärsimään, ajat-
telemaan ja uneksimaan? Vai jääkö hän kaipaamaan jotakin? Tuleeko hänestä ih-
minen, joka osaa rakastaa, elää, olla ihminen, olla ihmisiksi? 
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Länsimainen elämäntapa ja ajattelu, suomalainen sen huomassa, sitoutuu 
unelmaan demokraattisesta yhteiskunnasta, jossa jokaisella ihmisellä on yhtäläi-
nen mahdollisuus vapaaseen, osallistuvaan, elinikäisesti kehittyvään, ihmisar-
voiseen kansalaisuuteen ja oikeus uneksia itselleen hyvä, inhimillinen elämä.  

4.2.8 Kasvatus ja uneksiminen 

Luvussa 4.2.2. käsittelin kasvatusta kaipuuna kohti jotakin tavoittamatonta ja kä-
sittämätöntä. Tämän kaipuun, jonka kohde näyttäytyy ihmiselle aina saavutta-
mattomana, mutta joka on edellytys toivon kokemukselle, ihminen kasvaakseen 
tarvitsee sellaista ei vielä-olevaa, mikä on ajateltavissa ja tartuttavissa. Kaipuusta 
poiketen unelmoiminen ja uneksiminen kohdistuvat johonkin miellettävään ja 
jäsentyvään, johonkin sellaiseen, mihin tahdolla on ote, ajattelulla näkymä. Kas-
vaminen ja kasvattaminen edellyttävät molemmat kykyä ja tahtoa unelmoida ta-
voitettavissa olevaa. 

Lääkintäneuvos Unto Keränen kirjoittaa Kalevassa 9.5.2014 ilmestyneessä 
kolumnissaan ”Unelma paremmasta maailmasta” nuorisotyöttömyydestä, nuo-
risotakuusta ja aatteettomuudesta. Keränen kaihoaa yhteisvastuullista ihmisten 
yhteisöä, jossa jokainen yksilö nähdään arvokkaaksi, ja jokainen kantaa velvolli-
suutensa myös heikoimpien auttamiseksi. ”Nuoret muuttavat maailmaa, sano-
taan”, Keränen kirjoittaa, todeten sitten, että nuoria kautta Euroopan vaivaa toi-
mettomuus, osattomuus, aatteettomuus ja mahdollisuus samoihin unelmiin, joita 
Keräsen sukupolvi opiskellessaan unelmoi; hyvä koulutus, pysyvä työpaikka, 
oma elämä ja parempi maailma. 

Kuinka pitkälti talouden kasvun ehdoilla rakentuva, poliittisesti levoton 
globaali maailmamme uneksii ja unelmoi? Kuinka se mahdollistaa tai sallii kas-
vavan ihmisen tai kasvattajan unelmoida itsensä ja elämänsä tahtomakseen hy-
väksi? Kaikenlaisen uudistamisen, reformoinnin ja parempaan pyrkimisen voi 
katsoa olevan uuden uneksimista, paremman toivomista. Kukaan tuskin lähtö-
kohtaisesti tavoittelee uudistuksilla huononnuksia tai jotakin ei-toivottua. Kun 
reformeja tehdään monien ristivetoisten vaatimusten ja näkemysten taloudellis-
ten ja globaalin elinympäristömme enenevästi rajallisten voimavarojen puitteissa, 
rajallisten ihmismielten, ihmisjoukkojenkin tajuntoihin vaikuttavien mielellisten 
ilmiöiden ja erilaisten poliittisten näkemysten ristitulessa, unelmat eivät ole se, 
minkä ehdoilla uudistuksia suunnitellaan, käynnistetään tai toteutetaan. Sekä ih-
misen kasvaminen ”kohti omia mittojaan” että yhteiskunnan kehittyminen edel-
lyttävät kasvatukselta luovuutta, Värri (2018, 37) julistaa. On kyettävä kuvittele-
maan uusia elämänmuotoja, uudenlasta todellisuutta. On opetettava ihmiset luo-
maan itsensä ja elämänsä, todellisuutensa ja toisensa, sanoisi Miguel de Una-
muno. 

Päivi Siivonen ja Karin Filander (2019) puhuvat elinikäisen oppimi-
sen ”kulta-ajasta”. Heidän havaintojensa perusteella koulutuspolitiikka näyttää 
yhä suosivan totuttua elämänkulun järjestystä, jossa opinnot tehdään nuorena ja 
sitten siirrytään työelämän käyttöön. Aikuisopiskelu nähdään voimavarojen tuh-
laamisena nuorilta. Kaiken korkeakouluopiskelun moraalinen oikeutus tulee 
työllistettävyyden myötä. Aikuisopiskelu voimavaroja sitovana toimintana, saa 
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oikeutuksensa vain, mikäli sillä on työllistävä vaikutus. Jatkuva oppiminen on 
siis ensisijaisesti väline elinkeinoelämän ja yhteiskunnan taloudellisen jatkuvuu-
den takaamiseksi. Koulutuksen tavoitteena on ”tuottaa työllistettäviä yksilöitä, 
jotka ovat päteviä, itsenäisiä, sopeutuvia, innovatiivisia, yrittäjämäisiä, aktiivisia 
ja vastuullisia”. (Mt., 134-135.)  

Ristiriitaista kyllä akateeminen koulutus ei nykyisellään ole mikään tae on-
nistuneesta, nopeasta tai tehokkaasta työllistymisestä, vaan valtava määrä mais-
tereita ja tohtoreita ei pääse koulutustaan vastaaviin töihin. Tästä huolimatta tai 
kenties juuri siksi ”oma-aloitteiselle ja hyvinvoivalle ideaaliopiskelijalle yliopisto 
näyttäytyykin loputtomana aarrearkkuna - ”vain taivas rajana” (mt., 139). Siivo-
sen ja Norin aineistossa yliopisto-opiskelijat jakautuivat selkeästi oppimisen ja 
kehittymisen vapaudesta nauttiviin vaativiin aikuisopiskelija-asiakkaisiin ja 
nuoriin elämänpolkunsa alussa oleviin monenlaista tukea ja ohjausta tarvitseviin 
koululaisiin, joille yliopisto-opiskelun vaatimukset tuntuivat ylivoimaisilta. 
Opettajat näkevät opiskelijat kasvottomana, persoonattomana, passiivisena mas-
sana, jossa ihanteelliset ja innostuneet aikuisopiskelijat eivät erotu, auktoriteet-
tiuskoisista ja käytännönläheisempää konkreettisempaa sisältöä opintoihinsa 
kaipaavista kasvavista nuorista. (Mt., 150-153.) Kriittisin äänenpainoin Siivonen 
ja Noro virittävät kysymyksen tutkintotehtaana toimivan yliopistolaitoksen mer-
kityksestä ja tehtävästä: ”suorittajan asenne”, tehokkuus, tuloksellisuus ja hyöty-
ajattelu ovat heidän mielestään irvokkaassa ristiriidassa klassisen yliopistoidean 
kanssa (mt., 156). 

Ihminen unelmoi itselleen todellisuuden, Unamunon runoilee. Mielikuvi-
tus on ihmisen persoonan keskiössä (Latorre 1974, 40). Kriittisen kasvatusajatte-
lun tulisi Värrin (2018, 138) mukaan kehittää kuvittelukykyämme sellaisen tule-
vaisuuden suhteen, joka on toista kuin nykyisyytemme. Unamuno ei ota selkeää 
kantaa siihen, millaiset todellisuudet ovat perusteltuja tai oikeutettuja. Tarkastel-
tuna kasvatuksellisen rakkauden ja hänen konkreettisen ihmisnäkemyksensä nä-
kökulmasta voisi tulkita, että uneksiminen tuottaa todellisuuksia, jotka ovat ny-
kyistä, läsnäolevaa todellisuutta parempia. Uneksiminen verbinä suuntaa mieli-
kuvat kohti jotakin tavoittelemisen arvoista. Ihminen voi nähdä painajaisia, 
mutta tietoisesti tahtoen uneksiminen kohdistuu kohti toivottua, arvokasta, kau-
nista ja hyvää. Unamuno vaikuttaa luottavan verbinsä voimaan. Totuuden rak-
kaus, rakkaus itseä ja toisia kohtaan ihmisen tiedon ja totuuden muodostamisen 
sekä elämän eettisten valintojen perustana paljastaa reflektiiviselle tietoisuudel-
lemme soveliaat, oikeat todellisuudet, jotka rakastava ihminen osaa valita. Maa-
ilma osoittaa ihmiselle, että unelmoidut käsitykset todellisuuksista johtavat ih-
misen maailmassa monenlaisiin konflikteihin ja väärinymmärryksiin. Järki ei 
tuota meille merkityksellisiä totuuksia, jotka herättäisivät tahdon toimia järke-
västi. Ne eivät ihmisen maailmaa hallitse. Todellisuutta on vaikea tavoittaa tai 
ymmärtää, ja pelkän järjen varassa ihminen saa maailmasta käsityksen, joka ei 
tunnu häntä palvelevan. 

Voin tavoittaa, mitä Unamuno hakee sanoessaan käsityksemme todellisuu-
desta olevan unta tai fiktion olevan enemmän totta kuin ”faktan”. Saatan myös 
käsittää, mitä hän tarkoittaa väittäessään kaiken, niin tieteen kuin sen tulostenkin, 
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olevan pohjimmiltaan metaforaa. Silti on vaaransa siinä, että epistemologia olisi 
pelkästään uneksimisen varassa tai että kasvatuksemme perustuisi tietokäsityk-
seen, jossa jokainen on vapaa uneksimaan itselleen todellisuuden, Tai rakenta-
maan uutta tietoa, kuten OPS:ssa sanotaan. 

 
ELINIKÄISELLÄ MATKALLA ITSEEN 
 
Puolivälissä matkaa Barajasin lentokentältä Atochaan linjan 1 metroon astuu poika, iältään 
ehkä 15 ja 20 vuoden väliltä. Olen nähnyt näitä, metrotaiteilijoita, ennenkin eikä näky sinänsä 
ole yllättävä. Yleensä sivuutan heidät myötähäpeilevällä välinpitämättömyydellä. Tällä kertaa 
kuitenkin takertuu huomioni pojan anovaan mutta säteilevään läsnäoloon. Hän pyytää an-
teeksi aiheuttamaansa häiriötä ja alkaa sitten räpätä mikrofoniin. Kärryillä kulkevasta vahvis-
tinlaitteesta kuuluu, mitä ilmeisimmin itse tehty biisi, jonka sanat kertovat siitä, kuinka ihmiset 
ympärillä ovat suvaitsemattomia, ylenkatsovat, eivät ymmärrä eivätkä hyväksy. Biisi kestää 
ehkä minuutin. Kahden metroaseman päässä nuori mies poistuu jälleen häiriötä pahoitellen, 
keräten pikaisesti matkustajilta almuja. Annan hänelle laastarirasian, johon olen kerännyt yli-
määräiset pikkurahani. Poika kiittää. Astuessaan ulos metron ovesta hän katsoo rasiaa ja 
kysyy: ”Mikä tämä on?” Juuri ennen kuin poika katoaa näkyvistäni huikkaan: ”Ei se ole mitään, 
katso sisälle, niin tiedät!” Toivon, että minulla olisi ollut hänelle enemmän annettavaa. 

Mihin tällainen hyväkäytöksinen, yritteliäs, luova, rohkea, sosiaalisesti taitava, osaava 
nuori, jolla on kaikki ne taidot, mitä me menestymiseen liitämme, päätyy maassa, jossa 40-
60 % hänen ikäisistään ihmisistä on vailla töitä? Kuinka moni metrossa mukana kulkenut 
aikuinen arvosti hänen panostaan? Hänellä on kaikki taidot ja edellytykset, mutta Espanjan 
kaltaisessa maassa, jossa koulutus on Euroopan kalleinta ja koulutustakuu tehoamaton, hän 
räppää Madridin metrossa. Mitä tällainen ihminen kertoo yhteiskunnastamme, jos hän Una-
munon väittämän mukaan heijastelee koko yhteiskuntaa ja yhteisöään? Mikä on se yhteis-
kunta, johon nuoremme kasvavat? 

Mietin tätä, koska kasvatusfilosofian jatko-opintoni ovat johtaneet minut tämänkin ää-
relle. Täälläkin tunnen vierautta ja ulkopuolisuutta. Minun on vaikea käsittää, kuinka met-
rossa esiintyvän pojan kaltainen ihminen ei löydä paikkaansa hyvinvoivassa Euroopassa. 
Eipä sillä, että olisin itsekään paikkaani löytänyt. Yliopiston jatko-opintoseminaarissa puolet 
vanhempana kuin kukaan muu, yliopisto-opiskelun arjen elämään kiinnittymättömänä ikuisen 
uneksijana, en asetu niihin luokkiin, joita tohtoriopiskelijana tunnutaan minulta toivovan. Mat-
kaan halki näidenkin haasteiden ja outouden viidakoiden, koska minulla on unelma. Minulla 
on pitkälti aina ollut unelma suuremmasta ymmärryksestä, ajattelun vapaudesta, tietämisen 
ja luomisen kautta elämisestä. Seminaarissa rinnallani kulkevat nuoret, joille työllistyminen 
on kompastuskivi, opintojen loppuun saattaminen eksistentiaalinen ansa, yhteiskunta mieli-
valtaisena avautuva näyttämö täynnä mahdottomia umpikujia ja epäeettisiä, arvojen vastai-
sia vaateita. Minulle akateeminen maisema unen ja usvan läpi on aina näyttäytynyt maail-
mana, jossa unelmia voi toteuttaa – tämä siitäkin huolimatta, etten varmastikaan koskaan 
asetu ruotuun, sovi niihin tamineisiin, joita minulle tarjotaan. Oman reppuni kanssa kuljen 
tutkinnosta toiseen, koska se on mahdollista. Syyllisyyden okaat käyvät toisinaan jalkapohjiin, 
kun tarvon vailla käsitystä siitä, millä tavoin tämä minua työllistää tai yhteistä hyödyttää. Mi-
nulle opiskelu ja oppiminen ovat itsetarkoitus, rakkauden lisäksi ihmisenä olemisen ainut 
oleellisuus, arvokkainta sinänsä. Miksi siis tuntea syyllisyyttä, vaikkei tästä hyötyä olisikaan 
tai vaikken viisastuisikaan? Siksi kai, koska käytän rahaa enemmän kuin sitä yhteiskunnalle 
veroina tuotan. Siksi kai, että nytkin lentelen pitkin Eurooppaa ympäristön voimavaroja tuh-
laten, siksi, koska kaikilla ei ole mahdollisuutta tällaiseen vapauteen. 

Koskaan enää en näe Madridin metron poikaa, mutta monta monituista hänen kaltais-
taan olen kasvattajamatkallani kohdannut. Kunpa vain hän ei päästäisi irti unelmistaan. Saa-
vun päämääräni ja astun junasta asemalle. En tiedä, missä olen tai mihin menossa, mutta 
sen tunnen sydämessäni, että matkanteko on mielekästä ja merkittävää. Ja että tämän mat-
kan jälkeen minussa on taas voimaa uneksia myös lasteni puolesta. 
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Minna Maunula (2019) kuvaa artikkelissaan ”Tohtoriopiskelijan yksilöllinen ja 
elämänkulullinen asiantuntijuus” jatko-opiskelijaa ”hybridiasiantuntijana”, joka 
elää monissa arkisissa todellisuuksissaan, joka elää epävarmuuden keskellä. Hä-
nen mukaansa asiantuntijuuden kehityskulun piirteitä kytkeytyy elinikäisen op-
pimisen, mahdollisuuksien oivaltamiseen, niihin tarttumiseen ja kokonaisuu-
desta tietoistumiseen. (Mt. 217.) Nämä opiskelijat ovat tekemässä tulevaisuutta 
(mt., 210). Siis uneksimassa. Ja voidakseen jatkua ja ylläpitää itseään niin suoma-
lainen yhteiskunta kuin ihmiskuntakin tarvitsevat tällaisia uneksijoita, unelmoi-
jia, jotka kuvittelevat ja luovat tulevaisuuksia myös uusille sukupolville, tällä 
hetkellä ihmisenä kasvuaan tekeville kasvajille ja kasvatettaville. Sillä kasvatus 
on uneksimista toisen puolesta. Kasvatus on toisen uneksimista sellaiseksi, kuin 
haluaa; sellaiseksi kuin tämän kuuluu tulla, sellaiseksi kuin on hyvä olla. Kasva-
tus on toivotun tulevaisuuden uneksimista kasvavalle, kasvajalle. Näin ollen rat-
kaisevaa on myös se, millaista on akateemisessa kontekstissa Suomessa toteutet-
tava opettajankoulutus. 

Jatkuva oppiminen on ammattikasvatuksen ja koulutuksen alueella lähtö-
asetelma ja matkan päämäärä kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta aka-
teemisiin jatko-opintoihin saakka. Kasvavan ja oppivan yksilön näkökulmasta se 
on vauhdikkaasti muuttuvassa maailmassa selviämisen ehto, matkan teon vält-
tämätön varuste. Unelmat jatkuvasta uuden oppimisesta eivät kuitenkaan suin-
kaan aina viriä kasvajassa itsessään, vaan niitä synnyttävät ulkomaailman vaati-
mukset. Arto Nevala (2019) kirjoittaa korkeakoulupolitiikkaa käsittelevässä ar-
tikkelissaan elinkeinoelämän vaatimusten ja valtakunnallisen korkeakoulupoli-
tiikan välisestä vuoropuhelusta. Vuosina 2007-2012 Opetusministeriön laatimat 
ja valtioneuvoston hyväksymät koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunni-
telmat olivat hallitusohjelmaan nojaavia asiakirjoja. Vuosina 2007-2012 kehitys-
suunnitelmassa linjattiin laajamittainen yliopistoreformi. Tämän elinkeinoelä-
män ajaman uudistuksen myötä yliopistoverkkoa karsittiin, yliopistoja yhdistet-
tiin. Uuden vuonna 2010 voimaan tulleen yliopistolain myötä päätöksenteosta 
katosi ”parlamentaarinen perälauta”, joka aiemmin edellytti tällaisten muutos-
ten tekemistä lainsäädännön keinoin ja eduskunnassa keskustellen. Tällä oli 
myös suoraa vaikutusta opettajankoulutuksen alueellisten yksiköiden lakkautta-
miseen mm. Kajaanissa ja Savonlinnassa. Kaikissa uudistuksissa elinkeinoelä-
mällä ja talouspolitiikalla on ollut ratkaiseva rooli päätöksiä tehtäessä. (Mt., 96-
101.) Vastaavan kaltainen reformien aalto on pyyhkäissyt yli koko suomalaisen 
koulutuksen ja ammattikasvatuksen kentän, eikä arjessa vielä olla läheskään uu-
den lainsäädännön tai pedagogisten linjausten tasalla. 

Matkan metaforana toimii vaikkapa ajatus matkakohteen valinnasta ja mat-
kan suunnittelusta. Ryhtyminen matkaa järjestämään vaatii unelmaa jostakin sel-
laisesta, missä ei vielä olla, jostakin, minne halutaan kuitenkin päästä. Kasvajan 
kannalta on ensin oltava jonkun, joka unelmoi hänen kanssaan jopa hänen puo-
lestaan, näyttää hänelle polun alkua: millaisista matkoista on mahdollista ja ta-
pana uneksua. Ja kulkea rinnalla, kunnes toinen on valmis päästämään irti ja kul-
kemaan omillaan, silti palatakseen yhä uudestaan muiden kasvattavien ihmis-
suhteiden äärelle. Toiset tavoittelevat kuuta ja tähtiä taivaalta, toisten suuri 
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matka kulkee maailma ympäri, jonkun voimavarat riittävät kotimaan matkaan 
tai Tallinnan -risteilyyn. Yhdelle suurin matka syntyy mielikuvissa kotisohvalta 
käsin. Kaikkia yhdistää liike, kulkeminen, tarve ja tahto kulkea kohti jotakin en-
nestään tuntematonta, into saada uusia kokemuksia, tuntea elävänsä. Eurooppa-
laiselle tai mahdollisesti länsimaalaiselle laajemminkin ymmärrettynä kasvatuk-
sen ihanne näyttäytyy saman koko maailman elinikäisen matkan mahdollistami-
sena kaikille tasapuolisesti lähtökohdista, voimavaroista tai edellytyksistä huoli-
matta.  

Demokraattinen tasapuolinen osallisuus on aikamme kasvatuspuheessa 
kasvatuksen tavoitteena ja ihanteena. Kieli on uneksimisen väline. Kielen 
redusoiminen tarkkaan määriteltyihin, yksiselitteisiin käsitteisiin kadottaa siltä 
sen ilmaisuvoiman ja sen kyvyn luoda unelmia. (Unamuno 1946a, 12.) Kielessä 
vallitsee sama kontradiktio, joka Unamunolla muutenkin hallitsee kaikkea ole-
mista. Käsitteiden käyttäminen elävän, inhimillisen todellisuuden kuvaamiseen 
tappaa, pysäyttää, yksinkertaistaa, oikaisee. Toisaalta kieli luovana välineenä 
mahdollistaa maailman uneksimisen toiseksi, uudeksi, omaksi, sen ymmärtämi-
sen ainakin paremmin, aivan toisella tavalla. Kieli antaa mahdollisuuden nähdä, 
kokea ja luoda maailmoja, joita ei vielä ole. On oleellista, millaisella kielellä maa-
ilmaa kasvajillemme ajattelemme ja viestimme. On tärkeää, että kasvajat saavat 
kielen, jolla he voivat uneksia itselleen hyvän maailman. 

Opetussuunnitelmien kieli ei ole uneksijan tai uneksimisen kieltä. OPS:n on 
kirjoittanut vakuuttava asiantuntija tai asiantuntijaraati. Hän/se tietää ja toteaa, 
asettaa normin, kuvailee ihannetilanteen, joka ei milloinkaan voi täydellisesti to-
teutua elävien ihmisten koulussa ja yhteiskunnassa. Tekstin ovat kirjoittaneet asi-
antuntijaraadit kokemusasiantuntijoita kuullen. He ovat OPS:n lukijalle ja toteut-
tajalle lähtökohtaisesti kasvottomia ja persoonattomia (mahdollisimman nimet-
tömiä ja objektiivisia jopa) virkamiehiä, joiden sisäistämät, henkilökohtaiset, ai-
kaan, paikkaan ja kulttuurisiin ennakkoluuloihin, filosofisiin oletusarvoihin tu-
keutuvat, omiin visioihin sidotut käsitykset ovat tekstissä ja kielessä niin sisällä, 
ettei niitä enää edes huomaa tai tiedosta. OPS on sitova, mutta kuten lakiakin, 
sitä muutetaan ja korjataan, kuten määräysasiakirjan liitteistä käy ilmi. Tietyin 
väliajoin opetussuunnitelmien perusteet kirjoitetaan tyystin uusiksi. Omat koke-
mukseni paikallisten opetussuunnitelmien laatimisesta kertovat karusti, kuinka 
vähän vaikkapa muutokset opetussuunnitelmanperusteissa vakuuttavat ja vai-
kuttavat käytännön toimijoihin. Asiakirjat laaditaan näennäisesti osallistaen, 
mutta se, mitä kukin opettaja konkretiassa tekee, ei välttämättä lainkaan vavise 
tai muutu. 

Yhtä kaikki uneksiminen jää kasvattajan ja kasvajan vastuulle. Ja uneksimi-
sestahan kasvamisessa ja kasvattamisessa on kyse, intohimoisesta halusta maail-
maan, joka ei ehkä koskaan tule todeksi, mutta joka kaikkea muuta pakkoa tai 
velvollisuudentuntoa, kuolemanpelkoa ja kärsimystä, opetussuunnitelman pe-
rusteiden säädöksiä väkevämmin, saa meidät ponnistelemaan kasvaaksemme ja 
kasvattaaksemme, oppiaksemme ja opettaaksemme.  Vai onko uneksiminen si-
säänrakennettu niihin tavoittamattomiin ihanteisiin, inklusiivisesta, humaanista, 
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tasa-arvoisesta koulusta, demokraattisesta osallisten yhteiskunnasta ja kestä-
västä koko yhteiskunnan ja kenties kaikkien tietoisten ja tuntevien olentojen, elä-
vien verbien, tulevaisuudesta, joka opetussuunnitelman perusteisiin on kirjattu? 
Onko meillä yhteiset unelmat? 

Kielen merkitys kasvatuksessa on sekä sisällöllinen että taidollinen kysy-
mys. Opettamalla kasvajille kieltä, kieliä, annamme heille väylän ja välineet ym-
märtää todellisuutta, itseään ja toisia. Opettamalla heille liian jäykän ja yksipuo-
lisen kielen ja sanaston, tarjoamme heille maailman, joka tyhjentyy merkityksistä. 
Taiteiden opetus, myös kehollinen, on oleellinen osa ihmisen kasvattamista. 
Opettamalla kasvajillemme kielen, jolla he voivat luoda ja uneksia sellaistakin, 
mitä ei vielä ole, mitä ei ”oikeasti” ole tai mitä järki ja tiede ei kosketa.  Luomme 
ja uneksimme itse samalla uusia ihmisiä, jotka voivat tulevaisuudessa kehittää ja 
rakentaa nykyistä parempia maailmoja. Yhtä lailla yksilön elämäntunnon kan-
nalta kieli, jollaisena sen heille välitämme, on tie ulos itsestä ja tie itseen. Kieli voi 
olla reitti oman traagisen elämäntunnon ilmaisemiseen siten, että sitä oppii sää-
telemään ja ymmärtämään, sietämään ja kärsimään.  

Se, kuinka me puhumme elämästä, ihmisestä ja kasvatuksesta luo meille 
maailmaa ja muokkaa tapaamme ajatella. Se, miten me kasvattajina puhumme 
kasvatettavistamme toisille(mme) luo uusia ihmisiä. Se, kuinka me kasvattajat 
puhumme kasvajillemme, rakentaa heidän koko maailmansa. Ei siis ole yhden-
tekevää, mitkä sanat, millaisen retoriikan tai millaisen sanattoman viestinnän 
voimin lähestymme tai rakastamme kasvavia ihmisiä. Valitsemalla kielen ja sa-
nat valitsemme myös tulevaisuuden todellisuuden niin heille kuin itsellemmekin. 

Kieli rakentaa yhteyksiä ja siltoja ihmisten välille ja toimii siten rakkauden 
ilmaisemisen ja vahvistamisen välineenä. Mitä olisi Don Miguel de Unamuno 
meille ilman kieltä? Unamunolle kielen tuottamat fiktiiviset olennot ovat yhtä 
lailla lihaa ja verta, totta ja todellisia, kuin aineelliset olennot, joita voi käsin kos-
kettaa. Fiktiivisiä luomuksia kosketamme sydämellämme. Kielen avulla, kielen 
kautta, kielen kanssa kasvaja voi uneksia itselleen todellisuuden, jossa voi olla - 
jopa onnellinen. On suuri merkitys sillä, kuinka ja mistä puhumme kasvajil-
lemme ja heidän kanssaan. Kasvatuspuhe rakentaa maailmoja. Millaisia maail-
moja tarjoamme kasvajillemme? Miten opetetaan uneksimaan? 

Se, mitä Unamuno kouluopetuksessa kaihoaa, ei ole saavutettavissa mää-
rittelemällä opetussuunnitelmiin uusia tavoitteita tai muuttamalla säädöksiä. 
Kyse on viime kädessä kasvattajan ja opettajan suhtautumisesta ja suhteesta elä-
mään, tieteeseen, kouluun ja ennen kaikkea kasvavaan lapseen ja nuoreen. Nämä 
oleelliset, mutta olemisen verkostoon, elämän sumuun, katoavat seikat, joita kä-
sittein on mahdoton koskettaa tai tavoittaa, suuntaavat, kuinka kasvattaja on 
läsnä ja siten vaikuttamassa kasvatettaviinsa ihmisinä, heidän elämäänsä. 
Kuinka elävä, elossa, kuinka ihminen, lihaa ja luuta, on kasvatettava ihminen 
toisten, kasvavien, ihmisten äärellä? 

Eurooppalainen talouskasvun ehdoilla viritetty, ainakin demokraattisuu-
teen pyrkivä yhteiskunta mainostaa kaikille samaa pakettimatkaa Keski-Euroo-
pan nähtävyyksille, Välimeren tai korkeintaan Thaimaan aurinkorannoille. Kes-
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kiluokkainen, keski-ikäinen, keskiverto matka, joka on ennustettavissa ja palve-
lee yhteistä norminäkymää, on standardi, jonka mukaan matkapaketit suunnitel-
laan olettaen niiden sitten menevän kaupaksi kaikille tasapuolisesti ja -arvoisesti. 
Kuinka käy niiden, joiden matkainto, matkustustaidot ja voimavarat eivät riitä-
kään tämän kollektiivisen, yhteisen unelman toteuttamiseen? Tai niiden, joille 
tuollainen valmiiksi valikoitu paketti näyttäytyy vain elämisen ja olemisen irvi-
kuvana, niiden, jotka uneksivat aidoista, autenttisista, ikiomista seikkailuista, ai-
nutlaatuisista ennen kulkemattomista poluista, siellä, missä kukaan konkreetti-
nen, lihaa ja luuta oleva ihminen ei ole kuunaan kulkenut? 

Unamunolle kasvatuksen päämäärä on se, että jokainen ihminen saavuttaa 
parhaan mahdollisen itsensä. Elämä on unta, uneksiminen ihmisen suurin voi-
mavara. Kyky luoda uutta ja tehdä sellaista, mitä ei vielä ollutkaan ainoa keino 
elää ja rakentaa tulevaisuutta. Uneksimisessa yhdistyvät ihmisenä olemisen 
kaikki verbit. Ihminen kaipaa saavuttamatonta, toivomalla hän luo päämäärästä, 
sen mahdollinen tavoittamattomuus virittää traagisen elämäntunnon, jonka ris-
tiriitaisessa jännitteessä ihminen ajattelee tapoja se silti saavuttaa. Usko, toivo ja 
tahto syntyvät rakastavan kasvattavan läsnäolon myötä yhteisössä tai yhteiskun-
nassa, joka on kehitetty ihmistä ja hänen kasvuaan varten. Voima uneksia löytyy 
kasvamisen hedelmällisistä, dynaamisista ristiriidoista. 

4.2.9 Kasvatuksen ristiriita 

Tuoreiden PISA 18-tulosten mukaan suomalaiset koululaiset ovat maailman tyy-
tyväisimpiä ja Euroopan osaavimpia kasvajia, vaikka oppimistulokset jatkuvasta 
hieman heikkenevät. Onnellisuusmittareiden mukaan suomalaiset ovat Euroo-
pan tyytyväisin kansa ja maailman onnellisimpia ihmisiä. Meillä on onnellisia 
oppijoita, mutta julkinen media on siitäkin huolimatta täynnä huoliuutisia. Suo-
malaiset ammattikasvattajat ovat maailman koulutetuimpia, luotetuimpia, ar-
vostetuimpia, parhaiten palkattuja autonomisia ammattilaisia. Silti on riski, että 
he joutuvat mukautumaan opetussuunnitelmien teknisiksi ja persoonattomiksi 
toteuttajiksi, että pedagogiikka typistyy todellisuuden moniulotteisuutta vähät-
televiksi osaamistavoitteiksi. (Värri 2018, 134-135; 127.) Matkan varrella kasvat-
tajana en ole voinut välttyä näkemästä, kuinka traaginen elämäntunto, kärsimys, 
elämän perimmäinen ristiriitaisuus ja taisteluluonne kuitenkin elävät niin kasva-
vissa kuin kasvattavissakin ihmisissä. Konkreettinen, elävä ihminen, lihaa ja 
luuta, yksilö ja persoona ei asetu tilastollisiin keskivertoihin.  Tuija Itkonen (2018) 
tuo väitöskirjatutkimuksessaan Contradictions of Finnish education esiin toiseutta-
misen tematiikkaa. Itkosen tutkimus keskittyy erityisesti monikulttuurisuuden 
kysymyksiin suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Itse toisin tämän toiseutta-
misen prosessin koskemaan laajemminkin niitä kasvavia ja kasvattavia ihmisiä, 
jotka ammattikasvatuksen kentillä eivät syystä tai toisesta koe kuuluvuutta tai 
oikeanlaisuutta suhteessa vallitsevaan normiin siitä, millainen ihmisen tulee olla, 
millainen on ”hyvä suomalainen”. 

Palaudumme teemaan toisen kohtelusta ”niin kuin me oltaisiin ihmisiä”. 
Olla toisilleen kuin ihmiset, olisi Unamunon ajattelun raameissa sitä, että tunnis-
taa ja ymmärtää kasvajassa olevan ihmisen läsnäolon kaikkineen, eikä ohita sitä 
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kasvattavassa vuorovaikutuksessa. Merkittävässä määrin on yhä kasvajia, joilla 
ihmisenä kohdatuksi tuleminen ja kasvatetuksi tuleminen ei ole itsestään selvää 
suomalaisessa kasvatuksen maisemassa. Tämän tutkimuksen tarinat ovat esi-
merkkejä tietyssä mielessä todellisista tilanteista, joissa ihmiset, niin kasvajat 
kuin kasvattajatkin, elävät. Tasavertaisen kohtelun periaate on kirjattu kaikkialle 
kasvatuksen lainsäädäntöön ja opetussuunnitelmiin, mutta, kuten Unamunolta 
opimme, ei kasvatus yksin periaatteilla tule hyväksi tai inhimilliseksi. Kasvatet-
tavan kohteleminen ”niin kuin hän olisi ihminen” on jotakin muuta. Unamunolla 
ratkaisevaa on rakastava, myötätuntoinen ja -kärsivä hyvää tahtova kohtaami-
nen, joka ei ole pedagoginen menetelmä, ei asenne tai valinta, vaan aito kokemus, 
joka kuitenkin tahdolla toteutetaan. Miettimään jään, mitä silloin kasvatetaan, jos 
kasvatettava ei koe tulevansa kohdelluksi, kohdatuksi tai kasvatetuksi kuin elävä 
ihminen. 

”Nuorten ja päättäjien välillä vallitsee kuilu”, kirjoittaa Helsingin Sanomat 
15.12.2019, kun Madridin ilmastokokouksessa ei saatu aikaan päätöksiä tai tu-
loksia, vaan asioiden ratkaisemista päätettiin lykätä epämääräisellä lausu-
malla ”päästökuilun kuromisesta”. Nuoret tyytymättöminä käyvät taisteluun ja 
barrikadeille, mutta päättäjiä ohjailevat muut tahdot ja arvot, joiden ehdoilla elä-
män jatkuvuuden mahdollisuudet nuorten silmissä kapenevat kiihtyvää tahtia. 
Nuorissa kiehuva kuolemattomuuden kaipuu korvautuu vanhoissa lyhytnäköi-
sellä taloudellisen voiton tavoittelulla ja markkinavoimien ehtoihin alistumisella. 
Unamunon kasvatusfilosofian näköaloissa meidän aikuisten tulisi matkata kui-
lun pohjalle yhdessä kasvajien kanssa, asettua heidän rinnalleen ymmärtämään, 
myötätuntemaan ja rakastamaan, tunnustamaan heidän konkreettisesta ihmisyy-
destään viriävä ristiriitainen kaipuu ja käydä taisteluun heidän tulevaisuutensa 
mahdollistamiseksi. 

Kuilu nuorten ja vanhojen välillä säilyy, niin kauan kuin kohtelemme ihmi-
syyttä toisissamme vain ”niin kuin”. Tunnusomaista modernille kasvatusajatte-
lulle on Värrin (2018, 31) mukaan juuri paradoksaalisuus. Kasvatuksen perim-
mäinen ristiriitaisuus piilee Värrin (2014, 97) esiin tuomassa Platonin dialogista 
löytyvästä Menonin paradoksissa: Tavoittelemme voimallisesti, tahtoen ja mää-
rätietoisesti jotakin, tietämättä, mikä päämäärämme tai sen oikeutus on. ”Miten 
sinä muka aiot opettaa sellaista, mistä et edes tiedä, mitä se on? Millaista tavoit-
telet, kun etsit sellaista, mitä et tunne? Jos löydät sen, mistä tunnistat sen siksi, 
mistä et mitään tiedä”. (Platon 1978, 122.) Kysymys on pysyvästi kasvatuksen 
tärkein ongelma. Tämä tietämättömyyden ja tietämisen paradoksi, ristiriita, on 
oleellinen osa kasvatuksen olemusta.  

Tulkitsemme maailmaa äärellisen ymmärryksemme tämänhetkisestä tilan-
teestamme, tunnetun ja ei-tunnetun välisestä jännitteestä käsin. (Värri 2000, 59.) 
Maailmassa olemisemme myös kasvattajina on ymmärtämisen hanke, jota 
teemme hämäryyden keskeltä (mt., 58). Yhtäläisyys Unamunon usvaisen unen 
sumussa matkaamiseen on kirkas. Unamuno konkretisoi tätä olemisen ristiriitaa 
tuomalla sen sukupolvien väliseksi jännitteeksi. Tämä nuorten ja vanhojen väli-
nen ikuinen kiistakysymys” (Unamuno 1997a, 13) näyttäytyy Unamunolle Es-
panjan vakavimpana ongelmana: 
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Espanjan vakavin ongelma on se, että nuoria on kasvatettava uuteen elämään ja että 
heitä eivät siihen voi kasvattaa ne, jotka vanha elämä on muokannut134 (Unamuno 
1946d, 46). 

Unamuno jatkaa vielä: 

-----, - vanhat, vaikka heillä kuinka olisi lahjakkuutta ja miten suuri lieneekään heidän 
Hyvä tahtonsa, eivät tiedä, mitä nuoret haluavat eivätkä voi heitä ymmärtää.135 

On yhtä mahdotonta nuorten ja vanhojen ymmärtää toisiaan kuin sairaan ja ter-
veen tai rikkaan ja köyhän. Joka kerran, kun vanha sanoo itsekin olleensa aika-
naan nuori, erehtyy hän lähes takuuvarmasti,136 Unamuno (1946b, 38) vakuuttaa. 

Värri (ks. myös 2000, 95-111) näkee kasvattajalle lankeavan vastuun alka-
van jo ennen lapsen syntymistä maailmaan. Kasvatussuhde ei ole symmetrinen, 
eikä tasavertainen, vaan kasvattaja on auttaja ja kasvaja avuntarvitsija. Kasvatta-
jalla ja kasvatusyhteisöllä on alun pitäen valtavasti valtaa kasvatettavaan nähden. 
(Värri, 2014, 96.)  

Näin myös Unamunolla. Koska emme voi tietää mitään, tietää varmasti tie-
tävämme tai olettaa, että nykyinen tietomme vastaa myös tulevaisuuden kasva-
tuksen tarpeita tai tietämystä, emme voi luoda sellaisia pedagogisia ideologioita, 
rakenteita, käytäntöjä tai teorioita, joihin sokeasti kiinnittyen ratkaisisimme 
kaikki kasvatusta koskevat kysymykset ja pulmat. Kasvatus eletään ja tapahtuu 
ihmisten välisessä elävässä kanssakäymisessä, eikä siihen ole yleispäteviä peda-
gogisia pakettiratkaisuja. Näin ollen tuo Värrinkin vaatima näkymä yli oman ai-
kamme ja vallitsevan ymmärryksen on mahdollinen vain silloin, kun kasvattaja 
heittäytyy omana itsenään, koko persoonallaan ja ihmisyydellään elämään kas-
vatettavan kanssa, tietämättä itsekään, mihin matka mahdollisesti johtaa, oletta-
matta sille määrättyä lopputulosta, ja ennen kaikkea kasvajan mahdollisia kärsi-
myksiä myötätuntoisesti ennakoiden ja minimoiden. Tässä toki on kasvattajan 
elämänkokemuksesta ja -näkemyksestä apua. Mutta kuten tarinoissanikin näyt-
täytyy, haasteet, jotka tämänhetkisiä kasvajia kohtaavat, ovat jo sellaisia, joista 
kenelläkään ei ole etukäteen kokemusta, puhumattakaan ymmärryksessä niiden 
ratkaisemiseksi. Tämän kaikenlaisen hämäryyden ja epämääräisyyden sanoo 
Värri (2014, 98) vallitsevassa kasvatusajattelussa haluttavan korjata kasvatuk-
sella ja opetuksella. Unamunon näkökantaa voisi tulkita päinvastaiseksi; juuri 
ratkaisemattomuus, se, ettemme pyrikään kasvatettavillemme näyttämään maa-
ilmaa valmiina tai ihmisenä kasvamista pyrkimyksenä valmiiksi tulemiseen, on 
hyvän kasvatuksen perusta. Että kaikessa ratkeamattomuudessaan, epätäydelli-
syydessään, ristiriitaisuudessaan ja hämäryydessään juuri elämä itsessään on 

                                                 
134 El problema más grave en España es que hay que educar a los jóvenes para una vida 
nueva, y que no pueden educarles para ella los formados en la vida vieja (Unamuno 1946d, 
46). 
135 ------, -los viejos, por mucho talento que tengan y por muy grande que sea su Buena vol-
untad, no saben lo que quieren los jóvenes ni pueden entenderlos. (Unamuno 1946d, 37.) 
136 Y lo que aseguro es, que creo tan difícil que un joven y un Viejo se en-tiendan de verdad, 
como creo difícil el que un sano y un enfermo se entiendan respecto a la salud, o respecto a 
las riquezas un rico y un pobre. Da cada cien veces que un Viejo dice que también él fué, 
allá en sus timpos, joven, se equivoca las noventa y nueve. (Unamuno 1946d, 38.) 
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parhaimmillaan silloin, kun asetumme olemaan sen äärellä yhdessä kasvatetta-
vien rinnalla.  

Uljens (2015) tuo esiin toisen kasvatuksen kannalta toisen klassisen para-
doksin, tällä kertaa kasvatusjohtamisen ja opetussuunnitelmatyön näkökulmasta. 
Uljensin mukaan kasvatusjohtajuus merkitsee paradoksaalisesti Toisen tunnista-
mista ja kohtelemista niin kuin hän olisi jo kykenevä siihen, mihin hän saattaa 
myöhemmin kyetä oman toimintansa seurauksena. Unamunon kasvatusajatte-
lun näkökulmasta tällainen suhde toiseen tarkoittaisi kasvavan ihmisen kohtele-
mista kuin hän olisi jo paras mahdollinen itsensä. 

Unamunon mukaan kasvatus voi perustua vain kasvattajan rakkauteen 
kasvatettavaa kohtaan. Kasvattajan myötätunto kasvatettavaa kohtaan on pe-
rusta. Värri taas näkee myötätunnon kehittymisen hyvän kasvatuksen päämää-
ränä. Tällöin kasvatettavan aistimellinen, ruumiillinen vuorovaikutus kasvatta-
jan ja ympäristön kanssa on edellytys sille, että kasvatettava oppii itse tuntemaan 
myötätuntoa. (Värri 2018, 107.). Tämä kasvattava rakkaus myötätuntoisena, hy-
väntahtoisena haluna poistaa kasvatettavan kärsimys on itsessään ristiriitainen 
pyrkimys. Kasvattaja kärsii ja kasvattaja häntä rakastaessaan kärsii, eikä kärsi-
mystä tosiasiallisesti voi poistaa. Kasvattaja ponnistelee siis mahdottoman pyr-
kimyksen parissa. Kasvatus on taistelua, joka tiivistyy kamppailuun kasvatuksen 
ihanteista, päämääristä ja viimekädessä ihmiskäsityksestä (Värri 2018, 145). Em-
mekä voi odottaakaan taistelun ratkeavan. Unamunolle elävä ihminen tässä ris-
tiriidassaan on kaikki kaikessa, se mistä voimme pitää kiinni, se jota voimme ra-
kastaa ristiriidoista huolimatta, se jonka hyvän elämän puolesta meidän kasvat-
tajina on kamppailtava vailla odotusta valmiista. 

Kasvattavan rakkauden ottaminen perustaksi ammattikasvatuksessa näyt-
täytyy pulmallisena ja ristiriitaisena monellakin tapaa. On vaikea kuvitella kou-
lua, joka instituutiota ”rakastaisi” oppilaitaan tai opiskelijoitaan, sillä kuten Una-
muno sanoo, rakkaus personoi kaiken. Rakastamiseen kykenee vain ihminen, 
jolla on edellytykset asettua toisen asemaan, tuntea tämän kärsimys ja kärsiä tä-
män rinnalla. Instituutio tai ammattilainen kasvattajan roolissa ei Unamunon 
asettamassa merkityksessä voi rakastaa. Loppujen lopuksi rakkauden ilmenemi-
nen koulussa on kiinni niistä ihmisistä, jotka kouluyhteisön muodostavat. Onko 
koulu sellainen, että se on ihmisen mittainen? Tulevatko siellä ihmiset tunteineen, 
ajatuksineen ja kärsimyksienne kuulluiksi, myötätunnetuiksi ja kanssaeletyiksi? 
Vain kasvattaja, joka kokee voivansa olla ihminen muiden joukossa, voi olla ih-
minen kasvatettavilleen. Kasvattajan vastuu edellyttää, että kasvaja tunnustetaan 
arvokkaaksi itsensä vuoksi, ansioitta (Värri 2018, 120). Mutta voiko ammattikas-
vattajalta edellyttää rakkautta kaikkia kasvatettavia kohtaan? Ja kun rakkaus ei 
ole valintaa tai hallittavissa, kuinka kasvattaa niitä, joita kohtaan rakkaus ei viriä?  

Ajatuksen tasolla Unamunon näkemystä rakkaudesta voisi toki ajatella am-
mattikasvatuksen perustaksi näkökulmasta, jossa rakkaus laajenee yksittäisen 
ihmisen rakastamisesta koskemaan kaikkea ihmisyyttä ja lopulta rakkautta itse-
ään. Toisin sanoen, ammattikasvattajalla voisi olettaa olevan sellaisen suhtautu-
misen kasvatukseen ja ihmisyyteen ylipäänsä, että hän tahtoo kaikille kasvajille 
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hyvää, suhtautuu heihin lähtökohtaisen myötätuntoisesta ja katsoo eettiseksi vel-
vollisuudekseen omalla kasvatustyöllään tehdä heille hyvää. Kun rakkaus ei kui-
tenkaan Unamunon mukaan ole tai voi olla abstraktio tai järjen tuotos, vaan on 
nimenomaan lihassa ja luussa tuntuva, järjetön ja hallitsematon tuntemus ja 
voima, ei tällainen järkeistetty ymmärrys kasvattavasta rakkaudesta kuitenkaan 
sellaisenaan sovellu, ainakaan Unamunon ajatusten puitteissa, tulkinnaksi ai-
dosta kasvattavasta rakkaudesta. 

Myöskään ottamalla rakkauden vaatimuksen eettisenä imperatiivina Kan-
tin hengessä, ei kasvattaja pääse eteenpäin. Jos vaikka myötätuntoinen asenne ja 
suhtautuminen toista kohtaan voikin olla tietoisesti valittu tapa kohdata kasva-
tettavia, ei se ole sama asia kuin hyvää toiselle sydämestään haluava, itse toisen 
kärsimyksen elävä hyväntahtoinen ja armelias rakkaus toista elävää olentoa koh-
taan. Unamunon toinen eettinen vaatimus itseään täydellistävästä ihmisestä aset-
tuu sekin ristiriitaiseen valoon suhteessa hänen ihmiskäsitykseensä; emme voi 
milloinkaan ihmisinä onnistua tavoitteessamme. Ihminen on keskeneräinen, haa-
voittuva ja rikkonainen, Värrikin (2018, 110) myöntää, mutta kulttuurimme vaatii 
aina vain enemmän ja täydellisempää. Miten nämä olisivat yhteensovitettavissa? 
Eivät ne olekaan, Miguel de Unamuno mahdollisesti sanoisi. Meidän on pyrit-
tävä niin kasvattajina kuin kasvavina ihmisinäkin parhaaseen mahdolliseen, par-
haan tietämyksemme nojalla, taisteltava, vaikka tiedämme päämäärän tavoitta-
mattomaksi. Kamppailu itsessään, matkan tekeminen, on oleellisinta, eikä se ole 
turhaa, sillä muutakaan meillä ei ole. Mitä tapahtuisi, jos jättäisimme kulkematta, 
lopettaisimme kasvattamisen, lakkaisimme rakastamasta? Lopulta kasvatuksen-
kin päämäärä on sellainen aikuistuminen, jossa ymmärrämme myös kasvattajina 
ihmisen sekä itsessämme että kasvatettavissa olevan ainaisesti hajaantunut ja eri-
tyisesti itselleen hämärä (Värri 2018, 111). Kuljemme kasvattavina ihmisinä 
omassa usvassamme. 

Kasvattajana ja pedagogina Unamuno oli syvällisesti kiinnostunut siitä, 
kuinka lapsia ja nuoria opetetaan. Hän oli didaktiikassaan uudistaja ja teki tietoi-
sia ajalleen tyypillisestä poikkeavia ratkaisuja. Kasvatus on käytännön toimintaa, 
joka toteutuu lihan ja luun, elävien ihmisten konkreettisessa todellisuudessa aina 
myös pedagogisina ratkaisuina. Selkeästi Unamunon suhde jäykkään mekaani-
seen tieteelliseen menetelmään, jolla Avito Apolodoroa kasvattaa, on hyvin kriit-
tinen, päätyyhän näin kasvatettu ihminen valtavaan rakkauden nälkään ja lo-
pulta sen tyydyttymättä itsemurhaan eli kaiken loppumiseen. Kun luemme tar-
kemmin Unamunon prologia Amor y pedagogían uusintapainokseen, joka ilmestyi 
kirjan herättämän kohun ja vastustuksen jälkeen, huomaamme kuitenkin Una-
munon kokeneen tässä tulleensa väärin ymmärretyksi. Hän hylkää pedagogian 
ja pedagogiikan uskoakseen kasvatukseen (Latorre 1974, 40). Unamunon viesti 
on siis pikemminkin se, ettei kasvatusta tule sitoa mihinkään yksittäiseen, vaan 
sen tulee olla ristiriitaisuudessaan elävää, muokkautuvaa, hengittävää, kuhun-
kin ihmisten väliseen vuorovaikutustilanteeseen elävinä verbeinä virtaavaa ih-
mistenkeskistä välittämistä. 

On hyvä muistaa, että humanistisen kasvatuksen ihanteet, joissa kasvatuk-
sen tietynlainen tunneilmapiiri korostuu, eivät Unamunon aikaan olleet vielä 
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suosiossa tai vallalla (Novell, 1978). Myös ne voivat kääntyä itseään vastaan. Eräs 
esimerkki tästä on elinikäisen oppimisen ihanne, tai jatkuvan oppimisen ihanne, 
kuten uusi hallitus sitä nimittää, jossa yhteiskunnan tarve jatkuvasti uudistuviin 
ja nopeasti muuttuvan teknisen, globaalin maailman mukana pysyviin tehok-
kaan tuotteliaisiin kansalaisiin verhotaan jokaisen yksilön oikeudeksi oppia koko 
elämänsä ajan. Kuka haluaa oppia jatkuvasti uutta? Värri (2018, 49) puhuu ”ke-
hittymispakosta”, joka alituisine markkinoiden tuottamine vaatimuksineen joh-
taa minuuden eheyden ja tuotemaailman väliseen ristiriitaan ja häpeään. Una-
munon ajatus ihmisen elämän tarkoituksesta jatkuvana pyrkimyksenä itsensä 
täydellistymiseen tähtää ihmisen hyvään ikuisen elämän tavoittelussaan, ei ta-
loudellisen hyödyn välinearvojen toteuttamiseen. 

Apolodoro esittää tarinan lopussa ratkaisuksi tehdä rakkaudesta itsestään 
pedagogiikkaa, idea, joka ei kuitenkaan Avito -isän puolelta tule hyväksytyksi. 
Unamunon pako dogmeista ja doktriineista sekä hänen ymmärryksensä rakkau-
desta jonakin tieteen ja logiikan vastaisena, irrationaalisena ja hallitsemattomana, 
puoltaisi myös näkemystä, jonka mukaan rakkauden tekeminen pedagogiikaksi, 
tiedolla ohjatuksi ja systemaattiseksi menetelmäksi tai järjestelmäksi on itsensä 
rakkauden olemuksen vastaista. Jos näin päätettäisiin tehdä, olisivat seuraukset 
kahtalaiset. Ensiksikin meillä olisi menetelmä, joka ei ole sen kummempi kuin 
mikä tahansa muukaan järkeen ja tietoon perustuva kasvatuksen metodin. Toi-
saalta näin aseteltuna se ei enää myöskään olisi rakkautta, sillä kuten ihminenkin 
kaikkoaa olemukseltaan havaittavista ja ymmärrettävistä, kun häntä lähdetään 
analysoimaan, mittamaan ja kuvaamaan käsittein, samalla tapaa rakkaus on jo-
takin, mikä kuolee alistettuna analyysille ja systematisoinnille.  

Kontradiktion näkökulmasta siis rakkaus ja pedagogiikka voidakseen kas-
vatuksessa olla olemassa, tarvitsevat toinen toisensa. Toisen katoaminen johtaisi 
myös toisen välittömään katoamiseen. Tätä Unamuno ei selkeästi sano ääneen, 
vaan ajatus on kudottu kontradiktioihin. Kasvattaja tavoittaa ajatuksen näin: 
Kasvatus tapahtuu joka tapauksessa aina jollakin menetelmällä/menetelmillä. 
Aina on jokin ”pedagogiikka” tai ”pedagoginen” ratkaisu opetuksessa ja kasva-
tuksessa. Unamunon sanoman nojalla mikään jäykkä, ennalta suunniteltu ja va-
littu pedagoginen systeemi ei voi olla lähtökohta, jonka perusteella kasvatusrat-
kaisut yksittäisen ihmisyksilön kasvattamisessa tehdään. Vielä korostuneemmin 
voi tulkita Unamunon väittävän, että ilman rakkauden läsnäoloa niissä kasvatta-
vissa ihmissuhteissa, jotka ihmispersoonaa rakentavat, tulos on tuhoisa: ihmisen 
pohjaton rakkauden jano, jolla on tuhoisat seuraukset. Lisäksi voi vielä todeta, 
että Unamuno tuo kasvatukseen läsnä sekä tiedon ja tieteen että mielikuvituksen, 
luovuuden ja taiteen. Nämä myös tarvitaan molemmat, jotta ihminen voi kasvaa 
kykeneväksi elämään kontradiktioidensa keskellä. 

Kasvatuksen tulisi tuoda maailmankaikkeuden ja ihmisenä elämisen risti-
riitainen perusluonne näkyviin osaksi kasvatuksen sisältöä ja prosessia sen sijaan, 
että opetetaan yksinkertaisia tieteellisiä ja maailmankatsomuksellisia teorioita ja 
dogmeja. Tässäkin on ristiriita; lapsi, ehkä ihminen yleensäkin, haluaa selkeitä 
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yksinkertaisia totuuksia. Minkä ikäinen ihminen kestää kontradiktiota? Una-
muno sanoisi, että sen on oltava tunnustettu ja läsnä kasvatussuhteessa aivan 
alusta alkaen. 

Elämä on ristiriitaista. Ihminen on ristiriitainen. Ajattelu johtaa vääjäämättä 
lopulta ristiriitaan ajateltavissa olevan ja olevaisen, teorian ja käytännön, kielen 
ja maailman välillä. Unamunolle ristiriita, kontradiktio, on kaiken elämän, ole-
misen ja ajattelun keskiössä. En jaa hänen polttavaa tarvettaan löytää merkitys 
yksilöllisen ihmisen kuolemattomuudesta. En samastu hänen ahdistukseensa 
tyhjyyden edessä. Kenties en ole oivaltanut kylliksi voidakseni upota näihin sy-
vyyksiin. Sen sijaan kontradiktio, ristiriita, johon Unamunon tuotannon, ajatte-
lun ja keinojen koheesio perustuu, tarjoaa minulle runsaasti kosketuspintaa. Tun-
nen ymmärtäväni Unamunoa. Unamuno sanoo ristiriitaisesti, etteivät seuraavat 
sukupolvet, uudet ihmiset, eri olosuhteissa syntyvät, kasvavat ja elävät, voi toi-
siaan ymmärtää. Samanaikaisesti hän sanoo jokaisen persoonan olevan toisille 
samastuttavissa oleva maailmankaikkeus, jossa yleisinhimilliset ikuiset totuudet 
heijastuvat. Unamunon universaalisuus puhuttelee monella tapaa. Hänellä on 
kyky kuvata ymmärrettävästi ristiriita, joka meissä ihmisissä ja elämässä ajasta 
ja paikasta, suhdanteesta, kielestä ja kulttuurista riippumatta hiertää. 

 
EI MITÄÄN VÄLII 
 
”Sä et tajuu mitään!”, Astra huutaa niin, että se taatusti kuuluu alakerran naapurille asti. Kyy-
neleet noruvat silmistä ja lapsi haukkoo henkeään. ”Sun pitää auttaa mua, äiti, nyt heti! Mä 
en pysty tähän, mä en opi näitä ikinä!” Rauhoituhan vähän, rakaspieni, ihan varmasti osaat 
ja opit kyllä. Etkö muista silloinkin viime kerralla, kun susta tuntu tuollaiselta ja sanoit noin, ja 
sitten harjoittelit ja sait melkein kaiken oikein”, Stella yrittää lohduttaa lohdutonta, mutta tur-
haan. ”Mikset sä vaan voi auttaa mua?!? On sun syytä, kun mä en osaa mitään, kun sä et 
koskaan auta mua! Astra kirkuu edelleen kiihtyvää vauhtia. ”Mutta tässähän mä olen, kulta-
hyvä. Miten mä sua autan, kun et ota mitään vastaan, etkä kuuntele neuvoja tai tottele, vaan 
räyhäät vaan?” Stella koettaa vielä ääni jo kiristyen. Sisällä kiehuu. ”Mikä ihme tässä nyt on, 
aina sama souvi, kun parhaansa tekee, mutta yhtään ei toista tavoita. Ihan turha kai tätä on 
yrittääkään tehdä, kun täydellisesti ei onnistu kuitenkaan, metsään menee aina ja oikein ei 
osaa koskaan”, hän tuskailee mielessään samalla, kun Astra yhä jatkaa:”Sä et tiedä mistään 
mitään, sä et vaan tiedä yhtään mistää yhtään mitään!!!” ”Se on varmasti, kuule, ihan totta! 
En mä kyllä tiedä varmasti paljoakaan, ja juuri nyt ymmärrän yhä vain vähemmän. Sun täytyy 
nyt rauhoittua. Eihän noilla aivoilla pysty mitään oppimaan, kun hoet itsellesi koko ajan, ette 
mitään opi, niin ei sinne sitten muuta mahdukkaan ja kun sun otsalohko on noin kiihdyksissä, 
niin mikään ei auta. Miten mä sua, murunen voisin auttaa, ensin sun täytyy auttaa itse itseäsi 
ja rauhottua.” ” Et sä mua voi mitenkään auttaa. Eikä sillä oo edes mitään välii!”, Astra rai-
voaa, ”ei millään oo mitään välii, kun me kaikki kuitenkin kuollaan kohta!”  

Lapsi kaikkoaa huoneesta ovi rajusti kiinni rämähtäen. ”Jos tällä ei kerran ole mitään 
väliä, niin miksi sitten käytät kaiken energiasi tuhon hurjaan kamppailuun?” Stella huhuilee 
perään ja jää häkeltyneenä ja halvaantuneena odottamaan. ”Miten tästä nyt mennään eteen-
päin? Miksi tän pitää jatkuvasti olla niin mahdotonta?” Sydämessä tuntuu kipu ja suru sa-
maan aikaan, kun viha nousee: ”Eihän näin nyt voi käyttäytyä, tehdä ihan mitä vaan, puhua 
miten sattuu. Holtitonta touhua kerta kaikkiaan. Olkoon avutta sitten, kun ei kerran kelpaa. 
Mistä minä edes tietäisin, mikä auttaa. Ihan käsittämätöntä!” 

Tuokion kuluttua ovi käy, ja Astra hiipii lähelle kyyneleet yhä poskille valuen: ”Anteeksi, 
äiti, en mä ymmärrä yhtään, mikä muhun meni, en mä tarkottanut. ”Saat anteeksi, Kaunis, 
totta kai, ei sitä aina tahdo ymmärtääkään, mitä itsessä tai tässä maailmassa oikeen tapahtuu. 
Tulehan tänne kainaloon, rakas.” ”Ethän sä äiti kuole koskaan? Ethän ainakaan tosi tooooosi 
pitkään aikaan?” ”Kyllä mä joskus kuolen, mutta en toivottavasti vielä pitkään aikaan, vasta 
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sitten, kun olet jo aikuinen. Katottaiskos nyt yhdessä sitten niitä sun juttuja. Ei ole mitään 
hätää. Kaikki on hyvin.” 

 
Kasvatuksen maailmassa ristiriita on konkreettista arkea, ja arki tekoina toden-
tuvaa ristiriitaa. Vanhempana ristiriita asettuu pyyteettömän rakkauden ja tur-
hautumisen, rajojen ja vapauden, omistamisen ja irti päästämisen, hyvän tahdon 
ja oman käyttäytymisen, kaikkivoipaisuuden ja riittämättömyyden sekä rajalli-
suuden ja ajallisuuden välille. Unamunon runoista ja teksteistä huokuu syvä rak-
kaus, jota hän tunsi lapsiaan kohtaan. Hän ei koskaan kunnolla toipunut poi-
kansa kuolemasta. Tuon mittaamattoman syvän, epäitsekkään rakkauden tun-
teen rinnalle asettuu kuitenkin vanhemmalla yhtä vahvana kokemus siitä, 
kuinka lapset eivät suinkaan aina toimi ja käyttäydy saamansa rakkauden mu-
kaisesti, vaan asettuvat sitä vastaan kerta toisensa jälkeen. Vanhempana tehtä-
väni Unamunonkin mukaan on kasvattaa lapsi itsenäiseksi, toimintakykyiseksi 
mahdollisimman vapaaksi täydeksi ihmiseksi. Tämä siitä huolimatta, että koko 
koulumaailma ja koulutusjärjestelmä sekä vanhemmuuden instituutiot tähtäävät 
viime kädessä siihen, että uudet sukupolvet tulevat koulutetuiksi ja indokt-
rinoiduksi vallitsevaan arvomaailmaan ja sopeutuvat osaksi yhteiskuntaa siten, 
että talouden, työelämän ja ihmisyyden jatkuvuuden koneistot rullaavat.  

Lapsi syntyy vanhempiensa siemenistä, perintötekijöistä sekä äidin verestä 
ja lihasta. Ennen lapsia tuli, koska valinnanmahdollisuutta ei ollut. Nykyisin län-
simaisessa kulttuurissa lapset ovat osa edellisen sukupolven identiteetin raken-
tumista, lahjoja, joita saadaan mutta toisaalta myös asioita, joita ”hankitaan” kei-
nolla millä hyvänsä, vaikkakin länsimaissa yhä vähenevässä määrin. Näin siis 
hyvin menestyvillä, hyväosaisissilla keski- ja yläluokkaisilla perheillä. Länsimai-
nen ideologia ja kulttuuri korostaa yksilön vapautta siinä määrin, että jo aivan 
pienestä alkaen lapsen tulee saada olla oma autenttinen itsensä, omine sukupuo-
lisuuksineen, seksuaalisuuksineen, haluineen, tunteineen ja tahtoineen. Auktori-
teetin sijasta vanhemman tulee kasvattaa lapsensa kukin yksilönä, lapsikeskei-
sesti, lapsilähtöisesti ja konstruktivistisesti siten, että lapsi on kaiken kokemisen, 
kasvamisen, elämisen ja kokemisen ja oppimisen keskiössä. Näin on, vaikka kas-
vatamme yksilöitä yhteiskunnan tarpeisiin. Tämä siitä huolimatta, että globaalin 
yhteisömme elämäntapa ei ole ihmisyyden tulevaisuuden kannalta kestävällä 
pohjalla edes kuilun pohjalla. Oma lihamme ja veremme on toisaalta oma vapaa 
itsellinen yksilöllisyytensä. Toisaalta meillä on velvollisuus tehdä hänestä juuri 
sellainen kuin koulu haluaa, työelämä tarvitsee ja yhteiskunta määrittää. Äitinä 
kaipaan ja pelkään hetkeä, jolloin lapseni ovat itsenäisiä ja ottavat vapauden ja 
vastuun omasta elämästään omiin käsiinsä. 

Lapset kokevat ja ajattelevat hyvin pitkään, että heidän vanhempansa ovat 
jumalankaltaisia, kaikkitietäviä ja vahvoja, viisaita hahmoja, joiden varaan voi 
huoletta nojautua ja varata niin kehonsa, tunteensa kuin tarpeidensakin suhteen. 
Vanhempana kokemus on toinen. Toisaalta tuntuu, että pitäisi osata vastata, eh-
tiä, venyä, pystyä, tarjota, antaa aivan kaikki ja enemmänkin. Toisaalta arjen pyö-
rityksessä antaa jatkuvasti ihanteistaan myöten, koskaan ei voi onnistua täydel-
lisesti ja voimavarat ovat äärimmillään riippumatta siitä, kuinka monta lasta on, 
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kuinka monta harrastusta heille tarjoaa ja kuinka aika riittää. Kuitenkin vuoro-
kauden tunnit ovat samat kaikille. On monta vaatimusta. Lapset lipuvat lapsuu-
desta johonkin muuhun nopeammin kuin ehdin mukaan. Vasta kun he ovat jo 
valmiita, ehdin ajatella, mitä heidän kanssaan olisi pitänyt tehdä. He ovat aikansa 
lapsia, joita en ymmärrä, enkä tavoita. Monesti tuntuu, että vanhemmuus onkin 
ennen kaikkea jouduttamisen sijasta jarruttamista, oman entiseksi jääneen perin-
teen välittämistä olennoille, jotka elävät jo jossakin aivan toisaalla. Mitä tapah-
tuisi, jos tällaista sukupolvien välistä ketjutusta ei olisi? Lapset kasvavat ihmi-
siksi vain tuosta ristiriidasta. Heille tarjotaan jotakin muuta kuin, mitä he saavat, 
jotta heillä olisi aika, perspektiivi siihen, minkä keskelle he ryhtyvät. Ilman he 
olisivat eksyksissä. 

Ristiriita vallitsee myös kasvatettavan lapsen sisällä. Tuhansia ja tuhansia 
kertoja olen lapsissani havainnut prosessin, jota ei näytä käyvän ylipääseminen 
tai kiertäminen. Lähtökohtaisesti lähes kaikilla lapsilla on aito ja perustavanlaa-
tuinen pyrkimys hyvään. Lapset ovat sellaisinaan ”kilttejä”. Heihin on sisäänra-
kennettu, synnynnäinen tarve etsiä itselleen auktoriteetti, miellyttää tätä aukto-
riteettia, olla sellainen kuin pitää. Yhtä lailla sisäsyntyinen on heissä kapina, 
oman tahdon julistus, pakottava tarve kokeilla maailman sääntöjen pätevyyttä, 
toisten ihmisten kärsivällisyyttä, maailman ja luvan rajaa. Niinpä lasten 
suusta ”ei!” on joskus ”Joo!”  ”Minä vihaan sinua!” saattaa tarkoittaa ”Minä ra-
kastan ja tarvitsen sinua!”. Ilmiö saa aivan uudet mittasuhteet, kun se asetetaan 
koululuokkaan, jossa 20 - 30 oppilasta tai opiskelijaa käy kamppailua opettajan 
suosiosta, huomioista ja arvostuksesta. Etenkin kun samalla pitäisi ansaita paik-
kansa vertaisryhmässä. Koulun kasvatustilanteissa opettaja on useimmiten kas-
vattamassa ”ryhmää” lapsia tai nuoria, jotka ovat kuitenkin keskenään erilaisia, 
eri tilanteessa, eri vireessä, eri. Tällöin ryhmä ja sen dynamiikka nousee merki-
tykselliseksi määrittäjäksi. Sillä vain käsittelemällä, ohjaamalla ja kohtaamalla 
ryhmää, on opettajan mahdollista saada asioita tapahtumaan kasvatuksellisesti 
luokassaan tai oppimisympäristöissään. 

Haaste käy vielä suuremmaksi uusien opetussuunnitelmien uudenlaisen 
pedagogisen ideaalin valossa tai varjossa. On syynsä siihen, miksi perinteinen 
pedagogiikka on laumanhallintaa ja tiedon ammentamista massoille kateederin 
suunnasta; se on mahdollista ja itse asiassa juuri sellaista toimintaa, joka opettaa 
tulevat kansalaiset toimimaan johdonmukaisesti osana yhteiskunnan koneistoa. 
Nykypedagogiikka tai uuspedagogiikkaa perustuu oppimisen iloon, ilmiöpoh-
jaiseen tutkivaan oppimiseen, yksilöllisyyden huomioimiseen ja korostamiseen. 
Samanaikaisesti kautta linjan kaikilta koulutusasteilta leikataan voimavaroja, jol-
loin ryhmäkoot suurenevat, yksilöllisten valintojen toteuttaminen edellyttää vä-
hintään 15 hengen valinnaisryhmiä, ammatillisessa koulutuksessa on oltava 24 
opiskelijaa ryhmässä, lukion matematiikan kurssilla on 42 opiskelijaa ja yliopis-
tossa karsitaan pienempiä tutkimusyksiköitä, oppialoja ja vähennetään opetus-
henkilöstöä. Vaatimus tehdä enemmän vähemmällä aiheuttaa lisääntyviä jännit-
teitä hallinnon, kuntien ja kasvattajien välillä, toteaa Uljens (2015). Tässä jos 
missä on ristiriita. 
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Tietyssä mielessä Unamunon pedagoginen ajattelu on ehkä ristiriidatonta-
kin; Opettajan tai kasvattajan tulee rakastaa kasvatettavaa ihmistä myötätuntoi-
sessa rakastavassa, kohtaavassa vuorovaikutuksessa. Muu on epäoleellista. 
Opettajalla tällaisen pedagogiikan noudattaminen sen sijaan luo räikeän ristirii-
dan; kun teen tätä työkseni, ei minun pidä liiaksi välittämän opiskelijoista tai op-
pilaista. Toisin sanoen en saa kohdella heitä kuin omia lapsiani. Kaikkia heitä 
tulee kohdella tasavertaisesti ja samoilla säännöillä. Jokaisen heistä kouluosaa-
minen ja oppiminen (ent. suoritus!) tulee arvioida yksilöllisesti kuitenkin valta-
kunnallisia kriteerejä noudattaen. He eivät saa tunkeutua työaikani ulkopuolelle, 
sillä se olisi ammattitaidottomuutta, eikä minun vapaa-aikani saa tunkeutua mei-
dän yhteiseen kasvamisen tilaamme, vaan koulussa olen opettaja, en ihminen 
kaikkine ulottuvuuksineni. Lapsen muu elämä on hänen vanhempiensa, tai hä-
nen itsensä tai sosiaaliviranomaisten vastuulla. Minun on tukeuduttava opetusta 
tukevaan opiskelijahyvinvointihenkilöstöön ja annettava heidän tehdä työnsä, 
jos ilmenee jotakin oppimisen ulkopuolista asiaa. Kuitenkin tiedän, että vain ai-
dosti rakastamalla opiskelijoitani voin tehdä työni hyvin. Reijo Wilenius (2002, 
65) painottaa, että ”kasvattajan tehtävää en pysty täyttämään ilman rakkautta 
lapsiin ja nuoriin”. Itse sanoisin, etten siihen pysty rakastamatta jokaista konk-
reettista kasvavaa persoonaa ja yksilöä itsenään ja erikseen. Silti suinkaan aina 
en rakasta kaikkia opiskelijoitani samalla tavalla, yhtä paljon tai ollenkaan. Sillä 
rakastaa ei voi viran puolesta, vaan se on voima, joka syntyy kahden välisessä 
vuorovaikutuksessa, muista syistä kuin halusta, järjestä tai virkavelvollisuuden 
täyttämisestä. Opettaja ei voi olla pelkkä virkamies, vaan työnä opettajuus vaatii 
koko opettajan persoonallisuuden (Wilenius 2002, 93). Rakkauden etsimisen, ra-
jaamisen ja säätelemisen, monesti myös puuttumisen välinen ristiriita, on kont-
radiktio, jonka merkitys minulle vain lisääntyy urani edetessä, sillä leipääntyes-
säni ja paatuessani, en ole suinkaan yhtä altis rakastamaan opiskelijoitani kuin 
ennen, vaan yhä enenevässä määrin asetun ja pakenen ammatillisuuden suojan 
taakse, jottei minuun sattuisi.  

Kun katson kasvatuksen ristiriitaa Unamunon ihmisen verbien suunnasta 
havaitsen, että jokaisen niistäkin kohdalla vallitsee oleellisia jännitteitä. Kasvajan 
kärsiessä ja tuntiessa kasvattaja tahtoo opettaa lasta elämään tunteidensa kanssa 
ja oppia hillitsemään niiden ilmaisua. Kasvatuksen tavoitteena Unamunon mu-
kaan on kärsimyksen minimoiminen. Ristiriitaista kyllä tämä tapahtuu kohtaa-
malla kärsimys täydessä mitassaan, hyväksymällä ja kohtaamalla kasvavan tun-
teet kasvajan tunteiden läsnä ollen. Kärsimyksen vähentäminen tapahtuu siis 
katsomalla kärsimystä silmästä silmään ja elämällä se pohjiaan myöten. Rakasta-
van kasvatuksen ponnistus on aina sikäli mieletön, että kärsimyksen ollessa py-
syvä osa ihmisenä olemista, kasvattaja ei milloinkaan voi päästää tavoitteeseensa 
pois pyyhkiä toisen tuska. Kasvajan ajatellessa kasvatuksen tavoitteena on itse-
näisen, kriittisen, itsekriittisenkin reflektion ja jatkuvasti edistyvien ajattelun tai-
tojen kehittyminen. Tämä tapahtuu tarjoamalla valmiita ajattelumalleja. 

Kasvattaja haluaa valaa kasvajalle toivoa, luoda kuvan mahdollisuuksien 
tulevaisuudesta. Vahvin toivo löytyy kuitenkin Unamunon mukaan epätoivon 



 
 

316 
 

kuilun pohjalta. Kasvattaja tietää hyvin, että paras mahdollinen maailma ei mil-
loinkaan toteudu, mutta siihen on kasvatettava, siihen hän haluaa kasvattaa. Par-
haan mahdollisen elämän puolesta taisteleva kasvaja tahtoo olla oma itsensä. 
Kasvattaja tahtoo tuottaa vahvan, itseohjautuvan, sinnikkään, itsenäisen selviy-
tyjän. Taistelutahdon ja itsenäisyyden kehittyminen edellyttävät rajojen asetta-
mista ja sitä, ettei kasvaja jää liian varhain liian yksin taistelemaan itsensä kanssa. 
Kasvattaja on siis kasvajan puolella ollessaan häntä vastaan. 

Yhteiskunnassa kasvatus tavoittelee yleisesti autonomista, kriittistä, hyvää, 
kuuliaista kansalaista ylläpitämään järjestystä, taatakseen yhteiskunnan jatku-
vuuden. Kasvatus tässä pyrkimyksessään välineellistää yksilöt, joiden tulisi olla 
vapaita valitsemaan. Yksilön vapaus on sidottu yhteisön hyvinvointiin erotta-
mattomalla tavalla. Irrotettuna turvallisesta, säännellystä yhteisöstä ei ihminen 
kasva vapaaksi, onnelliseksi ihmiseksi. Ristiriitaista kyllä, ollakseen vapaa kas-
vajan on kasvettava osaksi yhteisössä arvomaailmaa ja rajoittavia normeja. 

Aiemmin pohdin sitä, voiko kaikkia rakastaa. Lopuksi aprikoin vielä, voiko 
kaikkia kasvattaa. Kaikki, joilla on mahdollisuus elää kyllin pitkä elämä aikui-
suuteen saakka kasvavat jonkinlaisiksi ihmisiksi. Jokainen lapsi on jo syntyes-
sään ihminen, mutta tarvitsee koko elämänsä ajan kasvua kyetäkseen olemaan 
elämässään elossa ja ihmisiksi. Valtaosalla ihmisistä on tietoista kasvatusta ja 
enemmän tai vähemmän pitkäkestoisia kasvattavia ihmissuhteita elämässään. 
Enemmistöllä kasvattajat pyrkivät huolehtiman ihmisen kasvun suunnasta ja 
kantavat vastuuta kasvun lopputulemasta. Sellaisessakin tilanteessa, jossa kas-
vattavaa läsnäoloa puuttuu tai kasvattajien toiminta on kyseenalaista, ihmisyk-
silö kasvaa vääjäämättä. Kukaan ei ole elämänsä lopussa tismalleen samanlainen 
kuin sen alussa, vaikka matkalla tapahtunut kasvattaminen ja kasvu eivät olisi-
kaan olleet toivotunlaisia.  

Reijo Wilenius (2002, 77) vakuuttaa, että ”kasvatettavuus kuuluu ihmisen 
olemuksellisiin piirteisiin”. Martha Stout (2005, 8; 188) esittää, että kaikki ihmiset 
eivät sitä ole, vaan on merkittävä joukko, joka ei koskaan opi rakastamaan tai 
olemaan ihmisiksi. Yleisesti ottaen kasvatettavuus liittyy nature-nurture - kes-
kusteluun, jossa ihmisen geneettisten, biologisten lähtökohtein suhdetta ympä-
ristön muuntavaan ja kasvattavaan vaikutukseen jäljitetään.  Ovatko kaikki kas-
vavat kasvajia siinä mielessä, että he jossakin elämänsä vaiheessa muuttuvat tah-
dottomista elämänvirran mukana vietyvistä ihmisiksi, joiden kehittymisellä on 
suunta, jota oma tahto vähitellen oppii ohjaamaan? Oppivatko kaikki ihmiset ole-
maan ihmisiksi itselleen ja toisille, voimaan hyvin, rakastamaan? Voiko oikean-
laisella kasvatuksella ja suotuisilla kasvatusolosuhteilla taata sen, että kaikista 
ihmisistä tulee (yhtä) hyviä? Voisimmeko pelastaa jokaisen ihmisen varmista-
malla oikeanlaiset olosuhteet ja oikeanlaatuisen kasvatuksen? Miten tämä suh-
teutuu jokaisen oikeuteen olla oma itsensä? Entä Unamunon näkemykseen, jossa 
jokaisen tulee kasvaa parhaaksi mahdolliseksi itsekseen? Jos tavoite ei ole kas-
vattaa kaikista samanlaisia, mikä on se ihmisyyden selkäranka, joka kasvatuk-
sessa määrittää (arvo)valinnat? Ja jos kaikki eivät tule samanlaisiksi tai ole yhtä 
kasvatettavissa, millaisia linjauksia yhteisessä kasvatustehtävässämme tulisi 
noudattaa? 
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Kysymysten virta on ehtymätön, eikä minulla sen enempää tutkijana, kas-
vattajana kuin ihmisenäkään ole valmiita vastauksia. Elämän arjen pyörteessä 
koen, että kasvavan kasvun suuntaan voi vaikuttaa, mutta sitä ei voi hakata ki-
veen sen enempää kasvatuksellisen kanssakäymisen kuin kasvajan elämän ja ih-
misyyden osaltakaan. Unamuno palauttaa takaisin perustan äärelle; traaginen 
elämäntunto, tietoinen ymmärrys, uneksiminen, taistelutahto, kärsimys, uskomi-
nen ja toivominen, kuolemattomuuden kaipuu ovat inhimillisiä peruskokemuk-
sia, jotka elämisen ristiriidan jännitteessä ovat kaikille ihmisille kasvajille, ja kas-
vajille yhtä lailla universaalista jaettuja ja koettuja. Näiden äärelle pääseminen 
rakastavassa kasvattamisessa mahdollistaisi siten jokaisen ihmisen kasvattami-
sen ja kasvun. Elävätkö kaikki ihmiset näitä verbejään samalla tavoin, samassa 
määrin, tietoisesti ja ymmärretysti, yhtä voimakkaina, yhtä paljon niistä vakuut-
tuen ja niiden perusteella hyvää elämää itselleen ja toisille tavoitellen ja tahtoen? 
Sanoisin, että ehkä eivät. Unamuno saattaisi vastata: Tämän tulisi kuitenkin olla 
tavoitteena, sillä muutakaan ei meillä ihmisillä ole. Tilanteen olemassaolon kiel-
täminen johtaa traagisiin tuloksiin: kuolemaan, pelkoon, sotaan, näennäisyyteen, 
turhuuteen, tyhjyyteen. Pinnan alla olemme pohjimmiltamme kaikki enemmän 
samanlaisia kuin erilaisia. Kasvatuksen päämäärä on löytää reitti ihmisen sydä-
meen ja sitä vaalimalla kasvattaa kaikista niin hyviä kuin mahdollista. Lopulta 
kasvatuksessa on aina kysymys siitä, millaista on arvokas ihmiselämä (Värri 2018, 
141). 

Pedagogiikan suhde kasvatukseen on sama kuin logiikan suhde totuuteen; 
se on välttämätön väline, mutta ei voi saavuttaa totuutta, eikä sitä saa nostaa tie-
don tai totuuden asemaan. Unamuno ei hylkää logiikkaa tai järkeä, vaan sanoo 
niiden olevan välttämätön paha. Myöskään pedagogiikkaa ja kasvatusta ei voi 
olla ilman, että rakkaus ja pedagogiikka ovat samanaikaisesti läsnä vaikutta-
massa elävässä, dynaamisessa jännitteessä keskenään ihmisissä ja ihmisten vä-
lillä. Hylkäisikö Unamuno sellaisenkin pedagogiikan, jossa kasvajaa kasvatetaan 
minuuden, ihmisyyden, filosofian ja taiteen, uneksimisen reunaehdoista käsin? 

Vain ihminen, joka rakastaa itseään, tahtoo oppia tekemään itsestään sen, 
mikä on. Vain ihminen, jota on rakastettu, oppii ja kasvaa rakastamaan. Entäpä 
ne ammattikasvattajaurallani vastaan tulleet kasvajat, jotka eivät osaa rakastaa, 
eivät anna rakastaa? Kun kasvatettavalta uupuu kyky tuntea myötätuntoa omaa 
kärsimystään, toisia vertaisia ja kasvattavaa aikuista kohtaan, kasvattaminen 
näyttäytyy mahdottomana. Hetkinä, jolloin olen kasvattajana ollut kirjaimelli-
sesti vastakkain kasvavan ihmisen kanssa, joka ei kykene asettumaan rinnan toi-
sen ihmisen ihmisyyden kanssa olen tuntenut suurinta epätoivoa. Jokaisen kas-
vajan kanssa tulee hetkiä, jolloin kasvatustaistelu muuntuu väliaikaisesti vastak-
kain olemiseksi, jossa torjunta ja puolustautuminen, oman kärsimyksen mini-
moimiseksi tai välttämiseksi tuo hetkellisen kohtaamattomuuden tilan. Tilanteen 
ja tunnekuohujen rauhoituttua tuosta asetelmasta kuitenkin päästään takaisin 
myötätuntoiseen rinnakkaiseloon, joka mahdollistaa kasvun ja kehityksen. On 
vuorovaikutussuhteita, joissa rinnakkain ei päästä, joissa mahdollisuutta myötä-
elämiseen ei tarjoudu. Näitä olen kohdannut urallani useita. Ne saavat minut 
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miettimään rakkauden perustavanlaatuisuutta kasvatuksessa. Kasvattavan rak-
kauden ja rakastavan kasvatuksen lopullinen päämäärä on kasvattaa ihminen, 
joka osaa rakastaa. Jos tässä emme onnistu, tulemme kasvattaneeksi jotakin 
muuta kuin ihmisiä. Rakkaus on inhimillisintä, mitä on. Ihminen, joka osaa ra-
kastaa itseään, toisia, elämää ja maailmankaikkeutta, on saanut kaiken tarvitta-
van. Muu on lumetta, jonka tavoite on harhauttaa meitä muistamasta oma kuo-
levaisuutemme. 

Kasvatus myös Unamolle on filosofista toimintaa, hänen filosofianäkemyk-
sensä ja ihmiskäsityksensä maisemassa ehkä filosofisinta toimintaa kaikista. 
Näistä Unamunon ja kasvatuksen ristiriitaisista ja usvaisista maisemista siirryn 
nyt lopuksi erittelemään ja puntaroimaan tämän tutkimukseni tekemisen ja saa-
vutusten jännitteitä, hankauksia, vastakohtaisuuksia ja ristiriitoja, minkä jälkeen 
on aika saattaa tarina päätökseen. 



 
 

319 
 

Minun täytyy ainakin toistaiseksi saattaa loppuun nämä esseet, jotka uhkaavat muut-
tua loppumattomaksi kertomukseksi. Käsistäni ne ovat siirtyneet suoraan painoon 
kuin improvisaationa, joka perustuu vuosien aikana kertyneisiin muistiinpanoihin, 
eikä minulla aina uutta esseetä kirjoittaessani ole ollut käytössäni aiempia. Niin teks-
tini ovat lähteneet eteenpäin täynnä sisäisiä ristiriitoja – ainakin näennäisiä ristiriitoja 
– kuin elämä ja kuin minä itse.137 (Unamuno 2009, 332.) 

Ja samoin minä tarjoan nämä esseet nykyajan tieteellisen inkvisition pelosta – miksen 
voisi tunnustaa tätä? - runoutena, unena, kimeirana, mystisenä oikkuna, vaikka ne 
pulppuavat syvältä sisimmästäni. -----. On olemassa toinen. vielä traagisempi inkvisi-
tio, ja se on inkvisitio, jota nykyajan kultturelli eurooppalainen ihminen ja sellainen 
minäkin olen, haluan sitä tai en kantaa sisällään. On olemassa vielä kammottavampaa 
pilkkaa, pilkallisuutta itseä kohtaan ja itseä varten. Järkeni nauraa uskolleni ja halvek-
sii sitä.138 (Unamuno 2009, 337 ̶ 338.) 

Ristiriidan keskellä, ristiriitaisin päätelmin mietin nyt minäkin, mitkä siis ovat 
olleet minun edellytykseni riittävässä määrin olla analyyttinen ja kriittinen 
omassa reflektiossani, rajauksissani, avauksissani ja perusteluissani. Missä mää-
rin olen löytänyt etsimäni, saavuttanut tavoittelemani? Kuinka kulkemani reitti 
on palvellut matkani tarkoitusta? Olenko päätynyt seuduille, joita kohden lähdin 
kulkemaan? 

                                                 
137 Fuerza me es ya concluir, por ahora al menos, estos ensayos que amenazan conver-
tírseme en el cuento de nunca acabar. Han ido saliendo de mis manos a la imprenta en una 
casi improvisación sobre notas recogidas durante años, sin saber tenido presente al escribir 
cada ensayo los que le precedieron. Y así irán llenos de contradicciones íntimas – al menos 
aparentes – como la vida y como yo mismo. (Unamuno 1997a, 293.) 
138 Y así yo en estos ensayos, por temor también -¿por qué no confesarlo?- a la Inquisición, 
pero a la de hoy, a la científica, presento como poesía, ensueño, quimero o capricho místico 
lo que más de dentro me brota. ------- , que hay otra más trágica Inquisición, y es la que un 
hombre moderno, culto, europeo -como lo soy yo, quiéralo o no-, lleva dentro de sí. Hay un 
más terrible ridículo, y es el ridículo de uno ante sí mismo y para consigo. Es mi razón, que 
se burla de mi fe y la desprecia. (Unamuno 1997a, 299.) 

5 KONTRADIKTIO: TUTKIMUKSENI ELÄVIÄ  
JÄNNITTEITÄ  
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Tutkimiseni tiimoilta olen kenties ristiriitaisimmaksi kokenut ajankohtaisen 
suomalaisen akateemisen filosofian paradigman ja unamunolaisen ”holtitto-
muuden” välisen jännitteen. Unamuno itse tukeutuu toisten ajattelijoiden näke-
myksiin vain niiltä osin, kuin ne palvelevat hänen omia tarkoitusperiään joko 
vastaväittämisen tai esimerkin antamisen tarkoituksessa. Hän ei lainaile toisia, 
vaan esittää omaa ajatteluaan sanoen, että jokaiselle ajattelijalle tämä on ainoa 
tapa ajatella ja luoda totuutta. Ajatuksia ei voi omistaa, Unamuno ajattelee.  Teh-
dessäni akateemista opinnäytettä suomalaiseen yliopistoon, on minun kuitenkin 
ollut välttämätöntä noudattaa siteeraamiseen ja viittaamiseen liittyviä konventi-
oita tavalla, joka on vastaan Unamunon tapaa tehdä filosofiaa. Unamuno filoso-
fiassa vaikutteet toisilta suurilta ajattelijoilta tai filosofian historiaan tallentuneet 
käsitteet ja kehityskulut ovat niin syvällä hänessä itsessään, että vaikka niiden 
olemassaolo on vahva ja kiistaton, ei siitä enää voisikaan eritellä tai purkaa, pa-
lauttaa tai painottaa jonkun toisen sanoja tai tulkintoja. Tämän kanssa olen tais-
tellut, etsien raamia ja heijastuspintaa riittävästä määrästä toisia, rajaten tavalla, 
joka toivoakseni on tukenut pyrkimystäni ymmärtää Unamunon ajattelua ja suo-
malaista kasvatusmaisemaa. Olen pitkälti yhtä mieltä Unamunon kanssa siinä, 
että kun filosofi tai ajattelija tai ihminen ajattelee itse, toisin sanoen filosofoi, ei 
auktoriteetteihin vetoamisella tai toisten ajatuksiin sitoutumisella enää ole sijaa. 
Tällä matkalla itse olen tukeutunut tutkimukseni osalta Unamunon ajatteluun 
välineistönä, näkökulmina ja tiekarttana elävän ihmisen todellisuuteen. 

Voi kysyä, onko tämä tekemäni filosofiaa. Jos otaksumme Unamunon nä-
kemyksen filosofiasta inhimillisenä, yksilöllisenä kokonaisymmärryksenä, me-
netelmällisesti monodialogina ja kontradiktioiden osoittamisena, kasvatusfiloso-
fisesti kysymysten esiin nostamisena ja ihmisten herättelynä, vastaus on: on. Kas-
vatusfilosofia ei mielestäni voi olla abstraktia erittelyä tai pohdintaa, joka tapah-
tuu kielellisesti ja aatteellisesti irti toiminnan ja tapahtumisen todellisuudesta.  

 
Kootusti tutkimukseni kontradiktiot ovat: 
(Akateeminen) filosofia (käsitteellisenä ajattelun tieteenä)  ̶  filosofia metafori-
sena runoutena; Unamunon filosofianäkemyksen soveltaminen  ̶  oman filoso-
fian tekeminen; (Kirjoitettu) kieli  ̶  (ilmaistu) elävä elämä ja ajattelu; Myötä-
tuntoinen läheisyys  ̶  kriittinen etäisyys; Sanottu  ̶  tehty; Muoto  ̶  sisältö(ma-
teria); Kokeilu  ̶  tulos/johtopäätös sekä toivottu/tahdottu  ̶  saavutettu (ymmär-
rys ja tulos); Totuus  ̶  tulkinta; Kieli  ̶  Tulkinta/Ymmärrys/Tieto; Valituksi sa-
notut keinot (metodologia)  ̶  todellisuudessa tehty, oikeasti käytetyt tekemisen 
tavat; Analyysi  ̶  synteesi; Partikulaari  ̶  Universaali; Konkreettinen  ̶  Käsit-
teellinen  ̶  Ideaalinen; Aika  ̶  Ikuisuus 
 
Niiden ristiriitaisuudesta nyt yksi kerrallaan. 
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(Akateeminen) filosofia (käsitteellisenä ajattelun tieteenä)  
̶  filosofia metaforisena runoutena 

 
Onko se, mitä olen tehnyt filosofiaa lainkaan? Tehtyäni tämän tutkimuksen olen 
entistä vakuuttuneempi siitä, että minulle tämä juuri on filosofiaa, inhimillisen 
kokonaisymmärryksen konkreettista ja elävää lisäämistä, sen varsinaisessa una-
munolaisessa mielessä. En ehkä ole päässyt tai pyrkinytkään käsitteiden tark-
kuuteen tai ajatuksen kirkkauteen, joita vallitsevassa filosofiaparadigmassa ar-
vostetaan, mutta olen pyrkinyt ilmaisemaan elämästä, ihmisestä ja kasvatuksesta 
jotakin todellista, totta ja tunnistettavaa. Ilmeistä on, että Unamunolle tämä olisi 
enemmän filosofiaa kuin toisenlainen käsiteanalyyttisempi tapa lähestyä valitse-
miani tutkimusaiheita ja – kysymyksiä.  

Toki voi lisäksi miettiä, olenko Unamunon filosofianäkemyksen suunnasta 
arvioituna liiaksi asettunut akateemiseen raamiin ja muotoon, mikä toisaalta on 
ollut pakotettua tutkimukseni väitöskirja -statuksen vuoksi. Kuitenkin jokaisen 
tulee ajatella itse, myös Unamunon näkemyksen mukaan. Näin ollen se, että olen 
etsinyt omaa muotoani ja tapaani tehdä filosofiaa, on perusteltua ainakin Una-
munon keinoston näkökulmasta. Silti väreilemään jää toinen jännitteinen kont-
radiktio: 

 
Unamunon filosofianäkemyksen soveltaminen  

̶  oman filosofian tekeminen 
 

Filosofiaa on vaikea soveltaa. Se tapahtuu ikään kuin vaivihkaa, ajattelun kerrok-
sissa, monodialogissa, tarinan kertomisen, metaforien luomisen, monodialogin 
ääneen kirjoittamisen, kielikuvien keksimisen, lauserakanteiden ja esitysjärjes-
tyksen valitsemisen myötä tavalla, jota on kovin hankala, jollei mahdotonta lä-
pinäkyvästi ja kattavasti kuvata prosessina tai tapahtumana paperille. Jokainen 
filosofi tämän tietänee, oletan. Jäljelle jää ristiriitainen, traaginen tunne kesken-
eräisyydestä, saavuttamattomuudesta, harhapolkuisuudesta; Näinköhän osuin 
oikeaan? Noinkohan satuin mihinkään tärkeään? Tässä tutkimuksessani olen 
pyrkinyt filosofoimaan, ajattelemaan ja ymmärtämään. Aito tavoitteeni on ollut 
luoda omalle konkreettiselle filosofi-kasvattaja-ihmiselleni merkityksellistä ko-
konaisymmärrystä Unamunon filosofian tavoite ja tarkoitus, ihmiskäsitys ja kas-
vatusnäkemys karttanani.  Hänen filosofiset keinonsa ovat toimineet kompas-
seinani, jotka (mono)dialogissa Unamunon (filosofian) kanssa reppuuni alussa 
poimin. Olemiseni edessä, takana ja ympärillä avautuu selkeästi sumuinen mai-
sema, jota elän siitäkin huolimatta, että tuo näkymä säilyy utuisen usvaisena het-
kellisiä kirkkauden väläyksiä lukuun ottamatta. 

Ja toki seison tekemiseni edessä, takana ja keskellä asiaankuuluvan ristirii-
dan äärellä. Se näyttäytyy minulle tekemäni valossa, tekemäni, jonka väitän tai 
sanon tapahtuneen ”Unamunon keinoin” tai hänen filosofiaansa myötätuntoi-
sesti lähestyen, perustuen kuitenkin aina minun vajavaiseen ja jälkikäteen teke-
määni tulkintaan siitä, mitä hän on tarkoittanut. Kun hän ajattelijana ei pyrkinyt-
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kään selkeyteen, pelkistettyyn muotoon ja kaiken lisäksi korosti ja viljeli ristirii-
taisuuksia ja itseään vastaan sanomista keinollisena ratkaisuna, on entistä haas-
tavampaa ottaa kantaa siihen, mikä oikeastaan oli hänen näkemyksensä. Tai 
mikä muu olisi voinut olla hänen käsityksensä kuin se, että kaikki tosiaankin jää 
hedelmälliseen elävään vastakohtien virittämään ratkeamattomaan jännitteeseen. 
Tässä mielessä kaikki tämän juuri parhaillaan kirjoittamani luvun sisällöt, nämä 
kontradiktiot itseni kanssa ja ristiriitaisuudet, jotka työtäni jäävät hiertämään, ta-
vallaan perustelevat itse itseään ja Unamunon kontradiktion läsnäoloa filosofian 
perusvireenä. On selvää, että lopulta jokainen filosofi, niin Unamuno ja muut 
suuret ajattelijat, kuin aloittelijat, kuten minä, lopulta aina sekä nojautuvat ta-
voilla ja toisilla länsimaisen filosofian historiaan, että tekevät lisäksi jotakin omaa. 
Ainakin he pyrkivät saamaan oman otteen siitä, mitä ajatella, miten ajatella, 
kuinka ymmärtää ja tulkita, sekä millä tavoin ilmaista ja pukea sanoihin tuo aja-
teltu, ymmärretty ja tulkittu. Kolmas kontradiktio tutkimukseni kannalta onkin 
kirjoittamani kielen ja kuvaamani ajattelun sekä elävän elämän välinen. 

 
(Kirjoitettu) kieli  ̶  (ilmaistu) elävä elämä ja ajattelu 

 
Unamuno etsi koko elämänsä keinoja sanoa se, mitä hän ajatteli ja tarkoitti. Hä-
nen ajattelunsa sisältö vaihteli ja muuntui matkan varrella useita kertoja, vaikka-
kin hän lopulta saapui aina takaisin samojen teemojen ja tuntemusten äärelle. 
Unamunon elämänkulku osoittaa, että jatkuvasti häntä ymmärrettiin väärin ja 
haluttiin asettaa luokkiin ja lokeroihin, joihin hän itse ei katsonut kuuluvansa. 
Hänen tekstiensä ilmaisurekisteri on laaja, hänen otteensa espanjan kieleen ilmai-
sun välineenä rakentava, uutta luova. Silti ymmärretyksi tuleminen niin hänelle 
itselleen kuin yleisöllekin on yhä valovuoden matkan päässä. ”Jätetään maail-
mankielet sikseen. Emme ymmärrä toisiamme edes omalla kielellämme ja sitten 
pitäisi vielä oppia jokin uusi…”, runoilee Unamuno (1994, 56) Augusto Perezin 
rakastetun Eugenian tädin suulla”139. Tässä tutkimuksessani olen etsinyt erilaisia 
tapoja kielellisesti, erityisesti tarinoin ja metaforin, kuvata omaa ymmärrystäni ja 
tulkintaani. Erilaisten tekstilajien kerroksina työni sisällä toivon avanneen jota-
kin enemmän kuin pelkkä pysytteleminen akateemisen asiakirjoittamisen rekis-
terissä olisi mahdollistanut.  

Kaikki kieli on aukkoista ja huokoista, altista erilaisilla tulkinnoilla ja ym-
märryksille niin itselleni kuin toisillekin. Kaikki tulkinnat ovat pelkistyksiä, va-
lokeilan keskittämistä johonkin näkymään tai tuntumaan toisia tulkintoja hämär-
täen tai pois peittäen. Kun vielä olen operoinut ennen kaikkea kahden kielen, 
espanjan ja suomen, välissä välillä englantiin, ranskaan, italiaan ja ruotsiin poi-
keten, ilmenee, että kieli on harso, joka pyrkii kattamaan ja koskettamaan oleel-
lista siinä kuitenkaan onnistumatta. Toisaalta, jälleen Unamunon alkuperäisiin 
näkemyksiin palaten, meillä ihmisillä on ilmiömäinen kyky ymmärtää toisi-
amme puolesta sanasta. Tarinat ja metaforat, runous ja asialauseetkin saapuvat 
meihin toisinaan suoraan sydämen kautta. Saatamme käsittää voimatta pukea 

                                                 
139 -Déjamos de lenguas universales. ¿Conque no nos entendemos en las nuestras y vas a 
traer otras? (Unamuno 2001, 93.) 
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sanoiksi, vakuuttua kykenemättä järjen avulla tarttua ajatukseen, johon vakuut-
tuneisuutemme voisi perustua. Nähdäkseni ja tunteakseni näinkin voi filosofia 
tapahtua, näinkin voi filosofiaa harjoittaa. Ja juuri se sydämen ymmärrykseni ja 
tulkintani mukaan oli myös Unamunon käsitys, että filosofia runoutena ja meta-
forisena kielenä iskee meihin parhaimmillaan suoraan sydämeen kielellä kuin 
kielellä. 

Silti saavun seuraavaan kontradiktioon: Missä määrin olen tehnyt filosofiaa, 
kuten olen väittänyt sitä tekeväni? Olenko tehnyt lupaamani vai puhunut toista 
ja tehnyt toista? 

 
Myötätuntoinen läheisyys  ̶  kriittinen etäisyys 

 
En ole etsinyt Unamunon ajatuksista tai väitteistä kritiikin aiheita tai puutteita, 
joita mielestäni on aina kaikkien ajattelussa. Jos pidämme totena Miguel de Una-
munon väitettä kaiken perimmäisestä ristiriitaisuudesta ja jännitteisyydestä, on 
ilmeistä, että Unamunonkin filosofia on kaukana johdonmukaisesta loogisesta 
järjestelmästä. Tämän hän itsekin moneen otteeseen toteaa, eikä siihen minulle 
ole juurikaan lisättävää. Monen muun kaltaiseni lailla olen kokenut mahdotto-
maksi ja mielettömäksi lähestyä Unamunon maailmaa kriittisesti arvioivin kiika-
rein, mikroskoopin tai kaukoputken avulla. Sen sijaan olen tavoitellut hänen fi-
losofiansa hengessä kokonaisymmärrystä siitä, mitä hän elämäntyöllään oikeas-
taan tahtoi sanoa filosofiasta, ihmisestä ja kasvatuksesta.  Uteliaan kokeilun hen-
gessä olen soveltanut näitä jäsennyksiä ymmärtääkseni minua ympäröivää konk-
reettista, ajallista, ihmisen ja kasvatuksen todellisuutta. 

Olen sallinut itseni uppoutua Unamunon ajatuksen virtaan sitä myötäisesti 
mukaillen ja omakseni ymmärtäen. Jos olenkin hetkittäin asettunut akateemisten 
vaateiden mukaisesti hieman rannemmaksi virran kulkua tarkkailemaan, ovat 
varpaani vähintäänkin hiponeet veden pintaa. Ajoittain olen antanut virtauksen 
viedä kyseenalaistamatta kulun suuntaa tai tavoitetta. Näin toimien, myötätun-
toisen läheisyyden varrelta, väitän ymmärtäneeni Unamunoa paremmin ja us-
kaltaneeni kokeilla ja soveltaa hedelmällisen rohkeasti sen tarjoamaa mahdolli-
suutta. Silti voi miettiä, missä määrin tekemäni, on sitä, mitä väitän tehneeni.  

 
Sanottu  ̶  tehty 

 
Vilpitön pyrkimykseni on ollut tehdä tulkinta, saavuttaa ymmärrys Unamunon 
filosofisesta ajattelusta ja soveltaa hänen näkemystään ja keinojaan tutkimaani 
maisemaan oli suomalaisen kasvatustodellisuuden arjen tiettyihin ajankohtaisiin 
ja iäisiin aiheisiin. Kuljemme kuitenkin kaikki usvassa kykenemättä hahmotta-
maan tai tavoittamaan itseämme tai tekemisiämme. Olen saanut teksteistäni ja 
tekemisistäni vaihtelevia ristiriitaisia palautteita ja ohjeita, toisten ymmärryksiä, 
jotka ovat ajoittain olleet hyvinkin osuvia ja aiheellisia, mutta toisinaan saapu-
neet niin kaukaisista, eksoottisista suunnista, että niiden ja oman tutkimukseni 
maailman kohtaaminen ei ole ollut mahdollista.  
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Uskoisin, että viedäkseni oman tekemiseni lähemmäs Unamunon todellisia 
maisemia, olisi tarpeen yhä enemmän häivyttää luettelemista, käsitteellistämistä 
ja rakenteita. Työni on kuitenkin akateeminen opinnäyte, mikä luonnollisesti on 
asettanut omat raiteensa kululleni. Oma ajatteluni edellyttää lisäksi tarkastelta-
van maiseman jopa raa’an väkivaltaista asettelemista (viite)kehyksiin, jotta hah-
mottaminen helpottuu ja mahdollistuu. Seuraava kontradiktio onkin muodon ja 
sisällön välinen: 

 
Muoto  ̶  sisältö(materia) 

 
Palveleeko valitsemani rakenne, esittely- ja ajattelujärjestys ja -tapa tai kieli pe-
rusteltua ja oikeutettua tulkintaa toisaalta Unamunon ajattelusta ja filosofiasta, 
ihmiskäsityksestä ja kasvatusnäkemyksestä, toisaalta suomalaisen kasvatusmai-
seman ymmärryksestä? Tehty hakeutuu aina johonkin muotoon, joka sitten lo-
pulta myös määrittää sisällön mahdollisuuksia tulla ilmaistuksi ja ymmärretyksi. 
Muoto ja sisältö tätä tutkimusta tehdessäni ovat olleet elävässä vuorovaikutuk-
sessa keskenään, toisiaan etsien ja hakien. Lopulta on elävänkin asetuttava johon-
kin raamiin pysyvästi, asetuttava katseltavaksi. Ajattelisin, että jotakin valikoitu-
nut kuva maisemasta palvelee. Olen myös pyrkinyt piirtämään karttaa kulkuni 
vaiheista, valaissut polkuja, joiden kautta olen tämän tietyn kuvan ja matkaker-
tomuksen valinnut matkaani mallintamaan. Varmaa on, että olen matkani kulke-
nut vipittömin mielin, aidosti oikeata reittiä etsien. Silti kuva voi olla epätarkka, 
huonosti valottunut, tärähtänyt valon puutteessa tai tallennusvälineen teknisten 
puutteiden vuoksi.  

Muoto on tässä tapauksessa 369 sivua kuvaruudulla tai paperilla. 136169 
sanaa, jotka olen itse koostanut virkkeiksi, kappaleiksi ja luvuiksi. Matkamuisto-
valokuvasta leikkautuu aina näkymättömiin äärettömyys. Kuva on kaksiulottei-
nen, pikseleiden tai hopeayhdistemolekyyleihin tarttunut tallenne, häivähdys. Se 
mallintaa elävää matkaa. Ainakin minulle itselleni se myös heijastelee sisältöä, 
jota varten olen sen luonut. Olen tutkinut ja selvittänyt, pyrkinyt ymmärtämään. 
Olen tulkinnut ja valinnut, sitten soveltanut ja kokeillut. 

Unamuno oli muodon rikkoja. Hän teki romaanin sijasta rimoonin, kirjoitti 
romaanin siitä, kuinka tehdään romaani, kieltäytyi akateemisella urallaan teke-
mästä julkaisuja ja tutkielmia, jollaisia muu akateeminen maailma odotti, kirjoitti 
lyriikkaansa totuttuja rakenteita rikkoen. Hän rakensi teksteihinsä tasoja, joiden 
kautta hänen persoonansa tunkeutui asioiden joukkoon tai teki itsestään asioiden 
sydämen.  

Tutkimus on aina asetettava rajattuun, määritettyyn muotoon ja rakentee-
seen, jonka puitteissa on tuotava esiin tutkimuksen tarkoitus, menetelmät, pro-
sessi ja johtopäätökset. Filosofiassa nämä osa-alueet ja vaiheet ovat usein tekijäl-
leenkin levottomia, kaoottisia ja hallitsemattomia. Tässä tutkimuksessa olen ehkä 
oman etuni vastaisestikin ottanut käsittelyyn laajoja ja monimutkaisia aiheita, 
joilla koen oikeasti olevan niin filosofista, henkilökohtaisen eksistentiaalista kuin 
pedagogisen pragmaattistakin merkitystä itselleni, ehkä muillekin. Tällainen ra-
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jaus tai rajaamattomuus asettaa haasteensa muodolle, johon tutkimuksen ”tulok-
set” on asetettava. Suomenkielinen monografiaväitöskirja ei ole tällä hetkellä ko-
vin trendikäs tapa tehdä globaalia tiedettä. Silti näen, että se minulle tässä tutki-
muksessa, näistä aiheista, oli ainoa mahdollinen tapa.  

Väitöskirjani rakenne noudattelee tieteellisen käytännön vaatimuksia. Tut-
kimushankkeeni luonteesta johtuen olen kuitenkin ottanut erivapauksia otsi-
koinnin, metodologian ja rajauksen suhteen. Jälkikäteen katsottuna en ole aivan 
vakuuttunut, että valitsemani muoto tekee oikeutta Unamunon ihmiskäsityksen 
konkretialle tai kokonaisvaltaisuudelle, olenhan valinnut vain tietyt verbit, vain 
osan hänen teoksistaan ja tuonut konkreettisen ihmisen kaunokirjallisen fiktion 
maailmasta kasvatusfilosofisen erittelevän käsittelyn alaiseksi. Ilmeistä on, että 
Unamunon ajatusten soveltaminen kasvatustodellisuuteen ei ole koko kuva siitä 
todellisessa maailmassa tapahtuvasta lihan ja luun kasvatusvuorovaikutuksesta, 
jota olen tutkimuksellani lähestynyt. Tekstiin kirjoitettu on aina elävästä pysäy-
tetty ja siten ei enää elävä. Muotoon asetettu näyttää materiasta vain osan, sen 
puolista vain yhden kerrallaan, eikä koskaan tavoita maailmankaikkeuden ääret-
tömyyttä. Unamuno onnistui omassa työssään löytämään ymmärrettävän yhtey-
den kokonaisuuteen. Omassa tutkimuksessani toivon säilyttäneeni jotakin sen 
elävyydestä ja tavoittaneeni kasvatuksesta filosofian avulla oikeasti konkreettista. 

Rakenne on myös filosofista tulkintaa; mitkä sanat otan, mitkä jätän, mitkä 
teokset ovat tärkeitä, mihin kiinnitän? Muoto on arvovalinta siinä missä myös 
kannanotto kaikkiin filosofian peruskysymyksiin tiedosta, totuudesta, hyvästä, 
oikeasta, olemisesta ja arvokkaasta. 

Näin matkan lopussa on paikoin hankala muistaa, miksi tai miten tulin reis-
suun lähteneeksi. Matka on ollut pitkä niin ajallisesti kuin kokemuksellisestikin. 
En ole saanut sellaisia tuloksia, joiden perusteella voisin todeta jonkin tulleen 
valmiiksi tai matkani varsinaisesti päättyneen. Tämä ei tietenkään filosofiassa ole 
yllättävää. Kun katson näitä tähän lukuun kirjautuvia kontradiktioita ja vastak-
kain asettuvia jännitteitä, huomaan, että Unamunon filosofiakäsitys tämän tutki-
misen myötä entisestään vahvistuu. Jään näiden ratkeamattomien hankausten 
äärelle, traagisen elämäntunnon partaalle yhä vain kulkemaan. Olen hapuillen 
ottanut askeleita, kokeillut ja soveltanut tulkintojani Unamunon ajatuksista niin 
konkreettiseen ja elävään kuin olen tämänkaltaisen tutkimusmatkan puitteissa 
voinut ja osannut. Lopputulos ja johtopäätökset ovat kenties huterampia ja vä-
häisempiä kuin odotin. Toisaalta ne, joihin päädyin (niistä enemmän seuraavassa 
luvussa 6.), ovat kenties kirkkaampia, kuin ymmärsin toivoa. Ristiriidaksi jäävät 

 
Kokeilu  ̶  tulos/johtopäätös 
 
sekä 
 
toivottu/tahdottu  ̶  saavutettu (ymmärrys ja tulos) 

 
Lopuksi mietin vielä ja yhä vain kysymystä filosofian perimmäisestä päämää-
rästä. Jos oletetaan, että tavoitteena on totuus, tai sitä kohti matkaaminen, sen 
äärellä maiseman ihailu ja ihmetteleminen, mikä on  
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Totuus  ̶  tulkinta 

 
ja näiden välinen suhde? Unamuno itse, kuten olen kerta toisensa jälkeen toden-
nut, puhui elämän, ihmisen, kasvatuksen, filosofian ja totuuden ristiriitaisesta, 
ratkeamattomasta luonteesta. Kuinka siis voisin perustella mitään tulkintaani oi-
keaksi, väitettäni riittäväksi, koski se sitten Unamunon ajattelua ja filosofiaa, hä-
nen ihmiskäsitystään tai kasvatusajatteluaan, saatika mitään ymmärrystäni suo-
malaisen kasvatusmaiseman elävistä ihmisistä ja ilmiöistä? Ehken voikaan. Tai 
sitten siinä määrin kuin kukaan koskaan voi, olen tässä tehnyt parhaani ymmär-
tääkseni ja tullakseni ymmärretyksi kuvaamillani tavoilla, kulkemiani polkuja, 
niissä maisemissa, joihin olen päätynyt. Saavutinko sitten matkani päämäärän? 
Sainko vastauksia kysymiini kysymyksiin? Oliko matkani merkityksellinen, mie-
lekäs ja onnistunut?  

 
Kieli  ̶  Tulkinta/Ymmärrys/Tieto 

 
Kieli on filosofian tekemisen ehkäpä ainoa konkreettinen väline, jos oletamme 
filosofian olevan maailman reflektiivistä ymmärtämistä, viisauden rakastamista, 
totuuden tavoittelua ja siitä toisille viestimistä. Filosofit luovat oman filosofiansa 
valitsemalla, määrittelemällä, luomalla tekstiä ja sanoja. Filosofinen kielenkäyttö 
on monenkirjavaa. Filosofian vahvat klassikkoteokset ovat kaikki kielelliseltä 
tyyliltään kaukana tavasta, jolla tieteellinen filosofisia nykyisin kirjoitetaan eng-
lanninkielisiin tiettyä kaavaa ja standardia noudattaviin, vertaisarvioituihin ar-
tikkeleihin. Jäävätkö nämä meidän aikamme filosofiset tuotokset elämään? Tok-
kopa. Vaikka ne kietoutuvatkin omassa ajassaan vireillä olevaan kulttuuriseen 
kudokseen, joka liikuttaa juuri meidän hetkellemme tyypillistä tieteellisen filo-
sofian diskurssia ja rajankäyntiä. Universaalia tässä on ehkä se, että näin on ollut 
kaikkina aikoina. Unamunon positivismikritiikki ja vahva tahto tehdä asioita it-
selleen uskollisesti, tuulimyllyjä vastaan, on juuri se hänen työnsä laaduista, 
jonka ansiosta tutkimuksessani hänen filosofiansa, maailman kokonaisymmär-
ryksensä ja kielensä elävät minulle. 

Moneen kertaan tutkimuksen tekemiseni eri vaiheissa olen pohtinut oikeaa 
tapaa kääntää, oikeaa tapaa ymmärtää, oikeaa tapaa ilmaista ymmärrykseni ym-
märrettävästi valitsemallani foorumilla ja valitsemassani muodossa, monografia 
-väitöskirjana suomeksi ja Suomessa. Mikä on kielenkäytöllisesti kirjallisuuden, 
runouden, asiakielen ja omaan ilmaisuun valikoituvan tyylin välinen tarkoituk-
senmukainen ja hyväksyttävä tasapaino tai suhde? Mitä valita lähteiksi koko-
naisvaltaiselta ajattelijalta, jonka tuotannossa ovat kaikki kielen genret läsnä? Va-
linta on aina kompromissi, kun aineistoa on valtavasti ja tuotoksen on asetuttava 
rajallisessa ajassa, rajalliseen määrämuotoon. Olen pyrkinyt säilyttämään Una-
munon ajattelun ja ilmaisun hengen, tuomaan sen vuoropuheluun tieteelliseen, 
reflektiivisen asiakielisen tarkastelun kanssa ja löytämään oman tyylini ilmaista 
tulkintani, perusteluni ja johtopäätökseni mahdollisimman läpinäkyvästi kuiten-
kin monitasoisesti ja -puolisesti. 
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Oman haasteensa hankkeeseeni on tuonut kahden kielimaailman välillä toi-
miminen. Espanja on kieli, jolla olen päässyt toiseen maailmaan. Unamunon to-
dellisuus, elämä, ihmisyys ja ajattelu on sidottu tuohon kieleen. Oma ajatteluni 
tapahtuu ja jäsentyy suomen kielellä. Kasvatustodellisuus, jota olen tässä tutki-
nut, on sidottu tuon kielen puitteisiin. Kääntäminen ja tulkinta on aina rajaamista, 
oikaisemista, joskus kiertämistä ja selittämistäkin. Suoraa käännöstä ei ole, sillä 
aina jää jotakin tavoittumatta. Moneen otteeseen olen epäröinyt näitä valintoja 
tehdessäni.  

Käännösvalintoja tehtäessä aina jotakin rajautuu pois, jotakin korostuu. Jäl-
kikäteen on mahdoton tietää, hyväksyisikö Unamuno tulkintani, sillä valitessaan 
omia sanojaan, hän on juuri halunnut sisällyttää omaan ilmaisuunsa sanojen mo-
nimerkityksisyydet ja kulttuuriin sidotut ulottuvuudet. Silti näen, että juuri kie-
limaailmojen ja kokemusmaailmojenkin välisyydessä on myös tutkimukseni 
vahvuus. Tuomalla rinnakkain ja keskusteluun kaksi eri maailmaa, molemmista 
näkyy sellaista, mitä muuten olisi jäänyt huomamatta. Unamunon ihmisnäke-
mys ja kasvatusajattelu tuotuina suomalaisen kasvatustodellisuuden peiliksi 
näyttäytyvät hyvin eheänä, kokonaisvaltaisena kuvana ihmisyydestä ja hyvästä 
kasvatuksesta. Hänellä oli visio paremmasta maailmasta, jonka vuoksi hän tais-
teli. Meillä Suomessa on nyt mahdollisuus lähestyä tuota visioita. Kasvatustodel-
lisuuden suunnasta katsottuna Unamunon ihmiskäsitys tarjoaa meille voimalli-
sesti näkyviin ihmisestä oleellisia puolia: tahdon, taistelun, kärsimyksen, toivon 
ja uneksimisen, jotka voivat tulla kasvatuksessa paremmin tiedostetuiksi ja koh-
datuiksi. Kahden kielen maailmat yhteen tuotuna luovat jotakin uutta. 

Unamunon universaalit ovat hänen itsensäkin mukaan käännettävissä ja 
ymmärrettävissä jaetun inhimillisen peruskokemuksen kautta kielestä riippu-
matta. Ymmärrys tapahtuu Unamunon mukaan ihmisen reflektiivisessä tietoi-
suudessa ja lihassa jakaen, ei kielessä vaan kielellä. Voin tuntea tavoittavani ja 
ymmärtäväni, mitä Unamuno tarkoitti, vaikken sitä suomen kielen sanoilla ta-
voittaisikaan. Kuinka paljon minulta jää tavoittamatta, koska espanja ei ole oma 
kieleni? Kuinka paljon Unamunon ajatteluun vaikutti se, että espanjan hän oppi 
vanhemmiltaan, joiden oma kieli oli baski? 

Teksti on eri kuin Todellisuus, mutta kieleni rajat ovat maailmani rajat. Ym-
märrykseni on sidottu sanoihin. Siitä, mistä ei voi vaieta on puhuttava, vaikka se 
haastavaa onkin. Olen ymmärtänyt jotakin siitä, mitä olen kokenut. Olenko vies-
tinyt siitä niin, että se lukijalle ymmärrettävänä, samastuttavana ja käsitettävänä 
oikein tavoittuu? Tapahtuuko nyt mitään konkreettista? 

Missä määrin mikään kielellinen ilmaus kielestä riippumatta voi tavoittaa 
sen elävän todellisuuden, joka Unamunon mukaan on määrittymätön ja tavoitet-
tavissa vain lihaa ja luuta olevan konkreettisen ihmisen traagisessa elämäntun-
nossa? Filosofia on ehkä jopa Unamunollekin pyrkimys mahdollisimman hyvin 
ja kokonaisvalaisesti tavoittaa todellisuus ja ilmaista siitä jotakin merkityksellistä, 
ymmärrettävän tarkasti. Todellisuus ja kieli koskettavat toisiaan, vaikka eivät toi-
siaan täysin tavoitakaan. Tässä tutkimuksessani olen halunnut tuoda myös filo-
sofian kieleen ja tutkimukseen läsnäoleviksi sävyjä, jotka ovat kiinni kasvatuksen 



 
 

328 
 

elävässä todellisuudessa. Kielellisesti tämä on tarkoittanut teknisten termien mi-
nimoimista, sivistyssanojen käyttöä harvakseltaan, mahdollisimman suomenkie-
listen ilmausten etsimistä ja puhekielistä tarinointia. Espanja on tuonut suomeeni 
jotakin sellaista lisää, minkä toivon olevan enemmän etu kuin haitta sekä ajatte-
luni että siitä viestimäni kannalta. 

 
Valituksi sanotut keinot (metodologia) 

̶ todellisuudessa tehty, oikeasti käytetyt tekemisen tavat 
 

Tutkimukseni on ollut monodialogia. Olen kutsunut lukijat mukaan kanssani 
ajattelemaan. Olen ajatellut kirjoittamalla itselleni. Olen ollut dialogissa Miguel 
de Unamunon tekstien ja elämän, häntä tutkineiden ajattelijoiden johtopäätösten, 
kasvatuksen tutkijoiden, filosofian historian ja kasvatuksen historian, suomalai-
sen ja espanjalaisen kasvatusfilosofian ja kasvatuksen todellisuuden kanssa. Pro-
jektini on ollut sokraattinen siinä mielessä, että olen pyrkinyt kysymään. En väitä 
löytäneeni vastauksia, mutta olen esitellyt erilaisia näkökulmia, jotka vaikuttavat 
vastauksiin, joita kuitenkin kasvatuksen käytännöissä joka päivä kasvajillemme 
annamme. Tarkoitukseni on ollut herättää huomaamaan, ajattelemaan, tiedosta-
maan ja toimimaan. 

Tutkimukseni erääksi haastavimmista seikoista on osoittautunut dialogiin 
käyminen toisten aiemmin ajatelleiden ja tutkineiden kanssa. Miguel de Unamu-
non ajattelu, kuten jo mainitsinkin, oli parhaimmillaan omilla ehdoillaan virtaava 
elävä prosessi, jossa filosofian klassikot, kielen kantamat kulttuurin syväraken-
teessa majailevat metaforat ja omaan persoonaan asettuva elävä ihmisyys olivat 
sulautuneet toisiinsa. Unamunon ymmärrys ja velka häntä ennen kulkeneista 
kuultaa kautta hänen ajatuksenkulkunsa kirkkaana ja läpinäkyvänä.  

Kun sitten ajattelen omaa tapaani tässä tutkimuksessa tehdä filosofiaa, tör-
mää se samankaltaisiin hankauksiin. Sanomatta, ettenkö haluaisi antaa kunniaa 
sille, kelle se kuuluu, mietin kysymystä ajatusten omistajuudesta ja alkuperästä. 
Mikä ajatus on omani, mikä Unamunon? Tällä tasolla eron tekeminen on vielä 
ollut kohtalaisen suoraviivaista ja vuoropuhelun käyminen Unamuno itsensä 
kirjaamien oivallusten kanssa kahdenvälistä. Sen sijaan Unamuno -tutkijoiden 
tai Unamunon keskustelukumppanien liittäminen multi-/polylogiin osoittautui 
yllättävän hankalaksi. Millä perusteella valita ne, joilla on perusteet ja oikeus sa-
noa hänestä jotakin? Miten rajata, kun aineistoa on arkisto-, huone- ja hyllykau-
palla, verkko pullollaan? Samalla tapaa myös luvuissa 3.2 ja 4.2 käyttämäni kas-
vatukseen liittyvä aineisto, dokumentit, lehtiartikkelit ja tutkimustulokset piti 
valita, rajata ja suodattaa valtavasta massasta erilaisia maisemia ja maailmoja. 
Niihin tarttumiseni on perustunut osin keskusteluihin ohjaajieni kanssa. Pitkälti 
kuitenkin se nojaa henkilökohtaiseen elämääni ja tarinaani, kokemukseni suodat-
tamaan näkemykseeni ajassamme liikkuvista oleellisuuksista. Lisäksi tietynlai-
sella sattumanvaraisella saapumisella, lumipalloefektillä, osumisella asioiden ja 
keskustelun äärelle oman polun astelemisen myötä on ollut roolinsa. Tällöin tar-
kasteltavaksi on tarjoutunut uusia näkymiä, nähtävyyksiä, joita jäädä ihmettele-
mään. Missä määrin ja muodoin tällainen eteneminen on filosofista tutkimusta 
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akateemisessa mielessä? Missä määrin se, itse asiassa, on aivan tavanomainen 
tapa käydä filosofista keskustelua näissä puitteissa? 

Oman erityisen haasteensa ja hankauksensa tämä polylogi-vaade on tuonut 
filosofoinnin, ajattelun ja kirjoittamisen prosesseille. Unamuno peräänkuulutti fi-
losofiassa pidättäytymistä toisten ajattelijoiden paperille kuolleiden tekstien si-
teeraamisesta, auktoriteetteihin vetoamisesta ja pyrkimystä oman elävän luovan 
monodialogin tekemiseen. Väitöskirjatutkimuksessa suhteuttaminen ja vetoami-
nen muiden tutkimuksiin, perusteiden etsiminen omille väitteille niin tutkitta-
van kohteen alkuperäisteoksista kuin häntä kommentoineista, on vaadittu perus-
käytäntö. Kun sitten omalla työlläni ainakin jossakin vaatimattomassa määrin, 
olen halunnut tuoda esiin Unamunon tapaa tehdä filosofiaa ja kokeilla sitä 
omassa tutkimuksessani, on ristiriita räikeä. Lopputulemana on varmasti jonkin-
lainen oudohko kompromissi näiden kahden toimintatavan välimaastossa, mah-
dollista tasapainoa tapaileva sovitteluratkaisu, joka ei sellaisenaan ole puhtaasti 
kumpaakaan ääripäätä. Siinä mielessä tietysti olen onnistunut sekä raivaamaan 
omaa tapaani tehdä filosofiaa ja toisaalta pitämään tekemisessäni kiinni halua-
mastani välimaastoisuuden ja kokeilemisen pyrkimyksestä.  

Mitä tällainen kompromissi, ikään kuin ulkoa pakotettu tarve katkoa oman 
ajattelun virta ja kieli matkaan mukaan poimituilla tuttavuuksilla, on tehnyt tut-
kimuksen lopputulokselle? Uskon, toivon, tahdon ja uneksin, että tämä työ sel-
laisenaan on sävyiltään suhteessa sen alussa aavistelemiini mahdollisuuksiin. 
Kukaan muu ei olisi voinut tätä tutkimusta toteuttaa, kulkea juuri tätä reittiä, 
juuri näin. Tiettyyn akateemiseen muotoon sopeuttaminen on antanut työlleni 
sen luonteen ja persoonan, joka sille tässä yhteydessä kuuluu. Olen ajatellut ja 
tehnyt unamunolaisehkoa filosofiaa valitsemiini aiheisiin liittyen, tavalla, joka on 
elänyt minussa, merkinnyt minulle konkreettisena ihmisenä, muuttanut minua, 
kasvattanut minua ja luonut sellaisen puheenvuoron suomalaiseen kasvatusfilo-
sofiseen keskusteluun, joka siitä mielestäni uupui. Olen siis saapunut tai ainakin 
saapuillut, ja tehnyt matkaa akateemisen ajattelun fiktiivisessä yhteisössä. 

Kontradiktioita olen tarkastellut asettamalla näkyville ihmisyyden ja kas-
vatuksen sekä Unamunon filosofian ristiriitaisia erilaisia puolia ja ulottuvuuksia. 
Olen tuonut tutkimuksessani vastakkain ja rinnakkain koetun todellisuuden ja 
filosofisen reflektion. Ratkaisematta jäävät kaikki ne jännitteet filosofian luon-
teen, ihmisenä olemisen ja kasvattamisen suhteen, joiden olen Unamunon rin-
nalla todennut niissä elävän. Samoin tämän luvun kysymyksiin tutkimisestani, 
tutkimuksestani, menetelmistäni ja tuotoksestani jäävät ristiriitaisen vastakkai-
suudet häilymään. 

Kuinka ymmärtää ja tulkita ajattelijaa, joka kieltäytyy alistumasta rationaa-
liseen kriittiseen analyysiin? Joka sanoo, että käsitteet vievät todellisuuden ku-
vaukselta kaiken voiman? Joka väittää kaikkein oleellisen pakenevat määritelmiä? 
Joka kieltää käyttämästä toisia ajattelijoita oman ajattelun auktoriteetteina? Joka 
upottaa syvimmän filosofiansa kaunokirjallisen kielen, runouden ja proosan, kie-
len moniselitteisyyteen, tarinoihin siinäkin totunnaisuuksia tietoisesti vastustaen 
ja rikkoen? Joka tiedostaa ja toteaa olevansa ristiriitainen, joka itse asiassa nostaa 
ristiriidan, todellisen maailman lihallisesti olemassa olevan vastakkainasettelun, 
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tärkeimmäksi filosofiseksi työkalukseen? Tällaista ajattelijaa ei ymmärretä ja tul-
kita käsiteanalyysin tai järjestelmällisiksi määriteltyjen teorioiden avulla. Täl-
laista ajattelijaa ei tavoiteta teknisten termien tai yksiselitteisten johtopäätösten 
avulla. Tällaista ajattelijaa olen mahdollisesti pyrkinyt ymmärtämään uuttamalla 
esiin toistuvia oleellisuuksia, hahmottamalla hänen ajattelunsa kokonaisuutta 
sekä filosofian historiallisessa, että ajallis-kehollis-paikallisessa yhteydessä, tee-
moitellen, suhteuttaen, tapaillen ja ehdottaen.  

Unamunon fiktiivisen maailman sijasta olen tuonut teoreettisen, käsitteelli-
sen tarkastelun rinnalle faktiivisia esimerkkejä maailmasta.  Se ei niinkään ole 
itse luomani, vaikkakin fiktiivinen siinä merkityksessä, että kuvaukset ovat 
muistamiseni varassa, kirjaaminen itse luomani tekstin muotoinen.  Unek-
simaani sen on siinä mielessä, että olen itse ollut vuorovaikuttaen osallisena tuon 
todellisuuteen syntyessä. 

Kuinka hyvin olen tehtävässäni onnistunut? Olen pyrkinyt avoimuuteen, 
rehellisyyteen, läpinäkyvyyteen tekemisteni suhteen. Olen selvittänyt valintojeni 
ja tulkintojeni juuria, lähtökohtia ja perusteita. En ole tarkoituksellisesti manipu-
loinut havaintojani. Mitä filosofisessa mielessä on tapahtunut? Kokonaisymmär-
rykseni ihmisyyden ja kasvatuksen maailmasta on muuttunut. Olen katsonut joi-
takin ilmiöitä Unamunon jäsennysten lävitse tavalla, joka poikkeaa aiemmasta 
ymmärryksestäni. Olen kuvannut tämän tähän tutkimukseen parhaani mukaan 
auki. Tapani kasvattaa on muuttunut huomioni kiinnittyessä kasvatuksen puo-
liin, jotka ennen ymmärrystäni Unamunon kasvatusajattelusta ja ihmisnäkemyk-
sistä, olivat vain esitietoisia tai reflektiiviselle tietoisuudelleni olemattomia. 

Olen tehnyt Unamunosta oman tulkintani, joka ei ole yhdenmukainen ke-
nenkään aikaisemman Unamuno-tutkijan tai kasvatusajattelijan tulkintojen 
kanssa. Tässä merkityksessä olen kenties kuitenkin noudattanut Unamunonkin 
keinoja; luonut omaa filosofiaani ja ajatteluani. Ehkäpä menetelmänikin on 
enemmän omani kuin Unamunon. Ja näin ollen sopivassa määrin ”unamunolai-
sittain” ristiriitaista, hänenkin kanssaan ristiriidassa. 

 
Analyysi  ̶  synteesi 

 
Filosofian ollessa Unamunolle inhimillisen kokonaisymmärryksen tavoittelua, 
on ymmärrettävää, että hänen ajattelussaan filosofoinnin painopiste oli synteti-
soivan suuren kuvan tapailussa. Kuinka ymmärrys saavutetaan? Salamancan yli-
opiston 800 vuotta vanhassa julkisivussa asuu pieni sammakko ”la ranita”140, 
joka pääkallon päällä istuen muistuttaa katsojaansa kuolevaisuudestamme. 
Tuosta pienestä sammakosta on tullut koko Salamancan kaupungin symboli, 
jolla koristettuja tuotteita pursuavat turistikaupat värittävät vanhan kaupungin 
maisemaa. Unamunon väitetään sanoneen sammakosta, että ne, jotka näkevät 
vain tuon sammakon, mutta eivät julkisivun upeaa kokonaisuutta, ovat harha-
teillä. Analysoimalla Unamunon ajattelua, käsitteitä tai kasvatustodellisuutta 

                                                 
140 Tuon pienen sammakon lisäksi turisteja ja tutkijoita kummastuttaa vuodesta toiseen 
hahmo, joka näyttää aivan avaruuspukuun pukeutuneelta astronautilta: Mistä ajasta se on 
päätynyt seinään aikana, jolloin avaruusmatkailusta ei voinut edes tehdä elokuvia? 
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keskittäen huomio yksittäisiin seikkoihin tai kohtiin, nämä kokonaisuudesta eris-
täen, ei tuota sellaista filosofista kokonaisymmärrystä, joka Unamunolle oli filo-
sofian päämäärä.  

Jos taas katsomme vain kokonaisuutta, emme havaitse yksityiskohtia, 
emme pääse pintaa syvemmälle. Jos käytämme edelleen yliopiston upeaa julki-
sivua esimerkkinä, havainnollistuu myös ymmärryksemme ja havaitsemisemme 
ulotteisuus. Voimme katsoa julkisivua taideteoksena, arkkitehtuurihistorian in-
himillisenä, rakennustaiteellisena taidonnäytteenä, inhimillisen maailmankuvan 
ilmauksena. Voimme tarkastella sen antamaa ajankuvaa tai tietosisältöä. Yhtä 
lailla voisimme tutkia alkeishiukkastasolle saakka rakennusmateriaalia tai selvit-
tää seinän pinnan molekyyleistä ja jäämistä sitä, mitä rakennuksen ympäristössä 
mahdollisesti on tapahtunut kuluneina vuosisatoina.  

Seisoessani yliopiston edessä merkittävin ymmärrys on kuitenkin se vai-
kuttuneisuuden tunne, hämmästys ja kauneuden kokemus, joka valtaa ohikulke-
vat ihmiset vuosisadasta toiseen. Sydämen ymmärrys, sanoisi Unamuno. Mikä 
näistä on ymmärryksen kannalta oleellisin? Voisiko ymmärrys olla elävää, dy-
naamista, ristiriitaista, tasapainottelevaa liikettä näiden eri ulottuvuuksia välillä? 
Kumpikaan, sen enempää analyysi kuin synteesikään, ei saavuta kokonaisym-
märrystä, vaan tarvitaan molempia. Ja näiden kahden lisäksi tarvitaan eheyttä-
vää kokonaiskokemusta merkityksestä, liittymisestä konkreettiseen todellisuu-
teen, elämän kokonaisuuteen, ihmisen lihaan ja luuhun.  Varmaa on, että julkisi-
vun kokeneiden ihmisten joukossa rakennusmateriaali, atomi- ja molekyylira-
kenteen tai edes kulttuurihistorian näkökulmat eivät ole päällimmäisenä, vaan 
se, kuinka vaikuttavalta, kauniilta ja ihmeelliseltä julkisivu tuntuu, on se, mikä 
heissä jää elämään. Onko meillä ihmisinä todellista tarvetta ymmärtää sen enem-
pää? Unamunon elävä ja aikaa kestävä ajattelu siinä missä Salamancan yliopiston 
julkisivun vaikuttavuuskin tavoittavat ihmisessä jotakin, mikä käy yli yksittäisen 
persoonan, minun tai don Miguel de Unamunon yksilöllisen ymmärryksen tai 
olemassaolon.  

 
Partikulaari – Universaali 

 
Mitä oman näkökulman ja kokemuksen suunnasta, yhden ajattelijan kanssa käy-
dyn vuoropuhelun jälkeen voi sitten sanoa todellisuudesta tai siitä, miten pitäisi 
ihmisenä elää tai kasvattajana toimia? Unamuno sanoisi, että meillä on vain 
oman näkökulmamme, ja että jokainen ajattelija ja eläjä on sidottu tuohon näkö-
kulmaansa. Muun väittäminen olisi kyvyttömyyttä havaita asioiden todellista ti-
laa. Parhaassa tapauksessa minun tulisi kirjoittaa tämä tutkimus viittaamatta tai 
nojautumatta Unamunoon tehdessäni filosofiaa tai tolkkua todellisuudesta. Una-
munon maailmassa totuus löytyy tuntemalla tuon oman yksilöllisensä näkökul-
mansa ja olemalla reflektiivisesti tietoinen. Universaaleinta on partikulaari. Yk-
silöllinen ja katoavainen löytää yleisen ja ikuisen. 

Nöyränä minun on todettava, että en usko olevan muuta paikkaa lähestyä 
todellisuutta kuin oma partikulaari kokemus. Kuten Unamunokin olen vakuut-
tunut siitä, että pyrkimys puhua irti omasta olemisestaan etenkin puhuttaessa 
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ihmisestä, rakkaudesta ja kasvatuksesta, mikseipä yhtä hyvin myös totuudesta, 
hyvyydestä ja kauneudesta, olen sidottu omaan rajallisuuteeni, ajallisuuteeni ja 
paikallisuuteeni, siihen, mitä tunnen, ajattelen ja ymmärrän, siihen, mitä olen ko-
kenut ja tehnyt. Näen kuitenkin, jälleen Unamunon tavoin, että jaettu ihmisyys, 
sen myötäelävä ja ymmärtävä tarkastelu, on mahdollisuus oivaltaa ja tehdä ym-
märrettäväksi jotakin universaalimpaakin. Kieli, jolla ajattelen, sanat, joilla pää-
telmäni ilmaisen, ovat tulleet minuun toisaalta. Yhden tarinan tai fiktiivisen hah-
mon muodossa me ihmiset kuitenkin löydämme toistemme luo, kuljetamme 
ikuisia totuuksia ajan, kuoleman sekä oman mielemme ja kehomme rajojen yli. 

Mitä tutkimukseni kaltainen henkilökohtainen, Unamunon henkilöön ja 
omaan kasvattajahistoriaani kiinnittyvä tarkastelu antaa ymmärryksen näkökul-
masta minulle, muille, filosofialle? Mikä on tällaisen tutkimuksen ja lähestymis-
tavan filosofinen anti ja merkitys? 

 
Konkreettinen  ̶  Käsitteellinen  ̶  Ideaalinen 
 
Miten puhua konkreettisesta todellisuudesta filosofisesti ilman, että todellisuu-
den ydinluonne etääntyy tai haihtuu termeiksi, kielellisiksi tieteellisiksi, abstrak-
teiksi konstruktioiksi, käsitteiksi, määritelmiksi, ideoiksi, teorioiksi, muodoiksi, 
rakenteiksi? 

Miten tehdä tutkimusta arvolatautuneesta, fundamentaalisesta ihmiselä-
män ulottuvuudesta olematta normatiivinen? Voiko ihmisestä ja kasvatuksesta 
puhuakaan muuten kuin eettisesti ja aksiologisesti, kantaa ottaen? Väitän, että 
arvot ja näkemys hyvästä ovat aina läsnä. Kuinka hyvin olen tässä tutkimuksessa 
onnistunut tekemään omat sitoutuneisuuteni, arvostukseni, asenteeni, oletuk-
seni ja etiikkani läpinäkyväksi? 

Kysymys, joka minua aina jää vaivaamaan, nyt ehkä vielä enemmän kuin 
aiemmin, on filosofian rooli eettisen karttamme kompassina. Jos ja kun minulla 
on kasvattajan tietty ihmiskäsitys ja pedagoginen näkemys, missä määrin, vaik-
kapa tämän tutkimuksen myötä oivaltamani filosofiset ymmärrykset muuttavat 
toimintaani kasvattajana konkreettisessa todellisuudessa? Käsitteillä ja ideoilla 
tai ideaaleilla, ihanteilla ei kai ole juurikaan merkitystä, jos toimintani suhteessa 
elävään todellisuuteen ja kasvajiin säilyy ennallaan? On suuri filosofinen kan-
nanotto sanoa, että filosofialla tulee olla merkitystä sille, miten ihminen oikeasti 
toimii konkreettisessa todellisuudessa. Muuten se on turhaa. Luulenpa, että olen 
jälleen päätynyt Unamunon filosofiakäsityksen äärelle. Tämän tutkimuksen mer-
kitys, perustelu sen olemassaololle, voi olla vain, että se konkreettisesti tavoittaa 
jotakin elävää ja kauttani vaikuttaa siihen. 

 
Aika  ̶  Ikuisuus 
 
Missä määrin ja miltä osin tutkimani Unamunon näkemykset ja käsitykset ovat 
totta? Vastaavatko ne asioiden oikeaa laitaa? Tutkimukseni kannalta on ollut 
oleellista saada ymmärrys siitä, mitkä nämä käsitykset ja näkemykset ovat ja so-
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veltaa niitä kuin luuppina, kaukoputkena tai silmälaseina suomalaisen kasvatus-
todellisuuden tarkastelemiseen. Toinen kysymys on se, kuinka pitkälti Unamu-
non näkemykset itsessään vastaavat ihmisen elävää todellisuutta tai se, miltä 
osin minua tulkintani hänen ajatuksistaan ja sanoistaan ovat perusteltuja, oikeu-
tettuja tai totuudenmukaisia. 

Filosofia tutkii ihmisen ikuisia kysymyksiä, ainakin näin soisin olevan. 
Unamuno etsi keinoa ikuistua, saada varmuus elämän ikuisesta jatkumisesta. 
Hän käytti oman osuutensa ikuisuudesta, 72 vuotta, niin intensiivisesti kuin ku-
vitella saattaa totuuden etsimiseen, ihmisten kasvattavaan herättämiseen, traagi-
sen elämäntunteensa arvostamiseen ja toisten ihmisten, kasvatettaviensa ja Es-
panjan kielen ja kansan rakastamiseen. Silti aika oli lyhyt, eikä hän ehkä löytänyt 
etsimäänsä.  

Olen käyttänyt tämän tutkimuksen aihepiirin työstämiseen puolet eletystä 
elämästäni. Varsinaisen kirjoitustyön olen joutunut tekemään kasvattavan arjen 
konkreettisten kasvatettavien ja nykyaikaisen ihmisen hengissä säilymisen vaa-
timien asioiden välisessä hankauksessa. Olen sidottu näkökulmaltani tähän ai-
kaan ja paikkaan, sattuman, elämän ja kokemuksen esiintuomiin havaintoihin ja 
ajatuksiin. Olen pyrkinyt tutkimuksessani tuomaan Unamunon aikaa jo kestä-
neet ja ikuisuutta tavoittelevat ajatukset keskusteluun sellaisen kanssa, minkä 
toivon olevan vain meidän aikaamme liittyvä, ohimenevä tilanne kasvatuksen 
maisemassa. Samanaikaisesti olen halunnut näyttää, kuinka lopulta perustavan-
laatuisin on ajatonta niin ihmisessä kuin kasvatuksessakin. Jos saisimme ihmi-
sinä kiinni tuosta ajattomasta ja pystyisimme sen konkreettisena viemään kasva-
tukselliseen kanssakäymisemme, olisiko meillä parempi maailma kaikille ihmi-
sille? Unamuno taisteli tämän puolesta koko elämänsä. Itse puolestani toivon, 
että tästä ajasta käsin oma puheenvuoroni herättäisi niin itseni kuin muitakin oi-
valtamaan, että myös (ammatti)kasvatuksessa voi katsoa ajan yli ja tuolle puolen. 

Kuinka tutkia ilmiötä ajassa, kun se vie aikaa? Päästessäni jonkin äärelle, 
eritoten koskien suomalaista kasvatuksen maisemaa, on se jo menettänyt ajan-
kohtaisuutensa, lakannut olemasta merkittävä kysymys. Ihmiset ovat ja elävät 
ajassa, mutta (Unamunon) vastaukset eivät. Ne väittävät olevansa totta ajan yli, 
vaikka voin nähdä niiden olevan sidoksissa länsimaiseen elämäntapaan ja kult-
tuuriin. Onko se, mikä on oleellisinta, ihmisessä, ihmiselle ja kasvatuksessa py-
syvää, ajattoman inhimillistä vai sekin vain aikamme ilmiö? 

Kuinka oma ajallisuuteni näkyy tulkinnoissani? Kuinka paljon tutkimuksen 
tekemisen varrella kulunut aika vaikuttaa laadullisesti lopputulokseen ja johto-
päätösten sisältöön? Tällaisessa tutkimuksessa omat ajallisuudestani, oman ai-
kani läpi, postuumisti suodattamastani tulkinnasta käsin tekemäni johtopäätök-
set pyrkivät ilmaisemaan sitä, mikä Unamunon ajattelusta on ajatonta ja ikuista. 
Ovatko eksistentiaaliset peruskysymykset tai hyvän ja oikean kasvatuksen aivan 
käytännöllisetkin seikat sittenkin laajemmasta aikahorisontista tarkasteltuna 
meidän aikamme, Unamunon ja minun, ilmiöitä, jotka jonakin päivänä tulevai-
suudessa ratkeavat tai lakkaavat olemasta oleellisia? Sitä en omasta ajallisuudes-
tani käsin saa koskaan tietää. 
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Tässä työssäni olen esitellyt yhtä näkökulmaa ihmisen kasvattamiseen Una-
munon tarjoamilla ymmärryksen keinoilla, Unamunon ymmärryksen ja oman 
ymmärrykseni sanoilla. Huomion keskittyessä tähän näkökulmaani ja sen paljas-
tamiin oivalluksiin muu on peitossa. Ristiriidat eivät kaikkoa. Unamunon mu-
kaan se ei ole tarpeen, ei mahdollista, eikä toivottavaa: 

Joku saattaa ajatella, että kaikki sanomani on pohjimmiltaan ristiriitaista: välillä kai-
paan päättymätöntä elämää ja välillä taas sanon, ettei tämä ole niin arvokas kuin väi-
tetään. Piileekö tässä ristiriita? Varmasti! Ristiriita sydämen ja pääni välillä, sillä sydä-
meni sanoo kyllä ja pääni sanoo ei! tietenkin tässä piilee ristiriita. [-----] Ristiriita! Tie-
tenkin! Emme nimittäin elä kuin ristiriidoista ja niiden kautta; koska elämä on trage-
diaa ja tragedia loputonta taistelua ilman voittoa tai toivoa voitosta: se on ristiriita.141  
(Unamuno 2009, 26.) 

Ja mitä tulee filosofiaan,  

Näin ollen filosofiakin on tiedettä elämän tragediasta, traagisen elämäntunnon pohti-
mista. Olen pyrkinyt näissä esseissä kirjoittamaan tällaisesta filosofiasta ja sen väistä-
mättömistä sisäisistä ristiriidoista ja antinomioista. Lukijan ei pidä ylenkatsoa sitä, että 
olen käsitellyt omaa itseäni; tämä työ on ollut itse kirurgiaa, jossa ei ole käytetty muuta 
anestesiaa kuin työtä itseään. Leikkaamisen nautinto on jalostanut leikatuksi tulemi-
sen kivun. 

Ja mitä tulee väitteeseeni, jonka mukaan tämä on espanjalaista filosofiaa, espanjalais-
ten ominta filosofiaa [-----] olemus muodostuu juuri siitä, ettei se ole tiedettä eikä tai-
detta eikä moraalia vaan ikuisen tai jumalallisen ekonomiaa [-----].142 (Unamuno 2009, 
356.) 

Kaikki elävä on ristiriitaista: ihminen, elämä, rakkaus, kasvatus, filosofia elävänä 
filosofiana. Elämä ja elävyys syntyvät tästä ristiriitaisuudesta ja säilyvät vain ris-
tiriidassa. Toivoa taistelun loppumisesta tai ratkaisusta ei ole. Ristiriidattomuus 
johtaisi ajattelun ja sen myötä tietoisuuden pysähtymiseen ja kuolemaan, joten se 
ei ole se, mitä tulee tavoitella. Elämme ristiriidoista, niiden vuoksi, niitä varten.  
Ihminen on elävä verbi, dynaamisten ristiriitaisten verbien virittämä koko-
naisuus, jonka substantiiviksi kiinnittäminen on kuolemaa. Ihmisen olemista sää-

                                                 
141 Alguien podrá ver un fondo de contradicción en todo cuanto voy diciendo, anhelado 
unas veces la vida inacable, y diciendo otras que esta vida no tiene el valor que se le da. 
¿Contradicción? ¡Ya lo creo! ¡La de mi corazón, que dice que sí, mi cabeza, que dice no! 
Contradicción, naturalmente. ---------- ¡Contradicción!, ¡naturalmente! Como que solo vivi-
mos de contradicciones, y por ellas ; como que la vida es tragedia, y la tragedia es perpetua 
lucha, sin Victoria ni esperanza de ella; es contradicción. 
(Unamuno 1997a, 57-58.) 
142 Es, pues la filosofía también ciencia de la tragedia de la vida, reflexión del sentimiento 
trágigo de ella. Y un ensayo de esta filosofía, con sus inevitables contradicciones o antino-
mias íntimas, es lo que he pretentido en estos ensayos. Y no ha de pasar por alto el lector 
que he estado operando sobre mí mismo; que ha sido este un trabajo de autocirugía y sin 
más anastésico que el trabajo mismo. El goce de operante ennoblecíame el dolor de ser ope-
rado. 
Y en cuanto a mi otro pretensión, es la de que esto sea filosofía Española, tal vez la filosofía 
Española (…), es precisamente el ser no una ciencia, ni un arte, ni una moral, sino una 
economía a lo eterno, o sea a lo divino; […]. 
(Unamuno 1997a, 313.) 
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televät verbit ovat ristiriidassa keskenään. Elämä tarvitsee vastakohtansa, ihmi-
nen taistelunsa. Filosofiaa ei olisi, jos voisimme löytää kiistattomat vastaukset, 
pään ja sydämen varmuuden. Tämän pidemmälle eivät sanat ja käsitteet saattele. 
Tähän risteykseen jäävät elämään kasvatettava ja kasvattaja, konkreettiset, filo-
sofoivat, lihaa ja luuta, ajatusta ja tunnetta, ristiriitaa ja rakkautta. 
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Oli ponnisteltava niin poimiakseen niin vanhoja asioita [inhimillinen tietämys]! Sen 
jälkeen ilmenee kauhistuttava kohtalokkuus: kaikki löydetty totuus käy yhdenteke-
väksi.143 (Unamuno 1947, 49.) 

Tutkimukseni lopuksi on aika vielä yhden tarinan. Tämä tarina, niin fiktiivinen, 
toisin sanoen keksimäni, luomani, kuvittelemani, uneksimani kuin onkin, aset-
tuu maisemiltaan hyvin lähelle oman kasvattajamatkani, kasvattajaelämäni ny-
kyistä vaihetta. Siinä näyttäytyy vielä joukko asioita, jotka helposti harhauttavat 
meidät ihmiset pois ihmisyyden ääreltä ainakin ammattikasvatuksen maise-
massa.  

 
ORIENTOITUMASSA MATKAAN 

 
Kasvatusesimies Teppo aloittelee satapäisen joukon edessä uutta, ensimmäistä reforminjäl-
keistä lukuvuotta. Lukujärjestystyö on onneksi jo melkein kalkkiviivoilla, kahden viikon päästä 
on pakko olla valmista. Illat käyvät lyhyiksi, mutta vielä on aikaa. Tänä syksynä kulkua tietysti 
hidastaa tuo uuden opiskelijahallintajärjestelmän käyttöönotto. Perehdytystä toki saatiin: ”Jos 
sinut on merkitty resurssiksi tälle koulutustapahtumalle aukeaa koulutusrakennenäkymä si-
nulle automaattisesti: Eikö ole nerokas systeemi!”, sovellusasiantuntijaedustaja hihkui innois-
saan viime viikon koulutuksessa. ”Uudella järjestelmällä lukkareiden tekeminen on kyllä tai-
tolaji sinänsä”, Teppo pohtii. Merkittäessä opettajaa opettamaan tiettyjä kokonaisuuksia, 
päädytään vetovalikkoon, jossa lukee ensin ”resurssi”. Näkymäksi avautuvat vaihtoehdot: 
väline, tila, kouluttaja. Opettajalle valitaan ”kouluttaja”. Tämä resurssien valinta on vielä vai-
heessa, mutta onneksi järjestelmä on joustava; resursseja voi vaihdella ja muokata tarpeen 
mukaan. ”Näinä uuden rahoitusjärjestelmän päivinä on syytä olla tarkka voimavarojen käy-
tössä, että ne riittävät reissun loppuun saakka. Hankalaa kyllä on, kun ei ole ihan kenellekään 
selvät nuo uudet laskentaperusteet.” Ja se kyllä Teppoa hieman arveluttaa joka kerran, kun 
hän tämän valinnan tekee, että jos kasvattajaa kohdellaan kuin hän olisi resurssi tai väline, 
kuinka hän löytää voimavarat kohdella kasvajia, niin kuin he olisivat ihmisiä. 

Aamun koulutustiimin palvelupalaverissa Teppo luotsasi kasvattajia kohtaamaan ja 
näkemään kasvattajakumppaninsa, joiden kanssa sovittiin yhdessä yhteis- ja tiimikasvatta-

                                                 
143 Había que trabajar tanto para espigar cosas tan viejas [conocimiento humano]! Luego 
hay una horrible fatalidad: toda verdad descubierta se hace trivial.” (Unamuno 1947, 49.)  
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juuden käytännöistä, tavoitteista ja toteutuksesta tulevalle kasvatusrupeamalle. Kasvatus-
palvelupäällikön kanssa kerrattiin tiimille asetetut strategiset tavoitteet. Tepon mielessä häi-
lyivät eilispäivän tulos- ja kehityskeskustelun henkilökohtaisen osaamisen kehittämistavoit-
teet ja tulospalkkion mittarit. Lisäksi määriteltiin yhdessä tiimin kehittämiskohteet tulevalle 
kalenterivuodelle ja todettiin tutkinnon perusteiden jälleen muuttuvan. Sovittiin myös, kuinka 
toteutussuunnitelmien laatimistyössä edetään, kun kaikille ei työaikasuunnitelmissa ole sille 
resursoitu sidottuja tai sääntelemättömiä työtunteja. ”Tekemistä ainakin riittää”, Teppo sanoo 
itselleen. 

”Nyt ollaan sitten tässä kasvattajina odottamassa kasvajia saapuviksi ammattikasva-
tuksen kontekstiin”, Teppo mumisee itsekseen. Uudessa organisaatiorakenteessa tämä 
HoksaAmisviikon järjestely ja fasilitointi on langennut yhdeksi hänen poikkihallinnollisista eri-
tyisvastuistaan. Niissä YT-neuvotteluissa kävi lopulta kuitenkin ihan hyvin, vaikka hommia 
tuli lisää ja palkkaa tarkistettiin alaspäin, niin työt kuitenkin jatkuvat, mikä tietysti on tär-
keintä. ”Nykyään on vaan tehtävä enemmän vähemmällä, kyllähän sen ymmärtää”, Teppo 
huokaisee. Paikalle näyttää tosin tulleen vain reilu puolet opiskelunsa aloittavista opiskeli-
joista, mutta ”se nyt kai on ihan normitilanne”, Teppo miettii avatessaan diaesityksensä.  Kas-
vajan voimavarat, tahto, toivo eivät aina riitä tähän saapumiseen.  

Teppo aloittaa puheenvuoronsa. Hän katsoo yleisöä ja kysyy mielessään Kasvajilta: 
"Mitä sinulle tänään kuuluu?” Kasvattajan katseessa asuvat kysymykset: ”Miten voit? Miten 
pärjäät juuri nyt traagisen elämäntuntosi kanssa? Kuinka kiinnityt yhteisöösi ja kulttuuriisi 
ympärilläsi? Miten minä voin sinua auttaa kulkemaan? Mitä haluat, mitä tarvitset minulta juuri 
nyt?” Kasvaja vastaa: ”Ei mitään ihmeitä."  Ääneen Teppo sanoo: ”Nyt olisi päämääränä, että 
näiden tulevien parin viikon aikana tehdään Osallisuuden ja työelämässä toimimisen tutkin-
non osan digitaalisessa ympäristössä toimimisen tutkinnon osan osa-alueen digitaaliseen 
oppimisympäristöön rakennettuja tehtäviä. Kestävä kehitys tulee suoritettua kunkin osaamis-
alan omien suunnitelmien mukaisesti integroituna työelämässä oppimiseen. Seuraavaksi 
viestintä- ja vuorovaikutus - tutkinnon osan osa-alueen suomi toisena kielenä suorittajat huo-
mioikaa, että teille on järjestetty pajamainen oppimisympäristö, josta lisäinformaatioita löytyy 
opiskelijahallintajärjestelmän opiskelijaliittymästä, johon pääsette, kun saatte opintotoimis-
tosta ensin käyttäjätunnukset ja salasanat. Ne alkavat toimia ehkäpä ensi viikolla, jos uusi 
järjestelmä saadaan toimimaan. Täällä jokainen etenee omaa polkuaan pitkin. Kasvajayh-
teisö ympärillä etenee sitten kukin oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitel-
man yksilöllistä reittiä pitkin, eikä muiden tekemisiin kannata kiinnittää huomiota, vaan kes-
kittyä oman polun kulkemiseen. Tällä viikolla jokainen tekee oman vastuukouluttajan kanssa 
HOKSinsa, jota sitten pitkin opintopolkua yhdessä päivitellään. Tämän viikon aikana päivite-
tään tietokoneella ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen tai oman osaamis-
alueensa tutkintotavoitteiseen koulutukseen kuuluvan ura- ja opiskelusuunnitteluvalmiuksia 
valmentavan koulutuksen osan tai tutkinnon osan osa-aluetta henkilökohtaista osaamisen-
kehittämissuunnitelmaa digitaalisessa opiskelijahallintajärjestelmässä HOKSinsa elikkäs 
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman…” ”Hetkinen nyt vaan, mutta voitko mi-
tenkään tarkentaa ja kertoa tämän vaikka ihan selkosuomen kielellä, niin että ihminenkin sen 
ymmärtää, kun en ihan pysynyt kärryillä”, napakan oloinen aikuisopiskelija kommentoi eturi-
vistä. ”Tuota…”, Teppo epäröi, ”kyllä nämä tästä kaikille pikkuhiljaa aukenee. Tämä on nyt 
tätä reformin mukaista uutta kieltä ja termistöä. Tärkeintä on, että sulle ja teille kaikille muil-
lekin syntyy tästä sellainen ’parasta mulle’ – opiskelijakokemus.” 

Poistuessaan jaetun ajallisen opetustapahtuman yhden opetustilanteen jälkeen am-
matillisen kasvatuksen kontekstista Kasvaja osaaminen karttuneena jatkaa konkreettista elä-
määnsä ja informaalia oppimistaan muissa konteksteissaan. Kasvatusesimies hyvästelee 
hänet ja sanoen: "Olehan ihmisiksi. Nähdään huomenissa." 

Teppo poimii kannettavan koneensa kainaloonsa ja katsoo kelloa. Vielä olisi ehdit-
tävä ”Globaali ymmärrys” -asiantuntijafoorumin kokoontumiseen naapurikaupungin puolelle. 
Lähtiessään Teppo huikkaa hyvästit lähtöään tekevälle opiskelijajoukolle. Nuoret ovat jo 
menneet. Aikuisemmat oppijat viipyvät vielä kyselemässä paikalle velvoitetuilta opettajilta 
kuka mitäkin yksityiskohtaa syksyn tavoitteista ja aikatauluista. 
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Palaan nyt alun tutkimuskysymyksiini: 

1. Mitä filosofia Unamunon ajattelussa on? 

2. Millainen on Unamunon ihmiskäsitys? 

3. Mitä Unamuno ajatteli kasvatuksesta? 

4. Mitä annettavaa näillä kahdella käsityksellä on nykypäivän kasvatusajat-
telulle Suomessa? 

 
Sekä tutkimushankkeeni laajempiin tiedollisiin tavoitteisiin, jotka olivat: 

1. Ymmärtää, mitä filosofia Unamunolla on. 

2. Ymmärtää Unamunon ihmiskäsitystä ja kasvatusnäkemystä. 

3. Kokeilla Unamunon filosofian tekemisen tapaa ja keinoja ihmisen ja kas-
vatuksen ymmärtämiseksi. 

4. Soveltaa Unamunon tapaa tehdä filosofiaa nykypäivän suomalaisen konk-
reettisen kasvatustodellisuuden ymmärtämiseen ja jäsentämiseen. 
 

Vastauksina tutkimuskysymyksiin: 
 

1.  Filosofia Unamunon ajattelussa on elävän ihmisen konkreettista pyrki-
mystä ymmärtää todellisuutta, elämää ja itseään, ratkaista traagisen elä-
mäntunnon ja kuolemattomuuden kaipuun kysymykset niin persoonalli-
sella kuin universaalillakin mittakaavalla. Filosofia on ajattelua, joka lähes-
tyy runoutta. Filosofia on kielellinen prosessi, ajattelijan monodialogi, joka 
mm. metaforan, tarinan ja toiston keinoin pyrkii tavoittamaan dynaamiset 
ristiriitaiset vastakkainasettelun ihmisen olemassaolon ja elämän pohjalla ja 
ilmaisemaan nämä ymmärrettävällä ja tavoitettavalla tavalla. Ihminen elää 
filosofoidakseen, mutta ennen kaikkea filosofoi elääkseen. 
 

2.  Mitä Unamuno sanoo ihmisestä? Että ihminen on elävä verbi, konkreetti-
nen, todellinen, lihaa ja luuta, lihaa ja verta oleva olento, joka syntyy, kuolee, 
tuntee, tahtoo, toivoo, kärsii, taistelee, uskoo ja unelmoi. Ja että tämän elä-
vän ihmisen tulisi olla sekä filosofian että kasvatuksen keskiössä, ilmeinen 
lähtökohta ja sivuuttamaton päätepiste kaikelle ajattelulle ja kaikelle kasva-
tukselliselle toiminnalle. Unamunon ihminen on konkreettinen, kosketet-
tava, lihaa ja luuta, lihaa ja verta oleva syntyvä, kärsivä, kuoleva, janoava 
tunteva, ajatteleva, uskova, toivova, uneksiva, luova, ristiriitainen, ainut-
laatuinen, universaali, konkreettinen persoona ja yksilö, joka kuuluu yhtei-
söönsä ja elää traagisen elämäntuntonsa keskellä, sen voimalla. 
 

3.  Mitä Unamuno sanoo kasvatuksesta? Että elävän ihmisen kasvatuksen tu-
lee perustua kasvattajan rakkauteen kasvatettavaa kohtaan. Rakkaus on 
myötätuntoa toisen kärsimystä kohtaan ja tarkoittaa halua poistaa tämä 
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kärsimys. Unamunolle em. konkreettisen ihmisen rakastaminen on ainoa 
perusteltu tapa lähestyä kasvatusta. Kasvatus on ihmisen toimintaa, joka ei 
saa perustua tekniikoihin, käsitteisiin, menetelmiin, tieteellisiin teorioihin 
tai pedagogioihin, vaan rakentuu todellisten ihmisten välisessä kohtaami-
sessa, rakastavassa, myötätuntoisessa kasvattavassa ymmärtävässä kanssa-
käymisessä. Tämän kasvattavan vuorovaikutuksen päämäärä on kärsimyk-
sen poistaminen kasvatettavan elämästä. Kasvatuksen tavoite on ihmisen 
kasvaminen parhaaksi, mahdolliseksi täydeksi itsekseen. Se on mahdollista 
vain sellaisessa rakastavassa, kasvattavassa vuorovaikutuksessa kasvatta-
jan ja kasvajan välillä, joka tunnistaa, tunnustaa, ymmärtää ja hyväksyy jo-
kaisen ihmisen ainutlaatuisen persoonallisuuden ja kokemuksen elämän 
perimmäisestä traagisuudesta. Jaettu kokemus ihmisenä elämisestä traagi-
suuden äärellä mahdollistaa tahdon toivoa. 

 
4.  Mitä annettavaa näillä ajatuksilla on kasvatuskeskustelulle Suomessa 

vuonna 2020? Uusien pedagogioiden ja opetusteknologioiden kehittämisen 
sijaan tai rinnalla voisi olla hyvä katsoa traagista elämäntuntoa silmästä sil-
mään tai sydämestä sydämeen yhdessä kasvatettavien kanssa. On tarpeen 
kasvattaa konkreettisen, elävän ihmisen kaikkia puolia: tunnetta, kaipuuta, 
ajattelua, toivoa, uskoa, tahtoa ja uneksimista. Voisimme joskus unohtaa 
tarpeemme muokata tuottavia työntekijöitä, veronmaksajia ja talouskasvua 
ylläpitäviä kuluttajia ja vain asettua vuorovaikutukseen kasvajan kanssa 
paljaana elämän ihmeellisen merkityksellisyyden, traagisuuden, ja niistä vi-
riävän toivon ja tahdon äärelle. Voisimme hetken vain elää kasvajiemme 
kanssa. Tekemällä kasvatusfilosofista tarkastelua Unamunon filosofian kei-
noin ja sanoin, meille avautuu näkemys ihmisestä ja kasvatuksesta, joka on 
lähellä ihmisen koettua ja toteutuvaa todellisuutta käsitteellisen, teoreetti-
sen abstraktin ja älyllistetyn, rationaalisen kuvauksen sijaan. Tämä avau-
tuma on hedelmällinen, koska se ei perustu asettamiimme ihanteisiin tai 
epärealistisiin oletuksiin tai päämääriin, vaan pyrkii kuvaamaan todellista 
ihmistä, oikeata, kosketettavaa ja koskettavaa ihmistä kasvamassa todelli-
seen elämään ja maailman todellisten tuntojensa kanssa. 

Unamunon näkemyksen kautta voimme nostaa kasvavan ihmisen ja 
kasvattavien ihmisten toiminnan myös ammatillisen kasvatustyön keski-
öön. Reformit ja säästöt eivät tapahdu ensisijaisesti ihminen edellä. Näiden 
keskellä ja näitä suunniteltaessa emme kasvattajina tai kasvatuksesta säätä-
vinä, kasvatustyötä johtavina, kasvatuksesta kirjoittavina ja sitä tutkivina 
ihmisinä saa unohtaa, että olemme tekemisissä konkreettisten ihmisten ai-
nutkertaisten elämien kanssa. He elävät toisenlaisessa todellisuudessa kuin 
me ”vanhat” ja ”älymystö”/”intellektuellit”. Näiden konkreettisten ihmis-
ten mahdollisia tulevaisuuksia me kasvattavat ihmiset emme voi etukäteen 
tietää, emmekä saa sitä heidän puolestaan määrittää. 

Lopulta Unamunon näkemysten anti tämän päivän suomalaiselle 
kasvatusmaisemalle ja kasvattajalle palaa uudestaan ja uudestaan yhden 
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perusoivalluksen tuntumaan: myötätuntoinen, hyväntahtoinen, pitkän ai-
kavälin kärsimystä vähentävä, kohtaava, elämän traagisen tunteen ja konk-
reettisen elävän kasvajan hyväksyvä, ymmärtävä, traagisuudessaan toi-
veikas, jatkuva, elämänkestävä ja  -mittainen toisen ihmisen läsnäolo on tie 
onnistuneeseen kasvuun, hyvään ja onnistuneeseen ihmisen elämään ja lo-
pulta hyvään, inhimilliseen yhteiskuntaan. 
 

Kasvatuksen näkökulmasta Unamunon ajattelun voi vielä tiivistää seuraavaan 
viiteen vetoomukseen tai väittämään:  

 
A)  Kasvattaja tarvitsee filosofian eli kokonaisymmärryksen ihmisestä, elä-

mästä ja kasvatuksesta.  
 
B)  Kärsimys traagisen elämäntunnon muodossa on ihmisen elämän ristirii-

tainen perustilanne, joka kasvattajan täytyy tunnistaa, kohdata, ymmär-
tää ja hyväksyä niin kasvatettavassa kuin itsessäänkin.  

 
C)  Kasvatus tapahtuu rakastaen, ei teoreettisia, tieteellisiä, pedagogisia jär-

jestelmiä rakentaen, tunteessa ei tiedossa, sydämessä, ei päässä. Kasvat-
tava rakkaus on ihmisen myötätuntoista, intohimoisesti hyvää tahtovaa, 
kasvattavaa läsnäoloa toiselle ihmiselle, halua, ei koskaan dogmi, ideo-
logia, aate, ihanne tai pedagoginen, tiedollinen projekti, vaan ihmisten 
välistä elävää vuorovaikutusta, ristiriitaista elämää.  

 
D)  Kasvattaminen on kasvajien yllättämistä ja innostamista onnistumaan 

sekä muuttamaan itseään ja maailmaa.  
 
E)  Ihminen tarvitsee kognitiivisten taitojen ja rationaalisen tiedon lisäksi 

uneksimisen ontologiaa ja kieltä. Kasvattajalla on valtaa ja mahdollisuus 
tarjota kasvajalle keinoja, tilaa ja kieli luoda itsensä, unelmansa, elä-
mänsä ja ennen kuvittelematon todeksi. Näistä tämä viimeisin kaikkein 
suurimmassa määrin on omaa toiveikasta tulkintaani kaikesta siitä, mitä 
ymmärrän Unamunon sanoneen, kirjoittaneen, tehneen ja eläneen. 

 
Tutkimushankkeeni tavoitteiden onnistumisesta voisin todeta seuraavaa: 

 
1. Tutkimusmatkani myötä löysin Unamunon ajattelusta ydinajatuksen filo-

sofiasta elävän ihmisen, elävänä, elämää palvelevana kokonaisymmärryk-
seen pyrkivänä toimintana. Poimin oman ymmärrykseni puitteissa ryp-
pään keinoja: monodialogin, tarinan, metaforan, toiston ja ristiriidan, joilla 
Unamuno teki omaa filosofiaansa, tavalla, jolla muut eivät aiemmin ole hä-
nen ajatteluaan jäsentäneet.  

 
2. Minulla on nyt eheämpi ymmärrys, soveltuvampia sanoja rakentaa ajatuk-

sia ja ilmaista kielellisesti ymmärrystäni ihmisestä ja kasvatuksesta. Katson 
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ja koen nyt kasvavaa ihmistä pureksitun oikeutetusti kasvatustieteellisten 
teorioiden tai filosofisten käsitteiden sijaan elävänä olentona, joka verbein 
asettuu elämään uneksittua traagista todellisuuttaan. Sydämeni saa otteen 
siitä, mitä Unamuno tahtoo sanoa, vaikka sanat yhä jättävätkin kysymään 
hämmentyneenä. Muistan myös paremmin olla unohtamatta ihmistä itse 
toimiessani virkamiehenä ”oppijoiden” ja vanhempana omien ”kasvajieni” 
kanssa. Minun on vaikeampi ohittaa heitä tai unohtaa heidän ihmisyytensä 
– ainakin hetken aikaa. 

 

3. Kokeilin monodialogia, metaforaa, tarinaa ja toistoa saapuakseni ihmisen ja 
kasvatuksen äärelle konkreettisen ja kuvitteellisen kohdatessa, toista kautta. 
Koen kokeiluni olleen hedelmällinen, mielekäs, antoisa ja ymmärrystäni li-
säävä. Unamunon filosofisilla keinoilla on annettavansa inhimillisen todel-
lisuuden ymmärtämiseksi filosofisessa tarkastelussa, joka perustuu näihin, 
hieman perinteisestä poikkeaviin tai ainakin aiempaa ilmeisemmin ja lä-
pinäkyvämmin ilmaistuihin keinoihin ajatella elämää ja tavoitella totuutta.  

Missä määrin valitsemani metaforat olivat toimivia, ymmärrystä lisää-
viä? Missä määrin juuri ne tarinat, jotka valitsin kirjoittaa kertovat jotakin 
oleellista? Hahmotinko riittävässä määrin niitä ristiriitoja, jotka ihmisen ja 
kasvatuksen pohjalla hiertävät? Jos osaisin vastata muusta kuin omasta ra-
jallisesta, erehtyväisestä ja puutteellisesta hahmotuksestani käsin, saattaisin 
vastata muutakin kuin, että en tiedä. Lopputulos voisi olla johdonmukai-
sempi, jäsentyneempi, vähemmän häilyvä. Toisaalta juuri tietynlainen su-
muisuus, tarkkarajaisuuden puute on myös tavoitteellista Unamunon kei-
noissa, jotka pyrkivät koskettamaan todellisuutta sellaisena kuin se ihmi-
selle tarjoutuu: usvan keskellä, hetkellisten kirkkauksien välähdyksinä, luo-
kittelua, määrittelyä paeten, polveilevana, liikkuvana, elävänä virtana sa-
noja, ajatuksia ja oivalluksia. 

 
4. Sovellettuna käsinkosketeltavaan, ajankohtaiseen suomalaisen kasvatuk-

sen todellisuuteen Unamunon filosofia toi tuoreen, toisenlaisen näkökul-
man kokea ja havainnoida ympärilläni tapahtuvaa. Mikä liittyy juuri tähän 
aikaan, on erotettavissa siitä, mikä on pysyvää elävää ihmistä kasvatetta-
essa. Sovelsin keinoja löytääkseni kestävämpää näennäisen takaa. Valikoi-
mani ilmiöt ovat vain yksittäisiä irrallisia esimerkkejä siitä, mitä kasvatuk-
sen maisemassa tällä hetkellä liikkuu. Se, mikä säilyy, on ihminen olemi-
sensa traagisuudessa, kasvatus perustavanlaatuisena inhimillisenä, välttä-
mättömänä pyrkimyksenä, uusien ja vanhojen välinen ylittämätön kuilu, 
ristiriidat Menonin paradoksi etunenässä. Saavutin tämän oivalluksen, 
vaikka paljon nykyisyydessämme liikkuvista ilmiöistä jäi käsittelyn ulko-
puolelle ja moni asia ikuisesti hämärän usvan peittoon. 
 

Hullunkurisella ja ristiriitaisella tavalla Unamuno on tehnyt itsestään kuolemat-
toman. Hänen työnsä ja teoksiensa merkitys on kudottu syvälle espanjankieli-
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sen ”pueblon” ytimeen, enkä usko, että häntä unohdetaan tulevinakaan vuosisa-
toina. Nyt suomenkielisillä lukijoilla on mahdollisuus ottaa Unamunon filosofia 
omakseen. 

Mitä viime kädestä Unamunosta jää lihaa ja luuta olevaan käteen? Mitä voi-
daan tiivistää? Meidän tulee niin kasvatuksessa kuin elämässäkin asettaa elävä, 
konkreettinen ihminen ideologioiden, dogmien, doktriinien, käsitteiden, teorioi-
den ja määritelmien, taloudellisen voiton ja kasvun sekä politiikan ja vallantah-
don edelle. Vaikka tämä saattaa vaikuttaa itsestään selvältä, Unamunon sanoma 
on tänä päivänä vähintään yhtä ajankohtainen kuin sata vuotta sittenkin. Huoli 
nuorista ei ole vähentynyt, ehkä pikemminkin olemme tulleet asioista tietoisim-
miksi, mikä tekee huolestakin suurempaa. Lisäksi meidän tulee rakastaa niitä, 
joita kasvatamme, niitä, joiden haluamme tulevan ihmisiksi toisilleen. 

Kun liikumme kasvatuksen maailmassa, olemme aina ihmisten joukossa. 
Ihmisiä ovat ne, jotka kasvavat, ihmisiä ovat ne, jotka kasvattavat. Voidaksemme 
kasvattaa Unamunon ehdottamalla tavalla, on sekä kasvajille että kasvatettaville 
oltava puitteet, jotka mahdollistavat konkreettisen, lihaa ja luuta, päätä ja sy-
däntä olevan ihmisen läsnäolon ja toimintakyvyn kaikkine verbeineen. Ympäris-
töt ja olosuhteet, voimavarat ja vaatimukset, joita näille ihmisille, meille ihmisille, 
viritetään, tarvitaan tilaa, aikaa, voimavaroja, ja Unamunolla erityisesti, vapautta, 
rakkautta ja tahtoa tehdä työtä, kestää tylsyyttä, ponnistella, sietää kärsimystä ja 
silti olla toisiakin varten myötätuntoinen. 

Tartun vielä siihen, mistä tutkimukseni sai alkunsa eli kysymykseen kas-
vajien kohtelemisesta ”niin kuin he olisivat ihmisiä”. Mitä Unamunon ihmiskä-
sityksellä ja kasvatusnäkemyksellä on annettavaa tähän kysymykseen? Jos me 
kasvattajat tunnistaisimme ja hyväksyisimme Unamunon ihmisen eri puolet, sen 
elävät verbit, eritoten kaipuun kuolemattomuuteen, kärsimisen, traagisen elämi-
sen tunteen, taistelun ja tahtomisen, uneksimisen itsessämme ja kasvajissa, toi-
sissamme, olisimmeko silloin ihmisiä toisillemme? 

Jos kasvatus perustuisi Unamunon kasvatusajattelun painottamalle tavalle 
konkreettisen ihmisen lihassa ja luussa tuntuvaan ja koettuun konkreettiseen 
kasvattavaan rakkauteen, eli koettuun haluun kaikessa mahdottomuudessaan 
poistaa kasvavan ihmisen kärsimys, myötätuntien, myötäkärsien ja hänelle hy-
vää tahtoen, olisiko kasvatus silloin elävän ihmisen kasvattamista? 

Huomaan kysyneeni monta kysymystä löytämättä sen enempää Unamu-
nolta kuin muualtakaan yksiselitteisiä vastauksia. Ehkä kysymysten kysyminen 
ja ilmaiseminen on vastauksia tärkeämpää. Ehkä se on tärkeintä. Miten tekemäni 
tutkimustyö, kysymiseni, vaikuttaa kasvattajuuteeni ja kasvattamiseeni? ”Rakas-
takaa lapsianne ja osannette heitä opettaa.” Ehkä se riittää. Elävässä kasvatuksel-
lisessa, ihmisten välisessä kanssakäymisessä muutakaan vastausta minulla ei ole. 
Vaihtoehto, ilman rakkautta kasvattaminen, tuntuu mahdottomalta. Kysyä voi 
myös, mikä kaikki on jäänyt tässä tutkimuksessa huomaamatta ja huomioimatta 
Unamunon ajattelusta, ihmisestä ja kasvatuksesta ikuisena tai aikaamme sidot-
tuna ilmiönä? 
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Mikä on tämän tutkimukseni merkitys? Unamuno sanoisi kenties, että vain 
sen merkityksellä minulle ihmisenä on väliä. Ja että tämä henkilöityvä, yksilölli-
nen merkityksellisyys on ainoa mahdollisuus siihen, että sillä on universaalim-
paa merkitystä. Olen kirjoittanut tätä sydämestäni. Tarpeeni tämän työn tekemi-
seen on alusta saakka kummunnut halustani ymmärtää maailmaa, todellisuutta, 
ihmistä ja filosofiaa. Tämä matka on ollut osa ratkeamatonta taisteluani totuuden 
tavoittamiseksi. Toivon, että näillä sivuilla on ollut merkitystä minulle itselleni, 
merkitystä, jossa tuntuu, näkyy, kuuluu, tuoksuvat traagisen elämäntunnon mi-
nulle antamat toivon ja häikäistyneisyyden kirpeät kaiut. Unamuno on ollut 
kumppanini kuvatessani sitä maailmaa, jossa elän ihmisenä, äitinä ja opettajana. 
Kaksi samaan tahtiin sykkivää sydäntä, ajatuksia ja kontradiktioita kaikkeuden 
ikuisuudessa. Sillä, jos millä, on merkitystä -MINULLE. 

Missä määrin kirjoittamani kertomukset ovat MINUN tarinoitani, omiani? 
Onko minulla oikeus kertoa niitä tai sekoittaa tosiasioita fiktiivisiksi konstellaa-
tioiksi? Vaikka olen kertonut ne niin, ettei niiden taustalla ja kudoksessa olevia 
eläviä ihmisiä voi tunnistaa, olenko tehnyt vääryyttä niitä kohtaan, joita olen aja-
tellut ja kuvannut faktiivisissa kertomuksissani? Saanko kertoa ominani tarinoita, 
jotka ovat myös monien toisten tarinoita? Kun teen tämän tutkimuksen yhtey-
teen esimerkinomaisesti fiktiivisen verhon läpi, postuumisti suodatettuna, missä 
määrin kerron mitään, mikä on totta, konkreettista, merkityksellistä? 

Vain paljaus, avoimuus ja rehellisyys toisten ja itsen edessä voi olla hyvän 
ja toden lähtökohta, sanoo don Miguel, jolle jätän nyt jäähyväisiä pitkän yhteisen 
matkan jälkeen. Olenko ollut tässä tutkimuksessa rehellinen ja avoin? Tiettyyn 
rajaan asti, rajaan, jonka asettavat käsityskykyni, elämänkokemukseni ja muistini, 
aika ja tutkimuksen raamit, olen pyrkinyt kertomaan ja kirjoittamaan asioista si-
ten, kun ne minulle aukenevat. Faktiiviset tarinat olen kirjoittanut muistista niitä 
tahallisesti vääristelemättä, omat ajatukseni avoimesti, niitä suodattamatta, Una-
muno -tulkintani monelta kannalta katsoa, käyttämättä häntä tietoisesti ja tarkoi-
tuksellisesti vain oman asiani perustelemiseen.  

Olen kysynyt, koska en tiedä, ihmetellyt, koska sitä filosofia on, kuvannut 
esittämättä kovin montaa normatiivista lausumaa. Täysin avoin en ole ollut edes 
siinä määrin, kuin oman tietoisuuteni mutkat sen sallivat. Kaikkein kipeimpiä 
asioita sen enempää oman lapsen kasvattamisesta, oman traagisen elämäntun-
toni kanssa elämisestä kuin opettajuuden herkimmistä kohtaamisista tai suurim-
mista epäonnistumisistakaan, en ole näille sivuille kirjoittanut. Unamuno oli mi-
nua rohkeampi. Hän ei tokikaan tarkoittanut alun perin kaikkia tekstejään jul-
kaistaviksi, vaikka aavisteli kyllä tätä kirjeitään ja päiväkirjojaan, henkilökohtai-
sia muistiinpanojaan tehdessään.  

Kun minulla nyt on etuoikeus lukea Unamunoa paljaana ja kokonaisena 
konkreettisena ihmisenä, pääsen lähemmäksi häntä kuin te, lukijani pääsette mi-
nua, sillä vielä en ole kyllin rohkea tai siinä paikassa, missä moinen avoimuus ja 
rehellisyys olisi eettisesti perusteltua, oikeutettua ja hyväksi. Miettimään kuiten-
kin jään, millaista olisi ihmisen elämä, jos me kaikki olisimme toisillemme pal-
jaita pelkojemme, traagisine elämisen tunteinemme, epävarmuuksinemme ja toi-
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voinemme. Voisinko kasvattajana paljastaa oman voimattomuuteni ja tietämät-
tömyyteni sen sijaan, että esitän lapsilleni ja opiskelijoilleni ponnekkaasti osaa-
vaa, vahvaa ja tietävää aikuista ja opettajaa? Aina kun annan kyyneleeni lasteni 
tai opiskelijoitteni näkyviin, saan vastineeksi lohdun halauksia ja sanoja, myötä-
tuntoisia katseita ja ymmärrystä, halua auttaa. Kertaakaan en muista, että minun 
paljauteni ja haurauteni olisi kasvatustilanteessa johtanut lapsen tai nuoren käyt-
täytymisen tai toiminnan muuttumiseen pahemmaksi, kuin se tilanne, joka ne 
mahdollisesti aiheutti. Ivan, torjunnan ja kapinan jäljet haihtuvat, kun asetun 
epätäydellisenä, vajavaisena ja rikkinäisenä ihmisenä toisten näkyviin. Silloinkin, 
kun toiset ovat vasta kasvamassa ihmisiksi.  

Ilman lukemattomia kohtaamisia opiskelijoitteni kanssa vuosien varrella ja 
arkista kulkemista lasteni rinnalla, en olisi kasvanut siksi, mikä nyt häilyvästi 
koen olevani. Vaikka kasvatus on epätasa-arvoinen suhteena lapsen ja aikuisen 
tai kasvajan/kasvatettavan ja kasvattajan välillä, niin kuin sen on välttämättä ol-
tava, voi se olla myös hetkittäin ja samanaikaisesti kahden ihmisen välistä koh-
taamiset elämän traagisuuden ja surun, näiden antaman kirpeän onnen ja hedel-
mällisen ristiriidan äärellä. Kasvattajana oleminen ei sulje pois mahdollisuutta 
olla myös ihminen. Lapsi on aina ihminen kohdattavaksi. Tähän ristiriitaan jätän 
teidät hyvät lukijani ja itseni, oman kasvattajani. 

Unamunon kuvaus ihmisestä ei ole kaikenkattava tai aukoton. Hänen kas-
vatusfilosofiansa ei muodosta järjestelmällistä, johdonmukaista, helposti miellet-
tävää kokonaisuutta. Aukotonta ymmärrystä kummastakaan asiasta ei Unamu-
non ajattelun perusteella ole tarkoituksenmukaista edes pyrkiä muodostamaan. 
Unamuno haluaa herätellä ja ravistella ajattelemaan ja siinä hän kyllä onnistuu 
niin ihmisen kuin kasvatusfilosofiankin suhteen. Vaikka, kuten tässä tutkimuk-
sessa on tullut ilmi, Unamuno ei ole ajatustensa kanssa yksin eikä irti vahvasta 
filosofian perinteestä, jonka perustuksiin hänkin nojaa, Unamunolla on myös jo-
takin omintakeista ja ainutlaatuista annettavaa kasvatusfilosofiseen keskuste-
luun. Hänen näkemyksensä ihmisestä peilaa näkyviin sellaisia oleellisia ihmi-
senä olemisen puolia, jotka meiltä näyttävät unohtuvan reformien, kiihtyvän tek-
nologisen kehityksen ja poliittisen epävarmuuden globaalissa myllerryksessä. 
Ihminen on konkreettinen, ihminen on tietoisen olemassaolon keskiössä ja tämän 
vuoksi traagisessa erityisasemassa maailmankaikkeudessa. Tästä erityisestä, ai-
nutlaatuisesta, jaetusta yksinäisyydestään käsin ihminen kärsii traagisessa elä-
mäntunnossaan, kuoleman pelossaan, omaan lihaansa ja luuhunsa, tietoisuu-
tensa tuottamiin kokemuksiinsa sidottuna. Kasvattajina/kasvatuksessa tämä on 
huomattava ja huomioitava, jotta tavallisten ihmisten kasvattaminen on mahdol-
lista. Pedagogisten ihanteiden, lainsäädännön tai ohjauksen keinoin, rationaali-
seen tieteelliseen tietoon yksin vedoten ihmisen kasvattaminen johtaa traagisiin 
lopputuloksiin. Ihmisten keskinäinen myötätunto, rakkaus, erityisesti kasvatus-
kanssakäymisessä on välttämätöntä, jotta tavallisena ihmisenä eläminen on mah-
dollista. Kohdelkaamme toisiamme niin kuin ihmisiä, koska olemme kaikki ih-
misiä, tuntuu sekä Unamuno että kasvava sukupolvi sanovan. Näin voimme olla 
ihmisiksi itsellemme ja toisillemme. 
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Unamuno sanoo, ettei ole soveltuvaa, määriteltävissä olevaa pedagogiaa, 
joka ratkaisisi kasvatuksen oleelliset kysymykset käytännön, elävästä kasvatus-
toiminnasta puhumattakaan. Silti hän tuo rakkauden kasvatuksen lähtökohtana 
johtolangaksi, jonka vaatimus lähenee kategorista, ehdotonta, imperatiivista pe-
riaatetta. Tähän liittyen herää kaksi tutkimushankkeeni kannalta keskeistä kysy-
mystä. Ensinnäkin missä määrin Unamuno aidosti peräänkuuluttaa rakkautta jo-
nakin periaatteena ja missä määrin rakkaus Unamunolle on kasvatusvuorovai-
kutusta laaduttava ja kasvatustoimintaa sävyttävä tunteen, eksistentiaalisen pe-
ruskokemuksen ja ihmisten välisen kanssakäymisen suhtautuminen tai asenne, 
joka ei voi olla velvoittava, syntyä velvollisuudesta tai viritä muusta kuin itses-
tään? Näin ollen kasvattajalta ei voisi vaatia rakkautta lähtökohtaisesti, koska se 
ei ole hänen valittavissaan. Toiseksi jää kytemään kysymys siitä, mitä kasvatuk-
sesta jää jäljelle, mihin sen tosiasiallisesti voi pohjautua, jos Unamunon näkemys 
rakkaudesta kaiken kasvatuksen perimmäisenä mahdollistajana ja edellytyksenä 
otetaan pois? Millaista on kasvatus, jota rakkaus ei lainkaan kosketa, joka vali-
taan, määritetään ja toteutetaan vaikkapa puhtaasti Kantin kategorisen impera-
tiivin ja konstruktivistisen tai behavioristisen tai jonkin muun kasvatusteorian 
mukaan kehitetyn pedagogiikan keinoin? 

Vielä sananen Unamunon filosofisista keinoista. Kasvavaa ymmärrystä ta-
voitteleva monodialogini on tulossa päätökseensä ja koen prosessin kasvattaneen 
ja opettaneen minua. Raukeamattomia jännitteitä jää monen asian välille. Edellä 
mainittu rakkauden kategorinen vaade vs. rakkauden elävä hallitsematon emo-
tionaalinen perusolemus. Tutkimukseni muodon ja sisällön välinen jännite. Yrit-
täessäni kuvata Unamunon näkemyksiä tällaisessa akateemisessa määrämuotoi-
sessa tekstissä teen vääjäämättä vääryyttä hänen perusideoitaan kohtaan. Sama 
ristiriita on vallitsevana hänen omissakin teksteissään. Pyrkiessään kuvaamaan 
pedagogiikan pedagogiattomuutta Unamuno tulee kuvanneeksi ehdottomia ka-
tegorisia vaatimuksia onnistuneella ja mahdolliselle kasvatukselle. Kenties kai-
kista oleellisin ristiriita, sellainen, jonka Unamunokin näkee ratkaisevaksi ja ole-
massa olevaksi, on kasvatukseen liittyvien ajatusten ja näkemysten ja kasvatta-
jana kokemani, eläväni ja toteuttamani todellisuuden näköinen kuilu.  

Voin ajatella kasvatuksesta mitä hyvänsä, mutta rakastavankin kasvatuk-
sen vuorovaikutteisessa, konkreettisessa, ihmisten lihallisessa, ajallisessa, rajalli-
sessa todellisuudessa tulen kuitenkin kasvattaneeksi niin opettajana kuin äitinä-
kin epätäydellisesti, oman vajavaisen konkreettisen ihmisyyteni ehdoilla, kuten 
jokainen kasvattaja niin ammattilainen kuin vanhempikin aina tekee. Eräs juuri 
tämän tutkimukseni ja tutkimusaiheeni näkökulmasta keskeinen ristiriita tai jän-
nite on myös akateemisen opinnäytteen vaade etäisyydestä ja kriittisyydestä tut-
kimusaihetta kohtaan suhteessa Unamunon menetelmälliseen sisältä käsin ta-
pahtuvaan, elettyyn, sydämen pyrkimykseen ymmärtää toisen sanomaa ja ajat-
telemaa. Unamunoa tutkineet ovat perinteisesti jakautuneet kriitikoihin ja ihaili-
joihin, enkä edelleenkään tämän tutkimusprosessin läpikäyneenä voi havaita lei-
riäni vaihtaneeni. Olen myötäsukainen, ja näen kritiikin kohdistuvat usein sellai-
siin hänen ajattelunsa ja näkemystensä ukottuvuuksiin, jotka hän jo itse omassa 
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johdonmukaisen epäjohdonmukaisessa mutta lopulta itseään tihentävässä ja se-
littävässä, täydentävässä monodialogissaan myös katsoo arvioivin ja kriittisin 
katsein. Päätyen silti lopulta takaisiin omiin johtopäätöksiinsä. 

Osa tutkimisen prosessiani on ollut jatkuva prologi- ja tämän epilogiluvun 
uudelleenkirjoittaminen. Sitä mukaa, kuin otin askelia eteen- ja taaksepäin, si-
vulla tai harhaan, kirjoitin tekemäni ja kokemani, ajattelemani ja tavoittamani 
vuoroin alkuun, vuoroin loppuun tätä kertomustani. Nämä kaksi lukua ovat mo-
nodialogini ydintä, reflektiivisesti ylätasolle asettumista suhteessa muuhun kir-
joittamaani ja löytämääni. Ja näin matkani aivan loppumetreillä, on vaikea sanoa, 
kumpi on prologi, kumpi epilogi. Unamunolle ne olivat käytännössä samaa asiaa. 
Ehkäpä ne ovat molemmat molempia. 

Uskollisuuteni Unamunon keinoille on ollut horjuvaa. Oma tapani työsken-
nellä on ollut liian jäykkää ja johdonmukaista ollakseen varsinaisesti ja puh-
taasti ”unamuniaanista”. Voidakseni jäsentää ja pitää kasassa, hahmottaa ja mai-
semoida universumin, jos ei sitten multiversumin rajattomuuteen karkaavaa 
maisemaa, olen valinnut lievää väkivaltaa ja ainakin mielivaltaa käyttäen luuran-
gon, jonka varaan olen kerrostanut ja jonka päälle olen pinonnut tutkimukseni 
konkreettisen ruumiin elementtejä: tarinoita, tutkimuksia, julkisen keskustelun 
teemoja, ristiriitaisia elämään jäämiä jännitteitä ja metaforia. Nämä olen kerännyt 
yhteen monodialogiin, joka on tämä väitöskirjatutkimus. Työni jättää minut kuin 
varmasti lukijankin keskelle yhä hahmottumatonta ja muuttuvaa maisemaa.  

Olen tehnyt matkaa, kulkenut polkuja, luonut karttaa, ottanut askelia. Jos 
asiaa tarkastelee reflektoiden metatasolta Unamunon vaateen näkökulmasta, 
jossa jokaisen tulee kulkea omaa reittiään, luoda oma matkansa ja maisemansa 
auktoriteetteihin tukeutumatta, toisten ajatuksia omimatta, olen ehkäpä kuiten-
kin onnistunut hänen jälkiään seuraamaan. Siinä määrin kuin akateemisen opin-
näytteen puitteissa on mahdollista tehdä omaa tietään. Lopputulema on siis toi-
voakseni näköiseni matka, ei Unamunon, eikä kenenkään muunkaan. Lukijan ar-
vioitavaksi jää, missä määrin, muodoin ja laaduin kuvaamanani maisema voi toi-
mia hänen itsensä tai jonkun toisen ymmärryksen matkan kompassina. Tämä 
tuotos on minun suodatukseni, minun seikkailuni, matkani ja maisemani. Turha 
olisi sitä muuksi väittää. Ihannetilanteessa se on ehkä luonut jotakin sellaista sa-
mastuttavaa, jota en tavoitellut tai aavistanut sen antavankaan, myös jonkun toi-
sen kulkijan elää ja tavoittaa. Kaiken aikaa olen elänyt kasvattajien ja kasvajien 
äärellä, itse kasvaen. 

Mitä tarkoittaa kasvattaminen ”niin kuin me oltaisiin ihmisiä”? Unamunon 
ihmiskäsityksen ja kasvatusajattelun raameissa ehkä seuraavaa: Ihminen ei saa 
koskaan olla vain väline, vaan aina päämäärä itsessään, kaikkein tärkein niin fi-
losofian kuin kasvattamisenkin näkökulmasta. Ihmisenä olemisen päämäärä on 
itsekseen ja täyteen mittaansa kasvaminen. Tämä päämäärä jää aina kesken-
eräiseksi, kuten kaikki muukin konkreettisen, elävän ihmisen elämässä. Elävä 
elämä on jatkuvaa vastakkaisten, ristiriitaisten jännitteiden dynaamista han-
kausta, joka juuri itsessään, ratkeamattomuudessaan on elämän perusolemus, 
sen hedelmällinen ylläpitäminen ja eläminen tavoite sinänsä. ¡Hay qué vivir! 
Hyvä kasvatus toteutuu kohtaamalla, hyväksymällä ja ymmärtämällä traaginen 
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elämäntunto niin toisessa kuin itsessään, olemalla läsnä, tarjoamalla toiselle traa-
gisen ihmisen läsnäolo, heijastuspinta ja rakkaus ratkeamattomien kysymysten, 
raukeamattomien jännitteiden ja kuolemattomuuden jatkuvan kaipuun äärellä. 

Puheenvuoroni jää vajavaiseksi häivähdykseksi. Väreileväksi kangas-
tukseksi keitaan yllä. Muistan, kuinka Juha Varto luennoidessaan meille sosio-
nomeiksi opiskeleville ammattikorkeakoulupioneereille filosofiasta ja siinä sivu-
mennen innostaessaan minut toden teolla hakeutumaan filosofian pariin, eräällä 
luennolla meille väitettään konkretisoidakseen leyhäytti takkinsa pöydän päälle 
havainnollistaen sitä, kuinka jonkun totuuden osa paljastuessa jokin toinen osa 
väistämättä peittyy pois näkyvistä. Varton takki piilotti alleen tuolloin hyvin uu-
denaikaisen kosketusnäyttölaitteen, joka piilotettuna takin alle sai aikaan sen, 
että auditorion valkokangas, äänentoisto ja heijastusjärjestelmä menivät sekaisin 
ja alkoivat elää omaa levotonta elämäänsä. Yleisöön tämä teki odottamattoman 
vaikutuksen ja Vartokin, jonka harvoin näin hymyilevän, oli ilmeisen huvittunut 
demonstraationsa saamasta yllättävästä käänteestä.  

Tutkimukseni on kääntänyt katseen valikoituihin seikkoihin ja jättänyt toi-
sia kokonaan huomioitta, unohtanut toisia huomaamattaan ja piilottanut joitakin 
tieten tahtoen joko tutkimuseettisistä tai muista syistä. Osa näistä kätketyistä on 
salaista itsellenikin. Oleellista saattaa olla myös ja erityisesti se, mitä jäi ilmaise-
matta, se mistä ei edelleenkään puhuta, vaikka tässä toivoinkin tuovani kuulu-
viin sellaista, mistä kasvatuksen maailma liiaksi vaikenee, mikä kasvattajilta tur-
han usein unohtuu tai jää liian vähälle huomiolle: konkreettinen, lihaa ja verta 
oleva, traagista elämäntuntoaan elävä, unelmoiva ja kaipaava, kasvava ihminen. 

Tutkimukseni johtopäätöksen tai sanoman, jos akateemisella opinnäytteellä 
sellaista saa olla, taikka tarinani opetuksen voisi kenties tiivistää seuraavaan ve-
toomukseen: 
 

Älkää(mme) unohtako konkreettista, traagisuudessaan kärsivää ja kaipaa-
vaa, toivossaan tahtovaa, elävää ihmistä filosofiassa, kun teette kasvatuspo-
liittisia päätöksiä, laaditte säädöksiä, kirjoitatte kasvatukselle kieltä. Ja äl-
kää(mme me) kasvattajat kaihtako rakastaa konkreettisesti kasvatetta-
via(mme) pedagogiikan varjoon piiloutuen, vaan olkaa elävinä ihmisinä ih-
misiä ihmisille ihmisiksi! 

 
Maiseman metafora on kulkenut teemana läpi tutkimukseni. Kasvatus on matka, 
jota yhdessä kuljetaan, sen polut moninaisia, horisontti kirkas, vaikkei suinkaan 
aina näkyvissä. Suomalainen kasvatuksen maisema elää kautta, jossa niin väli-
neet, rytmi, maailmanlaajuiset tulvaisuuden uhat, reformit, voimavarat ja laatu-
kysymykset ovat yhtä ajankohtaisia, kuin ne ovat aina kasvatuksessa olleet. Kas-
vatuksen maisema elää.  

Muistan joskus kirjoittaneeni esseen filosofian luonteesta. Siinä käytin filo-
sofian metaforana juoksemisharrastustani.144 Näkemykseni filosofian luonteesta 

                                                 
144 En luonnollisestikaan ole ainut, joka on oivaltanut juoksemisen ja filosofian välisen yh-
teyden. Tapio Kosken (2005) teoksessa Juoksemisen filosofia: kestävyysjuoksun monet ulottu-
vuudet - miten lihan kautta voi haastaa itsensä aiheeseen on syvennytty perusteellisemmin. 
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ei silloisesta ole juurikaan ole muuttunut. Filosofia on kuin juoksulenkkeilyä, 
jossa itse kulkemisen ja liikkumisen prosessi ja kokemus on oleellisempi kuin 
oletettu saapuminen päämäärään. Ihmisen kyvyt kulkea tätä maailmaa juokse-
malla ovat melkoisen rajalliset. Pitkällisen harjoittelunkin jälkeen saatamme kul-
kea hyvin vähäisen määrän kilometrejä. Juoksua raamittavat usein tutut, toistu-
vat, varsinaisesti vain vuodenaikojen vaihtelussa muuntuvat, entisikseen palaa-
vat maisemat. Pitkällinen harjoittelu voi venyttää matkaa, parantaa kestävyyttä, 
lisätä toiminnan nautinnollisuutta, tehostaa vauhtia. Tosiasiaksi kuitenkin jää se, 
ettei juoksemalla oikeastaan saavuta minnekään, vaan useimmiten prosessi on 
syklinen; lenkin jälkeen palataan lähtöpisteeseen, kotiin. Mahdollisesti herme-
neuttisen kehän tavoin kunnon hieman kohottua, mielen ja kehon tasapainon ja 
hyvinvoinnin lisäännyttyä. Parhaimmillaan juoksu tuottaa terveen riippuvuu-
den, joka parantaa elämänlaatua, pidentää elinikää, kirkastaa kehoa ja tasapai-
nottaa mieltä. Väärä, liiallinen harjoittelu saattaa johtaa pysyvään tai pitkäaikai-
seen vaurioitumiseen, joka sitten rajoittaa toimintakykyä ja mahdollisuutta har-
joitella. Kaikki eivät juoksun vaivalloisesta, happamasta poltteesta innostu, toi-
sille se on suorastaan saavuttamaton maailma. Mutta koskaan en ole tavannut 
yhtäkään lasta, joka ei juoksisi luonnostaan, jatkuvasti, innoissaan, kaikkialla ja 
kohti kaikkea, kunnes ympäröivä sosiaalinen todellisuus kasvattaa hänet siihen, 
ettei ole soveliasta juosta kaikkialla, että usein on suotavampaa vain säilyä aloil-
laan, kuunnella hiljaa ja lakata liikkumasta, että kaikkia kysymyksiä ei saa kysyä, 
koska aikuisilla ei niihin ole vastauksia, koska aikuisilta nämä kysymykset ovat 
ajat sitten unohtuneet, koska aikuiset eivät enää tunne tarvetta juosta missä ja 
milloin vain, kohti kaikkea.  

Juokseminen ei vie minnekään. Juoksen joen vartta kerta toisensa jälkeen ja 
mietin jokien paradoksaalisuutta. Unamuno etsii tyyneyttä jokien kaikkinaisen 
liikkeen pohjalta, käsittäen mahdollisuuden tuntea ja ymmärtää muuttumatto-
muuden kaiken liikkeen keskellä. Aika ja ikuisuus, muutos ja pysyvyys edusta-
vat hänen jatkuvaa ehdottoman ikuisuuden etsintäänsä sen keskellä, että hän eli 
täysin oman aikansa virtausten armoilla.  (Blanco Aguinaga 1959, 173.) Joen liike 
on tauoton, mutta silti se pinnallaan, liikkeestään huolimatta, heijastaa aina ran-
nalla olevaa maisemaa (mt., 175). Joen ikuinen liike, ohi lipuminen paradoksaa-
lista kyllä, on Unamunolle jäämistä ja pysymistä: ”Se mikä käy ohitse, se minkä 
sanotaan tapahtuvan, on se, millä on taipumus pysyä.”145 (Unamuno 1966 O.c., 
V, 348; Blanco Aguinaga 1959, 348). Ihminen on elävä verbi, väreilevä, alati muut-

                                                 
Huomioni Unamunon ajattelun tutkimisen näkökulmasta kiinnittyy teoksessa erityisesti 
havaintoihin toistosta, joista Koski (mt., 136) sanoo: ”Juoksijalla voi olla monenlaisia tavoit-
teita minkä vuoksi harjoitella. Mutta mitä intensiivisemmin ja enemmän harjoittelee, sitä 
enemmän syntyy ”suuria asioita” koskettavia elämyksiä ja kokemuksia. Nämä asettavat 
juoksijan kohdakkain ns. perimmäistenkysymysten kanssa (olemassaolo ja oma paikka ja 
merkitys siinä). Mieltä rauhoittava ja vapauttava vaikutus on itse elämyksillä ja kokemuk-
silla eikä niiden käsitteellisellä haltuunotolla (joka artikuloi koettua tietoisella tasolla).” 
Kun muutan juoksijan filosofiksi, tavoitan jotakin oleellista filosofian tekemisen luonteesta. 
145 Eso que pasa, eso que dice que pasa, es lo que suele quedar. (Unamuno 1966 O.c., V, 
348; Blanco Aguinaga 1959, 348.) 
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tuva, ristiriitojensa keskellä taisteleva ja uneksiva, konkreettinen olento, joka kui-
tenkin juuri elävyydessään kulkee ikuisissa maisemissa, kysyen ikuisia kysy-
myksiä. 

Unamuno ei juossut, vaan käveli päivittäin loputtomia kierroksiaan kai-
kissa maisemissaan ja vaikutti jokiensa varrella, meriensä äärellä. Ja tavallaan 
hän kyllä teki itsestään myös kuolemattoman meille muille, jos itselleen ei ehkä 
tehnytkään. Luen Unamunoani yhä uudelleen. Kerta toisensa jälkeen hämmäs-
tyn siitä, että vuoropuhelu kuolleen, vanhan, kärsivän masentuneen miehen 
kanssa voi olla elävintä, mitä filosofialla on minulle tarjottavanaan. Eikä tämä 
edes ole filosofiaa, jos kysytään tietyiltä filosofeiksi itseään kutsuvilta akateemi-
koilta. Juoksen samaa ympyrää vuosikymmenestä toiseen päätyäkseni aina sa-
man polun alkuun, samoihin maisemiin, samoihin kysymyksiin siitä riippumatta, 
missä olen matkalla käynyt. Ihminen on aina juossut. Samoin on filosofian laita. 
Se kiertää tuhansia, kymmeniä tuhansia vuosia samojen kysymysten äärellä. 
Vastaukset, joita oletetaan, vaihtelevat aikaansa kiinnittyen. Sinä aikana, kun ole 
itse filosofian parissa lenkkeillyt, kysytyt kysymykset ovat ajoittain tuntuneet 
olevan toiset kuin ne ovat Unamunolle tai ovat kautta filosofian historian olleet. 
Mutta prosessi säilyy. Ihmisenä olemisen maisemassa yhä vain kysymme: mitä, 
miksi, miten, mitä varten, kuka, ketä varten. Yrityksemme ymmärtää ja ymmär-
ryksemme siitä, ettemme kuitenkaan ymmärrä, on niin filosofian kuin kasvatuk-
senkin ytimessä. Traagisuus, jonka tämä tietoisuus meihin jättää, on Unamunon 
filosofian ydin. Hänen kasvatusajattelunsa hakeutuu etsimään hyväntahtoista, 
myötätuntoista, rakastavaa kohtaamista kasvajan kanssa molempien traagi-
suutta toiveikkaasti silmiin katsoen.  

Olen astelemassa tämän tarinan ja tämän matkani päähän. Elämässä ja filo-
sofiassa ei valmista tule koskaan, eikä perille saavuta milloinkaan, jos ei sitten ole 
niin, kuten Unamunon hengessä voisi kuvitella ja uneksia, että jo elämänsä elä-
minen, elossa ja elämässä oleminen on itsessään perillä matkustamista ja olemista. 
On aika sulkea maisema, jossa olen kuljeksinut. Tässä kohtaa eteeni avautuu jat-
kotutkimuksen tai ehkä pikemminkin tieteellisluonteisten jatkohankkeiden va-
lossa, tulevien seikkailujen toivossa, viisi uutta polunpäätä. Unamuno ja espan-
jalainen ajattelu yleisemminkin ovat yhä Suomessa melko vähällä huomiolla, tal-
laamatonta maastoa. Niinpä tilaa ja tilausta olisi Unamunon ajattelua laajemmin 
kartoittavalle suomenkieliselle yleisesitykselle hänen filosofiastaan. Tähän liit-
tyen tutustuttuani matkani varrella läheisemmin María Zambranon maailmaan, 
olisi kiehtovaa tehdä matkaa myös hänen äärellään, tutkia tarkemmin hänen ajat-
teluaan ja filosofiaansa, joka suhteessa Miguel de Unamunoon löytää epätoivon 
kuilun sijasta näkymän jatkuvasta uudelleen heräämisestä ja syntymisestä 
(Gómez Blesa 2019, 19) ihmisen eksistenssin perustana. Tätä toiveikkaampaa ta-
paa hahmottaa elävän ja tuntevan ihmisen olemista voisi tutkia ja tuoda suoma-
laiseen maisemaan. Edellä mainitun kahden tutkimuksellisen aihion rinnalla ai-
nakin kasvatusfilosofin kokemusmaailman tuntumasta Suomessa tarvittaisiin li-
sää metatutkimusta niin kasvatustieteessä kuin kasvatusfilosofiassakin. Tarkoi-
tan sen kaltaista kasvatuksen tutkimusta, jossa pyritään tekemään synteesiä, hah-
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mottamaan kokonaiskuvaa, ymmärtämään kauttaaltaan ja toisaalta myös luo-
maan yhteyttä kasvatuspoliittisen päätöksenteon, kasvatuksen käytännön sekä 
sen käsitteistön ja kielen välille joka todellisuutta (ammatti)kasvattajille luo. 

Kasvatusfilosofian näkövinkkelistä Unamunon rimooni Amor y pedagogía 
ansaitsisi tulla suomennetuksi kommentoituna ja selitettynä laitoksena, mikä ei 
varsinaisesti ole tieteellinen mutta olisi kylläkin kulttuuriteko. Viimeisenä, mi-
nulle aina kaikkein pohjimmaisena ja päällimmäisenä, filosofiasta puhuttaessa 
tavallaan ensimmäisenä, näen yhä vain metafilosofisen polunjatkeen. Kokeilla ja 
tutkia, puntaroida ja ponnistella, kulkea ja harhailla sen kanssa, voisiko filosofiaa 
tehdä toisin, valtavirrasta poiketen. Toisin sanoen tutkia edelleen filosofian luon-
netta ja arvoa, sen tekemisen tapoja. Löytää uusia keinoja tehdä (akateemista) 
filosofiaa, tapailla rajapintoja filosofian toimintana ja filosofian abstraktina ajat-
teluna, tiedollisena, rationaalisena pyrkimyksenä suhteessa elävän, konkreetti-
sen ihmisen ymmärrykseen ja tarpeeseen, on aina ajankohtaista, vaikkakin mah-
dollisesti koko filosofian historiaa silmäillen lähinnä paluuta alkuperäisimpiin 
maisemiin. 

Unamunon sanoissakin hahmottuu oivallus filosofian ikuisesta etenemät-
tömyydestä ja toisaalta sen elävälle ihmiselle merkityksellisten kysymysten säi-
lyvyydestä: 

Mikä lie minun kyvykkyyteni? Tämä oli hänen ikuinen piinansa. Hän alkoi rakentaa 
Uutta Filosofista Systeemiä, ja jo lähes valmiina, tuli havainneeksi, että kaikki, mitä 
hän sanoi, sen olivat jo toiset sanoneet, ja repi silpuksi nuo läikkien, töherrysten ja li-
säysten täyttämät liuskat.146 (Unamuno 1947, 49.)   

Näihin ajatuksiin päätän oman tutkimukseni kertomisen/tarinan yhdestä tai 
kahdesta filosofista, filosofiasta, elämästä, kasvatuksesta ja ihmisestä sekä mei-
dän yhteisen matkamme, lukijani. 

 
Illansuussa Teppo astelee kotiin tutun pihan poikki. Asiantuntijafoorumissa keski-ikäiset se-
dät ja tädit lähinnä konkretiaa kaipaavin korulausein ihmettelivät tulevia keski-ikäisiä, jotka 
sitten hoitavat meidät kaikki vanhuksena, jos suostuvat. Globaali ymmärrys jäi vielä odotut-
tamaan itseään. Eikä sinänsä ihme ole. Nuo keskustelut tuppaavan liikkumaan niin abstrak-
teissa käsitteissä, ettei niistä itsekään tahdo ihan saada tolkkua. Ja kuitenkin kaikilla läsnä-
olojoilla tuntui olevan aito halu ja tahto antaa tuleville ihmisille paras mahdollinen elämä.   

Lelut ovat hautautuneet hiekkaan, puut pudottelevat ensimmäisiä lehtiään. Illan hämä-
rissä maisema vaikenee elottomana. Aika paljon ovat puut ja pensaat kasvaneet niiden pa-
rinkymmenen vuoden aikana, jotka tässä pihapiirissä on tullut asuttua, Teppo havahtuu ta-
juamaan. Ne leikkitelineet, joilla omat lapset aikanaan leikkivät, on jo moneen kertaan vaih-
dettu ehyisiin, uusien turvallisuusstandardien mukaisiin ja väreiltään kirkkaampiin. ”Vaan 
eipä tuo maisema varsinaisesti ole niin kovin paljon miksikään lopulta muuttunut. Ihan on 
omaksi kotipihaksi vielä tunnistettavissa. Ja ihmistä varten nämä on rakennettu, että saavat-
kin vähän muuttua ja kehittyä näkymät.” Kotiovesta astuessaan Teppo kuulee vielä kaikuna 

                                                 
146 ¿Cuál será mi aptitud? Esto era su eterno tormento. Empezó a construir un Nuevo 
Sistema filosófico, y ya casi terminado, echo de ver que todo lo que él decía lo habían ya di-
cho otros, e hizo trizas aquellos pliegos llenos de remiendos, borrones y añadidos. (Una-
muno 1947, 49.) 
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sydämessään uusien, innokkaiden opiskelijoiden vastaukset: ”Huomiseen!” ”Näkyy!” ”Huo-
meniin!” kun iskee vastustamaton tarve maalata runoksi se sydämen maisema, jota on vai-
kea sanoin sanoa: 

 
 Ihmisten pihoilla 
 ihmiset pihalla 
 Ihmiset piloilla(an) 
 verta(a)nsa vailla 
 Kiinni lihan pinnassa 
  luun ytimessä 
 Kaipaan vastausta 
  ikuiseen 
   ikävään 
 
 ja 
 vain rakkaudessa 
 joka sattuu minussa 
  kauttaaltaan 
 löydän lohdun 
 ratkeamattomaan, 
 halussa taistella 
  itseni todeksi 
 opin elämään 
  ihmisilleni 
       ihmisiksi 
 
 Sanat nukkuvatkin 
  uneksivat eloon 
       toivon toisesta 
                    tutuksi tulevasta. 
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SUMMARY  

Educating a living human being 
- Applying Miguel de Unamuno’s vision of education and his concep-

tion of the human being to the Finnish landscape 
 

This study examines Miguel de Unamuno’s (1864 -1936) conception of 
philosophy; his understanding of the human being; and his vision of educating a 
living person. Additionally, it explores the application of Unamuno’s 
philosophical insights on the tangible, concrete reality that is inhabited by living 
human beings who are educated and educate. 

The dissertation consists of three main parts. The first part describes 
Unamuno’s notions on the meaning, aim, and value of philosophy, which he 
understands as an human activity conducted by a living human beings in search 
for answers to the questions of life and death. The second part focuses on 
Unamuno’s conception of a living person, a concrete human being whom he 
describes as a ”living verb” of flesh, blood, and bone. A human being is born, 
suffers and dies, feels, thinks, yearns, hopes and believes, wills and struggles, 
dreams and loves. The third part of the study describes Unamuno’s vision on 
how best to educate a person who is living these verbs.  

The overall aim of the study is to apply Unamuno’s notion of a person and 
his vision of education as compassionate educational love on the concrete reality 
of Finnish education. One starting point for the inquiery is something a former 
student of mine said in a class for young people who were struggling at school. 
When asked about her experiences in my class she said that they thrived because 
for once the students ”were treated as if they were human beings”. This sentence 
has guided my path as an educator ever since. Why did the students feel that 
they had not been treated as human beings? What is the difference in being 
treated as a human being and being treated ”as if you were” one? What have 
these question to do with philosophy, and the philosophy of education in 
particular, the actions of profesional educators, or the existential preoccupations 
concern all of us? I believe that Miguel de Unamuno’s thought provides us with 
some clues to understanding the living setting in which concrete human beings 
are educated. 

Albeit arguably one of the most important Spanish philosophers, Miguel de 
Unamuno remains a controversal character. For Unamuno, philosophy is an 
activity that aims to facilitate the existence of a concrete human beings by 
providing them with a comprehensive undertanding of the world. Philosophy 
must lead to action, to concrete measures. Unamuno asserts that the only real 
value is life itself, and the aim of existence is to live as good a life as possible. A 
good life involves action that feeds on our aspiration to be the best possible 
versions of ourselves and in others, in a way that will make the ending of this 
authentic, individual, and irreplaceable life a shame.  

Unamuno’s means practicing philosophy are: monodialogue, metaphor, 
storytelling, contradiction, and repetition. In this study, I apply these 



 
 

353 
 

philosophical arts to the issues currently faced by the Finnish educational 
landscape. Instead of an exact science, Unamuno sees philosophy as a form of 
poetry aimed at searching for a sustainable truth. As such, philosophy is also a 
linguistical endeavour. In both his fiction and nonfiction, Unamuno seeks to 
create a philosophical language for understanding himself in relation to human 
life and reality. He claims that the most universal can be found found in the most 
individual, in one´s own person. Following Unamuno’s argument, I have also 
sought to develop a language for thinking in a monodialogue, for travelling in 
the margins of different scholarly diciplines, and the borders of science and 
fiction. The study contains different layers and styles. The aim is to test 
Unamuno’s conception of practicing living philosophy; to accumulate 
understanding of my investigative interests; and to comprehend the education of 
living persons within the concrete context of education as I have xperienced it. 

In order to incorporate the living person into the tesis, I have written facto-
fictional stories that illustrate the everyday within the current educational 
scenery. The stories are collages of experiences from my career as an educator 
and as a mother of living human beings. I have also applied Unamuno’s 
metaphors of mist, dream, theatre, book, and character along with journey and 
landscape into my exploration.  

For Unamuno, no pedagogy or educational theory could solve the 
fundamental questions related to the education of a good person. Instead, the 
only possible rute toward a good education is through the educator’s geniune 
presence and compassionate authethic love for the educatee. Life, philosophy, 
the human being, love, and education are all intrinsically ancored in 
contradictions as dynamic, prolific processes of life that happen within and 
between people. Therefore, there are no fixed answers or doctrines for educators 
to lean on. An educator can seek to provide good education by apprehending the 
tragic and contradictory reality of a living person and by living it along with the 
educatee abreast with her own tragic sense of life and its contradictions. 

I claim that the way education is currently understood, structured and 
spoken about in Finland risks forgetting the concrete, living human beings. As a 
result, Unamuno’s antropological thought and his philosophy of education 
provide crucial points of reference: We ought to recognize and value the 
authentic person in every human being we educate; love them as fellow humans; 
and teach them the language of dreams, that is, the skills to understand reality as 
more then just a scientifically constructed compilation of concepts and theories; 
and show them how to love in a living, contradictory, and tragic existence. 
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RESUMEN 

Educando un ser humano vivo 
- El concepto del hombre y la visión de la educación  

de Miguel de Unamuno en el paisaje educativo finlandés 
 

En este estudio investigo el pensamiento filosófico, antropológico y educativo de 
Miguel de Unamuno (1864 -1936).  

 La primera parte de la tesis se concentra en la vida y el pensamiento de 
Miguel de Unamuno sin el cual, en mi opinión, no sería posible entender su com-
prensión de la filosofía y ética, del hombre y la vida o de la educación como amor 
compasivo. La parte segunda investiga la concepción del hombre como un ser 
vivo y concreto, un verbo vivo, de Unamuno. En esta concepción está basada la 
tercera parte, donde estudio la trama del pensamiento educativo de Una-
muno.  Tanto en la parte segunda como en la tercera aplico las visiones de Una-
muno a la realidad concreta de la educación actual en Finlandia, reflejando las 
visiones de Unamuno con la vida de una educadora concreta finlandesa, es decir, 
yo misma.  

El sujeto de mi tesis fue inspirado por una estudiante mía. Ella dijo que en 
el centro vocacional de educación los estudiantes eran tratados ”como si fueran 
seres humanos”.  Yo que trabajaba entonces enseñando un curso para jóvenes 
que habían tenido problemas en la educación obligatoria quedé perpleja por su 
declaración. ¿Cómo es posible que los niños no se sientan tratados como si fueran 
seres humanos durante toda su educación? ¿Cual es la diferencia entre ser trat-
ado ”como un ser humano” o ”como si fuera un ser humano”? ¿Qué tiene ésto 
que ver con la filosofía de educación, las acciones de educadores profesionales 
y las cuestiones existenciales que tocan a todos?  

En el pensamiento de Miguel de Unamuno he encontrado algunas claves 
para comprender mejor este paisaje de educación viva de seres humanos concre-
tos. Para Unamuno la filosofía es una acción humana, la ocupación de una per-
sona concreta y viva. La meta de toda filosofía es una comprensión completa de 
la realidad. La filosofía se hace por un hombre concreto y vivo, para un ser hu-
mano individual, para buscar la verdad sobre las cuestiones fundamendales de 
la existencia. Para Unamuno son las cuestiones de la perpetuidad de la vida per-
sonal, y amor como la única manera de educar a las personas. 

Unamuno implementa su filosofía en medidas varias que ostensiblemente 
contradicen el paradigma actual de la filosofia occidental y finlandesa. Mi inves-
tigación en los paisajes del pensamiento de Unamuno revelaron cinco sendas 
esenciales para hacer filosofía en la manera de Unamuno: monólogo, metáfora, 
cuento, contradicción y repetición/pleonasmo.  En este estudio he aplicado estas 
artes de la filosofía unamuniana para investigar los fenómenos actuales de la ed-
ucación en Finlandia. 

El hombre concreto de carne y hueso es el fundamento tanto de la filosofía 
como de la educación en el pensamiento de Unamuno. El hombre, según Una-
muno, es un ”verbo vivo” que nace, sufre, muere, siente, piensa, antoja, quiere, 
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lucha, cree, crea, sueña, y ama. La vida en sí es el único valor verdadero.  Cada 
individuo es único e insustituíble y vale por el universo entero.  

En las metáforas de Unamuno el hombre concreto pasa su vida en la niebla, 
en el sueño de la existencia, jugando su papel en el teatro de la vida, escribiendo 
el libro de su obra y creando su propio personaje. La ficción para Unamuno es 
más concreta y perpetua que la vida material de un hombre histórico.  

Unamuno escribió su pensamiento en cuentos y metáforás con un lenguaje 
filosófico creado por él mismo para expresar y construir una realidad verdadera 
y perdurable. Para investigar el paisaje unamuniano del hombre y de la edu-
cación, he usado sus metáforas de paisaje y viaje. Además he recopilado 
imagenés y alegorías varias para comprender la educación finlandesa actual.  He 
compuesto cuentos donde se mezclan la realidad y la ficción, donde mis experi-
encias como educadora y un ser humano vivo y concreto en un mundo imagi-
nario coinciden en mosaicos reconstruidos de eventos reales con personajes y 
paisajes fictios.  

He retratado las contradicciones dinámicas e insolubles del hombre con-
creto, las de la persona creciendo como un verbo vivo, las de la educación como 
interacción humana, compasiva y las del amor.  He buceado en algunos 
fenómenos actuales de la educación occidental, examinandolos a través de un 
filtro de las medidas filosóficas de Unamuno. Mi estudio es una mezcla 
de monólogo y diálogo vivo entre los textos de Unamuno, estudios empíricos 
finladeses y mi realidad vivida y pensada. 

En esta investigación he experimentado con las sendas de Unamuno para 
comprender el paisaje de la educación finlandesa actual. Según Unamuno la meta 
de la educación es conseguir la mejor persona posible de cada una de nuestros 
hijos. Una persona debe aspirar a ser tan buena, que sea una vergüenza acabar 
su existencia individual, intentar eternizarse en otros seres humanos obrando 
como una persona para el bien de todos. Ésto, según Unamuno, es sólo posible 
con el amor como compasión y como un antojo de minimizar el sufrimiento del 
otro, puesto que el amor para Unamuno es sufrimiento y compasión. Con-
secuentemente no hay una pedagogía que valga para solucionar las cuestiones 
fundamentales de la educación sino que la única manera de crear seres humanos 
es amarlos. 

Mantengo que en el sistema educativo finlandés actual existe una tendencia 
de desoír ese hombre concreto y vivo, y el amor como compasión en el fondo de 
la educación. El lenguaje de la educación es un lenguaje de instrumentos, donde 
el fin de la formación/educación profesional es construir ciudadanos para las 
necesidades de la sociedad y sobre todo para la economía y el desarollo técnico 
y económico de la comunidad global. 

 El curriculum finlandés no reconoce al hombre concreto y vivo de Una-
muno. Especialmente en los aspectos del sufrimiento en forma del sentimiento 
trágico de la vida y la fuerza de los sueños, que según Unamuno crean la vida y 
la realidad para el hombre concreto y vivo, son ausentes en el lenguaje oficial de 
la educación. 
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 Propongo, en las huellas de Unamuno, que para educar bien a las genera-
ciones venideras, hay que recordarles que sean hombres concretos y vivos entre 
la contradicción de la tragicomedia de sus existencias y reconocer lo mismo en 
nuestra vida como educadores, enseñarles un lenguage y pensamiento para crear 
nuevos mundos, ofrecerles sendas para comprender la vida humana y el mundo 
entero no solamente en un sentido científico sino también filosófico y existencial 
en el alma de Unamuno, reforzando sus capacidades de voluntad para poder 
hacerlo y educarlos en un paisaje de amor compartido.  

 
  



 
 

357 
 

LÄHTEET 

MIGUEL DE UNAMUNON ALKUPERÄISTEOKSET 
 
Unamuno, M. d. 1912. “Una base de acción”. Hispania. Londres (Primero marzo 

1912). 
Unamuno, M. d. 1915. “La humanidad y los vivos”. Buenos Aires La Nación. 

Salamanca: FMU. Artículos de Miguel de Unamuno. 
http://hdl.handle.net/10366/81440 (Luettu 23.5.2020) 

Unamuno, Miguel de 1932. ”Escuela y despensa unicas”, julkaistu 2.6.1932 en el 
SOL de Madrid. Universidad de Salamanca, CMU 10-11. 
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/102453/1/CMU_10-11.pdf  

Unamuno, Miguel de 1935. ”Ensueños La gruta del amor.” Ahora 4.10.1935. 
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/102399/1/CMU_12-
53.pdf. (Luettu 20.3.2020. 

Unamuno, Miguel de. 1944a. La agonía del cristianismo. Buenos Aires: Espasa-
Calpe Argentina, S. A.. 

Unamuno, Miguel de 1944b. Almas de Jóvenes. Buenos Aires: Espasa-Calpe 
Argentina, S. A.. 

Unamuno, Mguel de 1945. Mi religión y otros ensayos breves. Buenos Aires: 
Espasa- Calpe Argentina, S. A.. 

Unamuno, Miguel de 1946a: Amor y pedagogía. Buenos Aires: Espasa-Calpe 
Argentina, S.S. 

Unamuno, Miguel de 1946b: Viejos y jovenes. (2. edición). Buenos Aires: Espasa-
Golpe Argentina, S. A. . 

Unamuno, Miguel de 1946c. El otro y El hermano Juan. Buenos Aires: Colección 
Austral ; 647. 

Unamuno, Miguel de 1946d. Paz en la guerra. Buenos Aires: Espasa-Calpe 
Argentina, S. A.. 

Unamuno, Miguel de. 1946e. Soledad. Buenos Aires: Colección Austral. 
Unamuno, Miguel de 1947, El espejo de la muerte. Buenos Aires: Espasa Calpe 

Argentina. 
Unamuno, Miguel de 1949: La dignidad humana. Buenos Aires: Espasa-Calpe S. 

A. 
Unamuno, Miguel de, 1952. Abel Sánchez una historia de pasión. Buenos Aires: 

Espasa-Calpe, S.A. 
Unamuno, Miguel de. 1959. El teatro completo. Madrid: Editorial Aguilar. 
Unamuno, Miguel de. 1961. Tres novelas ejemplares y un prólogo. Madrid: Espasa-

Calpe, S. A. 
Unamuno, Miguel de 1966-1971. Obras completas I-IX. Edición Manuel García 

Blanco. Madrid: Editorial Escelicer. 
Unamuno Miguel de 1969. Cancionero (Antología). Madrid: Taurus ediciones, S. 

A.. 
Unamuno, Miguel de 1975: Poesías. Edición, prólogo y notas de Manuel Alvar 

Universidad Complutense, Madrid. Barcelona: Editorial Labor, S. A.. 

http://hdl.handle.net/10366/81440
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/102453/1/CMU_10-11.pdf
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/102399/1/CMU_12-53.pdf
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/102399/1/CMU_12-53.pdf


 
 

358 
 

Unamuno, Miguel de 1978. San Manuel Bueno, Mártir Cómo se hace una novela. 
Madrid: Alainza Editorial. Garagorri, Paulino 1978. ”La novela de 
Unamuno”, en Unamuno, Miguel de 1978. San Manuel Bueno, Mártir Cómo 
se hace una novela. Madrid: Alianza Editorial. 

Unamuno Miguel de 1981a (decimoquinta edición 6-XI-1981): La tía Tula. Marid: 
Espasa-Calpe, S.A. 

Unamuno, Miguel de 1981b: De Fuerteventura a Paris. Diario íntimo de confi-
namiento y destierro vertido en un sonetos. Prólogo de Gregorio San Juan. 
Bilbao: Ediciones el Sitio. 

Unamuno, Miguel de 1987. San Manuel Bueno, martír. Madrid: Editorial Castalia. 
(suomeksi. Pyhän miehen uhri 2009. Helsinki: Kirjapaja. Esipuhe ”Miguel 
de Unamuno ja ihmisen traaginen kohtalo” Rekola Juhani. 

Unamuno, Miguel de 1993 (1899): “La lengua común El pueblo que habla 
español”, en Pinillos, Nieves 1993: Selección de Textos. Edición a cargo de 
M.a de las Nieves Pinillos. Antología del pensamiento politico, social y 
economico español sobre América Latina Madrid: Ediciones de Cultura 
Hispánica. Julkaistu El Sol Buenos Aires, 16.11. 1899. O.c. IV, 571. 

Unamuno, Miguel de 1997a. Del sentimiento trágico de la vida Madrid: Editorial 
Espasa Calpe, S. A. ”Introducción” de Cerezo-Calán, Pedro. 

Unamuno Miguel de 1997b. Usva rimooni. Helsinki: Like. 
Unamuno, Miguel de 1997c. Cuentos de mi mismo. Madrid: Clan Editorial. 

Introducción por Gálvez Yagüe, Jesús. 
Unamuno, Miguel de 2001. Niebla. Madrid: Alianza Editorial, S. A. . (Suomeksi 

1997b Usva rimooni. Helsinki: Like.)  
Unamuno, Miguel de 2005. Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los 

pueblos y Tratado del amor de Dios. Edición de Nelson Orringer. Madrid: 
Tecnos. 

Unamuno, Miguel de 2007 (1864-1936). (Tratado del amor de Dios. English) 
Treatise on love of God; edited and translated from the manuscripts with 
textual notes by Nelson R. Oringer. 2007. Urbana and Chicago; University 
of Illinois Press. Translator’s Introduction by Nelson Orringer 2007.  

Unamuno, Miguel de 2011. Diario íntimo. Madrid: Alianza Editorial. 
Unamuno, Miguel de 2012. Recuerdos de niñez y mocedad. Madrid: Alianza 

Editorial. 
Unamuno, Miguel de 2017. “La vida es sueño Reflexiones sobre la regeneración 

de España”. Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 
http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcf78d5  
(Luettu 6.3.2020) 
 
 

Julkaisemattomat lähteet: 
 
Unamuno, Miguel de. Notas de “TRATADO DEL AMOR DE DIOS: Un ensayo 

de filosofía de la muerte”. Manuscríto. 172 hojas papel. Casa-Museo 
Unamuno.  FONDO “Miguel de Unamuno”. Universidad de Salamanca. 

http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcf78d5


 
 

359 
 

TUTKIMUSKIRJALLISUUS 
 
Andersen, Katrine Helene 2015.”La otredad de la filosofía. Miguel de Unamuno 

y la función de la razón”, en ANNALES U N I V E R S I T A T I S   M A R I 
A E   C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N – P O L O N I A. VOL. 
XL, 1. Universidad de Copenhague. 
http://dlibra.umcs.lublin.pl/Content/26569/czas16080_2015_40_1_1.pdf 
(luettu 6.3.2020) 

Anttila, E. 2003. A Dream Journey to the Unknown: Searching for Dialogue in Dance 
Education. Doctoral dissertation. Theatre Academy: Acta Scenica 14. 
Suomenkielinen tiivistelmä  
http: //www2.teak.fi/Julkaisut/ActaScenica14.htm. 

Aranguren, J. L. 1994. Obras completas, 6 vols. Edición de F.Blázquez. Madrid : 
Editorial Trotta. 

Barea, Arturo 1952. UNAMUNO. New Haven: Yale University Press. 
Bate, Jonathan & Rasmussen Eric 2007. The RSC Shakespeare: The Complete Works. 

Macmillan Education. 
Blanco Aguinaga, Carlos 1959. El Unamuno contemplativo. México: El Colegio de 

México. 
Baquero, Gaston 1967. ”Unamuno en América”. En Unamuno a los cien años 

Estudios y Discursos Salmantinos en su I Centenario. Acta Salmanticensia. 
Filosofía y letras 57. Salamanca: Universidad de Salamanca. 

Benitéz, Jaime 1967. “Homenaje puertorriqueño a Unamuno”. En Unamuno a los 
cien años Estudios y Discursos Salmantinos en su I Centenario. Acta 
Salmanticensia. Filosofía y letras 57. Salamanca: Universidad de 
Salamanca. 

Bonete Perales, Enrique. 2015. Unamuno: el anhelo de inmortalidad como eje de 
la conducta moral. Cuadernos Salmantinos de Filosofía. 1988, volumen 15. 
Páginas 327-342. 

Buenaventura Delgado Criado 1973. Unamuno educador. Madrid: Editorial 
magisterio español S. A. . 

Celso Medina 2004. ”Razón y fe en el Diorio íntimo, de Miguel de Unamuno, en 
Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid.  

 http://www.ucm.es/info/especulo/numero27/diarioun.html . (luettu 
27.2.2020) 

Cerezo-Calán, Pedro 1997. ”Introducción”, en Unamuno, Miguel de 1997a. Del 
sentimiento trágico de la vida [en los hombres y en los pueblos]. Madrid: 
Editorial Espasa Calpe, S. A. 

Cifo Gonzales, Manuel 2015. ”El problema de la educación a los ojos de Miguel 
de Unamuno. Análisis de sus planteamientos educativos a propósito de 
Amor y pedagogía. ” Uni Rioja. 

Cirilo Flórez, Miguel 1998a. ”Autobiografia, Filosofia y Escritura: El Caso 
Unamuno”. Paideia Philosophy of Literature. Twentieth World Congress 
of Philosophy Boston, Massachusetts U.S.A. 10-15 August 1998. 
https://www.bu.edu/wcp/Papers/Lite/LiteMigu.htm (luettu 27.2.2020) 

http://dlibra.umcs.lublin.pl/Content/26569/czas16080_2015_40_1_1.pdf
https://www.bu.edu/wcp/Papers/Lite/LiteMigu.htm


 
 

360 
 

Cirilo Flórez, Miguel 1998b. “La crisis de 1898. Interpretación filosófica. Anuario 
Filosófico, 1998 (31), 289-303. Navarra: Universidad de Navarra. 

Cirilo Flórez, Miguel 1998c. “Unamuno y Salamanca”. Revista de Estudios, 41 
(págs. 15-32). Salamanca. 

Cirilo Flórez, Miguel (coord.) 2000. Tu mano es mi destino Congreso internacional 
Miguel de Unamuno. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 

Cirilo Flórez, Miguel 2009. “La formación del discurso filosófico de Unamuno” 
Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno[internet]; 29(0): 23-42. 
Disponible en: http://hdl.handle.net/10366/72758 (citado 2 marzo 2020) 

Collado, Jesús-Antonio 1962. Kierkegaard y Unamuno La existencia religiosa. 
Madrid: Editorial Gredos. Biblioteca hispánica de filosofía. 

Costa, J. F., (2008). Unamuno, agonía de hombre y Dios, poesía y filosofía. 
Recuperado de 
http://www.mec.gub.uy/academiadeletras/Boletines/04/JF_Costa. htm 
 (luettu 25.10.2016). 

Cruz Hernandez, Miguel 1967. “El valor permanente del pensamiento filosofica 
de Miguel de Unamuno”. En Unamuno a los cien años Estudios y Discursos 
Salmantinos en su I Centenario. Acta Salmanticensia. Filosofía y letras 57. 
Salamanca: Universidad de Salamanca. 

Eilenberger, Wolfram 2019. Taikurien aika Filosofian suuri vuosikymmen 1919-1929. 
(suomentanut Tommi Uschanov). Helsinki: Siltala. 

Ellis, C. & Bochner, A. P. 2000. Autoethnography, personal narrative, 
reflexivity: Researcher as subject. In Denzin, K.N. & Lincoln, Y. (eds.) The 
handbook of qualitative research. Thousand Oaks: Sage publications, 733–768. 

Enkvist 2006, 24. Ilie Paul 1967. ”Moral Psychology in Unamuno” in  Rubia, 
Barcia Jóse & Zeitlin, M. A. 1967: Unamuno. Creator and Creation. Berkley -
L.A:, University of California Press). 

Evans, Jan E. 2003. “Unamuno and Kierkegaard: Clarifying the Relationship”, 
teoksessa Revista Hispánica Moderna, Año 56, No. 2 (Dec., 2003), pp. 297-
310. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press. 
https://www.jstor.org/stable/30203732 (Luettu 21.2.2020) 

Evans, Jan E. 2005. Unamuno and Kierkegaard Paths to Selfhood in Fiction.  
Washington: Lexington Books. 

Evans, Jan E. 2008. “La metáfora de la llaga en Søren Kierkegaard y Miguel de 
Unamuno: la importancia del sufrimiento en la existencia auténtica”, 
Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, ISSN 0210-749X, Nº 46, 
2008, págs. 13-25.  

Ezpelete Aguilar, Fermín 2010. Escuela es amor (1911) de Tomás Lucas García: 
Novela pedagógico-social con Unamuno al fondo. Universidad de 
Zaragoza. ISSN: 0210-749X. © Ediciones Universidad de Salamanca Cuad. 
Cát. M. de Unamuno, 48, 1-2010, pp. 55-70. 
http://hdl.handle.net/10366/120879 

Frayle Delgado, Luis 1995. El amor en Unamuno y sus contemporaneos. Caracas: 
Academia nacional de la historia. 

http://hdl.handle.net/10366/72758
https://www.jstor.org/stable/30203732
http://hdl.handle.net/10366/120879


 
 

361 
 

Gálvez Yagüe. Jesús  1997. “Introducción”, en Unamuno, Miguel de 1997c. 
Cuentos de mi mismo. Madrid: Clan Editorial. 

Garagorri, Paulino 1978. ”La novela de Unamuno”, en Unamuno, Miguel de 
1978. San Manuel Bueno, Mártir Cómo se hace una novela. Madrid: Alianza 
Editorial. 

Garcia Blanco, Manuel 1965. En torno a Unamuno. Madrid: Taurus. 
Garcia Blanco, Manuel 1967. ”Aspectos biográficos de Unamuno”. En Unamuno 

a los cien años Estudios y Discursos Salmantinos en su I Centenario. Acta 
Salmanticensia. Filosofía y letras 57. Salamanca: Universidad de 
Salamanca. 

Gelabert-Ballester M., 2009. La fe que brota de la esperanza. (Valoración 
teológica de la concepción unamuniana de la fe). Cuadernos de la Cátedra 
Miguel de Unamuno [Internet]. 20 Oct 2009 [citado 14 Nov 2016]; 32(0): 99-
123. Disponible en : 
http://revistas.usal.es/index.php/0210-749X/article/view/1583 

Goicoechee Gaona, María Ángeles & Fernández Guerrero, Olaya 2014.”Filosofía 
y educación afectiva en «Amor y pedagogía», de Unamuno”, Universidad 
de Rioja. © Ediciones Universidad de Salamanca Teor. educ. 26, 1-2014, 41-
58 

   ISSN: 1130-3743 DOI: http://dx.doi.org/10.14201/teoredu20142614158 
Gómez Blesa, Mercedes 2019. ”Prólogo Unamuno -Zambrano: un pensamiento 

poético”, introducción en Zambrano, María 2019. Unamuno. Barcelona: 
Penguin Random House Grupo Editorial. 

Gomez Molleda Dolores 1978. UNAMUNO <<agitador de éspiritus>> y GINER 
Correspondencia inédita. Madrid: Narcea, S. A. de Ediciones. 

Gonzáles Edigo, Luciano 1983. Salamanca la gran metáfora de Unamuno. 
Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 

Gullon, Ricardo 1967. “Unamuno y su “Cancionero”. En Unamuno a los cien años 
Estudios y Discursos Salmantinos en su I Centenario. Acta Salmanticensia. 
Filosofía y letras 57. Salamanca: Universidad de Salamanca. 

Ferrater Mora, Jóse 1941. “Miguel de Unamuno (1964-1936)”. Diccionario de 
filosofía (p. 403-404). México: Editorial Atlante. 

Haaparanta, Leila 2010. ”Filosofiset ongelmat ja filosofian paradoksaalisuus. 
Teoksessa: Rydenfelt, Henrik & Kovalainen Heikki A. (toim.) 2010. Mitä on 
filosofia?. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 

Heinämaa, Sara 2000. Ihmetys ja rakkaus esseitä ruumiin ja sukupuolen 
fenomenologiasta. Helsinki: Nemo. 

Heinämaa, Sara 2020. ”Values of love: two forms of infinity characteristic 
of human persons”. Phenomenology and the Cognitive Sciences (2020) 19:431–450. 

Published online: 5 January 2020 (luettu 6.12.2020) 
https://doi.org/10.1007/s11097-019-09653-2 

Henttonen Elina; Kakkuri-Knuuttila, Marja- Liisa; Rolin Kristiins 2006. Soveltava 
yhteiskuntatiede ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus. 

Holma, Katariina & Mälkki, Kaisu 2011. Tutkimusmatkalla Metodologia, teoria ja 
filosofia kasvatustutkimuksessa. Helsinki: Gaudeamus. 

http://revistas.usal.es/index.php/0210-749X/article/view/1583
http://dx.doi.org/10.14201/teoredu20142614158
https://doi.org/10.1007/s11097-019-09653-2


 
 

362 
 

Holma, Katariina 2011. ”Relativismi-konstruktivismikiista ja sen 
kasvatuksellinen merkitys”, (s. 121-135) teoksessa Holma, Katariina & 
Mälkki, Kaisu 2011. Tutkimusmatkalla Metodologia, teoria ja filosofia 
kasvatustutkimuksessa. Helsinki: Gaudeamus. 

Izquierdo, Paula 2000. Cartas de Amor Salvaje(s). Madrid: Aguilar. 
Jokisaari Olli-Jukka 2014. ”Tapausfilosofia kasvatuksen aikalaistkritiikkinä: 

Edistyksen mahdollisuus nykyisyydessä”,  (s. 23-40) teoksessa Saari, Antti, 
Jokisaari Olli-Jukka & Värri Veli-Matti (toim.) 2014. Ajan kasvatus 
Kasvatusfilosofia aikalaiskritiikkinä. Tampere: Tampere University Press. 

Johnson, Roberta 2009. Crossfire: Philosophy and the Novel in Spain, 1900-1934. 
Kentucky: The University Press of Kentucky. 

Kalland Mirjam & Pajulo Marjukka: ” Lasten ja nuorten psyykkisestä voinnista 
oltava huolissaan”, Turun Sanomat 7.10.2008. 
https://www.ts.fi/mielipiteet/aliot/1074310734/Lasten+ja+nuorten+psy
ykkisesta+voinnista+oltava+huolissaan (Luettu 25.11.2019).  

Kallinen, Yrjö 1971. Elämmekö unessa. Helsinki: Tammi. 
Kansanen, Pertti & Uusikylä, Kari 2004. Opetuksen tutkimuksen monet menetelmät. 

Jyväskylä: PS-kustannus. 
Keränen, Niilo 2014. ” Unelmat paremmasta maailmasta”. Kolumni Oulu: 

Kaleva Kolumnit 9.5.2014. Luettu 25.11.2019. 
https://www.kaleva.fi/mielipide/kolumnit/unelmat-paremmasta-
maailmasta/663814/ 

Kivistö, Sari & Pihlström, Sami 2018. Sivistyksen puolustus Miksi akateemista 
elämää tarvitaan. Helsinki: Gaudeamus. 

Koski, Tapio 2005. Juoksemisen filosofia : kestävyysjuoksun monet ulottuvuudet - 
miten lihan kautta voi haastaa itsensä. Tampere: Tampere University Press. 

Kotro, Arno 2019. ”Hassu väärinkäsitys”. Kolumni Opettaja-lehti 11.1.2019. 
Helsinki: OAJ. https://www.opettaja.fi/kolumnit-ja-pakinat/arno-
kotron-kolumni-hassu-vaarinkasitys/ .Luettu 7.11.2019. 

Kovalainen, Heikki A. 2010. ”Filosofia ja elämä”. Teoksessa: Rydenfelt, Henrik 
& Kovalainen Heikki A. (toim.) 2010. Mitä on filosofia?. Helsinki: 
Gaudeamus Helsinki University Press. 

Kukkonen Taneli 2010. ”Filosofia ja sen historia”. Teoksessa: Rydenfelt, Henrik 
& Kovalainen Heikki A. (toim.) 2010. Mitä on filosofia?. Helsinki: 
Gaudeamus Helsinki University Press. 

Köngäs, Mirja 2018. ”Eihän lapsil ees oo hermoja” Etnografinen tutkimus lasten 
tunneälystä päiväkotiarjessa. Rovaniemi: Lapin yliopisto. University of 
Lapland. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. 

Lafuente, Avelina C. 1983. Antropologia filosófica de Miguel de Unamuno. Sevilla: 
Ed. Universidad de Sevilla. 

Laine, Jyrki 2000. Paljon mahdollista kokeilevaa filosofiaa. Helsinki: LIKE. 
Laitinen Arto 2010. ”Erimielisyyksistä ja näkemysten oikeutuksesta 

filosofiassa”. Teoksessa: Rydenfelt, Henrik & Kovalainen Heikki A. (toim.) 
2010. Mitä on filosofia?. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 

https://www.ts.fi/mielipiteet/aliot/1074310734/Lasten+ja+nuorten+psyykkisesta+voinnista+oltava+huolissaan
https://www.ts.fi/mielipiteet/aliot/1074310734/Lasten+ja+nuorten+psyykkisesta+voinnista+oltava+huolissaan
https://www.kaleva.fi/mielipide/kolumnit/unelmat-paremmasta-maailmasta/663814/
https://www.kaleva.fi/mielipide/kolumnit/unelmat-paremmasta-maailmasta/663814/
https://www.opettaja.fi/kolumnit-ja-pakinat/arno-kotron-kolumni-hassu-vaarinkasitys/
https://www.opettaja.fi/kolumnit-ja-pakinat/arno-kotron-kolumni-hassu-vaarinkasitys/


 
 

363 
 

Lavoie, Charles Auguste. ”Unamuno et Nietzsche”. Cuadernos de la Cátedra 
Miguel de Unamuno. 1976, nº 24, p. 105-118.  
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/120323/ccmu24_1976_0
008.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Latorre, Rafael Rubio 1974. Educación y educador en el pensamiento de Unamuno. 
Salamanca: Edic. Inst. Pontificio San Pio X. Col. Sinite. 

Legido Lopez, Marcelino, 1967. “El hombre de carne y hueso estudio sobre la 
antropología de D. Miguel de Unamuno”. En Unamuno a los cien años 
Estudios y Discursos Salmantinos en su I Centenario. Acta Salmanticensia. 
Filosofía y letras 57. Salamanca: Universidad de Salamanca. 

Leinonen, Jani 2015. Rehtori Ronald McDonaldin puheenvuoro / Statement by 
Rector Ronald McDonald 2.9.2015. Videoteos. Katsottu 25.11.2019. 
https://www.youtube.com/watch?v=MO0ITos694E 

Lempiäinen, Pekka 2014. Elämä : Tutkimus José Ortega y Gassetin filosofiasta. 
Helsinki: Helsingin yliopisto. 

Leskenoja, Eliisa 2017. ”Positiivisella kasvatuksella osallisuutta, hyvinvointia ja 
iloa koulutyöhön”, (s. 419-447) teoksessa Toom, Auli, Rautiainen, Matti & 
Tähtinen Juhani (toim.) 2017. Toiveet ja todellisuus – Kasvatus osallisuutta ja 
oppimista rakentamassa. Jyväskylä: FeraSuomen kasvatustieteellinen Seura 
Kasvatusalan tutkimuksia 75. 

Linnansaari, Heljä 2004. ”Toimintatutkimus – tutkimus muutoksen 
palveluksessa”. Teoksessa: Kansanen, Pertti & Uusikylä, Kari 2004. 
Opetuksen tutkimuksen monet menetelmät. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Marias, Julián 1980. Miguel de Unamuno. Madrid: Espasa-Calpe S.A.. 
Marino, Gordon D. 2004. Basic writings of existentialism. New York: Modern 

Library. 
Markkula, Harri (toim.) 1995. Sanat kuin valo Yrjö Kallisen ajatuksia. Helsinki: 

WSOY. 
Maroco dos Santos, Emanuel José. 2018. ”UNAMUNO Y SU CONCEPCIÓN 

TRÁGICA DE LA EXISTENCIA”. Alpha (Osorno), (47), 177-190. 
https://dx.doi.org/10.32735/s0718-220120180004700173  

Maunula, Minna (2019). ”Tohtoriopiskelijan yksilöllinen ja elämänkulullinen 
asiantuntijuus”, (s. 187- 215) teoksessa Nori, Hanna; Laalo, Hanna; Rinne, 
Risto (toim.) (2019). Kohti oppimisyhteiskuntaa. Kohti oppimisyhteiskuntaa: 
Koulutuspolitiikan uusi suunta ja korkeakoulutuksen muuttuva maisema. 
Juhlakirja professori Arto Jauhiaisen täyttäessä 60 vuotta 5.4.2019.Turku: Turun 
yliopisto. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta julkaisusarja 
A:217. 

Malvido, Eduardo. ”El modo de citar en el «Sentimiento trágico de la vida»”. 
Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno. 1976, nº 24, p. 179-185. 
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/120317/ccmu24_1976_0
012.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Marina, Jóse Antonio 1997. “Un intellectual en busca de una ética”. 
ISEGORÍA/15 (1987) (pp.109-126).  

https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/120323/ccmu24_1976_0008.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/120323/ccmu24_1976_0008.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=MO0ITos694E
https://dx.doi.org/10.32735/s0718-220120180004700173
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/120317/ccmu24_1976_0012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/120317/ccmu24_1976_0012.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 
 

364 
 

Martin, Adrienne M. (ed.) 2019. The Routledge Handbook of Love in Philosophy. 
New York: Routledge. 

Martínez Alejandro 2001. ”El Paisaje en Unamuno: Metáfora de España”. 
Revista Canadiense De Estudios Hispánicos, 26(1/2), 337-349. Retrieved from 
www.jstor.org/stable/27763772 (luettu 20.12.2019) 

Menéndez Fidal, Ramón 1951. ”Recuerdos referentes a Unamuno”. Cuadernos de 
la Cátedra Miguel de Unamuno [Internet]. 16 Abr 2013 [citado 5 Ene 2020]; 
2(0): 5-12. Disponible en: http://revistas.usal.es/index.php/0210-
749X/article/view/9616 

Meretoja Hanna 2018.  The he Ethics of Storytelling: Narrative Hermeneutics, 
History, and the Possible. Oxford: Oxford University Press. 

Moisander, Johanna & Eräranta, Kirsi 2006. ”Markkinoinnintutkimuksen 
maailmankuva ja tiedeon tuotannon käytännöt”. (s. 174-193) teoksessa: 
Rolin Kristina, Kakkuri-Knuttila Marja-Liisa & Henttonen Elina 2006. 
Soveltava yhteiskuntatiede ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus. 

Moisio,  Olli-Pekka 2010. ”Filosofiasta ihmiskunnan omanatuntona.” Teoksessa: 
Rydenfelt, Henrik & Kovalainen Heikki A. (toim.) 2010. Mitä on filosofia?. 
Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 

Moisio, Olli-Pekka 2014. ”Uskonto kritiikkinä ja kriittinen teoria täysin toisen 
kaipuuna”, (s. 806-816) teoksessa Laitinen Arto, Saarinen, Jussi, Ikäheimo, 
Heikki, Lyyra, Pessi & Niemi, Petteri 2014. Sisäisyys & suuntautuminen 
Juhlakirja Jussi Kotkavirralle. Jyväskylä: SoPhi Jyväskylän yliopisto. 

Mora, José Ferrater 1962. Philosophy of Tragedy. University of California: 
Berkeley. 

Morón Arroyo, Ciriaco 1998. “Hacia el Sistema de Unamuno. Cuadernos de la 
Cátedra Miguel de Unamuno, 1997, XXXII páginas 169-187. Salamanca: 
Universidad de Salamanca. 

Nevala, Arto (2019). ” Maakuntaa, kansakuntaa vai ihmiskuntaa varten? 
Korkeakoulutuksen ja alueellisuuden kolme taitekohtaa”. (s. 79-105) 
Teoksessa: Nori, Hanna; Laalo, Hanna; Rinne, Risto (toim.) (2019). Kohti 
oppimisyhteiskuntaa. Kohti oppimisyhteiskuntaa: Koulutuspolitiikan uusi suunta 
ja korkeakoulutuksen muuttuva maisema. Juhlakirja professori Arto Jauhiaisen 
täyttäessä 60 vuotta 5.4.2019.Turku: Turun yliopisto. Turun yliopiston 
kasvatustieteiden tiedekunta julkaisusarja A:217. 

Nori, Hanna; Laalo, Hanna; Rinne, Risto (toim.) (2019). Kohti 
oppimisyhteiskuntaa. Kohti oppimisyhteiskuntaa: Koulutuspolitiikan uusi suunta 
ja korkeakoulutuksen muuttuva maisema. Juhlakirja professori Arto Jauhiaisen 
täyttäessä 60 vuotta 5.4.2019.Turku: Turun yliopisto. Turun yliopiston 
kasvatustieteiden tiedekunta julkaisusarja A:217. 

Nubiola, Jaime 2014. ”The Reception of William James in Continental Europe”.  
(pp. 15-29) in Halliwell, Martin & Rasmussen Joel D. S.  (eds.) 2014. 
William James and the Transatlantic Conversation: Pragmatism, Pluralism, and 
Philosophy of Religion. Oxford: Oxford University Press. 

Vuoripuro, Verna 2019. ”Nuorten ja päättäjien välillä on kuilu”. Helsingin 
Sanomat 16.12.2018. A 22. 

http://www.jstor.org/stable/27763772
http://revistas.usal.es/index.php/0210-749X/article/view/9616
http://revistas.usal.es/index.php/0210-749X/article/view/9616


 
 

365 
 

Nuorva Vesa 1997. LUOTTAMUS JA EPÄILYS Painopisteen muutos harmonisesta 
traagiseen Miguel de Unamunon uskonkäsityksessä. Suomalaisen teologisen 
kirjallisuusseuran julkaisuja 205. Helsinki. 

Ojansuu, Johannes 2014. ”Kasvatustehtävän antropologiset ulottuvuudet”, 
teoksessa Saari, Antti, Jokisaari Olli-Jukka & Värri Veli-Matti (toim.) 2014. 
Ajan kasvatus Kasvatusfilosofia aikalaiskritiikkinä. Tampere: Tampere 
University Press. 

Orringer, Nelson 2005. ”Introducción”, en Unamuno, Miguel de 2005. Del sen-
timiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos y Tratado del amor de 
Dios. Madrid: Tecnos. 

Paananen, Veera&Sirén Ines:” Viisi vastausta opetuksen ongelmiin”. Helsingin 
Sanomat 6.8.2019 (A6-A8). 

Platon 1978. Menon. Teokset 3. Helsinki: Otava. 
Pihlström Sami 2018: Ota elämä vakavasti. Negatiivisen ajattelijan opas. Helsinki: 

Ntamo. 
Rabaté Colette & Rabaté Jean-Claude 2009. Miguel de Unamuno Biografía. 

Madrid: Taurus. 
Ranta, Sirkku 2017. Ammattiin kasvattamisen aikakuri Kokin 

perustutkintokoulutuksen aika työläiseksi opettamisen tilana. Joensuu: Itä-
Suomen Yliopisto.  Publications of the University of Eastern Finland. 
Dissertations in Social Sciences and Business Studies., no 159  ISSN: 1798-
5757 ISBN: 978-952-61-2629-6 Pysyvä linkki 
julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2629-6 

Rastas, M. 2005. Unimatka tuntemattomaan: Tanssikasvattaja Martin Buberin ja 
Paulo Freiren jäljilllä. Synnyt/Origins, 1/2005, 48–69. Ks. 
http://arted.uiah.fi/synnyt/pdf/rastas.pdf 

Rautiainen, Matti, Toom, Auli & Tähtinen, Juhani 2017. ”Unelma 
todellisuudesta – kasvatuksella kohti oppimista ja yhteiskunnallista 
osallisuutta”, (s. 9-27) teoksessa Toom, Auli, Rautiainen, Matti & Tähtinen 
Juhani (toim.) 2017. Toiveet ja todellisuus – Kasvatus osallisuutta ja oppimista 
rakentamassa. Jyväskylä: FeraSuomen kasvatustieteellinen Seura 
Kasvatusalan tutkimuksia 75. 

Real de la Riva, Cesar 1967. ”Fidelidad centenaria a Unamuno”. En Unamuno a 
los cien años Estudios y Discursos Salmantinos en su I Centenario. Acta 
Salmanticensia. Filosofía y letras 57. Salamanca: Universidad de 
Salamanca. 

Rekola, Juhani 2009. ”Miguel de Unamuno ja ihmisen traaginen kohtalo” 
Rekola Juhani. Esipuhe teoksessa Unamuno, Miguel de 2009. Pyhän miehen 
uhri. Helsinki: Kirjapaja. 

Ribas, Pedro 2000. ”Unamuno proximación a sus contactos con Alemania”,(p. 
405-416) en Cirilo Flórez, Miguel (coord.) 2000. Tu mano es mi destino 
Congreso internacional Miguel de Unamuno. Salamanca: Ediciones 
Universidad de Salamanca. 

Rivero Gómez, Miguel Ángel 2007. “Balmes en la filosofía del joven Unamuno”, 
en Ana Chaguaceda Toledano (ed.) 2007. Miguel de Unamuno, estudios sobre 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2629-6
http://arted.uiah.fi/synnyt/pdf/rastas.pdf


 
 

366 
 

su obra, IV. Actas de las VII jornadas Unamunianas Salamanca Casa-
Museo Unamuno 27 a 29 septiembre de 2007. Salamanca; Ediciones 
Universidad Salamanca. 

Robles, Laureano 1991. ”Prologo”, en Frayle Delgado, Luis 1995. El amor en 
Unamuno y sus contemporaneos. Pp. 8-10. Caracas: Academia nacional de la 
historia. 

Rolin Kristina, Kakkuri-Knuttila Marja-Liisa & Henttonen Elina 2006. Soveltava 
yhteiskuntatiede ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus. 

Rolin Kristina, Kakkuri-Knuttila Marja-Liisa & Henttonen Elina 
2006. ”Johdanto: soveltava tutkimus ja tutkimuksen soveltaminen”. (s. 7-
15) Teoksessa: Rolin Kristina, Kakkuri-Knuttila Marja-Liisa & Henttonen 
Elina 2006. Soveltava yhteiskuntatiede ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus. 

Rubio Latorre, Rafael 1974. Educación y educador en el pensamiento de Unamuno. 
Salamanca: Educiones << Instituto Pontificio San Pío X>>. 

Rydenfelt, Henrik & Kovalainen Heikki A. (toim.) 2010. Mitä on filosofia?. 
Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 

Saari, Antti, Jokisaari Olli-Jukka & Värri Veli-Matti (toim.) 2014. Ajan kasvatus 
Kasvatusfilosofia aikalaiskritiikkinä. Tampere: Tampere University Press. 

Saarinen, Risto 2015. Oppi rakkaudesta. Helsinki: Gaudeamus. 
Saarinen, Risto 2017. Oppi luottamuksesta. Helsinki: Gaudeamus. 
Saarinen, Risto 2020. Oppi toivosta. Helsinki: Gaudeamus. 
Salmela-Aro, Katariina & Chmielewski, Anna. 2019. ”Socioeconomic Inequality 

and Student Outcomes in Finnish Schools”. 10.1007/978-981-13-9863-6_9. 
(Luettu 11.3.2020). 

Salminen, Antti 2009. ”Metafora – Tulkinnan syövästä kielikritiikkiin”. niin & 
näin  2/2009 (s.63-64). 
https://www.netn.fi/sites/www.netn.fi/files/netn092-19.pdf  
(Luettu 20.12.2019) 

Sastre, Elvira 2019.  Días sin tí. Barcelona Editorial Planeta S. A. 
Savignano Armando 1989. Unamuno, Ortega, Zubiri Tre voci della filosofia del 

novecento. Napoli: Guida Editori. 
Seinälä, Hanna 2010. ”Filosofia itseksi tulemisena”. Teoksessa: Rydenfelt, 

Henrik & Kovalainen Heikki A. (toim.) 2010. Mitä on filosofia?. Helsinki: 
Gaudeamus Helsinki University Press. 

Siivonen, Päivi & Filander, Karin (2019): ”Yliopisto-opiskelijoiden kelpoisuuden 
muuntuneet mitat ja askelmerkit – vaativia asiakkaita ja tukea tarvitsevia 
koululaisia”, (s. 131-157) teoksessa Nori, Hanna; Laalo, Hanna; Rinne, 
Risto (toim.) (2019). Kohti oppimisyhteiskuntaa. Kohti oppimisyhteiskuntaa: 
Koulutuspolitiikan uusi suunta ja korkeakoulutuksen muuttuva maisema. 
Juhlakirja professori Arto Jauhiaisen täyttäessä 60 vuotta 5.4.2019.Turku: Turun 
yliopisto. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta julkaisusarja 
A:217. 

Siljander Pauli 2011. ”Kasvatustieteen metodologiset käänteet – kaikkiko käy?”, 
teoksessa Holma, Katariina & Mälkki, Kaisu 2011. Tutkimusmatkalla 
Metodologia, teoria ja filosofia kasvatustutkimuksessa. Helsinki: Gaudeamus. 

https://www.netn.fi/sites/www.netn.fi/files/netn092-19.pdf


 
 

367 
 

Siljander 2017.” School in Transition The Case of Finland”,  191-212 in  
Siljander, Pauli, Kontio, Kimmo & Pikkarainen, Eetu (eds.) 2017. Schools in 
Transition Linking Past, Present, and Future in Educational Practice. 

Sinkkonen Jari 2003. Leikkiä vakavilla asioilla. Helsinki: WSOY. 
Stout, Martha 2005. The sociopath next door The Ruthless Versus the Rest of Us. 

New York: Broadway Books. 
Štúr, Martin. & Török, Luboš 2013. “Función Ética Y Teológica Del Lenguaje En 

Kierkegaard Y Unamuno”. Sincrona (64), 2. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4747059&orden=1&in
fo=link (Luettu 6.3.2020) 

Suarez Miramon, Ana 2001. “Introducción”, en Unamuno, Miguel de 2001. 
Niebla. (cuarta reimpresión. Primera edición 1986). Madrid: Alianza 
Editorial, S. A.. 

Säntti, Janne 2004. ”Elämäntarinoiden tuottaminen ja tulkitseminen”. Teoksessa 
Kansanen, Pertti & Uusikylä, Kari 2004. Opetuksen tutkimuksen monet 
menetelmät. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Tomperi, Tuukka 2017. Filosofian opetus ja pedagoginen filosofia. Filosofia 
oppiaineena ja kasvatuksena. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura ry/ 
niin & näin.  

Toom, Auli, Rautiainen, Matti & Tähtinen Juhani (toim.) 2017. Toiveet ja 
todellisuus – Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Jyväskylä: Fera 
Suomen kasvatustieteellinen Seura Kasvatusalan tutkimuksia 75. 

Tuominen, Miira 2015. ”Diotiman erôs tietäminen ja yksilöön kohdituva halu 
Platonin Pidoissa”, (s. 52-59) Niin&Näin 1/2015. 

Tuominen, Miira 2010. ”Filosofian anti: tietoa vai terapiaa?” Teoksessa: 
Rydenfelt, Henrik & Kovalainen Heikki A. (toim.) 2010. Mitä on filosofia?. 
Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 

Turin, Yvonne 1962. Miguel de Unamuno: Universitaire. Paris: Service d'Édition et 
de Vente des Publications de l'Éducation Nationale. 

Uljens, Mikael 2006. ”Mitä on (suomalainen) kasvatusfilosofia?” 
Uljens, Mikael 2014. Pedagogik, filosofi och politik. Studier i pedagogisk 

handlingsteori (Education, philosophy and politics. Studies in theory of 
educational activity). Vasa: Åbo Akademi. 
http://www.vasa.abo.fi/pf/pfpublikationer/full_text/PF_Publikation_25
_2014.pdf (luettu 26.11.2019)  

Uljens, Mikael 2015. Curriculum work as educational leadership - paradoxes 
and theoretical foundations. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 
1(1), 22-31.  
http://nordstep.net/index.php/nstep/article/view/27010  
(Luettu 8.12.2019) 

Unamuno Pérez, Miguel 1998. ”Unamuno en familia”. Revista de Estudios, 41, 
1998, (p. 33-48). Salamanca. 

 Burdell, P. and Swaneder, B. B. 1999. Critical personal narrative and 
autoethnography in education: Reflections on a genre. Educational 
Researcher August-September, 21–26. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4747059&orden=1&info=link
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4747059&orden=1&info=link
http://www.vasa.abo.fi/pf/pfpublikationer/full_text/PF_Publikation_25_2014.pdf
http://www.vasa.abo.fi/pf/pfpublikationer/full_text/PF_Publikation_25_2014.pdf
http://nordstep.net/index.php/nstep/article/view/27010


 
 

368 
 

Unamuno a los cien años Estudios y Discursos Salmantinos en su I Centenario. Acta 
Salmanticensia. Filosofía y letras 57. Salamanca: Universidad de 
Salamanca. 

Uusikylä, Kari 2004. ”Elefantin häntää kutittelemassa Luovuuden tutkimuksen 
lyhyt oppimäärä.” Teoksessa Kansanen, Pertti & Uusikylä, Kari 2004. 
Opetuksen tutkimuksen monet menetelmät. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Vaara, Eero & Laine, Pikka-Maaria 2006. ”Kriittinen diskurssianalyysi 
metodologiana strategiatutkimuksessa”. (s. 155-173) Teoksessa: Rolin 
Kristina, Kakkuri-Knuttila Marja-Liisa & Henttonen Elina 2006. Soveltava 
yhteiskuntatiede ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus. 

Valdés, Mario J. 2016. Cultural Hermeneutics: Essays after Unamuno and Ricoeur. 
Toronto: University of Toronto Press. 

Varto, Juha 2011. ”Miksi miettiä metodologioita?”, (s. 13-24) teoksessa Holma, 
Katariina & Mälkki, Kaisu 2011. Tutkimusmatkalla Metodologia, teoria ja 
filosofia kasvatustutkimuksessa. Helsinki: Gaudeamus. 

Värri Veli-Matti 2000. Hyvä kasvatus – kasvatus hyvään Dialogisen 
kasvatuksen filosofinen tarkastelu erityisesti vanhemmuuden 
näkökulmasta. Tampere: Tampere University Press. 

Värri, Veli-Matti 2014. ”Halun kultivointi ekologisen sivistyksen 
mahdollisuutena”, (s. 87-122) teoksessa Saari, Antti, Jokisaari Olli-Jukka & 
Värri Veli-Mati (toim.) 2014. Ajan kasvatus Kasvatusfilosofia 
aikalaiskritiikkinä. Tampere: Tampere University Press. 

Värri, Veli-Matti 2018. Kasvatus ekokriisin aikakaudella. Tampere: Vastapaino. 
Wilenius, Reijo 2002. Miten käy lasten ja nuorten? Helsinki: Dialogia. 
Zambrano, María 1996. Pensamiento y poesía en la vida española. Madrid: 

Ediciones Endymion/Ensayo. 
Zambrano, María 2019. Unamuno. Barcelona: Penguin Random House Grupo 

Editorial. Edición e introducción por Gómez Blesa, Mercedes. 
Zuazagoitia, Joaquin de 1967. ”Unamuno y Bilbao”. En Unamuno a los cien años 

Estudios y Discursos Salmantinos en su I Centenario. Acta Salmanticensia. 
Filosofía y letras 57. Salamanca: Universidad de Salamanca. 

Zubizarreta, Armando F. 1960. Tras las huellas de Unamuno. Madrid: Taurus. 
Yrjönsuuri, Mikko 2010. ”Filosofinen työ yhteiskunnassa”. Teoksessa: 

Rydenfelt, Henrik & Kovalainen Heikki A. (toim.) 2010. Mitä on filosofia?. 
Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 

 
MUUT LÄHTEET 
 
Aamulehti. Pääkirjoitus 23.11.2019 klo 7.00. ”Lapsella on oikeus vanhemman 

asettamiin rajoihin Lapsen oikeuksien viikolla vanhempien on hyvää 
muistaa, että jokainen lapsi tarvitsee myös tylsyyttä ja pettymyksiä”. 
Pääkirjoitus. (Luettu 25.11.2019) 
https://www.aamulehti.fi/a/950aae8b-5e18-41e8-a5ef-
67d519c6d845?c=1536306568605  

 

https://www.aamulehti.fi/a/950aae8b-5e18-41e8-a5ef-67d519c6d845?c=1536306568605
https://www.aamulehti.fi/a/950aae8b-5e18-41e8-a5ef-67d519c6d845?c=1536306568605


 
 

369 
 

Jyväskylän Ylipisto (JYU) kasvatustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelma 
2014-2017. 

”Liikaa vastuuta liian varhain? “Nykykoulussa järjestelmästä putoavat sellaiset, 
jotka aiemmin selvisivät pää pinnalla” 2.11.2019 klo 06.33 päivitetty 
3.11.2019 klo 14.15  
https://yle.fi/uutiset/3-10928894 Luettu 4.11.2019 klo 10.15. 

"Maisemakonttorikoulu" on vain kaunis ihanne – selvitimme, millaisia uudet 
koulut oikeasti ovat ja miksi” (26.8.2019 klo 05.30 päivitetty 27.8.2019 klo 
11.02) 
 https://yle.fi/uutiset/3-10930091 Luettu 4.11.2019 klo 10.05. 

Nuorisobarometri 2019. Valtion nuorisoneuvosto. (Luettu 17.5.2020) 
https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/nuorisobarometri-2019/ 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. (4. painos 2016). 
Määräykset ja ohjeet 2014:96. Verkkojulkaisu. Helsinki: Opetushallitus 
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkint
ojen_perusteet/perusopetus 

Puhto, Sanna 2018. “Rakkaus on katse tulevaisuuteen ja inho muistuttaa 
riippuvuutta – Filosofi Sara Heinämaa raottaa suurten tunteiden 
mysteeriä”. Seura. (Julkaisupäivämäärä 23.06.2018 14.26. Päivitetty 
11.02.2019 10.42) (Luettu 27.12.2020). 
https://seura.fi/hyvinvointi/rakkaus-on-katse-tulevaisuuteen-ja-inho-
muistuttaa-riippuvuutta-filosofi-sara-heinamaa-raottaa-suurten-
tunteiden-mysteeria/ 

Tieteen termipankki hakusana ”soveltava filosofia”. (Luettu 8.12.2019) 
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:soveltava_filosofia  

”Tiivis yhteenveto PISA 18 tuloksista”.  Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, 
tammikuu 2020. (Luettu 11.3.2020) 
https://ktl.jyu.fi/fi/pisa/pisa18-esite-verkkoon.pdf  

Yle Nyheter TV-nytt 27.4.2018. 
 
 
 

https://yle.fi/uutiset/3-10928894%20Luettu%204.11.2019%20klo%2010.15
https://yle.fi/uutiset/3-10930091%20Luettu%204.11.2019%20klo%2010.05
https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/nuorisobarometri-2019/
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus
https://seura.fi/hyvinvointi/rakkaus-on-katse-tulevaisuuteen-ja-inho-muistuttaa-riippuvuutta-filosofi-sara-heinamaa-raottaa-suurten-tunteiden-mysteeria/
https://seura.fi/hyvinvointi/rakkaus-on-katse-tulevaisuuteen-ja-inho-muistuttaa-riippuvuutta-filosofi-sara-heinamaa-raottaa-suurten-tunteiden-mysteeria/
https://seura.fi/hyvinvointi/rakkaus-on-katse-tulevaisuuteen-ja-inho-muistuttaa-riippuvuutta-filosofi-sara-heinamaa-raottaa-suurten-tunteiden-mysteeria/
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:soveltava_filosofia
https://ktl.jyu.fi/fi/pisa/pisa18-esite-verkkoon.pdf

	Elävää ihmistä kasvattamassa
	ABSTRACT
	TIIVISTELMÄ
	ESIPUHE
	SISÄLLYS
	Tutkimukseni tarina
	1 Prologi
	2 ELÄVÄ : UNamuno ja filosofia
	2.1 Unamunon viisi metaforaa elämälle
	2.2 Ihminen Unamuno
	2.3 Unamunon elävyys
	2.4 Unamunon kontradiktio
	2.5 Filosofia on lähempänä runoutta
	2.6 ¡On elettävä!: Unamunon etiikasta

	3 Ihminen: konkreettinen verbi
	3.1 Miguel de Unamunon konkreettinen ihminen
	3.2 Opetussuunnitelman perusteiden ihminen
	3.3 Niin kuin me oltaisiin (eläviä, kasvavia) ihmisiä

	4 KASVATUS: Rakkautta ja pedagogiikkaa
	4.1 Unamunon kasvatusnäkemys: Rakkautta, ei pedagogiaa
	4.2 Kasvatus suomalaisessa maisemassa: Rakkaus ja kasvatus

	5 KONTRADIKTIO: TUTKIMUKSENI ELÄVIÄ  JÄNNITTEITÄ
	6 EPILOGI
	Summary
	RESUMEN
	Lähteet



