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ALKULAUSE
Palaan tässä kirjassa kahteen sanoisinko mieliaiheeseen,
jotka minua askarruttivat jo nuoruudenteoksessani »Arvo
jen ja välineitten maailma». Erotus on kuitenkin olemassa
siinä, että silloin tarkasteluasenteeni oli voittopuolisesti meta
fyysillinen, kun taas tällä kertaa olen katsellut asioita lähinnä
kulttuurifilosofiselta kannalta.
Arvo- ja kulttuurifilosofeista ovat minulle ehkä eniten anta
neet herätteitä saksalaiset ajattelijat Ed. Spranger, Max Scheler
ja Richard Miiller-Freienfels, mutta varsinkin Friedrich
Nietzsche. Heinrich Rickertin arvosystematiikkaa, jonka
huomioonottamista tällaisessa kirjassa joku ehkä voisi kai
vata, en sanottavammin ole kyennyt käyttämään hyväkseni,
syistä, joiden esittäminen veisi liian pitkälle.
Itsenäisimpänä kirjani ·osana pidän sen loppupuoliskoa,
jossa käsitellään »kulttuurin teknillistä puolta». Tässä osassa
olen samalla yrittänyt täydentää aikaisemmin alustavasti luon
nehtimaani y I e i s t ä v ä I i n e o p p i a. Esitykseni on kyllä
puutteellinen; mutta rohkenen lausua, että pidän tällaisen
teorian tarkempaa kehittelemistä tärkeänä ja ajankohtaisena
filosofisena tehtävänä.
Kirjani on syntynyt opettajille ja tuleville opettajille pidetty
jen luentojen pohjalla. Kuulijakunnan luonteesta johtuu, että
suhteellisen usein on viitattu kasvatuksen ja opetuksen alalle
kuuluviin seikkoihin, toivottavasti ei kuitenkaan siinä mää-
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rin, että se vaikuttaisi häiritsevä,stL Ensimmäiseksi luvuksi
olen pannut er�än Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun
kesälukukauden alkajaistilaisuudessa pitämäni esitelmän hiu
kan muovailtuna. Se tosin ei ole aivan kiinteässä yhteydessä
kirjan varsinaisen esityksen kanssa, mutta sen julkaisemista
sanotulla kohdalla voitaneen asiallisillakin syillä pnolnstaa.
Elokuussa 1939.
Tekijä.

NYKYISEN KULTTUURIFILOSOFISEN

HARRASTUKSEN TAUSTA

Voimakas kulttuurifilosofinen harrastus nykyajan länsimai
sessa hengenelämässä ei voi olla mikään tilapäinen ajanhen•
gen oikku, vaan sillä on ilmeisestikin syvemmät syynsä. On
kyllä totta, että eräät teokset, varsinkin Spenglerin kirja
»Länsimaiden häviö» (»Untergang des Abendlandes») ovat
valtavasti vaikuttaneet siihen, että kulttuurifilosofiset kysy
mykset astuivat päiväjärjestykseen, mutta edes Spenglerillä
ei mitenkään olisi voinut olla niin suurta vaikutusta, ellei
maaperä toisista syistä olisi ollut otoJlinen.
Kun tarkemmin katselemme, mitkä syyt ovat aiheuttaneet
nykyisen kulttuurifilosofisen ja kulttuurikriitillisen harras
tuksen, havaitsemme, että ne ont pääasiassa k a h t a lajia:
toiset ovat yhteydessä koko sen k e h i t y s v a i h e e n kanssa,
mihin länsimainen kulttuuri nykyään on joutunut, toiset yh
teydessä ,•iime m a a i l m a n s o d a n, sen vaikutusten ja sen
avaamien tulevaisuudenperspektiivien kanssa. Nämä mo·1cmmanlaatuiset tekijät yhdessä ovat aiheuttaneet sen, mitä
nimitämme »länsimaisen kulttuurin kriisiksi». Pohjaltaan
tä.mä kriisi on epäilemältä henkistä, mutta sen takaa hää
möttävät kohtalokkaat poliittiset ja muut konkreettisempaa
laatua olevat näköalat.
Spenglerin »Länsimaiden häviö» kirjan erikoinen mielen
kiinto oli siinä, että· hän »kulttuurimorfologisessa» tarkaste
lussaan, loistavaa, suggestiivista esitystapaa käyttäen tahtoi
osoittaa, että länsimainen kulttuuri sisäisistä syistä on joutu- ·
massa kehitysvaiheeseen, joka johtaa sen pikaiseen perika
toon. Länsimainen sivistys on ehtinyt tyhjentää sisäiset luo-
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vat mahdollisuutensa, se on elänyt aikansa, ja nyt on edessä
vain sen hajoamis- tai kangistumisprosessi. Mutta juuri tälle
kulttuurin kuolemaa edeltävälle ajalle on, varsinkin kun ky
seessä on sellainen historiallisesti orientoitunut kulttuuri kuin
länsimainen, ominaista se, että kulttuurin sielu tulee tietoi
seksi itsestään, omasta kohtalon määräämästä kehityskulus
taan, ja näin syntyvät e<lcllylyksel juuri sellaisille tulkimuksille
ja tarkasteluille, joita Spenglerin oma teos edustaa, nimittäin
»kulttuurimorfologiallc», kulltuurin rakenteen tarkastelulle.
Kehityksen pyörää emme voi pidättää kulkemasta rataansa,
voimme vain tietoisina sen kulkusuunnan kohtalonomaisesta
välttämättömyydestä pysähtyä toteamaan ne lait, joita se
noudattaa, ne tekijät, jotka sen kulkuun vaikuttavat.
Spenglerin näkemys, oli se sitten joko osittain tai kokonaan
väärä tai oikea, on kieltämättä suurenmoinen ja vaikutta
valla lavalla ilmituotu. Mutta se ei olisi ollut mahdollinen
ilman toista vielä syvällisempää ajatlelijaa: Friedrich
Nietzscheä. Nietzsche oli ensimmäinen ja perustava kulttuuri
filosofi nykyaikaisessa mielessä. Hän on näkijänkatseellaan
jo selvästi huomannut syyt nykyiseen kulttuurikriisiin, näh
nyt ne niin selvästi sentähden, että hän on omassa i t s e s
s ä ä n elänyt länsimaisen kulttuurin kriisin, niinkuin hän
itse monta kertaa kirjoituksissaan on huomauttanut.
Nietzschen perustava kultturifilosofinen näkemys oli se,
eltä länsimainen hengenelämä, länsimainen »sielu» on joutu
nut desorganisaation, sisäisen häviön ja hajaanuksen tilaan.
Terve, normaalitilassa oleva kulttuuri on kuin elimistö, jossa
elämän eri ilmaukset ovat hierarkkisesti järjestyneet ja toi
siinsa sopeutuneet, sitä kannattaa yhtenäinen usko tiettyihin
ihanteisiin ja arvoihin, joiden alaiseksi elämä alistuu, näiden
ihanteiden ja arvojen olemassaoloa ja pätevyyttä tiedustele
matta, siinä vallitsee perinnäistapojen pyhittämä kiinteä
elämänmeno, jota noudatetaan itsestään selvänä asiana.
Kulttuuria organisoivana tekijänä ovat viime kädessä uskon
nolliset käsitykset, ne ovat moraalin, poliittisen ja yhteiskun
nallisen elämän ja sen muotojen, tapojen, jopa teoreettisenkin
ajattelun lopullisena pohjana ja vankkumattomana kiinne
kohtana.
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Mutta ennen pitkää kulttuurissa se, mikä ensin oli itsestään
selvää, se usko, ne järjestykset ja säännöt, ne elämänmuodot
ja perinnäistavat, joihin ennen oli nurkumatta mukauduttu,
joutuu arvostelun ja epäilyn alaiseksi. Teoreettinen ajattelu
ja tutkimus osoittavat perinnäisissä opeissa ilmeisesti paik
kansapitämättömiä kohtia, teoreettinen totuustahto alkaa yhä
pahemmin jäytää maaper.ää ennen kaikkea juuri uskonnol
listen käsitysten alta, mutta sittemmin vähin erin kaikkien
muidenkin perinnäisten käsitysten. Tällä tavoin kulttuurin
henkinen pohja alkaa yhä suuremmassa määrin rakoilla ja
luhistua. Esitetään uusia katsomuksia ja ihanteita, jotlrn ovat
ristiriidassa perinnäisten katsomusten ja ihanteiden kanssa,
mutta samalla myös toistensa kanssa ristiriidassa: el'ilaisia
moraalisia, yhteiskunnallisia, poliittisia ja muita ideologioja
ja oppeja; toisia niistä yritetään toteuttaa, toisten jäädessä vain
ihmismieliin kytemään ja pitämään niitä rauhattomina. Tradi
tionaalinen kaikilla aloilla menettää mahtinsa, mutta sijalle
ei tule mitään uutta yhtenäistä, vaan joukko erilaisia ihan
teita, oppeja ja katsomuksia. Vihdoin joudutaan siihen vai
heeseen, että kysytään: onko ylipäänsä olemassa mitään
oikeata, vai onko kaikki puhe oikeasta moraalista, oikeasta
yhteiskunnallisesta ja valtiollisesta järjestyksestä ym. vain
verho mahtipyyteillc, joita ihmisessä on ollut ja tulee aina
olemaan?
Nietzsche oli sitä mieltä, että nykyinen länsimainen kult
tuuri on tulemassa vaiheeseen, jossa kaikki vanhat ihanteet
joutuvat kysymyksen alaisiksi. mutta ei myöskään mitään
pysyviä, kestäviä, uusia ihanteita vielä ole syntynyt. Ellei
niitä ollenkaan synnykään, on länsimainen kulttuuri peri
katoon tuomittu. Se on silloin kuolettavan desorganisaation
,·allassa.
Nietzsche tahtoi puolestaan esittää oman lääkkeensä länsi
maisen kulttuurin tervehdyttämiseksi. Siitä emme kuiten
kaan tässä nyt puhu. Pääasia meille on se Nietzschen totea
mus, että perinnäisten ihanteiden, periaatteiden ja arvojen
kyseenalaisiksi tuleminen tietää länsimaisen kulttuurin kehi
tyksessä erinomaisen kriitillistä vaihetta, joka jo sinänsä on
omiaan virittämään kulttuurifilosofiseen ja kulttuuriluiitilli-
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sen keskustelun. Ei voi olla epäilystä siitä, että tällä hetkellä
olemme sellaisessa vaiheessa vielä enemmän kuin puoli
vuosisataa sitten, Nietzschen aikana. Nietzschestä voi sanoa
ei ainoastaan, että hän eli »kulttuurikriisin» omassa itsessään,
vaan myös, että hän eli sen aikaisemmin kuin muut, enna
koitsi sen. Pinnalta katsoen oli hänen aikanaan vielä kaikki
jokseenkin rauhallista, ja sentähden hänen katsomustapansa
ei saavuttanut vastakaikua.
Vasta meidän ajallamme on
edellytykset yleisemmin ymmärtää hänen kulttuurifilosofisen
ajattelunsa ydintä.
Kaikkien Hihänastisten ihanteiden ja arvojen epäilyksen
alaisiksi tuleminen on eräs syy nykyiseen sekasortoiseen hen
kiseen tilanteeseen. Mutta tämä tilanne tulee vaara1lisem
maksi erään toisen tekijän vaikutuksen johdosta, nim. länsi
maiden pitkälle kehittyneen t e k n i i k a n. Länsimainen
henki on ennen kaikkea suunnannut ponnistuksensa luonnon
teknilliseen hallitsemiseen. Ihmiskunnan historia ei tunne
ainoatakaan kulttuuria, joka teknillisessä suhteessa olisi ollut
lähimainkaan yhtä korkealla; muussa suhteessa toiset kult
tuurit kylläkin ovat voineet kilpailla länsimaisen kanssa.
Tekniikka on tehnyt monien inhimillisten tarpeiden tyydyttä
misen helpoksi ja yleiseksi, se on kyennyt suunnattomassa
määrin kohottamaan yleistä elintasoa. Mutta se on tuonut
mukanaan myös vaarallisia seurausilmiöitä, joita nykyinen
sukupolvi jo on ehtinyt kokea, nim. työttömyyttä ja talou
dellisia kriisejä. Rationalisoinnin johdosta teollisuus tuottaa
liiaksi hyödykkeitä, ja koneita käyttämään tarvitaan yhä
vähemmän työntekijöitä. Tästä asiaintilasta johtuu vakavia
yhteiskunnallisia ja valtioiden välisiä ristiriitoja. Koko tämä
probleemakompleksi on niin laaja ja monihaarainen, ettei
sitä tässä käy ottaminen pohdittavaksi. Eräs tekniikan yhä
suuremmasta täydellistymisestä johtuva ilmiö on kuitenkin
tässä mainittava: yhä peloittavammaksi käyvä s o t a t e k
n i i k k a. Hävittämisen välikappaleet on kyetty tekemään
äärimmäisen tehokkaiksi, ja koko tämäkin tekniikka on
rationalisoitu. Maailmansodassa saatiin jo nähdä, mitä tämä
käytännössä merkitsee, mutta vielä paljon pahempaa on
odotettavissa, jos sotakoneisto uudelleen pannaan käyntiin.
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Niinpä näemme nykyään, kuinka kaikki kansat uuden sodan
pelossa huokaavat suunnattomien varustelujcn painon alai
sina. Jokaisen on pakko kehittää omaa sotakoneistoaan tek
niikan viimeisten saavutusten mukaiseksi. Koko tässä pro
sessissa on pohjaltaan jotakin mieletöntä, se on kuin taika
ympyrä, johon kansat ovat joutuneet, ja se väkisin panee sy
vemmin ajattelemaan nykyisen kulttuurimme luonnetta.
Nietzsche oli oikeassa sanoessaan: »Kuulumme aikakauteen,
jonka kulttuuri on vaarassa syöksyä perikatoon kulttuurin
välineiden vuoksi». (»Menschliches, AJlzumenschliches», afo
rismi 520).
Ennen maailmansotaa vallitsi vielä sellainen yleistunnelma,
että miltei naiivisti iloittiin ihmiskunnan, joJla tällöin lähinnä
tarkoitettiin sen länsimaista osaa, alinomaisesta eteenpäin
menosta, tieteen ja tekniikan valtavista edistysaskeleista.
Luultiin, että niiden ansiosta ennen pitkää oli koittava onnen
ja rauhan aika. Nykyään tämä optimistinen usko on suuresti
lai�entunut, jopa osittain kääntynyt päinvastaiseksi. Sillä on
tultu huomaamaan, että varsinkin teknillinen edistys on kaksi
teräinen miekka, joka voi yhtä hyvin kääntyä ihmiskunnan
tuhoksi kuin onneksi. Kaikkihan riippuu viime kädessä siitä,
mihin noita inhimillisen älyn avulla luotuja tehokkaita apu
keinoja käytetään. Jos ihmiskunnassa vallitsee henkinen
sekasorto, on todennäköistä, että ne koituvat pikemminkin
sen turmioksi. Edellä olevana ei suinkaan ole ollut tarkoitus
·sanoa mitään tuomitsevaa telrniikasta sinänsä, sillä on ainoas
taan tahdottu todeta, että henkinen kehitys ei ole jaksanut pysyä
teknillisen tasalla, että tässä kohden on olemassa vaarnlliuen
epäsuhta. Se koskee koko länsimaista kulttuurimuotoa, ja
sentähden se on omiaan herättämäiin kulttuurikriitillistii poh
dintaa. Samoin kuin sairas tuntee jiisentensä olemassaolon
ja alkaa tarkata niiden tilaa, samoin kulttuurissa esiintyvät
häiriöt kohdistavat huomion kullluurin rakenteeseen ja ole
mukseen.
Pysähdyn vielä parilla sanalla koskettelemaan ma a i I m a n
s o d a n merkitystä kulttuurifilosofian kannalta. Ennen maail
mansotaa ilmeni kulttuuri sellaiselle yksilölle, joka oli sen
keskelle syntynyt ja sen piirissä kasvanut, jonakin luonnos-
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taan lankeavana ja järkkymättömänä tosiasiana, siihen suh
tauduttiin samaan tapaan kuin suhtaudutaan auringonvaloon
tai ilmaan, jota hengitämme. Sen täytyi olla olemassa luon
non pakosta ja suunnilleen sellaisena, kuin se oli. Mutta
maailmansota antoi tuntea ja kokea, että se, mitä sanomme
kulttuuriksi, on paljon satunnaisempaa, häilyviiisempää, hau
raampaa, se on ihmisten luoma pintarakennelma, jonka jo
kainen yksityiskohta voidaan muuttaa tai pyyhkäistä pois, ja
se voidaan tykkänäänkin hävittää, jos siksi tulee. Vallitse
vissa poikkeuksellisissa olosuhteissa maailmansodan aikana
_ja sen jälkeen paljastui entistä selvemmin kulttuurin sisäinen
rakenne. Nähtiin paremmin, mitä ovat yhteiskunnalliset,
valtiolliset ja taloud(•lliset järjestykset ja laitokset, vallitsevat
normit ja perinnäiset katsomukset. Maailmansodan jälkeinen
ihminen katselee tämän vuoksi kulttuuria toisin silmin, hänellä
on paremmat edellytykset havaita sen perustavat tekijät ja
niiden keskeinen vuorovaikutus. Tällä tavoin maailmansota
ja sen- seurausilmiöt ovat osaltaan antaneet uuden pohjan ja
uuden suunnan kulttuurin ja kulttuurien luonnetta koske
ville tarkasteluille.
Nykyinen sukupolvi elää epäilemättä vakavaa ja kohtalo
kasta aikaa. Mutta toiselta puolen on myönnettävä, että se
elää myös poikkeuksellisen mielenkiintoista ja valtavaa aikaa
ihmiskunnan historiassa, aikaa, joka tarjoaa erinomaisen
runsasta ainesta ja erikoiset edellytykset inhimillisen kulttuu
rin tutkimiselle ja ymmärtämiselle.
Kultluurifilosofisia ja kulttuurikriitillisiä kysymyksiä pohdi
taan sekä filosofisissa että muissakin teoksis.sa nykyään
kautta koko länsimaisen kulttuuripiirin, myöskin meidän
maassamme. Ensimmäinen suurempaa huomiota herättänyt
tällainen teos oli jo mainittu Oswald Spenglerin >, Untergang
des Abendlandes», joka ilmestyi Saksassa maailmansodan
piiältyessä. Sittemmin on siellä ilmestynyt paljon muita. Tun
netuimmista kirjoittajista mainitsen Walter Rathenaun, Ludwig
Klagesin, Karl Jaspersin, l\fax Schelerin, kreivi Keys.erlingin
ja Albert Schweitzerin. Saksankielellä on myös venäläinen
Nikolai· Berdjajew julkaissut kulttuurifilosofiset kirjansa.

Englannista mainittakoon tuomiorovasti lngen, filosofi Bert
rand Russellin sekä kaunokirjailijoiden Lawrencen ja Aldoys
Huxleyn teokset. Espanjalaisista ovat erikoista huomiota he
rättäneet Miguel de Unamuno ja Ortega y Gasset. Myöskin
Skandinavian maissa on kulttuurifilosofinen keskustelu ollut
viime aikoina vilkasta. Tanskassa on vähän aikaa sitten tul
lut julkisuuteen Arne Sörensenin kirja »Nykyajan ihminen»,
joka äskettäin on käännetty suomeksi. Meillä Suomessa ovat
tämänluontoisia teoksia kirjoittaneet esim. V. A. Koskenniemi
(»Symphonia Europaea»), Jaakko Forsman, teologit Yrjö Ala
nen ja Eino Sormunen, kirjailijat Lauri Viljanen, Olavi Paavo
lainen ja T. Vaaskivi, ruotsalaisella taholla Hans Ruin.

KULTTUURIFILOSOFIAN TEHTÄVÄ
Mitä on kulttuuri? Elymologisesti tämä sana tulee latinan
sanasta cultura, viljclys. Aluksi käytettiin silä vain konkreetti
sena: cultura agri, pe1lon-, maanviljelys. Cicerolla tavataan kui
tenkin jo kuvaannollinen käyllö cultum animi, hengenviljelys.
Nykyisessä merkityksessaiin sana kullluuri on tullut käytän
töön vasla uudella aja1la. Renesanssiaikana oli samassa mer
kityksessii civili.mlio yleisempi sana. Sittemmin on usein
tehly erotus kulttuurin ja sivilisaation viilillii.
Kulttuuriksi sanotaan sekä tietynlaista toimintaa ja proses
sia ellä sen tulosta. Toimintana kulttuuri on fyysillisen tai
henkisen aineksen muodostamista ja muokkaamista sel
laiseksi, mitä se alkuaan, »luonnostaan», ei ole. Tämän
toiminnan tuloksia ja sitä tilaa, joka näin syntyy, sanotaan
myös kulttumiksi. Edelleen voidaan sekä toimintaa että näin
synlynyllii tilaa ja kaikkia tuloksia kokonaisuutena nimittää
kulltuuriksi.
Kulttuuri asetetaan tässä »luonnon» vastakohdaksi. Täl
löin »luonto» sanalla on suppeampi sisällys. Sillä laajem
massa mielessä myöskin kulttuuri kuuluu »luontoon».
Luonnon muovailijana on kulttuuritoiminnassa aina i h m i
n e n. Ihminen ja kulttuuri kuuluvat läheisesti yhteen. Eläi
mellä ei ole kulttuuria. Tosin eläimillä (esim. rriehiläisillä,
muurahaisilla, termiiteillä, majavHla) toisinaan tavataan
aikaansaannoksia, jotka jossakin määrin muistuttavat inhi
millistä kulttuuria. Multa ne ovat vaiston työtä. Kulttuuri on
t i e t o i s e n järjen ilmausta. Ihminen muuttaa tietoisesti
luontoa saavuttaakseen jonkin tarkoitusperän. Tietysti on
täytyny� olla aika, jolloin esi-isillämme ei ollut mitään kult-

tuuria. Se on suunnattoman kaukana takanapäin. Kaikkinlla,
missä ihmisiä on tavattu, on heillä ollut kulllumia, joskin
vaatimattomassa muodossa. KuJttuuria voisi pitää ihmisen
eräänä tunnusmerkkinä. KuJtlumi on ihmisen aikaansaama
eräänlainen luonnon ylärakennus.
Kulttuurista voidaan edelleen sanoa, että sitii esiintyy aina
. vain y h t e i s ö s s ä. Kulttuuri on yhteiskunnallista, sosiaa
lista.
Jos ihminen elää yksikseen niinkuin Topeliuksen
»Lnonnonkirjan» l{aspcr, ei hän saa eikä aikaansaa minkiiiin
laista kulttuuria. Kulttuurille ominainen henkinen elämä
tulee esiin vasta jouluessamme kosketuksiin loisten kanssa.
Kulttuuri on kehittynyt yhteisöisssä ja eliiii yhlcisöissii. Kult
tuuri siirtyy sukupolvelta loiselle (�riis muoto sen siirtymistä
on kasvatus ja opetus), yksilöt lisäävät jo olemassaolevaa
kulttuuria.
Voimme puhua kahdesta toisiaan edellyttiiviistä kulltqurin
puolesta: yksilöissä ja yhteisössii olevasta kulttuurista, sub
jektiivisesta ja objektiivisesta kultlumisla. Ne ovat toistensa
korrelaatteja. Kulttuuria tuottavat yksilöt, multa he nojautu
vat tällöin jo olemassaolevaan objektiiviseen kultluuriin. Sii
hen perustuvat heidän tietonsa ja taitonsa, eivätkii ainoastaan
ne, vaan osittain myös heidän tunne- ja tahtoeliimänsii laatu.
Niidenkin suunnan ja laadun nimiltiiin suuresti miiiiriiäviit
jo olemassaolevan ohj�kliivisen kulttumin muodot, siiiinnöt
ja arvot. Samalla kuin yksilö toteuttaa viimeksi mpinittuja,
hän »kultivoituu». Yksilöjen luoma objektiivinen kulttuuri
vaikuttaa tiiliä tavoin takaisin yksilöiden sieluun.
Kulttuurin olemuksena on, eltii se kehilliiii esiin yksi
löissä olevia aiheita, mahdollisuuksia inhimillislen larpeidcn
ja tarkoitusten mukaisella lavalla. Siten syntyy a r v o
m ä ä r e i s i ä tuotteita ja olotiloja. Monet ovat kulttuurissa
erikoisesti korostaneet sen a r v o n o m a i s t a puolta. Kult
tuurissa ilmenee arvoja, se on arvojen ilmaus ja arvojen kan
nattaja. Nämä arvot saattavat olla erilaisia: vitaalisia, eetilli
siä, esteettisiä, älyllisiä, uskonnollisia. Kulttuurissa esiintyvät
arvot ovat lähinnä arvoja suhjekteille, he cliivät nämä arvot, so,
asettavat toiminnalleen päämääriä.joissa toteutuu arvoja. Mutta
ohjektiivistakin kulttuuria voidaan pitää eräiden arvojen to-
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teutumisena, ja toisaalta arvot ovat niiden normien takana,
. jotka säännöstelevät objektiivisesti yksilöiden tahlon1ista ja
toimintaa. Näin ollen voimme sanoa, että kulttuuri lepää
objektiivisiIJa tai ainakin objektiivisiksi tunnetuilla arvoilla.
Kulttuurin piirissä harrastetaan esimerkiksi tiedettä ja tai,detta
sillä perusteella, että teoreettisia ja esteettisiä arvoja tunnus
tetaan.
,Jos koetamme koota yhteen ne momeutit, joista edellä on
ollut puhe kulttuurin tunnusmerkkeinä, saam1ne seuraavan
tapaisen määritelmän kulttuurista: »K u 1 t t u u r i o n j ä r
j e s t e 1 m ä i h m i s t c n t i e t o i s e s t i a i k a a n s a a
m i a, y h t e i s k u n n a s s a s y n t y n e i t ä j a s u k u
p o l v e s t a t o i s e e n· s i i r t y v i ä, y h ä Ii s ä ä n t y•
v i ä a r v o n oma i s i a m u o d o s t e i t a j a o l o t i l o j a.»
K u 1 t t u n r i f i Io s o f i a on sellainen filosofian haara,
jonka kohteena on kulttuuri. Se tutkii kulttuurin p e r i
a a t t e e 1 1 i s t a puolta; se on kulttuurin y 1 c i s t ä t e o
r i a a • ja usein myös sen k r i t i i k k i ä. Kulttmirifilosofia
tutkii kulttuurin olemusta, edellytyksiä, välineitä, kulttuurin
ja kulttuuritietoisuuden rakennetta, kulttuurin perussuuntia,
kulttuurikehityksen lainmukaisuutta, kulttuurin merkitystä
ja kulttuurin _pohjana olevia arvoja. K u l t t u u r i k r i
t i i k k i n ä kulttuurifilosofia arvostelee eräiden ihanteiksi
katsomiensa kulttuurin päämäärien ja arvojen valossa histo
riallisia kulttuureita ja asettaa normeja kulttuurin arvos
tamiseksi.
Kulttuurifilosofia on läheisessä suhteessa k u l t t u u r i
p s y k o I o g i a a n, joka tutkii kulttuurin s i e l u 11 i s i a
edellytyksiä, tekijöitä ja vaikutuksia. K u 1 t t u u r i s o s i o
l o g i a tarkastaa kulttuurin sosiaalista rakennetta sekä vai
kutuksia; k u 1 t t u u r i h i s t o ria selvittelee kulttuurin ja
sen eri puolten ja muodostusten syntyä ja kehitystä. Seuraa
vassa koetamme rajoittua kulttuul'ifilosofiaan, asioiden ge
neettinen ja psykologinen puoli jää syrjään. Emme aio esit
tää kulttuurihistoriaa emmekä kulttuuripsykologiaa tai -sosio
logiaa. (Kulttuuripsykologiaa ja -sosiologiaa on käsitellyt
esim. M illler-Freienfels kirjassaan »Allgemeine Sozial- und
Kulturpsychologie».)
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Inhimillinen kulttuuri ja sen tuotteet kokonaisuutena le
vittävät eteemme kirjavan, silmänkantamattoman aineiston.
Kuuluuhan kulttuuriin kaikki se, mistä historia tietää kertoa,
kaikki korkeat kulttuurimuodot (>>suurkulttuuril») kuten
muinaisegyptiläinen, intialainen, assyrialais-babylonialainen,
kreikkalais-roomalainen, arabialainen, keski- ja eteläamerik
kalaiset kulttuurit, jotka jo ovat kuolleet, ja sitäpaitsi tämän
päivän ihmiskunnan kulttuud lavaltomassa moninaisuu
dessaan, runsaudessaun, laajuudessaan. Kulttuurin piiriin
kuuluu kaikki se, mitä humanistiset tieteet (historia, etno
grafia, kielitiede jne.) tutkivat, kaikki, minkä tekniikka, val
tiollinen ja yhteiskunnallinen organisaatio, taide ja uskonto
ovat synnyttäneet. Aluksi näyttää toivottomalta saada mitään
systecmiii tiihän kaikkeen. Kulttuurifilosofia koettaa kuitenkin
löytää näkökohtia saattaakseen tämiin moninaisuuden jiirjestel
mään, tehdäkseen sen yleiskalsaukselliseksi ja ymmiirrcttä
väksi. Seuraavassa esitämme eräitä tällaisia näkökohtia.
Mitään täydellisyyttä esitykseltämme älköön odotettako.

2 -Ahlman

KULTTUURI ARVOJEN TOTEUTUMANA
l{aikki inhimillisen kulttuurin muodosteet-olivatpa ne lai
toksia tai tapoja tai järjestelyjä tai aineellisia aikaansaannoksia
(rakennuksia, työaseila, nautinto- ja ravintoaineita jne.) -; ovat
tai ovat olleet olemassa jonkin toteuttamista varten. ,Ja sitä,
minkä toteuttamista varten jokin viime kädessä on tai tapah
tuu, . sanomme arvoiksi. Arvot ovat erilaisia - hedoonisia,
vitaalisia, esteettisiä jne. -- niissä on erilaisia vivahduksia,
ne ovat eri aikoina, eri ihmisillä, eri ihmisryhmissä (kansoissa,
kulttuuripiireissä) olleet el'ilaisia , ja ennen kaikkea niiden kes
kinäinen korkeusasle on esiintynyt erilaisena - ajatelkaamme
esim. sitä muutosta arvojen keskinäisissä suhteissa, mikä
tapahtui siirryttäessä antiikista keskiaikaan ja keskiajasta
renessanssiin. Mutta aina voimme kulttuuritodellisuuden
takana nähdä arvoja ja arvojärjestelmiä. Tiistä saamme lähtö
kohdan yrittäessämme saattaa kult.tuuritodellisuuden yhtc
niiiscn näkökohdan alle. Tämä näkökohta on myös tärkeim
piä kulttuurifilosofisesti tarkastellessamme oman aikamme
ja oman kullluuripiil'imme kulttuuria.
l{oetammc silloin
saada selville siinä vallitsevasta arvosuuntautumat, niiden
keskinäisen hierarkian, ja siten aikamme k u l t tu u r i
e t h o k s en, sen »hengen», sekä mihinkä suuntaan se on
kehittymässä. Ulkonainen kulttnuritodellisuus esiintyy meille
tiillöin kuin kirjoituksena tai ilmeenä, joka meidän on tul
kittava. Esim. miten on tulkittava meidän aikamme funktio
nalistinen rakennus- ja huonekalutyyli, urheilu- ja ulko
ilmaharrastus; diktatuurit, propaganda, radio ja eloku
vat? Multa muutoin on tietysti pidettävä muistissa, että
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joskin koko meidän ajallamme on tietynlainen yleishenki, so.
joskin eräät arvot ovat yleisesti tunnustettuja (siitä ehkä joh
tuu, että esim. fascistinen ja kommunistinen järjestelmä niin
monessa kohdin muistuttavat toisiaan), kamppailee toiselta
puolen keskenään erilaisia elhoksia (arvojen hierarkioja).
Perimmältään on j o k a i s e l l a yksilöllii oma persoo
nallinen arvojen · järjestelmänsä, oma ethoksensa. Se on
osittain riippuvainen yleisestä kulttuuriethoksesta, osittain
sillä on omintakeinen luonteensa. Jokainen asettaa toimin
nassaan tietyn arvon toisen arvon edelle ja luo tämiin johdosta
niin sanoaksemme omua )>kulttuuriaan» kaikella sillä, mitä hän
ajattelee, tuntee, tekee ja on. Hän voi luoda myös sellaista
omaa kulttuuria, joka vaikuttaa hänen ympäristönsä yleiseen
kulttuuriin, suggeroi muut asettamaan arvot samanlaiseen
korkeusjärjestykseen kuin hän itse. Tällaisia yksilöitä ovat
ennen kaikkea suuret uskonnonperustajat (Jeesus, Buddha,
Mohammed, Konfusius), myös useat uskonnonuudistajat,
kuten Luther ja Calvin, sellaiset ajattelijat kuin Rousseau,
Hegcl, Marx ja Nietzsche tai kaunokirjailijat kuten Byron,
Goethe, Dostojevski.
Kun me otamme huomioon arvojen pernstava�1 merkityk
sen kulttuurissa, ymmärrämme myös, että kullluurikriliikki
ensi kädessä kohdistuu kulttuurissa vallitseviin arvoihin.
Kulttuurikriilikko ei suuntaa kritiikkiään teknillisiin järjeste
lyihin, hän ei tee ehdotuksia joidenkin uusien menetelmien
käytäntöön ottamisesta ja vanhojen hylkäämisestä, vaan hiin
lausuu arvostuksia. Hän saattaa tuomita jonkin vallitsevan
arvosuuntauksen (esim. sen, että hedooniset tai vitaaliset
arvot asetetaan uskonnoUisten yläpuolelle) tai suorastaan
kokonaisen arvojen hierarkian ja ehdottaa uutta hierarkiaa.
Kulttuurikritiikki voi myös kohdistua ·- usein oman ajan
kulttuuritilanne lähtökohtana - jonkin menneen aikakauden
kulttuuricthokseen, sanokaamme renessanssiin, valistusaikaan,
19:nnen vuosisadan positivismiin; taikka se saattaa koh
distua johonkin kulttuurin piirissä merkittävää osaa näytte
levään tai näytellceseen erikoiseen arvojärjestelmään kuten
kristinuskoon. Tällöin ei ole kyseessä esim. kristinuskon dogmi
rakenne sellaisenaan, ei Raamatun kertomusten totuus, ei se,
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muuttuuko ehtoollisessa leipä ja viini Kristuksen runmiiksi ja
vereksi. Vaan kriitiikki suuntautuu siihen henkeen, Joka on
dogmien ja kristillisen etiikan takana, jonka i l m a u s t a koko
dogmipuoli on, sanalla sanoen kristinuskoa kannattaviin arvoi
hin ja niiden järjestelmään. Samanlaisen kriitikin alaiseksi
voivat joutua sellaiset ilmiöt kuin sosialismi, kapitalismi, kom
munismi ym. Aina täytyy, jotta kulttuurikritiikki olisi, mitä
sen olemuksensa puolesta pitäisi olla, tunkeutua takaisin
historiallista ilmiötä kannattaviin arvoihin, i t s e a r v o i h i n.
Tämä ei ole suinkaan niin helppo tehtävä. Ensinnäkin se
edellyttää, että tulkitaan ilmiöt oikein - esim. Nietzschestä
lienee sanottava, että hän ei joka suhte�ssa tulkinnut kristin
uskoa oikein. Ja toiseksi: olettaen, että tulkinta onkin oikea,
niin onko langetettu tuomio oikea?
Kulttuurikritiikin käsite asettaa meidät vaikean kysymyk
sen eteen: onko arvostusten alalla lopulta mitään objektiivi
sesti oikeata? T ä s s ä k i n on vielä erotettava eri tapauksia.
Saattaahan olla niinkin, että objektiivisesti on ratkaistavissa,
mikä yleensä on arvokasta, multa ei, onko se ja se arvokkaam
paa kuin jokin toinen. Esim. urhoollisuus on arvokasta ja
sääliväisyys on arvokasta, mutta onko edellinen arvokkaam
paa kuin jälkimmäinen tai päinvastoin? . Vapaus on arvo
kasta ja lnmliaisuus on arvokasta, mutta onko vapaus arvok
kaampaa kuin kuuliaisuus? Edelleen on olemassa sekin mah
dollisuus, että kylläkin voidaan objektiivisesti ratkaista täl
laiset asiat in abstraclo, mutta ettei konkreettisissa tilanteissa
ja konkreettisten henkilöiden ollessa kyseessä voida päästä
kiistattomaan objektiiviseen tulokseen.
Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, multa tässä ei ole paikka
ryhtyä niitä tarkemmin pohtimaan. Meidän täytyy vain tyytyä
siihen, eitä on olemassa asioita, jotka i l m e n e v ä t ihmisille
arvokkaina ja samalla s i n ä n s ä arvokkaina, että toiset
asiat ilmenevät arvokkaampina kuin toiset, että on olemassa
arvojen h i e r a r k i a, joka tuntuu yksilöistä ja yksilöyhtymistä
objektiivisesti paikkansa pitävältä; että on olemassa a r v o 1 a
j ej a kuten hedooniset, vitaaliset, esteettiset arvot. Toiset
k·ulttuurin muodosteet ovat tämän, toiset tuon itsearvolajin
toteutumia. Esim. taideteokset kuuluvat esteettisten arvojen
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piiriin, tieteelliset opit tiedollisten arvojen, kirkot uskonnol
listen arvojen.
Meidän täytyy tässä jättää tarkemmin käsittelemättä ja poh
timatta kysymys, mitä arvot ovat. Sen verran sanottakoon,
että arvot tajutaan tunteella, ei aisteilla eikä pelkin tiedolli
sin kyvyin. Me näemme jonkin esineen muodot, sen värit,
mutta emme voi sanoa, että silmillämme havaitsisimme sen
kauneuden. Samoin kuulemme sävelteoksen sävelet ja sen
rytmin, mutta emme sen kauneutta. Kauneus on jotaldn cpä
aistillista, näkymätöntä, vaikka sen perustana on jokin ais
teilla havaittava. Näin on laita myös sivecllisten arvojen: hy
vyyden, jalouden. Nekin me tunnemme, emme aisti niiUi.
Tästä johtuu myös, etlemnie voi t o d i s t a a t o i s e 11 e, että
jokin esine, ihminen, asia, kulttuurimuoto on jonkin arvon kan
nattaja. Kulttuurifilosofia, sikäli kuin se on kulttumin ilmaus
ten takana olevien arvojen löytämistä, ei tästä syystii voi olla
mitään eksaktista tiedettä. Kysyä voidaan hyvällä syyllä, onko
se suurella osallaan tiedettä ollenkaan. Siinä liikutaan olopii
rissä, joka on toinen kuin. aistien havaittava ja mitattavissa
oleva maailma. Itse se väite, että kulttuurissa on toteutuneina
arvoja, on väite, jota emme voi sitovasti todistaa. Oikeastaan
emme voi osoittaa, että ollenkaan on mitään sellaista kuin
arvot. Useimpien ihmisten sisäinen kokemus on kuitenkin se,
että eräät asiat ilmenevät hl'ille arvokkaina, jopa sinänsä
arvokkaina. Sen vuoksi ne myös esiintyviit inhimillisen
toiminnan p e r i m m ä i s i n ii m o t i i v e i n a.
Kulttuurin muodosteita voimme tarkastella siltii' kannalta,
että ne ovat i l m a u k s i a pyrkimyksestä toteuttaa tiettyjä
arvoja, aikaansaada siinä tai siinä (esteellisessii jne,) suh
teessa arvokkaita esineitä, olotiloja, tekoja, asioita. Voimme
kysyä, mitä arvoja tai mikii arvo on tahdottu toteuttaa tai
minkä arvon toteuttamista on tahdullu cdistiiii, kun siihen tni
siihen on ryhdytty. Mitkä arvot ovat olleet johtavina, kun on
rakennettu Egyptin pyramiidit tai Kiinan mumi? Minkii arvo
jen ilmausta on roomalainen oikeus, keskiajan askeesi,
ristiretket ja skolastiikka? Mitkä arvot ja arvojärjestelmät ovat
nykyajan industrialismin, kapitalismin, militarismin takana?
Voimmepa kysyä näinkin: mitkä arvot oYat sellaisen tietcelli-
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sen teorian kuin yleisen relativiteettiteorian tai psykoanalyy
sin takana? Sinänsä ne ovat arvoindifferenltejä. Ja sitten
kin sillä ne todistavat myös arvomääreisestä pyrkimyksestä
käsittää aivan m ä ä r ä t t y j ä ilmiöitä m ä ä r ä t y 11 ä tavalla�
Keskiaika t a h t ö i k ä s i t t ä ä maailman tietyllä tavalla.
Se tahtoi esim., että maapallo olisi maailman keskipiste,ja loi
tämän mukaisen astronomisen maailmankuvan. Tämä johtui
arvonäkökohdista, jotka siis ulottivat vaikutuksensa tiedolli
selle alalle. Se, että keskiajan maailmankuva lepäsi osittain
myös arvonäkökohdilla, käy ilmi siitä, ettei tahdottu siitä
luopua, vaikka se osoitettiin tieteellisesti vääräksi. Galilein
maailmankuva oli toinen ja oikeampi, mutta siinäkin on epäile
mättä mukana arvonäkökohtia. Näiden ei tarvinnut näytellä
ehkä niin �uurta osaa itse Galileilla, virtaus oli itse ajanhen
gessä. Ajanhenki t a h t o i nähdä asiat siihen tapaan kuin
Galilei, sentähden, että sen yleinen arvokatsomus oli toinen
kuin keskiajan. Me voimme ts. tarkastella myös tieteellisiä
teorioja arvosuuntautumien ilmauksina. Samoin tekniikkaa.
Esim. kiinalaiset olivat laajassa mitassa jo aikoja sitten
tehneet ne teknilliset keksinnöt, jotka Euroopassa uudella
ajalla ovat näytelleet niin suurta osaa, esim. ruudin ja kirja
painotaidon. Mutta he eivät ryhtyneet niitä soveltamaan
käytäntöön sellaisella tarmolla ja siinä mittakaavassa kuin
eurooppalaiset. Itä mailla useat keksinnöt, jotka länsimailla
ovat saaneet suunnattoman käytännöllisen merkityksen, ovat
jääneet leikkikaluiksi. Miten tämä on selitettävissä'/ Se joh
tuu epäilemättä viime kädessä arvonäkökohdista. Itämai
set kansat omaavat pitkälle kehittyneen sielutekniikan, mutta
eivät 9le levittäneet sitä, vaan pysyttäneet sen esotearisena.
Suuntautuminen tietynlaiseen tekniikkaan on osoitus tie
tynlaisesta arvoasenleesta. Länsimaiset kansat ovat anta
neet fyysilliselle tekniikalle kulttuurin piirissä tärkeiin arvo
aseman, itämaiset eivät. Se, mihin harrastus kohdistuu, riip
puu arvoslustekijöistä.
Ensimmäinen näkökulma, josta siis kulttuuria tulemme kat
somaan, on arvonäkökohta (aksiologinen näkökohta). Täl
löin olisi meidän aikaansaatava ensin systeemiä arvoihin
itseensä, ryhmitettävä ne jollakin tavoin. Kysymme siis en-
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siksi, mitä p ä ä a r v o l a j e j a, yleisiä arvosuuntautumia
on erotettavissa? Sen tehtyämme voimme ottaa kunkin niistä
lähemmin selviteltäväksi ja seurata sen ilmenemistä kulttuu
rissa sekä samalla tarkastaa sen kietoutumista toisiin arvo
lajeihin. Sama ilmiö voi nim. samanaikaisesli olla useamman
arvolajin kannattaja ja ilmaus.
Arvolajien systematiikkoja on es�tetly useampia. Sellaisia
ovat esittäneet mm. Rickcrt, Mtinsterherg, Scheler, Spranger,
Kei'lcr. Tiissä noudatettu systematiikka liittyy Iiihinnii Spran
geriin, joka on esittänyt sen kirjassa ))Lcbcnsformen» (Eliimän
muotoja).
Ensimmäisenä arvolajina mainitsemme h e d o o n i s e t ar•
vot, aistillisct mic1uisuusarvot, ))<lie \Vcrte des Angenehmen»,
niinkuin saksal<si sanotaan. Nämä ovat ne arvot, jotka teke
vät ihmiselle tavoiteltavaksi esim. hyvät maut, tuoksut, sek
suaaliset nautinnot, huumausaineiden tuottamat mielihyvän
tilat ym. On ilmeistä, että jokaisessa kuJttuurissa on joukko
ilmiöitä, joita Hiytyy pitää välineinä hedoonistcn atYnjen to
teuttamiseksi ja pyrkimyksinä he<loonisten piiiimiiiirien saa
vuttamiseksi. Sprangcr ei mainitse tätä erityisenii arvolajina.
Sitä vastoin hän· puhuu »taloudellisista» arvoista, joiden yti
menä on hyötykäsite. »Hyöty)) on kuitenkin olennaisesti viiline
arvo, ja sentähden sP ei hyvin sovellu sellaiseen arvolajicn jär
jestelmään, jossa ovat kyseessä ainoastaan i t s e a r v o t.
Tosin hyöty voi s e k u n d ä ä r i s e s t i esiintyii itsearvon
tapaisena perimmäisenä motiivina inhimilliseen toimintaan,
mutta tämä johtuu puhtaasti psykologisesta seikasta nim.
motiivien siirrynnästä. Silti ei hyöty muutu ilsearvoksi,
jollaista kieltämättä »mieluisuus)) on. On mahdollista moti
voida jotakin pyrkimystä lopullisesti sillä, että se luottaa aistii
lista mie1ihyväii, multa ei sillii, että se »tuotlaa hyötyii11, sillii
me voimme kysyä edelleen: m i s s ä s u h t e e s s a hyötyä?
Vastaus voi o1la ja onkin usein: »Siinä suhteessa, cllii siitä
saadaan nautintoa.,>
P s y k o l o g i s e s t i perustuvat micluisuusarvot ns. ani
maalisiin tarpeisiin, mutta 111 o l i i v i k s i ei meille kuiten
kaan kelpaa animaalinen tarve sinänsä. Tarkastettaessa
ilmiöitä arvokannalta on kysymys jumi motiiveista, joina
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perimmältään voivat olla ainoastaa1t1 arvot. On erotettava
toisistaan s y Y. ja m o t i i v i. Syitä ovat esim. elimistöissä
tapahtuvat kemialliset ja fysikaaliset prosessit tai sielulliset
prosessit. Fysiologiskausaaliselta kannalta voi joku sanoa:
»haluan sitä ja sitä (nautintoa tai muuta), koska minussa
tapahtuu niitä ja niitä fysikaalis-kemiallisia prosesseja», ja
psykologiskausaalisesti: »tahdon sitä ja sitä, koska minussa
on olemassa se ja se (animaalinen tai muu) tarve». Mutta
tämä ei ole tahtomisen motivointia.
Jotta motiivin ja syyn välinen periaatteellisen erotus tulisi
paremmin ymmiirretyksi, otan esimerkin eräältä toiselta kuin
hedooniselta arvoalalta. Olettakaamme, että olen opettaja ja
että kaksi oppilasta on tehnyt saman rikkomuksen. Rankaisen
heitä siten, että kumpikin oppilas saa saman rangaistuksen
esim. tunnin jälki-istuntoa. En rankaise heitä niin, että toinen
saisi istumista 2 tuntia ju toinen 1 /2 tuntia tai ei mitään. M o
t i v o i n menettelyäni sillä, että se on »oikeudenmukaista» ja
että erilaisen rangaistuksen antaminen olisi »epäoikeuden
mukaista». »Oikeudenmukaisuus» on tässä äärimmäisenä
m o t i i v i n a oleva arvo. K a u s a a l i n e n selitys me
nettelyyni olisi taas se, että minussa esiintyi sellaisia ja sellai
sia fysiologisia ja psykologisia prosesseja, jotka lopulta johtivat
siihen rankaisutoimenpiteeseen, johon ryhdyin.
Motiivia sanotaan suomessa usein p e r u s t e e k s i tai
p e r u s t e l u k s i. Kenties yleisemmin sanaa .peruste käy
tetään puhuttaessa 1 o o g i 1 l i s i s t a perusteista. Loogilli
nen peruste on eräässä suhteessa analoginen motiivin kanssa.
Motiivi määrää tahtoa, loogillinen peruste ajattelua. Jos
esim. a > b ja b >
on tämä perusteena johtopäätökselle:
a > c. Perusteet määräävät, millaiseksi johtopäätös on aja
teltava; meidän pitää ajatella, että a > c; tällöin on pää
telmä »oikea» loogilliselta kannalta. Loogillinen peruste
»määrää» siis ajattelua ja arvo »määrää» tahtomista, mutta
kumpikaan ei sillä tavoin, kuin syy määrää vaikutuksen. Sa
moin kuin arvosta puhuessamme emme tarkoita, että tietyt
fysiologiset tai psykologiset syyt olisivat aiheuttaneet tietyn
laisen tahtomisen ja siihen liittyvän toiminnan, samoin emme
tarkoita perusteesta puhuessamme, että sanotunlaisct prosessit
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olisivat aiheuttaneet tietynlaisen ajattelemisen. Voimme sanoa,
että sekä arvo että loogillinen peruste ovat i d e a a l i s i a
tekijöitä, jotka ovat suhteessa eräisiin sielullisiin prosesseihin,
tahtomiseen ja ajattelemiseen.
Olemme tässä yhteydessä ottaneet nämä periaatteelliset
seikat puheeksi, jotta paremmin kävisi ilmi, mitä tarkoitamme
sanoessamme, että arvot ovat kulltuuritapahtumisen pohjana.
Jos sovellamme periaatteen hedoonisiin arvoihin, merkitsee
katsomuksemme sitä, että eräät kulttuuri-ilmiöt on tulkittava
sellaisten pyrkimysten toteutumiksi, joiden motiivina ovat
aistilliset mieluisuusarvot. Jos tiedustelemme joltakulta, jolca ta
voittelee aistillista nautintoa, miksi hän pyrkii siihen, ja hän vas
taa: siksi, että se on minulle tällä hetkellä eniten tavoittelemi
sen arvoista, niin olemme tavallaan saaneet riittävän selityksen,
mitä motivointiin tulee. Tosin voi nyt esiintyä muita kysymyk
siä, esim. se, onko tämä kannanotto oikea, onko oikeata asettaa
aistilliset mieluisuusarvot muiden arvojen edelle esilläolevassa
tapauksessa tai yleensäkään. Mutta tällöin on jo etäännytty
Motivaatio on
motivaation piiristä arvo-opilliselle alalle.
kyseessä ainoastaan siinä kohdassa, missä arvot asetetaan
yhteyteen aktuaalisen tahtotapahtumisen kanssa.
Tämän syrjähyppäyksen jälkeen mainitsemme seuraavana
Aikaisemmassa
itsearvojen lajina v i t a a l i s e t arvot.
arvo-opissa niistä ei ollut puhetta, ja yhä edelleenkin niiden
olemukseen nähden on . olemassa jonkinlaista epäselvyyttä
tai epämäiiräisyyttä. Usein vitaalisen arvoluonne unohdetaan.
Koetamme tässä sitä jonkin verran alustavasti luonnehtia.
Vitaaliset arvot ovat, kuten nimitys osoittaa, yhteydessä elä
män (vila) kanssa; niitä voi myös nimittää b i o l o g i s i k s i
arvoiksi. Vitaalisia arvoja ovat elämä itse, elämän voimakkuus.
terveys, onnistuneisuus. Subjektiivisesti koemme vitaalisiu
arvoja voimantunteena, terveytenä, epäarvoja heikkoutena,
sairautena, raihnaisuutcna. Vitaalisesli arvokas on sellainen
elollinen olio, jossa elämäntoiminnot tapahtuvat terveesti,
voimakkaasti, hyvin. Ns. elämänpalvonta on vitaalisten arvo
jen palvontaa. Vitaalisilla arvoilla on kulttuurissa ollut suuri
merkitys, kuten tulemme näl<cmäiin. Vitaaliset arvot ovat
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osittain yhteydessä hedoonisten arvojelil kanssa, mutta eivät
l�nkea yhteen niiden kanssa. Hedoonisia arvoja voidaan
kultivoida vitaalisten kustannuksella. Nykyaikana vitaaliset
arvot ovat korkeassa kurssissa. Spranger ei mainitse myös
kään vitaalisia arvoja erityisenä arvolajina.
Sitävastoin hän erottaa eri ryhmäksi e s t e e l t i s e t a r v o t,
jotka tiissä esitä1iune kolmantena arvolajina. Esleellislen
arvojen toteutumia kulttuurissa ovat t a i t c e n eri muodot.
Kaikkialla niitä tavataan, joskin toisinaan vaatimattomassa
määrin ja sekaantuneina toisiin arvoaloihin. Esteettisiä il
miöitä on myös kulttuurin ulkopuolella (luonnonkauneus),
multa kulltumi filosofista mielenkiintoa herättävät lähinnä
sellaiset asiat, joita ihminen itse aikaansaa tietoisella toimin
nalla, siis taide ja kaikki, mikä sen kanssa on yhteydessä.
Neljäntenä on mainittava t i e d o 11 i s e t eli t e o r e e t
t i s e t a r v o t. Niiden suunnaton tärkeys korkeampien
kulttuurien piirissä on ilmeinen, mutta alemmallakin kehitys
asteella niillä on merkityksensä. Tiede ja filosofia ovat tie
dollisten arvojen kannattajia ja toteuttajia, edelleen kaikki se,
mikä tieteenharjoituksessa on tarpeen: . käsitteet, teoriat,
järjestelmät. Teoreettinen harrastus voi kuitenkin. olla eri
laista varsinkin riippuen siitä, minkä toisten arvoalojen
kanssa tiedolliset arvot ovat kosketuksissa. On esim. mah
dollista, että tieteenharjoitus saa sellaisen muodon, joka tekee
k ä y t ä n n ö 11 i s e n vaikuttamisen todellisuuteen tehok
kaaksi, ja että se tällöin kohdistuu etupäässä elottoman luon
non hallitsemiseen, kuten on laita länsimaisessa kulttuurissa.
Tiedollisten arvojen piirissä tärkeä käsite on t o l u u s.
Viidenneksi arvolajiksi on erotettu u s k o n n o 11 i s e t a r
v o t, joiden merkitys kulttuurissa niinikään on hyvin suuri,
jopa toisinaan niinkin suul'i, että ne hallitsevat koko kulltuuri
eHimää. Dogmit, kulllimuo<lot ovat niiden toteutumia
samoin kuin uskonnolliset yhteisöt (kirkot).
Useampia a I k u p e r ä i s i ä, y k s i n k e r t a i s i a i t s e
a r v o j e n lajeja kuin nämä viisi emme tässä esitä. On
kyllä olemassa muitakin itsearvoja, mutta ne eivät ole
yksinkertaisia, vaan k o m p I e k s e j a, sillä ne edellyttä
vät loisten arvolajien olemassaolon. Tällaisia ovat Sprange-
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mainitsemat s o s i a a l i s e t eli rakkausarvot ja
m aht i a r v o t. Näihin tahtoisin vielä lisätä o i k e u s
a r v o t. Sosiaaliset arvot esiintyvät kulttuurielämässä alku
peräisinä toimintamotiiveina, ja niihin perustuu kaikki
toiminta, jonka tunnemme yleisen ihmisrakkauden ja
filanlropian nimisinä. Myöskin kasvatustoiminta perustuu
suurelta osaltaan sosiaalisiin arvoihin. Mutta sosiaalisesti
arvokasta l'i voisi olla olemassa, ellei olisi sitä ennen ja siilii
riippumalta olemassa muuta arvokasta, jonka tulemista yksi
löiden hyväksi sosiaalinen auttaminen edistiiä. Scntähden on
sosiaalista arvoa sanottava k o m p l e k s i k s i arvoksi. Mahti,
valta esiintyy arvokkaana ainoastaan silloin, kun se saattaa
vallitseviksi ·muita, ei-mahliarvoja, työntäen syrjään toisia
arvoja. On sinänsä arvokasta, että arvokas saadaan toteutu
maan. l{oska mahdin arvo edellyttää muita arvoja, on sitä
kin sanottava kompleksiksi. Oikeusarvot myöskin vaati
vat voidakseen olla olemassa toisten arvojen olemassaoloa,
sillä oikeus tulee kyseeseen ainoastaan arvokasta jaettaessa
tai arvokkaan jakaantuessa eri subjekteille. Olemme tässä
lausuneet asiat hyvin :ylimalkaisesti ja abstraktisesti, koska
tuonnempana saamme tilaisuuden seikkaperäisemmin käsi
tellii niiilä kysymyksiä.
Vielä kompleksimpia kuin viimeksi mainitut ovat vihdoin
e e t i l l i s e t a r v o t. Ne edellyttävät vieläkin sum·em
massa miiärässii toisten arvojen olemassaoloa. Ne esiinty
vät vasta niitä keskenään vertailtaessa ja toistensa edelle ase
tettaessa. Koska eetilliset arvot ovat p e r s o o n a l l i s u u s
arvoja, ne eivät objektivoidu samalla tavoin kulttuuriHisiksi
muodoiksi kuin esim. esteettiset, teoreettiset, uskonnolliset,
sosiaaliset, oikeusarvot. Se, mikä on eetillisen arvon ilmausta,
on samalla aina jonkin loisen arvon ilmausta.
Sclvilliiiiksemme pernsteellisemmin nyt puheenaolevan
asian meidän liiytyisi ryhtyli eetillisellc alalle kuuluviin tar
kasteluihin, ja se veisi liian pitkälle. Täytyy tyytyä vain erlii
siin viittauksiin. Tällöin on kiinnitettävä hua"miota niihin
seikkoihin, joihin jo viittasin: nim. että ectiilisesti arvokas
edellyttää toisten arvolajien olemassaolon eikä sentähdcn
ole rinnastettavissa niiden kanssa .. Esim. se, että loisen ihmi-
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sen auttaminen on siveellisesti ansiokasta, edellyttää ensinnä
kin, että se, mitä hänelle annetaan, millä häntä autetaan, on
arvokasta (esim. hedoonisesti tai vitaalisesti); auttaminen on
sosiaalisesti arvokasta, mikä jo sinänsä on kompleksi arvo.
Mutta sitäpaitsi se edellyttää so.siaalisesti arvokkaan asetta
mista jonkin muun tendenssin edelle. Eetillinen edellyttää
aina arvojen vastakkainasettelua. Spranger sanookin, että
eetillisen syntymäpaikka on konflikti.
Ottaen nyt sanotun huomioon ymmärrämme myös, että
on aikojen kuluessa esiintynyt erilaisia eetillisiä systeemejä,
joissa milloin mikin arvolaji on asetettu hallitsevaksi, asetettu
toisten edelle.
Sellaisia eetillisiä järjestelmiä, joissa hedoonisilla arvoilla on
ha1litseva asema, oli vanhalla ajalla esim. kyreneläisten
oppi; uudemmalla ajalla on utilitarismi perustunut pääasial
lisesti näiden (osittain vitaalisten) arvojen primaattiin. Teo
reettiset arvot ovat ylimmällä sijalla sellaisissa etiikoissa,
joissa totuudella ja loogillisella johdonmukaisuudella on hal
litseva asema. Toisissa eetillisissä järjestelmissä esim. Kantin
etiikassa oikeudenmukaisuus on hallitsevana periaatteena.
Esteettiset arvot ovat etualaUa niissä eetillisissä järjestelmissä,
joissa pääasiana pidetään sisäistä harmoniaa, kauneutta
(esim. Shaftesburyn). ,Jeesuksen etiikkaa hallitsevat rakkaus
arvot.
Voimme todeta, että myöskin siinä yleisessä eth o k s e s s a,
joka vallitsee tietyssä kulttuurissa tai kulttuuripiirissä, eri
arvolajit ovat hallitsevassa asemassa. Tämä merkitsee sitä,
että kulttuurin arvorakenne on pohjaltaan eetillinen. On ole
massa kulttuureja, jotka ovat, varsinkin ns. rappcutumis
kaudcllaan, etupäässä hedoonisesti orientoituneita, kuten oli
laita eräissä muinaisissa itämaisissa kulttuureissa. Aistilliset
nautinnot näyttelivät pääosaa esim. muinaisbabylonilaisilla,
samoin näyttää olleen ctruskeilla. Myös antiikin kulttuu
rissa, muinaisilla kreikkalaisilla ja roomalaisilla, oli myö
hemmin pääasiaksi muodostunut nautintojen etsiminen, ja
kulttuurin »edistyminen» oli niiden hienostumista. Vanhan
ajan kansojen veltostuminen merkitsi ennen kaikkea sitä, että
hedooniset arvot olivat saaneet niin yksinvallitseva.n aseman.
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On toisia kulttuureja ja kulttuurikausia, joissa paaosaa
näyttelevät vitaaliset arvot. Nämä arvot ovat määräävässä
johtoasemassa usein silloin, kun sotainen aatelisto on asioiden
johdossa. Näiden arvojen kehittäminen esiintyy sotaisen kun
toisuuden yhteydessä. Urheilu, ruumiilliset harjoitukset Yetävät
huomion puoleensa. Myöskin se seikka, että »rntuun», jaloon
syntyperään ja rodun puhtauteen -kiinnitetään huomiota, kuu
luu tänne. Uudempana aikana on erikoisesti Nietzsche ihan
noinut vitaalisia arvoja. Nykyisessä Saksassa innokkaasti har
rastetaan kansan biologista parantamista. Tahdotaan toteuttaa
germaaninen rotuihannc, ja tämän nimessä harjoitetaan esim.
sterilisaatiota ja kielletään avioliitot saksalaisten ja juutalais
ten kesken. Yleensäkin meidän päivinämme ovat vitaaliset
arvot hyvin korkeassa kurssissa.
Myöskin se sankarillisuuden palvonta, mikä viime aikoina
on päässyt vauhtiin, on kenties eräs ilmaus vitaalisten arvo
jen palvonnasta. Schelerin mukaan sankari on vitaalisten
arvojen eräs ruumiillistuma samoin kuin pyhimys uskonnol
listen. Tosin ollaan eri mieltä siitä, onko urhoollisuus, tuo
sankarin pääominaisuus, »pääh)·ve», jos niin saa sanoa, vitaa
listen arvojen alalle kuuluva ominaisuus. (Esim. N. Hartmann
ei ole tätä mieltä. Hän polemikoi »Ethik» teoksessaan
Scheleriä vastaan.)
On ollut myös aikoja, jolloin esteettiset arvot ovat oHect
hallitsevassa asemassa. Näin oli laajassa mitassa laita klassilli
sessa hellcenisessä kulttuurissa ja sittemmin renessanssissa,
joka oli eräänlaista antiikin maailman ja sen yleisen clä
mäntunteen uudelleen eloonheräämistä. Taide on tiillöin
korkeassa arvossa ja värittää kulttuurin.
Vihdoin on esimerkkejä runsaasti siitä, miten uskonnolli
set arvot ovat ethoksen johtava aines. Tarvitsee vain viilata
keskiajan kulttuuriin.
Tämä oli siis eräs näkökohta, mistä kulttuuritodellisuutta
käy katsominen: tarkastellaan, mitkä arvolajit ovat siinä johta
vassa asemassa.
Mutta on olemassa myöskin muita. Voimme esim.. tarkas
taa niitä yht e i s ö i t ä, joita muodostuu tietyn arvolajin
perusteella. Sitä ihmispiiriä, jossa tietynlainen vitaalinen arvo

30
on toteutuneena, sanotaan r o d u k s i. Se voi esiintyä myös
ihanneyhteisönä. Voidaan p y r k i ä tiettyyn rotuun. Edelleen
saatetaan puhua sellaisesta ihmispiiristä, joka kannattaa
tietynlaista taiteellista kulttuuria, tieteellistä kulttuuria, oikeus
kulttuuria. Emme voi sanoa, että tietyn kulttuuripiirin kaikki
jäsenet olisivat siinä ilmenevän esim. esteettisen kuJlluurin
kannattajia. - Sosiaalisiin arvoihin lähinnä perustuu yhteis
kunta, mahtiarvoihin valtio.
On olemassa myös tiettyjä )' k s i I ö i t ä, j o t k a I u o
v a t u u t t a tietyn arvoalan piirissä: aistillisten nautinto
jen, taiteen, tieteen, uskonnon, ja sellaisia, jotka ovat r e
p r o d u s o i v i a, aikaansaavat asianomaisen arvoalan hyö
dykkdlä luomalta mitään varsinaista uutta: kokit, lääkäril,
esittävät taiteilijat, opeltajat, papit.
Vihdoin on henkilöitä, jotka erikoisella anlaumuksella e l ä
v ä t, k o k e v a t jonkin arvoalan arvoja esim. taiteennaut
tijat; tällaisia on myös muilla henkisillä aloilla: Lieteen,
uskonnon. Näihin liittyviit 11äiden arvoalojen a r v o s t e
i i j a t, · kriitikot (esim. taidekriitikot). Näillä oletetaan ole
van tietynlaista »makua)) ja arvostelukykyä, sellaista arvo
tajua, joka kuuluu asianomaisen arvolajin alalle.
Edelleen tulevat eri arvoalojcn käsillclyssä kyseeseen ne
h y v y y d e t, saks. Giiter, jotka ovat arvojen reaalisia kan
nattajia, kuten taideteokset, tieteelliset teokset. N äm,ä hyvyy
det ovat olemuksellisesli erilaisia eri aloilla. Esim. hedooni
sille hyvyyksille on ominaista niiden jaettavuus, henkisille
niiden jakamattomuus.
Vihdoin voidaan tarkastella eri arvoalojen t o i s i i n s a
y h t y m i s t ä. Esim. hedoonisct ja esteettiset arvot yhtyvät,
usein samoin vitaaliset ja esteeltiset (terveys ja kauneus); teo
reettiset ja uskonnolliset saattavat yhtyä, samoin teoreettiset
ja esteettiset.
Aivan eri käsittelyn ansaitsee se t e k n i i k k a, jonka avulla
aikaansaadaan eri arvolajeihin kuuluvia hyvyyksiä. Tälle
kysymykselle omistan erikoista huomiota esitykseni loppu
osassa, jossa käsitellään y 1 e i s e n v ä Ii n e o p i n eräitä kohtia.

YKSINKERTAISET ITSEARVOT
Ryhtyessämme nyt lähemmin tarkastamaan eri arvolajcja ja
niiden ilmenemistä kulttuurissa käsittelemme ensin yksinker
taisia itsearvoja samassa järjestyksessä, missä ne aikaisem
min jo olemme alustavasti esittäneet. Semaava ei kuitenkaan
ole käsitettävä tyhjentäväksi esitykseksi, vaan enemmän tai
vähemmän hajanaisiksi huomautuksiksi.
Hedooniset ja vitaaliset arvot.
Alamme siis h e d o o n i s i s t a arvoista, nautinto- eli mie
luisuusarvoista. Jo Aristoteles oli pannut merkille tämän arvo
lajin olemassaolon. Hän puhuu käsitteestä hedy (mieluisa)
käsitteiden khresimon (hyödyllinen) ja kulon (jalo, hyvii, kau
nis) ohella. Sana hedooninen tulee kreikkalaisesta sanasta
J,edone, nautinto.
Aistillinen mieluisuus on kieltämiillä eriis arvo, joskin se
yleensä katsotaan kaikkein alinta luokkaa edustavaksi ar
voksi. Kun se joutuu kilpailemaan korkeampina pidl'ltyjen
arvojen kanssa, se esiintyy eetillisesli usein kicltcisellii ctu
merkinnöllä varustettuna, epäarvona. Henkilöt, joiden yksin
omaisena harrastuksena on hedoonisten ai·vojcn etsiminen,
nauttivat vähäistä kunnioitusta, jopa saavat osakseen hal
veksumistakin.
Olemme jo maininneet, että kokonaisissa kullluureissa saat
taa esiintyä hedoonisen intressin liikakasvua. On arveluttava
merkki, kun natitinnot muodostuvat toiminnan yksinomaisiksi
motiiveiksi. Hedooniset arvot yleensä hyväksytään vain silloin
moraalisesti, kun ne ovat yhtyneinä toisiin korkeampiin ar-
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voihin (biologisiin, esteettisiin). Sentähdelil sanotaankin esim.:
»Me emme elä syödäksemme, vaan syömme elääksemme.»
Seksuaaliset nautinnot useinkin katsotaan eetillisesti hyväk
syttäviksi vain niiden liittyessä biologisiin tai sosiaalisiin
arvoihin.
Esiintyy myös hedoonisten arvojen p u h d a s v i lj e I y s t ä.
Niihin ryhdytään toisinaan kiinnittämään erikoista huomiota,
luodaan keinoja pelkästään aistillisen mielihyvän saavutta
miseksi. Kaikista mielihyvän lajeista ovat nämä nautinnot
kansanomaisimpia, myös alkeellisimpia. Aivan pieni lapsi ei
koe muita mielihyvän lajeja kuin hedoonisia. Se nauttii esim.
ravintoa yksinomaan sen tuottaman nautinnon vuoksi. Uudet
hedooniset arvot ovat niitä, jotka luonnonkansat ensimmäiseksi
lainaavat korkeammalla tasolla olevilta kulttuurikansoilta
(lainaavat ennen tuntemattomien nautinto- ja huumausainei
den kiiytön, omaksuvat niiden »paheet», kuten sanotaan) ja
menevät säännöllisesti liiallisuuksiin. Primitiiviset ihmiset ei
vät k4itenkaan kovin paljon kiinnitä huomiota nautintojen
laadulliseen puoleen, vaan etupäässä paljoudelliseen.
Sangen aikaisin kulttuureissa on ilmennyt tarve organisoida
eräät aistilliset nautinnot nim. keskittämällä ne j u h l i i n.
Alemmilla tasoilla juhlat ovat hurjia ja kestävät hyvin kauan,
eräillä kansoilla viikkokausia. Usein niissä on hedooniset arvot
yhdistetty uskonnollisiin (bakkanaalit, orgiastinen uskonnolli
suus). Yhä edelleenkin on liinsimailla esim. alkoholin
käyttö erikoisesti liittyneenä juhliin.
He<looniselle alalle kuuluvia mielihyvän hankkimiskei
noja ovat ennen kaikkea erilaiset huumausaineet, oop
piumi, hassis, morfiini, kokaiini, nikotiini, kofeiini, mutta
erittäinkin alkoholi. Nämä aineet aiheuttavat elimistössä ke
miallis-fysiologisia muutoksia, joiden seurauksena on mieli
hyvänsävyisiä yleistiloja, jotka tosin kestävät vain lyhyehkön
aikaa ja joilla senjiilkeen useinkin on mielipahansävyisiä,
elimistölle epäedullisia vaikutuksia. Mitä erikseen alkoholiin
tulee, näyttää se erikoisesti olevan suosittu länsimaisessa kult
tuuripiirissä, ei samassa määrin esim. intialaisessa ja kiina
laisessa. Olisikohan tämä yhteydessä länsimaisten kansojen
aktiivisen luonteen kanssa? Kiinalaiset tuntevat kyllä alko•

holin, mutta paljon suurempi merkitys on siellä ooppiumilla.
Oppiumin vastustamisliike on J{iinassa samassa asemassa
kuin länsimailla raittiusliike. Etu-Aasiassa taas on hassiksen
käyttö ollut yleistä, osaksi kenties sen tähden, että asukkaat
ovat muhamettilaisia, joita heidiin uskontonsa kiclliiä juo
masta viiniä.
Kulttuurin edistyessä ja vanhetessa asetetaan yhä suurempia
laadullisia vaatimuksia niille keinoille, joiden avulla hc<looni
sia tarpdta tyydytetään. Samalla keksiläiin uusia keinoja
aikaansaada hedoonista mielihyvää. Varsinkin ilämailla sa
moin kuin muinaisessa Egyptissä, Kreikassa ja Hoomassn
sai hedooninen ylellisJys suorastaan satumaiset mittasuhteet
ja muodot. (Esim. okscnnusaineiden kiiyllö antiikin loppu
ajalla.) Liinsimailla ei ylellisyys ole esiintynyt samanlaisessa
muodossa. Se on saanut (memmiin yleisen eliimiinmukavutHlen
(komforlin) luonteen.
Hcdoonislen arvojen liikakultivoinnissa on aina nähty jota
kin luonnotonta; luonnotonta on jo se, ellä yksipuolisesti asete
taan piiiimääräksi aistillincn mielihyvä. Hcdoonistcn arvojen
Iiikaharrastus myötävaikuttaa sellaisten ilmiöiden kuin alkoho
lismin ja prostitution rehollamiseci1. Sen seurausta on yleinen
veltostumincn ja tylsistymincn, jollaista ilmeni esim. muinai
sessa llabyloniassa, Egyptissä ja Hoomassa. Voimme scnllih
clen ymmiirliiä, ellli tällaisissa kulttuureissa syntyy vastapai
noksi iiiirimmiiisyysliikkcitii, jotka vaativat J1edoonisten ar
vojen vieromista, a s k e e s i a sen eri muodoissa (seli
baattia, paasloa, iiiirimmföslii yksinkertaisuutta asunnossa ja
vaatetuksessa). A'!ikeesi on siis usein hedoonisen liikakullluurin
synnyllämä ilmW. (Sen kaikkia psykologisia syitii emme
tässä ryhdy sclvillämiiiin).
Toisella puolen ei voida kielliiii, cllä hedoonislen hyvyyk
sien tavoittelulla toisinaan voi olla taloudelliseen toimintaan
kannustava vaikutus, joka välillisesti hyödyttää muutakin
kulttuuria. (Vrt. Mandevrncn Mehiliiistarua.) Liinsimaisen
kapitalismin synty ja voimistuminen on, kuten \Verner
Somhart on osoittanut, yhteydessä ylellisyyspyrkimykscn
kanssa. Löytöretket uuden ajan alussa johL11ivat suureksi
osaksi eräiden ylellisyystavarain nim. ryylien etsimisestii; niin
3 -Ahlman
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esim. Maga]haensin (Magel1anin) maailmanympäripurjeh
dus; hän etsi _suorempaa tietä »Ryytisaarille», Molukeille.
· Korkeimmissa muodoissaan hedoonisten arvojen kulttuuri
liittyy e s t e e t t i s e e n k u 1 t t u u r i i n : sen, mikä · on
aistillisesti miellyttävää, tulee esiintyä myös esteettisesti miel
lyttävässä muodossa; hedoonisten hyödykkeiden tulee saada
esteettisesti miellyttävät puitteet tai ne on tarjottava kauniissa
muodossa. Esim. herkutteluun liittyy näin ollen myös esteetti
siä momentteja. Tällä tava1la hedoonisten -arvojen kulttuuri
tulee edistäneeksi taidetta. Sitäpaitsi on huomattava, ettei ns.
esteettisiä alkeistunteita ja aistillista mielihyvää eräillä aloilla
(näön, kuulon ja mahdollisesti hajun) voida tiismiillisesti erot
taa toisistaan.
Samoin kuin muilla kulttuurialoilla, esim. taiteessa, on he
doonistenkin arvojen piirissä pr o d u k t i i v i s i a yksi
löitä, henkilöitä, jotka löytävät uusia hedoonisia arvoja, esim.
gastronomit, parfymöörit (uusia herkkuja, uusia tuoksuja
ym.). ·Ede1leen on o]em�ssa t u n t i j o i t a tällä alalla, henki
löitä, joil1a on erikoisen herkistynyt maku (teen ja viinin maista
jat ym.). Myös tavataan henkilöitä, joiden sieh1llinen ra
kenne disponoi heidät erikoisesti k o k e m a a n juuri hedoo
nisia arvoja (esim. gourmetit). He ovat verrattavissa taiteen
nauttijoihin. Heissä saattaa aistinautinto, varsink_in kun se
on yhtyneenä esteettiseen makuun, o1la niin sanoaksemme
s ubl i m o i t u n u t.
Muiden arvoalojen piirissä esiintyy y h t e i s ö i t ä, joita
tietty arvo pitiiä koossa. Esim. henkiset harrastukset voivat
yhdistää ihmisiä, samoin uskonno11iset. Mutta näin ei ole laita
hedoonisten arvojen piirissä. Tämä jahtuu asian luonnosta.
Hedooniset hyvyydct vaativat j a k a m i s t a, jolta useat
niistä pääsisivät osallisiksi. Nautintoaine on jaettava osiin,
annoksiin, jotta siitä useammat voisivat nauttia. Pikemminkin
hedooniset hyvyydet erottavat ihmisiä. Jos useiden ihmisten
pyrkimyksenä on saavuttaa samoja hedoonisia hyvyyksiä,
he joutuvat riitaan, he ovat toistensa tie1lä.
Tulemme sitten v i t a a l i s i i n arvoihin (vitaaliarvoi
hin). Olen jo aikaisemmin alustavasti koettanut luonnehtia
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tätä arvoalaa, mutta tässä teen sen hieman perusteellisem
min.
E l ä m ä itse, sellaisenaan, esiintyy tässä meille itsearvona.
Elollinen on meistä arvokkaampaa kuin eloton. Kosmok
seen tuli mielestämme arvolisä sen kautta, eitä siihen ilmes
tyi elämää. Elämä on arvokasta silloinkin, kun se ei ole mei
dän omaa elämäämme, josta itsesiiilytysvielli panee meidät
pitämäiin kiinni kynsin hampain. Meilii surettaa eliimän
tuhoutuminen, vaikka se ei meitä itseämme välillisestikään
koskisi. (Esim. Schopenhauer huomauttaa, että jos joku tunte
maton nähdään hengenvaarassa, pelätään hänen puolestaan
ja iloitaan, kun hän pelastuu).
Elämällä sinänsä on sikäli pernstava arvo, että jo pelkkä
muiden arvojen kokeminen edellyttää elämiin olemassaoloa
lajuavassa. Vain elävälle on olemassa aislillisla mieluisuulla,
kauneutta jne. Elämän arvo tunnetaan eräänlaiseksi sel
viöksi. Esim. lääkärin velvollisuudeksi katsotaan ylläpitää
potilaan eliimää niin kauan kuin mahdollista, vaikka muut
syyt puhuisivatkin sen puolesta, että hänen on annettava kuolla.
Edellisen kanssa sopusoinnussa on se, ellä k o h o a v a,
voimistuva elämä on arvokkaampaa kuin ala s p ä i n m e
n e v ä, surkastuva, heikkenevä. Myös elämiin yleinen kehitys
suunta siis edustaa vitaalista arvoa (resp. epäarvoa). Alaspäin
menevä elämä kulkee elämiin vastakohtaa kuolemaa kohti.
Me iloitsemme aivan puolueellomastikin kohoavasta eliimästä,
laskeva elämä vaikullaa meihin masentavasti. Niiin teemme
riippumatta siitä, liittyykö alaspäin menevään cliimiiän asian
omaisessa olennossa mielipahantuntemuksia vai eikö; olen
non riutuminen sinänsä heriillää surna. Voima ja terveys,
elintoimintojen häiriintymiittömyys, liikkeiden joustavuus,
jäntevyys on vitaalisesti arvokasta.
Vitaalisen puolen tärkeänii pitäminen ilmenee kulttuul'issa
moninaisella tavalla. Siitä johtuu esim. se suuri huomio,
mikä omistetaan terveydenhoidolle nimenomaan meidän aika
namme. Ensinnäkin on mainittava kaikki suoranainen tera
peuttinen toiminta eli sairauksien parantaminen:· sairaalat,
parantolat, apteekit, sairaskassat, sairnusavustukset kuulu
vat tänne. Edelleen kaikki toiminta, joka tähtää sairauden
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ennakolta ehkäisemiseen eli profylakti.nen toiminta: kulku
tautien ja yleensä tarttuvien tautien ehkäiseminen sekä ylei
nen terveydellinen valistus- ym. toiminta, jonka tarkoituk
sena on ruumiin vastustuskyvyn lisääminen. J{oko tällä
alalla tapahtuva työ on meidän aikanamme niin laaja, ettei
sitä tässä käy kuvaileminen. Voimme vain yleisesti panna
merkille sen, että terveydellisiä näkökohtia nykyään pidetään
erittäin painavina. Hatkaiseva merkitys on sillä, mitä tcrvey
dellisiii seuraamuksia mistäkin asiasta on ( esim. kun on
kyseessä lasien tehdastyö, Jiikarasitus kouluissa ym.) Valtio
vallan tehtäväksi katsotaan yleisesti kansan terveyden vaali
minen, uuden entistä terveemmän ja voimakkaamman suku
polven aikaansaaminen.
Määrärahat näihin tarkoituksiin
myönnetään tava1Iiscsti joks.eenkin helposti.
Tämän kaiken johdosta l ä ä k ä r i on nykyisessä kult
tuurissa saanut erittäin huomattavan merki.tyksen. Hänen
yhteiskunnallinen arvonantonsa on vuosisatojen kuluessa
suuresti noussut. Vanhalla ajalla lääkärit olivat usein orjia,
nykyiiän läiikärikunta kuuluu ylempiin yhteiskuntakerrok
siin. Lääkärin sana on monessa asiassa ratkaiseva tekijä.
Maallikon sana lääkäriä vastaan ei paljonkaan paina vaa'assa,
sillä nykyaikana ei käy vetoaminen esim. siihen, ettei ole niin
tärkeiitä, mi11aiset tel'veydelliset vaikutukset jostakin asiasta
ovat. Kaunokirjallisuus (realistinen) kuvastaa lääkärin tär
keätä asemaa kulltuurissa (huomauttaa esim. V. A. Kosken
niemi cräiissii esseessään). - Kieltiiytymisiä terveydellis.istä
syistä pidetiiiin ilman muuta pätevinä. Lääkärintodistus ny
kyisessii elämiissii on tiirkeii asiakirja.
Vitaalisen arvoalan merkitys länsimaisessa kulttuurissa on
viime vuosisatoina yhiiti kasvanut. Kuten tiedämme, ei keski
aika piitannut paljoakaan vitaalisista arvoista.
Niinpä
terveydenhoito olikin kurjalla kannalla. (Ihmisten keski
ikä keskiajalla lienee o11ut n. 18 vuo.tta.) Täysin huomiota
vailla ei vitaalinen puoli kuitenkaan ollut keskiajan kulttuu
rissa. Näitä arvoja harrasti etupäässä ritaristo. Hitarin kas
vatukseen kuului vitaaliselle alalle kuuluvien taitojen harjoit
taminen: ratsastus, metsästys, aseiden käyttö ym. Olemme jo
aikaisemmin maininneet, että kaikkia11a aatelisto on ollut

vitaalisten arvojen vaalija. Keskiajalla vallitsi jiinnityssuhde
ritariston ja hengellisen säädyn �- voisimme sanoa myös:
veren ja hengen - välillä. Linna edusti »verta», doomi ))hen
keä», sanoo Spengler. Tässä oli kyst-essii kaksi vastakkaista
elämänihannctta, joiden välillä vallitsi (ja tulee aina val
litsemaan) jännitystila.
Vitaalinen katsomistapa voidaan ulottaa kaikkiin eliimän
ilmauksiin, kaikkeen elämiiiin, myös cliimiin psyykillisccn
puoleen. Elämänilmauksissa voidaan niihdii _joko voimaa,
terveyttä, joustavuutta, luontevuutta tai sairaalloisuulla, heik
koutta, kömpelyyttä. »Hengenll mies ei Yitaaliscllc puolC'lle
tavallisesti anna muuta kuin välinearvon merkityksen, hiin
pitää sitä vafn ikään kuin alarnkennuksena jollekin korkeam
malle; vitaalisen tyypin, >)veren» edustaja taas katselee >)hen
gen» edustajaa ja hänen koko toimintaansa .ia lrnrrastustansa
biologisena ilmiönä, jota hän omaa mittapuulaan kiiyltiien
ei osaa arvostaa kovinkaan körkealle. Sellainen mies kuin
llismarck oli epiiilemättii vitaalisen tyypin edustaja ainakin
sanan väljemmässä mielcss_ä. Oikeus- tai muille periaat
teille hän ei esim. voinut siniinsii antaa mitiiiin arvoa. Hiin
sanoi, että hänestä tuntui yleisten pcriaalleidcn noudattami
sen vaatimus samanlaisella, kuin pitäisi kulkea tilll'iissii met
sässä pitkä tanko suussa. Kerran sclostclliin hiinclle Kantia
ja hänen kategoorista imperatiiviaan. Hän antoi kuulemansa
perusteella seuraavan kuvaavan arvostelun Kantista: »Sillä
miehellä on Hiytynyt olla suutarin sielu.»
U r h e i l u on alkuaan kasvanut esiin ,•aistomaiscsta vitaa
lisesta harrastuksesta. Siinä pyriliiiin voimakkaasel'n, nol
keaan, luontevaan eliimäntoimintaan. Se on vitaalisen puo
len erillistä viljelyä itsctarkoiluksena.
U rhcilusuoritukscl
ovat tällöin vitaalisen kyvyn osoitusla.
Meidän ajallemme ominainen urheiluharrastus on ainakin
osittain asetettava vitaalisten arvojen palvonnan yhteyteen.
Monessa tapauksessa kuitenkin pyrkimys vitaalislcn arvojl'n
kokemiseen on toisella sijalla. Urheilun yl�isyys ei johdu
niinkään paljon tarpeesta kokea vitaalisia cliimyksiii, kuin
siitä ä l y l l i s e s t ä tietoisuudesta, cllii se on tervcellislii.
Esim. Amerikassa ihmiset usein pitävät itseiinsii criiiinlaisina
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ansaitsemiskoneina. Vain sentähden siellä monikin urheilee,
koska on tärkeätä, että kone pysyy kunnossa. Samoin on
monesti muuallakin. Englannissa taas urheilu erikoisessa
määrin »kuu]uu asiaan», »yleinen mie1ipide» vaatii, että
gentlemannin tulee pelata golfia tms.
Nykyiselle urheilulle on muuten ominaista, että siinä 1 a a
d u l l i n e n puoli on jäänyt yhä enemmän syrjään, kvan
titatiivinen puoli on tu11ut hallitsevaksi. Koetetaan päästä
kvantitatiivisesti korkeisiin tuloksiin. Esteettinen puoli, joka
voimistelussa näyttelee tärkeää osaa, on saanut väistyä. Ny
kyinen naisvoimistelu kuitenkin on alkanut ottaa sen taas
huomioon.
Urheilun ohella voidaan myös nykyajan t a n s s i-i n t o a
kenties katsoa vitaalisen asennoitumisen ilmaukseksi. Tämä
koskee sekä taidetanssia että sematanssia. Tanssissa eräät
vitaalisesti arvokkaat ominaisuudet pääsevät ilmenemään.
Yleensä nykyaikainen ns. r u u m i i n k u 1 t t u u r i mo
nissa eri muodoissaan (esim.naisten kauneuskilpailul kuuluvat
tänne ) todistaa, että meidän päivinämme vitaaliarvot asete
taan hyvin korkealle. Vitaalisessa suhteessa n u o r i ihminen
edustaa ko1·keinla astetta. Sen vuoksi ja lisäksi muistakin
syistä on aikamme oikeata nuorison kulta-aikaa.
Myöskin e u g e e n i s e t (ro tuhyg i e e n i s e t) to i m en
p i t e e t ovat yhteydessä heränneen vitaalisten arvojen kultin
kanssa. Näihin kuuluvat avioliiton solmimista koskevat lain
säädännölliset rajoitukset ja pakkosterilisaatio. Saksassa
tällainen suunta on erittäin voimakas.
Viittasimme siihen, että vitaalinen näkemislapa on ulotet
tavissa myös s i e 1 u 1 1 i s e l l e alalle. Voidaan puhua myös
psyykillisestä terveydestä ja sairaudesta. Tosin tässä tapauk
sessa ei ero näiden kahden vastakkaisen tilan välillä ole
yhtä täsmällinen ja selvä. Kuka on psyykillisesti sairas? Onko
ratkaisevana momenttina pidettävä mielipahaelämysten nm
sautta vai sosiaalista sopeutumattomuutta vai tilastollisesti
laskettua normaalitilaa vai mitä? Onko esim. pitkälle menevä
omantunnon herkkyys sairaalloisuutta? Kuinka »normaali»
on määriteltävä? Vaikeita kysymyksiä, kun jo fyysilliselläkin
alaJla on mahdotonta sanoa absoluuttisessa mielessä, mikä on

»normaalia>>. On olemassa erilaisia »terveys>Hyyppcjii, eri
laisia ihanteita.
Kun ilmiöitä vitaaliselta kannalta arvostetaan, ei kulttuurin
myöhemmillä asteilla enää tyydytä vain siihen, että eliimää
y 1 e e n s ä on, vaan vaaditaan m ä ä r ä t y n 1 a i s t a elä
mää, vaaditaan tällaiselle eliimänmuodolle etusija muiden
elämänlajien edellä.
Vitaalinen kulttuuri johtaa r o t u
ihanteisiin. Sellaisesta yksilöstä, joka täyttää tietyn rotuihan
teen, sanotaan, että siinä »on rotua». Tätä sanontaa käyte
tään myös eläimistä (»rotueläimet»). Silloin ovat kyseessä
biologiset »loistoyksilöt». Viime aikoina on nimenomaan Sak
sassa alettu kiinnitttää suurta huomiota »rotuun» nyt sanotussa
mielessä. »Rotuun» tällöin ei lueta kuuluviksi ainoastaan nm
miillisia, vaan myös sielullisia ominaisuuksia. Toinen »rotu»
katsotaan korkeammaksi kuin toinen. Saksalaisista ajatteli
joista eritoten Nietzsche on jo vuosikymmeniä sitten kehi
tellyt uudenlaisen biologisen ihmistyypin ihannetta (»yli
ihminen»).
Vitaaliselta kannalta voidaan tarkastella myös yhteisöitä ja
kulttuureita. Puhutaan kansan tai kulttuurin alaspäinmenosta,
rappeutumisesta.
Spengler puhuu urheilukieleJlii kansan
Hän sanoo, että nykyisessä maailman»kunnossaolosta».
vaiheessa herruus kuuluu sille kansalle, joka viimeisenä »o�
kunnossa».
Näissä pyrkimyksissä, jotka koskevat kansaa vitaalisena
kokonaisuutena, on kaksi puolta: toinen se pyrkimys, eltii kan
san muodostaisivat rotuihanteen mukaiset yksilöt, ja toinen se,
että niiden muodostama kokonaisuus »olisi kunnossa», olisi
voimakas ylemmänasteinen biologinen kokonaisuus. Yksityistä
kulttuuri-ilmiötä, esim. taideteosta, tarkasteltaessa voidaan
siis kysyä: 1. onko tämä kulttuurituote rotuihanteen mukainen,
sellainen, jollaista roluihanteen mukaisen yksilön tulisi tuot
taa, vai onko se rotuihanteelle vieraan hengen ilmaus? 2.
onko tällainen kulttuurituote omiaan lisäämäiin yhteisön
»kunnossaoloa» vai eikö? Tiedämme, että Saksassa nykyään
vallanpitäjäin taholla juuri tällä tavoin arvostellaan esim,
taidetta. - Kuinka suuressa määrin nykyisen kansallissosia�
lismin maailmankatsomus on vitaalisesti orientoitunut, käy
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varsinkin ilmi Alfred Rosenbergin Saksassa kanoonisen mer
kityksen saaneesta teoksesta: ))I)er Mythus des XX:sten Jahr
hunderts». Hän sanoo mm. että arvokkainta on saksalainen
rotusubstanssi. Sen ylläpitäminen ja suojeleminen on saksa
laisen vallion päätehtiivä. Tämän näkökohdan valossa on
arvosteltava myös taidetta, tiedettä, uskontoa jne. Esim.
Olavi Paavolaisen kirjasta »Kolmannen valtakunnan vie
raana» näkyy, kuinka laajakantoiset vaikutukset tämä kat
somus jo käytiinnöss'äkin on saanut. Niinpä naisen asemaa
katsotaan yksinomaan biologisesti: naisen ainoana tehtävänä
on voimakkaan germaanisen rodun aikaansaaminen ja vaa
liminen. Vitaalisen arvolajin piirissä arvojen korkeimmaksi ruumiil
listumaksi on mainittu s a n k a r i. Näin esittää asian kuten
mainitsimme Schckr. Sankarissa tulee esiin yhteisön ehdoton
elämäntahto. Sankari on yhteisön elämän voimakas - joskin
ehkä itse tuhoutuva - symboli. Sankari edustaa ikään kuin elä
män taipumattomuutta tuholla uhkaavien voimien edessä.
Sankari edellyttää aina yhteisöä. Hänessä yhteisö palvoo
omaa elämäntahtoaan. Hiin on sen vitaalisen voiman ylevä
personifikaatio.
On tuskin mikään sattuma, että sankaria melkein aina
kuvataan voimaa uhkuvilla nuorukaishahmoilla. Esitetään
ruumis kokonaisuudessaan, ei esim. rintakuvia, kuten usein
hengenmichistii. Jos kerran sankaruus on käsitettävä erikoi
ses!la määrin vitaalisvoittoiseksi, on ymmärrettävissä, että
sellainen ethos, joka on vitaalisesli orientoitunut, panee aina
urhoollisuuden ylimmäksi.
Lopuksi on meidiin syytä mainita vitaalisten arvojen suh
teesta esteettisiin. Ne ovat liiheiscssä yhteydessä keskenään.
Vitaalinen voima, terveys, notkeus, liikk.eiden sulavuus on ta
vallisen maun mukaan esteettiscstikin arvokasta. (Vrt. »de
kandenttia» taidetta, joka kuvaa riutuneita, sairaalloisia tyyp
pejä.) Vitaalisen ja esteettisen läheinen keskinäinen yhteys
ilmenee ehkä selYimmin e r o o t t i s e 11 a alalla. Suku
puolten esteettinen arvostelu toisistaan ottaa vaistomaisesti
huomioon vitaalisen, biolosisen kelpoisuuden. Tämii koskee,
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ei ainoastaan fyysillisiä, vaan myös psyykillisiii ominaisuuk
sia. Terveys ja nuoruus vaikuttavat myös esteC'llisesti positii
visesti. Siihen, etlii sankarnus miehessä todella on vitaalis
sävyinen ominaisuus, viittaa kenties se, dtii sillä on el'oot
tisesti tehoava vaikutus toiseen sukupuoleen.

Henkiset arvot.
Siirrymme nyt niihin kultluudnloihin, jolkn pcrusluvul
h e n k i s i i n a r v o i h i n. Tällaisia ovat ainakin esleelli
set ja teoreettiset arvot. Niille molemmille on yhleistii se,
eitä ne ovat yksinomaan i h m i s e l l e ominaiset. Eliiin voi
kol�ea he<.Ioonisia ja vitaalisia arvoja, multa ei henkisiii.
Eliiimet voivat tuntea nistillista mielihyvää, samoin elii
mänvoimaa, terveyttii, sairautta, heikkoutta sekii niiihin
tiloihin liittyväli hyvänolon ja iloisuuden tai pahanolon ja
masentuneisuuden tunnetta, mutla ne eiviit kykene tuntemaan
h e n k i s t ä i l o a ja h e n k i s t ä s u r u a.
Henkisten arvojen olemuksen perusteellinen sclvittdy ei liissii
yhteydessä voi tulla kysymykseen. Se on ns. filosofisen antro
pologian ja siihen liittyvien arvofilosofian haal'ojen tehtävii.
Max Scheler on kil'jassaan »Der Formalismus in der Ethik))
pohtinut syvällisesti näitä asioita, samoin eräissä muissa teok
sissaan kuten »Die Stellung des Menschcn in Kosmos» ja »Phi
losophische \Vellanschauung)) . Huomautan tässä vain, että hiin
selittää mainittujen arvolajien tajuamisen pohjautuvan siihen,
että ihminen on »henkinen)) olento. Se on ihmisen perusomi
naisuus, se seuraa ihmisen ddeasla». Ihmisellä on todC'llisuu
teen nähden »distanssi», viilimatka, ikään kuin pidättyvä suhde
siihen. Siten voi hänelle ilmetä maailmassa oleva »Sosein»,
»niin-oleminen», sen ideapuoli, cikii ainoastaan ilmiöiden
»Dasein», >1olcmassaolo». Kulttuurin henkisissii ilmauksissa
tulemme tekemisiin »ideoiden» kanssa. Esim. taideteoksessa ei
- kuten jo varhemmin olemme viitanneet - päiiasiana ole
sen konkreettinen olemassaolo, vnan sen sisiiltiimii k u v a.
Taideteos on henkiseltä kannalta sama, olipa se ohjektivoi
tune�na konkreettisessa esineessä (kankaalla, marmo.rissa
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jne.) tai ainoastaan minun tajunnassani. Samoin on henki
seltä kannalta yhdentekevää, onko kyseessä taiteilijan itsensä
tekemä alkuperäinen taideteos vai sen tarkka jäljennös. Vastaavaa on sanottava esim. tieteellisistä teorioista. Ne ovat
kaikki ideaalisin muodosteita. Se, joka 1 u o taiteellisia ja
tieteellisiä arvo-objekteja, luo jotakin ideaalista, luo idean
(Soseinin) piiriin kuuluvan asian, ja se, joka kokee näitä
arvoja, kokee jotakin ideaalista, asian konkreettinen, aineelli
nen kannattaja on sivuasia.
Toinen puoli henkisistä arvoista, josta myös on syytä huo
mauttaa, on se seikka, että henkiset arvot tietävät vapau
tumista pelkästä biologisesta tarkoituksenmukaisuudesta. Ne
edustavat niin sanoaksemme elämän kohoamista vitaalisen
olemisen ja vitaalisten päämäärien yläpuolelle. lnhimilli�.ellä
kannalta elämän tarkoituksena on jokin e n e m p i k u i n
p e 1 k k ä e 1 ä m ii.
Henkisissä arvoissa ja niiden alalle
kuuluvissa pyrkimyksissä elämä »transsendoi» itsensä, niin
kuin on sanottu. Henkinen i I o on ihmisen ihastusta siihen,
mikä on enempi kuin elämä. Taiteilija ja tutkija usein elä
mässään syrjäyttävät vitaalisia ja hyötynäkökohtia tavoitelles
saan henkisiä päämääriä. Tämä on puhtaasti biologiselta kan
nalta ihmeellinen asia, siksi ihmeellinen, että tältä kannalta
korkea-asteinen henkinen intressi täytyy merkitä tavallaan
sairaalloiseksi ilmiöksi. Tunnettua myös on, että taiteelli
sella ja tieteellisellä, samoin uskonnollisella harrastuksella
on havaittu usein olevan patologinen, lähinnä neuroottinen
perusta. Henkiset kulttuuriarvot saavat todella usein käyttö
voimansa sairaista lähteistä. Emmekä voi henkisiä kulttuuri
intressejä puoltaakaan muuten kuin olettamalla, että ne ar
vossa sittenkin ovat korkeampia kuin vitaaliset ja hedooniset
arvot. Meidän täytyy ts. ajatella, että eräät kulttuuriarvot on
syytä ostaa vitaalisten arvojen hinnalla, vitaalista hyvää syr
jäyttämällä. Koko ihmisenä-olo on tietyssä mielessä lunas
tettu biologisen kelpoisuuden hinnalla. Jos ihminen olisi
eläinten· tavoin täysin sopeutunut elimillään ja vaistoillaan
ympäristöönsä, ellei hän · organologisesti olisi vajavainen
olio, ei korkeampaa kulttuuria oHeukaan ofö,i - e i o l i s i
i h m i s t ä korkeammassa mielessä.
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Yksityisistä henkisistä arvolajeista otamme ensin tarkastel
taviksi e s t e e t t i s e t a r v o t. Niiden ilmeneminen ja
merkitys inhimillisessä kulttuurissa on niin laaja ja moni
puolinen, että täytyy toistaa tässä se jo aikaisemmin lausuttu
varauma, että se, mitä tuomme esiin, on vain hajanaisia lrno
mioita ja huomautuksia.
Esteettiset arvot esiintyvät kulttuurissa pääasiallisesti totcutu
neina t a i t e e s s a. Taide on eräs tärkeä osa varsinkin kor
keammasta kulttuurista. Alussa ihmisellä ei ole erikoisempaa
taiteen ulkopuolella olevan todellisuuden esteettistä tajua. Niiin
ollen se esteettinen harrastus, joka kohdistuu esim. luonnonkau
neuteen, näyttelee varhaisemmassa kulttuurielämässä sangen
viihäistä osaa. Näyttää siltii, että ihminen etupiiässä vasta
taiteen välityksellä on kohonnut luonnonesineiden kauneuden
tajuun. Mikäli luonnonkauneutta on tajuttu, on sen esinepiiri
ollut rajoitettu. Esim. antiikin kansat tajusivat lehtojen, lähtei
<lcn, purojen idyllistä kauneutta, nn1tta eiviit esim. myrskyäviin
meren, autioiden kallioiden, jylhien vuorten esteettisiä arvoja.
Tällainen vaikutti ihmiseen siihen aikaan vain painostavasti,
ahdistavasti, ei kohottavasti ja vapauttavasti. Yleensä kehitys
on mennyt siihen, että ihmiselle on avautunut yhä uusia kau
neusarvoja luonnossa. Itse kauneuskäsite on laajentunut.
Meidän aikanamme täytyy taiteen ulkopuolella olevalla kauneu
della myöntää olevan kulttuurillisesti merkittäviä vaikutuksia.
Nykyään yhä enemmän' muotiin tulevan matkailun eriiitä vai
kuttimia on epäilemättä tarve saada kokea vieraiden mai
den tai tienoicfen maisemien kauneutta, jylhyyttä, suurcn
moisuutta, erikoisuutta. Esim. Alpit ja Norjan vuoristot ovat
jo verrattain kauan vetäneet puoleensa matkailijoita, edelleen
putoukset(lmarta, Niagara). Nykyäiin houkuttelee Lappi ihmi
siä Suomesta ja ulkomailta. Tietysti on turismilla muitakin mo
tiiveja (urheilullisia, · teore<'tlisia, turhamaisuusniikökohtia
- »olla nähnyt» -, »vaellusvictli)) ). Luonnonsuojelu ja .luon
nonpuistot ovat osittain myös ilmauksia luonnonkauneuden
säilyttämispyrkimyksistä.
Täydennykseksi luonnossa tavattavaa esteettisesti arvokasta
koskevaan selvittelyymme on kuitenkin vielä mainittava pari
seikkaa. On olemassa eräitä luonnonobjekteja, jotka heriit-
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tävät jo alkeellisimmissakin oloissa varsin yleisesti esteettistä
intressiä. Ensinnäkin on mainittava i h m i s r u u m i s ja sen
liikkeet. Jotta ihmisruumis tulisi esteettisesti arvostetuksi, ei ole
tarpeellista, että se esiintyy taideteoksessa kuvattuna, vaan se
on alkuperäisemmällekin ihmiselle sellainen jo luonnostaan.
Langetetaan sellaisia arvostuksia kuin kaunis, suloinen, vie
hättävä, sulava (liikkeestä), ylevä ym, ja niiden vastakohtia:
ruma, suloton, kömpelö ym. Tiillaisilla yleisillä arvostuksilla
on myös kulttuurivaikutuksensa sen tähden, että useimmat
ihmiset tahtovat, että heistä mikiili mahdollista langetettaisiin
povitiivisia esteettisiä arvostuksia ja koettavat esiintyä ja muo
vata itsensä sen mukaisesti (asianomainen tahtoo olla kaunis,
suloinen tai ainakin pikantti tai arvokas tai karakteristinen
tai koettaa ainakin välttää kielteisen esteettisen arvotuksen
kohteeksi joutumista). Tähän pyritään eri tavoin: ruumiin
kulttuurilla ja kauneudenhoidolla, määrätynlaisella pukeutu
misella ja käyttämällä erilaisia teknillisiä keinoja. Myös lap
sien kasvatuksessa otetaan esteettiset näkökohdat huomioon.
Toinen ryhmä luonnonesineitä, jota jo varhaisella kehitys
asteella arvostetaan esteettisesti ovat eräät p i e n e t e s i n e e t
kuten kukat, perhoset ja linnut. Kolmas tåpaus, jolloin jo
luontoa sinänsä arvostetaan esteettisesti, on k o o m i 11 i n e n koomillisuusha·n on eräs esteettisesti arvokkaan modifikaatio.
On olemassa tahallisesti aikaansaatua ko�Hnillista - voidaan
sanoa, että jo vitsi I. sukkeluus kuuluu siihen, - multa sen
ohella koetaan runsaasti koomillista elämässä itsessään; tätä
voisi sanoa vaikkapa »luonnonkoomilliseksi)) (koomillista
kylläkin aina on vain i h m i n e n ja hänen elämänilmauk
sensa). Virheellinen puhe, kömpelö ja taitamaton esiintymi
nen, omituinen vaatetus, määrätynlaiset erehtymiset, hajamie
Iisyyden ilmaukset, tilanteet ja yhteensattumat ovat koomilli
sia ja herättävät naurua. Koomillinen herättää mielihyvän
sävyisiä tunteita, ihmiset mielellään kokevat, kuten tiede
tään, koomillista. Tiedotonta komiikkaa synnyttävä henkilö
on tavallaan kulttuurillisesti arvokas olio. Voidaan puhua
koomillisten, muuten ehkä mitään hyötyä aikaansaamattomien
hassunkuristen ja höperöiden henkilöiden eräänlaisesta »kult
tuurimerkityksestä». Tosin: sillä välin kuin melkein jokainen

haluaa olla kaunis, haluaa tuskin kukaan olla naurettava.
Välttäessään nauretuksi tulemista useimmat ihmiset ponnis
televat noudattaakseen eräitii kulttuurinormeja, joita ehkii
eivät muuten noudattaisi.
T a i t e e s s a tulemme tekemisiin muodosteiden kanssa,
_jollaisia »luonnossa>> ei ole. Taideteokset ovat kulttuurituot
teita: osaa todellisuudesta on muokattu tahallisesti sillii tavalla,
että siitä tulee pelkkä esteettisten arvojen kannattaja. Taideteok
sen todellisuuteen kuulumattomuutta korostetaan teknillisin
keinoin: puitleilla,jalustalla, korokkeella, niiytlämöllii. Olemme
jo aikaisemmin tehostaneet, ellemme aio puuttuu geneet
tisiin ja psykologisiin kysymyksiin. Sentiihden jiiliimme tiissii
pohtimalla ja selvillelemättii, miten taide on syntynyt ja
kehittynyt, mikii on sen sielullinen alkuperä, milkii alkupe
räiset pyrkimykset ovat taiteellisen ilmauksen lähliikohtana.
Toteamme vain yksinkertaisesti, ellä kulttuureissa esiintyy
taidetta, ja edelleen, että kulttuurin edistyessii tapahtuu
yhä pitemmälle meneväii taiteellisen puolen differentioitu
mista. Tätä tapahtuu niin hyvin siinä mielessii, ellii taide
kokonaisuudessaan saa kulttuurin piirissä yhii enemmän
autonomisen luonteen, muodostaa oman olemispiirinsii, joka
viettää niin sanoaksemme itsenäistä eliimäii, kuin myiis
siinä, että yksityiset t a i d e I a j i t differentioiluvut, eroavat
yhä jyrkemmin toisistaan, niin ettii muodostuu esim. mu
siikki, runous, kuvanveisto, maalaus, arkkitehtuuri jne.
Taiteen itsenäistyminen omaksi kulttuurialaksecn iltncn(\e
usealla tavalla. Ennen kaikkea siinä suhteessa, että syntyy
erityinen ihmisluokka, t a i t e i 1 i j a 1, joka omistautuu taide
teosten luomiseen tai esittämiseen. Koska taide ei sanolla
vammassa määrin Iässä kulttuurikehityksen vaiheessa pal
vele suoranaisia käytännöllisiä päämäiiriii, cdellylliiä t II i
t e i I i j a-ammatlikunnan synty suhteellisen korkeuta t a I o u
d e 1 1 i s t a kulttuuria, vaatii aineellista hyvinvointia ainakin
osassa yhteiskuntaa. Pitää syntyä taloudellinen ylijiiiimii, joka
voidaan luovuttaa esteettisten tarpeiden tyydyttämiseen. Taide
on eräässä mielessä »ylellisyyllii». Aluksi kuitenkin taiteellisen
toiminnan tulee samalla palvella joitakin toisiakin tarkoitus
periä, esim. uskonnollisia (olla osana kulllitoimiluksisla,
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kuten kirkkomusiikki ja teinppelitanssi, tai tarkoittaa temppe
lien ja kirkkojen kaunistamista), poliittisia ja sotilaallisia
(esim. taistelulaulut, sotainen musiikki), yksityisten mahta
jien turhamaisuutta ja kunnianhimoa (urotekojen ylistäminen,
yksityisrakennusten koristaminen) tai huvittelemishalua (lau
lut, tanssit, kertomukset). Suureksi osaksi on näin laita tai
teen vielä meidänkin päivinämme. Monen taiteilijan täytyy,
voidakseen eliiä, keksiä jokin tapa, jolla hän voi palvella jota
kin muuta tarkoitusperää kuin puhtaasti esteettistä (esim.
musiikin alalla kanttorit ja urkurit, kahvilasoittajat ja -laula
jat, tanssimusiikin esittäjät).
Mutta tästä huolimatta voidaan panna merkille yhä enenevä
t a i t e e n p u h d a s v i I j e I y s. Muodostuu t i I a i s u u k
s i a , jotka ovat yksinomaan taiteelle omistetut (kuten kon
sertit, teatterinäytännöt, taidenäyttelyt, lausu11tatilaisuudet
ym.), rakennetaan r a k e n n u k s i a tai huoneistoja, jotka
ovat yksinomaisesti taiteelle tarkoitetut (museot, konsertti
salit, teatterit), ja eräät ihmiset omistautuvat kokonaan taitecl
Jisiin tehtäviin, kuten säveltäjät, kirjailijat, runoilijat, maalarit,
kuvanveistäjät, edelleen esittävät muusikot ja näyttelijät. Eri
koisen suuri merkitys on sillä seikaJla, että v a I t i o v a I t a
ryhtyy järjestelmällisesti antamaan kannatusta taiteelle apu
rahoilla, eläkkeillä, perustamalla eräitä virkoja, rakentamalla
erityisiä . rakennuksia (museoita, teattereita jne.). Erittäin
tärkeätä on tietysti se, että yleisö itse tajuaa taiteen kulttuuri
alaksi, joka vaatii omintakeista viljelyii, ja katsoo velvolli
suudekseen tukea sitä.
Eräässä mielessä taide aikaa myöten etääntyy käytännölli
sestä todellisuudesta. Aluksi esim. kuvaamataitee11inen tuo
tanto esiintyy vain alistetussa asemassa työ- ynnä muiden asei�
den koristeluna (ne varustetaan leikkauksilla, kuvilla, metalli
koristeilla jne.) Sittemmin alkaa esiintyä aivan itsenäisiä
taideteoksia, jotka kuitenkin ovat jonkinlaisia koristehuone
kaluja. Taidekokoelman teoksilla ei enää ole tätä luonnetta.
Toisaalta voidaan panna merkille sellainen kehitys, että joka
päiväisistä tarve-esineistä koristelu jää kokonaan pois, niiden
tulee yksinomaan palvella käytännöllistä tarkoitustaan; ainoas
taan mikäli sen puitteissa esteettinen vaikutus on mahdollinen,
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se sallitaan. Saman periaatteen mukaan rakennustenkin tulee
ilman erityisiä esteettisiä lisiä olla vain käytännöllislii tarvetta
tyydyttämässä. Tätä suuntaa sisustus- ja rakennusarkkiteh
tuurin alalla sanotaan nykyään funktionalismiksi - se on käy
tännöllisyyden ja tarkoituksenmukaisuuden puhdasviljelyä.
Funktionalismia on puolustettu viiltaamalla myös siihen, että
mahdollisimman tarkoituksenmukainen samalla on kaunista,
ei ainoastaan orgaanisen luonnon alalla - mikä on vanhas
taan tunnettua - vaan myös keinotekoisten esineiden.
Tässä saattaa olla paikallaan hieman kosketella t a i t e i
d e n j a k o a, sillä se voi helpottaa taiteiden eri lajien kult
tuurimerkityksen käsittämistä.
Eräs sellainen on jako
a i k a- j a a v a r u u s l a i t e i s i i n, minkä mm. Rafael
.Koskimies mainitsee »Yleisessä runousopissaan». Aikataileissa
se todellisuuden puoli, joka kannattaa esteettistä ilmausta,
esiintyy ajallisena perättäisyytenä. Aikataiteisiin kuuluvat
runous ja musiikki, yleensä ne taidelajit, jotka ovat akustisia.
Avaruustaisteisiin taas kuuluvat kuvaamataiteet ja rakennus
taide; niissä vedotaan näköaisliin. Välimuotoja ovat miimil
linen taide (näytelmätaide) ja koreografia (tanssitaide).
Voimme panna merkille, että antiikin kulttuuri - staattisen
luonteensa mukaisesti - suosi avaruustaiteita, nimenomaan
kuvanveistoa, länsimainen, »faustinen» kulttuuri, joka on
perusolemukseltaan dynaamista, suosii erityisesti musiikkia.
Toinen on taidelajien jako k u v a a v i i n (objektiivisiin) ja
e i - k u v a a v i i n (subjektiivisiin) taiteisiin. Edelliset k u v a a
v a t jotakin todellista, toddlismulen asiallista sisällyslii (esi
neitä, ihmisiä, tapahtumia); ei-kuvaavat taiteet luovat sellaista,
millä ei ole mitään vastaavaisuutta reaalisessa todellisuudessa,
esittävät pelkkiä muotoja. Kuvaavia taiteita ovat Maximilian
Beckin mukaan kuvaamataiteet (maalaus-, piirustus-, kuvan
veistotaide) ja runous (myös näytelmärnnous ja näytelmä
taide).. Ei-kuvaavia taiteita taas ovat musiikki, tanssi, arkki
tehtuuri ja ornamentiikka. Esiintyy tosin, kuten tunnettua,
sellaistakin kehitystä, että taiteet, jotka ovat luonteeltaa11 ci
kuvaavia, omaksuvat kuvaavien taiteiden piirteitä, esim.
ohjelmamusiikki, näyttelevä (pantomiimillinen) tanssitaide,
kuvaileva arkkitehtuuri (esim. asui11talo saa kreikkalaisen
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temppelin, goottilaisen doomin muodon); ja toisaalta tapahtuu,
että maalaus- ja kuvanveisto alkaa harrastaa tyylittelyä siinä
määrin, että se lähentelee ornamentiikkaa. Se ei enää paljoa
kaan kuvaa todellisuuden objekteja sellaisinaan (kuten kubis
mi), runous alkaa ylenmäärin korostaa musikaalista puoltaan
syrjäyttäen asiasisällyksen. Mutta tällaisia suuntia pidetään
usein harhautumina eikä niillä yleensä ole ))kestäväisyyttä».
Näyttää siis siltä, että kullakin taidelajilla on olemuslakinsa
ja että kukin saavuttaa vaikuttavimman tuloksensa noudatta
malla näitä lakeja. Myöskin tuntuu siltä, että taiteet useinkin
tehoavat parhaiten, kun kukin laji esiintyy yksikseen. Alku
kaudella tosin näyttää olleen olemassa - kuten tutkimus on
osoittanut - eräänlainen »kokonaistaideteos», jossa oli mu
kana musiikkia, tanssia, runoutta; tällaisia esitettiin varsinkin
uskonnollisten menojen yhteydessä. Kun myöhemmin on keino
tekoisesti taas koetettu sulattaa kaikki taidelajit yhteen, syn
teesiksi (Richard Wagnerin pyrkimys), eivät nämä pyrki
mykset ole saavuttaneet pysyvää menestystä. On sange:tl
merkittäviiä, että o o p p e 1· a ei enää oikein vastaa nykyajan
ihmisen makua.
Olemme .io aikaisemmin huomauttaneet siitä, että henki
sille hyville (»Giiter») so. henkisten arvojen kannattajille,
arvo-ohjekteilJe, on ominaista se, että ne jakamattomina ja
oikeastaan vain sellaisina voivat koitua useiden ihmisten
hyväksi. Tiissä kohden ne eroavat periaatteellisesti hedooni
sista arvo-objekteista (nautintoaineisla ym.), jotka vaativat
osittamista. Pohjaltaan tiimä johtuu siitä, ettii henkisten arvo
jen varsinainen kannattaja on ideaalinen, aineeton m u o t o.
Esteettisissä arvo-objekteissa, esim. taideteoksissa, ilmenee
edellä mainittu ominaisuus siinä,että ne voidaan asettaa saman
aikaisesti useiden henkilöiden esteettisesti nautittaviksi, näh
täviksi ja kuultaviksi. Monet ihmiset voivat yht'aikaa niihdä
laulun, kuvan, veistoksen, kuunnella sävelteoksen esittämistä,
seurata näytelmä-, tanssi- tai elokuvacsitystä. KuvanYeis
toksia pannaan julkisille paikoille, jossa ne ovat jatkuvasti
kaiken kansan niihtävinä; samoin on laita rakennustaiteen
luomuksien. Kuvaamataiteiden tuotteita asetetaan julkisiin
kokoelmiin. Taide-esitykset, nimenomaan aikataiteiden alalle

kuuluvat, kokoavat ihmisiä konsertti- ja teatterihuoneistoi
hin. Yleensä voidaan sanoa, että esteettiseen kulttuuriin kuu
luu oleellisesti sen j u l k i s u u s, ja luova esteettinen kult
tuuri, taiteellinen luominen, edellyttää aina y 1 e i s ö ä. Niin
epäsosiaalisia kuin taiteilijat usein ovatkin luonteina, on sen
tähden heidän työnsä tässä mielessä s o s i a a 1 i s t a. Työ
kammiossaan istuvan luovan taiteilijan, säveltäjän, runoili
jan, kirjailijan, näytelmänkirjoittajan, myös maalarin ja ku
vanveistäjän työ tarkoittaa julkisuutta, yleisöä, vaikka eräissä
tapauksissa vain suppeata. Tässä piilee muuten eräs psykolo
ginen yhteys taiteilijan turhamaisuuden kanssa. Mitä erityi
sesti esittäviin taiteilijoihin tulee, on julkisuusmomentti vielä
kouraantuntuvampi. Täytyy kenties olettaa, että jokaisessa
esittävässä taiteilijassa tulee olla annos ekshibitionismia,
itsensäpaljastamistaipumusta.
Erityisesti tämä pitää· paik
kansa näyttelijöihin, lausujiin, laulajiin, tanssitaiteilijoihin
nähden. Puheena oleva taipumus on kenties suorastaan vält
tämätön onnistumiselle. Runoilijoissa, säveltäjissä ym. luo
vissa taiteilijoissa se on peitetympi.
Tässä on syytä lausua pari sanaa taiteen I u o v a s t a puolesta.
Voidaan sanoa, että säveltäjä on luova taiteilija, sävelteoksen
esittäjä vain reproduktiivinen, ei luova. Samanlainen on runoi
lijan ja runonlausujan, näytelmäkirjailijan ja näyttelijiin väli
nen suhde. Kuitenkaan ei raja ole todellisuudessa näin jyrkkä.
Ensinnäkin ns. luova taiteilija on suureksi osaksi usein jäljitte
lijä, hän vain muovaa uuteen uskoon jo olemassaolevaa tai
detta, tietysti enemmässä tai vähemmässä miiärin. Toisista
voidaan sanoa, että he suorastaan varastavat, joskaan eivät
tietoisesti, niin ainakin tiedottomasti. Mutla omaperäisinkin
luova taiteilija on jossakin määrin aikaisempien ja saman
aikaisten taidevirtausten ja -suuntien vaikutuksen alainen.
Luominen on siis tässä kohden aina suhteellista.
Toiselta puolen esiltäväkin taiteilija luo tai ainakin voi luoda;
hän panee esitykseensä jotakin persoonallista, käsittäii taide
teoksen, joka ensin ehkä on annettuna vain m e r k k i e n
muodossa - nuotteina, sanoina ja siis ikäänkuin abstrakti
sena ja tavallaan kaavamaisena - omalla persoonallisella
tavallaan ja 1 u o sisällystä, jota ei ollut eikä voinut olla
4 -Ahlman
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kokonaisuudessaan olemassa ennen hänen esitystään. Mini
miinsä tämä luova puoli tietysti laskee silloin, kun taiteilija
suorastaan m a t k i i toista taiteilijaa. Mitä enemmän oma
peräistä esittävä taiteilija kykenee tuo,1;n:aan esiin esteettisesti
nautittavalla tavalla, sitä korkeammalla hänen katsotaan tai
teilijana olevan.
Sekä luovan että esittävän taiteen tuotteiden ja aikaansaan
nosten alalla tavataan m o n i s t a m i s t a. Teknillisen kult
tuurin kohotessa ja täydellistyessä tämä monistamistoiminta
on saanut yhä suuremman merkityksen. Nuotit, runoteok•
set, piirrokset ja maalaukset voidaan jäljentää. Tätä esHntyi jo varhaisella kaudella. Samoin jo varhain otettiin
jäljennöksiä veistokuvista.
Mutta niin kauan kuin tämä
tapahtui käsin, kappale kappaleelta, ei monistamistoimin
nalla ollut niin suurta merkitystä kuin myöhemmin, jolloin
opittiin monistamaan mekaanisesti ja tehdasmaisesti. Opit
tiin painamaan nuotteja ja kirjoja, ottamaan jouko.i.ttain valo
kuva-. ja kipsijäljennöksiä. Tällä tavalla taiteen tuotteet pää
sivät leviämään hyvin laajoihin kansankerroksiin.
Tämä monistusmahdollisuus on myöhemmin teknillisen
kehityksen ansiosta ulottunut myös esittävän taiteen alalle.
Gramofooni ja elokuvat ovat eräs tärkeä esimerkki tästä.
Näin esiintyy nykyjään taideteoksen reproduktioita ties kuinka
monennessa potenssissa. Ei voida sanoa, eitä ihmisten meidän
aikanamme juuri tarvitsisi jäädä osattomiksi taiteesta 1
Monistamisprosessilla on sekä hyvät että huonot puolensa.
Hyvä puoli on se, että niin monet saavat tilaisuuden nauttia
taiteesta. Arveluttavaa on taas se, että taide tulee liian tavalli
seksi ja helposti saatavilla olevaksi. Ihmiset tylsistyvät, otta
vat sen liian keveältä kannalta. Varjopuoli on sekin, että
monistettaessa taiteesta usein menee hukkaan jotakin, ehkäpä
hyvin oleellistakin. Esteettisesti herkät luonteet tuntevat tämän
puutteen parhaiten ja tahtovat sentähden kuulla ja nähdä ))elä
vää)) taidetta. Hudolf Steiner arveli, että »mekaaninen taide))
(gramofooni, radio, elokuvat) vaikuttaa tuhoisasti ihmisten
sieluihin.
Edelleen on monistamismahdollisuudella se kielteinen vaiku
tus, että se saattaa ihmiset esteettisessä suhteessa passiivisuuden
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tilaan. Omatoimisuus esteettisellä alalla olisi kansan sielulli
sen kasvatuksen kannalta tärkeä, kuten erityisesti Eino Krohn
kirjassaan »Esteettisen kulttuurin ja kasvatuksen peruskysy
myksiä» on korostanut. Nimenomaan taiteen mekaanista jäljen
tämistä seuraa erikoisen suuri pasiivisuus; »eliiviiii» taidetta
nautittaessa itsetoiminta on paljon suurempi (vrt. lcatteri
elokuvat). Näin ollen on kasvatukselliselta kannalta tärkeiiHi,
että »elävää)) taidetta on ja siitä nautitaan, myös se, ellä
harjoitetaan laidetta henkilökohtaisesti eikii olin yksinomaan
. reseptiivisiä. Tähän asiaan liittyy suuria kasvatuksellisia
probleemoita, jotka varsinkin meidän aikanamme ovat tulleet
ajankohtaisiksi vapaa-aika-kysymyksen yhtey<lessiL Vapaa
aikojen omatoimisuus tahdotaan usein nykyisin etupäiissä
tai suureksi osaksi suunnata vilaalise11e alalle (urheiluun,
ulkoiluun ym.), mutta tällä tavoin eivät ihmisen kaikki puolet
pääse toimintaan (tosin tämäkin on parempi, kuin ellä vapaa
aika omistetaan yksinomaan hedoonisiin hanastuksiin).
Vielä muutama sana esteettisen arvoalan yhteydestä
Mainitsimme jo,
kulttuurin muiden arvoalojen kanssa.
että alkukannalla esteettinen puoli esiintyy läheisesti yhty
neenä käytännölliseen elämään. Myöhemminkin, kun esteet
tinen alue differentioitunut, tavataan esteettisten tarkoitus
perien yhtymistä muihin. Sen yhteydestä h e d o o n i s i i n
ja v i t a a 1 i s i i n arvoihin on jo ollut puheita (esim. ruokien
esteellinen puoli, terveyden, voiman ja kauneuden toisiinsa
yhtyminen). T e o r e e l t i s i a pyrkimyksiä on harrastcllu
osittain esteettisissä puitteissa (opetusrunot, leoreellislen esi
tysten tyylillinen · puoli). Filosofisissa sysleemirakennelmissa
on mukana myös esteettisiä tekijöiUi. Schopenhauer esim.
sanoo, että Kant filosofiassaan »rakentaa gooltilaisla doomia)),
Koetetaan aikaansaada vastaavaisuuksia, symmetriaa filo
sofisen järjestelmän eri osien kesken. Usein tiimä voi johtaa
ajattelijan tekemään väkivaltaa asiallisuudelle. Matematii
kassa ilmenee esteettinen momentti mm. pyrkimyksessä rat
kaisujen eleganssiin.
U s k o n n o 11 i n e n tunne yhtyy usein esteettiseen (kirkkomu
siikki, kirkkolaulu, seremoniat, kulttitoimituksct, kirkkora
kennukset). Määrätynlainen uskonnollinen tunne saa ilmauk-
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sensa tietynlaisena kirkollisena taiteena. Ehkä parhaiten ilmen
tää tietynlaisen uskonnollisuuden olemusta goottilainen tyyli,
nimenomaan kirkkoarkkitehtuurissa (pyrkimys ylöspäin).
Saarnoissa on myös esteettisiä tekijöitä, jotka ovat omiaan
edistämään uskonnollista hartautta. Raamatun kirjoissa on
kauneusarvoja, jotka ovat vaikuttaneet syvästi maallisenkin
kirjallisuuden esitystapaan.
Vihdoin pari sanaa taidetta tai yleensä esteettistä kulttuuria
edustavista i h m i s r y h m i s t ä. Taidetta luovat ja esittä
vät taiteilijat. Näiden ohella on olemassa t a i d e k r i i t i k o i t a,
joiden esteettinen maku on kehittynyt ja jotka arvovallallaan
vaikuttavat yleisön makuun. Heillä on tärkeä sosiaalinen
merkitys. Sen tietävät parhaiten taiteilijat itse. Arvostelija voi
nostaa ja murskata. Arvostelijat vaikuttavat myös taitei.J.ijain
jälkimaineeseen ratkaisevalla tavalla, esim. vetämällä esiin
jonkun omalla ajallaan huomaamattomaksi jääneen luovan
taiteilijan.
Edelleen on olemassa erikoisilla lahjoilla varustettuja t a i
t e e n t u n t i j o i t a. Jos nämä ovat vaikutusvaltaisessa ase
massa, on heilläkin suuri merkitys. Heidän esimerkkinsä
vaikuttaa auktoritatiivisesti (esim. taidetta harrastavat ruhti
naat). Ns. suuri yleisö on esteettisissä kysymyksissä jokseen
kin epäitsenäinen, se nauttii ja antaa tunnustuksensa usein
kin sen mukaan, kuin siihen vaikutetaan. Pelkällä Feklaa
milla on tälläkin alalla valtava vaikutus.
Onko esteettisellä alalla y h t e i s ö i t ä ? Ei kovin selvä
piirteisiä. Kuitenkin ihmisten, joita yhdistävät samanlaiset
esteettiset ihanteet, voidaan sanoa muodostavan yhteisön; tar
koitan sellaisia yhtymiä kuin prerafaeliitit, impressionistit,
futuristit, kubistit maalauksen alalla, symbolistit runouden.
T e o r e e t t i s t e n a r v o j e n merkitys kulttuurissa on
erinomaisen suuri ennen kaikkea sen vuoksi, että niiden pii
riin kuuluu koko t i e d e, joka nimenomaan länsimaisessa
kulttuurissa näyttelee niin olennaista osaa. Tämä taas johtuu
siitä, että länsimailla tiede on laajassa mitassa asettunut k ä y
t ä n n ö n palvelukseen. Länsimainen tekniikka kaikissa
muodoissaan: teollisena tekniikkana, maanviljelystekniik-
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kana, yhteiskunnallisena ja kasvatuksellisena tekniikkana
perustuu suureksi, ettemme sanoisi suurimmaksi osaksi tie
teeseen, ja tiede on kehittynyt länsimailla teknillisiä tarkoitus
periä silmälläpitäen. Länsimainen tiede tähtää nimittäin luon
non hallitsemiseen; se on käyttääksemme Schelerin sanontaa
h a 11 i t s e m i s t i e t o a. Näin käsitti jo Francis Bacon tie
teen tehtävän lausuessaan »tieto on valtaa». Hänen kaimansa
Roger Bacon oli vielä aikaisemmin, keskiajalla sanonut:
»scienfia potentia est» (»tieto on valtaa»).
On olemassa toisenkinlaista tietämistä kuin hallitsemistie
täminen. Ensinnäkin on olemassa e s i t i e t e e l l i s t ä tietä
mistä; sellaista on luonnonkansoillakin.
Korkeammalla
kulttuuritasolla tavataan (Schelerin mukaan) positiivisen tie
teen ohella s i v i s t y s t i e t ä m i s t ä ja p e I a s t u s t i e
t ä m i s t ä. Viimeksimainitut tiedon lajit ovat kehittyneet
itämailla (Kiinassa ja Intiassa), vähemmän Euroopassa. Antii
kin tietäminen oli suureksi osaksi sivistystietämistä. Tämän
tietämislajin tarkoituksena on ihmisen s i s ä i n e n k e
h i t t ä m i n e n tietämisen ja tiedetyn avulla. Se tutkii
varsinkin maailmankokonaisuuden ideaalisia suhteita. Sivis
tystietämisen kohteita ovat esim'. ihminen, vanheneminen,
elämä, kuolema.
F i I o s o f i a on länsimaillakin suureksi osaksi ollut juuri
sivistystietämistä. Filosofia ei pyri maailman teknilliseen hal
litsemiseen, Filosofia on »olemustietoa».
Pelastustieto taas kohdistuu maailman a b s o l u u t t i s e e n
t o d e 11 i s u u t e e n ja a r v o o n. Se on läheisessä yhtey
dessä uskonnon kanssa; se on uskonnon metafyysillinen puoli.
Mitä hallitsemistietämiseen tulee, voi se tarkoittaa joko
ulkoisen luonnon tai ihmisen psykofyysillisen elimistön hal
litsemista. Ainoastaan edellisen laatuista hallitsemistietoa on
länsimailla kehitetty. Itämailla taas oman elimistön ja var
sinkin sielun tietoinen hallitseminen on päässyt pitkälle.
Siellä tiissä kohden saavutetuista tuloksista saa toisinaan
kuulla ihmeellisiä asioita.
Yleensä voidaan sanoa, että länsimainen sielu on käänty
nyt ulospäin, itämainen sisäänpäin. Kun länsimailla on rat
kaisevaa, mihin seuraamuksiin jokin tieto johtaa ulkoisessa,
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aistein havaittavassa luonnossa, on itämailla taas pääkysy
myksenä, mitä sisäisiä seuraamuksia ja vaikutuksia tiedosta
on. Ihmisen sisäiset kokemukset tunnetaan siellä paljon
suuremmassa määrin realiteeteiksi kuin länsimailla, jossa
realiteetiksi yleensä katsotaan vain ulkoinen, aistihavainnolli
nen, ja sisäelämä on jotakin »epätodellistall. Mutta nykyään
itämaat oppivat käyttämään hyväkseen länsimaiden tiedettä
ja tekniikkaa. Saa nähdä, osaavatko länsimaat ottaa oppia
esim. itämaisesta sielutekniikasta.
Kesti kauan, ennen kuin teoreettinen tietämys erikoistui ja
irtaantui muusta kulttuurista omaksi alueekseen. Se tapahtui
silloin, kun muutamille selveni, että tietäminen edusti i t s e a r
v o a. Tässä suhteessa on k r e ikk a I a i s i 11 a unohtuma
ton ansionsa ihmiskunnan historiasta. Vasta joonialaisen kan
sanheimon keskuudessa Aigcian meren rantamilla v:n (i00
tienoilla e.Kr. esiintyi ensi kerran tämä oivallus. Aikaisem
minkin oli kyJiä tavattu jossakin määrin järjestelmällistä tie
tojen keräämistä, kuten esim. Egyptissä ja Babyloniassa.
Mutta se oli läheisesti kytkettynä uskontoon ja teologisiin seli
tyksiin. Sitä harjoittivat p a p i t, jotka muuten kaikkialla
ovat olleet ensimmäisiä teoreettisen kulttuurin harjoittajia ja
vaalijoita. Syy siihen, että juuri papisto teoreettisen kulttuu
rin edistäjänä tuli olemaan niin tärkeä tekijä, johtui osittain
siitä, että henkilöt, jotka antautuivat papeiksi, yleensä oma
sivat teoreettisia harrastuksia, osaksi maagillisesta praksik
sesta. Teologisen · maailmanselityksen laatiminen edellytti
spekulaatiivista ajattelua, abstraktio- ja systematisointikykyä,
mikä on myös tieteen edellytyksenä. Mutta myös taikapraksi,s
oli me1·kityksellinen. Vaikkakin pappi alussa ehkä itsekin
uskoi, että hän saavutti tuloksia m.a.agillisesti vaikuttamalla
henkivoimiin, niin toisaalta hänen, joutuessaan tekemisiin tau
tien parantamisen, sääennustuksen, tähtien liikkeiden tarkkai
lun ym:n kanssa, täytyi havaita, että myös riippumatta näky
mättömistä henkivoimista oli olemassa tiettyä lakiperäisyyttä,
jonka huomioinnilla saatiin aikaan tuloksia. - Euroopassa
keskiajalla tiede oli yksinomaan kirkonmiesten käsissä.
Vasta humanismin aikoina syntyi maallinen profcssorisääty.
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Kauan pysyi magian ja tieteen yhteys hyvin läheisenä. Astro
nomia oli kauan myös astrologiaa jne.
Merkittävää kuitenkin on, että antiikin kreikkalais-rooma
laiscssa maailmassa tiede ei joutunut papiston käsiin. Eräs
syy tähän oli se, ettei antiikissa ollut papistoa meikäläisessä
mielessä, ei ollut k i r k k o j a. Tiedollista kulttuuria kannatta
maan tulivat eräät teoreettisiin kysymyksiin innostuneet yksi
tyishenkilöt, ns. fi l o s ofi t. Nämä eivät kuuluneet mihinkäiin
määrättyyn säätyyn; kuitenkin he olivat enimmäkseen ylem
mistä yhteiskuntaluokista lähtöisin. Filosofien suuri merkitys
oli ennen kaikkea siinä, että he eivät tietämispyrkimyksensä
tyydyttämisessä nojautuneet perinnäiseen tietoon auktoritatii
visena perustana, niinkuin pappissäädyn tapana oli, vaan uskoi
vat oman ajattelunsa kykyyn päästä asioista perille. Filosofit
harjoittivat ajattelua ja tutkimusta yksinomaan tietämisen
itsensä vuoksi; tähän viittaavat nimitykset »filosofi» (viisau
den ystävä) ja ))filosofin» (viisauden ystävyys),
Myös Kreikan sofistit on tässä yhteydessä mainittava.
Enimmäkseen oli heidän lähtökohtanaan asianajo, mutta
he pyrkivät paitsi oikeustiedettä hallitsemaan muitakin yksi
tyistieteitä. Sofistien pääkyky oli .heidän dialektiikkansa,
väittelytaitonsa, jonka he ulottivat kaikille aloille. Tämän joh
dosta he joutuivat osittain huonoon maineeseen (»sofisteria»).
Mutta toiselta puolen oli heidän toiminnallaan se positiivinen
puoli, että he harjoittivat terveellistä kriliikkiä dogmaattisiin
käsityksiin niihclen. He toivat tieteeseen sen tavan, 1:tlii väit
teet on t o d i s t e t t a v a. Tätä dialektista puolla syvensi
Sokrates (ja hänen seuraajansa Platon ja Aristoteles ym.).
Oli esitettävä päteviä asiallisia perusteita eikä pelkästään nojau
duttava perinnäisiin auktoriteetteihin. Länsimainen tiede on
omaksunut sen vaatimuksen, että väitteet on piitcvillä perus
teilla todistettava. Tieteeseen tuli niin sanoaksemme »juriidi
nem) piirre, joka sillii on yhä edelleen. Todistelun täytyy viime
kädessä vedota perusteisiin, jotka ovat yleispäteviä. TiHlii ta
voin tietämisessä vedottiin j u 1 k i s u u t e e n, tiede tuli ekso
teeriseksi oltuaan pappien käsissä esoteerista. Oli esitettävä
selJaista, joka tehosi jokaiseen, joka ajatuksellaan seurasi
perusteluita. Näin tiede asetettiin varmalle pohjalle (aina-
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kin periaatteessa). Mutta mahdollisesti myös menetettiin
jotakin.
S e kieltämätön ansio Kreikan filosofeilla, joihin myös
sofistit on luettava, on, että he ensi kerran tekivät maailmalle
selväksi puhtaan teoreettisen tietämisen arvon. Edelleen saa
daan heitä kiittää siitä, että nyt ensi kerran tieteestä tuli y I e i
s e n s i v i s t y k s e n a ine s. Filosofien ympärille kokoontui
oppilaita, joiden kanssa he muodostivat suljetun piirin, jolla
oli puhtaasti tieteellinen tarkoitus. Syntyi kouluja, korkeakou
luja, sellaisia kuin Platonin Akademia, Aristoteleen Lykeion.
Muodostui tieteellinen opettajasääty, joka oli toisenluonteinen
kuiii ne opettajat, jotka olivat antaneet lapsille alkeisopetusta
ja olivat usein orjia, tai kuin ne tiettyjen ammattialojen edus
tajat, jotka olivat opettaneet käytännöllisiä taitoja. Tieteestä
tuli nyt itsenäinen kulttuurihaara, jonka yhteiskunta tunnusti.
Aikaisemmin tosin oli Egyptissä, Intiassa, Babyloniassa,
Israelissa ollut pappiskouluja, joissa oli opetettu teologian
ohella myös maallista tietoa. Egyptissä oli ollut virkamies
kouluja, jotka kuitenkin antoivat etupäässä käytännöllistä
tietoa. Vasta filosofien kautta tuli tieteestä sinänsä sivistyk
sen sisällys.
Sofistit olivat ottaneet opetuksestaan korvausta. Tämä oli
siihen aikaan tavatonta ja sitä moitittiin. Kuinka kehtasi
joku m y y d ä puhdasta tietoa! Mutta kun yleissivistyksen
tarve tuli yleiseksi, hävisivät epäilykset. Sofistien tapa yleis
tyi.
Tieteellinen työskentely oli tämän johdosta yhtynyt opetus
tehtävään, ja näinhän on enimmäkseen laita yhä vieläkin.
Tieteellisen tutkimuksen tyyssijoja ovat yliopistot ja korkea
koulut, joiden opettajina ovat tieteenharjoittajat. Näillä on siis
tutkimistehtävänsä ohella myös suoranainen käytännöllinen
pedagoginen tehtävä. Ainoastaan eräissä maissa on olemassa
erityisiä henkilöitä (akateemikkoja), joiden ainoana tehtävänä
on tieteeHisen tutkimuksen harjoittaminen.
Kysymys tieteestä kulttuurin eräänä puolena on hyvin
laaja. Tässä voimme sitä tarkastella vain vähäisessä määrin.
Meidän on valittava eräitä tärkeäksi katsomiamme puolia
asiasta, Ensirn,mäi1>enä 1,e}vittelemme seuraavassa e s i t i e-
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te e 11 i s e n ja t i e t e e 11 i s e n t i e t ä m y k s e n vä
listä suhdetta.
Mitään jyrkkää juopaa niiden välillä ei ole olemassa. Sillä
toisaalta on tiede vähitellen kehittynyt esitieteellisestä tietä
myksestä tulemalla järjestelmällisemmäksi ja tarkemmaksi
(esim.. ympyrän kehän ja halkaisijan pituuksien suhde on
jo esitieteellisessä kä;ytännössä 3 tai 3 1 /6, kansanomainen
lääkintä tuntee jo samoja menetelmiä kuin lääketiede), toi
selta puolen on se maailma, missä kulttumi-ihminen nykyään
elää, mitä suurimmassa määrin tieteen vaikutuksen alainen,
vaikka emme tätä tule panneeksi aina merkille. Kun esim.
jaamme päivän määräpituisiin tunteihin, on tällä seikalla astro
nomis-materriaattiset edellytyksensä, ja kun otamme asetosali
syyliä pään- tai muuta särkyä vastaan, perustuu tämä lääke
tieteellis-kemialliseen tietämykseen. Kuitenkin on olemassa
eräitä tunnusmerkkejä, joita r u n s a a m m i n esiintyy tie
teessä kuin esitieteellisessä tietämisessä. Seuraavassa niitä
esittäessämme pidämme silmällä yksinomaan länsimaista
tiedettä.
Ensinnäkin voidaan sanoa, että tieteellinen tietäminen on
y l e i s I u o n t e i s e m p a a kuin esitieteellincn.
Tieteen
kannalta katsoen on esim. yhdentekevää, millaiset vaatteet
jollakulla yksityishenkilöllä X:llä on, mistä kankaasta ne
ovat tehdyt, minkä väriset ne ovat jne. Samaten, minkä väri
nen, mistä puusta tehty, minkä muotoinen tämä pöytä on.
Sitävastoin on jo tieteellisluonteinen kysymys, mistä aineesta
valmistettuja, minkä muotoisia, -kuosisia ja värisiä pukuja
määrättynä aikana, määrätyssä maassa tai seudussa käyte
tään; samoin, millaisia pöydät olivat, mikä pöytä t y y p p i
on tietyllä ajalla tai tietyssä maassa yleinen tai harvinainen.
Kuitenkin saattaa olla mahdollista, että jotkin tietyt puvut,
esim. sellainen, jota joku huomattava historiallinen henkilö
on käyttänyt, tai jokin yksityinen pöytä, jonka ääressä tärkeä
asiapaperi on allekirjoitettu, joutuvat tieteen huomion esi
neiksi. Tämä johtuu siitä, että näillä esineillä. on yleisempää
merkitystä, niihin liittyy enemmän kuin pelkästiiiin persoo
nallista mielenkiintoa. Siis tieteen tutkimuskohteet eroavat
esitieteellisen tietämisen kohteista joko siinä, että ne muo-
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dostavat t y y p p e j ä, edustavat jotakin y I e i s t ä tai ovat
y I e i s e n, p y s y v ä n mielenkiinnon alaisina.
Tiede etsii yleisiä lakeja, se etsii jotakin k o n s t a n t t i a
vaihtelevan ja muuttuvan keskellä. Tiede ei kiinnitä huomiota
yksilölliseen sinänsä niinkuin esi'ieteellinen ajattelu. (Kysy
myksestä, onko yksilöllinen ollenkaan tieteellinen kohde, on
paljon kiistelty.)
Toisena tieteen ominaisuutena mainittakoon, että tiede
verrattuna esitieteelliseen tai ei-tieteelliseen asenteeseen on
Ei-tieteellisesti asennoiduttaessa
t u n n e v a p a a m p a a.
sanotaan esim., että rupisammakko on inhoittava tai että ruusu
on kaunis. Mutta nämä ovat arvostelmia, jotka laajalle le
vinneen käsityksen mukaan eivät kuulu puhtaan tieteen
purun.
Tieteelle ei ole olemassa mitään rumaa eikä
kaunista, saastaist� tai puhdasta, pahaa tai hyvää. Tiede
yleensä välttää a r v o a r v o s t e l m i a. Tiede on indiffe
renttiä. Tieteen historia osoittaa, että tiede on yhä suuremmassa
määrin . vapautunut arvoarvostelmista. Tieteen kehittymisen
kannalta 011 ollut tärkeäHi, että kehityksen suunta 011 ollut
tämä.
Kysymystä arvoarvostelmisla tieteessä on paljon pohdittu.
En voi siihen tässä pitemmälti puuttua. Mainitsen kuitenkin,
että edelle_enkin on olemassa tutkijoita, jotka katsovat, että on
olemassa myös arvostavaa tiedettä. Ne argumentit, joita he
tuovat esiin, ovat kuitenkin mielestäni kestämättömiä. Joko
nim. tällöin ei itse asiassa tarkoiteta t o d e 11 i s t a arvosta
mista (esim. kun on puhe joidenkin kemiallisten aineiden
hyödyllisyydestä teolliselle tekniikalle tai lääkitykselle) tai sit
ten ovat kysymyksessä arvometafyysilliset probleemiasetelmat.
Tässä on sanottava täydennykseksi, etten puhuessani tieteestä
voi ilman muuta laskea kaikkea filosofiaa siihen' kuuluvaksi.
Filosofia langettaa usein arvoarvostelmia kuten esim. on laita
silloin, kun se pohtii elämän tai olemassaolon arvoa ja tarkoi
tusta tai eetillisiä kysymyksiä. Tällaisiakin kysymyksiä täytyy
pohtia - sitä vaatii ihmishenki -, mutta mielestäni se tapah
tuu varsinaisen tieteen ulkopuolella.
Mutta joskaan siis käsitykseni mukaan tiede ei voi sanoa
olioiden arvosta tai epäarvosta mitään � ei edes tieteen

o m a s t a arvosta -, ei tästä johdu, etteikö t i e d e m i e s
i h m i s e n ä joutuisi arvostamaan. Kaikkien on p a k k o
arvostaa, elämä on jatkuvaa arvostamista. Kuitenkin on tiede
mieheJle yleensä ominaista viileä, affektiton suhtautuminen
sellaisiinkin kysymyksiin, joihin ihmiset yleensä suhtautu
vat tunteenomaisesti, arvostavasti.
Tieteellinen ajattelu on a b s l r a k t i s e m p a a kuin esi
tieteellinen.
Tiede, yllämainitun yleisyyspyrkimyksensä
vuoksi, jättää huomiotta paljon tilapäisiä konkreettisia tun
nusmerkkejä ja pitää kiinni yleisistä, yhteisistä, oleellisista.
Tieteelliseen k o i r a ri käsitteeseen kuuluu vain eräitä niistä,
joita tavataan yksityisissä pontereissa, doggeissa, schäfe
reissä, mopseissa, villakoirissa, hernhardilaisissa. Tieteel
linen koiran käsite on siis köyhempi, kalpeampi ja samalla
abstraktisempi. Vielä abstrnktisempi on koiraeHiimen käsite,
johon kuuluvat myös sudet, hyeenat ym., sitäkin ahstrakti
sempi imettäväisen tai selkärankaisen käsite. Vihdoin on tie
teessä sellaisia käsitteitä, joissa ei ole havainno1lista sisällystä
ollenkaan, vaan jotka ovat yksinomaan rationaalisia kuten ato
min, kvanlin, energian, massan kiisitteet. Matematiikka ja teo
reettinen fysiikka ovat kohonneet huimaaviin abstraktisiin kor
keuksiin, äärin1mäiseri ohennetluun teoreettiseen ilmapiiriin.
Myöskin filosofiassa, joka sum;eksi osaksi käylliiii samo,ia ·
metodeja kuin tiede, tapaamme korkeita abstraktioita kuten
esim. olion ja suhteen käsitteet. Tieteen käsitteillii on eräitä
muitakin ominaisuuksia, joita emme kuitenkaan tiissä ota
puheeksi, koska mieluummin käsittelemme niitä tuonnem
pana toisessa yhteydessä.
Tieteen rationaalisuuden ilmausta on sen pyrkimys kvalita
tiivisen (laadullisen) poiseliminoimisecen ja sen korvaamiseen,
mikäli tämä käy päinsä, k v a n t i t. a t i i v i s e 11 a (paljoudelli
sella). Niinenomaari juuri liirisimaisen kulltuuripiirin tiede suo
sii kvantitatiivista kvalitatiivisei1 kustannuksella, onpa esiinty
nyt tietoteorcettinen virtaus, uusposilivismi, joka pitiiii kvalita
tiivisen mukaanottamista epätieteellisenä. Tosin jo esitieteel
lihenkin ajattelu tuntee laskemisen ja mitlaamisP.n, multa tie
teessä ne ovat vic1ä paljon tärkeämmät. Osittain kvantilatiivi
stmden suosinta on seuraus pyrkimyksestä yleispätevyyteen,
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yleiseen todistettavuuteen, vapautumiseen smbjekli,ivisista teki
jöistä. Voidaan olla eri mieltä siitä, minkä näköinen, värinen,
makuinen, hajuinen jokin esine on, onko se kaunis vai ruma
jne. - kaikki tällaiset arvostelmat ovat subjektien erilai
suuksista jossakin määrin riippuvaisia -. mutta se seikka,
�iten paljon tuo esine p a i n a a, voidaan todeta eksaktisti.
Kvantitatiivista puolesta kiinnipitäminen helpottaa ilmiöi
den rationaalista käsittelyä, niiden asettamista lakiperäisiin
suhteisiin toisten ilmiöiden kanssa.
Me tiedämme, että esim. fyysikko ei määrittele värejä ja
aama niiden aistihavainnollisen vaikutelman perusteella,
vaan värähdyslukujen �ukaan. Eksaktisen tieteen ihanteena
on aina, että se voisi esittää tuloksensa matemaattisesti. Kant
sanoi, että tutkimustuloksessa on sitä enemmän tiedettä, mitä
enemmän siinä on matematiikkaa. Henkitieteiden alalla on
kvantiteettiperiaatetta vaikeampi soveltaa, mutta t i l a s l o n
muodossa on se täälläkin mahdollista. - Historiassa ilmenee
matemaattinen puoli k r o n o 1 o g i a n. a.
Tieteellinen ajattelu on edelleen k r i i t i 11 i s e m p ä ä
kuin esitieteellinen. Tosin ei esitieteelliscstäkään elämästä
kritiikki puutu, tehdään kyllä erotus toden ja erhccn välillä,
mutta vaatimukset ovat yleensä vähäisemmät. Tyydytään
usein p a r i n y k s i t y i s t a p a u k s e n perusteella lausu
maan yleistäviä väitteitä. Samaten usein kritiikittömästi usko
taan kaikenlaisiin selostuksiin jostakin tapahtumasta tai asian
tilasta tutkimatta lähteen uskottavuutta. Selostukset ovat usein
tendenssimäisesti värilettyjä. Tiede taas kokoilee lukuisia
yksilyistapauksia ja seuloo niitä monella tavoin. ennen kuin
se lausuu yleistävän väitteen. Se tutkii seikkaperäisesti tiedon
annon uskottavuutta (kuka sen on antanut, missä olosuhteissa.
mielentilassa jne.). Tieteen kriitillisyyteen kuuluu se, mistä
jo aikaisemmin huomautimme, nim. että tiede vaatii jokaisen
väitteen yleispätevästi t o d i s t e t t a v a k s i. Todistamaton
väite ei ole tieteellinen totuus. Tiede tekee jyrkän erotuksen
otaksumien ja varmojen totuuksien välillä.
Tiede on kehittänyt erikoisia m e n e t e 1 m i ä, metodeja,
joiden avulla se kokoaa tietoja ja tarkastaa niiden paikkansa
pitävyyttä. Tänne kuuluu induktio, yksityistapausten järjes-
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telmällinen kokoaminen ja johtopäätösten tekeminen niiden
perusteella, sekä deduklio, päättely yleisestä yksityiseen. Tässä
noudatetaan tarkkoja loogillisia sääntöjä. Induktion alalla
on suuri merkitys k o k e i 11 a, eksperimenteillä. Niihin näh
den on olemassa metodisia sääntöjä. Yleinen piirre länsimai
sessa tieteessä on, että vain ulkoisen a i s t i h a v a i n n o n
todistukset katsotaan vastaansanomattoman varmoiksi ja nekin
etupäässä vain silloin, kun tulokset sopeutuvat aikaisempaan
tietojärjestelmään. Elleivät ne sopeudu, suhtautuu tiede tulok
siin epäilevästi (parapsykologia, »yliaistilliset» kokemukset).
Tieteelle on ominaista pyrkimys m e t o d i s e e n t i e t o
i. e n 1 i s ä ä m i s e e n. Se etsii yhäti uusia kysymyksiä, joi
hin käytännöllinen tarve ei anna suoranaista aihetta, ja koet
taa saada näihin kysymyksiin vastauksen. Usein on jo pro
hleemin näkeminen sinänsä tieteellisesti arvokasta. Tähän lisää
mispyrkimykseen liittyy saavutettujen tietojen v a r a s t o i n t i
(tietosanakirjat, tieteen tulosten yleisesitykset ym. hakuteok
set). Nykyään ei pidetä tarpeellisena, että tiedemies hallitsee
alansa yksityiskohdat, vaan hän on etusijassa t u t I< i j a, joka
pyrkii saavuttamaan ti u t t a tietoa.
Tietojen metodinen lisääminen on mahdollista tutkijain
y h t e i s t o i m i n n a n johdosta. Lukuisat työntekijät toi
mivat samalla alalla ja kantavat kortensa kekoon. Tämä toi
minta vaatii t y ö n j a k o a ja usein varsin pitkälle meneviiä
spesialisoitumista. Yksi on spesialisoitunut johonkin hyön
teis- tai kasvilajin tutkimukseen, toisen erikoisalana on
joku kirjailija, kolmannen suomalaiset ryijyt jne: Tällai
nen työnjako tieteessä on erittäin tarkoituksenmukainen, jos
kin sen seurauksen·a myös saattaa olla tutkijan näköpiiriin
supistuminen ja oman alueen merkityksen yliarviointi. Ns.
polyhistooreja siinä mielessä kuin tällaisia olivat vanhalla
ajalla Aristoteles, keskiajalla Albert Suuri ja Tuomas Akvino
lainen, uudella ajalla Leibniz, ei nykyaika enää voi tuottaa.
Viimeisiä, jotka hallitsivat oman aikansa tieteen tuloksia laa
jassa mitassa, oli saksalainen Wilh. Wundt.
Tieteellisen tutkimuksen erikoispiirteenä voidaan vielä mai
nita, että se käyttää hyväkseen erikoisia k o j e i t a j a k o
n e i t a. Tunteehan esitieteellinenkin tiedonhankkimiskäy-

täntö esim. mittanauhan ja punnitsemisen, mutta ei sellaisia
monimutkaisia ja tehokkaita koneita kuin nykyinen tiede
(esim.koneet atomien liikkeiden selville saamiseksi). Silmäyk
sestä fysikaaliseen tai kemialliseen laboratoorioon saa käsi
tyksen nykyisen tieteen »instrumentaalisuudesta». Psykolo
giakin on alkariut käyttää koneellisia apuneuvoja.
Vihdoin on tieteelle ominaisena piirteenä mainittava sen
pyrkimys j ä r j e s t e l m ä ä n (s y s t e m a t i i k k a a n).
Ilmiöt koetetaan kauttaaltaan asettaa keskinäiseen syy-yhtey
teen ja koetetaan loogillisesti luokillaa yksityiset tosiasiat niin,
että ne muodostavat jäsennetyn kokonaisuuden. Yritetään
löytää yhä yleisempiä lakeja, joiden avulla mahdollisimman
suuri määrä ilmiöitä olisi selitettävissä (esim. yleinen relati
viteettiteoria). Täyttä systematisointia ei tosin voida toteuttaa,
mutta se on kuitenkin johtavana periaatteena tieteessä.
Verrattuna esitieteelliseen tietämiseen tiede siis on suurem
massa määrin: 1. yleisluonteista, 2. arvovapaala, 3. abstrak
tista, 4. kvantifioivaa, 5. kriitillistä, 6. melodista, 7. laajentu
vaa, 8. · koUektiivista, 9. erikoistunutta, 10. kojee1Jista, 11.
järjestelmällistä.
Filosofia eroaa ns. positiivisesta tieteestä ainakin jossakin
määrin kohdissa 2, 4, 6, 8, 9, 10.
Tiedettä harjoittavia henkilöitä ovat ensi sijassa tiedemiehet.
Näiden yhteiskunnallinen asema on Euroopassa suhteellisen
hyvä. Amerikassa he ovat yhteiskunnallisessa asteikossa alem
pana. Useimmiten tiedemiehet ovat julkisten laitosten (yli
opistojen, akatemiain, tutkimuslaitosten) palveluksessa. Jo
helleenisellä ajalla oli huomattava tutkimuslaitos (Museion)
Aleksandriassa. On myös olemassa ns. yksityisoppineita, jotka
nimenomaan Englannissa ovat tavallisia. (Filosofeista monet
ovat olleet ilman julkista asemaa, esim. Descartes, Spinoza,
Hume, Schopenhauer, Ed. v. Hartmann, Spencer, B. Russell).
Tiedemiehet ovat joko enemmän t u t k i j o i t a - nämä naut
tivat nykyisessä tietoisuudessa suurinta arvonantoa - tai tie
tojen kasaajia, o p p i n e.i t a.
Edelleen on teoreettisen kulttuurin kannattajina mainittava
opettajat, jotka levittävät tieteen tuloksia tavallisesti suulli
sesti, mutta osittain möys kirjallisesti (tietoteosten kirjoittajat

ym.). Tietojen toisille siirtämisessä tarvitaan erityistä
tekniikkaa, jota sanotaan d i d a k t i i k a k s i eli opetus
opiksi.
Opettaja voi samalla olla tutkija tai oppinut;
nykyään esim. oppikoulujen opettajilta vaaditaan, että he
ovat suorittaneet akateemisen tutkinnon, jota varten heidän
on täytynyt ainakin jossakin määrin harjoittaa myös itsenäisiä
tutkimustyötä, samoin että he ovat »oppineita)) siinä mielessii,
että heidän tietomääränsä melkoisesti y l i t t ä ä sen tieto
määrän, minkä siirtäminen oppilaisiin on heidän tehtävänään.
Viime aikoina on esitetty myös kansakoulunopcltajiin niih<lcn
samanlaisia vaatimuksia, joiden toteuttamiseksi on katsottu
mm. suotavaksi, että kansakoulunopettajakin on ylioppilas.
Tietämiskulttuu!ia kannattavia henkilöitä ovat myös ne,
jotka o p piv a t, siis ennen kaikkea koululaiset alakoulun en
simmäisen luo.kan oppilaasta ylioppilaaseen asti. Multa sitä
paitsi sitä kannattavat kaikki ihmiset, joilla on subjektiivisesti
varastoituna tieteen sisällystä, jota he käyttävät toiminnassaan
hyväkseen (kuten lääkärit, insinöörit, juristit) tai siirtävät sitä
keskustelussa tai muuten muille. Nykyisessä korkeammassa
kulttuurissa on vain vähän ihmisiä, jotka eivät jollakin tavoin
olisi tietokulttuurin kannattajia (pienet lapset, idiootit). Tietoa
koetetaan eri tavoin levittää laajoihin kansalaispiireihin (kan
sanvalistustyö). Ihmisillä alkaa yhä enemmän olla puhtaasti
teoreettisia tarpeita, joita he koettavat tyydyttää ajattelemalla
henkilökohtaisia käytännöllisiä tarkoituksia. Tielokulltuu
rin levittämisessä kansan keskuuteen on suuri merkitys yleis
tajuisilla tietokirjoilla, sanomalehdiHä ja meicHin aikanamme
myös radiolla. Näyttää muuten siltä, että tietokirjallisuus alkaa
voittaa yhä suurempaa alaa kaunokirjallisuuden kustannuk
sella. Tähän suuntaan viittaa mm. se, että nykyinen knuno
kirjallisuuskin alkaa sisältää entistä enemmän tietoaincksia (yh
teiskuntaromaanit, historialliset ja elämiikertaromaanit; esim.
Wells, Huxley, Feuchtwanger, Zweig). Tässä e i kuten aikai
semmassa didaktisessa kaunokirjallisuudessa ( Pestalozzi ym.)
kylläkään tarkoituksena ole opettaminen, vaan lavallaan hu
vittaminen. Tulevaisuuden tavallisin kirjallisuusmuoto tulee
mahdollisesti olemaan essee.
Taide on usein kansallista, ainakin rajoitettua tiettyyn kult-
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tuuripiiriin. Meikäläisellä suurella yl eisöllä on joks�enkin
vähän tietoa suurista intialaisista, kiinalaisista tai japanilai
sista taiteilijoista. Ajallisesti sitävastoin ei taide ole rajoitet
tua. Me voimme nauttia, löytää esteettisiä arvoja aikaisem
pienkin taiteilijain teoksista (Pheidiaan, Praksileleen, Michel
Angelon, Rafaelin, Rembrandtin, Bachin, Mozartin, Beetho
venin, Pindaroksen, Sofokleen, Euripideen, Vergiliuksen,
Horatiuksen, Ovidiuksen, Danten, Goethen jne). Näiden teok
silla ei ole pelkästään historiallista merkitystä, vaan ne e l ä
v ä t yhä edelleenkin ja vaikuttavat nykyajankin taiteeJiiseen
luomiseen ja makuun.
Myöskin filosofia on kansallisesti ja kulttuuripiirillisesti
determinoilua. Eri kansojen filosofiat (saksalainen, ranska
lainen, englantilainen) ovat kulkeneet omia uriaan; tässä
suhteessa filosofia muistuttaa taidetta samoin kuin siinäkin,
että menneiden aikojen filosofisilla teoksilla (esim. Platouin,
Spinozan) edelleenkin on täysi arvonsa. Niitä julkaistaan edel
leenkin ja luetaan.
Sitävastoin positiivisen tieteen alalla julkaistut teokset van
henevat nopeasti. Myöhemmin niiden arvo on lähinnä vain
historiallinen. Myöhempi aika ei enää voi ammentaa niistii
mitään varsinaista uutta omiin tarpeisiinsa. Galilein, Newtonin,
Linnen teoksia eivät asianomaisten alojen ammattimiehetkään
ole tavallisesti lukeneet, ellei heillä ole suoranaisia kulttuuri- tai
oppihistoriallisia intressejä. Ainoastaan toisinaan tapahtuu,
että kaivetaan esiin joku unohtunut tutkija, jonka teoksista
saadaan uusia, tieteen totuuspääomaa lisääviä tietoja (esim.
Mendel). Tällainen tutkija saattaa silloin kuoltuaan nousta
kunniaan. Yleensä tiedemies tutustuu tieteen tuloksiin sellai
sina, kuin ne ovat hänen omalla ajallaan. Hän koettaa saada
selville tutkimuksen nykyisen kannan maailmassa. Tosin tämä
yksityisissä tapauksissa on mahdotonta, mutta suurin piirtein
katsoen tieteen tärkeimmät tulokset ovat nykyään yleisesti
tiedettävissä.
Tiede on kaikista kulttuurialoista ehkä yleismaailmallisin,
kansainvälisin. Kaikista poliittisista puolue- ja roturajoista
huolimatta tällä alalla vallitsee jokseenkin suuri yhtenäisyys.
Tiede muodostaa ikäänkuin oman valtakuntansa »oppineiden
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tasavallan» (»Gelehrtenrepublik»), joka ulottuu kaikkien val
takunnanrajojen yli. Maailman eri osien tiedemiehet ovat
kosketuksissa toistensa kanssa aikakauskirjojen ja tieteellis
ten teosten välityksellä ja myöskin kirjeellisesti, persoonalli
sesti käymällä toistensa tutkimuslaitoksissa sekä tieteelli
sissä kongresseissa, joita nykyään pidetään hyvin usein. On
olemassa kansainvälisiä tieteellisiä aikakauskirjoja.
Tieteen alalla on siis olemassa ylikansallisia yhteisöitä. Tais
teluitakin on, jotka jossakin määrin ovat verrattavissa taide
suuntien välisiin, mutta nämä taistelut useimmiten kuitenkin
tulevat enemmin tai myöhemmin ratkaistuiksi. Sillä tieteelli
nen totuus on kuitenkin suurin piirtein katsoen yksikäsittei
nen. Nuo taistelut koskevat tavallisesti eräitä perustavia kysy
myksiä, jotka usein jo ovat filosofista laatua. Tällaisia eri
mielisyyksiä on olemassa fysiikassa (esim. relativiteettiteoriaan
nähden), biologiassa (esim. vitalismiin nähden), psykolo
giassa (esim. hahmopsykologiaan ja psykoanalyysiin nähden).
Tiede voi olla kansainvälistä ja yleismaailmallista sen
tiihden, että sen tulokset ovat jotakin täysin ideaalista.
Ne ilmaistaan m e r k e i 11 ä, jotka voivat kuulua erilai
siin merkkijärjestelmiin. Tieteen käyttämiä merkkejä ovat
ennen kaikkea s a n a t, puhutut ja kitjoitelut, sekä numerot.
Tieteellisen totuuden ilmaisemisessa on yhdentekevää, millä
kielellä se tapahtuu, pääasiana on ajatus. On myös yhden
tekevää, ilmaistaanko ajatus käyttämällä tällaista tai tuol
laista sanallista esitystä, kunhan sanojen merkitys on sama.
Tästä syystä sama totuus (tieteellinen teoria, yleinen laki, yksi
tyinen tosiasia) voidaan esittää yhtä hyvin saksaksi kuin rans
kaksi tai japaniksi tai suomeksi. Se voi saada tieteellisissä tai
yleistajuisissa teoksissa (esim. kouluoppikirjoissa) tämiin tai
luon muodon. Se voidaan kirjoittaa tai painaa tai lausua suul
lisesti.
Teoreettisella alalla tapahtuu m o n i s t a m i s t a, kuten
näimme olevan mahdollista esteeltisellä alalla, mutta vielä laa
jemmassa mitassa. Sama teksti voidaan painaa monina tu
hansina kappaleina, se voidaan kääntää ja käännös leviää,
se voidaan muullakin tavoin muokata toisenlaiseen asuun ja
tämä taas monistaa.
5 - Ahlman

Tieteellisten teosten painattaminen ei kuitenkaan läheskään
aina kannata taloudellisesti. Menekki ei ole riittävän suuri.
Sentähden tarvitaan usein valtioiden tai säätiöiden tms. avus
tusta, ja ellei tällaista taloudellista tukea saada, voi teos jäädä
julkaisemalta, niinkuin Saksassa maailmansodan jiilkeen kävi
hyvin huomattaville kirjoille.
Jo tältäkin kannalta saattaisi olla hyvä, jos tieteessä olisi käy
tännössä y k s i a i n o a kieli.jota käytettäisiin kansainvälisiksi
tarkoitetuissa Julkaisuissa. Meillä Suomessa julkaistaan täl
laisia teoksia nykyään etupäiissä saksaksi, englanniksi ja rans
kaksi. Monikielisyys on tietysti epäkohta, tieteessä pitäisi olla
vain yksi kieli. Mutta mikä? Keskiaikana tieteen kieli oli,
kuten tiedämme, latina, ja se teki, että silloisessa oloissa, niin
vaikeita kuin ne monessa kohden olivatkin, kirjoitukset pääsi
vät kaikkien länsimaiseen kulttumipiiriin kuuluvien oppinei
den tietoon. Humanismi asettaessaan kovin korkeat vaati
mukset käytettävälle latinalaiselle kielimuodolle osaltaan
edisti . sitä, että ruvettiin käyttämään kansalliskieliä. Näin
eristyivät eri maiden tieteenedustajat toisistaan, joskin toi
saalta kirjapainotaito teki kiijojen hankkimisen ja leviämi
sen helpommaksi. Kansalliset kunnia�arkuussyyt aiheuttavat,
etteivät kansat. tahdo luopua tieteessä omasta kielestään jon
kin toisen maan kielen hyväksi. Vieläpä on esitetty uusia
kansallisiin näkökohtiin perustuvia vaatimuksia tieteellisissä
kongresseissa.
Tätä taustaa vastaan on ymmärrettävissä, että on herännyt
ajatus k e i n o t e k o i s e n k i e l e n l u o m i s e s t a, jota
voitaisiin tieteellisissä julkaisuissa ja · kokouksissa käyttää.
Se olisi neutraali. Useita eri ehdotuksia on tehty, multa mi
kään näistä ei vielä ole osoittautunut elinvoimaiseksi. Mahdot
tomana en kuitenkaan pitäisi, että itämaisten kansojen joudut
tua enemmän tekemisiin eurooppalais-amerikkalaisen tieteen
kanssa tieteellisen kielen käytännöllinen probleema on saava
jonkinlaisen yleisesti tyydyttävän ratkaisun.
Korkeimpana itseisarvojen lajina mainitaan usein u s k o n
n o 11 i s e t a r v o t. Uskonnollisten arvojen kannattajista
käytetään usein arvopredikaattia pyhä. Sanotaan esim., että
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Jumala on pyhä, mutta myös uskonnon säännöistä, menoista,
kulttiesineistä ym. käytetään tätä nimitystä. Kun jonkin asian
arvoa koetetaan äärimmilleen tehostaa, nimitetään varsinai
sen uskonnon ulkopuolellakin sitä pyhäksi (esim. politiikassa,
isänmaa ja velvollisuudet sitä kohtaan ovat pyhiä, »pyhä sota»;
valan pyhyys jne.).
Pyhyysarvoa on kuvaillut erityisesti Rudolf Otto kuuluisaksi
tulleessa teoksessaan »Das Heilige». Hän korostaa erikoisesti,
että se on »apriorinen kategoria>>. (Sellaisia muuten ovat mui
denkin itsearvoj�n kategoriat.) Otto esittää eri tapauksia
»pyhyyden» elämyksestä (esim. mysterium tremendum, fasci
nosum, sanctum, augustum ). Niitä esiintyy primitiivistenkin
kansojen uskontoelämässä.
Uskonnollisia elämyksiä on vaikea analysoida sentähden,
että ne ovat niin moninaisia. Syntyy kysymys, .mitkä ovat
todellisia ja puhtaita uskonnollisia elämyksiä. Niihin on aina
voinut olla sekaantuneena muuta (esteettistä, eetillistä, vitaa
lista, hedoonista). Kun erittelemme uskonnollisia elämyksiä,
liikumme yleensä varsin häilyvällä pohjalla. Mutta sitten
kään ei käy kieltäminen, että on olemassa spesifiikkejä uskon
nollisten arvojen elämyksiä.
Sen verran voinemme sanoa, että tällöin on olemassa tunne
jostakin äärettömän korkea-arvoisesta, jostakin, joka arvo-·
korkeudessa ylittää kaiken muun ja vaatii, että kaikkien mui
den arvojen on alistuttava tämän korkeimman arvon alaisiksi.
Sentähden jokainen toinenkin arvo, esim. poliittinen, kansal
linen, kun se pingoitetaan äärimmilleen, kohotetaan korkeim
maksi, saa jossakin määrin uskonnollisen luonteen ja mielel
lään ruvetaan siitä käyttämään arvopredikaattia »pyhä».
Mutta ei ainoastaan niin, että uskonnollinen arvo on arvo
laatuna korkein, vaan lisäksi on uskonnollisesti arvokkaassa
se momentti, että sen kannattaja (jumaluus) käsitetään myös
t ä r k e ä m m ä k s i kuin kaikki muut reaalitekijät. Ihminen
tuntee, että hänen olemassaolonsa pohja suorastaan reaalisesti
riippuu uskonnollisesta mahdista; se vaikuttaa ratkaisevalla
tavalla hänen ja kaikkien ihmisten toiminnan menestymiseen,
erityisesti ruumiillisen kuoleman jälkeiseen kohtaloon (tähän
seikkaan p erustuvat rukoukset, uhrit, kulttimenot, hyveelli-

nen elämä). Vihdoin sisältyy uskonnolliseen salaperäisyyden
mystillisyyden, irrationaalisuuden, y Ii I u o n n o I l i s u u d e n
momentti, uskonnollisen arvon kannattaja, jumaluus ja kaikki,
mitä siihen kuuluu, on jotakin pohjaltaan ihmisjärjelle käsit
tämätöntä. Se on aivan muuta kuin se, minkä tunnemme
())das ganz Andere»). Primitiiviset ja korkeammatkin kansat
ovat tuoneet esiin tämän irratio,naalisuuden mm. jumalan
kuvissaan siten, että jumala kuvataan eläimenpäällä tai sa
doilla käsillä ja silmillä varustetuksi. Merkittävää on myös,
että katsotaan jumaluuden voivan tehdä tyhjäksi tavallisesti
voim.assa olevat luonnonlait: ihmeusko liittyy useimpiin
uskontoihin. Monissa uskonnonfilosofisissa spekulaatioissa
(esim. uusplatonilaiseessa ja kristillisessä) nimenomaan koros
tetaan, että jumaluus on jotakin täysin käsittämätöntä.
Olemme jo aikaisemmin tähdentäneet, · että monet· kult
tuurin eri puolet ovat kehittyneet uskonnosta. Uskonnolla
on kansojen elämässä nimenomaan alkukausina, mutta ajoit
tain myöhemminkin (esim. keskiaikana) ollut valtava merki
tys.
Pitkällisempään geneettis-historialliseen tarkasteluun
emme tässä ryhdy, vain eräät viittaukset saakoot sijansa. Teo
reettinen kulttuuri on saanut alkunsa teologisesta spekulaa
tiosta ja uskonnollisesta tekniikasta (kulttitoimituksista ym.).
Papit ryhtyivät muodostamaan yhtenäisiä selityksiä maailmasta,
ja näin syntyi alku teoreettiseen maailmantarkastcluun. Kultti
praksiksessa ja maagillisissa toimituksissa havaittiin eräitä
säännönmukaisuuksia, jotka johtivat kausaalisuhteiden totea
miseen (»jos tekee niin ja niin, on vaikutus se ja se»). Huoma,t
tava on, että papillinen ihmistyyppi on sielullisesti lähellä teo
reettista. Esim. tähtitiede, kemia, matematiikka ovat papillista
alkuperää. Suuri merkitys on ollut uskonnolla välillisesti sillä,
että pappien teoreettiset selitykset aikaansaivat kritiikkiä, joka
jälleen osaltaan edisti tiedettä. Filosofia oli varsinkin alussa,
mutta myöhemminkin juuri perinnäisten teologisten käsitys
ten kritiikkiä. Tästä tietysti johtuu, että filosofit usein ovat
olleet papiston ja kirkon vainoamia, esim. Bruno, Descartes,
Helvetius, tavallaan myös Kant ja Fichte,.
Olemme viitanneet edelleen siihen, että esteettinen kulttuuri
on suureksi osaksi lähtöisin uslwnnosta. Ajatelkaamme esim.
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kreikkalaista taidetta, varsinkin plastiikkaa (jumalain ja
jumalattarien kuvia, temppelirakennuksia, keskiajan kirkol
lista arkkitehtuuria, maalausta, kuvanveistoa, näytelmätai
detta; intialaista taidelta). Runous on usein ensiksi mytologis
aihcista.
Yhteiskuntalaitoksen kehitys on myös alkuaan Hiheisessä
yhteydessä uskonnon kanssa. Tämä ilmenee esim. Fustcl
de Coulangesin teoksessa »Vanhanajan kaupunkivaltio».
Hän osoittaa, kuinka antiikin yhteiskuntajärjestys oli lä
heisessä yhteydessä yhteisen kotilieden palvonnan ja yh
teisten uhrien kanssa. Keskiajan yhteiskuntajärjestys lepiisi
kauttaaltaan uskonnollisella pohjalla. - Jo primitiivisillä
kansoilla on hallitsijana usein uskonnollinen esimies. Oi
keuslaitos on myös alkuaan yhteydessä uskonnon kanssa.
Oikeusnormit ovat alussa luonteeltaan uskonnollisia. Keski
aikana kanooninen oikeus oli yhtä tärkeässä asemassa kuin
maallinen oikeus (»molempien oikeuksien kandidaatti» on
alkuaan: »maallisen ja kanoonisen oikeuden kandidaatti»).
Yhä edelleenkin uskonto näyttelee osaa oikeuden edessä tchlä
viissä valassa.
Uskonnot ovat kaikista kulttuurimuodostcista kesliivim
mät, pitkäaikaisimmat. Ne elävät tuhansia vuosia (esim.
buddhalaisuus, kristinusko). Uusia maailmanuskontoja syn
tyy hyvin harvoin: Euroopassa ei historiallisella ajalla ole
syntynyt ainoatakaan.
Amerikassa tosin on yritetty luoda
jos minkälaisia uusia uskontoja, mutta ainoakaan niistä ei ole
saanut suurempaa levikkiä.
Vanhentuessaan uskonnon dogmirakennelma käy epäajan
mukaiseksi ja kulttuuriympiiristöön soveltumattomaksi. Tämä
aiheuttaa uudistuspyrkimyksiä. Sellainen oli esim. 1500luvulla tapahtunut reformaatio. Näyttää siltä, että nytkin on
olemassa ·reformaation tarve.
Uskonto on henkisessä suhteessa kulttuurin keskeisin kohta.
Koko länsimainen kulttuuri. edellyttiiä pohjanaan kristinus
koa. Tämä ilmenee sellaisillakin aloilla, joilla sinänsä ei ole
mitään tekemistä uskonnon kanssa esim. yhteiskunnallisella
ja luultavasti teknilliselläkin. Erikoisesti protestantismi on,
kuten Werner Sombart on osoittanut, vaikuttanut uuden ajan
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yhteiskunta- ja talousmuotoon; tärn,än a:siatil laajemman kä
sittelemisen täytyy tässä yhteydessä jäädä sikseen.
Uskonnoissa voimme erottaa niiden varsinaisen henkisen
sisällyksen,joka on pohjaltaan irrationaalista ja tunteenomaista,
ja niiden ulkonaisen ilmenemispuolen, johon kuuluu tietty
<logmijärjestelmä, ulkonaiset menot, tietynlainen järjestö. Sa
mat henkilöt, jotka ovat konsipioineet ja ensin julistaneet
uskonnon ydinsisällystä, so. uskonnonpernstajat, eivät yleensä
ole luoneet uskonnon dogmi- ja organisaatiopuolta, vaan
sen ovat tehneet toiset, henkiseltä rakenteeltaan toisenlaiset
persoonalli�uudet. Kristinuskon dogmirakennuksen alkuun
panijana oli apostoli Paavali. Hän myös ryhtyi ensimmäisenä
luomaan kristinuskon ulkoista organisaatiota. Joskin uskon
non ydinsisällys on jotakin perimmältään irrationaalista, esiin
tyy sangen pian tarve saattaa se jossakin määrin myös jär
jellä käsiteltäväksi tai ainakin käsi.tteellisesti järjestetyksi, ja
niin syntyvät dogmit. Tämä on välttämätöntä jo sen tähden,
että voitaisiin turvata uskonnon henkisen sisällyksen samana
pysyväisyys sitä ihmisten joukkoon levitettäessä. Erilaisia
tulkintoja alkaa nim. pian esiintyä. Kristinuskon alkuhistoria
tietääkin kertoa monista dogmiriidoista ja niitä käsitelleistä
kirkolliskokouksista, joissa tietynlainen tulkinta vihdoin julis
tetaan oikeaksi ja muut tulkinnat harhaopeiksi. Täten saa
vutetaan tiettyjä etuja: suurempi lujuus ja täsmällisyys uskon
non ulkonaisessa asussa. Mutta asialla on myös varjopuo
lensa. Uskonto joutuu vähitellen kangistumisprosessin alai
seksi, ja samalla se panee itsensä entistä enemmän alttiiksi
rationalistiselta taholta tuleville vastustusliikkeille. Nämä alka
vat jäytää uskonnon perusteita kansan tietoisuudessa. Syn
tyy yhä suurempi vastavaikutus uskontoa vastaan, joka tosin
lähinnä kohdistuu uskonnon dogmipuoleen, mutta merkitsee
myös sen auktoriteetin heikkenemistä yleensä. Katsotaan, että
koska dogmit ovat ristiriidassa järjen kanssa, on koko us
konto valhetta ja silmänlumetta.
Tosin esiintyy uskonnon piirissä liikkeitä, jota käsittävät,
että pääasiana on uskonnollinen tunne ja dogmisisällys on
toisarvoinen. Tällainen liike on mystiikka. Se halveksii
kaikkia muotoja sekä käsitteellisiä että muita. Oikeastaan on
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Jeesuksenkin toiminta eräältä puolella katsoen vastavaikutusta
muotojen palvontaa vastaan. Tästä johtui hänen ja fariseus
ten välinen jännityssuhde.
On yleinen ilmiö kaikkialla, ettii uskonnoissa niiden ulko
nainen ilmenemispuoli ajan mittaan pääsee yhii enemmiin
vallalle. Dogmeja pidetään tärkeinä: niiden omaksuminen
katsotaan haudantakaisen autuuden edellytykseksi, niiden
epäileminen synniksi. Dogmipuoli paisuu yhä enemmän,
sitä käsittelemään syntyy erikoinen tiede, teologia. Uskon
nolliset muodot ja menot astuvat etualalle; niiden suorittami
nen asianmukaisella tavalla tulee pääasiaksi. Näin lähentelee
uskonto jälleen magiaa. Eräät esineet, toimitukset, sanat saavat
maagillisen merkityksen. Myöskin uskontoon liittyvät moraa
lisäännöt saavat maagillisen, tabuistisen luonteen. Tämä on
tavallaan etu, mutta ajan pitkään heikkous. Sillä »tabun ei
voi kestää rationalismin taholta tulevaa murentamistyötä.
Tämän vuoksi syntyy vaikea välitila, kun toisella puolen aito
uskonnollinen tunne on hävinnyt, toiselta puolen tabuominai
suudet eivät enää kykene vaikuttamaan. Tällaisessa tilassa
on tällä hetkellä länsimainen kulttuuri. Siitä suurelta osalla
johtuu nykyajan henkinen ja moraalinen kaaostila, josta käy
tetään sanaa »kulttuurikriisi».
Sumet uskonnot näyttävät syntyvän siten, että ensin yksi
ainoa henkilö, uskonnon perustaja, syvästi elää uskonnollisen
arvon. Muut pääsevät siitä osallisiksi ainoastaan hänen kaut
taan, eliimällii sisäisesti saman arvon kuin hän. Arvoeliimys
ikäänkuin s ä t e i l e e hiineslii ympäristöön. Tiillaisla tapahtuu
verrattain harvoin, ei ole monta suurten uskontojen pcrnslajau;
intellektuaalisia ja taiteellisia neroja on paljon enemmiin.
Uskonnon perustaja on uuden y h t e i s ö n alkukohta. Us
konnollinen yhteisö organisoituu vähiteJlen k i r k o k s i.
Kirkko on organisoitunut uskonnollinen yhteisö. Henkisesti
katsoen tämän yhteisön yhdistävänä voimana on yhteisen
korkeiinman absoluuttisen arvon ja arvonkannattajan, juma
luuden kokeminen ja eläminen. Mutia tosiasiallisesti, organi
saationa, kirkkoon kuuluu paljon yksilöitä, jotka ovat siihen
enemmän tai vähemmän ulkokohtaisessa suhteessa. Monessa
suhteessa kirkko muodostuu mahtiorganisaatioksi, saman-
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tapaiseksi kuin valtio. Siihen kehittyy usein pappishierarkia,
kuten esim. roomalaiskatolisessa kirkossa. Pappien tehtä
väksi jää suureksi osaksi vain uskonnollisen »tekniikan» har
joittaminen.
Uskontoa koskettaa läheltä kulttuurielämässä erittäin tär
keä a r v o m e t a f y y s i 11 i n e n harrastus, joka kohdistuu
sellaisiin kysymyksiin kuin: onko olemisto »järjellinen», so.
arvokkaiden prinsiippien läpitunkema? mikä on elämän tar
koitus? (Tämän harrastuksen ilmenemistä kulttuurissa· ja
erityisesti sen vaikutusta filosofiseen ajatteluun olen käsitel
lyt kirjassani >>Olemassaolon 'järjellisyys' arvometafyysilli
senä ongelmana».)

KO�IPLEKSIARVOT
Olemme koettaneet nähdä kulttuurin muodosteissa erilais
ten p e r u s a r v o j e n toteutumia. Esim. taiteessa olemme
nähneet esteettisen arvoalan toteutumia, urheilussa vitaalisen
arvoalan. Ehdimme käsitellä hedooniset eli mieluisuusarvot,
vitaaliset eli elämä- ja terveysarvot, esteettiset eli kauneus
arvot, teoreettiset eli tietoarvot sekä uskonnolliset eli pyhyys
arvot. Näihin arvoaloihin sisältyvätkin jo nähdäksemme
yk s i nke r t a i s e t p e r u s a r v o t.
Nämä perusarvot ovat samalla i t s e a r v o j a. llsearvol
on erotettava v ä Ii n e a r v o i s t a. Välinearvot ovat riip
puvaisia itsearvoista. Esim. lukutaito on välinearvo. Se on
arvokas vain edellyttäen, että se palvelee joitakin päämääriä,
jotka ovat sinänsä arvokkaita, esim. teoreettisten lai vitaalis
ten arvojen toteutumista.
Mutta paitsi yksinkertaisia perusarvoja on olemassa k o m p1 e k s e j a p e r u s a r v o j a, jotka ikäänkuin rakentuvat
yksinkertaisille. Tällaisia ovat s o s i a a Ii s e t, m aht i-,
o i k e u s- ja e e t i 11 i s e t a r v o t. Jotta viimeksimainit
tuja arvoja olisi, täytyy olla yksinkertaisia perusarvoja. Esim.
oikeus on itsearvo; sen ei tarvitse palvella joitakin muita,. etiii
sempiä tarkoitusperiä ollakseen arvokasta. Ilman eräitä muita
arvoja ei voi olla oikeutta. Oikeuden olemassaolo edellyttää,
että on esim. hedoonisia tai vitaalisia arvoja kannattavia arvo
ohjekteja, jotka voidaan jakaa eri henkilöiden kesken. Jollei
kukaan pitäisi mitään asioita sinänsä arvokkaina: ei elämäänsä,
ei omaisiansa, ei omaisuuttaan, ei vapauttaan jne., ei voitaisi
ihmisten kesken harjoittaa mitään oikeudenmukaisuutta. Sil
loin ei tietysti olisi olemassa myöskään mitään vääryyttii.
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Ensimmäisenä näistä komplekseista arvoista käsittelemme
s o s i a a 1 i s i_ a arvoja. Sosiaalisesti arvokasta syntyy siten,
että edistetään toisten etua, sellaista, mikä toiselle on arvo
kasta, työskennellään siihen suuntaan, että toinen ihminen
tulisi osalliseksi arvo-ohjekteista, tai ainakin omaksutaan
toiseen nähden asenne, jossa mielellään suodaan toiselle etua
tai katsellaan asioita hänen parhaansa kannalta. Se, e t t ä
toinen harrastaa toisen parasta, konstituoi siis vuorostaan
arvon, joka on i t s e a r v o.
Sielullisesti katsoen tämä arvo toteutuu ihmisten keskisenä
r a k k a u t e n a ja s y m p a t i a n a, teoissa altruismin sa
nelemana epäit;ekkäänä toimintana.
Tällainen ihmisten keskinen sielullinen suhtautuminen esiin
tyy eri muodoissa: yhtyneenä sukupuolten väliseen erootti
seen tunteeseen, vanhempien rakkautena lapsiinsa, sisarus
ten välisenä rakkautena, kasvattajan ja kasvatettavan, mes
tarin ja oppilaan välisenä sympatian tunteena, yleisenä ihmis
rakkautena. Kun sympatia tai rakkaus esiintyy puhtaassa
muodos·saan, jollaisena se toisinaan esiintyy, ei etsitä omaa
etua eikä pyritä omien päämäärien toteuttamiseen, vaan
asetutaan toisen kannalle, eläydytään häneen ja hänen maail
maansa, katsotaan asioita hänen silmillään. Mitään etu
konflikteja ei tällaisessa tapauksessa voi syntyä. Selvimpänä
ja yleisimpänä epäitsekästä rakkautta esiintyy äidin suhtau
tumisessa lapseensa. Mutta sitä esiintyy myös esim. kasvatta
jan suhteessa kasvattiin sellaisessa ihanteellisessa tapauksessa
kuin Pestalozzin, joka oli aivan tyypillinen sosiaalinen luonne.
»Kaikki muille, itselleen ei mitään» sanotaan sattuvasti Pes
talozzista hänen hautakirjoituksessaan. Ideaalinen kasvattaja
eläytyy kasvatettavan kaikkiin arvokkaisiin sisäisiin mahdolli
suuksiin ja koettaa saada ne kehittymään. Eläytymisen tekee
mahdolliseksi juuri hänen sympatiansa.
Sosiaaliset arvot toteutuvat kulttuurielämässä moninaisissa
muodoissa, jos kohta näiden muotojen takana harvoin ovat
puhtaat sosiaaliset tunteet. Sosiaaliset arvot toteutuvat ensin
näkin perheessä ja perhe-elämässä.
Perheessä vallitseva
kommunismi (useissa asioissa) on ilmausta tästä. Perheen
jäsenten kesken ei sillä tavalla kuin elämässä niin yleisesti
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muuten vallitse periaate d o u t d e s (»annan, jotta antai
sit»). Vanhemmat tekevät kaikenlaisia uhrauksia lastensa
hyväksi edellyttämättä vastapalvelusta. Jos perhe-elämän
suhteet olisivat oikeudellisesti tarkoin järjestetyt, merkitsisi
tämä perheen loppua. Jos kaikki omaisuussuhteet olisivat
tarkalleen määrätyt kuin laissa, jos esim. jokaisesta palveluk
sesta olisi maksettava korvaus, ei se olisi enää mitään perhe
elämää. On hyvin ymmärrettävää, että sellainen äärimmäisen
sosiaalisesti asennoitunut persoonallisuus kuin Pestalozzi tah
toi järjestää koulun, yhteiskunnan, valtion, jopa koko ihmis
kunnan perhe-elämän malliin ja että hänen uskonnollisuu
tensakin oli saman perhetunteen läpitunkema: hän näk i
.Jumalassa ennen kaikkea rakastavan isän jn tahtoi, että
ihmisten kesken vallitsisi veljellinen rakkaus. Tiedämme
myös, kuinka Pestalozzi korosti kasvatuksessa äidin osuutta
ja merkitystä. Hän näki äidissä luonnollisimman ja parhaim
man kasvattajan, jonka tuli olla kasvattajalle yleensäkin esi
kuvana. Meillä on hänen toimintaansa tarkastellessamme se
vaikutelma, että hän tahtoi upottaa kaikki inhimilliset suh
teet rakkauden elementtiin.
K a s v a t u s on perhe-elämän ohella kulttuuriala, jossa
voidaan sanoa sosiaalisten arvojen - ainakin johonkin mää
rään - toteutuvan kulttuurielämässä. Aivan luonnollisesti
Pestalozzi hallitsevan tunneasenteensa vuoksi joutuikin toi
mimaan juuri tällä alalla ja olemaan siinä uranuurtaja. Hä
nen kauttaan kasvatukseen tulikin mukaan juuri sosiaalinen
näkökohta siinä merkityksessä, kuin tässä käytämme sanaa
))Sosiaalinen.>> Ja tämän rnukaisesti erikoisesti kasvattajalla
edellytetäänkin nykyään sosiaalista mielenlaatua. Muiden
arvojen ohessa kasvatuksessa ennen kaikkea pyritään sosiaa
listen arvojen toteuttamiseen. Kasvattaja vaalii kasvaleissa
olevien arvokkaiden itujen kasvamista ja kehittymistä, jos
hän on todellinen kasvattaja.
Sosiaaliset arvot toteutuvat edelleen yhteiskunnallisena huol
totoimintana. Aikaisemmin se oli vapaaehtoista armeliaisuus
ja avustustoimintaa, jota yksityiset tai filantrooppiset Järjestöt
harjoittivat - niinkuin ne sitä harjoittavat edelleenkin
mutta nykyään tämä toiminta on laajassa mitassa myös vi-
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rallisesti ja valtion toimesta järjestetty ja kustannettu. Tänne
kuuluu köyhäinhoito, sairaiden ja tavalla tai toisella vajaa
kykyisten auttaminen. Tullessaan valtion ja kunnan asiaksi
on se tullut tehokkaammaksi ja tasaisemmaksi, mutta samalla
se on lakannut olemasta yhtä suuressa määrin kuin ennen
todellisen sosiaalisen tunteen, todellisen filantropian ja altruis
min vaikutusta. Kuitenkin se seikka, että armeliaisuus- ja
avustustoimintaan on lainsäädännön pohjalla yleensä ryh
dytty, osoittaa, että sosiaalisten arvojen näkökohta on ollut
motiivina lainsäädäntöelinten toiminnassa. Euroopassa on
muuten tässä kohden piiästy pitemmälle kuin Amerikassa,
jossa niiihin aikoihin asti on ollut mahdollista, että joku voi
kuolla nälkään, kun ei ole mitään virallista elintä, jonka puo
leeh hän voisi kääntyä ja joka olisi velvollinen häntä autta
maan. Englannissa asiat ovat olleet jossakin määrin saman
suuntaiset. Siellä esim. varattomien sairashoito on vieläkin
etupäässä yksityisten tai säätiöiden huollettavana.
.Jos yhteiskuntaelämä olisi sosiaalisten arvojen kannattama,
se muodostaisi sen, mitä saksaksi sanotaan »Liebesgemein
schafl» (rakkausyhteisö), siinä vallitsisi yleinen veljesrakkaus
ja sen mukaisesti myös omaisuuden yhteys, kuten alkukris
tillisessä seurakunnassa kerrotaan valJinneen. Tällaista olotilaa
ovat monet haaveilleet ja yrittäneet toteuttaakin, mutta ihmisessä
ovat toisenlaiset pyrkimykset siksi vahvat, että nämä yritykset
ovat säännöllisesti kärsineet haaksirikon. Viimeinen suuri
suuntainen yritys toteuttaa kommunismi oi1, kuten tiedämme,
tehty Venäjällii, mutta ei voida sanoa, että tämä yritys olisi
onnistunut. Virallisesti tosin kaik�i ovat veljiä, mutta miksi
kään »Liebesgcmeinschaftiksi» kai ei voi venäläistä yhteiskun
taa sanoa.
Yleinen ihmisrakkaus, sellaisena kuin esim. kristinusko
sitii opettaa, olisi toteutettuna kyllä erinomainen tapa järjes
tää ihmisten keskiset suhteet. Se muuttaisi yhdellä iskulla
maailman muodon. Oikeastaan ei tarvittaisi muuta kuin ih
misten yleisen tunneasenteen muutos, ja lukemattomat vai
keat probleemal ratkeaisivat. Silloin ei tarvittaisi sotajouk
koja eikä varustuksia, kansan ei tarvitsisi pelätä toisen kansan
hyökkäystä, ei tarvittaisi oikeusistuimia ja vankiloita, ei

7i
kenenkään tarvitsisi lukita asuntoaan, vartioida omaisuut
taan, ei olisi keskinäisiä riitaisuuksia pienistä ja suurista
eduista, ei pahaa mieltä loukkauksista. Suunnattoman paljon
siitä, mikä nyt raskauttaa ja katkeroittaa ihmisten elämää,
poistuisi. Mutta toisin ovat asiat. Vaikka kristillisen rakkauden
oppia on nyt saarnattu lähes kaksi vuosituhatta, ovat tulokset
toistaiseksi kovin laihat. Ihmisen aggressiiviset taipumukset
ovat ilmeisesti voimakkaat. Ei tosin ole kiellettiivissä, cllii
ihmisessä on taipumusta rakkauteen ja sympatiaan, multa
hänessä on myös voimakas annos luontaisia vihantuntcila,
jotka väkisinkin pyrkivät pmkautumaan. Näyttää siltä, cllä
ihmiset yleensä kykeneviit tavallista voimakkaampaan sym
patiaan vain silloin, kun samalla on tilaisuus vihata. Eriiissii
maissa on nykyään kansayhteisyyden tunne saatu kohole
tuksi sangen sumeen voimaan, mutta samalla täytyy vallan
pitäjien keksiä kohteita, joihin kansan vihavfrikkeet voidaan
purkaa, niin etteivät ne kohdistu vallanpitäjiin itseensä.
Sosiaalinen arvoala on tietynlaisissa suhteissa mahti- ja
oikeusarvoihin, noihin kahteen toiseen arvoalaan, jotka pian
tulevat puheiksi. Luulisi, ellä sosiaaliset l. rakkaustendenssit
olisivat jokseenkin vieraat mahlipyrkimyksille, mutta näin
ei läheskään aina ole. Useinkin henkilö, joka tahtoo auttaa
toisia ja edistää heidän kehittymistään tai yleensä parnstaan,
samalla pyrkii saamaan vallan hei11än ylitseen. Hän koet
taa hankkia itselleen sen vallantuntecsla johtuvan tyy
dytyksen ja ilon, että toisten menestys ja onni ja kohtalo ovat
· riippuvaisia hänestä. Nietzsche on silii miellä, että säälissii
tulee peitettynä esiin tahto valtaan. Olkoon, ettei tämii
aina pidä paikkaansa, varmaa on, että hyvin usein näin on
laita. Perheessä vanhempien ja nimenomaan isän suhtee
seen lapsiinsa sekaantuu myös mahtipyrkimystii. Kaikki
p a t r i a r k a 11 i n e n valta on sosiaalisten ja mahtiarvojen
samanaikaisia toteutumista. :Myöskin sellaisiin järjestöihin,
jotka alkuaan lepäävät tai on ajatelt� lepääviksi rakkauden
perustalla, joiden jäseniä pitää koossa sosiaalinen arvolekijii,
tulee miltei säännöllisesti mukaan uutena lckijiinä valta.
Tämä asiantila on eräässä mielessä myös tarkoituksenmu
kainen yhteisöjen sisäisen kiinteyden kannalla. Puhdasvil-
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jclty sosiaalinen luonne ei sovellu organisoimaan ihmisiä hei
dän ollessaan sellaisia, jollaisia he tosiasiallisesti ovat. Pesta
lozzin elämä antaa tästä todistuksen. Puhtaasti sosiaalinen
tyyppi ei voi ymmärtää, että maailmassa pitää olla käskemistä
ja alistumista; hän näkisi mieluummin, että kaikki tapahtuisi
ilman alistussuhteita veljellisessä ja sisarellisessa rakkaudessa.
Mutta reaalisessa elämässä tämä ei käy, se johtaa anarkiaan.
Tämän osoittaa historiallinen kokemus. Sentähden puhdas
sosiaalinen tyyppi esiintyy meille usein todellisuudelle vie
raana hyväätarkoittavana haaveilijana. Melkein aina hän
joutuu kokemaan pettymyksen ihmisiin nähden niinkuin esim.
Pestalozzi elämänsä ehtoolla.
Entä mikä on sosiaalisen arvoalan suhde oikeusarvoihin?
Tässä voisi ensimmältä ajatella, että ainakin ne sopeutuisivat
hyvin yhteen. Ja sattuuhan kyllä, että henkilö, joka on yleisen
ihmisrakkauden täyttämä, myös harrastaa jokaisen oikeuksien
huomioonottamista. Mutta yhtä usein tapahtuu, että rakkau
den ja sympatian elähdyttämä ihminen siinä määrin kohdistaa
tunteensa yhteen henkilöön tai henkilöryhmään, että hän tu
lee tehneeksi vääryyttä toisille. Spranger sanoo (Lebensfor
. men s. 174): »Es wird der Liebe sehr schwer gerecht zu sein. »
(»Rakkaudelle käy hyvin vaikeaksi olla oikeudenmukainen. » )
Yksipuolisen sympatiansa valossa rakkaus näkee toi!,essa hen
kilössä kaiken hyvyyden ruumiillistuman, toisessa taas, jonka
edut ovat tämän kanssa ristiriidassa, pelkkää huonoutta ja
pahaa tahtoa. Naisista on esitetty sellainen käsitys, että heille
sympatian ja rakkauden tunteet ovat ominaisempia kuin mie
hille ja tästä vedetään - aiheellisesti vaiko aiheetta, se jääköön
tässä ratkaisematta - se johtopäätös, että heidän on vaikeata
noudattaa oikeudenmukaisuutta. Tähän näkökohtaan on ve
dottu mm. vastustettaessa naisten pääsyä tuoinarinvirkoihin.
Tämän jälkeen siirrymme tarkastelemaan m a h t i a r v o
j e n aluetta. Mainitsimme jo, että inhimillinen yhteiselämä
ei lepää pelkästään sosiaalisten arvojen, ihmisten keskinäisen
rakkauden pohjalla, vaan että siinä on tärkeänä tekijänä käs
kijä- ja alistussuhde, so. v a 1 t a sanan laajimmassa merki
tyksessä. Vallan ei tarvitse perustua fyysillisecn pakotukseen.
Miltei aina se perustuu myös muuhun: auktoriteettiin, etevyy-
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teen, rikkauteen, kauneuteen. Maailmassa tosin on myös sel
laista valtaa, joka on pelkkää tyhjää vnllanhar,ioitusln,
mutta' tällainen valta ei tavallisesti voi kauan pysyä pystyssä.
Useimmiten valta toteuttaa vähemmässä tai suuremmassa
määrin arvoja, ja mahtiarvo on a r v o vain tiiliä perus
teella. On arvokasta, e t t ä a r v o t o t e u t e t a a n vaik
kapa toisten arvojen kustannuksella ja niitä syrjäyttäen.
Vallan olemukseen kuuluu, että jotkin toiset arvot tulevat
kärsimään, kun yksi arvo ajetaan läpi. Laajalle ulottuvan
vallan saavuttaminen tapahtuu säännöllisesti niin, että jossa
kuslia yksilössä arvoelämä on niin voimakas, että se pystyy
alistamaan toiset palvelukseensa; se säteilee hänestä myös
muihin. Tällä tavalla poliittiset johtajat pääsevät valta-ase
maansa, mutta siten tapahtuu vallansaanti muillakin aloilla,
esim. uskonnollisella.
Elämä kokonaisuudessaan on mahlisuhteiden vallitsema.
Jokainen yksilö on tavallaan aina myös mahtikeskus, samoin
kuin hän on vallanharjoituksen kohde. Kulttuurissa ilmenee
mahti ennen kaikkea p o 1 i i t t i s e s s a elämässä. Sentäh
den tyypillinen mahti-ihminen on poliittinen ihminen. Kaik
kialla, missä on kysymys vallasta, on eräässä mielessä kysy
mys myös politiikasta. On olemassa henkilöpolitiikkaa, mutta
ennen kai.kkea yhteisöjen välistä politiikkaa: puolueiden, val
tioiden, kirkkojen, yhdistysten jne. Puhutaan myös kulttuuri
politiikasta, urheilupolitiikasta jne. Erilaiset arvot kamppaile
vat keskenään politiikan muodossa, kun kyseessä on niiden
t o t e u t t a m i n e n eikä vain platoonisluontoinen asioiden
pohdinta. Todellisuus on ahdas: kaikki arvot eivät voi yhtä
aikaa ja samassa ympäristössä toteutua, toisen täytyy syrjäy
tyä toisen päästessä voitolle. Voitolle ei suinkaan aina pääse
se, mikä on sisäisesti katsoen oikeutetuinta, vaan se, millä on
suurin valta takanaan. Kuitenkin riippuu myös ajetuista ar
voista, mikä voi saada mahtia käytettäväkseen, mille ihmis
mielet ovat alttiita. .Mutta ehkä vielä enemmän tulos riippuu
siitä, missä määrin eri ajatussuuntien ajajat ovat todellisia
mahti-ihmisiä. Mahti-ihmisiä ovat olleet sellaiset henkilöt
kuin Hannibal, Caesar, Mohammed, Napoleon, Bismarck,
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ja - mainitaksemme meidän aikamme nim,iä - Kemal pa§a,
Lenin, Mussolini, Hitler.
Mahti-ihmisen suhde kanssaihmisiinsä on toisenlainen kuin
sosiaalisen ihmisen suhde. Sillä välin kuin jälkimmäinen on
taipuvainen näkemään toisissa hyvää ja arvokasta, joka an
saitsee auttamista ja kehittämistä, mahti-ihminen etsii ihmis
ten taipumuksista kohtia, joita hän voisi käyttää hyväkseen
saadakseen ihmiset edistämään hänen valtaansa. Käytän
nössä osoittautuu edullisimmaksi vedota ihmisten alhaisiin
motiiveihin: pelkoon, omanvoitonpyyntöön, turhamaisuuteen,
nautinnonhimoon. Machiavelli, käytännöllisen politiikan en
simmäinen teoreetikko, näkee ihmisessä viettimekanismin,
joka on ohjattavissa rangaistuksen pelon ja palkinnon toivon
avulla. Ihmistä ei pidä idealisoida, jos haluaa käyttää häntä
poliittisesti hyväkseen. Politiikassa merkitsee ihinistuntemus
ihmisten ))käytettävyyden)) tuntemusta.
Napoleon oli mies, joka ehkä paremmin kuin kukaan muu
on käsitellyt ihmistä pelkkänä välikappaleena mahdin palve
luksess·a. Hänellä oli ihmisistä mahdollisimman alhainen käsi
tys. Hän sanoo: ))On olemassa vain kaksi vipusinta, jotka
panevat ihmiset liikkeelle, pelko ja oma etu. Rakkaus on type
rää sokeutta, ystävyys tyhjä sana,)) On varsin kuvaavaa, ettei
Napoleon vihannut keitään niin paljon kuin »ideologeja»,
sentapaisia kuin Fichte, jotka toivat uusia odottamattomia
tekijöitä hänen laskuihinsa. »Ideologej.a» hän syytti lopulli
sesta epäonnistumisestaan.
Uskontoa tällaiset mahti-ihmiset katselevat yksinomaan siltä
kannalta, miten he voivat sitä käyttää hyväkseen. Usein he
suhtautuvat siihen myötämielisesti, niinkuin esi.tm. Napoleon.
Hän sanoo: » Uskonto tyydyttää ihmisten ihmeentarvetta ja
suojelee heitä äarlataaneilta. Papit ovat suuremman arvoisia
kuin Cagliostro, Kant ja kaikki Saksan uneksijat.)) Samoin
Fredrik Suuri, joka itse persoonallisesti ei suinkaan ollut us
konnollinen, sanoi: ))Sentähden on koulumestarien ponnis
teltava voimiaan saadakseen ihmiset pysymään kiinni uskon
nossa - - -».
Machiavelliä on paljon syytetty siitä »immoralismista»,
minkä väitetään huokuvan hänen ))Il Principe» (Ruhtinas) kir-
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jastaan. Tähän arvosteluun näyttää antavan aihetta se kiit
tävä sävy, jolla hän puhuu Aleksanteri VI:n ja Cesare Uorgian
julmuuksista, valapattoisuudesta ja konnantöistä erinomaisina
poliittisen kyvyn osoituksina. Selostuksensa Cesare Borgiasta
Machiavelli lopettaa näin: »Jos nyt teen yhteenvedon kaikista
herttuan toimista, en voi häntä moittia. Päinvastoin täytyy
minun asettaa hänet esikuvaksi kaikille niille, jotka onnen ja
toisen mahdin (tässä tapauksessa Aleksanteri VI:n) ansiosta
ovat päässeet valtaan.»
Spranger sanoo kuitenkin Machiavellin opista, että se me
nettää oudoksuttavuutensa, jos sitä katsellaan eristetysti po
liittisena psykologiana. Galilei tutki kappalten putoamista
ilmattomassa avaruudessa, Machiavell( ihmisen vieltimeka
nismia moraalista.vapaassa yhteiskunnassa. Spranger on niih
däkseni oikeilla jäljillä, mutta ilmaisisin mieluummin asian
hieman toisin. Sanoisin, että Machiavellin »Ruhtinas» sisiil
Hiä p o l i i t t i s e n t e k n o l o g i a n perusteet. Vallan
saavuttaminen tai säilyttäminen hinnalla millä hyvänsii on
siinä oletettu päämääräksi, ja on larkasleltu, minkä menetel
mien avulla tämä tarkoitus tehokkaimmin ja varmimmin on
saavutettavissa. Tällöin on täysiii jiHelly huomioo11;,ttamalla
käytettyjen keinojen moraalinen puoli. (Samalla tavalla kuin
Galilei jätti huomioonotlamatta - teoreettisista syistä - ilman
vastuksen.) Machiavellin teos voidaan käsitliili niin, että hiin
sanoo: »J o s valtaan pyritään hinnalla millä tahansa, silloin
ovat suosittelemani menettelytavat tehokkaimmat.»
Itse asiassa politiikka todellisuudessakin, sellaisena kuin
näemme sitä kautta vuosisatojen harjoilchm ja vieliikin har
joitettavan, enimmäkseen on valmis käylliimiiiin mitii keinoja
tahansa päämäärien saavuttamiseksi. .r-.ioraalisia nlikiikohlia
otetaan huomioon ainoastaan sikiili, mikäli niiden noudat
taminen katsotaan edulliseksi ja syrjiiylläminen epäedulliseksi.
Politiikassa ajatellaan etupäässä o n n i s l u m i s t a, ei
juuri muuta. Päämäärä - valta - e!-!iintyy politiikassa niin
ehdottoman arvokkaana, että muut arvonäkökohclat saavat
väistyä sen tiellä. Sääntö: llTarkoitus pyhitliiä kcit)Ot)) ei ole
voimassa ainoastaan jesuiiltapolitiikassa, vaan politiikassa
muutenkin ja varsinkin valtioiden väliscs'!ä.
6 -Ahlman
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Mahtiarvoilla on tietynlaiset suh.,teensa muihin arvoihin:
teoreettisiin, esteettisiin ja uskonnollisiin, mutta myös sosiaali
siin ja oikeusarvoihin. Teoreettisella alaUa on itsearvona t i e
t ä m i n e n. Mutta mahtiarvojen kannalta se ei ole muuta
kuin väline, ja sellaisena sitä arvostellaan: Jos tietäminen
palvelee mahdin tarkoitusperiä, sitä suvaitaan, ellei, täytyy
t o t u u d e n väistyä. Tämä koskee sekä rehellisyyttä ihmis
ten välisissä kosketuksissa että tieteellistä totuutta. Valtiomie
het eivät koskaan ole olleet tarkkoja totuuden suhteen; sen
osoittaa sekä aikaisempi että meidänkin aikamme historia.
Kansainvälisessä politiikassa valtiomiehet esittävät aina asiat
kaunistelevassa valossa, milloin ne koskevat heidän omaa
maataan, he kieltävät esim. kaikkien hyökkäysaikomusten
olemassaolon, kieltävät tarpeen tullen suoranaiset tosiasiatkin
ja antavat omat valtionsa toimenpiteille kauniin motivaation. Jos
esim. on tullut tietoon sotajoukon liikekannallepano, he asini
den ensi vaiheessa sanovat, ettei sellaisesta ole kysymyskään;
jos se kuitenkin on selvästi tapahtunut, he väittävät, ettei sii
hen sisälly mitään hyökkäysaikeita, ja jos hyökkäys tapah
tuu, he s�littävät, että toinen puoli on sen provosoinut tai että
se on aloittanut ensin ja että tarkoituksena on ainoastaan puo
lustautuminen. Suuri asia tehdään aivan vähäpätöiseksi ja
vähäpätöinen asia paisutetaan jättiläismäisiin mittasuhteisiin,
jos se on tarkoituksenmukaista. Myöskin ne tiedonannot,
joita annetaan oman maan väestölle, ovat samantapaisia. Jos
esim. oman maan joukot ovat kärsineet suuren tappion, se
salataan tai bagatellisoidaan. Tämä on tarkoituksenmukaista,
sillä varsinkin epäkypsään kansaan voisi totuus tällaisessa
tapauksessa vaikuttaa lamauttavasti. Kaikki tällainen on tie
tysti rikosta rehellisyyden eetillistä velvollisuutta vastaan,
mutta politiikassa rehellisyysnäkökohta alistetaan tarkoituk
senmukaisuusnäkökohdan alle. Niin kauan kuin politiikassa
on vahingollista noudattaa rehellisyyttä, sitä ei tulla noudatta
maan. Siitä voimme olla varmat: Ei kukaan valtiomies ota
päälleen edesvastuuta siitä, että hän totta puhumalla ehkä
syöksisi kansansa turmioon.
Myöskin tieteellistä totuutta katsellaan poliitikkopiireissä
samanlaisesta tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta. Libe-
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ralismin valtakaudella, viime vuosisadan loppupuolella ja tä
män vuosisadan alussa, kuitenkin valtiovalta suhtautui tieteel
liseen totuuteen hellävaraisesti ja kunnioittavasti, ja sellainen
katsantotapa alkoi jo juurtua yleiseen tietoisuuteen, että tieteen
tulee saada vapaasti tuoda esiin tutkimustuloksiaan, kunhan
ne vain ovat tosia, mutta nyt alkaa voittaa alaa käsitys, joka
on verrattavissa keskiajan kirkon asenteeseen: samoin kuin
keskiaikana tutkija ei saanut esittää mitään sellaista, joka oli
omiaan horjuttamaan kirkkoa ja sen valtaa, samoin ny
kyaikana varsinkin eräissä maissa tiede ei saa esitHili oppeja,
jotka saattavat järkyttää vallalla olevaa poliittista jät·jestelmää
tai ovat ristiriidassa sen ideologian kanssa. Niinpä on ny
kyään Venäjällä kielletty opettamasta, että atomi on substanssi
ton, ja Saksassa eivät vallanpitäjät katso suopein silmin sitä,
joka väittää, että Jeesus oli juutalainen. Sitävastoin Venäjällä
suhtaudutaan myötämielisesti teorioihin, joiden mukaan koko
kulttuuri perustuu taloudellisiin tekijöihin ja Saksassa oppei
hin, jotka tahtovat osoittaa, että muinaiset kreikkalaiset olivat
pohjoismaista rotua.
Varsinkin eräät tieteenhaarat ovat nykyaikana poliittisen
painostuksen alaisina. Tällaisia ovat taloustiede, historia, fi
losofia, valtio-oppi. antropologia (varsinkin rotuoppi). Mutta
periaatteessa painostus voi ulottua kaikkiin tieteisiin, mikäli
niissä on kohtia, joihin nähden on olemassa vähäinen mah
dollisuus olla eri mieltä, esim. biologian perusteisiin, sano
kaamme hankittujen ominaisuuksien periytyväisyyltä koske
viin teorioihin. Venäjällä on omaksuttu se virallinen käsitys,
että hankitut ominaisuudet periytyvät, koska tämä on parem
min sopusoinnussa kommunistisen ideologian kanssa, Sak
sassa taas korostetaan niiden periytymättömyyltä, koska se
paremmin sointuu yhteen sikäläisten rotupuhtautta vaalivien
toimenpiteiden kanssa. Katsotaan, ettei »rotuvieraissa» ai
neksissa voida kasvatuksen avulla saada aikaan parannusta;
sentäh<len ne on armotta poistettava kansanrnumiista. Ny
kyään ovat hallitukset omaksuneet suvaitsemattomuusasen
teen tieteellisiin kysymyksiin nähden, joka on täysin verratta
vissa siihen suvaitsemattomuuteen, jota kirkko harjoitti keski
aikana ja myöhemminkin noin vuoteen 1660 asti.
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Siellä, missä mahti-ihmisen, poliittisen ihmisen sielunra
kenne pääsee . vallitsevaksi kulttuurissa, kuihtuu objektiivi
suuden ja totuuden taju. Tämän kuihtumisen ilmauksena on,
että tieteellisen t_otuusintressin tilalle yhä suuremmassa mää
rin astuu r e t o r i i k k a . Ei ole niinkään tärkeätä saada
ihmisiä vakuutetuiksi objektiivisilla pernsteilla, kuin saada
heidät tunnepaaloksella taivutetuiksi puolelleen ja temma
tuiksi mukaan. Spranger sanookin sentähden varsin sattu
vasti, että mahti-ihmisen tyyliin ei kuulu totuus, vaan reto
riikka. Kulltuurissa politiikan ylivalta aiheuttaa muutok
sen sivistysihanleessa, ohjektiiviselil tietopyrkimyksen ja tie
tämisen sijaan tulee retoorinen sivistysihanne: tu1ee ensi
sijassa osata kauniisti ja vaikuttavasti esiltiiä mielipi
teensä, sivuasia on, onko se oikea vai ei. Hoomassa, jossa
sivistyneen miehen eliimäntehtäviin ennen kaikkea kuului
osanotto politiikkaan, oli sivistymisessä ensi sija kaunopuhei
suudella; kaikki muu sivistyssisällys asetettiin sen palveluk
seen.. Antiikista ped sitten uuden ajan alussa humanismi tä
miin retoorisen sivistysihanteen.
E s t e e t t i s e e n arvoalueeseen mahtiarvoilla on sikäli
yhteytlii, ellii estecUinenkin asetetaan vallru!ltahdon palveluk
seen. Taide toimii mahdin symbolina, sen tulee samalla vai
kuttaa suggeroivasti ihmisiin, heriittää upeudellaan ja mahta
villa muodoilla·an kunnioitusta valtaa kohtaan. Vallantahdon
palveluksessa oleva taide on sentiihden häikäisevää, mahti
pontista, kolossaalista, kaukana kaikesta hiljaisesta s,isäisyy
destä tai idyllisyydestä. Tämä koskee rakennustaidetta ja ku
vaamataidetta, yhtä hyvin kuin runoutta ja musiikkiakin.
Onko tällainen joukkosuggestioon tähtäävä laille a i t o a t a i
d e t t a, on loinen asia.
Mahtiarvojen perustalta kohoava tunne voidaan soveltaa
myös uskonnolliselle alalle. Jumala käsitetään tällöin voitt�
puolisesti mahlipersoonallisuudcksi. Hän on ennen kaikkea
kaikkivaltias olento, joka omasta voimastaan on luonut maail
man, ylläpitää sitä ja hallitsee sitä.
Tässä jatkaa Spranger: »Voi kuulua oudolla, että mahti-ihmi
nen ilmaisee uskonnollisen tietoisuutensa käyttämällä symbolia,
joka hänet ihmisenä asettaa mitä suurimpaan riippuvaisuus-
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suhteeseen kohtalosta. Mutta jos todella paneutuu vallanpyrki
mykseen psykologiaan, käy ymmärrettäväksi, että se, jonka
koko olemus tähtää herruuteen, syvimmin tuntee vapautensa
rajoitukset, ja että hän näinollen ei mistään elämän puolesta
kärsi niin tuskaisesti kuin riippuvaisuudestaan. Multa tämä
on kuitenkin vain yksi puoli asiasta, joka kaikessa uskonnolli
suudessa näyttelee osaansa. Totta on, että valtias tuntee ole
vansa Jumalan palvelija.. Juuri sentährlcn hän toisaalta tun
tee itsensä Jumalan käskynhaltijaksi. Hän pitää o m a a
mahtiaan suorastaan läänityksenä, jonka hän on vastaanotta
nut korkeimmalta maailmanmahdilta.» Tämän johdosta hal
litsijat katsovat saaneensa valtansa »Jumalan armosta». Mutta
myöskin niiden valtiaiden mahdin, jotka itse ovat kohonneet
vallan huipulle kansaa johtamaan, selitetään usein olevan ju
malallista alkuperää. Heitä ympäröi yliluonnollinen sädekehä.
Kehitys voi johtaa siihenkin, että hallitsijassa niihdään juma
lallinen olento. Näin oli laita Roomassa, jossa Augustus ju
listettiin jumalalliscksi ( divus Aug11s/11s), nykyisessä Saksassa
on havaittavissa taipumusta pitää Hitleriä jumalallisen voiman
läpitunkemana kansanjohtajana. - Voimme. siis todeta, että
vallalle mielellään annetaan uskonnollinen pyhitys. Se vah
vistaa valtaa.
Vallan suhde s o s i a ali s e e n arvoalueeseen on aikai
semmin jo ollut jonkin verran puheena. Totesimme, etlii so
siaalisiin arvoihin usein sekaantuu mahtiarvoja. Sinänsä tosin
näyttävät mahti- ja rakkausarvot olevan vastakohtia: joka
elää oman mahtinsa hyväksi, ei niiytii erikoisemmin voivan
rakastaa toisia; mutta todellisuudessa ne eiviit esiinny puh
taina. Me näemme esim., että vallanharjoiltajan jo senliih
den täytyy ottaa huomioon sosiaaliset arvot, koska valta
yleensä nojautuu johonkin yhteisöön. ,Jossakin määrin tiiy
tyy vallanharjoittajalla olla tämän yhteisön jäsenten sympa
tiat puolellaan. Hän esiintyy yhteison asian ajajana. Hiinen
täytyy sen mukaisesti myös osoittaa jonkinlaista rakkautta yh
teisön jäseniin. Valtasuhteen ohella vallitsee sii� enimmäkseen
myös sosiaalinen suhde vallanhaltijan ja hallittavain välillii.
Vallan suhde o i k e u s a r v o i h i n on myös epiimiiii
räinen. Toiselta puolen valta sulkee usein pois oikeuden. Niiin
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tapahtuu varsinkin vallan syntyessä. Valtaan ei kohoa aina
se, minkä oikeuden mukaan pitäisi päästä siihen. Tosin sano
taan: »Valta on oikeutta», mutta se on yhtä suuri fr a a s i
kuin »Oikeus on valtaa». Jos maailmanhistoriaa tarkaste
lee siltä kannalta, missä määrin siinä yleensä oikeus on pääs
syt voitolle, se tarjoaa lohduttoman kuvan. Goethe sanoikin,
ettei hän koskaan ole pitänyt väliä maailmauhislol'iasta, »sillä
se on al,surdeinta, mitä on olemassa».
Mutta toiselta puolen ei mikään valta voi olla ajan pitkään
olemassa, ellei se jossakin laajuudessa harrasta oikeudenmu
kaisuutta, ja usein se arvo, jolla mahti lepääkin, on juuri tämä:
oikeuden säilyttäminen. Oikeus ja valta kuuluvat myös yh
teen.
Tärkeimpiä kulttuurimuodosteita mahtiarvojen ilmausten
ja toteutumien alalla ovat v a l t i o t. Valtio käsitetään liil
löin reaaliseksi olioksi eikä niinkuin eräät valtiotieteilijät (ku
ten Hans Kelsen) käsittävät eräänlaiseksi (ideaaliseksi) normi
_järjestelmiiksi, joka on samastettavissa oikeusjärjestyksen
kans�a: Valtio on sellainen olio, jolle ennen kaikkea on omi
naista v a I t a..Suomen sana »valtio», joka on muodostettu
sanasta »valta», tuo selvästi tämän puolen esiin. Eräistä val
tioista, joiden reaaliset valtamahdollisuudet ovat tavallista
suuremmat, käytetään myös nimitystä »vallat», »suurvallat»
(»die Mächte», »puissances)> ). ValtioJle on ominaista rajaton
vallankäyttö, se ei ole riippuvainen tai sitä ei käsitetä riippu
vaiseksi mistään sen ulkopuolella olevasta mahtilekijästä,
sillä on ns. s u v e r e n i t e e t t i. Valtiolla katsotaan olevan
oikeus tehdä mitä hyvänsä, kaikki muu oikeutettu valta on
johdettava valtion suomasta oikeudesta. Sentähden sanotaan
suvereniteettia myös kompetenssi-kompetenssiksi. Periaat
teessa valtioJla on täydet oikeudet muihin valtioihin nähden,
valtio on täysin vapaa, se ei tunnusta yläpuolelleen mitään.
Tosin voidaan viitata siihen, että on olemassa niinsanottu
))kansainvälinen oikeus», jonka alainen yksityinen valtiokin
on. On paljon kiistelty siitä, missä suhteessa valtion suvereni
teetti on kansainväliseen oikeuteen. Tämä on kuitenkin niin
mutkikas kysymys, ettemme voi ottaa sitä tässä yhteydessä se
lostettavaksi ja pohdittavaksi.
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Valtion valta ilmenee kouriintuntuvimmin sen v ä k i v a I
I a n k ä y t t ö n ä. Kehitys on johtanut siihen, ettei kult
tnurimaailmassa väkivaltaa saa käyttää muu kuin valtio eli
miensä kautta. Väkivallan harjoitus on siis sallittu, mutta
ainoastaan sen ollessa niiden ihmisten käsissä, joille valtio
tietyillä edellytyksillä on antanut Juvan siihen. Valtio on eräille
uskonut ns. pakkoseksekuution, so. tahtonsa toimeenpanon
väkivaltaa käyttämällä. Näihin kuuluu polisivoima, joka tar
peen tullen väkivallalla toteuttaa valtiovallan tah<lon valtion
omassa pnnssa, sekä sotavoima, jonka pääasiallisimpana
tarkoituksena on toimeenpanna väkivallalla valtion tahto
muihin valtioihin nähden, multa, jos niin tarvitaan, esim.
kapinan sattuessa, myös valtion oman .väestön keskuu
dessa, ellei poliisivoima riitä. Mainitut toimeenpanoeli
met, poliisivoima ja armeija ovat valtion. suvereenisuu
den takeita, ne edustavat niitä äärimmäisiä keinoja, joilla
valtio turvaa valtansa ja ovat samalla valtion (sen mahtipuo
len) ulkonaisia s y m b o I e j a. Sentähden niissä on aina jota
kin imponoivaa, kunnioitusta herättävää. Olemassaolollaan
ne ovat osoitteena siitä, että valtiovalta ehdottomasti on päättä
nyt saattaa tahtonsa kaikissa oloissa, myös fyysillisestä vas
tustuksesta huolimatta, täytäntöön. Se seikka, ettei valtiossa
kukaan muu kuin valtiovalta edustajiensa kautta saa harjoit
taa väkivaltaa, on usein ilmaistu sanomalla, että va1Liovalta
on i t s e I I e e n m o n o p o I i s o i n u t v ä k i v a l l a n
k ä y t ö n. ,Jos valtiossa jotkut muut henkilöt voivat rankaise
matta harjoittaa väkivaltaa, on tämä rappeutnmisilmiö, ja
osoittaa, ettei valtion suvereniteetti edes sen omassa piirissä
enää ole täydellinen.
Yksityisten ihmisten vapautta valtio tietysti tämän mono
poliasemansa kautta rajoittaa. Yksilö on painostuksen alai
sena, hän ei saa eikä voi tehdä kaikkea, mitä tahtoo. Multa
hän saa eräänlaisen hyvityksen tästä kahdella tavalla. En
sinnäkin siten, että hän tuntee itsensä turvalliseksi, koska mui
denkin vapaus harjoittaa häntä kohtaan väkivaltaa on rajoi
tettu. Englantilainen filosofi Hobbes selittikin, eUii yksilöt
ovat luopuneet rajattomasta vapaudestaan valtion hyväksi
saadakseen elää rauhassa. Mutta yksilö saa tyy<lytyksen myös
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valta- ja vapauspyrkimykselleen sen johdosta, että rajaton
valta on siirretty valtiolle. Jos hän elää vapaan itsenäisen val
tion kansalaisena, hänelle tarjoutuu psykologinen mahdolli
suus samastaa itsensä valtiovallan kanssa. Valtion vapaus ja
suvereenisuus on myös hänen vapauttaan ja suvereenisuut
taan. Sentähden ihmiset mieluummin elävät vapaassa val
tiossa, ovat vapaan kansan jäseniä, vaikka heidän olonsa olisi
muuten tukalampikin, kuin elävät hyvissä oloissa toisen val
tion alaisina. Eräissä suhteissa saatto,i elämä Venäjän vallan
alaisina olla meille helpompaa kuin nyt itsenäisyyden aikana,
mutta kukaan ei toivoisi tuota entistä olotilaa takaisin. Siksi
suuren arvon panee melkeinpä jokainen siihen, että hän saa
elää itsenäisen vapaan kansan ja valtion kansalaisena. Tässä
kin näemme, että mahtiarvot ovat todella i t s e a r v o j a.
Valtiollisen itsenäisyyden arvo on mahtiarvo. Mahtiarvojen
ka1inattajana, niiden välikappaleena ja symbolina puolustus
voimat ovat järjestö, joka kohottaa myös jokaisen yksityisen
kansalaisen itsetuntoa, sikäli kuin hän kykenee samastamaan
itsensä· sen mahdin kanssa, jota tämä järjestö edustaa. Kansa
laiset tuntevat, että sotilaallinen mahti on samalla heidän omaa
mahtiansa.
Näin paradoksiselta kuin asia kuulostaakin, on niin, että
ihmisten luontainen mahtipyrkimys, »tahto valtaan», niinkuin
Nietzsche sanoi, on perimmältään se vaikutin, joka saa ihmi
set vapaaehtoisesti alistumaan käskettäviksi ja komennelta
viksi. Pääasia on, että heillä on se tunne, että heidän käs
kettäviksi alistumisensa kautta syntyy valtava kokonaismahti,
jonka kanssa jokainen voi samastaa itsensä ja siten tuntea
itsensä mahtavaksi.
Me olemme täällä jo maininneet, että valta tunnetaan arvoksi
ainoastaan, mikäli se saattaa jonkin arvon tai joitakin arvoja
- itsearvoja - toteutumaan. Vallan tulee toteuttaa jotakin
arvoa, »aatetta», niinkuin tavallisesti sanotaan - useimmiten
sanalla »aate» tarkoitetaankin juuri arvoa. Tämä pitää paik
kansa erityisesti juuri valtioon nähden. Ne arvot, joita valta
toteuttaa t!li edistää, saattavat olla erilaisia, toisinaan me ovat
käsitteellisesti verrattain selvästi ilmaistavissa, mutta useimmi
ten ne ovat niin irrationaalisia, ettei 11iHä voi pukea käsittcelli-
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seen asuun. Ne voivat olla jonkin yhteisön ominaislaatu ja
kaikki se, missä tämä ominaislaatu saa ilmauksensa. Mikä
on se »aate)) , jota tietyn valtion mahti auttaa toteutumaan?
Se on usein kansallinen erikoisolemus, joka voi saada mitä
moninaisimpia ilmauksia eri kulttuurialoilla. Voimme sa
noa, että esim. Suomen valtiolla mahtina on arvoa sillä pe
rusteella, että se tekee mahdolliseksi Suomen kansan olemuk
sen vapaan ja itsenäisen ilmenemisen. Me voimme useinkin
vain tunteenomaisesti tajuta kansalliset arvot, emme kykene
niitä käsitteellisesti erittelemään ainakaan jäännöksettömästi.
On siis vaikeata sanoin ilmaista, mikä se arvokas lopulta on,
jonka puolesta jokin kansa taistelee.
Valtio sinänsä., mahti-ilmiönä, on muoto, joka edellyttää
sisällyslä, jotta se saisi olemassaolon oikeuden »korkeammalta
kannalta katsoen». Ne arvot, jotka ovat tuon mahtimuodon
sisiillyksenä, ovat yhteisön »aatteet», arvot. Kansa kokonai
suudessaan on se yhteisö, se »kollektiivipersoonallisuus», jossa
aate asuu. Tavallisesti kansa ei kuitenkaan ole yhtenäinen.
Koko kansaa eivät elähdytä samat ihanteet, sen tahtomislaalu
ei ole yhdenmukainen. Yhden koJlektiivipersoonaJlisuudcn
sisässä on useita pienempiä kollektiivipersoonallisuuksia.
Minkä näistä pitää nyt päästä määrääväksi? Kaikkia aate
suuntia valtiovalta ei voi toteuttaa yhtäaikaa. Syntyy ryhmien
välistä sisäistä jännitystä, joka alkeellisemmissa oloissa voi
kehittyä keskinäiseksi aseelliseksi kamppailuksi. Tämä on
kuitenkin valtion olemassaolon kannalta epätarkoituksenmu
kaista. Se voi suorastaan käydä kohtalokkaaksi. Sisällissota
antaa muille valtioille tilaisuuden käyttää hyviikseen valtion
hcikkoustilaa ja hyötyä sen kustannuksella.
Eräs tapa välttää tätä on se, että erilaisten mielipideryhmicn
keskinäisen suuruuden perusteella ja mukaan annetaan niille
sananvaltaa valtion asioissa. Parlamentarismi on eräs keino
rauhallisella tavalla nojautumalla lukumääräperiaatleesccn
säännöstellä sisäistä jännitystä. Sillä ihmisryhmällä, joka on
suurempi, tulee näin olemaan enemmän määräysvaltaa val
tiossa, ja sen aatteet johtavat valtiovallan toimia niin kauan
kuin sen enemmistönä oloa jatkuu. Parlamentarismin etu
on siinii, että se antaa rauhalliset muodot sille jännityksellc
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ja ryhmien väliselle taistelulle, joka muut�n voisi saada si
sällissodan m�odon. Sitä voi siis katsoa äärimmäisen lieventy
neeksi sisällissodaksi. Sellaisena kai se on parempi kuin to
dellinen sisäl1issota. Mutta se on säilyttänyt sen sisällissodan
ominaisuuden, että se jossakin määrin h e i k e n t ä ä val
tiota, varsinkin ulospäin. Se tekee myös nopean ja lujan toi
minnan vaikeaksi. Tämä ilmenee nykyisessä politiikassa,
jossa demokraattiset valtiot ovat osoittaneet heikkoutensa.
Yleensä parlamentaarinen, demokraattinen valtiomuoto on
soveliaampi silloin, kun kansainväliset poliittiset olot ovat
rauhalliset. Roomassakin valittiin, kuten tiedämme, kriitilli
sinä aikoina diktaattori, tosin vain määräajaksi.
Se seikka, että o i k e u s a r v o t muodostavat itsenäisen
arvoalueensa, ei ole ilman muuta niinkään selvää. Voidaan
nimittäin ajatella ensinnäkin, että oikeusarvot olisivat eräs
laji e e t i 1 1 i s i ä arvoja. Onhan rikos oikeutta vastaan mo
raalinen rikos, voidaan sanoa. Ja onhan suuri osa eetillisistä
säännöistä juuri sellaisia, joilla on tekemistä oikeuden kanssa,
esim. että sinun ei pidä tehdä sellaista, jota et tahtoisi toisten
tekevän itsellesi. Sehän olisi ennen kaikkea epäoikeudenmu
kaista, vääryyttä. Tai se, että samasta rikoksesta on rangais
tava jokaista samalla tavoin ja samasta ansiosta palkittava
jokaista samalla tavoin. Eivätkö nämä ole moraalin alalle
kuuluvia asioita?
Emme voi tässä seikkaperäisesti syventyä eetillisten arvo
jen maailmaan, mutta sen verran voimme todeta, että eetilliset
arvot ovat a k t i- ja p e r s o o n a 11 i s u u s a r v o j a, so.
niiden kannattajina ovat aina ihmistahdot ja persoonallisuudet.
Perimmältään me emme arvosta eetillis,csti ihmisten t e k o j a
emmekä heidän ulkonaista käyttäytymistään. Eetillisesti arvos
tamme heidän pyrkimyksiään, heidän »mielialaansa» tekoa
suorittaessaan tai suunnitellessaan, heidän tahtomisensa laatua
ja suuntaa. Me annamme moraalisen tunnustuksemme henki
lön tahdolle, joka suuntautuu johonkin itsessään arvokkaa
seen. Sellaista sinänsä arvokasta, johon tahto voi suuntau
tua, on myös oikeuden toteuttaminen ja ylläpitäminen. Mutta
tällöin siis oikeuden täytyy olla jotakin, joka on arv o k a s t a
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r i i p p u m a t t a s i i t ä t a h d o s t a, joka tahtoo oikeutta.
Oikeuden täytyy tämän mukaan olla itsearvo.
0 i k e u d e n m u k a i s u u s o n e e t i 11 i n e n omi
naisuus, mutta ei o i k e u s. Oikeudenmukaisuus on tässä
tapauksessa käsitettävä tietynlaiseksi t a h d o n s u u n
n a k s i, so. tahdoksi toteuttaa tai ylläpitää oikeutta; vain
tällöin se on eetillisen arvon kannattaja. Teemme tämän
lisähuomautuksen, koska joku voisi käsittää sanan oikeu
denmukaisuus niin, että se on sielullinen ominaisuus, joka
edellyttäisi, että asianomainen todella olisi selvillä siitä,
mikä esilläolevassa tapauksessa on oikeutta tai vääryyttä, ja
siis toteuttaisi objektiivista oikeutta. Mutta tätä ei tarkoiteta,
kun on kyseessä oikeudenmukaisuus e e t i 11 i s e n ä omi
naisuutena. Oikeudenmukaisuutta eetillisenä hyveenä saat
taa ts. olla olemassa myös sellaisessa ihmisessä, joka ei onnistu
toteuttamaan oikeutta. Hän on iskenyt asiallisesti harhaan,
mutta eetillisesti tämä ei vaikuta asiaan. Esim. opettaja voi
pyrkiä oikeudenmukaisuuteen ja sikäli hän ansaitsee moraali
sen tunnustuksen, mutta .hän ehkä näkee tosiasiallisen asianti
lan väärin eikä kykene toteuttamaan oikeutta. Oppilailta hän
voi tällöin, epäonnistumisensa vuoksi, saada mainesanan, että
hän on »epäoikeudenmukainen». Moraalisesti hän ei sitä kui
tenkaan ole.
Eikö olisi ajateltavissa, että oikeusarvot eivät ole mitään
varsinaisia itsearvoja, vaan välinearvoja? Eikö oikeus
järjestys ole olemassa tiettyä tarkoitusta varten, sen vuoksi,
että yhteisö, jonka piirissä oikeutta ylläpidetään ja oikeus val
litsee, pysyisi pystyssä ja menestyisi, ennen kaikkea se laa
jempi yhteisö, johon kaikki kuulumme, yhteiskunta, kansa?
Ajatelkaamme esim. erilaisia rikosoikeudellisia rangaistus
teoriojal Rangaistusta on perusteltu esim. sillä, että rikolli
nen sen avulla tehdään yhteiskunnalle vaarattomaksi, kun
hänet eristetään muiden yhteydestä tai hänet suorastaan ote
taan hengillä. Edelleen sillä, että mahdollista rikollista ja
muitakin ihmisiä peloitetaan lain rangaistusmääräyksillä ja
sillä, että rikkonut henkilö tosiasiallisesti joutuu kärsimään
rangaistuksen. Tai on selitetty, että rangaistuksen tarkoi
tuksena on rikollisen kasvattaminen yhteiskuntakelpoiseksi
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yksilöksi. Eikö kaikissa näissä tapauksissa rangaistuksella
ole käytännöllinen tarkoitus ja eikö oikeusjärjestyksen yllä
pitäminen näytä vain välikappaleelta toisten tarkoitusperien
saavuttamiseen? Ei ole niinkään outo ajatus, että oikeusjärjes
tys ei ole muuta kuin eräs muoto, minkä avulla yhteiskunta
turvataan. Tosiasiahan on, että ellei yhteiskunnassa vallitse
oikeutta, jos siinä rehottaa vääryys, niin kaikki kulttuuriarvot
joutuvat kärsimään. Oikeuden toteuttaminen on välttämätön
edellytys muiden arvojen toteuttamiselle. Tämä on epäilemättä
totta. Mutta oikeus on jotakin muutakin: se on myös a r v o
s i n ä n s ä. Ainakin se arv o t a j u n n a 11 e m m e ilmenee sellaisena.
Kun olemme sanoneet oikeutta itsearvoksi, tämä tietää sitä,
että oikeus vaatii toteuttamista o m a n i t s e n s ä vuoksi ja vää
ryys vaalii torjumista oman itsensä v�1ioksi. Mutta olemme väit
täneet myös, ettei oikeus ole mitään eetillistä, vaan että ainoas
taan oikeuteen - ja tietysti myös vääryyteen - suhtautuva
t a h t o on eetillisen arvostuksen alainen. Sanotaan, että on
väärin,. että vallitsee sellainen ja sellainen asiantila tai että
sellainen ja sellainen asiantila on oikea, oikeudenmukainen,
ollenkaan ottamatta huomioon, onko j o k u a i h e u t t a
n u t tuon asiantilan ja onko joku t a h t o n ut sen aiheuttaa.
Otan hyvin yksinkei·taisen esimerkin. Olettakaamme, että lapsi
joukolle jaellaan makeisia. Jos tällöin joku lapsi jää ilman,
se tuntuu vääryydeltä. Eikä silti ole sanottu, että kukaan on
tähän ilmanjäämiseen moraalisesti s y y p ä ä (lasta ei ehkä
huomattu, kun hän seisoi loisen takana tms.). Meistä tuntuu,
että tuo vääryys joka tapauksessa on ko;rjattava ja että sitä
korjaamalla on toteutettu jotakin m u u t a a r v o k a s t a
kuin se, että lapsi sai erään h e d o o n i s e n tarpeen tyy
dytetyksi. - Tosin me usein havaitessamme vääryyden
etsimme »syntipukkia» siirtääksemme asian moraaliselle alalle.
Ei mitään olla niin herkkiä huomaamaan kuin vääryyttä.
Varsinkin on näin silloin, kun vääryys koskee omaa itseämme.
Mutta merkittävää kyllä, kun on puhe oikeudesta ja vääryy
destä, otamme elävästi osaa toistenkin kohtaloihin. Meitä
kuohuttaa räikeä epäoikeudenmukaisuus, ja jos voidaan löy
tää henkilö, joka on sen aiheuttanut, kohdistuu suuttumus

voimakkaana häneen. Tyytymättömyys vääryyteen sinänsä
ynnä henkilön tahdonlaadun moraalinen tuomitseminen yhty
vät. Usein hän tuntuu moraalisesti paljon pahemmalta, kuin
hän todellisuudessa on; todellisuudessa hän ehkä on koetta
nut parastaan. .Jo lapsilla oh oikeudentaju hyvin voimakas,
he panevat hyvin tarkasti merkille kaikki loukkaukset oikeu
denmukaisuutta vastaan ja reagoivat esim. leikkiessään niihin
voimakkaasti. He pitävät tarkoin vaaria siitä, ettei »tehdä
vääryyttä».
Joskin oikeus on itsearvo, se voi tulla ristiriitaan muiden
itsearvojen varsinkin sosiaalisten ja mahtiarvojen kanssa.
Olemme jo aikaisemmin maininneet, että oikeuden ja rakkau
den vaatimukset eivät suinkaan aina mene yksiin. Valtio
elämässä tapahtuu hyvin usein, että oikeusniikökohdat syr
jäytetään valtion edun hyväksi. Sosiaalinen oikeudenmukai
suus on epäilemättä sinänsä arvokasta, mutta ei _ole sanollu,
että se äärimmäisiin johtopäätöksiinsä vietynä on edullista
kokonaisuudelle. On usein toistuva ilmiö, että yksilö tai yksilö
ryhmä uhrataan, pannaan kärsimään mitä verisintä väiit'yyllii
jonkin korkeammaksi katsotun tarkoitusperän saavuttami
seksi. Esimerkkejä voisi luetella Joppumattomiin, multa olen
mainitsematta ainoatakaan. Sillä tahtoisin esittiiä jonkin hy
vin räikeän tapauksen enkä ole varma siitä, etteikö jotakin
vielä räikeämpää voitaisi esittää. En puhu tässä miliiiin sel
laisista tapauksista, joissa on kyseessä yksilöiden egoismi, joka
toteutetaan oikeuden kustannuksella, vaan niistä, joissa on
kysymys toisen yliyksilöllisen itsearvon toteuttamisesta oikeus-•
arvon edellä.
Olemme merkinneet oikeusarvot kompleksiarvoiksi, so.
sellaisiksi, jotka rakentuvat toisille arvoille edellyttäen toisille
arvoaloille kuuluvien objektien (Gtiter) olemassaoloa. Nämä
toiset arvot voivat kuulua kaikille niille arvoalueiJle, joita tii
hän asti olemme käsitelleet. Ne voivat siis olla hedoonisia,
vitaalisia, esteettisiä, sosiaalisia, mahtiarvoja jne., sitävastoin
ne eivät luullaksemme voi kuulua eetillisiin arvoihin. Ellei
olisi olemassa arvo-objekteja, joita ihmiset voivat omistaa, tai
arvoja, joita he tahtovat toteuttaa, olisi oikeuden ja samalla
vääryyden käsite mahdoton. Oikeuden aate vaalii, että eri

subjektien täytyy saada tielyJ!l.1:aisessa ke,skinäisessä suh
teessa osakseen arvo-objekteja. Nämä arvo-objektit voivat
kuulua alhaisille arvoaloille, esim. hedooniselle, mutta se ei
vaikuta asiaan. Me emme saa olla oikeudenmukaisesti jakas
_matta lapsille makeisia sillä perusteella, että ne ovat niin al
haisen arvoalan kuin hedoonisen arvo-objekteja. Tai jos lapsi
ottaa toiselta makeisen, niin ei meillä silti ole oikeutta olla
rankaisemalla tätä vetoamalla siihen, ellä tässä on kyseessä
vain hedooninen arvo. Oikeuden arvo on tällaisista seikoista
riippumaton.
Ei ole mitään arvoja, joiden arvo-objektit olisivat yhtä suu
ressa määrin 1 o o g i 11 i s t e n näkökohtien alaisia kuin oi
keusarvojen objektit. Tästä johtuu myös, että oikeudenmu
kaisuus edellyttää loogillisten suhteiden tajuamista. Thiodolf
Rein siteeraa muodollisen logiikan oppikirjassaan Napoleon
III:n lausetta: »Olkaamme loogillisia niin olemme oikeuden
mukaisia!»
Se seikka, että oikeus edellyttää asioiden loogillista käsitte
lyä, näkyy siinä, että j u r i s t i n tärkeimpiä kykyjä on loo
gillinen terävyys. Juristin ei - varsinkin, jos hän on asian
ajaja.- tarvitse niinkään suul'essa mittakaavassa olla oikeu
denmukaisuust,ahdon läpitunkema, mutta hänen tulee kyetä
hallitsemaan sitä loogillista ainesta, jota oikeudenmukaisuu
den toteuttaminen edellyttää ja osata käyttää sen tarjoamia
mahdollisuuksia hyväkseen.
Oikeuden periaatteet voidaan käsittää eri tavoin. Oikeus
tajunta yksilöissä on erilainen. Mutta se on myös kansoissa
erilainen. Oikeusjärjestys kuvastaa kansan oikeustajuntaa,
se on eräs ja hyvin tärkeä kansanhengen ilmaus (Hegel).
Esim. perintöoikeus on erilainen eri kansoilla, samoin oi
keudenkäyntijärjestys, verotusperusteet jne. Oikeustajunta
muuttuu myöskin aikaa myöten. Eräitä yleisiä piirteitä voi
daan panna merkille esim. se, että yhä enemmän on alettu
käsittää ihmiset oikeuden edessä yhdenarvoisiksi.
Saksalainen oikeusfilosofi R. Stammler on puhunut »oi
keasta oikeudesta» (»das richtige Recht» ). Hän väittää, että
tietyissä historiaUisissa olosuhteissa ·on olemassa tietty oikeu
den ihannemuoto, joka positiivisen oikeuden tulee koettaa

toteuttaa. Epäiltävää on, voidaanko esittää pätevä tiillainen
ihannemuoto. Tärkeintä on, että vallitsee j o k i n oikeusjär
jestys; se on paljon parempi kuin ei mikään. Jotta elämä
voisi kulkea normaalia latuaan, jotta kehitystä voisi tapah
tua, pitää ihmisen voida oikeusjärjestyksen tuntemuksensa
perusteella jossakin määrin laskea, kuinka valtiovallan elimet
mihinkin yksilön toimenpiteeseen suhtautuvat. Tämä on tar
peellista o i k e u s v a r m u u d e n vuoksi.
Olemme aikaisemmin sanoneet, että on esitetty se ajatus,
että valtiomahdin päätehtävänä on oikeusjiil'jeslyksen tur
vaaminen. Vallan arvo nojautuu eräällä osaltaan oikeuden
arvolle. Se, että oikeus turvataan, tekee mahdolliseksi mui
denkin arvojen toteuttamisen. Elämä oikeudettomassa _yhteis
kunnassa käy tukalaksi, kaikki harrast11ksel kuolevat, kaikki
yritteliäisyys lamaantuu.
Vallan ja oikeuden yhtyminen on tarpeel1inen, jolla oikeus
varmuus säilyisi. Nykyisissä kulttuurivaltioissa vallitseekin
yleensä joltinenkin oikeusvarmuus. Sitävastoin ei kansain
välisissä suhteissa ole näin laita. Ei ole olemassa mitiiän ta
keita siitä, että tehty sopimus pidetään, sillä sen rikkomisesta
ei ole mitään rangais•usta. Kansainliiton heikkoutena oli,
ettei ollut mitään automaattisesti toimivaa eksekutiivista elintä,
joka olisi ollut kansainliiton liikkeellepantavissa. Nykyiset
kansainväliset sopimukset ovatkin tämän vuoksi usein nal'l'i
peliä. Olisi ehkä parempi, jos niitä ei ol1enkaan tehliiisi aina
kaan kirjallisesti (kirjallisesta sopimuksesta voidaan sanoa,
että se on »pelkkä paperilappu»), vaan että ne solmittaisiin
ainoastaan suullisesti ja sopimustilaisuus rarlioitaisiin ja ääni
elokuvattaisiin.
Oikeudenmukaisuuden aatteeseen perustuu sellainen käsitys.
että valtion eräänä tehtävänä on tasoittaa yhteiskunnallisia ja
taloudellisia epätasaisuuksia. Esim. koulunkäynti on mah
dollistettava vähävaraisille, suuriperheisille on annettava
verohelpotuksia, yhteiskunnan on huolehdittava varattomista
sairaista, vajaakykyisistä, mielenvikaisista, autellava niilii,
jotka joutuvat kärsimään jonkin luonnonkatastrofin johdosta.
Sosiaalisten liikkeiden, sellaisten kuin sosialismin takana
on epäilemättä osaksi oikeusnäkökohtia, joskaan näitä ei usein
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luoda esiin siitä teoreettisesta syystä, että Marxin historialli
nen materialismi · ei hyYäksy mitään muita kuin aineellisia
tekijöitä. MuUa eetillisen voimansa sosialismi joka tapauk
sessa saa tältä taholta. Ranskan vallankumous myös ajoi lä
hinnä oikeusnäkökohtia, joskin ne käytännössä saivat oudon
ilmausmuodon. Voimme yleistävästi sanoa, että eräänä liik
keellepanevana tekijänä historiassa on oUut oikeudenmukai
suuden toteuttamisen tarve.
E e t i 11 i n e n muodostaa oman arvoalansa, joka ei ole
rinnastettavissa muiden arvoalojen kanssa. Eetilliset arvot
rakentuvat vielä suuremmassa määrin toisille arvoille kuin
sosiaaliset, mahti- ja oikeusarvot, jotka jo, niinkuin olemme
osoittaneet, edellyttävät toisten arvojen olemassaoloa.
.Joskaan tässä ei voi tulla kyseeseen eetillisen arvopiidn lii
hempi erittely, on ehkä aihetta kuitenkin viilata eräisiin seik
koihin. Eetillisesli arvokasta voi olla ainoastaan tahto, ni
mittäin sikäli kuin arvostetaan sen sisintä laatua, sen suuntaa,
tai sitten voi olla arvokasta se persoonallisuus, josta tahto on
lähtöisin ja jol1a on myös määrätty laatunsa tai suuntansa.
Me voimme kysyä nähdessämme jonkin ihmisteon: millainen
on se syvemmällä piilevä tahdonsuunta, joka on tämän teon
takana? ja edelleen: millainen on se persoonallisuus, josta täl
laiset tahtomukset saavat .alkunsa? Run arvostuksen alaisiksi
joutuvat viimeksimainitut asiat, on arvostus eetillinen.
On ilmeistä, että persoonallisuus ja siitä lähtevät tahtomuk
mukset aina v o i d a a n asettaa eetilliscn arvostuksen alai
siksi, joskaan ei sitä aina tehdä, koska moni teko eristettynä
todistaa tekijän tahdonlaadusta kovin vähän. l\fo arvostamme
toista eetillisesti ainoastaan tietyissä ti.lanteissa, joissa ta
kana oleva tahdonlaatu tulee selvemmin näkyviin, ja
kun meillä on jokin erikoinen s y y tarkastaa toisen tekoa ja
sen vaikuttimia: esim. kun se tuottaa meille tai meille liihei
selle henkilölle vahinkoa tai etna. Ja koko persoonallisuutta
tulemme arvostaneeksi yleensä vain, kun asianomainen hen
kilö, jonka persoonallisuudesta on kysymys, syystä tai toisesta
herättää meissä myötä- tai vastenmielisyyttä.
Aina kun tahdotaan jotakin, tahdotaan jotakin a rvo k a s t a;
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tahdotaan mielihyvää sen eri muodoissa joko itselle tai toiselle,
tahdotaan valtaa, oikeuden toteuttamista tms. Kaikki ne arvo
alueet, joista aikaisemmin on ollut puhe: hedooniset, vitaa
liset, esteettiset, teoreettiset, uskonnolliset, sosiaaliset, mahti
,ia oikeusarvot tulevat kyseeseen tahtomisen ohjekteissa.
,Jos esim. jotakuta henkilöä kiitetään moraalisessa suhteessa
hänen avuliaisuutensa vuoksi, sentähden esim., että hän on
auttanut köyhiä ja sairaita, edellyttää tämä h e d o o n i s i a
ja v i t a a 1 i s i a arvoja - sillä tuo henkilöhän toimittaa
köyhille ja sairaille etupäässä juuri niihin kuuluvia hyvyyk
siä -, toiselta puolen myös s o s i a a 1 i s i a arvoja, sillä
hän toimittaa noita hyvyyksiä t o i s i 11 e, ei itselleen. Kun
sosiaaliset arvot jo ovat komplisoidumpia, »kerrostuneempia»
kuin eräät muut arvot (esim. hedooniset) ja kun sosiaaliset
arvot ovat vuorostaan edellytyksenä eetillisille arvoille, on
sanottava, että eetilliset arvot ovat vielä »kerrostuneempia».
Se, että tahto suuntautuu jonkin arvon toteuttamiseen, ei
sinänsä vielä tee tahtoa eetillisen arvostuksen kohteeksi, vaan
lisäksi vaaditaan jotakin muuta. Täytyy nim. olla lisäksi ky
seessä k o n fl i k t i, ristiriita kåhden tai useamman arvon vaati
musten välillä. Jos jokin olento valitsematta haluaa jonkin arvon
toteutumista, on tämä halu, tahto, pyrkimys eetillisessä suhteessa
indifferentti; sillä ei eetillisesti katsoen ole arvoa eikä epäarvoa.
Tästä syystä emme yleensä eetillisesti arvosta esim. e l ä i n l e n
äidinrakkautta. M e näemme, että linnut uhraavat oman elä
mänsä poikastensa hyväksi, esim. pääskyset lentävät liekkien
läpi palavaan taloon pelastamaan poikasiaan. Me voimme
ihmetellä tällaista niiden käyttäytymistä, jopa ihailla sitä,
mutta tämä on enemmän jonkinlaista esteettistä ihailua, ihai
lemme niiden viettiä 1 u o n n o n i I m i ö n ä, mutta emme
eetillisenä. Sillä tässä on kyseessä luonnonvietti, lintu ei niin ajattelemme - voi menetellä muulla tavoin. Ectillinen
arvostus tulee esiin vain, kun toinen arvo asetetaan toisen
edelle arvoja toteutettaessa. Ihmisessä esim. itsesäilytysvaisto
saattaa äidin tajunnassa joutua ristiriitaan hänen äidinvais
tonsa kanssa. Hän v a I i t s e e eri arvojen välillä, ja tällöin
hän joutuu eetillisen arvostuksen alaiseksi sekä omassa että
toisten ihmisten tietoisuudessa. Myöskin silloin, kun arvoste7 - Ahlman
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taan eetillisesti koko persoonallisuutta, ajatellaan, että hän
on valinnut elämälleen tietyn suunnan, asettanut eräät arvot
toisten edelle.
Edellytämme siis konfliktin olemassaoloa.
Vasta eri arvojen »leikatessa» toisensa siis eetillinen tulee esille.
Konflikti on eetillisen syntymäkohta, sanoo Spranger. Silloin
kin, kun ei voida osoittaa minkään t i e t o i s en valinnan
tapahtuneen eri arvojen välillä, arvosletaan tahtoa k u i n j o s
sellaista olisi tapahtunut, kun tahtoa arvostetaan eetillisesti.
Silloin otamme nim. huomioon sen mahdollisuuden, että
asianomainen 'olisi voinut toisinkin tahtoa, asettaa toiset arvot
etusijalle, kuin mitä hän tosiasiallisesti on asettanut. J{iitämme
kuuliaista olettaen samalla, että hän voisi olla myös tottelema
ton, epäitsekästä olettaen, että hän voisi olla myös itsekäs,
rehellistä olettaen, että hän voi olla myös epärehellinen jne.
Me leimaamme· henkilön moraalisesti pahaksi vain, jos otak
summe hänen voineen olla moraalisesti h yvä.
_

KULTTUURIN ETHOS
Se, mitä ihminen periaatteessa pitää oikeana, lankeaa tavalli
sesti melkoisessa määrin yhteen sen kanssa, mitä hänen ympä
ristönsäkin pitää oikeana. Se on yhtäpitävää yhteisön arvos
tustottumusten ja -tapojen kanssa. Jokaisessa kulttuuriyhtei
sössä vallitsevat tietynlaiset yleiset käsitykset siitä, mihin arvo
järjestykseen (Rangordnung) arvot on asetettava. Siinä vallit
see, niinkuin jo viittasimme, tietynlainen ethoR. Tämä ethos
määrää kulloinkin, mikä sija minkinlaisilla harrastuksilla
tulee yhteisön jäsenten elämässä olla .. Tietyn kulttuurin sisin
olemus on juuri tämä ethos, ja kulttuurin eri ilmaukset ovat
seurauksia siinä vallitsevasta ethoksesta. Ethos on tällöin
yliyksilöllinen, se kuuluu siihen, mitä Hegel sanoo »objektii
viseksi hengeksi», se säätää yksityisille, miten heidän on arvos
tettava, missä järjestyksessä eri arvoja on tahdottava, mitkä
asiat ovat tärkeämmät, mitkä vähemmän tärkeät.
Ei ole kuitenkaan sanottu, että . yhteisön jäsenet t o s i
a s i a l l i s e s t i toteuttavat vallitsevan yliyksilöllisen nor
min vaatimuksia. Mutta tämä ei olekaan ehdottoman tar
peellista ethoksen olemassaololle. Paljon tärkeämpää on,
että heidän mielestään normia pitäisi noudattaa. Kun
esim. sanomme, että keskiajan hengeUe on ominaista, että
uskonnolliset arvot olivat siinä ylimpinä, so. että keski
ajan ethoksen mukaisesti ihmisen oli tahtomisessaan asetet
tava niiden toteuttaminen toisten arvojen toteuttamisen edelle
- kun näin sanomme, emme tarkoita, että keskiajan ihmiset
tosiasiallisesti olisivat aina tai edes enimmäkseen toteuttaneet
elämässään uskonnollisia arvoja. Päinvastoin: onkohan ollut
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mitään kulttuurikautta, jolloin olisi ollut suurempaa, räikeäm
pää ristiriitaa vallitsevien normien ja todellisuuden välillä?
Niinpä keskiajan ihmistä vaivasikin alinomaa paha oma
tunto, joka osaltaan loi ne helvetinkuvitelmat,jotka ovat saaneet
vaikuttavan ilmauksensa Danten lnfernossa. Kun kulttuuri
muuttuu, merkitsee se, kuten jo olen huomauttanut, sitä, että
sen arvojen asteikko, sen ethos, muuttuu.
Ethoksen kulloinenkin luonne on käsitteellisesti vaikeasti
ilmaistavissa, sillä joskin voidaan erottaa eri arvokategorioja,
jotka ethoksessa ovat järjestyneet asteikoksi, on tämä tietysti
vain karkeata kaavamaistamista. Todellisuudessa arvojen
lukumäärä täytyy ajatella rajattomaksi. Jokaisella yksilöllä
on oma arvojen asteikkonsa; hän tuntee myös arvoja, jotka
ovat toisille tuntemattomia. Mutta siitä huolimatta on mah
dollista jossakin määrin luonnehtia esim. kokonaisen kulttuurin
ethosta antamalla sen arvojen asteikolle kaavamainen muoto.
Monia seikkoja voidaan tällöin käyttää kiinnekohtina:
kaikkea sitä, mikä edustaa t a v a n o m a i s t a. Eräs seikka,
johon· on syytä kiinnittää huomiota, on esim., missä arvossa
yleensä pidetään asianomaisen kulttuurin piirissä tiettyjä
ihmistyyppcjä ja tiettyjä toimialoja: papin, sotilaan, taiteili
jan, tiedemiehen, kauppiaan, insinöörin. Keskiajan kulttuu
rista sanoo jotakin se, että siellä pappi oli erikoisen arvossa
pidetty, nykyisen ·Amerikan, että siellä etualalla on suurliike
mies. Amerikassa tehdään tosin jättiläismäisiä lahjoituksia
esim. tieteellisiin tarkoituksiin, mutta silti emme voine sanoa,
että teoreettiset harrastukset olisivat sikäläiselle kulttuurille
leimaa antavia.
Olemme nyt luoneet katsauksen erilaisten itsearvojen ilme
nemiseen kulttuurissa. Joskin olemme tietoiset siitä, että esi
tyksemme on monessa kohdin ollut epätäydellinen ja haja
nainen, toivomme kuitenkin, että se on· eräissä suhteissa va
laissut kulttuurin rakennetta. Vielä on edellisen täydennyk
seksi mainittava muutamista seikoista harhakäsitysten vält
tämiseksi ja sitä varten luotava katsaus siihen,mitä tähän asti
on esitetty. Samalla tämä yleinen tarkastelu on valmistusta
ja siirtymistä seuraavaan osaan esitystämme.

101

Olemme esittäneet.joukon kulttuuri-ilmiöitä ja kulttuurimuo
dosteita mm. määrättyjen korkeiden itsearvojen toteutumiksi.
Tässä on nyt huomattava, että paljon siitä, minkä näemme tiet
tyjen arvojen toteutumina, ei r e a a I i s e s t i, p s y y k i l l i
s e n t o d e l l i s u u d e n kannalta ole niiden toteutumista. Ei
kaikki, missä me näemme esim. esteettisten arvojen toteutta
mista, todellisuudessa ole lähtenyt puhtaasta esteettisten arvo
jen toteuttamispyrkimyksestä. Eikä kaikki se, missä näemme
uskonnollisten arvojen toteutumista, perustu todelliseen us
konnolliseen tunteeseen, eikä kaikki se, mikä voidaan
tulkita teoreettisten arvojen objektivaatioksi, ole psykolo
gisesti katsoen syntynyt puhtaan tietopuolisen harrastuksen
tuloksena, eikä jokin oikeuden alalle kuuluva todellisuusilmiö
suinkaan aina ole lähtöisin ponnistuksista, joiden motiivina
ovat olleet oikeusnäkökohdat. Todellisuudessa, jos sitä kat
selemme aivan sellaisena, kuin se on, e i v ä t ihmisten toi
minnan vaikuttimia suinkaan ole ne absoluuttiset arvot, itse
arvot, joiden palveluksessa toiminta n ä y t t ä ä olevan ja
joiden usein selitetään ja tulkitaan olevan heidän pyrkimys
tensä pohjana, vaan useinkin aivan toiset. Tehdään työtä ja
ponnistellaan kunnianhimosta, turhamaisuudesta, vallanhi
mosta, rahanhimosta, nautinnonhimosta, halusta auttaa henki
lökohtaisesti toista ihmistä tai vihamielisyydestä häntä koh
taan. Mutta s i i t ä h u o l i m a t t a edistetään samalla
eräiden korkeampien itsearvojen toteuttamista. Kuinka moni
oikeastaan tekee työtä vilpittömästä ja puhtaasta innostuk
sesta tai rakkaudesta tietoon, kauneuteen, oikeuteen ja pyhyy
teen? Ja kuitenkin edistetään näiden aatteiden toteutumista.
Tämän on Hegel erittäin hyvin nähnyt väittäessään, että »ob
jektiivinen henki» on ihmisestä riippumaton tekijä, joka käyt
tää ihmisiä hyväkseen heidän tahtomattaankin. Tämä merkilli
nen seikka on »järjen viekkautta»(» List der Vernunft» ). Ihmiset
maksavat korkeammille arvoille veronsa, vaikkeivät niihin ole
erikoisemmin kiintyneetkään. He p u h u v a t tiedosta, kauneu
desta, oikeudesta, pyhyydestä, ihmisrakkaudesta, isänmaasta,
antavat niille tunnustuksensa huulillaan, ja jollakin tavoin
on heidän pakko ottaa nämä aatteet ja arvot ainakin näenniii
sesti huomioon. Niihin voidaan myös tarpeen tullen vedota
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kuin korkeampiin instansseihin. Tämä ristiriita konkreettisen
todellisuuden ja aatteiden, arvojen maailman välillä on ihmis
suvulle vähän mairitteleva. Sentähden ymmärrämme myös
osittain, minkä vuoksi Hegel halveksien katseJi sitä histo
riallista todellisuutta, joka ei ollut sopusoinnussa ideain
maailman, »hengen» ikuisen todellisuuden kanssa. Konkreet
tisen todellisuuden maailma on epärehellisyyden ja puoli
nnisuuden läpitunkema.
Mutta nyt mainittu seikka on myös perusteena siihen, että
kulttuuria tarkastellessamme emme ole lähteneet t o s i a s i a I
I i s i s t a p s y y k i 11 i s i s t ä i l m i ö i s t ä. Emme ole
puhuneet vieteistä, vaistoista ja tarpeista kulttuurin pohjana.
Jos olisimme sen tehneet, emme olisi voineet katsoa mitään
korkeampia arvoja kulttuurin rakenteen kannattaviksi teki
jöiksi. Korkeammat arvot ovat kyllä osittain motiivina ihmis
ten tarpeiden toteuttamisessa, mutta harvoin hallitsevina; ne
ovat kulttuurissa tehoisina vain muiden motiivien mu k a n a
ja usein ehkä ne eivät ole mitään a i t o j a motiiveja, vaan
teeskenneltyjä. Kuvitellaan, että ne ovat motiiveina, vaikka
todelliset vaikuttimet ovat aivan muut. Kuitenkin on noiden
kulttuuriarvojen merkitys niin suuri, että ne, katsottaessa
kulttuuria niin sanoaksemme ylhäältäpäin, kuuluvat kulttuu
rin olennaiseen puoleen.
Mutta toisinaan, suurina historiallisina hetkinä tai myös yksi
lön elämän ratkaisevissa tilanteissa juuri n e astuvat toteutta
mista vaativina esiin ja todella m ä ä r ä ä v ä t tapahtumisen
suunnan. Näinä harvoina hetkinä ne tulevat todellisesti elä
viksi, myös subjektiivisessa tietoisuudessa, jossa ne muuten
viettävät vain varjoelämää. Joskus tapahtuu, että esim. oikeu
dentunto alkuvoimaisena astuu esiin tai että jotkin muut kor
keammat arvot syvästi valtaavat ihmismielen, siinä määrin,
että niiden vaikutus selvästi tuntuu historiallisen tapahtumisen
kulussa. Nämä ovat h i s t o r i a 11 i s i a tapahtumia sanan
»korkeammassa» mielessä. »Aate» laskeutuu silloin. ideaali
sista korkcuksistaan maanpäälle, ihmismieliin, yhtäkaikki
suudestaan se muuttuu t ä r k e ä k s i, jopa a i n o a k s i
t ä r k e ä k s i sinä hetkenä. Ja kenties on niin, että yJiyksi
löllisten korkeampien arvojen merkitys k u l t t u u r i n k a n-
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n a t t a v i n a t e k i j ö i n ä lopulta juontaa alkunsa tällai
sista harvinaisista tapahtumista, joissa ne ·on e I ä v ä s t i
k o e t t u, s y v ä s t i e I e t t y.
Eletty ennen kaikkea määrättyjen h i s t o r i a I I i s t e n
h e n k i I ö i d e n tajunnassa. Me tosin kunnioitamme henki
siä arvoja, katsomme, että niitä on toteutettava kulttuurielä
mässä, mutta useimmat tekevät näin vain sivumennen, henki
lökohtaisten askartensa ja pyyteittensä ohessa ja lomassa, puo
lella sydämellä; mutta jos henkiset arvot kulttuurissa perus
tuisivat vain tähän heikkoon tunnustukseen ja kannatuk
seen, eivät ne vaikuttaisi paljoakaan, ja sellaisilla edellytyk
sillä niistä tuskin oltaisiin tietoisiakaan. Yksityiset historialli
set henkilöt, joiden persoonallisuuden jokin korkea yliyksilöl
linen arvo on kokonaan täyttänyt, jotka ovat täysin asettu
neet määrätyn korkean arvon, »aatteen)) palvelukseen, ovat
kohottaneet nämä arvot siihen asemaan, mikä niillä on
kulttuurissa. Nämä ovat ihmiskunnan s u u r i a henkiä; vain
he täysin ansaitsevat tämän nimen. Tällaiset merkkimiehet
eivät koskaan anna pelkkää k y v y n n ä y t e t t ä, vaan he
luovat samalla myös k u I t t u u r i p ä ä m ä ä r ä n. Saattaa
olla toisia yhtä taitavia aikalaisia, multa koska he eivät ole
persoonallisesti täysin omaksuneet niitä arvoja, joita he osal
taan ovat mukana toteuttamassa, he eivät ole todella suuria
henkiä.

KULTTUURIN TEKNILLINEN PUOLI
Kun haluamme saada kuvan kulttuurin yleisestä raken
teesta, on meidän suunnattava katseemme myös siihen puo
leen kulttuurista, joka p a I v e 1 e e varsinaisia kulttuuriarvoja
ja katsottava, mitä periaatleel1isia piirteitä siinä on havaitta
vissa. Meidän on toisin sanoen tarkasteltava kulttuurin t e k
n i 11 i s t ä, v ä I i n e e 11 i s t ä puolta. Tämä tulee ole
maan lähin tehtävämme. Olen toisessa yhteydessä pari vuosi
kymm·entä sitten kosketellut näitä asioita pääpiirteittäin. Nyt
olisi aikomukseni ottaa k u l t t u u r i n t e k n i 11 i n e n
puoli jonkin verran lähemmän tarkastelun alaiseksi.
Kulttuurin teknillisellä puolella eli k u l t t u u r i n l u o m i IIa
v ä Ii n e i 11ä tarkoitan hyvin monenlaista. Mainitsen um
pimähkään eräitä esimerkkejä. Kulttuurin teknilliseen puo
leen kuuluvat rakennukset, huonekalut, talousesineet, erilai
set koneet ja kojeet, tiet ja kadut, liikennevälineet, sotavarus
teet; kaikkinaiset tarveaineet, lääkkeet; kirjaimet ja nume
rot ynnä muunlaiset merkit; edelleen erilaiset menetelmät:
valmistusmenetelmät, opetus- ja kasvatusmenetelmät, organi
saatiomenetelmät, tutkimusmenetelmät; vihdoin myös käsit
teet, teoriat ja järjestelmät. I{atsellessamme ympärillemme
. kulttuurissa näemme kaikkialla tekniikkaa.
Meidän olisi nyt tarkasteltava, mitä yleisiä piirteitä kult
tuurin luomassa tekniikassa on. Tekniikka on v ä Ii n e i d e n
käyttöä. Välineeksi tiimän sanan laajimmassa merkityksessä
sanomme kaikkea sellaista, mitä elollinen olento käyttää jon
kin tarkoitusperän saavuttamiseksi. Jotta ylimalkaan ollen
kaan voimme puhua välineestä, on meidän aina oletettava
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jokin t a r k o i t u s, johon pyritään. Ei ole sanottu, että
asianomainen elollinen olento läheskään aina on itse tietoinen
siitä, että se pyrkii tuohon tarkoitukseen, mutta me tulkit
semme sen toiminnan niin. Me ajattelemme, että elollinen
olento pyrkii elämäiin ja suorittamaan moninaisin keinoin
elämiseensä tarpeellisia toimia. Tämän mukaisesti selitämme,
että keuhkot ovat vtilineenä hengittämiseen, sydän veren
kuljettamiseen ruumiin eri osiin, silmät näkemiseen, korvat
kuulemiseen, hampaat ruoan puremiseen jne. Me voimme
myös tulkita esim. kasvin lehtien tehtäväksi tietynlaisten ainei
den ottamisen ilmasta. Kaikki e 1 i m e t voidaan käsittää
välineiksi (sana »orgaani» tuleekin kreikan sanasta organon,
väline). Myös esim. se ravinto, mitii kasvit ja eläimet käyttä
vät, on kiisitettävissä välineeksi.
Niiin laajassa merkityksessä emme t ä s s ä kuitenkaan aio
Seuraavassa puhumme yksistään
käyttää väline-termiä.
k u l t t u u r i n l u o m i s t a v ä l i n e i s t ä. Tämä edellyttäii,
että välineet ovat 1) i h m i s e n käyttämiä,2) ihmisen t i e t oi
s e s t i a i k a a n s a a m i a t a i o m a k s u m i a, 3) ihmisten
keskiseen y 1 e i s e e n k ä y t ä n t ö ö n l e v i n n e i t ä, 4)
p y s y v ä s t i k ä y t e t t y j ä. Kolme ensimmäistä ominaisuutta
johtuu aikaisemmin esittämästämme kulttuurin miiäritel
mästä, jonka mukaan kulttuuri on ihmisen tietoista toi
mintaa, jolla todellisuutta muokataan toiseksi kuin se »luon
nostaanll on, ja samalla toimintaa, joka esiintyy yhteisössä.
Ihmisen elimet ja niiden fysiologiset toiminnot eivät siis
kuulu välinekäsitteen piiriin sellaisena, kuin sitä tiissä käy
tämme. Multa siihen eivät myöskään kuulu tahattomat ja
vaistomaiset toiminnot, esim. refleksiliikkeel ja ilmaisuliik
keet. Ihminen voi tehdä paljon hyvinkin tarkoituksenmu
kaista, joka ei edellytä välinekäsitettä tarkoittamassamme
mielessä, koska toiminta ei ole tietoista; ei olla tietoisia siilii,
että pyritään aikaansaamaan jokin tulos.
Välineeltä vaadimme sitäpaitsi neljänneksi mainillua omi
naisuutta. Jokin tietoisesti tehty liike, jokin tietyssä konkreetti
sessa tilanteessa käytetty keino,jolla pelastutaan esim. vaarasta,
ei ole v ä 1 i n e kulthmrimielessä. Tuon keinon täytyy olla
p y s y v ä s t i käytetty. Oksan kappale, jolla alkuihmincn ka-
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ristaa puusta hedelmän tai lyö kuoliaaksi eläimen, ei ole vielä
väline, jos hän käyttää sitä vain tilapäisesti heittäen sen käy
tännön jälkeen jälleen pois. Mutta jos hän pitää hyvän kepin
tai omaksuu pysyväisesti tietynlaisen menetelmän kepillä pu
dottaa hedelmiä puusta tai surmata eläimiä, on olemassa
a l k e i t a välineisiin: määrättyyn a s e e s e e n ja määrät
tyyn m e n e t e l m ä ä n.
Jos vain y k s i ihminen vaikkapa pysyväisestikin käyt
tää jotakin esinettä työkaluna tai aseena tai noudattaa
tiettyä menetelmää määrätynlaisen tarpeen tyydyttämiseksi,
ei vielä ole kysymys välineestä kulttuurimerkityksessä. Määri
telmämme edellyttää, että tuollaisen aseen, esim. kepin, käyttö
tai menetelmän noudattaminen (so. väline- tai menetelmä
t y y p p i) on levinnyt laajempaan ihmispiiriin.
Jotta välineiden pysyvä käyttö kävisi tarpeelliseksi, edellyt
tää se, että 1) ihmisessä on p y s y vi'ä t a rpe i t a (viettejä,
haluja), jotka vaativat tyydytetyiksi tulemista ja 2) että ihmistä
ympäröivä todellisuus pysyy s u h t e e 11 i s e s t i s a m a n1 a i s e· n a niin, että siihen voidaan vaikuttaa samalla tai sa
manlaisella välineellä. Sillä jos ihmisen halut ja tarpeet alati
muuttuisivat toisiksi, ei tietysti se väline, joka hieman aikai
semmin oli kyennyt edistämään hänen tarpeensa tyydyttä
mistä, useissa tapauksissa enää kykenisi sitä tekemään.
Mutta myös, jos ihmistä ympäröivä luonto alati muuttuisi,
ei voitaisi käyttää aikaisemmin käytettyjä välineitä, sillä py
syvä käyttö edellyttää, että välineen k o h d e pysyy suunnil
leen samanlaisena. Tästä muuten johtuu osaksi, että kan
san siirtyessä toisenlaiseen maantieteelliseen ympäristöön sen
kulttuuri usein muuttuu.
Sen seikan edellytyksenä, että v ä l i n e t y y p i n käyttö le
viää, on, että i h m i s t e n t a r p e e t o v a t e r ä i s s ä s uh
t e i s s a s a m a n l a i s e t. Se todellisuuden muutos, minkä
yksi yksilö välineen käytön avulla tahtoo aikaansaada, on
jotakuinkin samanlainen kuin se, minkä toinen yksilö haluaa
aikaansaada. Maanviljelyskalut, -koneet ja -menetelmät voi
, vat vain sen johdosta olla samanlaiset eri ihmisryhmillä,
koska näiden välineiden avulla voidaan kasvattaa tuotetta,
joka samalla tavoin tyydyttää erään niiden kaikissa yksi-
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löissä samanlaisena esiintyvän tarpeen. Jos esim. j o k a i
n e n yksilö tarvitsisi e r i l a i s t a ravintoa, olisi asia aivan
toinen.
Huomautettakoon jo tässä yhteydessä, että a n i m a a l i
s e t t a r p e e t ovat eri yksilöillä koko lailla samanlaiset, kun
sitävastoin h e n k i s e t tarpeet ovat yksilöllisempiä. Myös
kin h e n k i s t e n t a r p e i d e n tyydyttämisvälineiden alalla
on usein luultu voitavan noudattaa samanlaista yhdenmu
kaisuutta kuin animaalisten tarpeiden tyydyttämisvälineiden.
Koska henkiset tarpeet kuitenkin enemmän vaihtelevat, eivät
ne voi tulla yhtä yhdenmukaisin keinoin tyydytetyiksi.
V ä l i n e m ä ä r i t e 1 m ä m m e sisältää siis seuraavat
kohdat: väline on i h m i s e n t i e t o i s e s t i luoma tai
omaksuma, se on p y s y v ä, se on levinnyt 1a a j e m p a a n
i h m i s p i i r i i n. Seuraavassa emme välineiksi katso muita
kuin cdellämainitunlaisia, jos kohta myönnämme, että muis
takin ilmiöistä voidaan käyttää »väline» sanaa.
Tarkastelemme yksinomaan kelvollisia, »hyviä)> välineitä.
Väline voi oJla ))h y v ä )> kahdessa eri mielessä. Se voi olla
hyvä ensinnäkin siinä mielessä, että se tarkoitus, jota se
edistää, on sinänsä hyvä. Mutta ))hyvällä)) välineellä voi
daan tarkoittaa myös sitä, että sen avulla tosiasiallisesti saa
vutetaan se muutos todellisuudessa, mitä varten väline on
tehty. Puukko pienen lapsen kädessä on tosin vaarallinen,
mutta se voi silti olla ))hyvä)> puukko, p u u k k o n a hyvä, so.
tarkoituksenmukainen, tehokas ase. Seuraavassa tulemme
tarkastelemaan välineitä ainoastaan j ä l k i m m ä i s e s s ä
mielessä. Kysymme,· mitä ehtoja välineen tulee täyttää, jotta
sitä pidettäisiin »hyvänä», r i i p p u m a t t a s e n t a r k o i
t u k s e n a r v o s t a, mihin sitä käytetään.
On olemassa eräitä yleisiä ominaisuuksia, joita »hyvältä )>,
siis tarkoituksenmukaiselta, käytännölliseltä välineeltä vaadL
taan. Tällaisina ominaisuuksina tahtoisimme mainita seuraa
vat:
1. Välineen tulee mahdollisimman t ä y d e 11 i s e s t i ja
t ä s m ä 11 i s e s t i suorittaa se tehtävä, mihin se on aiottu.
' 2. Sen käytön tulee kuluttaa m a h d o II i s i mm a n v ä h ä n
e n e rgi a a.
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3. Sen tulee aikaansaada tarkoitettu vaikutus mahdollisim
man v ä h ä i s e 11 ä a j a n h u k a 11 a, n o p e a s t i.
4. Sen käyttöön pitää olla liittyneenä mahdollisimman v ä
h ä n m i e I i p a h a a ja yleensä »epäsuotuisia» sivu-, lisä
tai jälkivaikutuksia.
Yhteydessä näiden ominaisuuksien kanssa ovat eräät toi
set ominaisuudet, jotka tavallaan johtuvat edellisistä. Tällaisia ovat seuraavat:
Välineen käyttämisen tulee olla niin y k s i n k e r t a i s t a,
että käyttötekniikan o ppi m i n e n tapahtuu mahdollisimman
v a i v a t t o m a s t i ja n o p e a s t i.
Välineen a i k a a n s a a m i s e n, hankkimisen tai pai
kalle siirtämisen tulee olla mahdollisimman v a i v a t o n t a
ja n o p e a t a.
Välineen menestyksellisen käytön tulee olla mahdolli
simman vähäisessä määrin riippuvaista e d e 1 t ä p ä i n I a s
k e m a t t o· m i s t a s a t u n n a i s i s t a t e k i j ö i s t ä.
Välineen tulee s o p e u t u a y h t e e n muiden samaan
aikaan käytännössä olevien välineiden kanssa. Se ei saa
häiritä ja vaikeuttaa, vaan mieluummin edistää ja helpottaa
niiden käyttöä.
Syyt siihen, että välineillä tulee olla neljä ensiksi mainittua
pääominaisuutla, ansaitsevat pohdintaa. Vaatimus, että väli
neen pitää mahdollisimman t ä y d e l l i s e s t i suorittaa se
tehtävänsä, jota varten se on olemassa, selittyy osaksi siitä,
ettii se tällöin tehollaan tuottaa suurempaa mielihyvää kuin
vaillinaisesti toimiva väline, koska tarve sen avulla tulee täy
sin tyydytetyksi; osaksi siitä, että onnistuminen jo sinänsä
tuottaa tyydytystä ja iloa.
Kylmässä ilmanalassa käytetyn vaatetuksen tulee johtaa
lämpöä mahdollisimman vähän, asuinhuoneen ikkunalasin
tulee olla mahdollisimman läpinäkyvä, viivoittimen tulee olla
mahdollisimman suora, metsästys- tai sota-aseen tulee olla
mahdollisimman tappava - siinä muutamia esimerkkejä siitä
vaatimuksesta, että välineen tulee täydellisesti täyttää tarkoi
tuksensa. Sellainen väline, joka täyttää tehtävänsä täydelli
semmin kuin toinen, asetetaan sen edelle, edellyttäen kuiten-
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kin, ettei siihen olP. liittyneenä sen enemmän huonoja lisä
vaikutuksia.
ToJn,en vaatimus oli, että välineen tulee kuluttaa mahdolli
simman vähän energiaa. Lähinnä tarkoitetaan tällöin ensi
sijassa välineen k ä y t t ä j ä n energiaa, toisessa sijassa i n h i
m i 11 i s t ä energiaa, kolmannessa sijassa energiaa y I e e n s ii.
Vähimmällä energiamäärällä tahdotaan saada mahdollisim
man paljon aikaan - se on periaatteena kaikessa välineiden
valinnassa ja käytössä (Wilhelm Ostwaldin » Älä tuhlaa
energiaaln) Käyte1 ään esim. mieluummin keveästi liikkuvia
ajoneuvoja kuin raskasliikkeisiä, kaikkialla koetetaan vähentää
kitkaa, keksiä jä1jestelyjä, joissa esine saadaan käsiin mah
dollisimman vähällä vaivalla jne.
Energian määrä yksityisessä ihmisessä on r a j o i l e l t u,
hänen käytettävissään oleva ulkopuolinen energia niinikiiän
ja vihdbin ihmiskunnan käytettävissä oleva energia. Näyt
tääpä siltä, että koko maailmankaikkeudessa oleva energia
on rajoitettu. Energiaa koetetaan säästää. ja tekniikka pyr
kii e r ä ä n ä päämääränään juuri energian säästämiseen.
Järkilaskelmat saattavat ihmisen tähän. Lisäksi tulee se
seikka, että energian kulutus ihmiselimistössä, kun se yliltiiä
tietyn rajan, on mielipahasävyistä. Varsinkin on energian
hukkaaminen vastenmielistä, jos ihminen tietää, että olisi
olemassa toisia vähemmän energiaa tuhlaavia keinoja ja mene
telmiä, jotka eivät kuitenkaan sillä hetkellä ole käytettävissä.
Kolmantena vaatimuksena mainitsimme, että välineen täytyy
toimia mahdollisimman n o p e ast i. Tuottaa tyydytystä,
kun esim. saadaan oppilaat nopeasti oppimaan, saadaan sanu
viedyksi nopeasti perille, päästään nopeasti siirtymään pai
kasta loiseen. Jos on valittava kahden menetelmän, nopeam
man ja hitaamman välillä, yleensä valitaan edellinen.
Pyrkimyksessä nopeuteen ovat epäilemällä t u n t e e n
o m a i s e t m o t i i v i t vaikuttamassa, esim. kärsimättömyys,
multa myös r a t i o n a a I i n e n h a r k i n t a. On erikoi
sesti korostettava sitä seikkaa, että i h m i s e I ä m ä n p i
t u u s o n r a j a 11 i n e n. Tavallisesti etusijassa halutaan
t u I o s t a eikä sitä toimintaa, jonka aikaansaama tulos on.
Sentähden ei tahdota kuluttaa käytettävänä olevasta ajasta
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kovin suurta osaa tuohon toimintaan. Nopeuden vaatimus
on eri aikoina ollut erilainen: nykyaikana se on tehostetumpi
kuin ennen (ehkä yhteydessä kuolemattomuususkon häviä
misen kanssa). Halutaan elämässä ehtiä mahdollisimman
paljon. Varsinkin Amerikka on nopeuden tavoittelun maa.
Itämaat ovat näihin asti olleet toisella kannalla.
Vihdoin mainittiin, että välineen käyttö ei saa aiheuttaa
liian paljon m i e Ii p n h a s ä v y i s i ä 1 i s ä i 1 m i ö i t ä t a i
»v a h i n k o a» (terveydelle, moraalille, uskonnolle, yhteis
kunnalle jne.). Tämä kohta vaatii erikoisen tarkastelun. Tässä
mainitsemme vain, että jonkin välineen ensin esiintyessä usein
ylenmäärin korostetaan sen - todeJlisia tai luuloteltuja - hai
tallisia ja vahingollisia vaikutuksia.
Tehtävänämme tulisi olemaan tarkastaa, m i t ä p ä ä
s u u n t i a kulttuurin luomien välineiden kehitys on kulke
nut pyrkiessään edellämainittujen vaatimuksien täyttämiseen.
On tietysti aivan selvää, ettei yksityiskohtainen erilaisten väli
neiden selvittely voi tul1a kysymykseen. Sillä eri tapauksissa
ovat eri seikat tehneet välineen tarkoituksenmukaiseksi ja te
hokkaaksi. Meidän tehtävänämme ei voi olla mikään seikka
peräinen tekniikan esitys. Se kuuluu erikoistieteille (insi
nööritekniikalle, maanviljelystekniikalle, organisaatioteknii
ka11e, didakliikalle jne.). Mutta silti on mahdollista panna
merkille eräitä y 1 e i s i ä p i i r t e i t ä, jotka ovat tunnus
merkillisiä kaiken tekniikan kehitykselle. Mitkä piirteet ovat
aikojen kuluessa yhä enemmän korostuneet, tehostuneet ja
tu11eet yleisemmiksi? Meillä on täysi aihe olettaa, että yhä
yleisemmiksi käyneet piirteet ovat sellaisia, jotka ovat e d i s
t ä n e e t v ä 1 i n e i d e n t e h o k k u u t t a ja t a r k o i
t u k s e n m u k a i s u u t t a. Onhan kehitykselle ominaista,
että se eliminoi pois sen, mikä on epätarkoituksenmukaista ja
jättää elämään enemmän tarkoituksenmukaisen. Näin on
laita orgaanisten muotojen kehityksessä. Selektio-leorian pe
rusopinkappale on »sopivimman eloonjääminen». Saman
tapainen ilmiö on havaittavissa myös kulltuurin luomien
välineiden alalla. On aivan ilmeistä, että epätarkoituksen
mukaisemmat koneet ja laitteet suurin piirtein katsoen
ovat väistyneet tarkoituksenmukaisempien tieltä, tehottomam-
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mat menetelmät, työskentelytavat ja järjestelyt tehokkaam
pien tieltä. Primitiiviset maanviljelystyökalut ja muok
kausmenetelmät ovat säännöllisesti myös epätarkoituksen
mukaisempia ja epäkäytännöllisempiä. Samoin on laita kai
killa aloilla. Eikä ainoastaan aineellisen tekniil<an aloilla,
vaan myös henkisen. Esim. opetusmenetelmät ja koko opetus
järjestelmä on tullut tarkoituksenmukaisemmaksi ja tehok
kaammaksi, mikä ilmenee siinä, että opetuksen tarkoi
tukset saavutetaan nykyään varmemmin ja täydellisemmin,
että ne saavutetaan vaivattomammin ja helpommin, picnem
mälJä energian kulutuksella, että ne saavutetaan nopeammin
ja vihdoin vähemmällä tuskalla, hauskemmin. Sanalla sa
noen johtoaatteena on ollut: cito, cerlo, iw·tmde (»nopeasti,
varmasti ja miellyttävästi»), niinkuin jo Comeniuksen vaati
mus »Suuressa opetusopissa» kuului.
Mulatis muta11dis koskee ylläsanottu korkeimmankin hen•
gentoiminnan välineitä: tieteellisiä käsitteitä, teorioja ja tut
kimusmenetelmiä. Niitä käy varsin hyvin tarkasteleminen
tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden näkökulmasta.
Meidän aikanamme on eräissä tieto-opin suunnissa voillanut
jalansijaa käsitys, että tiede on tapa käsitellä todellisuutta
ja siinä vallitsevia suhteita henkisin välinein, jotka ovat
mahdollisimman ekonoomisia so. energiaa siiiistäviä, yksin
kertaisia ja tehokkaita. Tähänkin asiaan on tarkoituksemme
vielä palata.
Kun sanomme, että välineiden alalla kehitys on kulkenut
kohti tarkoituksenmukaista ja tehokasta, tarkoitamme, että
näin on tapahtunut s u u r i n p i i r t e i n katsoen, ei tie
tysti kaikissa yksityiskohdissa; sillä onhan taantumustakin
saattanut tapahtua, ja toisina aikoina taantumus on kestänyt
pitkiä aikojakin (kuten keskiaikana). Kuitenkin voidaan huo
leti sanoa, että ihmiskunta t e k n i 11 i s e s s ä s u h t e e s s a
o n m e n n y t e t e e n p ä i n; ainakin eräillä aloilla aivan valta
vastikin nim. a i n e e 11 i s e n tekniikan. Tämä puoli kehityksestä
onkin ainoa,jossa varmimmin on tapahtunut edistystä. Ei voida
mitenkään kieltää, että nykyajan ihmisellä on paljo paremmat
asunnot, vaatteet, ravinto, elämänmukavuudet, enemmän
tietoja ja taitoja, paremmat terveydelliset olot kuin ihmisillä oli
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6000 tahi vain 200 v. sitten. Tekniikka on myös ala, jossa
seuraavat polvet varmimmin tulevat rakentamaan nykyisten
saavutusten perustalle. Heillä tulee epäilemättä olemaan vielä
paremmat asunnot, vielä tehokkaammat ja käytännöllisem
mät koneet, vielä edullisemmat hygieeniset olosuhteet, vielä
suuremmat tiedot käytännöllisistä asioista kuin nykypolvella.
Mutta saattaa olla niin, että tämä onkin a i n o a ala, jossa
on tapahtunut ja tulee tapahtumaan todellista edistystä. Ei
ole ollenkaan sanottu, että ihmiset ovat tulleet moraalisessa
suhteessa paremmiksi ja kohonneet korkeammalle henkiselle
tasolle -kuin menneet sukupolvet, eikä ole ollenkaan varmaa,
ettii ihmiskunta vastaisuudessakaan tulee muuten olemaan sen
parempi tai henkisesti korkeammalla tasolla. Meidän ei tule
sekoittaa tekniikan ja älykeinojen kehitystä moraaliseen kehi
tykseen. Saattaapa olla, että ihmiskunta motaalisessa ja hen
kisessä suhteessa menee taaksepäinkin. Viime vuosikymmenien
näköharha oli, että ne pitivät teknillistä edistystä yleisen edis
tyksen mittapuuna, arvelivat, että samoin kuin teknillinen
kehity1i niin sanoaksemme omalla painollaan, automaattisesti,
menee eteenpäin, samoin ihmiskunta muussakin suhteessa
on tuleva yhä paremmaksi.
Spengler taas on nähdäkseni tehnyt sen erehdyksen,
että hän ei ole riittävästi ottanut huomioon, että kulttuu
rien »sielun» muuttuessa niiden puhtaasti teknillinen puoli
edelleenkin voi tärkeältä osaltaan jäädä jäljelle. Jos siis
nykyinen länsimainen kultluurisielu kuolisikin, ei siitä
ilman muuta vielä seuraa, että nykyisen tekniikan tulokset
häviävät jäljettömiin. Ne vain joutuvat toisenlaisen kulttuuri
muodon palvelukseen. Tietysti voi käydä niin, että uusi
kulttuuri ei tarvitse o s a a näistä saavutuksista, mutta että
k a i k k i häviäisi, on epätodennäköistä. Jopa sellainen ai
kaisemman kauden kulttuurin teknillisen puolen unhoon jää
minen, mitä tapahtui vanhan ja keskiajan vaihteessa, on ny
kyään hyvin vähän luultavaa. Eräs huomioon otettava tekijä on
jo k i r j a p a i n o t a i t o, joka tekee, että ainakin kirjoissa
nykyinen tekniikka on säilyneenä. Vaikka kaikki nykyajan
autot hävitettäisiin, ei »auton idea» - käyttääkseni tällaista
Platonia mukailevaa sanontaa - silti olisi ihmiskunnalta men-

nyt hukkaan, sillä voitaisiinhan kirjoissa olevain selitysten
perusteella taas konstruoida autoja. Se taas, että kaikki kir
jatkin häviäisivät, ei ole luultavaa, kun tietää, kuinka suun
nattomasti niitä on yksityisten ja julkisissa kirjastoissa. Aivan
toista oli, kun vanhan ajan kulttuurisaavutukset olivat kät
kettyinä· harvoihin käsinkirjoitettuihin teoksiin.
Kun käymme tarkastamaan kulttuurin luomissa välineissä
yleisesti tavattavia piirteitä, lähdemme siitä käsityksestä, että
yleiset piirteet ovat yhteydessä välineiden tarkoituksenmukai
suuden kanssa. Emme voi asettua sille kannalle, että ne
j o k a i s e s s a tapauksessa olisivat tarkoituksenmukaisia.
Meidän on nim. muisteltava, että monikin asia kerran alkuun
päästyään leviää edelleen, vaikka siitä ei aina ole mitään
varsinaista hyötyå. Siitä tulee muoti, tapa, traditio. Niinpä
esim. aikamme funktionalismi rakennustaiteessa ja sisustus
arkkitehtuurissa tosin oli ensin suoranaisten tarkoituksenmu
kaisuusnäkökohtien hallitsema suuntautuma; mutta sittemmin
se on tunkeutunut sellaiseenkin, missä se ei enää tuota mitään
varsinaista hyötyä, vaan on pelkkä tyylimuoto (esim. funkki
kirkko ). Länsimaisessakin kulttuurissa esiintyy .eräiden vä
lineryhmien tarkoituhc.nmukaisten piirteiden tunkeutumista
aloille, joilla niitä ei tarvita. Ne edustavat siellä vain tietyn
laista »tyyliä». Kun ihmiset ovat tottuneet näkemään usein
tietynlaisen muodon, syntyy heissä tarve nähdä sitä kaikkialla.
Siitä muodostuu malli muullekin.
Meidän tehtävänämme olisi siis tarkastaa, mitä yleisiä ja
aikojen kuluessa y h ä e n e m m ä n k o r o s t u n e i t a
p i i 1· t e i t ä on kulttuurin luomassa tekniikassa havaittavissa.
Yleiskatsauksen saamiseksi luettelemme ne tässä alustavasti:
1. Kenties tärkein kulttuurin luomien välineitten alalla
merkillepantava piine on niiden tendenssi tulla yhä k o n s
t a n t i m m i k s i, p y _s y v ä m m i. k s i. Samalla se mcr. kitsee sitä, että muodostuu p y s y v i ä v ä l i n e t y y p p e j ä.
Nimitän tätä ominaisuutta välineen k o n s t a n s s i k s i.
Kaikilla aloilla koetetaan luoda välineitä, jotka eivät muutu,
vaan pysyvät mahdollisimman suuressa määräss� samoina.
Ihanne tietysti olisi, että väline pysyisi a b s o l u u t t i s e s t i
s a m a n a. Konstanssin vaatimus esiintyy, ei ainoastaan
8 - Ahlman
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aineellisten välineiden alalla, joilta vaaditaan k i i n t e y t t ä
tai m u u t t u m a t t o m u u t t a fyysillisessä suhteessa ja
välineen t o i m i n n a n sa m a n a p y s y m i s t ä, vaan
myös henkisten välineiden alalla. Tulemme näkemään, että
k ä s i t t e i d e n muuttumattomuuden vaatimus on muuan
erikoistapaus yleisestä konstanssivaatimuksesta. Kenties myös
logiikan i d e n t i t e e t t i I a k i voidaan nähdä tässä valossa,
2. Toinen piirre on välineen s ii ii n n ö11 i s y y s j a
y k s i n k e r t a i s u u s, sen niin sanoaksemme m a t e
m a a t t i n e n rakenne. Aikojen kuluessa on huomattavissa
taipumus luoda yhä säännöllisempiä, yksinkertaisista, mate
maattisesti määrättävissä olevista elementeistä kokoonpan
tuja välineitä. Esim. taulu, pöytä, ikkuna ovat useimmiten
suorakaiteen muotoisia, tiet koetetaan tavallisesti saada mah
dollisimman suoriksi.
3. Välineitten o b j e k t i e n h o m o g e e n i s u u s: Mo
nessa tapauksessa välineen objektia ensin tietoisesti muoka
taan,. jotta · se sopisi välineeseen ja jotta väline voisi siihen
tehokkaasti vaikuttaa. Tavallaan on tällöin välineen objektikin
väline. Voimme havaita, että välineiden objektien muokkaa
misessa noudatetaan hyvin yleisesti sitä periaatetta, että objek
tit on saatava ainakin jossakin suhteessa ja jossakin määrin
yhdenmukaisiksi, tai koetetaan aikaansaada homogeenista
massaa välinettä varten. Aineellisen tekniikan alalla voimme
varsin yleisesti panna tämän merkille. Useimmat koneet
ovat työskentelyltään sen luonteisia, että ne edellyttävät aikai
sempaa yhdenmukaistamis-1. homogeenistamisvaihelta. Sama
ilmiön havaitsemme henkisenkin tekniikan alalla. Koulutyö
edellyttää oppilasaineksen homogeenisuutta eräissä suhteissa
jne. Tulemme huomaamaan, että tämä homogeenistamistoi
minta ulottuu älyllisen toiminnan korkeimmille huipuille
saakka.
4. Välineiden e r i11 i s t ä m i n e n: Ne ainekset, joista
väline konstruoidaan, erotetaan alkuperäisestä, »luonnolli
sesta» ympäristöstään ja niistä muodostetaan erillinen, uusi
kokonaisuus, jota voidaan siirtää, asettaa uusiin ennen nä
kemiittömiin yhteyksiin. Kulttuuriesineitten varsin yleinen
ominaisuus on niiden s i i r r e t t ä v y y s, i r r a 11 i s u u s.
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Mitä pitemmäl1e tekniikka kehittyy, sitä encmmiin siinä esiin
tyy irrallisuutta. Kulttuuritoiminta irroittaa objekteja maasta
tai yleensä alkuperäisestä »luonnollisesta» ympäristöstä. Tämä
lisääntyvä irrallisuus esiintyy myös välineen o s i s s a, jotka
niin sanoaksemme alkavat viettää erillistä elämää. Näin käy
mm. mahdolliseksi välineen osan korvaaminen uudella osalla.
Välineen osista tulee suhteellisesti itsenäisiä välineitä. Nyt
mainittu piirre tulee esiin myös henkisellä alalla.
5. Välineen k y k y v a i k u t t a a y h l'a i k a a m a h
d o l l i s i m m a n I a a j a l l e t a i m o n i i n o b j e k t e i
h i n: Tälle ominaisuudelle en ole keksinyt mitään lyhyttä
nimitystä. Tarkoitan sitä ominaisuutta, joka on esim. ra
diolla, julkisella esitelmällä, luokkaopctuksella, mutta myös
sillä menetelmiillä, että esim. desinfioidaan kaasulla koko
nainen huoneisto bakteerien hävittämiseksi. Nyt puheenaoleva
ominaisuus on sama, mikä kansanomaisesti ilmaistaan sa
nontatavalla: »lyödä monta kärpiistä yhdellä iskulla».
6. Välineen m o n i s t e t t a v u u s ja j o u k k o t u o
t a n t o: Sellaisella välinelyypillä, jota voidaan monistaa,
on suuremmat mahdollisuudet levitä ihmisten keskuuteen.
Tällä sanalla tässä tarkoitan sitä, että on olemassa välineitä,
jotka valmistavat samaa välinetyyppiä lukuisia kappaleitr
Tästä syystä ovat sellaiset välineet levinneet, joita valmiste
taan t e h das m a i s e s t i, niinkuin muuten nykyään useim. pia välineitä (jalkineita, talouskaluja ym.) valmistetaankin.
Kirjapainotaidon keksimisen suunnaton merkitys oli siinä,
että kyettiin monistamalla valmistamaan epälukuinen määrä
saman kirjan kappaleita.
7. Välineen »p u h t a u s»: Tällä ominaisuudella tarkoi
tan sitä, että väline suorittaa vain y h d e n tehtävän eikä
palvele monia tarkoituksia samanaikaisesti. Kulttuurissa on
havaittavissa selvä kehitys yhä suurempaa »välinepuhtautta»
kohti. Usein tämä on melkein samaa, mitä tarkoitetaan d i f
f e r e n t i o i t u m i s e l l a. Pyrkimys »puhtauteen» näyttäy
tyy myös henkisten välineiden alalla. Kehitetään esim. yhä
»puhtaampia» käsitteitä. Matematiikka on loistavin esimerkki
puhtauspyrkimyksen · täyttymisestä henkisellä alalla.
Jo siv. 108 huomautimme, että välineen käytön tulee edel-
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lyttää mahdollisimman h e 1 p o s t i o p i t t a v a a menetel
mää. Siten mahdollisimman monet henkilöt vaivatta kykene
vät omaksumaan välineen käyttötaidon. Helpommin käytet
tävä väline syrjäyttää vaikeammin käytettävän. Sentähden
esim. parranajokone on syrjäyttänyt partaveitsen käytön.
Suuri osa. teollisuudesta on sellaista, ettei työskentely sen pal
veluksessa vaadi erikoisia ennakko-opintoja eikä ammattitai
toa. Amerikan vahva taloudellinen asema ei suinkaan johdu
siitä, että ammattitaito sieJlä olisi korkealla, vaan pikemmin
kin siitä, että siellä on osattu ottaa käytäntöön välineitä, jotka
eivät vaadi ammatlitaitoja. Tähän seikkaan emme tuonnem
pana enää erityisesti palaa.
Sitävastoin tarkastelemme seuraavassa lähemmin muita
nyt lueteltuja välineiden yleisiä ominaisuuksia.
Konstanssi.

Veri:atkaa·mme toisiinsa o r g a a n i s t a· l u o n t o a ja
k u l t t u u r i n l u o in a a t e k n i i k k a a. Voimme ha
vaita e l i m i e n ja kulttuurin luomien v ä l i n e i <l e n
välillä seuraavan erotuksen. Elimiltä puuttuu se samana
pysyväisyys, se kiinteys ja muuttumattomuus, mikä välineille
on enimmäkseen ominaista. Elimet kasva,•at tai surkastuvat,
muuttavat jonkin verran muotoaan ja usein myös asentoaan,
niissä tapahtuu fysiologisia prosesseja (aineenvaihduntaa ym.).
Niiden työskentely ei aina ole samanlaista, se on toisinaan
hitaampaa, toisinaan kiihtyneempää, toisinaan heikompaa,
toisinaan voimakkaampaa. Elimien toiminta muuttuu kul
loinkin vallitsevien olosuhteiden mukaisesti.
Ajatelkaamme esim. ihmisen kättä, tuota elintä, josta Aristo
teles sanoi, että se on organon organön, »välineitten väline».
Käsi on tärkein elin, jonka avulla ihminen aiknansaa muu
toksia ulkoisessa häntä ympäröivässä maailmassa. Emme voi
väittää, että käden ainoakaan asento on sen »varsinainen)>
asento, vaan käsi saa eri muodon aina sen objektin mukaan,
johon on vaikutettava, tai sen työn mukaan, mikä on tehtävä.
Sormet asettuvat eri asentoihin. Myös se voima, millä käsi
kulloinkin työskentelee, on hyvin erilainen, samoin ovat
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yaihtelevia ne liikkeet, joita käsi suorittaa. Mitään luontaista
konstanssia emme havaitse käden toiminnassa. Juuri tämän
johdosta käsi voi kelvata niin monenlaiseen, käyttämään niin
monenlaisia välineitä.
Jos luomme katseemme kulttuurin luomiin, keinotekoisiin
välineisiin, teemme sen huomion, että ne ovat ensinnäkin
usein valmistetut k o v e m m a s t a aineesta kuin ihmis
ruumiin useimmat elimet. Ne ovat valmistetut esim. kivestä,
puusta, metalleista. Ajatelkaammepa esim. jo alkukantai
sia aseita ja työkaluja tai talousesineitä! Toiseksi: välineet
eivät käytettäessä muuta muotoaan tai, mikäli muuttavat,
tekevät sen ihmiskäden sääteleminä tiettyjen rajojen sisäpuo
lella.tai tapahtuu muuttumista mekaanisten voimien vaiku
tuksesta tietyllä konstantilla tavalla, jonka ihminen on mää
rännyt (vrt. kello, lämpömiltari). Keinotekoisissa välineissä
ei tapahdu muutosta kulloinkin vallitsevien satunnaisten olo
suhteiden mukaan samalla tavoin kuin kädessä tai ruumiin
elimissä yleensä. Sentähdcn käsi soveltuu paljon useampia
tehtäviä suorittamaan kuin vasara tai kirves tai kynä. Väline
vaalii tämän vuoksi aina objektien suurempaa samanlai
suutta - seikka, joka on aiheuttanut luon jo aikaisemmin
mainitsemamme tarpeen muokata objektit yhdenmukaisiksi,
jotta väline voisi niihin tehokkaasti vaikuttaa.
Se, että ohjektit ovat yhdenmukaisia, johtaa tosin sekundää
l'isesti siihen, että eräiltä r u u m i i n 1 i i k k e i l t ä (eri
koisesti käden liikkeillä) vaaditaan yhdenmukaisuutta, jotta
ne olisivat mahdollisimman tarkoituksenmukaisia. N ä i n
tulee kulttuurikehityksen johdosta o r g a a n i s t e n k i n
välineiden t o i m i n l a a n konstanssin piirre, joka niille
luonnostaan oli vieras. Vihdoin aletaan varta vasten tutkia,
millaiset liikkeet suorittavat tietyn tehtävän mahdollisimman
pienellä energiankulutuksella, mahdollisimman nopeasti ja
samalla mahdollisimman täydellisesti ja täsmällisesti. Ruu
miin liikkeistä muodostuu täten eräänlaisia keinotekoisia
välineitä, joita vallitsevat samat lait kuin muitakin välineitä.
Järjestelmällisesti on kuten tunnettua liikkeiden tarkoituk
senmukaista »standardisointia» tapahtunut amerikkalaisessa
Taylor-järjestelmässä, Tämä järjestelmä täyttää epäilemättä

118
niistä neljästä perusvaatimuksesta, jotka aikaisemmin olemme
maininneet, erinomaisella tavalla kolme (täydellinen teho,
energian säästö, nopeus); ainoastaan neljännen toteutumi
sesta, siitä, eikö menetelmä ehkä aiheuta haitallisia sivu
ilmiöitä (rasittumista tms.), voitaneen olla eri mieltä. Työ
miesten taholla on sitä sanottu »hiotusjärjestelmäksi». Taylo
rismin valo- ja varjopuolia on käsitellyt mm. A. R. Kurki
teoksessaan »Tekniikka ja kulttuuri». Tässä toteamme vain
järjestelmän olemassaolon, joka aiheemme kannalta on mie
lenkiintoinen ilmiö, varsinkin siinä esiintyvän konstanssi-piir
tecn vuoksi: se edellyttää, että liike on jatkuvasti suoritettava,
mikäli mahdollista, samalla tavalla; ihmisen pitää sanalla
sanoen toimia kuin k o n e.
Edellä olemme viitanneet siihen erotukseen, mikä on ole
massa l u o n n o 11 i s t e n v ä 1 i n e i d e n so. elimiemme
ja niiden luonnollisen työskentelyn ja toisaalta k u I t t u u r i
v ä 1 i n ei. d e n ja niiden työskentelyn välillä. Voimme suo
rittaa myös· eriiän toisen vertailun: kulttuurin ai k a i s e m
p i e n. ja m y ö h e m p i e n kehitysvaiheiden välillä. Ha
vaitsemme, että aikaisemmin vallitsi pienempi konstanssi kuin
myöhemmin. Alkukantaiset asumukset ovat tilapäisesti ko
koonkyhättyjä, vähemmän kestävästä aineesta tehtyjä (lumi
ja risumajoja, telttoja, kotia yms.) Myöhemmin alettiin tehdä
pysyviä ja lujempia asumuksia puusta ja vihdoin poltetusta
savesta - tiilirakennukset - tai kivestä. Nykyään rakennus
aineena on erittäin kestävä betoni. V:n 600 paikkeilla e.l{r.
näyttää lujien asumusten rakentaminen tulleen yleiseksi antii
kissa ja luultavasti myös Intiassa, tuohon aikaan, jolloin muu
tenkin kulttuurissa tapahtui mullistusta (luotiin kronologiasta
kiinnipitävä historiankirjoitus, kirjoitus tehtiin käytännöllli
semmäksi ja yleistyi, tieteen perustus laskettiin, leimattu me
talliraha tuli käytäntöön). Esiintyi lisääntynyttä pyrkimystä
konstanssiin. Kivirakennukset, samoin kuin kirjoitus ja tavaltaan - metalliraha uhmaavat aikaa. Ne eivät helposti
häviä tai pilaannu, ne ovat jatkuvasti pitkän aikaa käytettä
vissä.
Eräs seikka.joka tässä yhteydessä ehkä ansaitsee huomiota, on
se, että ihmiskunnan historia osoittaa, kuinka aikojen kuluessa
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yhä enemmän ovat tulleet käytäntöön k o v a s t a m e t a I
I i s t a tehdyt välineet. Se metalli, joka tässii on tärkein, on
rauta ja siitä valmistettu vielä kovempi teräs. Ainepuoleltaan
nykyinen kulttuurimme on m e t a l l i- ja ennen kaikkea
r a u t a- j a t e r ä s k u l t t u u r i a. Työkalut ja aseet alet
tiin jo aikaisin valmistaa metallista, pronssista ja raudasta, ja
sittemmin on raudan ja teräksen käyttö yhäti lisääntynyt,
niin että nykyään niistä tehdään paljon sellaista, mihin
ennen käytettiin puuta, esim. kulkuneuvot (laivat ym.), maan
viljelystyökalut ja kaikenlaiset koneet. Jos jokin kone kck
siläiin, voi tavallisesti jo ennakolla sanoa, että se on metal
lista tehty. Huonekalujakin on alettu valmistaa metallista.
Että metallit, nimenomaan kovat metallit, ovat keinotekois
ten välineiden piirissä saaneet niin hallitsevan aseman, on
edellä sanomamme perusteella käsitettävissä. Metalli on kes
tävämpää ja kulumattomampaa kuin useimmat muut ai
neet (esim. puu). On siis se etu, että siitä tehtyä viilinettä
voidaan pitkän aikaa käyttää. Metallista tehty väline säilyt
tää muotonsa ja muutkin ominaisuutensa kauan muuttu
mattomina: se ei kuten puu väänny, se ei ole kemialli
sille vaik_utuksille yhtä altis, sen osat pysyvät siinä keskinäi
sessä suhteessa, mikä on tarpeellinen välineen tarkoituksen
mukaiselle toiminnalle; väline toimii siis pitkän aikaa kons
tantilla tavalla. Kovan massansa vuoksi metalliesineelle
voidaan antaa täsmällisesti määrätty muoto. Tuskin mis
tään aineesta voida saada syntymään niin lähelle geomet
rista täsmäJJisyyttä pääseviä tasoja, käyriä pintoja, niin suora
viivaisia särmiä kuin metallista. Siinä päiistään millimetrin
murto-osien tarkkuuteen.
Nykyajan t i e t e e n e k s a k t i s u u s on mitä Hiheisim
rnässä yhteydessä kovien metallien kanssa. Kaikki tarkka
mittaaminen perustuu ainakin välillisesti koviin metalleihin.
Me ymmärrämme myös, minkä tähden kulttuurissa teknilli
seksi probleemaksi täytyy muodostua pyrkimys aikaansaada
mahdollisimman kulumatonta, lämpövaihteluille mahdolli
simman vähän altista, yleensä mahdollisimman konstanllia,
samana pysyvää metalliseosta. Metallit käytännöllisesti kat
soen toteuttavat absoluutHsuuden aineellisessa maailmassa.
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Jos absoluuttisen geometrisuuden ihanne yleensä on toteu
,tettavissa, niin vain metallien avulla. Kaikki hienomeka
niikka työskentelee niillä (apunaan kaksi ihmisruumiin elintä:
silmä ja käsi).
Metalleilla on eräitä toisia etuja, jotka eivät samassa määrin
kuin nyt mainitut ole yhteydessä konstanssiperiaatteen kanssa.
Tarkoitan lähinnä objektin homogeenisuuden vaatimusta.
Metalleista syntyy harvinaisen homogeenista massaa. Tämän
kin johdosta juuri metallivälineiden joukkotuotanto on niin
luonnollinen.
Huomautamme vielä eräästä seikasta, joka voidaan panna
merkille kulttuurin kehityksessä. Se koskee välineen t o i
m i n n a n konstanssia, toiminnan samanlaisena ja ainakin sää
dettävänä · pysymistä. On pyritty yhä enemmän siihen, että se
käyttövoima, mitä välineen työskentely edellyttää, olisi jat
kuvasti saatavissa sekä vaikutukseltaan ja voimaltaan tasaista.
Niin kauan kuin voiman lähteenä on eläin tai ihminen, ei
tämä edellytys ole taattu, mutta ei myöskään käytettäessä
suoraa.n, so. muokkaamatta luonnosta saatavaa epäorgaanista
energiaa esim. vesivoimaa tai tuulta. Koskessa on enemmän tai
vähemmän vettä ja sen johdosta vesimyllyssä on enemmän tai
vähemmän voimaa. Tuuli puhaltaa hiljemmin tai kovemmin,
ja sen johdosta purjelaiva tai tuulimylly kulkee hiljemmin tai
kovemmin. Voi myös vallita täysin tyven ilma. Ratkaiseva
muutos tapahtuu vasta silloin, kun ihminen itse muokkaa ja
säätää luonnosta jatkuvasti saatavaa energiaa. Se tapahtui
käänteentekevällä tavalla ensin höyryvoiman käytäntöön
otossa.. Mutta senkään käyttämän koneen tasainen käynti ei
ole täysin taattu, niin kauan kuin polttoaine saattaa olla
jossakin määrin epähomogeenista eikä voimakoneen syöttä
minen sillä tapahdu automaattisesti. Sentähden oli edis
tysaskel, kun polttoaineena voitiin käyttää aineita, jotka tie
dettiin mahdollisimman homogeenisiksi sentähden, että ne oli
t e h t y homogeenisiksi (esim. paloöljyä, bensiiniä)ja konetta
voitiin niillä syöttää automaattisesti. T ä y d e 11 i s i n ta
saisuus on kuitenkin saatavissa sähköenergian avulla. Siinä
meillä on homogeeninen energia, joka voidaan saada vir
taamaan aivan tasaisesti,
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Se konstanssin piirre, minkä olemme nähneet varsinaisen
fyysillisen tekniikan alalla, ulottuu paljo laajemmalle. Se tu
lee esim. näkyviin organisoidussa i h m i s t e n k ä s i t t e
i y s s ä. Ensinnäkin ihmisten fyysillisessä organisoinnissa.
Selvimmin se pistää silmään sotilaallisissa joukkomuodostel
missa. Tällaisia ovat rivistöt, marssijärjestykset ym., joissa
jokaisella yksilöllä on pysyvä paikkansa ja joissa sama usein
geometrinen kuvio koetetaan mahdollisimman mukaan säi
lyttää: rivit suorina, marssirivistöt suorakaiteen muotoisina
jne. Liikkeiltä vaaditaan yhdenmukaisuutta. (Taistelussa kui
tenkin pitkälle menevä yhdenmukaisuus jo on haitaksi, koska
siten vihollisen hävitysaseiden kohde tulee niille edullisem
maksi. Esim. on vahingollista, että hyökkäys tapahtuu suo
rassa ketjussa, tässä on epäsäännöllisyys hyökkääjälle pa
rempi.)
Yleensä kaikkialla, missä liikutellaan suurempia ihmis
määriä, on tarkoituksenmukaista, että vallitsee j ä r j e s t y s,
jonka olemus on siinä, että ihmismuodostelma pysytetään
samanlaisena ja suoritetaan yhdenmukaisia liikkeitä. Myös
kin kouluorganisaatiossa on näin laita. Oppilaat.istuvat luo
kassa kukin samalla paikallaan, pulpetit muodostavat sään
nöllisen samanlaisena pysyvän ryhmän. Sangen usein vaa
ditaan oppilailta samoja toistuvia liikkeitä esim. voimistel
taessa, lausuttaessa kuorossa jne.
Voidaan sanoa, että joukkokokonaisuus yleensä toimii sitä
tarkoituksenmukaisemmin, mitä enemmän siinä on konstans
sia, saman yhdenmukaista toistamista, samalla sanoen: mitii
enemmän siinä on järjestystä. Tosin on olemassa myös liika
organisointia. Tällöin yhdenmukaisuus, säännöllisyys, sama
napysyväisyys ja saman toistuminen ei enää palvele mitään
tarkoitusperää tai on korkea-asteisempaa, kuin saavutettava
tarkoitus vaatii. Organisointi on muuttunut itsetarkoitukseksi.
Kulttuurissa tavataan tällaistakin ja toisinaan hyvinkin suu
ressa määrässä. (Liikaorganisointia saattaa olla esim. jos
koulussa oppilaita vaaditaan viittaamaan täysin yhdenmukai
sella tavalla.) Nämä ilmiöt vaatisivat erityistä tarkastusta, jol
loin olisi kiinnitettävä huomio myös niihin psykologisiin teki
jöihin, jotka yleensä aiheuttavat sen, että tarpeettomasti paisu-
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tetaan niitä piirteitä, jotka aina jossakin maarm ovat omi
naisia kaikelle keinotekoiselle välinetoiminnalle.
Mainitsimme jo, ettei konstanssi esiinny ainoastaan siinä
muodossa, että väline y k s i l ö, vaan myös siinä, että vä
line t y y p p i pysyy samana. Yksilön ja tyypin ero tosin
tässä tapauksessa on usein epämääräinen. Jos joku henkiJö
tietyssä tarkoituksessa joutuu jatkuvasti toistamaan jotakin
liikettä samanlaisena, niin tarkkaan ottaen kyseessä on m o n t a
s a m a n l a i s t a l i i k e t t ä, liiketyyppi uudistuu, joskin
sanomme, että »sama liike» uudistuu, jopa, että liike jatku
vasti pysyy samana. On tuskin aihetta pitää tätä jonakin muuna
kuin nyt pohdittavana olevan konstanssipiirteen ilmauksena.
Vieläpä silloinkin, kun m o n e l h e n k i l ö t toistavat )>saman
liikkeen», voidaan sanoa, että kyseessä on ainakin t y y p i n
k o n s t a n s s i.
Koko kulttuuri lepää suureksi osaksi ihmisten käyttäyty
misen tyyypikonstanssilla. Kasvatus on suureksi osaksi tyyppi
konstanssin- istuttamista ihmiseen.
Voidaan tietysti kysyä, m i k ä ilmiöissä lopulla pysyy s a
m a n a ja o n k o mitään t o d e l l i s t a samana pysyväi
syyttä. Kaikki samuus todellisuuden maailmassa on vain liki
määräistä. Eihän lujinkaan metalliesine hetkeäkään pysy
absoluuttisen samana. Aina siinä tapahtuu pientä mikro
skooppisia muutosta, ainehiukkasten poistumista tms., mutta
käytännöllisesti katsoen sitä voidaan sanoa samaksi esineeksi.
Mikään absoluuttisuuden ihanne ei ole t o t e u t u n e e n a to
dellisuudessa, ei edes ihmismielikuvituksessakaan. Abso
luuttinen voidaan ainoastaan ajatuksen avulla p o s t u l o i d a.
sitä ei kyetä koskaan täydellisesti toteuttamaan. Mutta voidaan
kuitenkin päästä yhä lähemmäs ihannetta. Kulttuurin kautta
tämä varsinkin eräissä tapauksissa on mahdollista.
Absoluuttisuudesta puhuttaessa ansaitsee eräs kulttuurin
luoma väline tulla tarkastelun alaiseksi, nim. m i t t a. Mit
taamisen avulla aikaansaadaan esineiden välinen samanlai
suus kvantatiivisessa suhteessa. Kun maailmassa esiintyy run
saasti kulttuurivälineiden keskistä yhdenmukaisuutta, tyypin
konstanssia, perustuu tiimä enimmäkseen mittaamiseen (esim.
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rautateiden kiskonvälit, monien esineiden standardisoidut
koot, edelleen lämmön ja sähkövirran voiman mittaaminen).
Mittaaminen edellyttää kahdenlaista konstanssia: l. itse
k o n k r e e t t i s e n m i t t a k a p p a l e e n konslanssia ja
2. m i t t a t y y p i n konstanssia.
Mittakappaleen täydellinen konstanssi edellyttää oikeastaan,
että maailmassa olisi ainakin y k s i ehdottoman kiinteä kap
pale, · jota voitaisiin käyttää lähtökohtana. l{iinteys, muut
tumattomuus on tämän »alkumittakappaleen>> olennainen
ominaisuus. Siinä metrimitan »prototyypissä», joka. sijaitsee
kansainvälisessä mittojen ja painojen toimistossa Pariisissa
(Sevresissä), ei ole pääasia, että se on yksi 40. tuhannesosa
maapallon meridiaanista, vaan se, että se on mahdollisim
man p y s y v ä · (tämä mitta on valmistettu platinan ja iridiu
min lejeeringistä, lämpömäärän tulee olla 0°).
Mutia yhtä tärkeätä kuin mitan alkukappaleeseen samana
pysyväisyys on, on, että muut mittakappaleet ovat tämän
prototyypin mukaisia. Tiissä siis pyritään tyypin konstanssiin.
Meistä tuntuu helposti siltä kuin esim. 1 mm olisi jotakin
aivan absoluuttista, jokin absoluuttisen täsmällisesti mää
rätty pituus. Sen johdosta, ettei absoluuttista mittakappaleen
ja vielä vähemmän miltatyypin konstanssia voida toteuttaa,
ei 1 mm (sen enempää kuin mikään muukaan pituus) kui
tenkaan ole mitään absoluuttista, joskin käytännössä voidaan
hyvällä syyllä puhua siitä konstanttina suureena.
Mahdollisimman konstanttien miltayksikköjen käytäntöön
ottaminen on epäilemättä aineellisen kulttuurin kohoari1isen ja
myös tieteen kehityksen kannalla tärkeimpiä edistysaskeleita,
mitä on tehty. Vain niillä mittaaminen on tehnyt mahdolli
seksi sen eksaktisuuden, mitä molemmat edellyttävät. Mittaaminen on läheisessä yhteydessä myös säännöllisyyden
ja homogeenisuuden kanssa. Ainoastaan säännöllistä ja
homogeenista käy mittaaminen. Usein kuitenkin on mitattava
objekti otaksuttava säännölliscmmäksi ja homogeenisemmaksi
kuin se todellisuudessa onkaan, jolta mittaaminen kävisi
päinsä.
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Matemaattinen säännöllisyys.
Jos suuntaamme katseemme kulttuuriyhteisöön kuuluvia
ihmisiä ympäröivään aineelliseen todellisuuteen, näemme siinä
runsaasti keinotekoisia esineitä, joi1le on ominaista säännölli
nen geometrinen muoto. Näemme ympärillämme taso- ja
pallopintoja, suunnikkaita, lieriöitä, särmiöitä, kuutioita jne.
Havaitsemme muutenkin matemaattista säännöllisyyttä: rivejä
ja sarjoja samanlaisia esineitä ja liikkeitä, symmetriaa ja muun
laisia matemaattisesti ilmaistavia suhteita. Tosin eivät mit
kään havaitsemistamme esineistä ja ilmiöistä toteuta abso
luuttista, ideaalista matemaattista säännöllisyyttä, mutta 011
päästy sitä lähelle, ja ilmeisesti on noita esineitä valmistettaessa
ja liikkeitä järjestettäessä matemaattinen säännöllisyys ollut
tavoiteltuna ihanteena. Ei tarvitse muuta kuin katsella itseämme
ympäröiviä huonekaluja: pöydän pinta on suunnikkaan muo
toinen taso, sen jalat ovat yhtä pitkät, seinillä riippuvat tau
lut ovat muodoltaan suunnikkaita, mahdollisesti ympyröitä
tai soi�ioita, lampun kupu on pallonpuoliskon muotoinen;
huoneen ikkunalasien pinnat ovat tasomaisia, muodoltaan
samanlaisia suunnikkaita, koko huone on säännöllinen geo
metrinen kappale, lattia on tasopinta. Talolla, jossa asun, on
säännöllisen geometrisen kappaleen muoto, kadut ovat suo
ria, niiden rajoittamat korttelit neliömäisiä. Rakennukset on
valmistettu tiilistä tai laudoista, yleensä yhdenmukaisista,
säännöllisistä rakennusaineyksiköistä. Syödessä käytämme
lautasia, jotka ovat muodoltaan ympyrämäisiä ja tasapohjai
sia, juomalaseja, joiden muoto on geometrisen säännöllinen.
Jos menemme johonkin teollisuuslaitokseen, saamme siellä
tehdä samanlaisia havaintoja: koneet ovat rakennetut sään
nöllisistä kappaleista, niissä on ympyränmuötoisia osia (pyö
rät), lieriöitä ja tasopintoja, myös koneiden valmisteilla 011
usein geometriset muodot. Koneiden toiminta on säännöl
listä, _niiden teho kvantitatiivisessa suhteessa säännösteltä
vissä ja käynti kvantitatiivisesti luettavissa erilaisista mittari
laittcista.
Jos siirrymme kaupungin ulkopuolelle, havaitsemme, että
tien tekemisessä on pyritty toteuttamaan samanlaisia näkö-
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kohtia: se on koetettu tehdä pinnaltaan tasomaiseksi, kaik
kialta yhtä leveäksi, mahdollisimman suoraksi. Viljelyksissä
on ilmeisesti pyritty tasaisuuteen, joskaan ei suoranaiseen
tasomaisuuteen; niidenkin muoto on mittausopillisen sään
nöllinen. Kylvökoneen kylvämä vilja kasvaa säännöllisissii
suorissa riveissä, istutetun metsän puutkin on usein pantu
kasvamaan samalla tavoin.
Vaatteisiin, joilla itseni verhoan, on räätäli koettanut saada
tietynlaista symmetriaa ja säännöllisyyttä, lanka, jota niiden
kutomiseen on käytetty, on tasapaksua, napit ovat ympyrän
muotoisia ja yhdenlaisia, suoraksi riviksi neulottuja.
Paperi, jolle kirjoitan, on muodoltaan suorakaiteen muo
toista, sileätä, tasapaksua, neliöiksi viivoitettua; kirjoilla,
joita luen, kynällä, jolla kirjoitan on niinikään säännöllinen
muoto.
Tässä vain muutamia vähäisiä esimerkkejä aineellisten
kulttuurivälineiden geometrista säännöllisyyttä tavoittelevasta
muodosta ja muusta matemaattisesta säännöllisyydestä. Niitä
voisi esittää kirjaimellisesti sanoen kuinka paljon tahansa.
Kaikki tällainen säännöllisyys tuntuu meistä aivan »luonnol
liselta» sentähden, että sitä näemme alati ja olemme siihen
pienestä pitäen tottuneet. Mutta se ansaitsee kuitenkin merldlle
panemista, kun on kysymys kulttuurin teknillisistä piirtdstii.
Sillä ensinnäkään ei siinä luonnossa, johon ihminen ei ole
vaikuttanut, ole kovinkaan paljon tällaista säännöllisyyttä.
Siellä ei ole kuutioita, Iieriöitä, palloja - varsinkaan jos ase
tamme ankarampia vaatimuksia - paitsi sattumalta tai har
vassa ( esim. kristalli en muodossa). Eläinten ruumiit ja kas
vien muodot eivät ole kokoonpannut samanlaisista geometris
muotoisista osista kuin ihmisen koneet ja muut teknillisen
kulttuurin tuotteet. Sellainen, kulttuurissa niinlukuisasti
esiintyvä välineen osa kuin akselin ympäri liikkuva p y ö r ä,
on koskemattomassa alkuperäisessä luonnossa täysin tunte
maton. Eläimet ja kasvit ovat rakennetut aivan toisenlais
ten periaatteiden mukaan kuin inhimilliset teknilliset lait
teet. Tässä kohden on epäilemättä Kappin »Tekniikan filo
sofian perusteissa» esittämä teoria (eitä nim. tekniikka jäl
jittelee orgaanista luontoa, erityisesti ihmisruumiin elimiä),
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kuten Kurki oikein huomauttaa ())Tekniikka ja kulttuuri» s.
14), harhaan osunut. Luonnossa voidaan saada syntymään
geometrista säännöllisyyttä, mutta ilman ihmisen asioihin
puuttumista on sitä siellä hyvin vähän. (Tästä mainitsee
myös Carrell, »Tuntematon ihminen» sekä häneen viitaten
Sormunen, »Selvyyttä kohti» II s. 22). Luonto, varsinkin
orgaaninen luonto, on sekä muotojensa että toimintansa
puolesta enimmäkseen epäsäännöllistä, epätasaista.
Tarkastellessamme inhimillistä kehitystä havaitsemme, että
ihmisen käyttämien välineiden säännöllisyys on yhäti enen
tynyt. Yhä useammille esineille ja laitteille on alettu antaa
geometrinen muoto tai yleensä matemaattinen säännöllisyys,
ja säännöllisyyden aste on lisääntynyt. Aikaisemmin tiet ja
kadut mutkittelivat ja olivat kuoppaisia, huoneiden lattiat oli
vat epätasaisia, lanka oli eri kohdista eri paksua, metalli
rahat vain karkeasti ympyränmuotoisia jne. Nykyään on
tekniikka päässyt verrattomasti lähemmäksi tavoittelemaansa
matemaattista ihannetta. Voidaan aikaansaada särmiii, jotka
lähentelevät suoraa. Ihminen kykenee likimain toteuttamaan
esineissä matemaattisen ihanteen- erityisesti pitkälle kehi
tetyn metallitekniikan ansiosta-, ja hänessä on yhä voimak
kaampi tarve toteuttaa se.
Se, mikä historiallisissa museoissa erikoisesti herättää nyky
aikaisen kävijän huomiota, on entisajan esineiden paljoa suu
rempi epäsäännöllisyys ja epätasaisuus. Niitä valmistettaessa
ei ollut käytetty niitä teknillisiä apukeinoja, joita nykyään
on _käytettävissä. Jo tästä johtuu niiden vähäisempi geo
metrinen säännnöllisyys, multa myös siitä, että ne ovat
käsityötä eivätkä teollisia joukkovalmisteita. Ne ovat eräässä
mielessä lähempänä luontoa. Niiden esteettinen vaikutus mo
niin on edullisempi o<.1ittain juuri niiden vähemmän male
maattisuuden vuoksi, osittain sentähden, että niillä on yksi
löllinen leima. Mutta ne ovat usein epätarkoituksenmukai
sempia kuin nykyajan vastaavat esineet.
Tarkastelkaamme, minkä vuoksi kulttuurin valmistamissa
välineissä matemaattinen säännöllisyys on tarkoituksenmu
kainen! Myöhemmin voimme ottaa puheeksi asian esteettisen
puolen.
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Olemme aikaisemmin maininneet, että välineen tarkoituk
senmukaisuudella (sen »hyvyydellä») tarkoitetaan seuraavaa
neljää seikkaa: että se tekee tehtävänsä mahdollisimman His
mällisesti ja täydellisesti, mahdollisimman pienellä energian
kulutuksella, mahdollisimman nopeasti ja vihdoin aiheutla
malla mahdollisimman vähän vahingollisiksi katsottuja sivu
vaikutuksia. Eräs keino ainakin kolmen ensimmiiisen tar�
koituksen saavuttamiseen on - konstanssin ohella -- väli
neen säännöllisyys. Tämän voi päätellä jo siitä, että tämä
piirre kulttuurikehityksen varrella on yhäti lisääntynyt ja
korostunut. Sen seikan tarkempi selvittäminen, millä tavoin
säännöllisyys ja nimenomaan matemaattinen säännöllisyys
edistää välineiden tehokkuutta, vaatisi tosin suurempaa ja
yksityiskohtaisempaa varsinkin fyysillisen tekniikan tunte
musta, kuin mikä tämän kirjoittajalla on. Koetan kuitenkin
viitata eräisiin tekijöihin.
Minkä vuoksi on edullista, että niin monilla kodissa tavat
tavilla esineillä, esim. astioilla, on tasainen pohja? Ilmei
sesti sen tähden, että pöytien pinnat ovat tasomaiset. Pöytien
pinnat taas o:vat tasomaiset senvuoksi, että edellytetään, että
niille asetetaan tasapohjaisia tai muuten alustan tasomaisuutta
vaativia esineitä. Kirjoilla on tietynlainen säännöllinen muo
tonsa mm. sitä silmällä pitäen, että ne siten käytännöllisimmin
voidaan sijoittaa vierekkäin tai päällekkäin hyllyille ja pöy
dille, pakata laatikkoihin jne. Hyllyt ym. esineet taas on
tehty geometrisen säännöllisiksi oltaen huomioon kirjojen
säännöllinen muoto. Tiet koetetaan tehdä tasaisiksi, koska
edellytetään, että niillä kulkevissa ajoneuvoissa (rattaissa,
autoissa ym.) on ympyrän muotoiset pyörät. Välineille anne
taan ts. sellainen muoto, että ne s o p e u t u v a t y h t e e n
niiden toisten kulttuurielämäss.ä esiintyvien välineiden kanssa,
joiden kanssa ne joutuvat käytettäessä kosketukseen. Ja yhteen
ne sopeutuvat varmimmin sillo,in, kun molempien välineiden
muoto on geometrisen säännöllinen ja yksinkertainen. Pyörän
ympyrämäisyys ja tien tasomaisuus ovat vastavuoroisessa suh
teessa ja analogisella tavalla on asian laita pitkin linjaa. Kun
esineille annetaan tietty yksinkertainen geometrinen muoto,
ei enää ole tarpeellista yksilöllisesti t_untea niitä toisia esineitä,
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joiden kanssa ne käytännössä joutuvat yhteen. Molempien
muoto on valittu sillä tavoin, että vähimmällä energialla ja
varmimmin ja nopeimmin voidaan saavuttaa tavoiteltu teho.
Säännöllinen muoto edistää myös fyysil1isten välineiden
s t a n d a r d i s o i n t i a. Standardisointi suoritetaan siinä·
tarkoituksessa, että välineet mahdollisimman laajassa mitassa
sopeutuisivat toisiinsa: koneiden ja laitteiden yksityiset osat
toisiinsa tai niihin säiliöihin (laatikkoihin ym.), joissa niitä
kuljetetaan tai pidetään. Fyysillisten välineiden standardi
sointi on toteutettavissa paljoa laajemmassa mitassa, kuin tä
hän asti on tapahtunut. On selvää, että standardisointi lisää
joukkovalmistuksen mahdollisuuksia. Jos se välinetyyppi,
jonka kanssa standardisoitu välinetyyppi joutuu kosketuk
siin, myös on standardisoitu kautta maailman, voidaan tuo
tetta valmistaa niin sanoaksemme koko ihmiskuntaa varten.
Muutamilla aloilla on jo käytännössä miltei yleismaailmalJi
set standardimittasuhteet kuten sähkö- ja konttoritekniikan
alalla. Nykyään toimitaan määrätietoisesti yhä yleisemmän
standardisoinnin aikaansaamiseksi.
Omituista on, että sillä alalla, missä standardisointi olisi ehkä
_luonnollisin, mittajärjestelmässä, ei ole vielä aikaansaatu yleis
maailmallista yhdenmukaisuutta. Tästä syystä ei voida teh
dasmaisesti valmistaa mittakappaleita k o k o m a a i l m a a
varten. Syy siihen, ettei mittoja ole standardisoitu, lienee se,
ettei yleisen standardisoinnin puutteesta ole yksityisille kovin
tuntuvaa vahinkoa eikä . sen toimeenpanosta kovin tuntuvaa
hyötyä, vaan vahinko ja hyöty on tässä tapauksessa kansan
taloudellinen tai pikemminkin koko maailmaa koskeva. Täl
laisissa tapauksissa ei helposti aikaansaada yhdenmukai
suutta. Riittävästi ei paina standardisoinnin hyväksi vaa'assa
se seikka, että täytyy suorittaa laskutoimituksia, jotka jäisi
vät pois, jos kaikilla mailla olisi yhteiset mittayksiköt.- Kaikki
fyysillisellä alalla tapahtuva standardisointi perustuu suureksi
osaksi mittasuhteiden yhtenäisyyteen, mittaaminen taas edel
lyttää mitattavien objektien matemaattista säännöllisyyttä.
Standardisointi ja matemaaltisuus ovat näin ollen tässäkin
suhteessa toisiensa kanssa tekemisissä.
Välineiden matemaattinen säännöllisyys helpottaa siis nii-
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den sopeutumista toisiinsa ja säästää siten energiaa. Mutta se
on edullinen myös i h m i s c n j a v ä l i n e i d e n keski
näisissä suhteissa, ihmisen sopeutumisessa välineisiin. Psyy
kemme hallitsee helpommin sellaisia välineitä ja väline
komplekseja, jotka ovat muodoltaan ja järjestelyitään mate
maattisen säännöllisiä. Autonohjaajan kannalta on epäile
mättä useimmissa suhteissa edullista, että tie on mahdol
lisimman suora ja tasaleveä; ei ainoastaan sikäli, että suora
tie kahden pisteen välillä on lyhin ja sen vuoksi kuluttaa vä
himmin aineellista energiaa (bensiinin ym:n muodossa), vaan
senkin tähden, että se kuluttaa vähimmin sielullista energiaa,
ei vaadi, niinkuin mutkitteleva ja leveydeltään vaihteleva tie,
alinomaista tarkkl\avaisuuden jännitystä ja sopeutumista uusiin
tilanteisiin. Muutenkin viihtyy ihmissielu epäilemältä parhai
ten käytännöllisissä asioissa matemaattisesti organisoidun kes
kellä. Näin järjestetyssä toimintakentässä se vähimmällä vai
valla tavoittaa tarvitsemansa. Järjestys merkitseekin useim
miten matemaattista järjestystä. Esimerkkejä: kirjastojen ja
armeijojen järjestely, kaupunkien asemakaavat, maapallon
kartan meridiaani- ja leveysasteverkosto.
Myöskin e s t e e t t i s e s s ä suhteessa matemaattinen säännölli
syys ja yksinkertaisuus tyydyttää ihmistä. Meistä on »rumaa»,
jos ovenpielet ovat vinossa, pöydät ja tuolit ontuvat jne. Es
teettisistä syistä Ludvig XIV:n aikaiset puistot ja puutarhat
tehtiin säännöllisiksi, geometrisia muotoja noudatettaviksi,
jopa puut ja pensaat leikattiin mittausopillisten kuvioiden muo
toon. Nykyinen funktionalismi ei ole ainoastaan käytännöl
listä, vaan useiden mielestä myös kaunista. Voimme monessa
tapauksessa panna merkille, että esineellä ei niinkään paljon
käytännöllisten syiden vuoksi tarvitsisi olla säännöllistä muo
toaan, vaan on siihen jouduttu sen vuoksi, että geomctrisuus
periaatteen seuraaminen tyydyttää jollakin tavoin esteettistä
tajua.
Toiselta puolen matemaattinen säännöllisyys ja yksinker
taiset geon1etriset muodot tekevät esteettisessä suhteessa nega
tiivisenkin vaikutuksen, ne ovat väsyttäviä, liian mekaanisia
ja elottomia. Taiteilija piirtää harvoin viivoittimella tai har
pilla viivan lauluunsa, hän tekee sen tavallisimmin vapaalla
9 -Ahlman
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kädellä. »Taiteellinen» viiva on haryoin geometrinen suora
tai täydellinen ympyrä. Se on lähempänä »alkuperäistä» luon
toa, joka ei tunne mitään suoraa viivaa. On siis olemassa
myös esteettisistä syistä johtuvaa matemaattisuuden karttamista.
Voisi kenties sanoa, että maalausten muodossa molemmat
esteettiset pyrkimykset: pyrkimys .geometriseen säännöllisyy
teen ja pyrkimys pois siitä, ovat saaneet ilmauksensa sikäli,
että maalausten kehykset ovat geometrisia, tavallisesti suora
kaiteen muotoisia, itse maalaus taas sisältää geoinetrisuudest�
etääntyviä muotoja. Teoreettisesti mahdollista olisi, että maa�
lauksen kehyskin voisi olla minkä muotoinen, kuinka epä
säännöllinen hyvänsä, mutta tätä mahdollisuutta ei liene to
teutettu. S t a n d a r d i s o i n n i n karttamista sitävastoirl
voidaan havaita puheena olevalla alalla. Taulujen koko ja ke
hysten sivujen mittasuhteet vaihtelevat. Myöskin muiden kuin
taiteen alalle kuuluvien välineiden liiallista säännöllisyyttä ja
matemaattisuutta on viime aikoina moitittu esteettisiin näkö
kohtiin vedoten. Nämä seikat kuuluvat kuitenkin toiseen yh
teyteen, siihen osaan tarkastelu�mme, jossa on puhe välineen
»epäsuotuisista sivuvaikutuksista».
Homogeenisuus.

Välineiden keskinäinen sopeutuvaisuus vaatii, · kuten
olemme nähneet, monesti niiden rakenteen geometrista sään
nöllisyyttä, ja • välineiden esiintyessä· massoina, lukuisina
kappaleina, voidaan puhua myös niiden »homdgeenisuu
desta». Seuraavassa tällä nimityksellä tarkoitamme erityisesti
esineiden laadun ja kokoomuksen yhtenäisyyttä. Kulttuuri
kehitys on yhä enenevässä määrin vienyt välineiden objek
tien homogeenistamiseen. Välineen objektilla tarkoitamme
tällöin sitä fyysillistä, millä välinettä »syötetään» tai mihin
sen toiminta muuten kohdistuu (esim. kun maata viljeltäessä
koneilla .vaikutetaan peltoon). Objekti joutuu muutoksen alai
seksi välineen kosketuksesta. On olemassa kaksi päätapausta:
1) homogeeninen aine käyttää välinettä tai helpottaa sen
toimintaa ja poistuu taas tultuaan kelvottomaksi, muututtuaan
muotoon, jossa se ei enää ole hyödyllinen; näin on laita
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esim. bensiinin tai öljyn moottorissa, 2) objektista tulee väli
neen toiminnan kautta v a 1 m i s t e; näin on laita esim., kun
paperimassasta tulee paperia tai puuvillasta lankaa,
Koskemattomassa luonnossa tavataan homogeenisia aine
joukkoja, esim. merien ja järvien vesi, naftalähteet, kivihiili-,
suola- ja savikerros,lumat. Näitä voidaan sinänsä käyttää tek
nillisiin tarkoituksiin. Mutta usein on myös niin, että aine
on ensin eri tahoilta koottava ja erityisesti muokattava halu
tulla tavalla homogeeniseksi, kemiallisesti tai fysikaalisesti
puhdistettava erityisten menetelmien avulla. Tällöin tarvi
taan usein raaka-aineen ensimmäisessä käsittelyssä yksilöl
listä, manuaalista työtä; mikään kone ei tätä ensimmäistä työtä
esim. etsimistä, poimimista voi suorittaa. - Kemiallisen teolli
suuden eräs merkitys on siinä, että se kykenee valmistamaan
välineiden tarvitsemaa homogeenista ainesta (esim. paperi
massaa), josta sitten voidaan tehdä välineitä (esim. paperia).
Ollessaan ns. puolivalmisteen asteella välineet tavallisesti
ovat muodoltaan säännöllisempiä ja usein myös homogeeni
sempia kuin lopulliset valmisteet.
Tehdasteollisuudelle on suunnattoman merkityksellistä,
että niille on tarjona homogeenista ainesta; vain siten joukko
tuotanto käy mahdolliseksi. Mutta se, että teollisuuden käyt
tämä raaka-aine ei aina alunperin ole homogeenista, vaan on
ensin epäkoneellisesti koottava heterogeenisesta ympäristöstä
ja sitten muokattava, vaikuttaa, ellei kulttuurielämä koskaan
voi muodostua p e 1 k ä k s i koneiden käynnin valvomiseksi
tai nappuloiden painamiseksi. Jossakin määrin on ihmisen
aina pakko olla persoonallisessa kosketuksessa alkuperäisen
luonnon kanssa.
Suuri osa teollistuneen yhteiskunnan jäsenistä tosin ei tä
hän asemaan joudu. Työssään he tuntevat fyysillisen luon
non vain muokattuna, säännöllisiin muotoihin saatettuna tai
homogeeniseksi tehtynä ja puhdistettuna, mitattuna ja pun
nittuna, ja tämä ei voi olla vaikuttamatta koko heidän yleiseen
appersipioimistapaansa, siihen, missä valossa he näkevät luon
non ilmiöt ja tapahtumat. Säännöllisyys ja honiogeenisuus
on heidän mielestään esineiden ja ilmiöiden luonnollinen omi
naisuus.
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Irrallistuminen.
Alkuihmisellä ei ollut muita asuntoja kuin luolat tai muut
suojatut paikat, jotka luonto itse oli muodostanut eikä muita
istuimia kuin ne kivet tai muut kohokohdat, joita hänen kul
loisessakin ympäristössään sattui olemaan. Sittemmin ihminen
alkoi itse tehdä itselleen asuntoja tarveaineista, esim. puista,
kivistä, jotka hän oli hankkinut lrroittamalla ne alkuperäi
sestä sijaitsemispaikasta. Asuntoonsa hän aluss11 teki kiinteän
istuimen. Myöhemmin hän alkoi valmistaa irrallisia istuimia,
jotka saattoi siirtää minne halusi. Mitä pitemmälle kulttuuri
teknillisessä suhteessa ehtii, sitä enemmän luodaan irrallisia
välineitä.
Erikoisen tärkeä puoli asiasta on välineen o s i e n erillis
tyminen. Alussa esim. vene tehtiin yhdestä puusta, sittemmin
yhteenliiietyistä laudoista; pyörä oli alussa yhdestä puusta
tehty kiekko, myöhemmin sen muodostivat useat yksityiset
yhteensovitetut kappaleet. Välineen. ainekset kehittyivät tällä
tavoin myös välineiksi. Niille tulivat ominaisiksi samat piir
teet kuin välineille, esim. säännöllinen muoto, joka teki mah
dolliseksi niiden yhteensovittamisen suuremmaksi kokonai
suudeksi. Tiilet, laudat ja hirret ovat tästä esimerkkinä. Ny
kyaikaisissa koneissa on lukuisia osia, jotka voidaan irroit
taa ja korva�a uudella osalla.
Mainitulla kehityksellä on ollut suuri merkitys. Teollisuus
laitos voi erikoistua tietynlaisen välineen osan tai tarveaineen
valmistamiseen. Toiselta puolen ei koneen tai yleensä väli
neen jonkin osan kuluessa käyttökelvottomaksi tarvitse hy
lätä koko välinettä, vaan kelvoton osa voidaan korvata
uudella, mikä varsinkin standardisoinnin vallitessa käy hel
poksi.
Välineen irrallisuudesta on se tärkeä etu, että se voi
daan siirtää sinne, missä sitä kulloinkin tarvitaan. Jotta
siirtäminen tapahtuisi mahdollisimman vähäisellä voiman
kulutuksella, koetetaan esineet saada niin keveiksi kuin mah
dollista ja myös ant'aa niille sellainen muoto, mikä edistää
niiden siirtämistä; tässäkin on niiden muodon ja koon stan
dardisointi tehokas apukeino. Esimerkkinä esineiden kevene-
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sestä on rahan muuttuminen yhä keveämmäksi. Paperi- ja
pahvisuojusten käyttäminen on myös johtunut tarpeesta hel
pottaa esineiden siirtämistä.
Se seikka, että yleensä näemme maailman kokoelmana »esi
neitä», on varmaankin yhteydessä välineiden irrallisuuden
kanssa. Välineen yleinen irrallisuus on tullut apperseptiota
vaksi, jonka ulotamme kaikkialle; näemme »esineitä» siellä,
missä emme muuten niitä ehkä näkisi. Välineiden kokoon
pano useista irrallisista osista taas on luultavasti aiheuttanut
sen, että käsitämme kaiken »rakennetuksi», konstruoiduksi
elementeistä, rakennusaineksista. Rakentaminen, konstruoimi
nen tulee näet kyseeseen vasta silloin, kun on olemassa irralli
sia esineitä, jotka kootaan yhteen suuremmaksi kokonaisuu
deksi, joka toimii välineenä. Nyt mainitut asianhaarat ovat
luultavasti vaikuttan�et mm. tieteen tapaan nähdä ilmiöt.
Tähän kysymykseen palaamme tuonnempana.
Laajalle ulottuva teho.

Kulttuuritekniikassa on havaittavana pyrkimys . yhdellä ai
noalla toimenpiteellä tai järjestelyllä vaikuttaa mahdollisim
man laajalle ja moniin objekteihin. Käytetyt välineet on sentäh
den järjesteltävä tämän mukaisiksi. Esim. valolähde on sijoi
tettava niin, että se valaisee mahdollisimman laajan alueen,
lämpölähde niin, että lämpö säteilee mahdollisimman moniin
objekteihin, räjähdyspanos niin, että sen teho ulottuu mah
dollisimman kauas.
Erityisesti h ä v i t y s t e k n i i k a n johtavana periaat
teena on, että teho kohtaa lukuisia elollisia olentoja yhdellä
kertaa. Sentähden olemmekin merkinneet tätä välineominai
suutta sananparrella: »lyödä monta kärpästä yhdellä iskulla».
Tehokkain ihmisiin kohdistuva hävityskeino olisi, että yhden
ainoan teknillisen toimenpiteen avulla yhtäaikaa voitaisiin hä
vittää tai lamauttaa k a i k k i vihollismaassa asuvat ihmi
set. Tässä voidaan ajatella esim. jotakin myrkkykaasua, joka
turmelisi koko ilmapiirin, tunkeutuisi.kaikkialle tappaen ihmi
set tai tehden heidät vastustuskyvyttömiksi · tai myrkyttäisi
kaikki elintarpeet,
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Samantapainen laajalle ulottuva hävitysteknillinen teho on
sellaisten v ä 1 i n e i d e n t u h o a m i s e 11 a, joiden ole
massaolosta ja toiminnasta monien muiden välineiden työs
kentely on riippuvainen, kuten esim. voimalaitosten. Tässä
muuten näyttäytyy se merkittävä seikka, että mitä käytännöl
lisemmin maan teknillinen elämä on organisoitu, sitä arempi
se samalla on tuhoamiselle. On käytännöllistä, että monet
saavat voimansa, lämpönsä tai valonsa tms. samasta lähteestä
heidän tarvitsematta ylläpitää lukuisia pieniä lähteitä; siten
säästyy energiaa. Mutta samalla on se vaara tarjona, että jos
tuo yksi suuri lähde hävitetään, niin silloin kaikki ovat tuhon
omia, jos taas olisi useita pieniä lähteitä, voisivat toiset yhden
tuhouduttua jatkaa toimintaansa.
Hävitystoimenpiteiden laajalle ulottuvan tehon vuoksi mikä johtuu osaksi itse hävityskeinojen suuresta voimasta,
osaksi hävitettävien objektien suhteista toisiin objekteihin,
yleensä tekniikan komplisoituneisuudesta - on nykyaikai
nen Sc_>ta ilmiö, jonka olemassaoloa ei tahtoisi pitää mahdol
lisena, vaikka tietääkin, että se on tosiasia. Eurooppalaisten
kansojen kesken käytynä sen tuottama aineellinen hyöty
olisi voittajallekin pienempi kuin sen vahinko. Nykyään ei
sotaa oikeastaan voida puolustaa muulla kuin »moraalisilla))
perusteilla (esim. sillä sankaruudella, jota se kehittää).
Se välineominaisuus, joka nyt on puheena, tulee selvänä
esiin myös henkisellä alalla. Sen sovelJutusta on esim. oppi
lasten kokoaminen luokaksi. Siten opettaja yhtäaikaa voi
opettaa monia yksilöitä. Tämä on aikoinaan ollut merkittävä
pedagoginen teknillinen uudistus. Toisia esimerkkejä ovat
vaikuttaminen tuhatpäis�en yleisöön radion, elokuvan, valo
reklaamien ym. avulla, yleensä toimenpiteiden avulla, jotka
yhtäaikaa kohdistuvat moniin ihmisyksilöihin. Samoin kuin
hävitystekniikan samoin myös viimeksimainitun tekniikan on
valtio eräissä maissa ottanut palvelukseensa propagandan
muodossa ja, kuten näyttää, hyvällä menestyksellä_.
Joukkovalmislus ja monistaminen.
Jo verrattain varhaisella asteella välineillä, esim. erilaisilla
työkaluilla, valmistetaan toisia välineitä: veitsellä veistetään
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kirvesvarsia ja puukonpäitä, kirveellä rakennukseen tarvittavia
hirsiä, seppä takoo vasarallaan kaikenlaisia tarvekaluja jne.
Varsinaista massavalmistusta esiintyy kuitenkin vasta kehityk
sen myöhemmässä vaiheessa, kun väline ja sen käsittelemä
objekti ovat joutuneet konstanssiperiaatteen alaisiksi siten, että
väline alati suorittaa mekaanisesti saman liikkeen, joka koh
distuu sarjaan samanlaisia objekteja. Välineen toiminnan
konstanssi voi perustua joko ihmisliikkeiden koneellistumiseen,
niin esim. kun Fordin autotehtaissa mies lukemattomia ker
toja perätysten vääntää kiinni saman (nim. tyypin kannalta
saman) ruuvin aina samanlaisena toistuvalla liikkeellä. Taikka
myös suorittaa tuollaisia toistuvia, säännöllisiä liikkeitä kone,
jolloin mekaanisuus on vielä suurempi. Kummassakin tapauk
sessa on edellytyksenä, että ne objektit, joihin noilla liikkeillä
vaikutetaan, ovat yhdenmukaisia. Tämä merkitsee samalla,
että niiden muodon yleensä tulee olla geometrisesti yhdenmu
kainen ja mittasuhteiden suunnilleen samoja, tai että objekti
on homogeenista massaa, niinkuin on laita metallivalimoissa,
leipomoissa, kutomoissa. Teollinen joukkotuotanto on näin ol
len yhteydessä ominaisuuksien kanssa, joista aikaisemmin
on ollut puhe: konstanssin (sekä yksilöllisen että tyyppi
konstanssin), matemattisuuden ja homogeenisuuden kanssa.
Jos on kysymys h e n k i s t e n tai ihmisten keskinäistä
v u o r o v a i k u t u s t a (kommunikaatiota) palvelevien väli
neiden joukkovalmistuksesta, puhumme m o n i s t a m i
s e s t a (sanan suppeammassa merkilykscssä). Tietynlaisen
ideaalista muotoa toteuttavan »kuvan» synnyttäminen on
tällöin pääasia. Tällaista joukkotuotantoa edustaa esim. kirja
paino, valokuvien ja filmien joukkotuotanto, gramofooni
levyjen valmistus, kipsiinvalanta, rahanlyönti. Näissäkin on
edc1Iytyksenä objektien yhtäläisyys ja homogeenisuus, useissa
tapauksissa juuri va]mistusmassan homogeenisuus.
Jolla joukkotuotanto kävisi taloudellisesti kannattavaksi, on
välttämätöntä, että tuotteen kysyntä on suuri. Sentähden se histo
riallisesti katsoen on, kuten Lewis Mumford on osoittanut, ensin
ollut yhteydessä sotaväen tarkoituksiin tapahtuvien hankinto
jen kanssa.
Sotaväen samanlaisen artikkelin tarve turvasi
alussa menekin. Onhan sotalaitokse1Ie ominaista se, että monet
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yksilöt tarvitsevat samanlaisia varusteita. Ei missään ihmis
joukossa yhdenmukaistaminen ole pitemmälle vietävissä
kuin juuri armeijoissa. Sittemmin, kun teollinen joukkotuo
tanto oli päässyt vauhtiin, alettiin yhä enemmän valmistaa
tuotteita t o d e n n ä k ö i s t ä menekkiä silmälläpitäen, ku
luttajia varten, jotka eivät vielä tarkoin olleet valmistajan tie
dossa. Kuluttajajoukon hankkiminen taas johtaa mainostuk
seen ja muihin toimenpiteisiin, joiden avulla menekki koete
taan turvata tai sitä lisätä. Välillisesti tämä vie pyrkimyk
seen saattaa yleisö sielullisesti yhdenmukaiseksi niin, että mo
nilla yksilöillä on samanlaiset tarpeet, joiden tyydyttäminen
vaatii juuri niiden välineiden hankkimista, joita paljottain
valmistetaan. Koetetaan synnyttää sellaisiakin tarpeita, joita
ihmisillä ei aikaisemmin ole ollut tai joiden olemassaolosta
he ainakaan eivät ole olleet tietoisia.
Mitä enemmän ihmisten maku yhdenmukaistuu ja tarpeet
samanlaistuvat, sitä suuremmassa määrin myös tuotteet yh
denm�kaistuvat. On olemassa lukematon joukko tarve-esi
neitä, jotka nykyisessä kulltuurimaailmassa ovat yhtäläisiä
kaikkialla. Näin johdutaan siihen, että saman välinetyypin
eri yksilöt, esim. nuppineulat, sähkölamput, kellot, polkupyö
ränosat ovat siinä määrin samanlaiset, että ne niin sanoak
semme kokonaan menettävät yksilöllisyytensä. Ne ovat sa
man >lidean» konkreettisia toteutumia, jotka voidaan usein
asiatta panna toistensa tilalle. On aivan yhdentekevää, os
tanko tämän vai tuon konkreettisen välineyksilön, muoto,
aines ja teho ovat molemmissa samanlaiset. Varsinkin sa
maa »merkkiä» olevien valmisteiden yhdenmukaisuus on
nykyaikana saatu niin täydelliseksi juuri teollisen massa
valmistuksen ansiosta, että voidaan puhua tietyn »merkin»
niistä ja niistä eduista tai varjopuolista tarvitsematta ottaa
huomioon sitä, että »merkkiä» edustavat eri esineyksilöt ovat
eriiaiset. Tällä tavoin länsimaisessa kulttuurissa on keino
tekoisten välineiden alalla jouduttu eräänlaiseen »platonis
miin». Tarkastelun kohteena ei ole yksityinen konkreetti
nen esine sinänsä, vaan tyypin edustaja. Ei siis voida sanoa,
että länsimaalainen oikeastaan olisi kiintynyt konkreettiseen
todellisuuteen sinänsä, vaikka hän onkin suuntautunut käy-
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täntöön ja aineelliseen. Konkreettista yksilöllistä aistihavain
noJlista todellisuutta kohtaan hän tuntee vähän mielenkiin
toa, y 1 e i n e n on hänelle pääasia. Meidän aikamme »uni
versalia)) ovat v ä l i n e t y y p i t. eivät niinkuin PlatoniJle
ja hänen seuraajilleen e 1 o 11 i s t e n o l e n t o j e n 1 a j i t.
On muuten luonteenomaista, että sillä välin kuin antiikki
yleensä oli asennoitunut o r g a a n i s e n l u o n n o n mu
kaisesti, länsimainen henki antaa e p ä o r g a a n i s e n
t e k n i i k a n vaatimusten määrätä itseään.
Differentioituminen ja »puhtaus)).
Elimellisessä luonnossa esim. eläinruumiissa tavattavat väli
neet, so. elimet, palvelevat usein samanaikaisesti useampia tar
koituksia. Esim. suuta käytetään syömiseen ja puhumiseen,
hampaita lisäksi myös puolustautumiseen ja hyökkäämiseen,
jalkoja kulkemiseen, kaapimiseen ja potkimiseen. Samanta
painen tehtävien moninaisuus on myös alkukannalla oltaessa
monilla keinotekoisilla välineillä. Alussa on keppi taistelu- ja
työväline, miekka toimii taisteluaseena, koristeen_a ja sosiaa
lisena symbolina, vaatetuksen tarkoituksena on osittain ruu
miin verhoaminen, sen suojaaminen kylmältä tai polttavilta·
auringonsäteiltä, osittain henkilön yhteiskunnallisen arvon
osoittaminen. Työnteko on samalla myös rituaali, uskon
nolliset toimitukset ovat samalla taide- tai kokoontumistilai
suuksia. Raha on alussa sekä koriste tai tarve-esine että
vaihtoväline. Niin kauan kuin käsityö oli yleinen, siis varsin
myöhäisiin aikoihin asti, monet työvälineet ja talousesineet
olivat samalla kertaa myös eräänlaisia taideteoksia. Niihin
pantiin kaikenlaisia kirjailuita. Aseet, jopa pistoolit ja pyssyt
kin olivat koristeilla varustettuja.
Kehityksessä on kuitenkin selvästi esiintynyt pyrkimys sii
hen, että väline täyttäisi vain y h d e n tehtävän ja sen mahdolli
simman täydellisesti. Ei ole enää annettu eräiden toisten teh
tävien, jotka väline aikaisemmin samalla kertaa saattoi suo1it
laa ainakin auttavasti, ehkäistä sen muodostumista mahdolli
simman tehokkaaksi. Tämä on välineen d i f f e r e n t i o i t u
m i s t a tehtäväänsä. Mutta sen ohella on ilmennyt tendenssi
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jättää välineestä pois kaikki . muita näkökohtia palvelevat
ominaiimudet, vaikkeivät ne suorastaan ehkäisisikään sen var
sinaisen tehtävän täyttämistä. Tätä voimme sanoa välineen
p u h t a u d e ks i. Usein on kuitenkin vaikeata pitää erillään
differentioitumista ja puhtautta.
· Ilman vastaanhangottelua tämä kehitys ei ole suinkaan ta
pahtunut. On pidetty kiinni tietynlaisista välineistä ja mene
telmistä ja vierottu uusia sinänsä tarkoituksenmukaisempia
esim. sentähden, että ne ovat ristiriidassa perinnäisten väline
tyyppien ja perinnäistapojen kanssa. Uuden käytäntöön otta
mista on pidetty pieteetittömänä. Sitäpaitsi ei differentioitu
neiden välineiden hankkimiseen ole aina ollut varaa, vaan
on täytynyt tyytyä välineeseen, joka suorittaa useita tehtäviä,
joskin huonommin kuin differentioituneet välineet. Myöskin
esteettisiä näkökohtia voidaan uutta vastustettaessa pitää sil
mällä.
Lopputulos kuitenkin on enimmäkseen ollut se, että diffe
rentioituneet välineet ovat päässeet yhä yleisempään käytän
töön jå tavallisesti myös, että ainoastaan välineen käytännölli
nen tehtävä otetaan sen rakenteessa huomioon. Aseita ei enää
koristeta eikä paljon muitakaan välineitä. Kaikki muuttuu
»asialliseksi», kuten nykyään sanotaan. Jätetään pois kaikki
»turha». Muuan ilmaus tästä virtauksesta aineellisen kulttuu
rin alalla on nykyinen funktionalismi rakennustaiteessa. Es
teettisten tarpeiden tyydyttäminen tahdotaan luovuttaa eri
koisesti sitä varten luoduille välineille. (Ks. edellä esi
tystä esteettisistä kulttuuriarvoista.)
Tämän luvun lopussa on ehkä aihetta huomauttaa eräistä
yleisistä välineitä koskevista seikoista.
Välineitten ominaisuuksia tarkastellessamme olemme ra
joittuneet tarkoituksenmukaisiin, tehokkaisiin, käytännöllisiin
välineisiin kysyen, millaiset yleisominaisuudet näillä välineiJlä
on. Olemme menetelleet samalla tavalla kuin loogikko ja tieto
teoreetikko, jotka eivät tutki erheellisiä ja vääriä, vaan oikeit.a
ja tosia arvostelmia. Mutta samoin kuin erheellisissäkin ar
vostelniissa on osittain samoja piirteitä kuin tosissa, samoin
on myös epätarkoituksenmukaisissa välineissä samoja omi-
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naisuuksia kuin tarkoituksenmukaisissa. Yleensä voimme
kuitenkin sanoa, että tarkoituksenmukaisissa välineissä ovat
toteamamme piirteet yleisempiä ja korostuneempia.
Ajan pitkään jäävät käytäntöön melkein aina tehokkaam
mat ja »paremmat», sopivammat välineet. Kenties vielä suu
remmalla syyllä ja täsmällisemmässä merkityksessä kuin
kasvi- ja eläinkunnassa voimme välineiden maailmassa
puhua »sopivimman eloonjäämisestä» (»survival of fittest»).
Varsin yleisesti ollaan muuten sitä mieltä, että aatehistoriallisesti
Darwinin oppi onkin yhteydessä liberalistisen talousteorian
kanssa. Taloudellisessa elämässä pääsevät voitolle yleensä
ne yrittäjät, jotka käyttävät tarkoituksenmukaisimpia mene
telmiä ja levittävät tarkoituksenmukaisimpia hyödykkeitä,
ennen kaikkea teollisuuden valmistamia. Näin on varsinkin
laita silloin, kun vallitsevana on vapaa taloudellinen kilpailu.
Tästä näkökulmasta ryhtyi Darwin tarkastelemaan lajien
kehitystä orgaanisessa luonnossa ja loi kuuluisan oppinsa.
Liberalistisella järjestelmällä on todella se ominaisuus, että
tarkoituksenmukaiset välineet ikäänkuin luonnollisesta pa
kosta leviävät yleisön keskuuteen. Sillä useimipitcn yleisö
ottaa tällaiset välineet mieluimmin käytäntöön (paitsi sellai
sissa tapauksissa, jotssa perinnäistapa, uskonnolliset, eetilliset
tai muut ennakkoluulot sen ehkäisevät). Järjestelmä vaikut
jaa sen, että erilaisia välinetyyppejä tarjotaan markkinoilla,
ta näiden joukosta sitten itsestään epätarkoituksenmukaiset
eliminoituvat pois. Myöskin se etu on tällä järjestelmällä,
että ihmisissä alati pysyy vireillä halu keksiä uusia yhä tarkoi
tuksenmukaisempia menetelmiä ja välinemuotoja. Kokeilu
aines tulee täten runsaaksi ja monipuoliseksi. Jos uusilla
kcksinnöil1ä · ei ole mahdollisuuksia levitä käytäntöön, la
maantuu keksijäin into ja tekniikka tarpoo vanhoja perin
näisiä latujaan.
Auktorltaarisella talousjärjestelmällä taas on se vahva puoli,
että turha kokeileminen ehkäistään ja siten säästetään energiaa
ja rahaa, että voidaan tuotantoelämän eri haarat sopeuttaa
toisiinsa siten, ettei synny ylituotantoa yhdellä alalla, että voi
daan hallinnollisilla säännöksillä turvata tietyn välinelajin
mahdollisimman suuri massavalmistus, kun mei1ekki varmis-
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tetaan, ja voidaan suunnitelmallisesti yhtenäistää ja rationa
lisoida talouselämä. Mutta sillä on myös heikkoutensa siinä,
että edistymisen edellytyksenä oleva kokeilu uusilla väline
lajeilla vaikeutuu tai estyy ja siten myös keksintäinto heik
kenee. On myöskin mahdollista, että koko se auktoriteettien
määräämiin muotoihin sidottu sielunelämä, joka tällaisen jär
jestelmän vallitessa tulee yleiseksi, totuttaa ihmiset pois t e k
n i 11 i s e s t ä e n n a k k o 1 u u 1 o t t o m u u d e s t a, jota
uusien välineiden keksiminen ja yleensä teknillisten uudis
tusten suunnitteleminen vaatii. (Meidän aikanamme teknilli
nen ennakkoluulottomuus on luultavasti suurin Amerikassa.)
Voi olla, että ajatusvapauden häviäminen auktoritaarisissa
maissa tulee, kuten Alf Ahlberg kirjassaan »Ajatusten vapaut
taminen» väittää, kohtalokkaaksi tekniikan alalla. Sellaisessa
maassa kuin Saksassa on aikaa myöten osoittautuva, missä
määrin Ahlbergin otaksuma pitää paikkansa. Vielä on ennen
aikaista lausua mitään varmaa.
Mitä teknilliseen ennakkoluulottomuuteen vielä tulee, näyttää
siltä, että se on yleisempi miesten kuin naisten keskuudessa.
On huomautettu, että vaikka naiset vuosisatoja ovat omistautu
neet kotitaloustöille, he ovat tehneet varsin harvoja teknillisiä
parannuksia tällä alalla. Etupäässä he tyytyvät perinnäisiin
ja tavanomaisiin työaseisiin ja menetelmiin.
Koko nykyisen tekniikan maailma näyttää muutenkin olevan
miehisen hengen luoma. Miehinen laatu tuntee suurempaa ve
toa siihen suoraviivaisuuteen, konstanssiin, dit'ferentioitumiseen
ja joukkotuotantoon, mikä on luonteenomaista pitkälle ke
hitetylle tekniikalle. Käytännöllisissä töissä naisen harrastus
kohdistuu enemmän yksilölliseen, orgaaniseen, taipuisaan.
Sentähden esim. naiskäsityökin on vaatteiden ym. pehmeiden
välineiden käsittelyä, miehille taas kuuluu varsinkin me
tallitekniikka.
Myöskin se teknillinen »puhtaus», josta olemme yllä mai
ninneet, kiinnostaa enemmän miehiä. Nainen haluaa otetta
vaksi huomioon esteettisiä seikkoja vaikkapa käytännöllisyy
den kustannukseJlakin.

KOMM UNIKATIIV ISET VÄLINEET
Ko m m u n i k a t i i v i s i i n v ä l i n e i s i i n luemme kuu
luviksi sellaiset välineet, joiden tehtävänä on m a h d o l
l i s tut t a a j a e d i s t ä ä i h m i s t e n k e s k i s t ä
k a n s s a k ä y m i s t ä, v u o r o v a i k u t u s t a j a h e n
k i s t ä k o s k e t u s t a.
Kommunikatiivisia välineitä ovat ensi sijassa kaikki yksi
löiden välisissä kosketuksissa käytetyt m e r k i t. Tämä
sana on silloin otettava hyvin laajassa mielessä. Ei kuiten
kaan niin laajassa, että kaikki »merkit» olisi käsitettävä kom
mm,ikatiivisiksi välineiksi. · Kun esim. sanotaan, että savu on
tulen merkki, on merkki-sanalla tässä merkitys, joka ei tule
kyseeseen nyt puheena olevassa yhteydessä. Savu tulen merk
kinä on sitä, mitä saksalainen nimittää Anzeichen. Se edellyt
tää kausaalisuhteen eli syy-yhteyden olemassaoloa kahden
ilmiön kesken. Otaksukaamme, että tiedämme ilmiölajin a
aiheuttavan ilmiölajin b. Nähdessämme ilmiölajin b· piiriin
kuuluvan ilmiön· päättelemme ilmiölajin a kuuluvan ilmiön
olemassaolon ja sanomme, että edellinen on jälkimmäisen
merkki. Usein sanotaan tällaista merkkiä s y m p t o m i k s i,
varsinkin kun on kysymys sairauksista, esim. kohonnut ruu
miinlämpö käsitetään usein infektiotaudin symptomiksi. Nimi
tykselle symptomi voidaan antaa niin laaja merkitys, että se
sulkee piiriinsä kaikki ne tapaukset, joissa syy-yhteyskatego
riaa soveltaen nähdään toisessa ilmiössä toisen merkki.
Merkki kommunikatiivisen välineen merkityksessä sitä
vastoin ei tarkoita p e l k ä n kausaaliyhteyden olemassaoloa
kahden asian kesken. Kausaaliyhteyttä tosin voi olla olemassa
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niiden välillä, mutta pääasiana on toisenlainen, ei-kausaali
nen, yhteenkuuluvaisuus. Katsokaamme hiukan, mitä eri
lajeja näitä ei-kausaalisia merkkejä on - perusteeJlinen näi
den merkkien pohdinta ei tässä voi tulla .kysymykseen.
Ensin mainittakoon s i g n a a l i. Se on merkki, jonka joku
aik1uins1rn, jotta se, joka merkin hnv11ilsre, tekisi jotakin
määrättyä. Kellon soiminen koulussa on signaali, se on
merkki siitä, että oppilastcn on kokoonnuttava luokkaan tai
että oppitunti on aloitettava tai lopetettava. JunanlähetHijän
kädenliike on signaali, että junan on lähdettävä liikkeelle.
Tämä sama kädenliike on tietysti myös symptomi siitä, että
junanlähettäjässä tapahtuu tiettyjä fysiologisia ja sielullisia
prosesseja. Mutta silloin, kun se käsitetään signaaliksi, ei sitä
tulkita tällä tavoin. Signaalina toimivan ilmiön suhdetta sii
hen ilmiöön, jonka signaali se on, ei käsitetä niin, että se
aiheuttaisi sen kausaalisessa mielessä. Tämä ilmenee siitä,
että esim. junanlähettäjän kädenliike ei menetä tietynlaista
signaaliluorinettaan, vaikka juna ei lähtisikään liikkeelle
eikä kellonsoitto signaalinluonnettaan, vaikka opettaja ei lo
pettaisikaan oppituntia. Junanläheltäjä ei sano: Koska juna
ei lähtenytkään liikkeelle, huomaan, ettei kädenliikkeeni ol
lutkaan junanlähetyssignaali. Sitävastoin esim. lääkäri voi
sanoa: Luulin, että tämä kuumetila oli jonkin infektiotaudin
symptomi, mutta nyt huomaan, ettei se sitä ole. Eräs toinen
seikka sitävastoin yhdistää toisiinsa symptomin ja signaalin,
nim. se, että ne aina kuuluvat reaalisiin tai reaalisiksi ajatel
tuihin ilmiöihin. Symptomi on aina tietyn konkreettisen ilmiön
· symptomi ja signaali on aina käsky jonkin konkreettisesti
määrätyn teon suorittamiseen. Tässä suhteessa ne molemmat
eroavat eräistä s y m b o l i n lajeista.
Symboli sanaa käytetään vaihtelevissa merkityksissä. Sano
taan, että torvi on postin, siivillä varustettu pyörä Suomen
valtionrautateiden symboli, surupuku surun, ylioppilaslyyra
ja -lakki ylioppilasarvon symboli, risti kristinuskon, hakaristi
kansallissosialismin symboli, sana Helsinki (lausuttuna tai
kirjoitettuna) Helsingin kaupungin, sana pöytä (lausuttuna
tai kirjoitettuna) määrätyn konkreettisen pöydän tai pöytä
käsitteen (pöytien luokan) symboli eli merkki. Toisinaan myös
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esim. 100 mk:n seteliä sanotaan tietyn kultamäärän sym
boliksi.
Merkeiksi - joskaan ei ehkä symboleiksi - sanotaan
edelleen esim. postimerkkejä, joilla voi saada postilaitoksen
välityksellä perille toimitetuksi määräpainoiscn kirje- tai
muun lähetyksen, sekä raitiotielippuja, tealterilippuja, joita vas
taan annetaaii tietty palvelus. Edelleen on olemassa v a s t a
m e r k k e j ä vaatteiden ym. tavarain säilytyksestä. Nämä
eroavat äskeisistä siinä, että merkkiin kuuluva esine on y k s i1 ö 11 i s c s t i m ä ä r ä t t y, kun taas esim. postimerkillä
voi frankeerata minkä hyvänsä määräpainoisen kirjeen.
Mutta on vielä toisenkinlaisia ei-kausaalisia merkkejä.
Sakkipelin hevonen edustaa tietynlaista liikkumismahdolli
suutta sakkilaudalla. Sitäkin voi sanoa merkiksi, jolla on
tietty »arvo», joka ei liity siihen kausaalisesti.
Jokin toinen esine esim. lyijykynän pätkä voidaan panna
sakkihevosen tilalle ja antaa sille samat liikkumismahdollisuu
det kuin hevoselle. Lyijykynä on nyt vuorostaan hevosen
»merkki», mutta jälleen uudessa merkki-sanan merkityksessä;
se on sen s u b s t i t u u t t i.
Ka i k i 11 e ei-kausaalisille merkeille on yhteistä se, että nii
den tilalle voidaan asettaa toinen jopa aivan erilainen esine,
jolle voidaan antaa sama »arvo» kuin alkuperäiselle merkille.
Optillinen signaali voidaan muuttaa akustiseksi, postimerkin
tilalle voidaan asettaa toinen samanarvoinen aivan samaJla
tavoin kuin sakkihevosen tilalle voidaan asettaa lyijykynän
pätkä, kumipalanen jne. Jos ts. esine a on toiseen esineeseen
b ei-kausaalisessa merkkisuhteessa (esim. signaali-, symboli
suhteessa), voidaan sen tilalle subslituoida periaatteeJlisesti
katsoen mikä fyysillinen esine hyvänsä, k u n h a n s e v a i n
s a a s ä ä n n ö n o m a i s e n s a n k t i o n.
Tässä emme voi ottaa pohdittaviksi kaikkia merkki- (ja sym
boli-) sanan merkityksiä emmekä analysoida niiden tarkoit
tamien asioiden ilmenemistä kulttuurissa. Rajoitumme kah
teen merkkien lajiin: kieleen ja rahaan.
K i e 1 i on kokoonpantu sanoista. Sanat ovat eräs laji
symboleja. Sanan ja esineen välillä vallitsee ns.· symboli
suh.de (sana·n suppeammassa mielessä). (Siitä lähemmin
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Uuno Saarnio, »Untersuehungen zur symbolisehen Logik» I.)
Se henkilö, joka käsittää a:n ja h:n olevan keskenään sym
bolisuhteessa, tarkoittaa eli intendoi esinettä b esineen a
avulla. Hän käsittää esineet a ja b määrätyllä tavalla yhteen
kuuluviksi. Kaikilla f y y s i l 1 i s i 11 ä e s i n e i 11 ä tai
niiden mielikuvilla voidaan symbolisoida mitä hyvänsä toi
sia esineitä, olivatpa nämä luonteeltaan fyysillisiä, psyykilli
siä tai ideaalisia. Kumikappale voi näin ollen merkitä kaikkea
maan ja taivaan välillä ja lisäksi kaikkea irreaalista, s� voi
merkitä esim. tiettyä hevosta tai hevosen käsitettä, mutta
myös kolmiota tai kauneutta tai tyhjyyttä. En voi ymmärtää,
miksikä se ei voisi symbolisoida myös itseään, joskin eräät
tutkijat tämän mahdollisuuden kieltävät (ts. väittävät, että
jokainen reaalinen esine voi symbolisoida oo-1 esinettä).
Sitävastoin ei ideaalisilla olioilla esim. käsitteellä voida sym
bolisoida mitään. Siis kaikkia esineitä voidaan symbolisoida
lukemattomilla eri esineillä, mutta ainoastaan reaalisilla (so.
fyysillisillä ·esineillä tai fyysillisten esineiden mielikuvilla).
Sitä ominaisuutta, että jokaista esinettä voidaan symboli
soida monilla eri esineillä yhtäaikaa, mutta sama esine ei voi
y h t ä a i k a a (samassa tajunnassa) oHa monien eri esinei
den symboli, sanotaan logistiikassa moni-yksi-yhtäisyydeksi.
Tämä on samanlainen suhde, mikä vallitsee isän ja lapsien
kesken. Isällä voi olla monta lasta, mutta lapsella ei voi olla
monta isää.
Olemme aikaisemmin maininneet ei-kausaalisille merkeille
ominaisen substituuttisuhteen. Substituuttisuhde on myös itse
ei-kausaalinen suhde. On olemassa eräitä tärkeitä erotuksia
symboli- ja substituuttisuhteen kesken. Jos a voidaan korvata
b:llä, jos ts. b on a:n substituutti, voidaan myös b korvata
a:lla; mutta joskin a on h:n symboli, ei b silti ole a:n symboli.
Substituuttien välinen suhde on symmetrinen, symbolisuhde
on asymmetrinen. Symmetrisiä suhteita on myös seuraavissa
tapauksissa: jos a on h:n suuruinen,on myös b a:n suuruinen,
jos a on h:n sukulainen, on myös a h:n sukulainen,jos a (esim.
seteli) on h:n arvoinen, on myös b a:n arvoinen.
Jos a on h:n substituutti ja b on e:n substituutti on myös
a e:n substituutti. Suhde on siirtyvä eli transitii'vinen. Sym-
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bolisuhteen laita ei ole näin. Se ei siirry, se on intransitiivi
nen. Jos a on h:n symboli ja b on e:n symboli, ei silti a
ole e:n symboli.
Voidaan siis sanoa, että symbolisuhde on reaalisen esineen
ja jonkin toisen (ei välttämättä reaalisen) esineen välinen moni
Jyksi-yhtäinen, asymmetrinen, intransitiivinen suhde.
Syntyy kuitenkin kysymys, kuinka symbolisuhde on ero
tettava muodollisesti esim. isä-poika- tai »jonkin välitön ai
heuttaja»-suhteista, joilla myöskin on mainitut formaaliset
ominaisuudet. Tähän on nähdäkseni vastattava, että symboli
suhde on paitsi ei-kausaalinen myöskin sääntöön perustuva
eli normatiivinen. On olemassa muitakin tämänluonteisia
suhteita. Niin esim. se suhde, joka vallitsee setelin ja sitä vas
taavan kultamäärän välillä. Signaalisuhde kuuluu myös näi
hin. Ihmisen psykologisia erikois.ominaisuuksia on, että hän
kykenee tahallisesti luomaan ei-kausaalisia säännönomaisia
merkkisuhteita ja kykenee sellaisia tajuamaan.
Kieli.

Ne fyysilliset esineet, joita 'voidaan käyttää merkkeinä ns.
symbolisuhteen ollessa kyseessä, ovat periaatteessa laadul
taan lukemattomia, mutta vain harvat ovat tulleet käytäntöön,
ja vain muutamat lajit ovat osoittautuneet yleisesti tarkoituk
senmukaisiksi. Ensinnäkin on todettava, että po. symbolit
kuuluvat etupäässä vain k u u l o n ja n ä ö n avulla havait
taviin esineisiin. Maku ja haju eivät merkkien alalla näyttele
sanottavaa osaa, jos kohta on teoreettisesti ajateltavissa, että
henkilö ilmaisee toiselle jonkin asian käyttämällä es.im. erilai
sia tuoksuja. Myöskään kosketusaisti ei sanottavasti tule kysee
seen paitsi sokeain kirjoituksessa tai sellaisessa yksityistapauk:
sessa, kun esim. sokean ja kuuron Helen Kellerin opettajatar
vaihtoi ajatuksia hänen kanssaan »kirjoittamalla)) hänen kä
teensä..
Kuulo- ja näköaistinkin alalla ovat vain muutamat esinela
jit päässeet kulttuurielämässä yleisemmin vallitseviksi. Voi
daan tosin antaa tietoja esim. kellojen soitolla tai erilaisilla
semafooreilla (merenkulun, rautateiden ym. liikennemer
kit). Tässä kuitenkin sivuutamme ne niiden pienemmän kult10 - Ahlman
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tuurillisen tärkeyden vuoksi. Näitä merkkejä ei yleensä myös
kään voida käsittää varsinaiseksi kieleksi, syistä, joista Karl
Diihler on kirjassaan »Sprachtheorie» tarkemmin tehnyt selkoa.
Kielellisiä merkkejä ovat ennen muita ne akustiset ja op
tilliset merkit, jotka esiintyvät p u h e es s a ja k i r j o i t u k
s e s s a. Kummankin alalla näemme kehityksen johtavan
muotoihin, joissa osittain samat vä1ineominaisuudet ovat toteu
tuneina, jotka edellä huomaiiinune.
Näistä kahdesta on p u h e vähemmässä määrin tietoisesti
kehitetty kommunikatiivinen väline. Kaikki kuitenkin viittaa
siihen, että puhekielen kehityksessä tarkoituksenmukaisuus
näkökohdat ovat ainakin jossakin määrin olleet v·aikutta
massa. Havaitaan esim. pyrkimys päästä niin vähällä ener
gian kulutuksella kuin mahdollista. Tämä näkyy siitä, että
sanat yleensä lyhenevät, >►kuluvat». Harvinaista on, että nii
hin lisätään uusia äänteitä
Erittäin tärkeä on kielen pyrkimys v a k i i n t u n e i s i i n
sananmuotoihin. Kielen kehityksen alkukaudella oli epäi
lemät_tä niin, että ihmisten puhe-elimillään aikaansaamat
äännekompleksit vaihtelivat yksilön ja tilanteen mukaan,
pääasiana oli saattaa kuulija jotenkuten ymmärtämään; mitä
hänelle tahdottiin ilmaista. · Apuna käytettiin myös eleitä ja
liikkeitä. Vähitellen syntyi kuitenkin äännekompleksityyp
pejä, joilla samanlainen asia ilmaistiin. Näin muodostui s a
n o j a vakiintuneiden äänneyhtymien mielessä. Ne rajat, joi
den sisäpuolella yksilöiden ääntäminen sai huojua, tulivat
yhä ahtaammiksi. Sanojen muoto niin sanoaksemme stan
dardisoitui tai normalisoitui.
Myöhemmin aivan tietoisesti aletaan harjoittaa tätä nor
malisointia ja standardisointia. Vaaditaan, että heilahdus
ten ääntämyksessä puoleen tai toiseen tulee olla mahdol-.
lisimman vähäisiä. Myöskin meillä Suomessa on tehty
innokkaasti työtä tähän suuntaan. Esimerkkinä tästä mai
nittakoon, että vuoden 1938 lopussa Suomalaisen Kirjallisuu
den Seura anoi Valtioneuvostolta määrärahaa erityisen kie
lenneuvontatoimiston perustamiseksi. Anomuksen perustel
missa mainittiin, että »kielessämme on paljon vakiintumatto
mia muotoja ja sen käyttö on vailla yhdenmukaisuutta». Pi-
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dettiin siis ilman muuta selvänä asiana, että kielessä pitää olla
vakiintuneisuutta ja yhdenmukaisuutta. Varsinkin tietoisen kie
lenkehittämisen alalla on selvä pyrkimys tyypin konstanssiin.
Tyypin konstanssi onkin ehkä selvimmin havaittavissa oleva
piirre, missä kieli muistuttaa fyysillisissä välineissä tavattavia
yleisiä ominaisuuksia. Huomattakoon erityisesti, että kon
stanssi kulttuurielämässä tässäkin kohden yhäti lisääntyy. On
varsin vähän oireita päinvastaiseen suuntaan, ts. siihen, että
konstanssi kulttuurin vaikutuksesta vähenisi (esim.jotta es
teettiset näkökohdat voitaisiin enemmän ottaa huomioon).
Toisena välinepiirteenä mainitlakoon kielen yhteydessä
ilmausainesten lisääntyvä i r r a l l i s t u m i n e n. Se ilmenee
kielessä mm. pyrkimyksenä a n a I y y t t i s y y t c e n. Ana
lyyttisesti rakentuneet ilmaukset ovat verrattavissa fyysillisiin
laitteisiin, joissa on useita suhteellisen itsenäisiä osia kokonai
suutta muodostamassa. Jokainen osa voidaan korvata toi
sella muun kokonaisuuden siitä häiriintymättä ja muuttu
matta. Täliä tavoin muotojen (esim. sijamuotojen, verbimuo
tojen) lukumäärä kielessä jää pienemmäksi ja ilmausten ra
kenne tulee selvemmäksi (ks. Otto Jespersen, »Die Sprache»
s. 304 seur.). On merkillepantavaa, että sellaiset vanhat kult
tuurikielet kuin kiina ja englanti ovat analyyttisia, edellinen
täysin, jälkimmäinen likipitäen. Suomessakin analyyttiset
ilmaukset voittavat jalansijaa synteettisten kustannuksella,
joskin hitaasti. Kielimiehet hangottclevat vastaan. (Heidän
mieles.tään ei saisi sanoa pesi itsensä, vaan peseytyi; tästä joh
tuu, ettei olisi sanottava näin: äidin pestyä ja puettua itsensä ja
lapsensa, vaan äidin peseydyttyä ja pukeuduttua ja hänen pes
tyään ja puettuaan lapsensa.) Kielenlutkijat ovat aina ja kaik
kialla rakastaneet oman äidinkielensä synteettisiä ilmauksia ja
mielihaikeudella nähneet niiden häviävän käytännöllisempien,
mutta vähemmän romanttisten analyyttisten ilmausten tieltä.
Muista puhekielen välineominaisuuksista mainittakoon se
1 a a j a II e u l o t t u v a v a i k u t u s, joka voidaan aikaansaada
puhumalla yhtäaikaa usealle henkilölle (kouluopetus, puheet,
esitelmät ym.). Radion avulla tämä puoli on tullut vieläkin
tehostuneemmaksi. Kosketusaistilla havaittavilla merkeillä
ei tällaisia vaikutuksia voitaisi aikaansaada.
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Selvempinä, runsaampina ja pitemmäJle kehittyneinä kuin
puheessa ilmenevät tekniikan yleiset ominaisuudet k i r j o it u k s e s s a.
Kirjoitus on kokoelma optillisia, näköaistilla havaittavia
merkkejä. Periaatteellisesti nämä voivat olla kahta eri lajia:
ne merkitsevät esineitä joko suoraan taikka akustisen kielen
välityksellä. Ideografia eli kuvakirjoitus tarkoittaa esineitä
suoraan. Alkuaan se on kokoonpantu esineiden piirretyislä
kuvista, taloa esim. merkitään talon kuvalla. Vähitellen va
kiintuu merkiksi tietynlainen, usein suuresti tyylitelty talon
kuva. Tässä kehitysvaiheessa tätä kirjoitusta ei enää voida
sanoa ankarassa mielessä kuvakirjoitukseksi, joskin se on
äännekieleen mitenkään nojaulumatonta asioiden merkitse
mistä. l{ulen tiedämme, ovat kulltuurikansoista kiinalaiset
säilyttäneet tällaisen merkitsemistavan. Kiinalaisen kirjoi
tuksen lukeminen ja kirjoittaminen vaatii kovin suuren merkki
määrän tuntemusta ja on tämän vuoksi epäkäytännöllistä.
Kuitenkin sillä on myös muuan etu, nim. se, että kaikki kii
nalaise�, monista murteistaan huolimatta, pystyvät lukemaan
kiinalaista kirjoitusta. Merkkejä ääntävät eri murteita puhu
vat ihmiset eri tavalla.
Meidänkin kirjoituksessamme on muutamia ideogrammeja
kuten lukumerkit 1, 2, 3 jne., +, -, V-, &, %, jotka eri
kieliä puhuvat lukevat omalla tavallaan. Mutta muuten länsi
mailla ja yleensä kirjoitusjärjestelmissä käytetään kirjoitus
merkkejä, jotka tarkemmin tai epätarkemmin vastaavat puhu
tun kielen äänteitä. Kirjoitetun ja puhutun sanan välillä ei
vallitse symholisuhdetta; kirjoitettu sana hevonen ei ole lausu
tun »hevonen»-sanan symboli samalla tavalla kuin lausuttu
sana hevonen_ on »hevonen»-olion symboli. Asia on käsitet
tävä toisin. Tiettyjen merkkien kesken vallitsee substituutti
suhde so. toinen merkki voidaan asettaa toisen tilalle, samalla
tavoin kuin jokaisen sadan markan setelin tilalle voidaan
asettaa mikä hyvänsä loinen 100 mk:n seteli tai mitkä hyvänsä
kaksi viidenkymmenen markan seteliä. Åännekiclessä voi
daan sanan tilalle asettaa toinen samoin kuuluva sana, jolla
01r sama merkitys, eikä sen tarvitse edes kuulua aivan sa
malla tavalla, pääasia on, että käsitetään sen arvoiseksi. Jos
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esim. joku sattuu lausumaan jonkin sanan liian hiljaa, voi
toinen henkilö lausua sen uudestaan kuuluvammalla äänellä
tai kirjoittaa sen paperille toisten nähtäväksi; hänen lausu
mansa tai kirjoittamansa sana asettuu tämän kautta tuon aikai
semmin lausutun sanan tilalle. Kirjoitettu sana hevonen kä
sitetään yhdenarvoiseksi lausutun sanan he1Jonen kanssa. Kir
joitetut sanat ovat ts. substituuttisuhteessa puhuttuihin sanoihin.
Puheen ja kirjoituksen keskinäistä substituoitavuutta älköön
kuitenkaan sekoitcttako siihen suurempaan tai pienempään
»vastaavaisuuteen)), mikä vallitsee äännekirjoituksen ja pu
heen viilillä. Tässä ei ole kysymys substituoimisesta, vaan
»kuvaamisesta)). Tämä »kuvaaminen)) on aina epätarkkaa;
täydellistä vastaavaisuutta ei vallitse kirjoituksen ja puheen
välillä. Sellaisessa kirjoituksessa kuin suomen on vastaa
vaisuus jokseenkin suuri, englannissa, tanskassa, ranskassa
ja nykykreikassa se taas on verrattain vähäinen. Koska
kirjoituksessa sitä paitsi tahdotaan säilyttää perinnäinen asu
mahdollisimman kauan, laajenee puhutun kielen muultucssa
sen ja kirjoituksen välinen juopa yhäti. Siten tullaan siihen,
että esim. englannissa monessa tapauksessa kirjoih�ksen perus
teella ei enää voi aavistaa, miten sana äännetään. Englanti
alkaa siis t ä s s ä suhteessa lähennellä kiinaa.
Mutta käykäämme tarkastelemaan kirjoituksen luonteenomaisia välinepiirteitä. Ensiksi otamme puheeksi k o ns t a n s s i n.
Jo reaalisena konkreettisena ilmiönä kirjoitus on pysyväm
pää, kestävämpää kuin puhe. Lausuttu sana haihtuu, kirjoi
tus säilyy: Vox audita pei-it, littera scripta manet. On oireel
lista, että kirjoitus kulttuuritekijänä astui esiin suunnilleen
samoihin aikoihin, jolloin muutenkin tapahtui rationaalistu
mista Välimeren ympärillä olevissa kulltuurimaissa, n. v. 600
tienoilla e. Kr.
Kirjoituksen konstanssi nyt sanotussa suhteessa on kon
kreellisyksilöllistä. Kirjoitus säilyy siinä, mihin se on kirjoitettu:
kivessä, pronssissa, pergamentilla tai paperilla. Multa vielä
suurempi merkitys on ollut kirjoituksessa ilmenevällä t y y p i n
k o n s t a n s s i 11 a. Vasta kirjoituksessa sanat saivat täs
mällisen normalisoidun muotonsa, ja usein tämä muoto vai-
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kutti takaisin puheeseen vakiinnuttavasti. Sivistyneet puhu
vat »kirjakieltä». Syntyy vakiintunut sanojen oikeinkirjoitus,
jonka vaatimukset yhäti jyrkentyvät. Sanoja saa lausua vaih
televammin, kuin niitä saa kirjoittaa. Mainitsimme jo, että
kirjoitus pyrkii säilyttämään kerran omaksutut merkitsemis
tavat. Tämän tähden se, vaikka se esim. olisikin aikoinaan
ollut tosiasiallisen ääntämyksen mukaista, jää siitä jälkeen
edustamaan varhaisempaa kielihistoriallista vaihetta.
Kirjoitus pyrkii edelleen m a t e m a a t t i s e e_n s ä ä n
n ö 11 i s y y t e e n. Rivit koetetaan saada suoriksi, proosa
tekstissä yhtä pitkiksi, kirjoitetaan aina samaan suuntaan,
tavallisesti vasemmalta oikealle, joka tapa on oikeakätiselle,
jollaisia ihmisten enemmistö on, vaivattomampaa, helpompaa
ja miellyttävämpää. Painetussa ja koneella kirjoitetussa teks
tissä kirjainten vaatima ala on matemaattisen tarkasti järjes
tetty yhtä suureksi. (Kirjasimen kokoa voidaan sentiihden
käyttää mittana tekstin vaatimaa alaa määriteltäessä.)
Åän�ekirjoituksen pohjana on käsitys, että puhe on kokoon
pantu suhteellisen pienestä lukumäärästä yhäti toistuvia ään
teitä, joita (tai niiden yhtymiä) ilmaistaan kirjoituksessa sa
moilla yhäti toistuvilla kirjaimilla. Tämä tosin ei pidä yhtä
todellisen asiantilan kanssa, sillä puhutussa kielessä on lop
pumaton joukko erilaisia äänteitä. Mutta äännekirjoituksessa
omaksuttu simplifioiva menetelmä on käytännöllinen.
Kirjoituksessa on simplifioinnin avulla saatu toteutetuksi
o s i e n i r r a 11 i s t u m i s e n prinsiippi. Kirjoitus tulee
olemaan sarja elementeistä kokoonpantuja kokonaisuuksia.
Pienimpiä elementtejä ovat kirjaimet, hieman suurempia
elementtejä sanat ja vielä suurempia lauseet. Vasta kirjoitus
lienee johtanut siihen, että myös äännetyssä puheessa käsi
tetään olevan itsenäisiä erillisiä äänteitä, sanoja ja lauseita.
Tämä käsitys on vaikuttanut tosiasialliseen puheeseen erito
ten sen johdosta, että kouluopetus noudattaa tällaista kat
somuskantaa. Koska kirjoituksessa erotetaan sanoja, joiden
väliin jätetään pieni välimatka, vaaditaan usein koulussa,
että ääneen luettaessa sanojen väliin jätetään pieni tauko.
Ja ellei sitä aina vaadittaisikaan, niin ainakin pidetään ope
tuksessa itsenäisinä sanoina niitä, jotka esiintyvät kirjoituk-
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sessa erillisinä. Åänne, sana ja lause ovat kirjoituksessa käy
tetyn simplifikaation ja sitä suosivan tradition mahdin luo
mia käsitteitä; ne ovat puheessa paljon epämääräisempiä kuin
kirjoituksessa. Kuinka suuressa määrin kirjoituksen johtava
asema vaikuttaa äännetyn puheen appersipioimiseen, näkyy
siitä, että äännettä aikaisemmin aina sanottiin kirjaimeksi.
Olen käsitellyt tätä asiaa hiukan laajemmin, koska se on
osoitteena siitä, kuinka asian merkitsemistapa vaikuttaa sen
luonteen käsittämiseen.
Alussa kirjoitusmerkki ei ollut ainoastaan merkki, vaan myös
kuva siitä esineestä, jota se tarkoitti. Se saattoi tässä kehitys
vaiheessa palvella e s t e e t t i s i ä k i n tarpeita, mahdollisesti
sillä oli myös maagillisia tehtäviä. Nykyinen kirjoitus on siinä
määrin d i f f e r e n t i o i t u n u t omaan tehtäväänsä, että
esteetlisetkin momentit - mikäli ei geometrisen säännölli
syyden katsota sitä edustavan -- ovat jääneet suurimmaksi
osaksi po�s tavallisesta tekstistä. Vielä keskiaikana omistet
tiin lukujen alkukirjaimille huomiota · esteettisessä suhteessa.
Nykyään tapahtuu tällaista vain poikkeustapauksissa (loistopainoksissa ym).
H o m o g e e n i s u u s ilmenee kirjoittamisen alalla etu
päässä kirjoitusvälineissä ja tällöin kahdella tavalla: kirjoitus
aineessa ja -pohjassa. Kirjoitusmuste, painomuste, lyijykynän
grafiitti tehdään niin homogeeniseksi kuin mahdollista. Kir
joitusaine koetetaan myös saada kestäväksi, seikka, joka kui
tenkin kuuluu individuaaliskonkreettisen konstanssin yhtey
teen. Pohjaksi käytettiin aikaisemmin savea (assyrialaisten
ja babylonialaisten kiilakirjoitusten savitaulut, jotka kestä
vyyden aikaansaamiseksi poltettiin), vahaa, erityisellä tavalla
preparoitua nahkaa (pergamentti), puuta tai paperia, joka
on valmistettu homogeenisesta massasta. Kaikissa näissä ta
pauksissa koetettiin tai koetetaan kirjoituspinta tehdä sileäksi,
tasaiseksi, tasomaiseksi; viimeksimainitussa seikassa ilmenee
geometriseen yksii1kertaisuuleen pyrkiminen.
Kirjoituksen alalla _esiintyvästä m o n i s t a m i s e s t a
olemme toisessa yhteydessä jo maininneet. Kirjoituksen monis
taminen lieneekin tärkein varhaisemmassa kulttuurissa tavat
tava monistamisen laji. Monistamislaitteiden kehityksessä
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voimme panna merkille samoja seikkoja kuin muussakin tek
niikassa. ·Alussa leikattiin monistettava kirjoitus pehmeäm
pään aineeseen (esim. puuhun), sittemmin ryhdyttiin käyttä
mään metallia. Kirjasimet erillistyivät (Gutenbergin keksintö),
niiden yhteenasettaminen, latominen tuli kirjanpainajan yh
deksi perustehtäväksi. (Englannissa on latoja compositor so.
· yhteenasettaja.) Suuri edistysaskel oli se, · että itse kirjasimia
alettiin koneellisesti monistaa.
Kirjoituskin kuuluu niihin välineisiin, joissa yksityinen kon
kreettinen esine voi saada 1 a a j a 11 e ja m o n i i n y k s i1 ö i h i n u l o t t u v a n t e h o n muuJlakin tavalla kuin
monistamaJla. Kirjoitus voidaan tehdä niin suurikokoiseksi,
että monet saattavat sen lukea samalJa kertaa. Näin on mene
telty ilmoituskilvissä, valoreklaameissa, julkisten ym. suurten
rakennusten otsikoissa. Mutta kirjoituksen vaikutus ulottuu
lukuisiin henkilöihin myös siten, että monet peräkkäisesti luke
vat sen. Tästä syystä yleisillä kirjastoilla on niin suuri kult
tuurill�nen merkitys: vaikka kirjastossa olisi samaa kirjaa vain
yksikin kappale, se kuitenkin voi hyödyttää monia henki
löitä. Tällä tavalla kirjain vaikutus on yhtä tehokas kuin suul
linen opetuskin, jopa tehokkaampikin, koska ne ovat jatku
vasti saatavilla.
Kieleen kuuluu ei ainoastaan sanojen ulkoinen aisti
havainnollinen muoto, vaan myöskin sanoj'en m e r k i t y s.
Myöskin merkitysten alalla huomataan tendenssi välineomi
naisuuksien korostumiseen, varsinkin merkitysten ko n- ·
s t a n s s i n lisääntymiseen. 'Tästä seikasta tulee kuitenkin
puhetta myöhemmin ajatusvälineiden yhteydessä.
Mitenkä tulevat merkkejä käyttävät yksilöt noudattaneiksi
niitä vaatimuksia, joita kommunikatiivisten välineiden käyttö
heille asettaa? Fyysillisten välineiden alalla on asia jonkin
verran toinen kuin täällä. Sillä fyysillisten välineiden alalla
on yksilöille tavallisesti suoranaista etua siitä, että he kehittä
vät välineitä yleisten välineprinsiippien mukaisiksi: käyttävät
konstantteina pysyviä välineitä, antavat välineille geometrisen
muodon ja niiden objekteille homogeenisuuden jne. Kommu-
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nikatiivisten välineiden alalla sitävastoin ei yksilöllä usein
kaan ole sanottavaa haittaa siitä, että hän on epäjohdonmukai
nen niiden käytössä.
Tässä on nyt todettava, että yleiset välineprinsiipit vaikuttavat
kommunikatiivisten välineiden alalla enimmäkseen s ä ä n n ö n
tavoin. Tietyt muodot tunnetaan säännön vastaisiksi, vääriksi.
ja sentähden niitä kartetaan. Ei ole mikään normi, että pöydän
kaikkien jalkojen tulee olla yhtä pitkät, mutta se on epiitarkoi
tuksenmukaista, hankalaa, epämukavaa. Se seikka taas, että
Suomessa »pöytää» tarkoittava sana on lausuttava pöytä
eikä esim. peyte, ei johdu siitä, että sana peyte olisi s i n ä n s ä
hankala, vaan siitä, että sana pöytä on suomenkielen sääntöjen
mukainen, peyte taas niiden vastainen. Ne, joilla on suomen
kielen taju, voivat siis saattaa sen, joka sanoo peyte, oikealle
tolalle pikemminkin viittaamalla siihen, että viimeksimainittu
muoto on väärä, kuin siihen, että se on epätarkoituksenmukai
nen. Sitä taas,joka varustaa pöytänsä neljällä eri pitkällä jalalla,
ei ole syytä valistaa huomauttamalla, että hänen valitsemansa
pöytätyyppi on väärä, vaan viittaamalla sen epätarkoituksen
mukaisuuteen. Samoin on laita muidenkin kielellisten ilmiöi
den esim. merkitysten. Se, että sana pöytä suomessa ei mer
kitse t u o l i a, vaan pöytää, ei johdu siitä, että tuolia olisi
s i n ä n s ä epätarkoituksenmukaista sanoa pöydäksi, vaan täs
säkin on merkitsemisen perustana suomenkielen sääntö. Se joka
nimittää tuolia pöydäksi, ei puhu »oikein)) suomen kieltä.
Ne normit, jotka säännöstelevät merkkien käyttöä, ovat
yleensä s o s i a a l i s i a. IGelen alalla ne ovat enimmäkseen
tapanormeja, eräiden toisten merkkien (esim. rahan) käytön
alalla ne ovat lähinnä oikeudellisia.
Sosiaalisten normien noudattaminen on tosin y h t e i s ö n
kannalta myös t a r k o i t u k s e n m u k a i s t a. Mahdolli
sesti hämärä tietoisuus siitä, että näin on asianlaita, panee
ihmiset valvomaan, että näitä normeja noudatetaan. Ihmiset
noudattavat niitä peläten, että muuten saavat toisten taholta
osakseen pilkkaa tai paheksumista. Osittain panee kyllä
suoranaisempikin tarkoituksenmukaisuusnäkökohta yksilön
seuraamaan käytännössä olevaa normia. Kun äsken sa-.
noimme, ettei olisi s i n ä n s ä epätarkoituksenmukaista sa-
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noa tuolia pöydäksi, ei tämä väite sisältänyt, etteikö se ny
kyisessä suomalaisessa ympäristössä olisi epätarkoituksen
mukaista. Mutta se, että se o� epätarkoituksenmukaista,
johtuu siitä, että pöytä sanaa tosiasiallisesti käytetään pöytää
eikä tuolia merkitsemässä ja että tällainen käyttö on laajalle
levinnyt. Sen seikan, onko tarkoituksenmukaista käyttää merk
kiä A merkityksessä a, ratkaisee t o s i a s i a I I i n e n k ä y
t ä n t ö, sitä seikkaa taas, onko jokin fyysillinen käyttöväline
tarkoituksenmukainen vai epätarkoituksenmukainen, e i rat
kaise tosiasiallinen käytäntö. Eripitkillä jaloilla vamstettu
pöytä ei muuttuisi sen tarkoituksenmukaisemmaksi siitä, että
tällaisen pöytätyypin käyttö jossakin ihmisryhmässä olisi tul
lut yleiseksi.

Raha.
Kommunikatiivisiin välineisiin olemme lukeneet myös
r a h a n. ·Kommunikatiivisena välineenä pidämme rahaa
sillä perusteella, että sillä voi olla merkitystä ainoastaan inhi
millisessä yhteiselämässä; joku yksinään elelevä Robinson
ei tarvitse tällaista välinettä ollenkaan. Hänellä on hyötyä
kirveestä, pyssystä, leivästä, mutta ei rahasta missään muodossa.
Ihmisten keskisessä vuorovaikutuksessa rahalla sitävastoin
on mitä suurin merkitys.
Raha nykyisessä mielessä on fyysillinen esine, joka halti
jalleen antaa kvantitatiivisesti määriteltävissä olevia talou
dellisia mahdollisuuksia. Aikaisemmassa kehitysvaiheessa raha
tuotti haltijalleen taloudellisia mahdolli�uuksiå sen johdosta,
että se oli ainearvonsa vuoksi haluttu; se joka vastaanotti ra
han, saattoi, jos hän niin halusi, käyttää sitä suoranaisesti väli
neenä (valmistaa sen sisältämästä jalometallista koristeen
jne.). Mutta kehittyneen kulttuurin piirissä rahaan sisältyy
taloudellisia mahdollisuuksia sen vuoksi, että on olemassa
jokin instanssi, tavallisesti valtiovalta, joka on sitoutunut raha
kappaletta vastaan antamaan jonkin täsmällisesti määritellyn
hyödyn (tietyn määrän jotakin hyödykettä esim. metallia,
palveluksia, kuittauksen verojen suorituksesta tms.). Rahalla
itsellään ei tarvitse olla mitään ainearvoa.

155

Asetumme tässä sen rahateorian kannalle, joka pitää rahaa
eräänlaisena m e r k k i n ä. Ainakin kehittyneemmän kult
tuurin piirissä on mielestämme rahan merkkiteoria suurin
piirtein katsoen oikeassa. Rahakappale on yksilöllisesti mää
rättynä fyysillisenä esineenä esiintyvä merkki, johon oikeus
järjestyksen perusteella liittyy taloudellisia mahdollisuuksia.
Se on jossakin määrin samanlainen kuin esim. säilytettävästä
esineestä annettu vastamerkki, kuitenkin sillä erotuksella, että
vastamerkkiin liittyvä e s i n e k i n o n y k s i 1 ö 11 i s e s t i
määrätty, rahakappaleeseen liittyvä esine tai palvelus sitä
vastoin ei; se on vain g en e e r i s e s t i (lajinsa puolesta)
määrätty.
Tietynlainen raha omaksutaan vaihto- ja maksuvälineeksi
sen tähden, että ihmiset luottavat siihen, että rahakappalee
seen kuuluvat taloudelliset mahdollisuudet todella tulevat
realisoitumaan oikeusjärjestyksen määräämällä tavalla. Kai
etupäässä sen johdosta, että valtio itse harjoittaa myös
taloudellista toimintaa kuten postinkuljetusta, verottamista,
jossa se vastaanottaa liikkeelle laskemiaan rahoja maksuksi,
on näillä rahoilla taloudellista arvoa. Rahan taloudellinen
arvo ei ole samanlaista kuin tarve-esineiden taloudellinen arvo,
se on välillistä, nim. siten, että rahalla voidaan oikeusjärjes
tyksen vahvistamalla tavalla saada välineitä, joista »on hyö
tyä», jotka tyydyttävät jonkin tarpeen.
Rahaa on sanottu myöskin a r v o n m i t a k s i. Rahalla
käy mahdolliseksi mitata hyödykkeiden arvoa yhdenmukai
sella tavalla. Rahan mittaominaisuus perustuu viime kädessä
siihen, että h y ö d y k k e i t ä i t s e ä ä n voidaan mitata
tai laskea (mikä taas edellyttää homogeenisuuden tai yhden
mukaisuuden olemassaoloa hyödykkeiden piirissä). Raha
yksikön arvo (ostokyky) on yhtä suuri kuin tietyn paljouden
jotakin (homogeeniseksi oletettua) hyödykettä esim. viljaa,
. bensiiniä, metallia tai tietyn yhd,enmukaisten esineiden esim.
oravannahkojen lukumäärän arvo.
Rahapolitiikan pääpyrkimyksiä on jo vuosisatoja ollut säi
lyttää rahan arvo k i i n t e ä n ii j a v a k a a n a. Minkä toimen
piteiden avulla tämä aikaansaadaan, ei kuulu tarkastelumme
puitteisiin; se on finanssiteorecttinen kysymys. Meille on pää-
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asia, että pyrkimystä k o n s t a n s s i i n esiintyy myös täällä
ja että kehityksen katsotaan päässeen sitä pitemmälle, mitä
täydellisemmin rahan arvo on saatu vakiinnutetuksi.
Eräässä suhteessa on meidän aikanamme päästy hyvin pit
källe nim. samaan rahajärjestelmään kuuluvien rahakappa
leiden keski�äisen arvon vakiinnuttamisessa. Aikaisemmin
sattui, · että paperirahal1a oli eri arvo kuin metallirahalla,
vaikka niiden olisi piliinyl edustaa yhtä monta arvoyksikköä;
myös eri metallirahat olivat keskinäiseltä arvoltaan toisen
laiset, kuin niiden nimellisarvonsa mukaan olisi pitänyt olla.
Papel'irahan tultua va11itsevaksi rahaksi on tämä epäsäännöl
lisyys hävinnyt. .Jokainen 100 markan seteli on täsmälleen
samanarvoinen kuin toinenkin; ja molemmat ovat saman
arvoisia kuin mitkä hyvänsä kaksi viidenkymmenen markan
seteliä. Rahojen alalla siis vallitsee substituultisuhde, mikä on
omiaan ·vahvistamnan sitä käsitystä, että raha kehittyneessä
muodossaan on katsottava (ei-kausaaliseksi) merkiksi. Sillä
i:{vdellinen · substituuttisuhde vallitsee ainoastaan merkkien
alalla.
Voimme paremmin ymmärtää rahan nykyisen luonteen,
kun katselemme rahan historiallista taustaa. Aluksi käy
tettiin maksuvälineinä esineitä, joilla oli ainearvoa. Nämä
olivat joko sellaisia esineitä, joita oli saatavissa lukuisia
s a m a n l a i s i a kappaleita, kuten nautoja, oravannahkoja,
kuivattuja kaloja, simpukankuoria tai h o m o g e e n i s t a
t a v a r a a kuten teetä, tupakkaa ja viljaa. Näillä oli kuiten
kin varjopuolia (esim. liian suuri koko, pilaantuvaisuus), ja
vähitellen jalot metallit syrjäyttivät ne. Viimeksimainituilla
oli ominaisuuksia, jotka tekivät ne maksuvälineinä erikoisen
käyttökelpoisiksi. Tä))aisiå ominaisuuksia olivat niiden kestä
vyys, homogeenisuus, jaettavuus, harvinaisuus, suhteellisen
pieni koko (ks. Korpisaari, ;>Raha ja muut maksuvälineet»).
Tihkeä ominaisuus oli myös se, että niitä voitiin leimata yh
denmukaisella tavalla, mikä myöhemmin tapahtui koneelli
sesti. Aluksi leimaaminen tarkoitti metalliharkon mitan ja
-- vaa'an tultua keksityksi -- 'painon määräämistä. Niirlen
määräarvo oli siis yhteyclessä mittaamisen kanssa. Ensimmäi
set valtion tai hallitsijan toimesta leimatut mctampalaset on
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tavattu Lydiasla n. vuodelta 700 e. Kr., siis ajalta, jolloin
kulttuurin välinepuolen rationalisointi muulenkin alkoi (vrt.
edellä s. 149). Aikojen kuluessa rahanlyönti saatiin tek
nillisesti sellaiselle kannalle, että lcyelliin valmistamaan saman
näköisiä, kokoisia ja aineskokoomukseltaan samanlaatuisia
rahakappaleita.
Ensin oli rahakappaleella yhtäaikaa sekä ainearvoa . eitä
arvoa maksuvälineenä, mutta aikaa myöten jäi edellinen
ominaisuus yhä enemmän varjoon. Harva hankki rahaa val
mistaakseen sen metalliaineksesta koristeita tms. Multa kun
oli tultu siihen, että ainearvo oli ainakin normaalioloissa sivu
asia, oli olemassa mahdollisuus asettaa metallirahan tilalle
pelkkä merkki, joka oli valmistettu jostakin keveästä. helposti
saatavissa olevasta aineesta. Syntyi seteliraha, jolla alussa
oli jalometallikale. Sittemmin tämii on osoittautunut tarpeet
tomaksi. Raha on nykyään vain konkreettinen todiste määrii
lukuisten arvoyksiköiden hallussaolosla. Tämän todisteen
synnyttäminen sinänsä voi tietyissä tapauksissa vuorostaan
luoda taloudellisia arvoyksiköilii, jos nim. todisteen antajan
taloudelliseen voimaan on luottamusta. Tavallise.sti v a l t i o
luo rahaa laskemalla liikkeeseen seteleitä; mutta tavallaan
luo taloudellisesti suorituskykyinen yksityinenkin maksu
osoituksillaan rahaa. -- Voidaan teoreettisesti ajatella myös
sellaista olotilaa, ettei olisi enää setelirahaakaan, vaan että ylei
seen clearinglaitokseen ainoastaan Hedoitellaisiin arvoyksikkö
jen siirrot henkilöltä toiselle, siellä kirjoihin lll('rkittiiviksi. Nuo
merkinnöt olisivat silloin rahaa. Setelillä tai yleensä henkilön
hallussa olevalla irrallisella konkreettisella merkillä on kuiten
kin se etu, että se vastaansanomattomasti torlistaa tiettyjen ar
voyksikköjen hallussaolon. ,Jos kaikki maksaminen tapahtuisi
kirjanpidollisesti, voisi petollisuuden, huolimattomuuden tms.
johdosta tulla häiriöitä; tarvittaisiin toisinaan ehkä pitkällinen
todistusketju, jotta voitaisiin osoiltaa, eltä asianomainen to
della omistaa niin n1onta arvoyksikköä kuin hän väittää.
Etuna taas oJisi mm. se, että rahan varastaminen kävisi mah
dottomaksi. Joka tapauksessa tällainen clearing edustaisi
teoreettisesti abstraktisinta rahajärjestelmän muotoa.
Kirjassaan »Rahan filosofia» ( » Philosophie des Geldes»)
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Georg Simmel antaa mielenkiintoisia tietoja ihmisten vähit
täisestä vapautumisesta aistihavainnosta rahatalouden alalla.
Kenties alkeellisin kanta rahan alalla tavataan eräillä Etelä
meren saarilla, joiden asukkaat käyttävät maksuvälineinä
nauhaan pujotettuja kaurisimpukan kuoria. Tätä »rahaa»
kiiytetäiin sillii tavalla, että nauhasta leikataan maksuksi os
tettavan esineen esim. kalan pituinen pätkä. Tämä menettely
tuntuu meistä kovin primitiiviseltä ja epärationaalisella, mutta
periaatteessa samanlaisia taipumuksia esiintyy edistyneem
missäkin kulttuurin piireissä. Katsottiin kauan, että rahan
k o o n piti jollakin tavoin ilmaista sen suurempaa tai pie
nempää arvoa, On ollut esim. tavallista, että suurempiarvoi
set setelit ovat kooltaankin olleet suurempia. Meillä yhä edel
leenkin ovat 1000 markan setelit kookkaampia kuin 100 mar. kan, joskin väriltään - ikävä kyllä-· samanlaisia.
Merkille pantava seikka on, että niin pian kuin taloudelli
set ja varsinkin rahapoliittiset olot maassa häiriintyvät, pala
taan aikaisemmille, jo voitetuille astei1le. Tapahtuu »regres
siivistä kehitystä» niinkuin aina epänormaaleissa oloissa:
setelirahasta palataan metallirahaan, jonka ainearvo jälleen
saa merkitystä, ja vihdoin mennään takaisin tavarain vaihta
misjärjestelmään.
Yleisiä liuomauluksia.

Kommunikatiivisten sam.oin kuin muidenkin välineiden \
alalla esiintyy pyrkimystä uni v e r s a a 1 i s u u t e e n, sii
hen, että välinetyyppi omaksuttaisiin kaikkialla maailmassa.
Jossakin määrin nämä pyrkimykset ovatkin toteutuneet. On
olemassa kansainvälinen merkinantojärjestelmä merellä, jota
laivat käyttävät ollessaan merihädässä tai muuten lähettäes
sään tiedoituksia toisilleen. Tämä tapahtuu optillisilla mer
keillä (esim. liputuksella) tai akustisilla merkeillä (vihellyk
sillä, kellonsoitolla, tykinlaukauksilla). Edelleen on olemassa
kansainvälisiä autonajajille tarkoitettuja merkkejä vaaralli
sista käänteistä, pysäköimispaikoista ym.
Mainitsimme myös jo, että on olemassa eräitä ideogrammeja,
jotka ovat yleisessä käytännössä, kuten numerot ja muut ma-
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temaattiset merkit; edelleen kuuluvat tänne kemiallisten alku
aineiden ja aineyhdistysten merkit,
Y le i s m a a i l m a 11 i s e n· k i e 1 e n eli k a n s n i n
v ä 1 i s e n a p u k i e 1 e n ihanne on vielä toteutumatta sa
doista yrityksistä huolimatta. Ensin ajateltiin idcografista
merkkijärjestelmää, jossa käsitteet olisivat ilmaistuina optilli
silla merkeillä, jotka jokainen saisi lukea omalla kielellään
(ns. pasigrafia). Myöhemmät järjestelmät ovat nojautuneet
samoihin periaatteisiin kuin luonnolliset kielet ollen siis tar
koitetut sekä puhuttaviksi että kirjoitcttaviksi. Huomattavim
mat yritykset ovat esperanto, ido, latino sine flcxionc, occidci1tal ja novial. Nämä ovat kaikki ns. aposteriorisia apukieliä,
so. niiden sanavarasto on saatu luonnollisista kielistä ( etu
päässä romaanisista ja germaanisista). Merkillepantavaa on,
eltii viimeaikaiset ehdotukset tulevat aika lähelle toisiaan, joten
näyttää siltä, että yhäti lähestytään eräänlaista ideaalityyppiä.
Nyt on jo myös käynyt yhä selvemmäksi, millainen tarkoi
tuksenmukaisen kansainvälisen apukielen tulisi rakenteeltaan
olla. Sen tulee sanavarastoltaan perustua enimmin puhuttui
hin kieliin ja niiden yhteisiin yleisimmin esiintyvUn sanajuu
riin, sen tulee sisältää ääntämyksensä puolesta helpoimmin
lausuttuja sanoja, yleisimmin esiintyvien sanojen tulee olla
mahdollisimman lyhyitä, kirjoituksen tulee olla foneettista,
sanojen merkitysten tulee olla niin täsmällisiä kuin mahdol
lista, kieliopilliselta rakenteeltaan sen tulee olla analyyttistä.
On selvää, että sopivan kansainvälisen apukielen käytän
töön tuleminen helpottaisi erittäin suuressa määrin ihmisten
keskinäistä kanssakäymistä eri aloilla: kaupan, liikenteen,
turismin ja henkisen kulttuurin, varsinkin tieteen. Se sääs
täisi paljon energiaa, joka vapautuisi toisiin tarkoituksiin ja
lähentäisi kansoja toisiinsa. (Leibniz otaksui, että energiaa
siten säästyisi 1 /3.) Nykyisenä vilkkaan liikenteen, radion ja
äänielokuvien aikana tällaisen kielen tarve on tullut yhä tun
tuvammaksi. Voidaan miltei varmasti sanoa, että kansain
välisen apukielen käytäntööntulo on kerran toteutuva, sillä
se on kehitysvälttämättömyys; kysymys on vain ·siitä, kuinka
pian. Se seikka, ettei metrijärjestelmä vielä ole levinnyt kaik
kialle, antaa aihetta otaksua, ettei se tule toteutumaan kovin
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läheisessä tulevaisuudessa. Nykyään kansallisuusaatteen voi
mistuminen osaltaan hidastuttaa kansainvälisen apukielen
ajatuksen edistymistä.
Toinen ihanne, joka varmaankin myös on kerran toteutuva,
on y 1 e i s m a a i 1 m a 11 i n e n v a 1 u u t t a. Miten suun
naton merkitys -vakaalla, kaikkialla käyvällä rahalla olisi
kaupalle ja yleensä maapallon kansojen keskinäisille talou
dellisille suhteille, on ilman muuta selvää. Tämä järjestely
kuitenkin edellyttäisi suurta kansainvälistä keskuspankkia,
jolla yksin olisi rahojen liikkeellelaskemisoikeus, ja tällaisen
pankin- olemassaolo vuorostaan luultavasti edellyttäisi maail
manvaltiota (civitas maxima), varsinkin nykyaikana, jolloin
rahan käsite yhä läheisemmin kytkeytyy oikeuskäsitteescen.
Kommunikatiivisista välineistä on yleisesti vielä sanottava
seuraavaa. Niillä on oman luonteensa, olemuksensa voimasta
tendenssi kehittyä kohti yhtä suurempaa täsmällisyyttä, kons
tanssia, »puhtautta» ja universaalisuutta.· Mutta korkeinta
astettaan ne eivät voi saavuttaa ilman t i e t o i s t a j ä r j e s t e1m ä11 i s t ä s ä ä n n ö s t e 1y ä. Saman piirteen havaitsemme aja
tusvälineissä, jotka ovat läheisessä yhteydessä tähän as.ti esitet
tyjen ja varsinkin kommunikatiivisten välineiden kanssa.

AJATUSVÅLINEET, KÄSITTEET
Kielen fyysillisiin merkkiyksikköihin, sanoihin liittyy m e r
k i t y k s i ä.
Tässä joudumme kysymykseen, mitä merkitykset ovat ja
millä tavalla ne »liittyvät» merkkeihin. Tyhjentävä tarkastelu
ei kuitenkaan kuulu tähän yhteyteen. On etupäässä tyydyt
tävä vain viittaamaan asiaa koskeviin probleemeihin.
Viime aikoina on uuspositivistisella taholla esitetty se mieli
pide, että merkitykset ovat samaa kuin merkin tarkoittamat
oliot tai asiantilat. Esim. hevonen sanan merkityksenä on olosuhteiden mukaan ....:.. tietty konkreettinen hevosyksilö tai
hevosten »luokka».
Tämä selitys vaikuttaa ensi katsomalta yksinkertaiselta ja
selvältä. Mutta sanotunlaisella merkitysteorialla on myös vai
keutensa. Jos ajaessamme hevosella sanon toiselle: Hevonen
on väsynyt, ei ole epäilystä siitä, mitä sanalla hevonen tar
koitan. Se on tietty näytettävissä oleva hevosyksilö, jokå siis
esitetyn teodan mukaan olisi sen merkitys. Mutta kieltä
käytetään hyvin usein myös kuvaamaan f i k t i i v i s i ä
asioita, esim.. kaunokirjallisuudessa. Mitkä oliot tällöin on
käsitettävä sanojen merkityksiksi? Kaunokirjallisessa kuvauk
sessa voi olla esim. lause: Hevonen pysähtyi mäen päiille.
Mitä »hevosta» nyt tarkoitetaan? Hevosta, jota ei ole konk
reettisena yksilönä missään. Mutta merkitys ei myöskään
ole se h e v o s c n mielikuva, mikä kirjalijalla ehkä kirjoitta
misen hetkellä on tajunnassaan, vaan aivan samanlainen
kuin puhuttaessa todellisesta hevosesta.
Kuinka tässä
tapauksessa on asia selitettävä?
11 - Ahlman
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Edelleen: Merkitykseen luetaan kuuluvaksi myös eräitä
emotionaalisia tekijöitä, sävyjä. Sellaisia on esim. sanoissa
kaakki, naama. Emotionaalisten sävyjen ei mielellään voi
ajatella kuuluvan tarkoitettuihin esineisiin. Samaa esinettä
voidaan tarkoittaa sekä sanalla kasvot että naama. Kasvojen
luokka käsittää aivan samat yksityisoliot kuin naamojen
luokka, ja kuitenkaan näiden kahden sanan merkitys ei ole
sama.
Näiltä vaikeuksilta vältytään, jos oletetaan, että merkitys
e i ole samaa kuin tarkoitettu esine, vaan jotakin merkkiin
liittyvää p s y y k i 11i s t ä. Vaikeus on kuitenkin siinä,
m i 11a i s t a p s y y k i 11i s t ä se on ja m i n k ä 1u o n
t e i s t a tuo »liittyminen» on. Edellisen kysymyksen rat
kaiseminen ei tässä ole mahdollinen. Sen verran näyttää
meistä varmalta, ettei tuo psyykillinen voi o1la pelkkää
kuvasisällystä, »mielikuvia».
Toinen krsymys taas koskee sitä, minkä luonteista merkin
ja merkityksen toisiinsa »liittyminen» (tai »kuuluminen»)
on. Monessa tapauksessa merkitys tulee kuulijan tajuntaan
ilman muuta kuullun sanan mukana. Sana herättää hänessä
merkityksen. Tä1löin suhde merkin ja merkityksen välillä on
selitettävissä k a u s n a 1i s e k s i. Mutta on toisia tapauk
sia, jolloin sana herättää kuulijan tajunnassa tietynlaisen sie
lullisen sisällyksen, jota ei kuitenkaan pidetä sanan merkityk
senä. Se seikka, että näinkin saattaa olla, osoittaa, että mer
kin ja merkityksen suhde ei aina ole käsitettävissä kausaali
seksi. Kun sanotaan, että A merkitsee B:tä, · tietää tämä
joko että tyyppiin A kuuluva merkki monessa ihmisessä
(useimmissa tiettyä kieltä äidinkielenään puhuvissa) todella
herättää tarkoittavan eli intentionaalisen sielullisen sisällyk
sen, joka on tyyppiä B, taikka että määrätyn kielen järjes
telmä tai jonkin henkilön tai joidenkin henkilöiden esittämä
tyyppiin A kuuluvan merkin k ä y t t ö s ä ä n t ö vaatii, että
siihen tulee liittyä tyyppiä B oleva sielullinen sisällys. - Kai
kista käsitekompleksiin: merkki, sen merkitys ja sen sym
bolisoima asiå sisältyvistä vaikeuksista ja hämäryyksistä ei
edellä sanotulla suinkaan vielä ole päästy, mutta tässä ei
ole tilaisuutta enempään pohdintaan.
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Kielenkehityksen alkuvaiheessa epäilemättä ne psyykilliset
sisällykset (merkitykset), jotka liittyivät tiettyyn äännekom
pleksiin, olivat epämääräisiä ja tapauksesta toiseen vaihtelevia.
Aikojen kuluessa sanain merkitykset ovat läsmällistynect. Multa·
tavallisessa puhekielessä on suurin osa niistä edelleenkin
melko epämääräisiä ja häilyviä. Ajatelkaamme luonnon
paikkojen nimityksiä, sellaisia kuin korpi, aho, nummi,
ranta, tai inhimillisten ominaisuuksien nimityksiä kuten ter
lwkka, nahjus, kolkko tai sellaisia teonsanoja kuin vetelehtiä,
hommata, häipyä tai sellaisia sanoja kuin tahto, sielu, koti,
taikkapa vain koulu (muodostavatko »koulun» vain määrät
tynä aikana olevat oppilaat ja opettajat vaiko myös aikaisem
mat? kuuluuko »kouluun» myös se rakennus, jossa työsken
nellään?). Sanoja tahto ja tahtoa käytetään joka päivä luke
mattomia kertoja olemalta selvillä, mitä niillä tarkkaan ot
taen tarkoitetaan. Voidaan siis todeta, että tavallisen puhekie
len merkitykset usein ovat hämäriä ja epämääräisiä. Paljon
selvemmin tuntuva kuin asiallinen merkityssisällys on usein
kin t u n n e s ä v y. Ei ole epäilystä, että esim. sanassa vete
lehtiä on moittiva tai halveksiva tunnesäväritys. (Toinen
puoli, mikä sanoissa myöskin on seivästi tuntuva, on niiden
kulloinenkin lauseopillinen luonne. Joskaan emme ehkä voi
selvästi ilmaista, mitä sanan häipyä asiallinen sisällys on,
olemme kuitenkin perillä siitä, että se on teonsana. Lause
opillista puolta tosin emme puolestamme katso merkitykseen
kuuluvaksi.)
Mutta aikaa myöten e r ä i d e n s a n o j e n m e r k i t y k
s e t täsmällistyvät ja joutuvat muunkinlaisen kehityksen alai
siksi. Tätä tapahtuu ennen kaikkea, kun t i e t e e 11 i n e n
a j a t t e l u alkaa käyttää niitä.
Tieteen kannalta on tärkeätä, että sanojen merkitykset p y
s y v ä t s a m o i n a j a o v a t t ä s m ä 11 i s e t, so. eivät
sekaannu toisten sanojen merkilyksiin. Tämän päämäärän
tiede koettaa saavuttaa esittämällä s ä ä n n ö n siitä, mikä
tiettyyn sanaan kuuluvan merkityksen sisällys on oleva. Se
m ä ä r i t t e l e e sanan merkityksen. Siten se tekee merki
tyksestä k ä s i t t e e n. Käsite on nähdäksemme tietoisesti
k o n s t a n t i k s i ja t a r k k a r a j a i s eks i t e h t y m e r k i t ys.
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Pääasiana merkityksen tekemisessä käsitteeksi ei ole se,
että merkitys sidotaan· määrättyyn merkkiin - äänne- tai
kirjainkompleksiin tai muunlaiseen merkkiin -, sillä ulko
nainen muoto saattaa vaihdella käsitteen silti muutta
matta luonnettaan. Jos esim. meillä on käsite »energia», voi
clRan sen merkkinä yhtä hyvin käyttää sanaa tarmo tai jota
kin muuta sanaa kuin sanaa energia. Se käsite, mikä suomessa
merkitään sanalla piste, merkitään latinassa sanalla punctum.
Riittää, että tiedetään sanojen energia ja tarmo tai piste ja
punctum olevan yhdenarvoisia. Mitään periaatteellista kanta
vuutta ei käsitteiden ulkonaisilla merkeillä ole. Tosin pyri
tään luomaan käsitteille kansainvälisiä nimityksiä, niin että
käsitteen merkki kaikissa kielissä pysyy samana, kuten ke
miallist�n alkuaineiden merkit (esim. H=vety), lääketieteelliset
termit jne. Useimmiten nämä kansainväliset sanat on muo
dostettu kreikan ja latinan pohjalla (esim. logiikka, pyknikko,
substantiivi, tuberkuloosi).
Tavallisessa puheessa sanan ulkoasu ja merkitys sitävastoin
vielä ovat läheisessä suhteessa toisiinsa muodostaen yhden
kokonaisuuden; nimenomaan tunnesävyt ovat läheisesti liitty
neinä äänneasuun. Tieteen käsitteet ovat enemmän irrallaan
niitä ilmaisevasta merkistä; ainakaan emme voi puhua mistään
»elimellisestä» yhteenkuuluvaisuudesta. Kun käsite muodoste
taan, on päähuomio kiintyneenä sen sisällykseen. K ä s i t e
s i s ä 11 y k s e s t ä o n t u 11 u t i t s e n ä i n e n v ä l i n e.
Ja tarpeellista on, että se pysyy muuttumattomana ja on täs
mällinen. Vain siten käy ajatusten selvä (»yksikäsitteinen»)
ilmaiseminen mahdolliseksi. Mutta myöskin subjektiivisessa
ajattelussa on ajatusvälineen konstanssi ja täsmällisyys tar
koituksenmukaista. Vain tällä edellytyksellä voidaan aja
tuksessa pitää kiinni käsitteen suhteesta toisiin käsitteihin,
tietystl samalla edellyttäen, että nämäkin ovat konstantteja
ja täsmiilli!1Hi. ··
Tavallisen puheen merkityksissä on usein epälukuinen
määrä erilaisia aineksia, näiden joukossa, kuten mainitsimme,
myös emotionaalisia. Merkityssisällys on runsas, joskus näkö
jään miltei tyhjentymätön. Kun puhekielcn merkityksestä
muodostetaan käsite, pyritään siihen, että käsitteeseen kuu-
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luisi r a j o i t e t t u määrä aineksia ja nämä mahdolJisim
man selviä ja täsmällisiä. Käsitettä käytettäessä ei saa ottaa
muita merkitysaineksia huomioon kuin ne, jotka nimenomaan
on käsitteeseen sisällytetty. Käsite on k o n s t r u o i t u näistä
elementeistä. Se on ikäänkuin väline, jossa on ilmaistavissa
oleva lukumäärä erilaisia osia yhdeksi esineeksi koottuina.
Nämä osat voidaan tarvittaessa siitä irroittaa.
Mutta käsite on jo . sinänsäkin erillisempi kuin tavallisen
kielen sanat. Se on kuin kiskaistu irti kielen muusta orga
nismista. Se on kielen tavallisten sanojen merkityksiin
samanlaisessa suhteessa· kuin keinotekoiset välineet luonnon
esineisiin, jotka kuuluvat tiettyyn ympäristöön. Erikoisesti
merkille pantava seikka on emotionaalisten ainesten poistu
minen merkityssisällyksestä sen muodostuessa käsitteeksi.
Puhtaasti tieteellisessä käsitteessä ei siis ole tyylivärilystä (kuten
esim. sanoissa päivyt, kiva) eikä arvoväritystä (kuten sanoissa
heittiö, ihana) eikä koomillista sävyä (kuten sanoissa naama,
p'anna töpinäksi). Sen voi erikoisen selvästi nähdä sellaisissa
tapauksissa, jolloin tunncvärityksellä varustetusta sanasta
myöhemmin on tehty tieteellinen termi kuten ncwman luut.
Voisimme sanoa, että käsitteiden alalla tässäkin kohden on
havaittavissa välinckehityksessä yleensä todettava p y r k i
m y s p u h t a u t e e n.
Pyrkimyksestä d i f f e r e n t i a a t i o o n on osoitteena se
seikka, että käsitteet eivät enää ollenkaan toimi »ilmauk
sina», niinkuin tavalliset merkitykset ainakin jossakin määrin
vielä toimivat Tavallinen puhuminen on samalla puhujan
sielunelämän ilmituomista, ja sellaiseksi kuulija sen käsittää.
Mutta ankarasti tieteellisestä esityksestä, jossa viljellään yksin
omaan käsitteitä, ei tätä enää voida sanoa.
Vielä on käsitteistä mainittava, että niitä muodostettaessa pi
detään silmällä käsitteen y h t e e n s o p e u t u v a i s u u l l a
muiden käsitteiden kanssa. Tieteessä ei esim. kannata
muodostaa sellaista »kalan» käsitettä, jonka piiriin kuu
luisi myös valaskala, sillä silloin ei »kalan» käsitettä saataisi
sopimaan yhteen »imettäväisten» käsitteen kanssa. Tulisi
olemaan eräitä kaloja, joilla olisi samoja ominaisuuksia kuin
ne, jotka ovat »imettäväisten» käsitteelle tunnusmerkillisiä.
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.Niin ikään pyritään muodostamaan sellainen »adjektiivin»
käsite, joka on selvästi erotetta:vissa esim. »substantiivin» kä
sitteestä, sellainen »valtion» käsite, joka täsmällisesti erottuu
»yhteiskunnan» käsitteestä. Erityisesti s a m a n tieteenalan
piirissä koetetaan käsitteet saada yhteensopiviksi. Parhaiten
tämä on onnistunut matematiikassa. Kun tieteessä luodaan
uusi käsite, on aina otettava huomioon siinä jo käytännössä
olevat käsitteet: uusi käsite ei saa mennä ristiin jo käytän
nössä olevien kanssa, sen tulee sanalla sanoen soveltua tä
hänastiseen järjestelmään. Vain tällä edellytyksellä käsite on
tarkoituksenmukainen ajatusväline. Nyt sanotussakin voimme
nähdä muun välinekehityksen kanssa analogisen piirteen.
Huomautimme aikaisemmin, kuinka fyysillisen tekniikan
välineitä luotaessa otetaan huomioon kulttuurin ennestään
luomat välineet, niin että uudet sopivat vanhojen kanssa
yhteen.
Voimme siis ajatusvälineiden alalla todeta samanlaisia ylei
siä tendenssejä kuin muidenkin välineiden kehityksessä:
pyrkimyksen konstanssiin, erillisyyteen, elementeistä kokoon
pantavaisuuteen, puhtauteen ja diffentioitumiseen sekä so
pcutuvaisuuteen muun välinejärjestelmän kanssa.
Keskiajan hengenelämää, varsinkin skolastiikkaa on paljon
moitittu sen hedelmättömyydestä, sen loogillisesta formalis
mista, hiuksenhalkomisesta ja »sanasaivartelusta». Keski
ajalla suoritetulla henkisellä työllä oli kuitenkin myös posi
tiivinen puolensa. Se totutti täsmällisten ja terävien ajatus
aseiden valmistukseen. Luultavaa on, että keskiajalla suori
tettu huolellinen ajatusaseiden hionta oli välttämättömänä
edellytyksenä sille hedelmälliselle teorianmuodostukselle, joka
. varsinkin eksaktisten luonnontieteiden a_Ialla pääsi alkuun
heti, kun oli vapauduttu keskiaikaisesta auktoritE:ettiuskosta
ja ruvettiin ennakkoluulottomasti tutkimaan todellisuutta.
Sen välineiden y l e i s t y m i s t e n d e n s s i n, jonka aikai
semmin olemme huomanneet, saatamme nähdä myöskin
ajatusvälineiden alalla. Väitetään usein, että eri kielten sano
jen merkitykset eroavat siinä määrin toisistaan, ettei juuri ole
olemassa samaa merkitseviä sanoja kahdessa kielessä. Suo
men talo ja ruotsin hus eivät merkitse aivan samaa. Väit-
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teessä on luultavasti perää. Poikkeuksena ovat kuitenkin
tieteelliset käsitteet. Japanilaisen käyttämä positiivisen koko
naisluvun tai puhtaan veden käsite on sama kuin suo
malaisenkin. Erityisesti länsimailla on lukuisia käsitteitä,
jotka ovat kaikkien kansojen piirissä käytännössä. Tässäkin
suhteessa käsitteet ovat samanlaisessa asemassa kuin teknil
liset välineet, jotka leviävät saman tyyppisinä kaikkia11e.
Kielen muut merkitykset ovat verrattavissa kansanomaisen
käsityön tuotteisiin, tieteelliset käsitteet taas teollisen tekriii
kan tuottamiin välineisiin.
Ei voi olla mikään sattuma, että tieteen käsitteiden tulemi
nen yhä konstantimmiksi, täsmäJlisemmiksi ja puhtaammiksi
on kulkenut rinnakkain aineellisen tekniikan samaan suun
taan menevän kehityksen kanssa. Ilmeisesti nämä kaksi pyr
kimystä ovat haarautumia samasta perustendenssistä, Ludwig
Klages sanoisi: länsimaiselle kulttuurille ominaisesta »hengen))
liikakasvusta. ())Hengelle» sellaisena, kuin Klages sen käsit
tää, leimallista on, että se valaa kaiken kiinteisiin, kankeisiin
muotoihin.)
Olemme erityisesti korostaneet, kuinka kulttuurin edis
tyessä välineiden ·alalJa konstanssi lisääntyy. Tämä on tek
nillisen kulltuurin kaikkein olennaisin piirre. Myös ajatus
välineiden alalla olemme nähneet konstanssin lisääntymistä.
Täällä konstanssin täytyy kuitenkin olla toisenlaista kuin fyy
sillislen välineiden. Heaalisen 9levaisen piirissä e h d o t o n
konstanssi on mahdoton. Suoran tai kolmion käsite pysyy
samana, vaikka kenenkään ihmisen sielussa ei esiinny kon
stanttina pysyvää suoran tai kolmion mielikuvaa.
Käsitteissä esiintyy absoluuttista konstanssia. Tämä on
selitettävissä niin, että se konstanssi, minkä ktisilteessä ta
paamme, on v a a d i t t u a samanapysyväisyyltä. Operoides
saan käsitteellä ajatteleva subjekti on tietoinen, mitä vaadi
taan käsitettä käytettäessä nim. että siihen pitää kuulua
ainoastaan tietynlaisia sisällyksiä.
Logiikan ensimmäisenä peruslakina eli »ajatuslakina» pide
tään vanhastaan ns. i d e n t i t e e t t i 1 a k i a, Muuan tul
kinta, minkä useat tutkijat ovat tälle laille antaneet, on se, että
merkityssisällys ajatusprosessin kuluessa on pysyteltävä kon-
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stanttina. Niinpä Corneliuksen mukaan identiteettilaki on
»vaatimus; että arvostelmassa käytetyt käsitteelliset· symbolit
on pidettävä samanmerkityksisinä». Identiteettilaki on il
maus symbolin konstantin käytön vaatimuksesta. (»Einlei
tung in die Philosophie« s. 295). »A on A» merkitsee: A:n
pitää merkitä samaa kuin A. Tämän käsityksen mukaan
idcntiteettilaki on siis vaatimus, postulaatti.
Sen johdosta, että käsitteellä on konstantti sisällys, voidaan
fyysilliset merkit täysin substituoida toistensa tilalle. Nii
den toistensa sijalle substituoitavuus, niiden yhdenarvoisuus,
osoitetaan tavallisesti vain niiden ulkonaisen muodon saman
laisuuden avulla. Otaksukaamme, että meillä on esitys, jossa
käsitellään k o lm i o t a. Tämän johdosta ajatuksenkehitle
lyssä useaan kertaan esiintyy sana kolmio. Sillä, että tämä
sana toistetaan ajatuskebittelyssä samanlaisena, tuodaan julki,
että jatkuvasti on kyseessä sama käsite. · Pidetään itsestään
selvänä kuulijalle tai lukijalle, että kaikki kolmio-sanat ovat
toistensa substituutteja.
Mutta niiden tilalle v o i d a a n
asettaa jokin toinenkin merkki tai merkkikompleksi, kunhan
se vain julistetaan niiden kanssa ybdenarvoiseksi.

· TEORIAN PYHKIMYKSIÅ
Kun tarkastelemme, mitkä puolet maailmasta erityisesti
kiinnittävät länsimaisen tieteellisen tutkimuksen huomiota
ja miten se yleensä on taipuvainen ajatuksellisesti käsittele
miiän ilmiöitä, havaitsemme, että tiede leorianmuodostukses
saan monessa kohdin kulkee samoja uria kuin tekniikka.
Viittaamme eräisiin yhteisiin piirteisiin.
Voimme ensinnäkin panna merkille, että tiede koettaa to
deta, mikä ilmiöissä on 1 a k i p e r ä i s t ä ja s ä ä n n ö11 i s t ä. Tiede pyrkii,. käyttääksemme Eino Kailan sanontaa,
»invarianssien» toteamiseen. Tieteellinen tutkimus etsii vaih
televan ja muuttuvaisen keskestä samana pysyvää, muuttu
mattomia suhteita, lakeja, ja kirjavan moninaisuuden kes
kestä tyypiJlistä, samanlaisena toistuvaa. »Jota yleisempiä
invariansseja löydämme, sitä enemmän on tiedon pyrkimyk
semme tyydytetty», sanoo edelleen Kaila kirjassaan »Inhi
millinen lieto» (s. 14). Tämä pitää paikkansa sekä reaali
että ideaalitieteisiin nähden. Millaisena invarianssipyrkimys
erityisesli luonnontieteen piirissä on toteutettu, ilmenee Kai
lan mainitusta teoksesta.
Tiede etsii ilmiöistä m a t e m a a t t i s t a s ä ä n n ö11 i
s y y t t ä. Tunnettu on Galilein lause, että luonnon kirja on
kirjoitettu matemaattisin kirjaimin. Tämä taipumus johtaa
siihen, että tieteellisen tutkimuksen kohteiksi joutuvat ensi
sijassa ilmiöiden ne puolet, jotka ovat kvantitatiivisesti so.
1 a s k e m i s e n ja m i t t a a m i s e n avulla käsiteltävissä.
Tähän olemme muuten jo aikaisemmin (s. 59) viitanneetkin.
J{valitatiivinen mikäli mahdollista eliminoidaan tutkimus-
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kohteista. Koetetaan keksiä sellaisia keinoja, joiden avulla
ilmiöiden mittaaminen käy mahdolliseksi. Tällaisia mitta
kojeita ovat esim. vaaka ja lämpömittari.
Kaiken mittaamisen teoreettisena perusedellytyksenä on
j ä y k k ä k a p p a l e (>istarrer Körper»). Absoluuttisesti
jäykkää (»deformaaliovapaata») kappaletta ei luonnossa t o
d i s t e t t a v a s t i kuitenkaan ole,
Sanoimme »todistettavasti». On nim. periaatteessa mahdo
tonta selvittää, onko olemassa ehdottoman jäykkää kappaletta,
, koska sen toteaminen jo edellyttäisi tämänlaisen kappaleen
olemassaoloa. Sen tähden tieteen täytyy tyytyä tarkoituk
senmukaisuussyistä o 1 e t t a m a a n eräät fyysilliset kap
paleet ainakin l i k i m ä ä r ä i s e s t i e h d o t t o m a n
j ä y k i k s i. Kaikkien kvantitatiivisten luonnonkonstanssien
toteaminen siis implisoi sellaisen kappaleen käsitteen, jonka
tosiasiallista olemassaoloa ei voida osoittaa. Eräs a j a
t u k s e n t a r v c on konstanssin olettamisen perustana.
Vai:sinkin· luonnontiede tutkii ensi sijassa objekteja, jotkl\
ovat jossakin suhteessa h o m o g e e n i s i a tai keskenään
y h d e n m u k a i s i a, esim. alkuaineiden ominaispainoa ja
muita ominaisuuksia. Se koettaa saada selville, mikä siinä, joka
jo eräissä kohden on yhtäläistä, muissakin suhteissa on yhtä
läistä. Jos jotkin objektit erilaisuudestaan huolimatta eriiässä
suhteessa osoittautuvat yhtäläisiksi, herää tutkijassa ky
symys, eivätkö ne ehkä jossakin muussakin suhteessa ole
yhtäläisiä. Jos tämä saadaan osoitetuksi, on tehty tieteeHinen
edistysaskel. Sillä toteamalla, että jotkin objektit, esim. valas
kalat ja kalat, ovat eräästä yhtäläisyydestään huolimatta täy
sin erilaisia, ei luonnontieteen kannalta ole lainkaan yhtä
suurta periaatteellista mielenkiintoa, vaan lähinnä vain k.u
riositeettiarvo.
Kaikki tiede harjoittaa ajatuksellista objektien e r i 11 i s
t ä m i s t ä (isoloimista) muusta todellisuudesta. Se tekee
näin vielä määrätietoisemmin ja täsmällisemmin kuin muu
ajattelu. Minkäänlainen ilmiöiden k n u s a a l i n e n t a r
k a s t e l u ei olisi mahdollinen, ellei ilmiöitä ensin teoreet
tisesti eristettäisi toisistaan. Täytyy olla olemassa kaksi tar
kastelukohdetta, jotka on eristetty toisistaan ja muusta todel-
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lisuudesta, jotta ylimalkaan voisi tulla kyseeseen, että toinen
on syy ja toinen sen vaikutus.
Myöskin ilmiön o s i e n ja perustekijöiden erillistäminen on
tieteellisessä ajattelussa viety pitemmälle kuin jokapäiväisessä.
Tiede erittelee, analysoi perusteellisemmin.
Edellä sanotun mukaisesti tieteellinen teoriointi on taipuvai
nen näkemään olevaisessa sellaisia elementtejä ja tekijöitä.joissa
jokin ominaisuus esiintyy sekoittumattomana tai käsitteellisessä
täydellisyydessään. Se olettaa esim. absoluuttisen kylmyyden
(absoluuttisen nollapisteen eli --273 °), jossa molekyylit ovat
liikkumattomina, absoluuttisen puhtaan veden, absoluuttisen
alkoholin; myöskin aikaisemmin mainittu »jäykkä kappale»
kuuluu tähän .. Absoluuttista tosin ei todistettavasti ole muualla
kuin ajatuksen ideaalisessa maailmassa, mutta tieteen teorian
muodostus vaatii, että todellisuutta on käsiteltävä niinkuin
siinä absoluuttinen olisi toteutuneena. Aivan oikein Kant sanoo
kin esim. »täysin kovasta (so. jäykästä) kappaleesta»: »Ei
ole tehtävä vastahuomautusta, ettei luonnossa ole mitään täy
sin kovia kappaleita. Sillä tässä riittää vain niiden ajattele
minen ... koska vain niiden avulla ne (liikkeen lait), joiden
mukaan taipuisat kappaleet työntävät toisiaan, voidaan löy
tää.>> (»Neues Lehrbegriff der Bewegung und Ruhe»). Voidaan
sanoa, että tiede teoreettisista syistä, ajatusoperaatioiden mah
dollistamiseksi, muodostaa monia käsitteitä, joissa oletetut
reaalioliot esiintyvät absoluuttisen konstantteina, matemaat
tisen säännöllisinä, homogeenisina ja erillisinä.
Tällaiset käsitemuodostukset ovat fiktioita Vaihingerin
käyttämässä merkityksessä. Fiktioiden järjestelmän läpi
katsottuina reaalioliot esiintyvät yksinkertaisempina, suora
viivaisempina, tarkkarajaisempina kuin ne kaikesta päät
täen todellisuudessa ovatkaan. Fiktioiden järjestelmää hal
litsevat samat yleiset prinsiipit kuin keinotekoisten kult
tuurivälineidcn maailmaa yleensä. Esimerkki fiktioiden
käytöstä: Ihmisen taloudellista toimintaa vallitsevat ilmeises
tikin hyvin moninaiset virikkeet. Mutta Adam Smith muo
dosti kansantaloustieteen teoreettisia tarpeita varten »talou
dellisen ihmisen» (homo oeconomicus) fiktion, so. ihmisen,
. jonka _kaikki taloudelliset toimenpiteet ovat hänen taloudellisen
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egoisminsa sanelemia. Tässä fiktio selvästi poikkeaa todeJli
suudesta, sillä tuskin kukaan ihminen on puhdas homo
oeconomicus. Tämä esimerkki on räikeä. Mutta lievemmässä
määrin tavataan jokaisessa Lieteen reaaliolioita tarkoittavassa
käsitteessä eräänlaista »tyylittelyä».
Tieteen ajatusvälineillä ei ole haitallisia vaikutuksia, niin
kauan kuin ei todellisuuteen kohdistuvia a j a t u s v ä I i
n e i t ä ja t o d e 11 i s u u t t a i t s e ä ä n sekoiteta toisiinsa.
Mutta on hyvin lähellä vaara, että näin tehdään. Ajatusväli
neet . asettuvat todellisuuden tilalle, niistä tulee m e t a f y y
s i 11 i s i ä k ä s i t t e i t ä. Tällöin tullaan metafyysillinen
todellisuus kuvitelleeksi niiden prinsiippien mukaan rakentu
neeksi, jotka hallitsevat välinejärjestelmää.
Ko n s t a n s s i p r i n s i i p p i johtaa esim. siihen, että todelli
suuden ytimeksi kuvitellaan jokin sama pysyvä, muuttumaton
»substanssi», oli se sitten aineellista laatua, kuten materia
lismissa, tai sielullista kuten spiritualismissa. Platonin sai
konstanssitarve otaksumaan olevaisen »olemukseksi» ikuiset,
muuttumattomat ideat. Eräs toinen kuvitelma on, että sielul
listen tapahtumien kannattajana, ytimenä olisi samana pysyvä
»minuus».· Yleensä on konstanssiprinsiippi ihmiseen syö
pynyt siinä määrin, että ollaan hyvin taipuvaisia ajattele
maan, että muuttuvaisen pohjana täytyy olla jotakin, joka ei
muutu jokin pysyvä alus eli substanssi. Nietzsche sanoo:
»Kaiken henkisen työskentelyn lähtökohtana ovat mitä kar
keimmat otaksumat ja kuvitelmat, esim. sama (Gleiches),
esine, pysyväinen, ne ovat yhtä vanhoja kuin äly ja se on muo
dostunut niiden mukaan.>> Epäilemättä Nietzsche on oikeassa
sanoessaan, että ajattelu edellyttää objektin kuvittelemista
konstantiksi; äly, joka työskentelee ajatusvälineillä, jotka itse
ovat konstantteja, ei voisi käsitellä täysin virtaavaa. »Ajattelu
olisi mahdotonta, ellei se tykkänään käsittäisi väärin (verken
nen) olemisen (Esse) olemusta: sen täytyy väittää substanssin
ja samuuden (das Gleiche) olemassaolo, koska täysin virtaa
van tiedoitseminen on mahdotonta, sen täytyy kuvitella ole
vaiselle ominaisuuksia, voidakseen itse olla olemassa. - Äly ei ole luotu tulemisen (Werden) käsittämiseen, se pyrkii
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todistamaan yleisen kankeuden (Starrheit), ikuisen pysy
misen.»
Nietzsche on epäilemättä oikeassa korostaessaan ajattelun
konstantiksi-tekemistaipumusta. Mutta hän ehkä menee liian
pitkälle väittäessään, että oleminen on t ä y s i n erilaista kuin
ajattelu. On pikemminkin olaksuttavaa, eitä todellisuudessa o n
j o k i n m a a r ä k o n s t a n s s i a, sillä muuten ei sen
konstantiksi käsittäminen niin laajassa mitassa kuin ajattelun
välineet edellyttävät, olisi kai mahdollista. Älymme vain me
nee konstantin olettamisessa liiallisuuksiin.
Samaa on sanottava maailmantapahtumisen s ä ä n n ö 11 i
s e k s i käsittämi·sestä. Tapahtumisessa täytyy olla jonkin
vertaista säännön- ja lainmukaisuutta, jotta siihen esim.
voitaisiin soveltaa matemaattisia kaavoja. Saattaahan olla,
että todellisuus on s ä ä n n ö 11 i s t ä s u u r i n p i i r t e i n
k a t s o e n.
Kun ajattelu ja erityisesti tieteellinen ajattelu käyttää il
miöitä teoreettisesti käsitellessään ajalusvälineitä, jotka saat
tavat kuvittelemaan ilmiöt pohjaltaan matemaattisen yksin
kertaisiksi ja säännöllisiksi, muodostuu lopulta metafyy
sillisiä käsityksiä, että maailma on täysin matemaattisen sään
nöllistä: että muka on olemassa joukko muodoltaan, suuruu
deltaan ja laadultaan yhdenmukaisia alkuelemenltcjä (»ato
meja» tämän sanan yleisessä merkityksessä), so. olevainen
perimmältään on ehdottoman h o m o g e e n i s t a.
Puhe olevaisen »alkuelementeistä» on siinäkin suhteessa ajat
telun yleisten taipumusten mukaista, että se tyydyttää hen
kemme e r .i 11 i s t ä m i s t a r v e t t a; olevainen ajatellaan
rakentuneeksi, konstruoiduksi osista, jotka ovat suhteellisen
itsenäisiä. Taipumus nähdä elementtejä on johtanut ns. sielu
atomismiin, kenties myös Pestalozzin oppiin didaktisista
alkuelementeistä (Elementarpunkte).
Hajoittaminen alkuelementleihin on epäilemättä oikeutettua
sikäli, että äly voi tutkia ja ymmärtää asioita enimmäkseen
vain tällä edellytyksellä. Epäilyttäväksi käy elementtiteoria vasta
silloin, kun aletaan uskoa, että objektit t o d e l l a s i s ä lt ä v ii t
sellaisia erillisiä osia, joista teoria puhuu. On aihetta kysyä,
onko maailmassa yleensä mitään erillisiä olioita, esineitä, ta-
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pahtumia vai eikö pikemminkin ole niin, että kaikki tällaisen
kuvitteleminen vain johtuu niistä henkisistä välineistä, joita
käytämme tehdäksemme maailman itsellemme käsiteltäväksi.
Jo kieli tosin on omiaan aiheuttamaan sen käsityksen, että
on olemassa erillisiä olioita. Koska kerran on olemassa oJioi
den ja esineiden n i m i ä, uskotaan, että on olemassa myös
kin erillisiä o 1 i o i t a ja e s i n e i t ä. J{ielen vaikutus käsi
tyksiimme todellisuudesta ilmenee, kuten viitlasimme, muus
sakin. Koska esineen n i m i on p y s y v ä, kuvitellaan, että
todellisuudessakin on p y s y v i ä e s i n e i t ä tai ainakin
että esineessä on j o t a k i n, joka s ii i 1 y y, kaikista siin ä
tapahtuvista muutoksista huolimatta.
Kenties Nietzsche ei ollut niinkään väärässä väittäessään,
että · rationaalinen ajattelu ei ole muuta kuin tulkitsemista
kaavan mukaan, joka on meille biologisesti tarpeellinen. Sen
avulla pystymme hallitsemaan älyllämme todellisuutta. »Koko
tiedoitsemiskoneistomme on abstraktio- ja simplifikaatioappa
raatti, joka ·ei ole kohdistunut tiedoitsemiseen, vaan olioiden
h a 11 i t s emi s e e n (Ilemiichtigung).» (»DerWHle zurMacht»
aforismi 345.)
Mitä on tieteen jonkin väitteen suurempi tai vähempi »to
tuus» tai »epätotuus» muuta kuin sen suurempaa tai vähem
pää teoreettista tarkoituksenmukaisuutta? On todellakin ole
massa seikkoja, jotka saattavat meidät epäilemään, onko s e
tiedoitsemismetodi, jota t i e d e suosii, omiaan tuomaan todel
lisuuden varsinaisen luonteen meitä lähemmäksi. Se, mikä
tekee meidät epäileviksi, on teoreettisen käsittelyn kovin suuri
yhtäläisyys tekniikan metodin kanssa. »Tiede on», sanoo
Nietzsche, »luonnon muuntamista käsitteiksi luonnon hallitse
misen tarkoituksessa ja kuuluu 'välineiden' otsakkeen alle»
(»Der Wille zur Macht» aforismi 349).
Tieteen käyttämät välineet ovat monessa kohden periaat
teellisesti samantapaisia kuin tekniikan. Tekniikka pyrkii
tekemään välineet ja niiden objeklit konstanteiksi - niin te
kee myös teoria. Tekniikka pyrkii tekemään välineet ja nii
den objektit säännöllisiksi, mieluimmin matemaattisesti mä1i
rättävissä oleviksi ja geometrismuotoisiksi - sama taipumus
on teorialla. Tekniikka pyrkii tekemään objektit homogeeni-
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siksi - samaan pyrkii teoria. Tekniikka pyrkii välineiden ja
niiden ohjektien erillislämiseen, se pyrkii konslruoimaan
erillisistä osista - samoin teoria. Kenties teoria ei ole paljon
inuula kuin henkisellä alalla esiintyvää tekniikkaa.
Niiin ovatkin monet tietoteoreetikot todella taipuvaiset ajat
Lelemaan, kuten on havaillavissa eräistä viime aikojen tieto
opillisista katsomuksista. Niiden mukaan tieteen yleisimmäl,
johtavat periaatteet lankeavat yhteen välineperiaatteiden
kanssa. Tiede on ta1·koiluksenmukainen tapa ajatuksen avulla
käsitellä asioila järjestelmällisesti.
Ernst Machin mukaan
tit·dc on »ajalusekonoominen)) prinsiippi, jonka mukaan saa
tamme kokemukset yleisiin kaavoihin, jotka tekevät nieille
mahdolliseksi hallita kokonaisla ryhmää tapahtumia. (Huo
maamme, että tässä on erityisesti korostettu, että tiede on
energiaa siiästävä väline.)
Samantapainen katsomu·s on
useilla uusposltivisteilla,
Myös Dinglerin »dekernismin))
perusajatus menee samaan suuntaan. Ns. pragmatismi ja
sen muunnokset, F. C. S. Schillerin »humanismi)) ja Dewcyn
)) intrumentalismi)) t-ehostavat niinikään tietämisen välineluon
nelta. Konvenlionalismi selittää, että tieteelliset _peruslausel
mat, ennen kaikkea aksioomat, on muodostettu silmällä pitiien
kokemuksen yksinkertaisinta j.n mukavinta käsittelemistä.
Jos kerran lieteen olemus on edelläkerrotun luonteinen,
niin se jättää oikeastaan syrjään kysymyksen, millaista maa
ilma todellisuudessa on, pääkysymys on, millaisilla ajalus
välineilJä sitä tarkoituksenmukaisimmin on käsiteWi.vii. Tosin
täytynee, kuten mainitsimme, meidiin otaksua, eitä '\'äline
aina j o 1 J a k i n l a v o in kuvastaa sen objektin todellista
luonnetta, mihin se kohdistuu. Multa kun tieleellisessii tutki
mustyössä käytetyt välineet etupäässä käyvät käsiksi siihen,
mikä ilmiöissä on säännöllistä tai tyypillistä, herää cpiiilys,
että niiden todellisuudesta antama kuva on y k s i puol i n c n.
Viimeaikainen atomifysiikkatutkimus näyttää vahvistavan
otaksumaa, että aineellisen todellisuuden perimmäiset ainekset
ovat vähemmän yhdenmukaise
· t jå tapahtuminen vähemmän
säännöllistä, kuin ilmiöiden karkea tarkastelu ensin antaa
luulla; näyttää siltä, että »mikromaailmassa» vallitsee suu
rempi tapahtumisen epäsäännöllisyys ja »vapaus» kuin »mak-
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romaailmassa». Ehkä kävisi sanominen näin: mitä k a u e m
p a a ilmiöitä katsellaan - ajallisesti, paikallisesti tai muussa
mielessä »kauempaa» - sitä s ä ä n n ö 11 i s e m m ä I t ä,
l a k i p e r ä i s e m m ä I t ä, h o m o g e e n i s e m m a 1 t a,
s e 1 v ä r a j a i s e m m a I t a näyttää kaikki, mitä I ä h e m
m ä k s i ilmiöitä päästään, sitä e p ä s ä ä n n ö 11 i s e m
p i n ä, v a p a a m p i n a, e r i 1 a i s e m p i n a ja r a j o i 1t a a n e p ä m ä ä r ä i s e m p i n ä oliot ja tapahtumat meille
ilmenevät. Viivoittimen reuna näyttää kauempaa katsottuna
matemaattisen suor�lta viivalta ja käytännössä se useimmiten
voidaan katsoakin sellaiseksi, mutta läheltä nähtynä ja mik
roskoopissa suurennettuna se on epäsäännöllinen ja rosoinen.
Näin on kenties periaatteesssa kaiken reaalisen laita. Myös
inhimillisen sielunelämän. Oikein läheltä nähtynä sillä ei ole
sitä lakiperäisten tapahtumain luonnetta kuin generalisoivan
teorian valossa tarkasteltuna. Ei ole ollenkaan ihme, että
esim. läheltä nähty. tahtoakti tuntuu »vapaalta».
Ihmisellä on taipumus pitää sellaista, mikä jonkin arvok
kaan päämäärän saavuttamisen kannalta on tarkoituksen
mukaista, sinänsäkin arvokkaana. Tämän johdosta v ä 1 i
n e i t ä tullaan helposti pitäneiksi sinänsä arvokkaina. Tästä
taas johdutaan siihen, että niitä v ä l i n e i d e n y 1 e i s i ä
o m i n a i s u u k s i a, jotka tekevät olioiden tarkoituksen
mukaisen käsittelyn mahdolliseksi, kuten erityisesti v ä 1 i
n e i d e n k o n s t n n s s i n, aletaan pitää sinänsä arvok
kaana. Mutta ei tässä kyllin, vaan myöskin sitä olioiden puolta,
johon välineen konstanssi kohdistuu, nim. o 1 i o i d e n o 1 e
t e t t u a k o n s t a n s s i a ja s ä ä n n ö n m u k a i s uut t a
ruvetaan pitämään arvokkaana. Näin tullaan käsitykseen,
että olioiden arvo piilee etupäässä siinä, että ne ovat kons
tantteja ja säännölJisiä.
On sangen kuvaavaa tässä suhteessa, että Jumalan so. kor
keimman arvorealiteetin .olemukseen kuuluvaksi käsitetään
hänen i k u i n e n s a m a n a p y s y v ä i s y y t e n s ä,
muuttumattomuutensa. »Minä· olen ikuisesti sama», sanoo
Herra Vanhassa Testamentissa itsestään. Konstanssi siis kat
sotaan absoluuttiseen arvorealiteettiin luonnostaan kuuluvaksi.
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Kun Platon julistaa ideat »tosiolevaiseksi», so. olevaiseksi,
joka on korkeampaa ja arvokkaampaa kuin aistinmaailman
oliot, hän antaa ideoille ikuisuuden ja muuttumattomuuden.
Monien muidenkin ajattelijoiden mielestä »korkeamman to
dellisuuden», maailman »olemuksen» täytyy olla konstanttia.
Vain se, mikä on muuttumatonta, kiinteätä, voi olla todella
arvokasta.
Voidaan syystä kysyä, eikö siinä teoreettisen tutkimuksen
asenteessa, että ensi sijassa on otettava selville olioissa tavattava
konstantti, piile jollakin tavoin se aksiologinen käsitys, että
vain k ohs t a n t i s t a s a a t u t i e t o o n a r v o k a s t a. Joskin
voitaisiin saada jonkinlaista tietoa myös siitä, mikä on het
kellistä, häipyvää, epäsäännöllistä ja singulaarista, niin pidet
täisiin tätä tietoa kuitenkin alemman arvoasteen tietona. Voi
daan t osin selittää, että tieteen pyrkimys todeta konstanltia,
säännöllistä, samanlaista ja homogeenista alunperin johtuu
teorian yleisistä tarkoituksista; mutta silti on mahdollista, että
tieteen asennoitumiseen on voinut vaikuttaa myös tunteen
omainen usko, että vain konstantti, säännöllinen ja yhden
mukainen on varsinainen selvilleottamista ansaitseva puoli.
Onpa tämä konstanttia kunnioittava taipqmus saanut il
mauksensa arvoteoriassakin. Esim. Felix Kruger määrittelee
arvokkaaksi sellaisen, mitä k o n s t a n t i s t i h a l u t a a n.
Kruger viittaa tällöin yleiseen kielenkäyttöön, jonka mukaan
a r v o k k a a k s i sanotaan ensi kädessä sellaista, mitä pysy
västi, säännöllisesti tavoitellaan (»Der Begriff des absolut Wert
vollen» s. 33). A b s o 1 u u t t i s e s t i a r v o k a s t a on Kril
gerin käsityksen mukaan arvostamisen kyky konstantisti ha
luta jotakin (e.m.t. s. 61).

12 - Ahlman

IHMINEN VÄLINEENÄ
Ihmistäkin voidaan käsitellä yleisten välineperiaatteiden
mukaisesti. Tästä asiasta pari huomautusta.
Ensinnäkin muutama sana siitä tapauksesta, että ihminen
käyttää om a a i t s e ä ä n välineenä tarkoitustensa saa
vuttamiseen. Joku saattaa esim. asettaa päämääräkseen an
saita mahdollisimman paljon rahaa. Siinä tarkoituksessa hän
käyttää hyväkseen ominaisuuksiaan ja kykyjään. Hänelle
on tältä kannalta katsoen edullista, että hän on esim. fyysilli
sesti' terve ja voimakas. Näiden ominaisuuksien saavuttami
seksi on tarkoituksenmukaista, että hän noudattaa tiettyjä
pysyviä elintapoja: määrättyä ravintojärjestystä, säännöllisiä
lepoaikoja, antaa ruumiilleen liikunloa säännöllisen määrän
jne. Näin hän pitää kunnossa sen koneiston, joka on hänen
hyvien suoritustensa eräänä tärkeänä edellytyksenä, nim.
fyysillisen elimistönsä. Ruumiillisen kunnon ylläpitämisen
johtavana periaatteena on säännöllisyys, siis eräs muoto
konstanssia.
Mutta sen lisäksi yksilö käyttää hyväkseen sielullisia kyky
jään, taitoja ja tottumuksia. Taidoillaan hän kykenee kelvol
lisesti suorittamaan sen, minkä avulla hän haluaa ansaita
rahaa, ja tottumuksilla hän turvaa tarkoituksenmukaisen toi
mintansa pysyväisyyden ja saa tämän toiminnan sujumaan
itsestään automaattisesti ilman erikoisia tahdonponnistuksia.
Niinsanottu i t s e k a s v a t u s on monestikin vain toimen
piteisiin ryhtymistä hyödyllisiksi katsottujen tottumusten hank
kimiseksi itselle.
Mutta ihmiset ja yhteisöt käyttävät välineinä myös t o i s i a
i h m i s i ä -joko osittain tai kokonaan. Eräissä tapauksissa
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toiset ihmiset eivät ole niin paljon varsina1s1a välineitä kuin ·
välineiden kohteita, useimmiten kuitenkin kohteiksi valittuja
siinä tarkoituksessa, että heistä myöhemmin tulisi välineitä.
Näin on enimmäkseen laita esim. propagandassa ja mainos
tuksessa sekä usein kasvatuksessa, varsinkin valtion valvo
massa kasvatuksessa ja erikoisesti sotilaallisessa kasvatuksessa.
Mitä ominaisuutta ihmiseltä ensi sijassa vaaditaan, jotta hän
olisi käyttökelpoinen yhteisön jäsen? Voimme vastata: s a
m a n l a i s e n a p y s y v ä i s y y t t ä. Yksilön tulee ennen kaikkea
tässä suhteessa tyydyttää yleiset välineperiaatteet. Yhteisö
haluaa takeet siitä, että yksilö on reagoiva ja toimiva ennakolta
pääteltävissä olevalla tavalla; vain tällä edellytyksellä yhteis
kunnan käytännöllinen järjestely käy mahdolliseksi. Hänen
luonteensa ja siihen nojautuva toimintatapansa tulee olla
konstanttia. Yhteiskunnalle on arvokasta so. tarkoituksen
mukaista säännöllisyys, periaatteista kiinnipitäminen, luonteen
»lujuus»; huikentelevaisuus, epävakaisuus, epäjohdonmukai
suus, periaatteista poikkeaminen, mielivaltaisuus ovat sosiaa
lisesti epäedullisia jo sinänsä ominaisuuksien asiallisesta sisäl
lyksestä riippumatta. Yhteiskunta koettaa aikaansaada jä
sentensä samanapysyväisyyden k a s v a t u k s e n avulla,
tarpeen tullen se tehostaa tätä pyrkimystään käyttämällä väki
valtaisia keinoja. Yhteiskunta luo joukon sääntöjä jäsentensä
noudatettaviksi, mutta tärkeätä on, että niitä myös noudate
taan. Sopivan sielullisen maaperän lnomiseksi koetetaan
nuorisoon istuttaa velvollisuudentuntoa, kuuliaisuutta, uskolli
suutta. Sitä totutetaan noudattamaan tiettyjä sääntöjä, ja
velvollisuuden täyttämys, uskollisuus, kuuliaisuus, luonteen
lujuus ympäröidään ylevällä sädekehällä. Moraalisesti arvok
kaaksi tunnetaan yleensä sellainen tahdonlaatu, joka johtaa
sosiaalisten säännösten pysyvään noudattamiseen.
Yhteiskunnalle on siis tärkeätä, että ihmiset ovat luonteel
taan ja toiminnassaan konstantteja. Sille on tärkeätä myös
se, että ihmiset ovat y h d e n m u k a i s i a. Kasvatuksen tar
koituksena ei ainoastaan ole antaa yksilön sielunelämälle ja
toiminnalle vakaa, samanapysyvä suunta eli niinkuin termi
kuuluu luoda häneen »luja siveellinen luonne», vaan samalla
aikaansaada yhdenmukaisuutta ihmissieluissa.
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On merkille pantavaa, että ominaisuudet, jotka voivat saada
yksilön ristiriitaan · yhteisössä vallitsevien normien kanssa,
ihmisten enemmistöstä ovat jollakin tavoin moraalisesti epäi
lyksenalaisia. Arveluttavia luonteenpiirteitä ovat sen tähden
luonteen itsenäisyys, omantuntonsa tai persoonallisen oma
laatuisuutensa seuraaminen. Vain sellainen tavanomaisesta
poikkeava teko, jolla on niin valtavat vaikutukset, että se luo
uuden säännön, jota aletaan yleisesti noudattaa, saa - myö
hemmin - osakseen varauksettoman moraalisen tunnus
tuksen.
Tämä yhdenmukaistaminen on monestakin syystä hyödyl
listä. Ensinnäkin siinä suhteessa, että vain sellaiseen yksilö
joukkoon, joka on sielullisesti riittävän homogeeninen, voidaan
tehokkaasti vaikuttaa. Jokaista yksilöä ei tarvitse erikseen
ottaa käsittelyn alaiseksi, vaan voidaan soveltaa joukkokäsit
telyä. Yhteiskasvatus, erityisesti kouluopetus on tällaista
joukkokäsittelyä, joka edellyttää jonkinvertaista sielullista
homQgeenisuutta.
Yksilöiden tuleminen sielullisesti yhdenmukaisiksi on yh
teiskunnan kannalta tarpeellista edelleen sen vuoksi, että he
siten tulevat taipuviksi ja kykeneviksi noudattamaan niitä
säännöksiä, jotka ovat kaikille yhteiset. Olisihan hankalaa,
jos eri yksilöiden tai pitmempien yksilöryhmien käyttäytymi
selle pitäisi kullekin olla eri säännöt, mikä tietysti olisi teo
reettisesti mahdollista. Varsinkin nykyisessä kulttuurissa esiin
tyy usein tilanteita, joissa yksilöiden yhdenmukainen 1·ea
gointi ja toiminta on tarpeellinen. Sota on sellainen tilanne.
Mitä suuremmassa määrässä ajatellaan yksilöiden toimintaa
mahdollisessa sodassa, sitä yhdenmukaisemmiksi on heidät
eräissä kohdin koetettava tehdä. Vielä on mainittava se yhden
mukaistumisen hyväksi puhuva teknillinen näkökohta, että
yksilöiden ollessa mahdollisimman paljon toiste�sa kaltaisia
toinen yksilö helposti tarpeen tulJen voidaan k o v· a t a toi
sella, samoin kuin massavalmistuksen ansiosta koneen osa
voidaan helposti korvata toisella aivan samanlaisella osalla.
Tämäkin seikka tulee selvimpänä näkyviin sotilaallisessa toi
minnassa.

r
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Jos kehitys saa mennä nykyiseen suuntaansa, tulee epäile
mättä sielullinen homogeenisuus kulttuuriyhteiskunnissa yhäti
lisääntymään. Todennäköisesti myöskin yksilöiden sielulli
nen konstanssi. Tähän suuntaan työskentelee kasvatus, ylei
nen moraalinen mielipide, valtiovallan vaatimukset ja myös
kin yksilöiden oma etu. Ainakin tulee olemaan yhä epä
edullisempaa yksilölle itselleenkin olla vailla konstanssia,
olla omalaatuinen ja erilainen kuin muut, ainakin mikäli
tämä erilaisuus pääsee ilmenemään ulospäin. ,Jos ihmis
kunnan moraalisella edistymisellä tarkoitetaan sitä, että ihmi
set yhä johdonmukaisemmin ja säännöllisemmin ja ylei
semmin noudattavat sosiaalisia säännöksiä, voidaan varmasti
väittää, että ihmiskunta menee eräissä suhteissa siveellisesti
eteenpäin. On aivan varmaa, että lisääntymään tulevat aina
kin seuraavat ominaisuudet: ahkeruus, huolellisuus, säästä
väisyys, kuuliaisuus, elämäntapojen säännöllisyys, raittius,
ulkonainen säädyllisyys ja kohteliaisuus. Sillä ne ovat edulli
sia sekä yhteiskunnalle että yksilölle.
Jonkin verran toisessa asemassa ovat sellaiset ominaisuu
det, jotka ovat edullisia yhteiskunnalle, mutta eivät aina yksi
lölle, kuten auttavaisuus, uhrautuvaisuus, rehellisyys, oikea
mielisyys, jalomielisyys. On epävarmempaa, tulevatko nämä
ominaisuudet vastedes yleisemmiksi kuin ne ovat nykyään.
Vihdoin on olemassa moraalisia ominaisuuksia, joista ei
ole erikoisempaa etua yhteiskunnalle, vaan usein pikem
minkin haittaa, ja jotka eivät yksilölle tavallisesti tuota
ainakaan ulkonaista menestystä. Näitä ovat: moraalinen itse
näisyys ja moraalinen rohkeus, sisäinen rehellisyys eli totuu
dellisuus sekä suurihenkisyys (»magnanimitas», »megalo
psychia»). Ne käyvät todennäköisesti tulevaisuudessa suhteel
lisesti harvinaisemmiksi, jos kehitys, niinkuin näyttää luulta
valta, jatkuu tähänastiseen suuntaansa.
On näinollen luultavaa, että ihmiskunnan edistyminen ns.
m o r a a 1 i s e s s a k i n suhteessa on lähinnä oleva t e k
n i 11 i s t ä laatua. Mitään toiveita ei ole siitä, eitä. ihmiset
pohjimmaltaan tulisivat moraalisesti ollenkaan cntistään pa
remmiksi tai kohoaisivat nykyistä korkeammalle tasolle.
Se tosiasia, että kulttuurin kehitys menee välineperiaattei-

182

den mukaiseen suuntaan ja siis johtaa ihmisten sielulliseen
homogeenistumiseen ja teknillisten »moraaJistcn ominaisuuk
sien» vahvistumiseen, ilmenee siitäkin, että kullluuriolot muu
ten niin erilaisten uusien maailmankatsomusten vallitsemissa
maissa kuin Amerikassa, Venäjällä ja Saksassa t ä s s ä s u h
t e e s s a näyttävät muodostuvan samanlaisiksi. Yksilöiden
epätarkoituksenmukainen erilaisuus eliminoituu pakosta pois
ja heidän elämänsä saa tietyn konstantin muodon, jossa sa
mat yleiset »hyveet» ovat valta-asemassa, nimittäin ne, jotka
teknilliseltä kannalta ovat tarkoituksenmukaisia yhteisölle ja
yksilölle.
Kulttuurissa on tosin yksi tekijä, joka jossakin määrin
haraa yhdenmukaistamista, kiinteisiin, konstantteihin muo
toihin valautumista ja ylenmääräistä säännöllisyyttä ja mckaa
nisuutta vastaan. Se on t a i d e. Esteettinen todellisuuteen
suhtautuminen tahtoo alati saattaa oikeuksiinsa yksilöllisen,
ainutlaatuisen, vaihtelevaisen, konkreettisen elämän runsau
den j!). moninaisuuden. Se on vastalause elämän kaavoitta
mista ja teknillistämistä ja rationaJisoimista vastaan. Taide
ei harrasta konstanssia, ei matemaattista säännöllisyyttä, ei
homogeenisuutta, ei yksilöllisen syrjäyttämistä. Teknilliset
menetelmät ovat monessa asiassa erittäin tehokkaita, niin
esim. monistamaan taiteentuottcita, mutta yhteen asiaan ne
eivät kykene: luomaan taidetta. Mitä pitemmälle sentähden
välineperiaatteita kulttuurissa kehitetään, sitä tärkeämmän
aseman luova taide saa päinvastaisten tendenssien vaalijana.
Lähinnä sen tehtäväksi kenties tulee yksilöllisen, omalaatui
sen, »vapauden» edustaminen kulttuurin piirissä.

VÄLINEIDEN »EPÄSUOTUISAT» SIVU
VAIKUTUKSET
Se, joka käyttää välinettä, tahtoo sen avulla saavuttaa arvok
kaaksi katsotun päämäärän. Jos jotkin päämäärät kulttuurin
piirissä menettävät arvonantonsa, häviävät ennen pitkää myös
pelkästään niitä palvelevat välineet. On ainakin kuviteltavissa,
että eräät nyt arvossa olevat päämäärlit siinä määrin hylättlii
siin, että niiden mukana kokonaiset välineryhmät suurimmaksi
osaksi katoaisivat käytännöstä. Se, mitä tapahtui antiikin lo
pulla, antaa aavistaa, millaiset mullistukset vastaisuudessakin
ovat mahdollisia.
Koko välineen arvo on siis sanotulla tavalla riippuvainen
sen tarkoituksen arvosta. Mutta väline on toisellakin tavoin
arvostuksesta riippuvainen. Jokaisen välineen käyttöön liit
tyy välittömiä tai välillisiä 1 i s ä- j a s i v u v a i k u t u k
s i a, jotka voidaan asettaa yhteyteen arvonäkökohtien kanssa.
Lisävaikutukset voivat olla suhteessa tai loisessa suotuisia
tai epäsuotuisia, hyödyllisiä tai vahingollisia. Ne voivat il
metä välineen käyttäjässä tai siinä tai niissä henkilöissä, joihin
väline ulottaa vaikutuksensa. Vaikutukset voivat olla ruu
miillista tai henkistä laatua. Ne voivat olla hedoonisia, vi
taalisia, est. eettisiä, eetillisiä, uskonnollisia, sosiaalisia, poliit
tisia, taloudellisia. Ne voivat olla todellisia tai vain kuvitel
tuja ja otaksuttuja.
Sanoimme aikaisemmin, että »hyvän» välineen tulee täyt
tää seuraavat n e 1 j ä vaatimusta: siihen pitää liittyä mah
dollisimman täydellinen teho, mahdollisimman vähäinen ener
gian kulutus, mahdollisimman nopea vaikutus, ja vihdoin väli
neen käytön tulee tuoda mukanaan mahdollisimman vähän
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»vahingollisia» sivuilmiöitä. Välineen kolme ensimmäistä omi
naisuutta useimmiten ovat jokseenkin riidattomasti todetta
vissa. Neljäs sitävastoin riippuu arvostuksesta. Sen objektii
viseen toteamiseen ei enää voida käyttää mitään täsmällisiä
mittapuita, niinkuin kolmen ensinmainitun.
Kysymys välineen lisä- ja sivuvaikutuksista on erinomaisen
laajakantoinen. Koko nykyinen »kulttuurikriisi»-keskustelu
on suureksi osaksi liikkunut sen kysymyksen ympärillä, mi
ten on arvostettava länsimaisen tekniikan lisävaikutuksia.
Aiomme lopuksi kosketella tätä ongelmaa. Ensin pari esi
merkkiä.
Mahdollisimman suora ja tasainen t i e epäilemättä täyttää
välineen kolme ensimmäistä perusvaatimusta. Sellaista tietä
käyttäen vähimmällä vaivalla ja nopeimmin saavutetaan se,
mihin pyritään, nim. siirtyminen paikasta toiseen. Mutta nel
jännen vaatimuksen kannalta ei sekään välty kokonaan kiel
teiseltä kritiikiltä. Viivoittimensuora, joka kohdastaan saman
lainen tie on yksitoikkoinen. Esteettiseltä kannalta katsottuna
jossakin määrin mutkitteleva on asetetta\'issa etusijalle. Vii
meksimainittu näkökohta voi painaa joskus siksi paljon
vaa'assa, että jossakin määrin tinkimällä kolmesta ensim
mäisestä vaatimuksesta tien annetaan poiketa matemaattisesta
suoruudesta.
Alkoholi on epäilemättä erittäin tehokas ja varma euforian
(hyvänolon) saavuttamiskeino. Mielihyväsävyincn tila voidaan
useimmissa tapauksissa sen avulla synnyttää suhteellisen täy
dellisesti, varmasti, nopeasti ja vaivattomasti. Mutta alkoho
lin käytöllä on lukuisia ja tuntuvia epäsuotuisia lisä- ja sivu
ja jälkivaikutuksia (terveydellisiä, moraalisia, sosiaalisia, ta
loudellisia ja muita). Joskin nyt siis pidettäisiinkin itse hy
vänoloa arvokkaana, voidaan hylätä alkoholinkäyttö sen
saavuttamiskeinona, koska katsotaan, että tulos tässä tapauk
sessa ostetaan liian kalliilla hinnalla.
Tarkastelkaamme nyt hieman lähemmin e r i a r v o
a 1 o i 11 e kuuluvia välineiden epäsuotuisia vaikutuksia.
(Vaikka tässä on kysymys e p ä a r v o i s t a, voimme kui
tenkin puhua a :r v () aloista, ko1:1ka tämä käsite sulkee itseen!lä
myös ne.)
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H e d o o n i s e t e p ä a r v o t esiintyvät epämieluisina
aistimuksina ja kivuntunteina. Välineen käyttö voidaan hy
lätä siihen liittyvien ruumiillisten kärsimysten vuoksi. Tosi
asia kuitenkin lienee, että mielipahasävyiset sielulliset ilmiöt
eivät kovin suuressa määrin ole ehkäisseet muuten tarkoi
tuksenmukaisten ja tehokkaiden välineiden ja menetelmien
käyttöä. Ihmiset antautuvat esim. lääkärin ja hammaslääkä
rin käsiteltäviksi, vaikka heidän on kärsittävä ruumiillista
kipua ja otettava karvaita lääkkeitä. »Realiteettiprinsiippi»,
niinkuin psykoanalyysi sitä nimittää, on sentään siksi mää
räävänä tekijänä useimmissa täysi-ikäisissä ihmisissä. Lap
siin nähden asia sitävastoin on toinen. He kiinnittävät suu
remman huomion hedoonisiin näkökohtiin, kieltäytyvät esim.
ottamasta pahanmakuista lääkettä, vaikka heille selitetään,
että se on paranemisen välttämätön edellytys. Lääketiede
on kuitenkin tehnyt voitavansa narkoosin avulla ym. kei
noin poistaakseen lääkinnästä ruumiillisen tuskan tai lieven
tääkseen sitä.
Paljoa tärkeämpi merkitys on v i t a a I i s i 11 a e p ä a r
v o i 11 a, joiden piiriin tässä luemme kaikki ne ilmiöt, jotka
vahingoittavat terveyttä ja elinkelpoisuutta. Teolliseen tek
niikkaan on liittyneenä useanlaatuisia vitaalisesti epäedullisia
tekijöitä: tehtaiden epäterveellinen ilma monissa teollisuuden
haaroissa, koneiden jyske ja tärinä, joka aiheuttaa kuulon
heikkenemistä, likinäköisyyttä edistävä työ, yövalvonnan va
hingollinen vaikutus elimistöön. Monilla aloilla, ei ainoastaan
teollisilla vaan muillakin, esiintyy ns. ammattitauteja. Lain
säädännöllisillä toimenpiteillä on useimmissa maissa tämiin
vuoksi kielletty esim. lasten käyttäminen tehdastyöhön. Kui
tenkaan ei liene tapahtunut, että jokin teollisuudenhaara
terveydellisistä syistä olisi k o k o n a a n k i e 11 e t t y, vaan
yleensä on vain pyritty haitallisten vaikutusten supistamiseen
minimiinsä.
Uusien teknillisten välineiden ja menetelmien ilmaantuessa
kuitenkin usein liioitellaan niiden terveydelle vahingollisia
vaikutuksia. Niinpä rautateiden lapsuusvuosina ennustettiin,
että veturinsavu tulisi tappamaan kaiken elollisen sillä alueella;
jonka läpi rata kulkee. Sähkövalosta väitettiin alussa, että
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se aikaa myöten turmelee ihmisten silmät. Monet Taylor-jär
JestelmiHi vastaan tehdyt huomautukset koskevat sen tervey
dellisessa suhteessa epäedullisia vaikutuksia.
Myöskin sellaisia tapauksia esiintyy, että nimenomaan ter
veyttä palveleva väline tai menetelmä leimataan pohjaltaan
terveydelle vahingolliseksi, jos sen yleisvaikutus elimistöön ote
taan huomioon. Niinpä on olemassa liike, joka näillä perus
teilla vastustaa rokotusta. Toinen liike taas asettuu kielteiselle
kannalle muihin lääkkeisiin paitsi homeopaattisiin nähden
väittäen, että ne heikentävät elimistöä ja lopultakin vain edis
tävät sairaalloisuutta.
Vitaalisia näkökohtia näyttää muuten olevan mahdol
lista esittää milteipä mitä tekniikkaa ja menetelmää vastaan
hyvänsä, jopa k a i k k e a keinotekoisten välineiden ja »luon
nolle» vieraiden menetelmien käyttöä vastaan. Ellei muuta,
niin voidaan väittää, että ne veltostuttavat ihmistä tehdessään
hänelle elämän liian mukavaksi ja vaivnttomaksi, ehkäisevät
hänen elintensä luonnollista käyttöä, sanalla sanoen vähentävät hänen elinkelpoisuuttaan.
Oman luokkansa muodostavat sellaiset tekniikan vahin
golliset vaikutukset, jotka johtavat i h m i s e n e 1 i n y m
p ä r i s t ö n muuttumiseen. Tänne kuuluu esim. ilmaston huo
nontuminen metsien hävittämisen johdosta ja sen yhteydessä
olevat seikat, kuten maan muuttuminen hieta-aavikoksi (niin
kuin eräillä seuduilla Pohjois-Amerikassa). Kaikki tällainen
suoranaisesti tai välillisesti vähentää ihmisen biologisia
toimeentulomahdollisuuksia. Erään käsityksen mukaan kei
notekoisten lannoitteiden käytön seurauksena on lopulta oleva
maan hedelmällisyyden ehtyminen. Teollinen tekniikka joh
taa edelleen eräiden maapallon raaka-ainevarastojen (kuten
öljyn, kivihiilen ja metallien) vähenemiseen, millä seikalla
saattaa tuonnempana olla biologisesti ihmissuvulle epäedulli
sia vaikutuksia, ellei näitä aineita kyetä toisin keinoin korvaa
maan.
Siirrymme e s t e e t t i s e 11 ä alalla ilmeneviin välineiden
epäsuotuisiin vaikutuksiin. On usein kuultu valitus, että ih
minen turmelee luonnonkauneuden teknillisillä laitteillaan.
Kauan epäröitiin meilläkin juuri tästä syystä Imatran vesi-
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voiman ottamista teollisuuden palvelukseen. Tekniikan eri
laiset jätteet pilaavat usein maiseman kauneuden, kivihiilen
savu teollisuusalueilla töhrii rakennukset, tekee taivaan sa
meaksi ja muuttaa lumen likaisen väriseksi. Monista teknii
kan rakennelmat jo sinänsä tuntuvat rumilta (esim. tehtaiden
savupiippumetsät).
On myös kuultu valitteluja siitä, että tehdasmaisesti valmis
tetut esineet ovat esteettisesti alempiarvoisia kuin käsityön
tuotteet, koska niistä puuttuu jälkimmäisissä tavattava persoo
nallinen leima. Erikoisesti on surtu teollisen suurtuotannon
aiheuttamaa esteettisten kykyjen ja taipumusten surkastu
mista ihmisissä.
Englantilainen John Ruskin kiinnitti jo
vuosikymmeniä sitten huomiota tähän epäkohtaan ja alkoi
liikkeen kotikäsityön ja kansantaiteen jälleenelvyttämiseksi.
On lausuttu kovia sanoja tehdasmaisesti valmisteltujen taide
ja koriste-esineiden vahingollisesta vaikutuksesta esteettiseen
tajuun. Sillä tyyppien harvalukuisuudella, joka on ominainen
rationalisoidulle tekniikalle, on myös kielteinen puolensa.
Kehittyneempi esteettinen maku vaatii esineillä yksilöllisyyttä,
ja tätä tarvetta eivät standardisoidut joukkovalmisteet tyy
dytä. - Viimeaikaisia funktionalistisia rakennuksia syyte
tään myös usein rumuudesta ja yksitoikkoisuudesta. Perim
mältään tämä on samanlainen moite kuin se, joka kohdis
tetaan ehdottoman suoraan tiehen.
Ne e e t i 11 i s e t j a u s k o n n o 11 i s e t pernsteet, joita
esitetään erilaisten välineiden ja menetelmien käyttöä vastaan,
ovat moninaiset. Tässä meillä ei ole aihetta syventyä niihin
tapauksiin, joissa välineen tai menetelmän käyttö hylätään
jo senvuoksi, että itse niiden tarkoitus tuomitaan. Tähän ryh
mään kuuluu esim. kaikkien aseiden ja muiden sotavälinei
den valmistuksen vastustaminen ehdottoman pasifismin ni
messä. On myös henkilöitä, jotka uskonnollis-eetillisistä syistä
tuomitsevat narkoosin synnytyksissä, koska se on ristiriidassa
Raamatun käskyn kanssa.
Kun eräät henkilöt eetillis-uskonnollisilla perusteilla kiel
täytyvät morfiinin kipuja lieventävästä käytöstä tai nautti
masta alkoholia tilapäisestikään lääkkeenä, ei silti aina ole
sanottu, että he katsovat tarkoituksen sinänsä hylättäväksi,
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Samoin on laita sen vastustuksen, mitä ovat kohdanneet ne
menetelmät, joiden avulla elimistöä nuorennetaan siirtämällä
apinan sukurauhasia ihmiseen. Toiset ehkä katsovat koko
t a r k o i t u k s e n s i n ä n s ä (kipujen lieventämisen, elimis
tön nuorentamisen) epämoraaliseksi, toiset taas hylkäävät käy
tetyn mPnetelmän sen vuoksi, että eräät sen ominaisuudet soti
vat heidän uskonnollis-siveellisiä käsityksiään vastaan. Vege
tariaanit. saattavat niin jyrkästi pitää kiinni aatteestaan, <ittei
vät salli animaalisia aineksia syötävän edes parantumistarkoi
tuksessa. Ihmisiä saa kyllä parantaa, mutta ei t ä 11 ä tavoin.
Sanomalehdissä oli jokin aika sitten tieto, että Bernard Shaw
oli erotettu vegetariaaniyhdistyksestä sen tähden, että hän oli
mukautunut syömään maksapreparaattia terveytensä vuoksi.
Yhteiskouluun varsinkin aikaisemmin, eräissä maissa vielä
kin .kohdistunut vastustus on suureksi osaksi joutunut moraa
lisista syistä. Ei tosin ole kielletty, että sen avulla voidaan saa
vuttaa yhtä_ hyviä tiedollisia tuloksia ja että tämä kasvatus
muoto on monessakin suhteessa käytännöllinen, mutta nämä
edut · eivät vastustajien silmissä merkinneet niin paljon kuin
sukupuolisiveellisyyden alalle kuuluvat perusteet. Monessa
muussakin asiassa viimeksimainitut näkökohdat ovat ehkäis
seet tai vaikeuttaneet muuten käytännöllisten ja tarkoituksen
mukaisten menetelmien ja välineiden käytäntöön tuloa, jopa
eräiden tieteellisten teoriojenkin kuten aikoinaan Linnen
kasvisystematiikan ja meidän aikanamme psykoanalyysin
leviämistä.
Omituinen tänne kuuluva ilmiö on, että s o t a s i n ä n s ä
sallitaan, mutta m u u t a m i e n s o t a v ä l i n e i d e n
k ä y t t ö tuomitaan eetillisillä perusteilla. Kansainvälisillä
sopimuksilla on kielletty esim. dum-dum-kuulain ja taistelu
kaasujen käyttö sodassa. Periaatteellisesti tunnustetaan kyllä
oikeus ottaa vihollinen hengiltä, mutta eräät ruumiillista kärsi
mystä aiheuttavat keinot on »humanitäärisistä syistä» tah
dottu kieltää. Väline siis tässäkin tapauksessa hylätään sen
»epäsuotuisten sivuvaikutusten» vuoksi.
· Useiden sinänsä tarkoituksenmukaisten välineiden käytän
tööntuloa estää tai hidastuttaa p e r i n n ä i s t a v a n m a h t i.
Uusien menetelmien omaksuminen merkitsee perinnäistavan
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ja sikäli siihenastisten sosiaalisten säännösten rikkomista.
Tällaisella traditiosta poikkeamisella on jossakin määrin
uskonnollis-moraalinen luonne. Usein ajatellaan, että uuden
käytäntöönotto merkitsee mukavuuden ja velttouden suosi
mista. Voidaan suorastaan halveksia sitä, joka käyttää uusia
aseita ja menetelmiä. Olisi mielenkiintoista yksityiskohtaisten
tutkimusten kautta saada selvitetyksi, mitä perusteita kansa
kulloinkin on esittänyt uusien työvälineiden, menetelmien ja
välinetyyppien käyttöä vastaan. Suomessa on tällaisen tut
kimusaineiston keräily äskettäin pantu alkuun.
Miten pitkälle tradition mahti voi ulottua, osoittaa sellaisen
käytännöllisyydestään tunnetun sivistyskansan ·kuin Englan
nin esimerkki, joka edelleen pitää kiinni esim. vanhasta mitta
ja rahajärjestelmästään sekä monista ilmeisesti epäkäytän
nöllisistä tavoista ja organisaatiomuodoista. Ei ole mahdo
tonta, että englantilaisten vanhoillisuus, mikäli se esiintyy
välincellisellä alalla, lopulta koituu heille kohtalokkaaksi,
kun toiset kilpailevat kansat omaksuvat uusia tehokkaampia
menetelmiä. Onpa jo nyt ehtinyt osoittautua, että Englan
nin perinnäinen parlamentarismi on nykyisessä -nopeutta ja
yhtenäisyyttä vaativassa valtioiden .välisessä poliittisessa elä
mässä eräissä suhteissa epätarkoituksenmukainen. Totali
tääristen valtioiden poliittinen järjestelmä toimii ilmeisesti
paljon tehokkaammin.
Olemme tähän asti käsitelleet niitä »epäsuotuisiksi» kalsollu,ja
tekijöitä.jotka ehkäisevät, vaikeuttavat tai hidastuttavat muuten
tarkoituksenmukaisen, käytännöllisen ja tehokkaan välineen
leviämistä ja saattavat ihmiset tiettynä aikana ja tietyssä pii
rissä suhtautumaan siihen tuomitsevasti, vastustavasti tai aina
kin epäluuloisesti. Mutta yksityisiin välinelajeihin kohdistu
van kielteisen arvostuksen lisäksi on olemassa sellaista vas
tustusta ja hyljeksimistä, joka kohdistuu k a i k k e e n k e i
n o t e k o i s t e n j a r a t i o n a a l i s t e n vä l i n e i d e n
k ä y t t ö ö n tai laajoihin välinealueisiin, kuten rationaaliseen
fyysilliseen tekniikkaan. Tällainen y l e i n e n ja p e r i a a l
t e e 11 i n e n vastustus on usein luonteeltaan »maailmankat
somuksellista». - Asiassa voidaan tosin nähdä yksityisiä eelil-
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lisiä, esteettisiä, uskonnollisia ja muiden yksityisten arvoalojen
piiriin kuuluvia tekijöitä, mutta perimmältään nuo erilaiset
arvostukset ovat ilmausta arvostusluonteisesta yleisasenteesta.
Tietysti myös rationaalisen tekniikan s u o s i m i n e n tietyn
kulttuurin piirissä johtuu »maailmankatsomuksellisista>> sei
koista. Valaisemme lopuksi kyseessä olevaa seikkaa luoma_lla
pikaisen silmäyksen taaksepäin. (Ks. lähemmin Pierre
Maxime Schuhl, »Machinisme et philosophie», 1938.)
Antiikin kulttuurin kukoistuskausi tosin alkoi sillä, että eräi
siin teknillisiin seikkoihin kiinnitettiin entistä suurempaa hu_o
miota; tämä hal'raslus pysylleli kuitenkin suhleellisen ah
taissa rajoisså eikä tekniikka antiikin aikana koskaa'n saanut
osakseen erikoisempaa arvoantoa.
Näyttää siltä, että antiikissa 6. vuosisadalla e. Kr. astui esiin
uusi ennakkolu1,1lottomampi, tarmokas, aloitekykyinen, tavan
omaisesta vapautunut ihmistyyppi. Kulttuurin uusi· orien
toituminen on ensin havaittavissa Suur-Kreikassa, Sisiliassa,
sittemmin myös Vähän-Aasian kreikkalaisissa siirtokunnissa
ja itse Kreikassa. Ns. joonilaiset filosofitkin kuuluivat tämän
traditiosta vapautuneen ajattelun uranuurtajiin. Filosofit olivat
nim. tähän aikaan luonnontieteilijöitä ja insinöörejä, niin mm.
Thales, josta Platon kertoo, että hän oli hyvin perehtynyt tek
nillisiin taitoihin (eumckhanos eis telchnas). Näihin aikoihin
tehtiin lukuisia keksintöjä, mekaniikan ja arkkitehtuurin alalla.
Merkittävää on, että jo tällöin keksittiin höyrykoneen alku
tyyppi Hcronin pyörivä pallo.
Suurta osaa uusista keksinnöistä ei antiikin kulttuuri kui
tenkaan merkittävää kyllä soveltanut käytäntöön. Niitä pidet
tiin vain leikkikaluina, kuriositeetteina (thaumata), jotka eivät,
kuten Vitruvius sanoo, palvele välttämättömiä tarpeita, vaan
ovat pelkkiä huvituskeinoja. Miksi eivät ihmiset käyttäneet
ilmenneitä mahdollisuuksia hyväkseen? Kirjalliset lähteet
antavat aavistaa eräitä epäilyksiä, joita heillä oli.
Mitä erityisesti sotakoneisiin tulee, epäiltiin, oliko niiden
käyttö sopusoinnussa todellisen urhoollisuuden kanssa. »Mi
hin on urhoollisuudesta nyt enää hyötyä?», kysyy Agesilaoksen
poika Arkhidamas nähdessään Sisiliasta saapuneen kalapul
tan. Aristoteles pohtii »Politiikassaan» kysymystä, onko urhool-
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liselle miehelle luvallista käyttää hyväkseen linnoituksia ja
sotakoneita. Hän tosin päätyy myönteiseen tulokseen, mutta
koko kysymysasetelma on antiikille kuvaava.
Toinen näkökohta oli huoli tekniikan mahdollisesti aiheut
tamasta t y ö t t ö m y y d e s t ä, mikä sittemminkin usein on
esitetty sitä vastaan. Kun eräs henkilö tahtoi taivuttaa kei
sari Vespasianuksen käyttämään hänen keksimäänsä konetta,
jolla helposti voitiin kuljettaa korkeat pilarit Capitoliumin
huipulle, jonne pystytettiin uutta rakennusta, hallitsija kiel
täytyi tarjouksesta sanoen: »Salli minun hankkia ruokaa
noille ihmisparoille!))
Vanhalla ajalla ehkäisi tekniikan edistymistä myös orja
laitos. Tämä vaikutus ilmeni kahdessa suhteessa. Ensinnä
kin orjien työ oli siksi halpaa, ettei ollut erikoisempaa tarvetta
korvata ihmisenergiaa koneiden avulla. Toiseksi orjien hal
veksittu yhteiskunnallinen asema teki, että sellaista työtä, minkä
orjat saattoivat suorittaa, pidettiin alempiarvoisena. Tällaista
oli kaikki teknillinen työ sanan laajimmassa mielessä, myös
välineiden keksiminen ja teknillisten laskuloimiluslen suoritta
minen. Sekä Platonin että Aristoteleen mukaan ruumiillinen
työ on häpeällistä, se turmelee sekä ruumiin että sielun, mutta
ei ainoastaan se, vaan kaikki muukin toiminta, joka tarkoit
taa ansiota. Vapaan miehen arvoista on ainoastaan valtiollinen
ja sotilaallinen toiminta sekä vapaiden so. ansiota tarkoittamat
tomieil tieteiden ja taiteiden harjoittaminen. Kreikan sanalla
asklwlia ja latinan sanalla negotium, liiketoiminta (Geschäfle)
oli jossakin määrin kielteinen arvoväritys. Symptomaaltista
antiikin katsantokannalle on, että Platon piti sellaista matema
tikkaa (geometriaa), jossa käytettiin ratkaisuun mekaanisia
'kojeita, halveksittavana. Tieteen tuli olla kaikesta käytän
nöstä eristettyä. Eivätpä edes teknikot itsekään olleet täy
sin varmoja toimintansa arvosta. Tämä käy ilmi mm. vanhan
ajan suurimman teknikon Arkimedecn tekniikkaa käsittele
vien tutkimustensa arvoa koskevasta lausunnosta. Senccan
90. kirjeestä Luciliukselle kuvastuu myöhäisemmän antiikin
filosofien tekniikan halveksiminen.
Ajattelijat esittävät tekniikkaa vastaan ensinnäkin sen huo
mautuksen, että se palvelee ihmisen alempia intohimoja (nau-
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tinnonhimoa, ahneutta ym.) ja toiseksi sen, että se on »luon
non» vastaista. Jos elettäisiin luonnon mukaan, ei tarvittaisi
tekniikkaa. (Non desiderabis artifices, si sequeris naturam.
»Et tarvitse tekniikan taitureita, jos seuraat luontoa.») Tek
niikka on asettumista luontoa vastaan, se oli yleinen käsitys
antiikin ajattelijoilla ja runoilijoilla. Horatiuksen runoissa
tulee ilmi tekniikan kammo (niin esim. »Oodien» 4. kirjan
3. runossa, jossa merenkulku esitetään jumaluuden tahdon
vastaiseksi; samoin Vergilius, »Bucolica» 4, 32). Tekniikan suuri
edistäjä, myytiJlinen Prometheus-sankari oli antiikin runoili
joiden silmissä rikollinen hahmo. Samaan luokkaan kuului ·
tarunomainen lentotaidon keksijä monitaituri Daidalos.
Tämä antiikin yleinen asennoituminen epäilemättä hidas
tutti tekniikan kehitystä. Sen vaikutus jatkui uuden ajan
alkuun asti. Sanalla »mekaaninen» oli kauan huono kaiku.
Tämä sanakin toisinaan johdettiin sanasta moechus, »avionrik
koja» (minkä vuoksi mekaanisia taitoja latinaksi nimitettiin
artes adulterinae).
Vielä Descartes, joka kyllä periaatteessa oli suopea teknii
kan pyrkimyksille, kuten muuten useimmat uuden ajan alku
puolen johtavat filosofit, kiittää kohtaloa siitä, ettei hänen ole
tarvinnut soveltaa tietojaan epäjaloon käytäntöön (liberales
disciplinas in illiberalem usum convertere). Ki�urgian alhainen
arvonanto perustui siihen, että se oli »une art mccanique».
(Vuoteen 1743 asti Ranskassa kirurgit ja parturit kuuluivat
yhteen.)
Renessanssiajalla tapahtui kuitenkin ajanhengessä käänne
tekniikalle suotuisaan suuntaan. ·vanhanajan suuret tekni
kot kuten Heron ja Vitruvius herättävät nyt innostusta. Leon
Battista Alberti ylistää teknikkaa ja harrastaa sitä itsekin käy
tännössä. Hieronymus Cardanus asettaa Arkimedeen Aristo
teleenkin edelle. Leonardo da Vinci panee jyrkän vastalau
seensa mekaniikan halveksuntaa vastaan. Se on jaloin ja hyö
dyllisin kaikista tieteistä, hän sanoo. Siinä matematiikka kan
taa hedelmiä. Ajanhengen tekniikkaa suosiva suunnta kan
nusti tekemään työtä tällä alalla. Innostuneimpia teknillisen,
keksintöjä luovan hengen ihailijoita oli Francis Bacon. Hän
on ehkä enemmän kuin kukaan muu ajattelija edistänyt sen
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hengen suunnan muovautumista, joka Englannista pitkiksi
ajoiksi teki teollisen tekniikan johtavan maan.
Jo Descartes oli esittänyt, että luotaisiin erityinen korkea
koulu teknillisiä harrastuksia varten. Leibniz, joka myös kuu
lui teknillisten keksintöjen ihailijoihin, työskenteli saman
asian hyväksi. Filosofien asennoitumisessa oli tapahtunut
suuri muutos entisiin aikoihin verrattuna. Locke tosin teki
jonkin verran pilaa filosofien haaveista konstruoida »auto
maatteja», so. koneita. Filosofit, hän sanoo, puhuvat alati
»automaateista», mutta eivät ole vielä saaneet aikaan yhtä
kään kelvollista.
Kuvaava seikka on, että näihin aikoihin ei enää tehdä samaa
erotusta luonnollisen ja keinotekoisen välillä, jota ennen oli
pidetty olennaisena. Luonto alettiin yhä suuremmassa mää
rin käsittää koneen mallin mukaisesti. Luonnontapahtuminen
selitettiin »mekaaniseksi». Descartes oli sitä mieltä, ettei ole
mitään olennaista eroa koneiden ja elimistöjen välillä. La
Mettrie kirjallaan »Ihminen - kone» otti johdonmukaisen
viimeisen askeleen· tällä tiellä.
Vielä Baconia oli jonkin verran huolestuttanut se, että eräät
keksinnöt saattavat koitua ihmiskunnalle vaarallisiksi ja koh
talokkaiksi. Sentähden hän teoksessaan » Uusi Atlantis» uskoo
erityiselle salaiselle valiokunnalle tehtäväksi ratkaista, mitkä
keksinnöt on päästettävä julkisuuteen, mitkä pidettävä salassa.
Myöhempänä aikana tämä näkökohta, joka itämaisessa ajat
telussa on usein esitetty, näyttää jääneen pois päiväjärjestyk
sestä.
1700-luvulla alkoi konetekniikan voittokulku.
Päästiin
· siihen, että koneet kykenivät valmistamaan nopeasti suuret
määrät parempia valmisteita (esim. kangasta) kuin ta.itavin
kaan käsityöläinen. Jouduttiin joksikin aikaa seilaiseen tilan
teeseen, että esim. lankaa ja rautaa valmistettiin vähemmän
kuin tehtaat tarvitsivat. Mutta pian opittiin koneiden avulla
riittävästi valmistamaan myös tällaista perusainesta (esim.
lankaa) toisia koneita (esim. kutomakoneita) varten. Raudan
runsas tuotanto aiheutti sen merkittävän muutoksen, että ko
neita alettiin yhä yleisemmin tehdä raudasta. Ennen ne oli
vat yleensä olleet puusta. Tärkeä askel oli myös se, että ryh13 - Ahlman
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dyttiin tehdasmaisesti tuot�amaan koneita, jotka valmistivat
toisia koneita tai niiden osia.
Erikoisen suuri merkitys oli sillä seikalla, että höyrykoneen
keksimisen johdosta saatiin jatkuvasti . käytettävissä olevaa
tasaisesti vaikuttavaa käyttövoimaa. Vesivoima ja tuuli oli
vat olleet satunnaisista tekijöistä riippuvaista voimaa.
Viime; vuosikymmeninä teollisuuden rationalisointi (slan
.dardisointi, taylorismi ja sarjatyö) on suunnattomassa mää
rässä lisännyt teollisuuden tuotantokykyä ja yleensä tekniikan
.tehoa. Kun T§ekkoslovakiassa v. 1920 8.000 työmiestä valmisti
. vuodessa 50-60 tuhatta pulloa, valmisti v. J 932 vain 1. 000
työmiestä kaksi kertaa niin monta. V. 1865 rakennettaessa
.Suezin kanavaa tarvittiin 4.000 työläistä siirtämään samaa
.maamäärää, minkä siirtämiseen nykyään tarvitaan 6 miestä.
Teollisuusmiesten yhteiskunnallinen arvonanto samalla suu
resti kasvoi. Osoituksena siitä, millai!:let olot olivat aikaisemmin,
mainittakoon, että kun kuuluisa espanjalainen maalari Ve
lasquez korotettiin aatelissäätyyn, ·hänen täytyi todistaa, ei
ainoastaan, ettei hänen suonissaan virrannut juutalaista tai
maurilaista verta, vaan myös, ettei kukaan hänen esi-isänsä
ollut ollut syytettynä kerettiläisyydestä eikä saastuttanut itseään
harjoittamalla teollisuutta tai kauppaa. Koko ancien regimcn
aikana. Ranskassa ei aatelismies saanut harjoittaa näitä kahta
elinkeinoa. Nykyisessä Amerikassa taas juuri näiden alojen
.edustajilla on yhteiskunnassa ensimmäinen arv:osija. Siinä
.määrin ovat olot muuttuneet.
Ajanhengen suhtautuminen uusiin keksintöihin on uudella
ajalla ollut enimmäkseen myönteinen. Aikaisempaa kat
santokantaa kuvastaa eräs Ruotsissa 1500-luvullå julkaistun
ammattikunta-asetuksen kohta, jossa kielletään ottamasta käy
.täntöön mitään uutta keksintöä tai menetelmää. Myöhempi
käsitys oli, että ottamalla käytäntöön yhä �ehokkaampia ko
neita ja menetelmiä aikaansaadaan pelkkää hyötyä. Arvel
_tiin, että »kysynnän ja tarjonnan laki» automaattisesti yllä
pitää taloudellista tasapainoa. V, 1815-26 vallinnut ankara
kriisi tosin hetkellisesti heike�si uskoa tähän oppiin, mutta
.suurin piirtein s� jäi vallitsevaksi katsantokannaksi maailman
.sotaan asti. Sen jälkeen on usko tekniikkaan alkanut horjua.
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1920-luvun lopulla ja 1930-luvun alussa esiintynyt suuri
taloudellinen pulakausi, joka kaikissa maissa aiheutti valta
van työttömyyden, katsottiin johtuneeksi teollisuuden nopeassa
tahdissa tapahtuneesta rationalisoinnista. Pulan aikana ja
sen jälkeen on eräänä tärkeänä teknillistymisen varjopuolena
vedetty esiin juuri työttömyys. Siinä on nähty eräs tekniikan
epäsuotuisia y 1 e i s i ä lisävaikutuksia. (Kuitenkin täytynee
sanoa, että tämä ei ole mikään sellainen epäkohta, jota ei
aikaa myöten voitaisi poistaa, esim. valtiovallan toimenpitei
den avulla.)
Suuremman vaaran koko kulttumille on kuitenkin katsottu
piilevän siinä, että tekniikka niin laajassa mitassa voidaan aset
taa h ä v i t y k s e n palvelukseen. Vielä 1816 Cuvier oli arvellut,
että ne mullistukset, joita tekniikkaa· palveleva tiede maail
massa aiheuttaa, säännöllisesti ovat suotuisia. Tällä hetkellä ol
laan taipuvaisia ajattelemaan asiasta pessimistisemmin. Kaikki
tekniikka voi koitua sekä hyväksi että pahaksi. Miekat ja aurat
on tehty samasta metallista, lentokonetta voidaan yhtä hyvin
käyttää kuljettamaan pommeja kuin sairaita. Nykyään ihmi
set pystyvät paremmin kuin ennen tuhoamaan joukoittain toi
sensa teknillisten keksintöjen ja tuotannon rationalisoinnin an
siosta. Se, mikä palvelee ihmisten parasta, voidaan ainakin
välillisesti ottaa myös hävityksen palvelukseen ja otetaan var
masti tarpeen tullen. Se mahdollisuus on olemassa, että ih
miskunta suuren sodan kautta s o r t u u omaan tekniikkaansa.
Eräs arveluttava kehitysperspektiivi on myös seuraava.
Ihminen tosin ei nykyajan tieteellisen käsityksen mukaan
o l e kone - koneen rakenne on periaatteellisesti toinen
kuin ihmiselimistön -, mutta tekniikan nykyinen kehitys
suunta näyttää johtavan vaatimukseen, 'että hänen tulee t o i
m i a k u i n k o n e. Ihminen on koetettava saada toimi
maan yhtä täsmällisesti, säännöllisesti ja tasaisesti kuin se.
Hänet on kasvatettava ja kehitettävä määrättyä säännöllisenä
toistuvaa, useissa tapauksissa juuri koneen ääress·ä suoritettavaa
toimintaa varten. Eräässä suhteessa tarkoituksenmukaisinta olisi
näin ollen tehdä suurin osa yhteiskunnan jäsenistä erikoisteh
täviin kehitetyiksi ja kasvatetuiksi konemaisiksi yhteiskunnan
palvelijoiksi samaan tapaan kuin on laita termiitliyhteiskun-
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nassa. Sopivain kasvatuskeinojen, sopivan valinnan ja sopi
vasti säännöstellyn sisäerityksen avulla yhteiskunnan jäsenet
saataisiin ehkä tuntemaan itsensä tyytyväisiksikin tällaiseen
järjestelyyn. Kuitenkin voidaan esittää kysymys, olisiko tämä
olotila toivottava. Useimmat kai vastaisivat siihen kieltävästi.
Mutta myös toinen, paljoa lohdullisempi ja valoisampi tule
vaisuudennäköala on mahdollinen. Tekniikka ja teknillisesti
orientoitunut tiede ovat luoneet ihmiskunnalle entistään suun
nattoman paljoa paremmat elinehdot, ovat vapauttaneet laa
jat ihmispiirit raskaasta raadannasta ja lyhentäneet työaikaa.
Ellei työtä vastaisuudessa poliittisista syistä tarvitse laajassa
mitassa - niinkuin valitettavasti nyt on laita - käyttää
epätuotannollisiin tarkoituksiin (varusteluihin ym.), voi ih
misten vapaa-aika vielä suuresti pidetä ja miljoonille tarjou
tuu siten tilaisuus persoonallisten harrastustensa viljelyyn.
Jos tältä kannalta saamme katsoa teknillistä kehitystä, on
· meidän sanottava, että tekniikka ei suinkaan o r j u u t a
ihmistä. Ihmiskunnan teknillinen kehitys voidaan päinvas
toin nähdä »maailmanhengen» pyrkimykseksi s a a t t a a
i h m i n e n v a p a u t e e n, luoda olotila, joka on eniten
ihmisen syvimmän olemuksen mukainen ja arvoinen.
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OIKAISUJA:
S. 8 riv. 13 alh. on hajaanuksen, pitää olla: hajaannuksen
t 122 riv. 17 ylh. on tyyypikonstanssilla, pitää olla: tyyppikons
tanssilla
* 123 riv. 12 ylh. on tuhannesosa, pitää olla: miljoonasosa.
rivi 16 ylh. on alkukappaleeseen, pitää olla: alkukappaleen
• 139 riv. t 4 alh. on jaa, pitää olla: taa
riv. 15 alh. on ta, pitää olla: ja
* 143 riv. 6 ylh. on teatterilippuja, pitää olla: ynnä muita

