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Esipuhe
The road to wisdom?
Well, it’s plain and simple to express:
Err and err and err again
but less and less and less.
-Piet Hein
Käsittelen1 yleissivistävää tieteen historiaa (en akateemista tieteenhistoriaa) esittelemällä tutkijoiden työtä kronologisessa järjestyksessä. Koska näin laajan työn tulee jollain tapaa rajoittaa
käsittelemäänsä aluetta, osittain toisistaan riippuvia taustaoletuksia ovat:
(1)
(2)
(3)
(4)

materialistisen ontologia
tieteen edistyminen
luonnontieteellinen humanismi
ekologinen rationaalisuus

Inhimillinen tietämys luo, tai ainakin pyrkii luomaan, ehjän verkon. Luonnontieteet ovat pitkällä
’konsilienssissaan’, ja ovat jo luomassa sidettä ihmistieteisiin. Tietoisuuden ja luovuuden kaltaisia
’pyhiä’ ilmiöitä pitää voida tutkia luonnontieteellisesti.
Ihmisoikeudetkin syntyvät tarpeesta optimoida yhteistyötä siinä eläinmaailmassa erikoislaatuisessa tilanteessa, jossa yksilöiden fenotyypit poikkeavat suuresti toisistaan. Ihmiset eivät ole yhteiskuntahyönteisiä, jotka jakavat samat geenit. Ero muihin eläimiin tulee uusien kognitiivisten
kykyjen ja kulttuurin suomasta vapausasteiden määrästä ’olla erilainen’.
Vaikka biologinen evoluutio on hionut ihmisen yhteistyövaistoja, modernin maailman väestötiheys ylittää kertaluvuilla evoluution aikaiset. Näin vaistomme perustuvat siihen että ihmiset tuntevat toisensa, kun taas modernin yhteiskunnan organisaatiot vaativat institutionalisoitunutta
kanssakäymistä. Kulttuurilla on merkitystä.
Valtavirran humanismi on muuttunut luonnontieteiden vastustamiseksi ja ekohumanismi vähättelee kohtuuttomasti ihmisen ja muiden eläinten eroja. Luonnontieteellinen humanismi korostaa
(kulttuurin lisäksi) myös sellaisten, vain ihmisille tyypillisten biologisten adaptaatioiden merkitystä, jotka tukevat kulttuurin syntyä ja kehitystä.
Vaikka merkitysteorioiden tulee olla pragmatistisia, alkeellista käyttäytymistä voidaan analysoida esim. peliteorian avulla ja — aivojen kehittyessä — käyttäytymistä optimoiva ekologinen rationaalisuus on myös tutkittavissa. Näin myös ’kehollistunut’ ja ympäristöä hyödyntävä kognitio
on analyyttisen filosofian tutkimuskohde.
Ekologinen rationaalisuus ei ole arka modernille kritiikille, joka määrittelee kohteensa hyvin kapeasti. Varhaisten elävien olentojen strateginen käyttäytyminen ei vaatinut logiikalta vahvuutta,
jolla todistaa jumalan olemassaolo nojatuolista käsin, vaan jotain paljon, paljon käytännöllisempää. Rationaalisuus ei yleisemminkään ole itsekkyyttä, ja ’länsimainen yksilökeskeisyys’ on
myytti: sama kritiikki pitää tiedettä länsimaisen kulttuurin rappion lähteenä, vaikka tiede jos
mikä on yhteisöllistä toimintaa.
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94
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95
97
98
98
100
101
101
103
103
104
105
108
110
111
116
118
119
120
123
124
124
126

6 Renessanssi 1350-1600
6.1
Petrarca . . . . . .
6.2
Boccaccio . . . . .
6.3
Ibn Khaldun . . . .
6.4
Chaucer . . . . . .
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SISÄLLYS
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.30

Brunelleschi ja Alberti
Gutenberg . . . . . . .
Regiomontanus . . . .
da Vinci . . . . . . . .
Erasmus . . . . . . . .
Machiavelli . . . . . . .
Kopernikus . . . . . . .
More . . . . . . . . . .
Luther ja Calvin . . . .
Rabelais . . . . . . . .
Agricola . . . . . . . .
Cardano . . . . . . . .
Vasari . . . . . . . . .
Mercator . . . . . . . .
Vesalius . . . . . . . .
Gesner ja Cesalpino . .
Bodin . . . . . . . . . .
Montaigne . . . . . . .
Viète . . . . . . . . . .
Gilbert . . . . . . . . .
Brahe . . . . . . . . . .
Libavius . . . . . . . .
Cervantes . . . . . . .
Napier . . . . . . . . .
Bacon (Francis) . . . .
Shakespeare . . . . . .
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7 Järjen aikakausi 1600-1830
7.1
Galileo . . . . . . . . . .
7.2
Kepler . . . . . . . . . .
7.3
Snell . . . . . . . . . . .
7.4
Harvey . . . . . . . . . .
7.5
Grotius . . . . . . . . . .
7.6
Comenius . . . . . . . .
7.7
Descartes . . . . . . . . .
7.8
Gassendi . . . . . . . . .
7.9
Helmont . . . . . . . . .
7.10 Hobbes . . . . . . . . . .
7.11 Fermat ja Pascal . . . .
7.12 Willis . . . . . . . . . . .
7.13 Varenius . . . . . . . . .
7.14 Petty . . . . . . . . . . .
7.15 Boyle . . . . . . . . . . .
7.16 Huygens . . . . . . . . .
7.17 Spinoza . . . . . . . . . .
7.18 Locke . . . . . . . . . . .
7.19 Hooke ja Leeuwenhoek .
7.20 Rømer . . . . . . . . . .
7.21 Newton . . . . . . . . . .
7.22 Leibniz . . . . . . . . . .
7.23 Bayle . . . . . . . . . . .
7.24 Halley . . . . . . . . . .
7.25 Boerhaave . . . . . . . .
7.26 Vico . . . . . . . . . . .
7.27 Mandeville . . . . . . . .
7.28 Berkeley . . . . . . . . .
7.29 Camerarius ja Hales . . .
7.30 Montesquieu . . . . . . .
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162
162
163
164
165
166
169
169
170
172
173
174
175
178
180
182
183
187
189
189
193
195
196
199
200
200
204
204
207

SISÄLLYS
7.31
7.32
7.33
7.34
7.35
7.36
7.37
7.38
7.39
7.40
7.41
7.42
7.43
7.44
7.45
7.46
7.47
7.48
7.49
7.50
7.51
7.52
7.53
7.54
7.55
7.56
7.57
7.58
7.59
7.60
7.61
7.62
7.63
7.64
7.65
7.66
7.67
7.68
7.69
7.70
7.71
7.72
7.73
7.74
7.75
7.76
7.77
7.78
7.79
7.80
7.81
7.82
7.83

Voltaire . . . . . . . . . .
Bernoulli ja Bayes . . . . .
Linné . . . . . . . . . . . .
Buffon . . . . . . . . . . .
Euler . . . . . . . . . . . .
Franklin . . . . . . . . . .
Hume . . . . . . . . . . . .
Rousseau . . . . . . . . . .
Winckelmann . . . . . . .
Smith . . . . . . . . . . . .
Kant . . . . . . . . . . . .
Black ja Watt . . . . . . .
Priestley ja Ingenhousz . .
Cavendish . . . . . . . . .
Lagrange . . . . . . . . . .
Gibbon . . . . . . . . . . .
Coulomb . . . . . . . . . .
Herschel . . . . . . . . . .
Lavoisier . . . . . . . . . .
Burke . . . . . . . . . . . .
Condorcet . . . . . . . . .
Herder ja Humboldt . . . .
Volta . . . . . . . . . . . .
Bentham . . . . . . . . . .
Goethe . . . . . . . . . . .
Laplace . . . . . . . . . . .
Legendre . . . . . . . . . .
Blumenbach . . . . . . . .
Thompson . . . . . . . . .
Godwin ja Wollstonecraft .
Dalton . . . . . . . . . . .
Saussure (Nicolas de) . . .
Gay-Lussac . . . . . . . .
Fourier . . . . . . . . . . .
Malthus ja Ricardo . . . .
Young ja Fresnel . . . . .
Schlegel ja Schelling . . . .
Humboldt . . . . . . . . .
Gauss . . . . . . . . . . . .
Hegel . . . . . . . . . . . .
Bell (Charles) . . . . . . .
Biot . . . . . . . . . . . . .
Ampère . . . . . . . . . .
Berzelius . . . . . . . . . .
Clausewitz . . . . . . . . .
Rask, Grimm ja Bopp . .
Fraunhofer . . . . . . . . .
Ohm . . . . . . . . . . . .
Thomsen . . . . . . . . . .
Schopenhauer . . . . . . .
Cauchy . . . . . . . . . . .
Ranke . . . . . . . . . . .
Carnot . . . . . . . . . . .
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8 Nykyaikaisen tieteen synty 1830-1900
8.1
Babbage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2
Faraday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3
Herschel ja Whewell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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8.46
8.47
8.48
8.49
8.50
8.51
8.52
8.53
8.54
8.55
8.56
8.57
8.58
8.59
8.60
8.61

Henry . . . . . . . . . .
Lyell . . . . . . . . . . .
Bessel . . . . . . . . . .
Comte . . . . . . . . . .
Wheatstone . . . . . . .
Schleiden ja Schwann . .
Hamilton . . . . . . . . .
Brunel . . . . . . . . . .
Mill . . . . . . . . . . . .
Rochau ja Renan . . . .
Agassiz ja Croll . . . . .
Darwin . . . . . . . . . .
Liouville . . . . . . . . .
Le Verrier . . . . . . . .
Doppler ja Foucault . . .
Galois . . . . . . . . . .
Bernard . . . . . . . . .
Kierkegaard . . . . . . .
Boole . . . . . . . . . . .
Wolf . . . . . . . . . . .
Maury . . . . . . . . . .
Mayer, Joule, Clausius ja
Holyoake . . . . . . . . .
Marx . . . . . . . . . . .
Spencer ja Galton . . . .
Helmholtz . . . . . . . .
Mendel . . . . . . . . . .
Pasteur ja Koch . . . . .
Kekulé . . . . . . . . . .
Broca ja Wernicke . . . .
Sachs . . . . . . . . . . .
Kirchhoff . . . . . . . . .
Ångström . . . . . . . .
Riemann . . . . . . . . .
Maxwell . . . . . . . . .
Nobel . . . . . . . . . . .
Wundt . . . . . . . . . .
Mendelejev . . . . . . . .
van der Waals . . . . . .
Mach . . . . . . . . . . .
Peirce . . . . . . . . . . .
Gibbs . . . . . . . . . . .
Dilthey ja Windelband .
Marshall . . . . . . . . .
James . . . . . . . . . .
Kropotkin . . . . . . . .
Rayleigh . . . . . . . . .
Boltzmann . . . . . . . .
Nietzsche . . . . . . . . .
Cantor . . . . . . . . . .
Edison . . . . . . . . . .
Frege . . . . . . . . . . .
Michelson . . . . . . . .
Weismann . . . . . . . .
Fischer . . . . . . . . . .
Metšnikov ja Ehrlich . .
Cajal ja Sherrington . .
Poincaré . . . . . . . . .
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8.63
8.64
8.65
8.66
8.67
8.68
8.69
8.70
8.71
8.72
8.73
8.74
8.75
8.76

Tesla . . . . . . . . . . .
Hertz . . . . . . . . . . .
van’t Hoff ja Arrhenius .
Freud . . . . . . . . . . .
Tylor, Tarde ja Baldwin
Westermarck . . . . . . .
Werner . . . . . . . . . .
Durkheim . . . . . . . .
Simmel . . . . . . . . . .
Röntgen . . . . . . . . .
Thomson . . . . . . . . .
Becquerel, Curie ja Curie
Zeeman . . . . . . . . . .
Veblen . . . . . . . . . .
Hilbert . . . . . . . . . .
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9 Modernismi 1900-1960
9.1
Taylor . . . . . . . . . . .
9.2
Planck . . . . . . . . . . .
9.3
Husserl . . . . . . . . . . .
9.4
Rutherford . . . . . . . . .
9.5
Oldham ja Mohorovičíc . .
9.6
Bragg ja Bragg . . . . . .
9.7
Saussure (Ferdinand de) .
9.8
Weber . . . . . . . . . . .
9.9
Dewey . . . . . . . . . . .
9.10 Russell . . . . . . . . . . .
9.11 Moore . . . . . . . . . . .
9.12 Jung . . . . . . . . . . . .
9.13 Einstein . . . . . . . . . .
9.14 Kamerlingh Onnes . . . .
9.15 Haber . . . . . . . . . . .
9.16 Hess . . . . . . . . . . . .
9.17 Wegener ja Holmes . . . .
9.18 Morgan . . . . . . . . . . .
9.19 Loewi . . . . . . . . . . . .
9.20 Bjerknes ja Richardson . .
9.21 Goddard . . . . . . . . . .
9.22 Fisher ja Keynes . . . . .
9.23 Bohr ja Pauli . . . . . . .
9.24 Lewis ja Langmuir . . . .
9.25 Joyce . . . . . . . . . . . .
9.26 Wittgenstein . . . . . . . .
9.27 Ramsey . . . . . . . . . .
9.28 Watson . . . . . . . . . . .
9.29 Heidegger . . . . . . . . .
9.30 Heisenberg ja Schrödinger
9.31 Uhlenbeck ja Goudsmit . .
9.32 Eddington . . . . . . . . .
9.33 Childe . . . . . . . . . . .
9.34 Fleming . . . . . . . . . .
9.35 Carnap . . . . . . . . . . .
9.36 Bahtin ja Jacobson . . . .
9.37 Piaget . . . . . . . . . . .
9.38 Oort ja Kuiper . . . . . .
9.39 Hubble . . . . . . . . . . .
9.40 Dirac . . . . . . . . . . . .
9.41 Gödel ja Tarski . . . . . .
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431
431
433
433
434
438
441
441
443
448
452
456
457
458
462
463
465
466
468
471
476
478
480
497
499
503
505
507
510
516
517
519
519
521
524
533
537
539
544
548
549
550
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SISÄLLYS
9.42
9.43
9.44
9.45
9.46
9.47
9.48
9.49
9.50
9.51
9.52
9.53
9.54
9.55
9.56
9.57
9.58
9.59
9.60
9.61
9.62
9.63
9.64
9.65
9.66
9.67
9.68
9.69
9.70
9.71
9.72
9.73
9.74
9.75
9.76
9.77
9.78
9.79
9.80
9.81
9.82
9.83
9.84
9.85
9.86
9.87

Lewin ja Heider . . . . . .
Fermi . . . . . . . . . . . .
Bethe . . . . . . . . . . . .
Pauling . . . . . . . . . . .
Wright, Fisher ja Haldane
Elton . . . . . . . . . . . .
Popper . . . . . . . . . . .
Boas ja Landtman . . . . .
Collingwood . . . . . . . .
Elias . . . . . . . . . . . .
Beadle, Tatum ja Avery . .
Schumpeter ja Hayek . . .
Spengler ja Toynbee . . . .
Gamow . . . . . . . . . . .
Turing . . . . . . . . . . .
von Neumann . . . . . . .
Sartre . . . . . . . . . . .
Rabi ja Purcell . . . . . .
Lévi-Strauss . . . . . . . .
Shannon ja Wiener . . . .
Feynman . . . . . . . . . .
Parsons . . . . . . . . . . .
Merton . . . . . . . . . . .
Bardeen ja Townes . . . .
Kinsey . . . . . . . . . . .
Quine . . . . . . . . . . . .
Hodgkin ja Huxley . . . .
Hoyle . . . . . . . . . . . .
Stommel . . . . . . . . . .
Carothers ja Woodward .
Crick ja Watson . . . . . .
Penfield ja Sperry . . . . .
Maslow . . . . . . . . . . .
Medawar ja Burnet . . . .
Yang . . . . . . . . . . . .
Lorenz ja Tinbergen . . .
Sellars . . . . . . . . . . .
von Wright . . . . . . . . .
Marcuse . . . . . . . . . .
Simon ja Arrow . . . . . .
Solow . . . . . . . . . . . .
Monod ja Jacob . . . . . .
Calvin ja Mitchell . . . . .
Chomsky . . . . . . . . . .
Beardsley . . . . . . . . .
Snow . . . . . . . . . . . .
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551
554
556
558
559
567
569
572
577
579
580
582
588
590
591
595
598
600
602
606
609
610
612
618
620
622
624
625
628
629
630
632
636
640
642
643
646
650
651
653
660
663
665
669
672
673

10 Postmoderni aika 1960-1990
10.1 Leakeyt . . . . . . . . . . .
10.2 Carr . . . . . . . . . . . .
10.3 Hart ja Goffman . . . . . .
10.4 Schelling ja Lewis . . . . .
10.5 North . . . . . . . . . . . .
10.6 Buchanan . . . . . . . . .
10.7 Drake . . . . . . . . . . . .
10.8 Austin ja Grice . . . . . .
10.9 Borlaug . . . . . . . . . . .
10.10 Kuhn . . . . . . . . . . . .
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675
675
680
682
685
688
693
700
703
705
708

SISÄLLYS
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.22
10.23
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
10.32
10.33
10.34
10.35
10.36
10.37
10.38
10.39
10.40
10.41
10.42
10.43
10.44
10.45
10.46
10.47
10.48
10.49
10.50
10.51
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Morgan ja McKenzie . . .
Foucault ja Derrida . . . .
Kohlberg . . . . . . . . . .
Habermas . . . . . . . . .
Gell-Mann . . . . . . . . .
Weinberg . . . . . . . . . .
Hamilton ja Williams . . .
Milgram . . . . . . . . . .
Lorenz ja Mandelbrot . . .
Kolmogorov ja Chaitin . .
Gibson ja MacArthur . . .
Penrose ja Hawking . . . .
Wilson . . . . . . . . . . .
Cavalli-Sforza . . . . . . .
Landes . . . . . . . . . . .
Ekman . . . . . . . . . . .
Trivers . . . . . . . . . . .
Maynard Smith . . . . . .
Becker . . . . . . . . . . .
Rawls . . . . . . . . . . . .
Bell (Daniel) . . . . . . . .
Berg ja Gurdon . . . . . .
Gould . . . . . . . . . . .
Dawkins . . . . . . . . . .
Kahneman ja Thaler . . .
Guth ja Linde . . . . . . .
Goodall ja de Waal . . . .
Symons ja Buss . . . . . .
Alvarez . . . . . . . . . . .
Woese ja Margulis . . . . .
Green, Schwartz ja Witten
Kandel ja Tulving . . . . .
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Luku 1

Johdanto
Maailmankaikkeus on vajaat 14 miljardia, ja Aurinkokunta vajaat 5 miljardia vuotta vanha.
Maapallolla elämä on lähes 4 miljardia vuotta vanhaa, ja eläimet yleistyivät reilut 500 miljoonaa
vuotta sitten. Nisäkkäät kehittyvät noin 200 miljoonaa vuotta sitten, ja kädelliset ilmaantuivat
noin 80 miljoonaa vuotta sitten. Ihmisapinoista voidaan puhua noin 20 miljoonaa vuotta sitten.
Ihmiseen johtava haara erosi simpanssien haarasta noin 6 miljoonaa vuotta sitten.
Esi-isämme tekivät itäisessä Afrikassa kivityökaluja noin 2,5 miljoonaa vuotta sitten, nykyisen
jääkauden alkaessa. Etenkin piikivestä saatiin teräviä lohkopintoja. Tulta käytettiin jo noin miljoona vuotta sitten. Lämmityksen ja valon lisäksi se tarjosi ensimmäisen ruokateknologian, tulella paiston; näillä oli myös sosiaalisia seuraamuksia. Nykyihminen kehittyi noin 300 000 vuotta
sitten, kun kieli loi symbolisen kulttuurin. Metsästäjä-keräilijät hyödynsivät alusta alkaen kaikki
mahdollisuudet (semi)pysyvään asumiseen. Varhainen uskonto oli samanismia.
Tuli opittiin iskemään sytykkeeseen piikivellä ja pyriitillä. Eläinten nahkoista ommeltiin luuneuloilla vaatteita yli 50 000 vuotta sitten. Samoihin aikoihin alkoi levittäytymisen Euraasiaan, sukulaislajit pääsääntöisesti syrjäyttäen. Harmaasudesta eriytyneestä koirasta tuli ihmisen
kumppani. Eurooppaan nykyihminen saapui noin 40 000 - 30 000 vuotta sitten Aurignacin ja
Gravetten migraatioissa, jääkauden ilmaston väliaikaisesti lämmetessä.
Luotiin luolamaalauksia, meripihkakoruja sekä kivisiä ja keraamisia (savipohjaisista raaka-aineista tulen avulla valmistettuja) figuriineja. Korien punonta alkoi, ja esim. heinästä kudottiin
viittoja. Obsidiaani (laavalasi) alkoi yleistyä ’rikkaan miehen piikivenä’. Viimeinen jäätiköityminen oli laajimmillaan noin 19 500 eaa. Ilmaston lämpeneminen ei ollut tasaista, ja ihmiset
seurasivat jäätikön liikkeitä palaten kylminä kausina etelän ja kaakon refugeihin. Ensimmäiset kalenterit syntyivät seuraamaan saaliseläinten vuodenajoista riippuvaa elämää. Lopullisesti
jäästä päästiin eroon noin 8500 eaa. Tässä vaiheessa asutettiin jo nykyisen Suomen aluetta.
Ensimmäiset laajemmat asutuskeskittymät syntyivät ennen maataloutta. Itäisen Välimeren Levantissa noin 12 500 - 9600 eaa. vaikuttanut Natufin kulttuuri valmisti villien viljojen käsittelyyn
tarvittavia työkaluja ja vaikutti koiran yleistymiseen. Sen jälkeen alueella vaikuttanut maatalouskulttuuri asutti mm. varhaista Jerikon kaupunkia.
Pellava oli ensimmäinen kuitukasvi josta kudottiin kankaita.
Savea alettiin hyödyntää korien tilkitsemiseen. Vaikka veden kuumennus onnistui keittokivien
avulla hyvinkin vaatimattomissa ’astioissa’, keittäminen ruokateknologiana yleistyi kun kehittyvä
keramiikka painottui saviastioiden valmistukseen. Varhaisia astioita tehtiin yksittäisiä savikappaleita muovaamalla tai yhdistämällä erillisiä paloja; esim. makkaratekniikassa savimakkaroita
lisätään toistensa päälle halutun kokoisen ja muotoisen astian luomiseksi.
Göbekli Tepen temppelialue Anatoliassa (so. Vähä-Aasiassa eli paljolti nykyisen Turkin Aasian
puoleisessa osassa) on todiste kehittyneestä kulttuurista noin 8800-7400 eaa.
Laajamittainen maatalous alkoi Eufrat- ja Tigris-virtojen Kaksoisvirranmaassa, Mesopotamiassa, noin 8000 eaa. Tähän liittyy tuholaisia torjunneen kissan kesyyntyminen. Kreikkaan maanviljely saapui noin 6700 eaa. ja alkoi levitä kohti Euroopan luoteisosaa. Britteinsaarille ja eteläiseen
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Skandinaviaan se saapui noin 3900 eaa.
Maatalouden syntyaikoihin Anatoliassa ja Levantissa alkoi myös auringossa kuivattujen savitiilten käyttö rakennusmateriaalina.
Vanhimmat puhtaasta luonnon kuparista tehdyt korut ovat ajalta noin 8000 eaa. Metallikauteen
siirryttiin, kun kuparia opittiin — jälleen Anatoliassa — erottamaan malmeista noin 5000 eaa.
Neulominen alkoi yhden neulan neulakinnastekniikalla.
Aikavälillä 10 000 - 5000 eaa. ihmisten määrä kasvoi noin 4 miljoonasta vain noin 5 miljoonaan,
ja merkittävä väestönkasvu alkoi vasta tämän jälkeen.

Luku 2

Pohjustusta
2.1

Ötzi n. 3300 eaa.

Italian Alpeilta löytynyt muumio. Nimen Ötzi saanut mies kuului kulttuuriin, joka tunsi maatalouden, keramiikan ja kuparin (Cu). Kaikki nämä taidot olivat levinneet Eurooppaan kaakosta uudisasutuksen myötä. Vaikka Ötzin varustus osoittaa kaupan olleen suhteellisen laajaa ja
Euroopan vanhimmat megaliitit ovat ajalta 5500 eaa., maanosa oli monella tapaa syrjäseutua
Mesopotamiaan ja Egyptiin verrattuna [ks. Hammurabi].
• Maltalla vaikutti temppeleitä rakentanut kulttuuri 4100-1550 eaa. Idässä nykyisen Moldovan ympäristössä vaikuttanut kulttuuri oli huipussaan 4000-3500 eaa. Lännessä rakennettiin megaliitteja: esim. Britteinsaarilta tunnetaan Newgrangen käytävähauta (n. 3200 eaa.)
ja Stonehenge (n. 3000 eaa., toinen vaihe n. 2570-2430 eaa.).
– Arkeoastronomian mukaan sekä Newgrange että Stonehenge (ja jopa jätinkirkot, ks.
alla) kertovat tähtitieteellisestä ymmärryksestä. Antiikin Kreikan myöhempiä alan
saavutuksia pohjustivat kuitenkin Mesopotamia ja Egypti.
• Viimeiset mammutit olivat kuolleet itäisessä Siperiassa noin 3600 eaa.
Mesopotamiassa elettiin Uruk-kautta ja myös Egyptin kulttuuri kehittyi. Mesopotamiassa alkoi
pronssin valmistus ja kirjoitustaitokin oli lähellä. Sumeria lukuun ottamatta näiden sivilisaatioiden kielet olivat seemiläisiä. Euroopan alkuperäisten metsästäjä-keräilijöiden, ensimmäisten
maanviljelijöiden ja Ötzin kaltaisten varhaisen kuparikauden ihmisten kielestä ei ole tietoa.
• Kiinassa elettiin ’jadekautta’ [ks. Fu Hao]. Meripihkan (ks. alla) tavoin jade lasketaan
korukiviin eli puolijalokiviin.
• Baski on vanhempi eurooppalainen kieli [etruskista, ks. Herodotos ja Thukydides].
Euroopan nykyiset indoeurooppalaiset (IE) ja suomalais-ugrilaiset (SU) kielet ovat uudempia
tulokkaita idästä. (1) Vaikka IE-kantakieli lienee Anatoliasta, Euroopan kannalta merkittäväksi
tulivat noin 4000 eaa. kehittyneet kansat Etelä-Venäjällä, Euraasian aroilla. Esim. nykyisessä
Ukrainassa vaikuttaneet jamnat (3600–2200 eaa.) kesyttivät hevosen noin 3500 eaa. Noin 3100
eaa. alkaen nämä paimentolaisuutta harjoittaneet kansat toivat Eurooppaan geeninsä, kielensä,
nuorakeraamisen (vasarakirves)kulttuurinsa ja, noin 2300 eaa., pronssin valmistuksen [ks. Hammurabi]. (2) SU-kieliin kuuluvaa länsiuraalia (josta unkarilainen haara oli jo eriytynyt) puhuttiin
Volgan ja Okan alueella 2200-luvulla eaa. Lähistön Fatjanovon kulttuuri (2700-2000 eaa.) tarjosi ensimmäisen kosketuksen IE-kieliin. Näitä tekstiilikeramiikkaa valmistavia kansoja saapui
Suomenniemelle ja Itämeren alueelle noin 1800 eaa. alkaen [ks. Hammurabi].
• Nykyisen Kazakstanin aroilla botai-kansan Przewalskinhevonen ei menestynyt yhtä hyvin
kuin jamnojen hevonen, vaikka säilyikin nykyaikaan. Varhaiset hevoset kesytettiin ruoaksi.
• Vanhemmat eurooppalaiset kielet jättivät jälkensä uusien IE-kielten maanviljelysanastoon.
IE-kielet levisivät myös Anatoliassa ja Leventissa sekä, indoiranilaisessa muodossa, kauempana idässä.
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Ötzin taidokkaasti tehdyt kengät osoittavat suutareiden ammattikunnan olleen jo olemassa. Suurin osa vaatteista oli nahkaisia, mutta viitta oli kudottu heinästä. Toisaalta pellavasta (flax) kudotut pellavatekstiilit (linen) puuttuivat.
• Toisin kuin heinän tapauksessa, tekstiilikuiduista pitää kehrätä (engl. spin) lankaa ennen
kankaan kutomista (weaving). Värttinät (spindle) ovat ikivanha keksintö.
Ruoanlaitossa tulella paiston ja vedessä keittämisen, so. fysiikan ja kemian, rinnalle oli tullut biologia, kun keitetty jyvävelli johti puuron lisäksi myös leivän valmistukseen. Leipomisessa tarvittiin
jyvistä jauhettua jauhoa, josta tehdyssä taikinassa oli mukana kohotusainetta, esim. villihiivasta
ja bakteereista tehtyä taikinajuurta. Viljan sokerien (ks. alla) etanolikäyminen eli fermentaatio
tuottaa etanolia ja hiilidioksidia, ja leivän valmistuksessa hyödynnetään jälkimmäistä.
• Euroopassa ja sen lähialueilla vehnä ohitti ruiksen ja ohran tärkeimpänä viljakasvina. Myös
esim. kauraa ja hirssiä viljeltiin. Aasiassa vehnää vastaa riisi ja Amerikan mantereilla maissi.
• Hiivat kuuluvat mikroskooppisiin sieniin homeiden tavoin. Alkoholilla hiivat myrkyttävät
bakteereja, joiden kanssa ne kilpailevat ylikypsien hedelmien ravinteista.
Myös etanoli hyödynnettiin: olutta pantiin mallastetusta viljasta, ja viiniä valmistettiin murskatuista rypäleistä. Varhaisin alkoholi syntyi hunajasta (ks. alla) ja vedestä luonnon mikrobien
avustuksella.
• Oluen pilaantumista hidastavat ja makua tuovat (salko)humalat otettiin käyttöön vasta
keskiajalla.
• Myös monia muita huumaavia aineita käytettiin (psykedeeleista, ks. alla).
Maitohappokäymisellä tuotettiin esim. juustoja, joissa ei ollut maidon ongelmallista laktoosia ja
jotka säilyivät hyvin. Hapankaalen valmistus perustuu samaan teknologiaan. Suolauksen lisäksi
lihaa säilöttiin savustamalla ja (pohjolassa) kuivaamalla.
Lisäaineena ruokasuolalla eli natriumkloridilla NaCl oli paljon käyttöä: (1) Viljoista ja maidosta
ei saanut suolaa yhtä paljon kuin punaisesta lihasta. (2) Kotieläimet eivät enää saaneet suolaansa
villien esi-isiensä tapaan vapaasti luonnosta, esim. nuolukivistä tai suolavesilähteistä. (3) Suolalla
säilöttiin ruokaa. (4) Suolaa käytettiin haavojen puhdistuksessa ja esim. nahan parkitsemisessa.
Suolaa saatiin (1) merivedestä (merisuola), joko keittämällä tai isoissa altaissa auringon avulla
haihduttamalla, tai (2) suolakaivoksista (vuorisuola). Suolasta oli usein puutetta tai se oli ainakin
kallista.
• Kasveissa on usein kaliumkloridia (KCl, mineraalina sylviini), jossa ei ole eläimille tärkeää
natriumia. Kaliumsuoloja käytettiin pian saippuan valmistuksessa [ks. Hammurabi].
• Suolan kyky säilöä ja puhdistaa perustuu sen antibakteerisiin ominaisuuksiin [ks. Hammurabi; Hippokrates]. Mausteiden, so. kuivattujen kasvien, hyöty ei tässä ollut yhtä merkittävä.
Suolan tärkeyttä kuvaa se, että suolaisuus on yksi ihmisen perusmakuja. Koska fruktoosia (hedelmäsokeria) sisältävät hedelmät ovat terveellisiä, makea on toinen ilmeinen perusmaku. Varhaisena makeutusaineena toimi hunaja, jossa on fruktoosin lisäksi mm. glukoosia (rypälesokeria).
Ötzin aikana myös sokeriruo’on sakkaroosia (ruokosokeria) sisältävä mehu tunnettiin Intiassa.
Happamuus ja karvaus ovat varoitussignaaleja: edellinen kertoo bakteeritoiminnasta, jälkimmäinen kasvismyrkyistä.
• Sakkaroosi, joka on disakkaridi, koostuu fruktoosista ja glukoosista, jotka ovat monosakkarideja.
• Liha (ja muut proteiinipitoiset ruoat) tuottavat pilaantuessaan ammoniakkia ja rikkivetyä,
joiden haju koetaan epämiellyttäväksi.
• Erilaisia myrkkyjä on käytetty metsästyksessä (ja todennäköisesti myös sotimisessa) kymmeniä tuhansia vuosia.
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• 1900-luvulla määritelty viides perusmaku, umani, voi liittyä proteiineihin. Rasvakin voi olla
perusmaku; kemiallisina aisteina maku ja haju ovat vaikeasti tutkittavia.
Happamat ja karvaat ruoat osoittavat kulttuurin voiman ja ihmisen psykologian joustavuuden.
Kaikkiruokaisuus, johon liittyy sekä avoimuutta että epäilyä (eli oppimista), on yleensäkin ollut
adaptiivista. Eläimille voi kehittyä myös tapoja neutralisoida vaarallisia aineita. Alkoholin ja tavallaan myös (aikuisten) maidon sietokyky ovat tällaisia adaptaatiota. Lisäksi esim. myrkyllisten
kasvien nauttiminen voi tarjota suojaa myös ihmisen parasiitteja vastaan.
• Monilla hedelmiä syövillä eläimillä alkoholidehydrogenaasi (ADH) entsyymi pilkkoo alkoholia. Ihmisapinoilla sen tehokkaampi versio mahdollistaa puusta pudonneiden ylikypsien
hedelmien syönnin. Ihmisellä sen toimintaa jatkaa vielä aldehydidehydrogenaasi (ALDH).
– Alkoholin ongelmat tiedostettiin jo varhain [ks. Fu Hao].
Ötzi omisti kuparikirveen ja oli todennäköisesti arvovaltainen henkilö. Kupari oli peräisin EteläToscanasta, joten jonkinlaisia yhteyksiä oli olemassa. Toisaalta Ötzin tikarit ja nuolenkärjet olivat
piikiveä (engl. flint) ja serttiä (chert). Näin hänen kulttuurillaan ei ollut tarvittavia yhteyksiä
ja/tai varaa obsidiaaniin, luonnon laavalasiin, jolla tehdä terävämpiä aseita ja työkaluja. Tulen
tekoon Ötzillä oli tulukset.
• Piikiveä (ja serttiä) muodostava mineraali, kvartsi, on kemialliselta koostumukseltaan piidioksidia (SiO2 ) eli silikaa. Kvartsista tehdään myös lasia [ks. Hammurabi]. Obsidiaanikin
on syntynyt kvartsipitoisesta laavasta.
• Tulukset koostuivat piikivestä, pyriitistä ja sytykkeestä. Jälkimmäinen oli taulakäävästä
tehty taula. Tulusten pyriitti (rautadisulfidi) korvautui myöhemmin tulusraudalla [ks. Fu
Hao].
• Kiillotetusta obsidiaanista oli tehty varhaisia peilejä jo pitkään, ja kuparia oli jo alettu
käyttämään samassa tarkoituksessa Mesopotamiassa; muut metallit seurasivat.
Jo keramiikan poltto vaatii lämmitystä ja ruoanlaittoa korkeampia lämpötiloja. Kuparikausi oli
alkanut Euroopassa n. 3500 eaa. Vaikka kuparimalmeja, etenkin kuparikiisua, löytyy Alpeilta
runsaasti, suurin haaste oli sen monivaiheinen (pelkistys)sulatus. Tarvittavaa 1083°C lämpötilaa
varten piti kehittää polttopuuta (engl. fuelwood) tehokkaampi ja savuttomampi polttoaine, puuhiili (charcoal), ja avotulta tehokkaampi uuni [palkeista, ks. Hammurabi]. Peltomaan luonnin ja
lämmitykseen tarvittavan polttopuun tavoin metallien työstö verotti metsiä.
• Kuparikiisun CuFeS2 kuumennus tuottaa mm. kuparisulfidia Cu2 S, josta syntyy kuparioksidia Cu2 O happipitoisessa ilmassa polttamalla. Lopulta Cu2 S + 2Cu2 O → 6Cu + SO2 .
• Puuhiili on lähes 90% hiiltä (C). Sen valmistus on puun asteittaista kuumentamista hapettomassa tilassa eli kuivatislausta (pyrolyysiä). Vaikka kivihiiltäkin [ks. Fu Hao] käytettiin
varhain, puu ja puuhiili olivat tärkeitä energianlähteitä vuosituhansia.
– Kuivatislauksella valmistetaan myös (puu)tervaa (engl. wood tar) pihkaisesta männystä. Koivun kuoresta ja tuohesta valmistettua tököttiä (koivu- eli tuohiterva, birch
tar) käytettiin liima-aineena ja purupihkana.
• Ihmisen luomat kulttuurimaisemat tarjosivat uudenlaisia elinympäristöjä ja lisäsivät siten
(metsien vähenemisestä huolimatta) eliöstön monimuotoisuutta.
Vaikka puun, olkien ja mm. kuivatun lannan polttaminen tarjosi lämpöenergiaa, voimanlähteet
rajoittuivat eläinten ja ihmisten omiin lihaksiin. Orjien lisäksi tätä voimaa optimoitiin työn
organisoinnilla ja mekaanisilla apuvälineillä. Toki jokia pitkin pääsi alavirtaan ilman melaa tai
airoa, ja purjekin oli Mesopotamiassa käytössä viimeistään 4000-luvulla eaa. Egyptissä purje teki
Niilistä kaksisuuntaisen väylän [ks. Hammurabi].
• Soihdut ovat yhtä vanha keksintö kuin itse tuli. Kiviset öljylamput ovat reilusti yli 10
000 vuotta vanhoja, ja Ötzin yhteisöllä oli varmaan jo keraamisia öljylamppuja joissa oli
sydänlanka [kynttilästä, ks. Solon].
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• Vesimylly kehittyi 200-luvulla eaa. [ks. Arkhimedes], tuulimylly vasta noin 900 jaa. 1700luvulla jaa. höyrykone mahdollisti lämmön käytön voimanlähteenä, eli voitiin puhua lämpövoimakoneista.

Vipuvarret (esim. mela/airo) ovat keihäiden, veitsien ja kirveiden ohella vanhimpia teknisiä apuvälineitä. Jousi nuolineen on sekin kymmeniä tuhansia vuosia vanha keksintö. Maata muokattiin
kuokalla, joka tosin oli vähitellen korvautumassa auralla [ks. Hammurabi]. Pyörä, joka on eräänlainen vipuvarsi, keksittiin 4000-3500 eaa. Aluksi vankkureiden vetojuhtina toimivat härät, sillä
hevonen levisi hitaasti.
• Hevosen lisäksi myös sotavaunu kehittyi aroilla ja levisi Mesopotamiaan ja sieltä Egyptiin
ja edelleen Eurooppaan [ks. Hammurabi].
Pyörää sovellettiin myös savenvalajan pyörässä, ehkä jopa ennen vankkureita. Varhaista ’tournettea’ merkittävästi nopeuttanut vääntöpyörä eli dreija keksittiin noin 2500 eaa. Keramiikan
paikalliset valmistus- ja koristelutyylit mahdollistavat arkeologisten kulttuurien erottelun.
• Hienokeramiikassa ruoanlaittoon ja säilytykseen liittyvät talousastiat voidaan erottaa vielä hienommasta pöytäkeramiikasta. Tiilet ovat karkeakeraamista rakennusmateriaalia [ks.
Hammurabi].
Nykyisen Suomen alueella pysyvää asutusta edusti Suomusjärven kulttuuri jo 7500 eaa. alkaen.
Kierikin (Oulun Yli-Iissä) 5000 eaa. asuttaneet kalastajat ja hylkeenpyytäjät edustivat varhaista kampakeramiikkaa. Kalliopiirrokset todistavat suksista noin 4000 eaa. Piikivisiä nuolenkärkiä
tuotiin mm. Venäjältä ja meripihkakoruja Baltiasta. Ötzin aikainen Kierikin keramiikka 35003100 eaa. on kampakeramiikan asbestikeraaminen alalaji. Sitä seuranneeseen Pöljän keramiikkaan on liitetty Pohjanmaan rannikkoseutujen jätinkirkot (3000-2000 eaa.). IE-väestöä asettui
Lounais-Suomeen noin 2800 eaa.
• Baltian meripihka on 30-50 miljoonaa vuotta sitten eläneiden havupuiden fossiilista pihkaa. Nämä maailman ylivoimaisesti suurimmat esiintymät ovat peräisin nykyisten Ruotsin
ja Suomen alueilla kasvaneista metsistä. Vesivirrat kuljettivat meripihkan etelään syntysijoiltaan, ja jääkausi varmisti asian. Kaikki Suomessa tavattu meripihka on tuontitavaraa.
– Pihka on havupuiden suoja-aine. Myös lehtipuiden mahlasta — ravinteita kuljettavasta maitiaisnesteestä — voi kehittyä meripihkaa.
– Ulkoisen kauneuden lisäksi meripihkan yhteys staattiseen sähköön [ks. Thales] vaikutti
materian suosioon.
Maanviljelyyn liittyy kultteja, ja magia ja sitä harjoittavat tietäjät tulivat uskontoihin maatalouden myötä. Taian käyttövoimana toimi ’väki’, ja usein tarvittiin myös loitsu. Samoin esi-isien
palvonta kehittyi agraarisessa ympäristössä; tämä loi yhteisöllisyyttä ainakin sukulinjojen sisällä.
Kalenteriin liittyvillä juhlilla oli tärkeä merkitys maanviljelykulttuureissa. Tämä kaikki voi kuvata Ötzin maailmaa. Metsästäjä-keräilijöiden samanistinen muinaisusko oli erilaista. Pohjoiset
samaanit ’sielumatkaavat’ tuonpuoleiseen ja ovat aktiivisempia kuin henkimaailman välittäjät
eteläisempien metsästäjä-keräilijöiden possessiivisessa perinteessä. Lisäksi samaanit ennustavat
ja (ehkä tärkeimpänä funktiona) toimivat henkiparantajina. Luonnonuskonto on samanismille
läheinen käsite. Aivojen yhteinen rakenne selittää samanismin universaaleja piirteitä.
• Vierasperäisten erisnimien kohdalla suhuäänteiden merkintä on paikallaan, mutta suomen
kielelle käännettävissä termeissä pitäisi (tämän kirjoittajan mukaan) noudattaa suomen
kielelle luontevaa tapaa. Näin samaani eikä šamaani tai shamaani.
• Samaani on siperialainen termi; esim. Amerikan intiaanit puhuvat poppamiehistä (engl.
medicine man). Antropologiassa ja uskontotieteessä samaani on kuitenkin yleistermi.
• Transsi syntyy sensorisen deprivaation kautta, esim. rummun lyömisen tuloksena. Myös
muuntuneita tajunnantiloja aiheuttavia kasvi- ja sieniperäisiä aineita, psykedeelejä, ja muita päihteitä käytettiin.
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– Nälkä, jano, kipu ja unen puute auttavat myös [epilepsiasta, ks. Hippokrates]. Päihteiden tavoin asketismi [ks. Laozi ja Gautama; Aristippos ja Diogenes] vaikuttaa aivokemiaan.
• Korkeakulttuurien polyteismissa papisto korvasi samaanit ja tietäjät [ks. Hammurabi].
Kollektiivista toimintaa tukeviin sosiaalisiin normeihin kuuluvat tavat, moraali ja lait. Evolutiivisesti taustalla on impulsiivisen käyttäytymisen kontrollointi koordinaatiopelien avulla. Normeja
ylläpidetään ulkoisilla sanktioilla; sisäistetty normi on jo arvo [ks. Laozi ja Gautama] eli puhutaan
etiikasta [ks. Sokrates]. Rikosten uhrien tai näiden sukulaisten suorittaman koston (engl. retaliation, revenge) rinnalle ja osittain korvaajaksi oli syntynyt yhteisön yhteinen rangaistusmuoto,
retribuutio (retribution). Vaikka sekin on sovittava — so. syyllinen ansaitsee rangaistuksensa
— kolmannen osapuolen langettama retribuutio ajattelee koko yhteisön etua1 [ks. Platon; Aristoteles]. Pienissä yhteisöissä rangaistukset eivät saaneet harventaa väestöä liian keveistä syistä,
ja sakot olivat tyypillisiä vuosituhansien ajan. Korkeakulttuureissa kehittyi ankarampia rangaistuksia [ks. Hammurabi; Solon].
• Vaikka ryhmittymät voisivat periaatteessa ajaa omia intressejään kaikki normit ja arvot
sivuuttaen, käytännössä vapaamatkustamisen kaltaiset ongelmat tekevät tämän vaikeaksi.
• Ilman yhteisötason toimia eri sukulinjojen väliset kostotoimet saattoivat johtaa verikoston
kierteeseen. Tämä ei tarkoita, etteikö myös retributiivinen rangaistus voinut olla kuolemantuomio: omaa ryhmää harventavista ’kuumakalleista’ piti päästä eroon. On jopa mahdollista, että ihminen ’kesytti’ itsensä tällä tavalla.
– Kiistakumppanit voitiin laittaa myös taistelemaan keskenään valvotuissa oloissa.
– Toisaalta salakavalammat psykopaatit ovat yhä keskuudessamme.
• Jo varhain syyllisyyden määrittelyyn vaikutti sekä pahantekijän aikeet että tekojen seuraukset.
Instituutioiden tasolla kollektiivisen toiminnan ongelmiin on kolmenlaisia ratkaisuja. (1) Julkinen sektori, joka varhaisista johtohenkilöistä ja retribuutiosta huolimatta oli selvemmin muotoutumassa vasta Mesopotamiassa. (2) Yksityinen sektori eli markkinat (ks. alla). (3) Kolmas
sektori eli kansalaisyhteiskunta, joka syntyi viimeistään kun kollektiivisten oikeussubjektien [ks.
Hammurabi] joukkoon ilmaantui yleishyödyllisiä säätiöitä [ks. Isokrates].
• Johtohenkilöt olivat usein sotapäälliköitä. Joihinkin tarkoituksiin sopi esim. vanhojen neuvosto [valamiehistä, ks. Solon].
• Kehittyessään merkkinat tulivat vaatimaan myös julkisen vallan tukea. Toimiva yhteiskunta
vaatii kaikkia kolmea ratkaisutapaa.
• Epävirallinen kolmas sektori erotetaan joskus neljänneksi sektoriksi. Kansalaisaktivismin
ohella se voi tarkoittaa myös harmaata taloutta.
Talous on hyödykkeiden tuotantoa, vaihtoa ja kulutusta. Tuotanto ja vaihto (markkinat) luovat
arvoa: hyödyke on tavara tai palvelu joka tyydyttää tarpeita. Vaikka varhaisessa esihistoriassa kyse oli usein ruokatavarasta, jo Ötzin aikana maatalouden tuottama ylijäämä tarjosi työtä
myös käyttöesineitä valmistaville käsityöläisille. Työtä jaettaessa oma työ tyydyttää myös muiden tarpeita. Työ ja pääoman käyttö ovat tuotannontekijöitä eli taloudellisia resursseja (engl.
asset), joilla hyödykkeitä tuotetaan. Pääomaa ovat maa, luonnonvarat ja teknologia eli sellaiset
apuvälineet, jotka tuottavat hyötyä pidemmän ajan. Laitteiden ja esim. erilaisten tuottavien rakenteiden luonti ja ylläpitäminen vaati investointeja, so. aikaa, vaivaa, materiaaleja ja pian myös
rahaa [ks. Hammurabi]. Hyvinvointi on tällaisen taloudellisen toiminnan mitta.
• Omistusoikeus mahdollistaa markkinat. Kulutushyödykkeiden markkinoiden lisäksi on tuotannontekijämarkkinoita eli työ-, luonnonvara- ja rahamarkkinoita. Niukkojen hyödykkeiden vapaita markkinoita hallitsee kysynnän ja tarjonnan laki.

1 Hoffman

(2014)
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– Esim. orja ei omista omaa työtään eikä siten voi sitä myydä työmarkkinoilla. Orjia oli olemassa paljon ennen kuin valtiot tekivät orjuuttamisesta ’teollisuutta’ [ks.
Hammurabi].
• Työn ja (aineellisen) pääoman lisäksi puhutaan inhimillisestä pääomasta ja esim. yrittäjyydestä. Hyvinvointiin vaikutti jo varhain myös vakaat yhteiskunnalliset olot ja kaukokaupan
(esim. suolakaupan) sujuvuus. Siihen liittyvä luottamus kuuluu sosiaaliseen pääomaan.
– On määrittelykysymys kutsutaanko esim. asuntoja ’tuottamattomaksi pääomaksi’:
tuottamaton varallisuus voidaan erottaa pääomasta. Vastaavasti reaalipääoman rinnalla vaikuttavaa finanssipääomaakaan ei välttämättä lasketa tuotannontekijäksi.
• Markkinatalouden peruskäsitteet kuten hinta, korko tai esim. laina eivät vaadi rahaa, joka
tuli helpottamaan jo olemassa olevaa taloudellista toimintaa [ks. Solon].

2.2

Hammurabi n. 1810 - 1750 eaa.

Mesopotamialaisen Vanhan Babylonian (I & II dynastia, noin 1894-1595 eaa.) kuningas. Hammurabin kuuluisaksi tehneet lait perustuivat ainakin satoja, ellei tuhansia, vuosia vanhempiin
lakikokoelmiin [vrt. Ötzi]. Pronssin valmistus ja kirjoitustaito olivat kehittynyt Mesopotamiassa
noin 3300-luvulta eaa. alkaen. Rinnakkaista korkeakulttuurista kehitystä tapahtui Egyptissä.
• Yllä esitetty keskikronologinen ajoitusjärjestelmä poikkeaa lyhyestä kroniikasta, jossa Hammurabi kuoli vuonna 1686 eaa. ja II dynastia tuhoutui vuonna 1531 eaa.
• Kankaiden kutomisessa [ks. Ötzi] oli pellavan rinnalle tullut jo puuvilla ja villa. Tekstiilit
olivatkin Mesopotamiassa tärkeä vientituote.
Mesopotamiaa kutsutaan Kaksoisvirranmaaksi, koska se kattaa Eufratin ja Tigrisin laaksot, ’hedelmällisen puolikuun’. Vastaavasti Egypti syntyi Niilin laaksoon. Kolmas kirjoituksen (ehkä)
omaava kulttuuri oli Intiassa noin 2600 eaa. kehittynyt Induslaakson kulttuuri. Noin vuodesta
2000 eaa. alkaen korkeakulttuureja syntyi muitakin (ks. alla). Suuret joet tuovat paitsi makeaa
vettä niin myös maanviljelyä suosivaa sedimenttiä vuoristoisilta lähteiltään. Prosessit jotka tuottavat vuoristoja tuottavat myös maanjäristyksiä. Myös tulivuoret ovat tuottaneet ravinnerikasta
maaperää.
• Eufratin ja Tigrisin lähteet ovat Taurusvuoristossa. Niilin alkulähteet ovat Itä-Afrikan hautavajoamaan liittyvillä ylängöillä.
• Indus, samoin kuin läheinen Ganges, saavat alkunsa Tiibetin ylänköön liittyviltä vuorilta;
sama pätee myös Kiinan isoihin jokiin [ks. Fu Hao].
Alla oleva esitys käsittelee korkeakulttuurien kehitystä Euroopassa ja sen lähialueilla [Kiinasta,
ks. Fu Hao]. (1) Aluksi käsitellään varhaisaikoja Gilgamesh-eeppokseen syntyyn asti. (2) Hammurabista alkaen korostetaan taloudessa tapahtunutta muutosta, varhaista kansankapitalismia
ja alueen ’globalisoitumista’. (3) Tätä seurasi yhä vaillinaisesti ymmärretty romahdus ja uusi
nousu, josta ja johon kreikkalainen kulttuuri kehittyi [ks. Homeros].
Varhaiskaudet
Keskitetystä hallinnosta on Mesopotamiassa merkkejä jo noin 5500 eaa. Koska valtakuntia syntyi
kaupunkivaltioiden — esim. Uruk, Ur, Akkad, Mari, Assur ja Babylon — ympärille, poliittinen
historia oli sekavampaa kuin Egyptin (esimodernissa) kansallisvaltiossa, vaikka sekin koki lukuisia hajaannuksen aikoja. Uudet lähes sadantuhannen ihmisen kaupungit vaativat molemmissa
ruoantuotannon tehostamista. Maan muokkauksessa kuokat oli korvattu (vetojuhdin tai jopa
ihmisvoimin) vedettävillä yksinkertaisilla auroilla eli aatroilla (engl. ard, scratch plough). Keinokastelu [teknologiasta, ks. Ötzi] toteutettiin Mesopotamiassa painovoima-avusteisesti kanaaleilla,
koska tarvittava työvoima oli saatavilla.
• Uruk, Ur ja Babylon sijaitsivat Mesopotamian eteläosassa (Babyloniassa), Assur (Tigrisin
varrella) ja Mari (Eufratin varrella) paljon pohjoisempana (Assyriassa). Akkadin oletetaan
sijainneen Babylonian pohjoisosassa eli alueen puolivälissä.
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• Kanaaleissa on kyse infrastruktuurista, johon kiinnitetään (lähes määritelmällisesti) huomiota vasta kun se pettää.
• Alkeellinen siipiaurakin (moldboard plough/plow) oli tulossa.
Mesopotamian eteläosan sumerilaisten kieli oli isolaattikieli jolla ei ole (tiedettyjä) sukulaisia.
Rinnalle tullut akkadi, jota puhuivat sekä akkadialaisten että babylonialaiset, oli seemiläinen
(afroaasialainen) kieli. Egyptikin on seemiläinen kieli, samoin kuin moni muu Lähi-idän kieli. Indoeurooppalaisia [IE, ks. Ötzi] kieliä puhuvia kansoja alkoi tulla Eurooppaan noin 3100 eaa. alkaen. Niitä ei vielä voi jakaa meille tuttuihin helleenisiin, italo-kelttiläisiin, baltto-slaavilaisiin ja
germaanisiin kieliin: vain kreikkaan johtaneet helleeniset kielet tulivat pronssikauden (ks. alla) alkupuolella ja muut kehittyivät vähitellen Euroopan kamaralla aikaisemmin tulleista IE-kielistä.
Itään suuntautuneista IE-kielistä kehittyi indoiranilainen haara, joka jakaantui indoarjalaisiin
(mm. sanskrit) ja iranilaisiin (mm. skyytti, persia) kieliin. Suomensukuisten eli länsiuraalia puhuvien kansojen [ks. Ötzi] tulosta Eurooppaan on vain arkeologisia viitteitä (ks. alla).
• Seemiläisiä kieliä olivat myös foinikia, assyrialaisten myöhemmin käyttöön ottama (ja akkadin syrjäyttänyt) aramea ja (juutalaisten) heprea.
• IE-kielten anatolialainen haara, johon kuului mm. heetin ja lyydian kielet, kuoli pois.
Mesopotamian Uruk-kausi ajoittui noin vuosiin 3900-3100 eaa. Kuparia [ks. Ötzi] vahvempi
pronssi — kuparin (90%) ja tinan (10%) metalliseos eli lejeerinki — keksittiin noin 3300 eaa.
Pronssin työstössä vaaditut palkeet edustivat varhaista pneumatiikkaa [ks. Arkhimedes]. Kupari
ja tina olivat tärkeitä kauppatavaroita pronssikaudella, ja etenkin harvinaisemman tinan kauppa
antoi mallin ’globalisaatiolle’: Assyrian/Babylonian, Egyptin, Levantin (Välimeren itäpuoleisen
Lähi-idän), Anatolian ja Egeanmeren valtakunnat olivat myöhemmin hyvin läheisessä vuorovaikutuksessa keskenään (ks. alla). Eurooppaan pronssinteon taito tuli IE-kansojen mukana noin
2300 eaa.
• Vaikka vanhimmat pronssiesineet sisältävät tinan sijaan arsenikkia, tinan käyttöönotto
tuotti kestävämpää metallia.
– Kuparin ja sinkin seos tuottaa messinkiä, joka näyttää enemmän kullalta kuin pronssi.
Myytti Midaksen (ks. alla) kosketuksesta saattoi syntyä kun kuparin sekaan joutui
tinan lisäksi sinkkiä (tina ja sinkki esiintyvät usein yhdessä).
Monimutkaistuva yhteiskunta vaati aktiivisempaa taloutta ja byrokratiaa, ja sumerinkielinen
kirjoitus kehittyi vastaamaan tähän tarpeeseen noin vuodesta 3200 eaa. alkaen. Vasta tässä
vaiheessa Urukia on pidetty valtiona, ensimmäisenä laatuaan maailmassa. Varhaiset savitaulut
koskivat tuotteiden siirtoja ja varastointia sekä veroja, joita maksettiin työpanoksina ja esim.
maataloustuotteina (arkistoista muistiorganisaatioina, ks. alla). Ennen sitä, noin vuodesta 8000
eaa. alkaen, tuotteista pidettiin kirjanpitoa yksinkertaisimmilla keramiikkaesineillä2 .
• Myöhemmin raha (ks. alla) helpotti veronkantoa ja mahdollisti veropohjan kasvattamisen
[ks. Solon].
Luonnollinen kieli on lajityypillinen ominaisuus, kirjoitus (ortografia) kulttuurinen teknologia.
Kirjoitus perustuu kirjoitusmerkkien käyttöön. Sumerilainen kirjoitus oli aluksi (1) sanakirjoitusta [ks. Fu Hao]. Se kehittyi nopeasti nuolenpääkirjoitukseksi, joka oli (2) tavukirjoitusta. Aakkosia käyttävä kirjoitusjärjestelmä, (3) äännekirjoitus, syntyi myöhemmin Egyptissä (ks. alla).
Kirjoituksessa ei välity miten asia sanotaan tai miltä puhuja kuulostaa [prosodiikasta, ks. Sapfo].
Välimerkkien, jotka toivat vain hieman apua, kehitys kesti tuhansia vuosia.
• Kirjoitusmerkit sekä välimerkit ja muut ideogrammit, esim. numerot (matematiikasta, ks.
alla), ovat grafeemeja.
– Sanakirjoituksissakin sanoja edustavia logogrammeja täydennetään muilla merkeillä.
Myös tavukirjoituksilla on täydennyksensä.
2 Etenkin

Denise Schmandt-Besserat (s. 1933) on tutkinut varhaisen kirjanpidon muuntumista kirjoitukseksi

10

LUKU 2. POHJUSTUSTA
• Akkadin kielessä nuolenpääkirjoitus otettiin käyttöön noin 2500 eaa. Japanissa käytetään
tavukirjoitusta sanakirjoituksen rinnalla nykyäänkin.

Egyptin varhaiskaudella, noin 3200-2686 eaa., hieroglyfeihin perustunut sanakirjoitus kehittyi
mesopotamialaisen mallin mukaan. Käyttöön otetun papyruksen haurauden takia Egyptin kulttuurista tiedetään vähemmän kuin savitauluja käyttäneestä Mesopotamiasta. Kaupungit kuten
Memfis, Theba, Heliopolis, Sais ja Tanis perustivat olemassaolonsa Niilin jokavuotisiin tulviin.
Maailman vanhin lääketieteellinen teksti on peräisin varhaiskaudelta. Siitä on kuitenkin säilynyt
vain noin 1600 eaa. kirjoitettu osittainen kopio, nk. Edwin Smithin Papyrus. Teksti käsittelee
sodissa syntyneiden vammojen hoitoa. Egyptin laajan alueen hallinto alkoi vaatia organisoitua
kuriiritoimintaa [ks. Herodotos ja Thukydides].
• Sahara oli kuivunut nykyiseksi hiekka-aavikoksi sateisempien vuosien 8000-6000 eaa. jälkeen. Tämän johdosta lisääntynyt asutus Niilin ympäristössä käynnisti varhaiskauden.
• Koillisesta puhaltava pasaatituuli ja purje [ks. Ötzi] mahdollistivat kulun Niiliä pitkin ylävirtaan ja edelleen yhtenäisen valtakunnan muodostumisen.
• Kivi- tai savitauluihin verrattuna rullaksi taipuva papyrus oli helppokäyttöinen. Toisaalta
vasta 300-luvulla jaa. keksittyyn kirjamuotoon verrattuna kirjakääröt ovat kömpelöitä.
Mesopotamian ensimmäiset tiilirakennukset ovat ajalta 4000 eaa. Noin 2900 eaa. alkaen tiilestä rakennetuilla porraspyramideilla, zikkurateilla, oli uskonnollinen merkitys. Egyptissä pyramidien rakentaminen hallitsijoiden (faaraoiden) haudoiksi alkoi Vanhan valtakunnan (2686-2160
eaa.) aikana. Ne olivat zikkurateja suurempia ja kestävämpiä; esim. Gizassa sijaitseva Khufun
(kreik. Kheopsin) pyramidi (2560-2540 eaa.). Pyramidit rakennettiin kalkkikivestä, ja egyptiläiset olivat myös taitavia graniitin käyttäjiä. Mesopotamiassa rakennuslaastina käytettiin bitumia
[asfaltista, ks. Solon]. Egyptissä varhaista laastia tehtiin hiekasta ja kipsistä. Jälkimmäisessä
oli usein sivuaineena kalkki- tai liitukiveä (kalsiumkarbonaattia). Vähitellen syntynyt savi- ja
kalkkilaastimuuraus pohjusti roomalaista betonirakentamista. Rakentaminen oli yksi kehittyvän
matematiikan (ks. alla) sovellusalue.
• Vähämetsäisillä alueilla (kuten Mesopotamiassa) rakennuksissa vaadittavat tiilimäärät olivat liian suuria tiilien polttamiseen. Vaikka jälkimmäinen alkoi jo 4000 eaa., kuivattuja
tiiliä käytettiin vielä vuosituhansia.
• Raamatun ’Baabelin torni’ saattoi olla Babyloniassa (sodassa tuhoutuneen tilalle) n. 600
eaa. rakennettu Etemenanki-zikkurat.
• Kheopsin pyramidi on ainoa nykypäivään säilynyt ’maailman ihme’, joita 200-luvulla jaa.
määriteltiin seitsemän kappaletta.
• Bitumia, joka on osittain hajonnutta maaöljyä, esiintyy luonnossa yleensä öljyhiekassa
(engl. oil sand, crude bitumen). Bitumin kaltaista pikeä (engl. pitch) valmistetaan tervasta
[ks. Ötzi].
– Maaöljyä kutsutaan myös raakaöljyksi tai vain öljyksi (engl. petroleum, crude oil, oil).
Maaöljyä ja sen sukulaista, maakaasua (natural gas), käytettiin varhain Kiinassa [ks.
Guan Zhong].
• Vuoden pituudeksi määriteltiin 365 päivää [ks. Eudoksos; Hipparkhos].
Indus-laakson korkeakulttuuri, jossa Harappan kaupunki oli tärkeässä asemassa, oli huipussaan
n. 2600-1900 eaa. Nk. Indus-sineteissä on symboleja, muutaman merkin mittaisia merkkijonoja,
jotka on tulkittu kirjoitukseksi mutta joita ei ole kyetty lukemaan. Kulttuuri tuhoutui n. 1700
eaa. (myöhemmästä Veda-kaudesta, ks. alla). Intia tunnetaan timanteistaan, joita ei muualta
löytynyt ennen 1700-lukua jaa.
• Timantit ovat tärkeimpiä jalokiviä (engl. gemstone), ja ainoita jotka koostuvat vain yhdestä
alkuaineesta (hiilestä). Rubiini ja safiiri ovat esimerkkejä muista jalokivistä.
• Myös helmiäissimpukoita sukellettiin Intian valtameren alueella jo varhain helmien toivossa.
Kiiltävä helmiäinen muodostuu aragoniittilevyistä ja niitä sitovasta orgaanisesta aineesta.
– Aragoniittilevyt ovat tietyllä tavalla kiteytynyttä kalsiumkarbonaattia CaCO3 .
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• Noin 2300–1700 eaa. Keski-Aasiassa vaikutti Baktrian ja Margianan arkeologinen kompleksi (BMAC, Oxuksen sivilisaatio). Vaikka ei tuntenutkaan kirjoitusta, kulttuuri vaikutti Intiaan asti.
Kreetan minolainen kulttuuri alkoi nousta noin 2700 eaa. Vastaavasti Lähi-idän Levantissa (nyk.
Libanonin alueella) foinikialaiset vahvistuivat noin 2500 eaa. alkaen. Heillä yhtenäisen poliittisen hallinnon korvasi kaupunkivaltioiden yhteenliittymät ja yhteinen kulttuuri. Kummallakin
kulttuurinen huippukausi osui paljon myöhemmälle ajalle.
Ensimmäinen laajemmaksi mesopotamialaiseksi valtakunnaksi (n. 2334-2154 eaa.) kasvanut kaupunki oli Akkad, jossa sumerin kieli vaikutti vielä akkadin rinnalla. Mm. varhaiskauttaan elänyt
Assur vallattiin. Ensimmäiset kirjoitetut lait syntyivät kuitenkin muualla Mesopotamiassa. Vanhin nimeltä tunnettu lakikokoelma on sumerilaisen Urukaginan laki 2300-luvulta eaa. Se tunnetaan vain myöhempien viittausten kautta. Vain vähäistä arkeologista aineistoa on myös Urin
kolmannen dynastian uus-sumerilaisesta Ur-Nammun laista noin vuodelta 2100 eaa. Rikollisten
rangaistukset ankaroituivat, vaikka sakot [ks. Ötzi] olivat yhä mahdollisia ja vaikka ’silmä silmästä’ –ajattelu ei aina ollut kirjaimellista [ks. myös Solon]. Oikeusvaltio, jossa hallitsijatkaan
eivät ole lain yläpuolella, oli vielä kaukana [ks. Aristoteles].
Nähdään, että Egyptin vanha valtakunta ja Addadin valtakunta tuhoutuivat lähes yhtä aikaa, ja
että Indus-laakson kulttuuri alkoi taantua noin 250 vuotta myöhemmin. Erään teorian mukaan
asiaan vaikutti laajempi ilmastonmuutos, etenkin kuivuus. Mesopotamiaan saapuneet amorilaiset olivat tämän teorian mukaan ilmastopakolaisia. Myös syrjäisellä Suomenniemellä [ks. Ötzi]
koettiin vuosina 1900-1600 eaa. väestökriisi, joka saattoi johtua kiristyvästä ilmastosta.
• Egyptin nälänhädästä kertova Ipuwer-papyrus ei ole luotettava todiste Vanhan valtakunnan
lopusta.
• Amorilaiset perustivat Babylonin kaupungin ja Hammurabikin oli amorilainen.
• Suomenniemen väestökriisi teki lopun Kiukaisten kulttuurista (2300-1600 eaa.), joka yhdisti vanhempaa kampakeraamista ja tuoreempaa (indoeurooppalaista) nuorakeraamista
(vasarakirves)kulttuuria. Tämä teki tilaa suomensukuiselle väestölle (ks. alla).
Oraalinen tarinakulttuuri loi ’elävää muistia’ todellisista historiallisista tapahtumista. Tällaista
syntyi myös 2700-luvun eaa. tienoilla eläneestä Urukin kuningas Gilgameshista. Aivan ensimmäisenä elävää muistia tukemaan syntyivät em. hallinnolliset arkistot. Puhutaan historiakulttuurista, johon myöhemmin kuului myös kirjoitettua historiatiedettä [ks. Herodotos ja Thukydides]. Jälkimmäistä käytettiin aluksi hallitsijoiden opetusmateriaalina [ks. Guan Zhong; Panini
ja Kautilya].
• Arkistot ja myöhemmät museot ja kirjastot [ks. Eratosthenes] ovat muistiorganisaatioita.
• Noin 2200 eaa. Babyloniassa kirjattiin myös ylös saippuan valmistusohje: kasviöljyä keitetään yhdessä kasvien tuhkan kanssa.
– Kasviöljyn sijaan voidaan käyttää eläinrasvaa; molemmat ovat triglyseridejä. Kasvien
tuhkan vaikuttava aine on kaliumsuola [ks. Ötzi].
Ilman muistiin kirjoittamista tarinakulttuuri elää omaa elämäänsä, ja Gilgameshistakin kehittyi jumalhahmo. Yleisemminkin korkeakulttuureissa kehittyi polyteistisia (monijumalaiseen) uskontoja, joissa papisto [vrt. Ötzi] palveli antropomorfisia (ihmisen kaltaisia) jumalia uhrimenoin.
Vuosien 2100-2000 eaa. aikana Gilgameshin tarusta syntyi maailman ensimmäinen jumalista kertova kirjallinen eepos [vrt. Homeros], sumerilais-babylonialainen Gilgamesh. Myytit ovat jumalia
ja sankareita käsitteleviä pyhiä tarinoita jotka luovat kansallista ja kulttuurista ryhmäidentiteettiä vaikuttaessaan yhteisön ajatteluun ja asenteisiin.
• Gilgameshin vedenpaisumustarina voi perustua Eufratin ja Tigrisin suurtulvaan, joka hukutti Mesopotamian tasangot alleen n. 4200 eaa. (muitakin teorioita ko. tarinalle on olemassa).
• Mesopotamian tapaan jumalia oli Egyptissäkin lukuisia (muutosyrityksestä, ks. alla).
• Vaikka kaikki ihmiset ovat aina ryhmänsä jäseniä, ryhmäidentiteetin ei tarvitse olla monoliittinen ja päällekäyvä [ks. Sokrates].
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Koska taivaankappaleet oletettiin jumaliksi ja unet jumalten viesteiksi, myös astrologia ja unien
tulkinta syntyi [oraakkeleista, ks. Hesiodos]. Toisaalta myös luonnontieteet ja matematiikka kehittyivät. Tähtitieteessä [ks. Ötzi] Venusta ei pidetty kahtena eri planeettana [vrt. Thales; Parmenides ja Zenon]. Maantieteessä piirrettiin karttoja jo noin 2300 eaa. Seksagesimaalijärjestelmään (kantalukuun 60) perustuva matematiikka tunsi murtoluvut ja paikkamerkintä kompensoi
(pitkään vielä yleismaailmallista) nollan puutetta [vrt. Pythagoras]. Termille π käytettiin arvoa
31/8 ≈ 3,125. Pythagoraan lause tunnettiin. Algebrassa kyettiin kolmannen asteen yhtälöiden
likimääräisiin (geometrisiin) ratkaisuihin [ks. Diofantos ja Pappos].
• Tähtikarttoja on löydetty 10 000 vuotta vanhemmista eurooppalaisista luolamaalauksista.
Joissain maalauksissa esiintyy myös maastoa, mutta ei tiedetä onko kyse maantieteellisestä
vai taiteellisesta representaatiosta [kognitiivisesta representaatiosta, ks. Aristoteles].
• Tunnin 60 minuuttia, minuutin 60 sekuntia ja ympyrän 360 astetta juontuvat kaikki Babyloniasta.
Geometriaa [ks. Eukleides] ja matemaattisia algoritmeja [ks. Eukleides; Eratosthenes] hyödynnettiin monumenttien rakentamisessa. Vaikka vanhin tunnettu matemaattinen teksti on Egyptistä
1800-luvun eaa. loppupuolelta, siinä esitetty matematiikka lienee vanhempaa. Teksti on säilynyt
Ahmesin noin 1650 eaa. kirjaamassa muodossa; nykypäivään asti säilynyt kopio tästä Ahmesin
(Ahmosen) tai (löytäjänsä mukaan) Rhindin papyruksesta on noin vuodelta 1550 eaa.
• Egyptissä π:n arvo oli noin 256/81 ≈ 3,16 , mutta muualla 3 oli yleinen pyöristys; oikea
arvo on noin 3,14 [ks. Arkhimedes].
Talouskasvun aika
Kreetan ja Balkanin niemimaan eteläkärjen (nyk. Kreikka) pronssikautisia korkeakulttuureja
kutsutaan Egeanmeren (tai aigeialaisiksi) kulttuureiksi. Gilgamesin kirjoittamisen aikaan Kreetan minolaiset kehittivät kaupunkikulttuuria, ja Lineaari A –tavukirjoitus kehittyi noin 1800
eaa. Sitä ei vieläkään osata lukea. Minolaiset olivat aikansa tärkein merivaltakunta Välimerellä.
Alkukreikkaa puhuvia kansoja saapui nykyisen Kreikan alueelle vuosien 2200-1900 eaa. välillä.
Niihin kuuluneet mykeneläiset tulivat kilpailemaan minolaisten kanssa (ks. alla).
Vuonna 2055 eaa. syntyi Egyptin keskivaltakunta. Äännekirjoituksen juuret lienevät tältä ajalta3 .
On mahdollista, että ’vierastyöläiset’ kehittivät ensimmäiset aakkoset hyödyntämällä hieroglyfien hieraattista muotoa, jolla egyptiläiset kirjoittivat esim. vieraskielisiä nimiä. Foinikialaiset
jatkoivat tästä (ks. alla).
• Akustisessa puhesignaalissa on vain äänteitä ilman sanavälejä. (1) Referentiaalisessa määritelmässä grafeemi on sellainen jakso kirjoituksessa (fonogrammi), joka vastaa yhtä äännettä. Kirjoitus heijastaa puhetta (engl. dependency hypothesis). (2) Analogisessa määritelmässä grafeemi on kirjoitussysteemin pienin eroja luova tekijä [vrt. Panini ja Kautilya].
Määritelmä erottaa puheen kirjoituksesta (autonomy hypothesis). Kummallakin määritelmällä on ongelmansa, ja niitä pyritään myös yhdistelemään.
Em. Assurista laajentunutta Assyrian vanhaa valtakuntaa (2025-1378 eaa.) nousi haastamaan
Mari, joka oli valtansa huipulla noin 1900 eaa.
Hammurabi kehitti Babylonian valtakuntaa em. neljän vallan aikana. Vaikka usein autoritaarisissa [ks. Aristoteles] Mesopotamian kaupunkivaltioissa ja valtakunnissa kauppa oli ollut rajoitettua, Hammurabin aikana kaukokauppa oli jo paljolti yksityisten käsissä. Laeilla luotiin
institutionaaliset puitteet tälle ja muulle taloudelliselle aktiviteetille [ks. Ötzi].
• Omistusoikeus, raha, markkinat ja luotto ovat talouden instituutioita. Markkinat mahdollistivat erikoistumisen ja siten tuotannon tehostumisen; muu tarpeellinen oli ostettavissa.
3 John C. Darnell ym., Two early alphabetic inscriptions from the Wadi El-Hol: New evidence for the origin
of the alphabet from the western desert of Egypt, Annual of the American Schools of Oriental Research, 59,
63+65+67-71+73-113+115-124, 2005
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Ulkomaankaupassa rahana käytettiin hopeaa, jota tuotiin Anatoliasta; Mesopotamian tekstiilit
auttoivat tässä. Kotimarkkinoilla vilja kelpasi maksuvälineeksi. Rahan ensimmäinen kriteeri onkin, että se kelpuutetaan tarkoitukseensa (engl. criterion of acceptability); mm. likviditeetti liittyy tähän. Ajan myötä rahan käsite muuttui abstraktimmaksi [ks. Fu Hao] ja kriteerit kiristyivät
[ks. Solon].
• Egyptissä arvometallina toimivaa kultaa saatiin eteläpuolisesta Nuubiasta muissa maissa
kateutta herättävällä helppoudella.
• Huono taloussuhdanne on lähes määritelmällisesti sellainen, jossa likviditeetin vaatimus
nousee.
Kumppanuuksia luotiin esim. kuparin, tinan ja puutavaran maahantuontiin. Kyse on sijoittamisesta eli finanssi-investoinnista [ks. Solon; Polybios]. Myös tavalliset kansalaiset osallistuivat
tällaisiin kertaluonteisiin projekteihin; panokseksi riitti esim. rannerengas4 . Systeemi mahdollisti
sekä aikaisempaa isommat projektit että sijoitusten hajauttamisen. Jälkimmäinen on eräänlaista
riskipitoisten toimintojen vakuuttamista.
• Yhteiskunnan monimutkaistuessa myös oikeudelliset vahingonkorvaukset korvautuivat osittain vakuutuksilla.
Luotto tuki investointeja laajemminkin [ks. Ötzi]. Kiinteä omaisuus on epälikvidiä varallisuutta, mutta voi vakuutena mahdollistaa (likvidin) lainan oton. Vakuuden epävarmuus ja se että
kaupungeissa ihmiset eivät enää tunteneet toisiaan tarkoitti, että lainan antamiseen liittyi aina
riski. Tämä luottoriski hinnoiteltiin nyt koron avulla [pankeista, ks. Solon]. Lainoja voitiin myös
myydä eteenpäin.
• Ajatus korosta syntyi karjan lainaamisesta: päälukuhan kasvoi ajan myötä ’itsestään’. Sumerin kielessä sana korko juontuu sanasta vasikka.
Kaupan laajentuminen oli kehittyvän lain ansiota. Sivuvaikutuksena syntyi myös järjestäytynyt
rikollisuus, so. meri- ja maantierosvous.
• Modernia lakia karakterisoi (1) määräykset, jotka kieltävät tiettyjä käytösmalleja rangaistuksen [ks. Ötzi; Platon] uhalla, (2) korvausvelvollisuus vahingontuotosta, jonka ei tarvitse
olla tahallista, (3) toimintasäännöt, jotka mahdollistavat oikeuksia ja velvollisuuksia määrittelevien sopimusten laatimisen, (4) oikeuslaitos, joka tutkii rikkomukset ja määrittää
rangaistukset ja/tai korvaukset, ja (5) lainsäädäntö- tms. elin, joka ylläpitää lakien mielekkyyttä muuttuvassa maailmassa.
• Luonnollisten henkilöiden rinnalle oikeussubjekteiksi tulivat kollektiiviset oikeushenkilöt
jo antiikin aikana; molempiin voitiin liittää intentionaalinen toiminta, ’agenttius’. Näiden
keskinäinen toiminta kuuluu yksityisoikeuden piiriin. Sen sijaan rikosoikeus kuuluu julkisoikeuden piiriin; siinä toisena osapuolena on julkinen valta. Myös hallinto-oikeus ja valtiosääntöoikeus ovat oikeusvaltiossa osa julkisoikeutta.
Pohjoisempana em. länsiuraalilaista väestöä muutti Volgan ja Okan alueelta em. kriisistä kärsineelle keskiselle Suomenniemelle ja Itämeren alueelle noin vuodesta 1800 eaa. alkaen. Muuttoaaltoa kesti noin tuhat vuotta. Itämeren alueella länsiuralista kehittyi varhaiskantasuomi5 [keskikantasuomesta ja suomalaisista myyteistä, ks. Hesiodos]. Pronssikausi alkoi noin 1700 eaa.
• Ensin (1) saamelaisten esi-isät asuttivat keskistä Suomea ja sitten (2) itämerensuomalaiset
nimensä mukaista aluetta. Vaikka molemmat tunnetaan idästä alkunsa saaneesta tekstiilikeramiikasta, eroja oli syntynyt sekä alkuperäisen asuinalueen erillisyydestä että eri
kulkureiteistä länteen. Kantaitämeri esim. sai vaikutteita indoiranilaisilta kieliltä.
4 Goetzmann
5 Lang

(2018)

(2016)

14

LUKU 2. POHJUSTUSTA
– Hieman pohjoisempana asuneet kantasaamen puhujat käyttivät luoteisväylää Fennoskandiaan, kun eteläisemmät kantaitämeren puhujat tulivat lounaisväylää Itämerelle.
• Saamelaisten esi-isien sukulaisia jäi asuttamaan myös laajoja alueita nykyisen Suomen
itäpuolella, jossa vaikutti muitakin suomensukuisia kansoja ennen slaavien tuloa noin 700
jaa.

Egyptin keskivaltakunta menetti valtansa sotavaunuja [ks. Ötzi] hyödyntäville hyksoille vuonna
1720 eaa. Egyptiläisten oli opittava vaunujen valmistus ja käyttö ennen hyksoista vapautumista
vuonna 1650 eaa.
Santorinin tulivuori purkautui superkolossaalisesti (VEI 7) noin 1620 eaa. Vaikka se ei suoranaisesti tuhonnut läheistä minolaista kulttuuria, niemimaalla samoihin aikoihin nousemaan alkaneet
mykeneläiset sulauttivat sen itseensä noin vuonna 1500 eaa. Tosin vasta sata vuotta myöhemmin
mykeneläiset kehittivät Lineaari B –kirjoituksen minolaisen mallin mukaan. Tekstien onnistunut
tulkinta osoitti kielen nk. mykeneläiseksi kreikaksi.
• Mykeneläinen kreikka oli vain yksi samaan aikaan käytetyistä eri kreikkalaisten (pää)heimojen murteista. Historiassa tärkeäksi nousivat etenkin joonialaiset (ks. alla).
• Kiinassa vaikutti Erlitoun kulttuuri ja (hypoteettinen) Xia-dynastia [ks. Fu Hao].
Em. foinikialaiset ottivat käyttöön papyruksen ja kehittivät äännekirjoitusta egyptiläisen mallin
mukaan. Varhaiset foinikialaiset tunnetaan myös setripuusta ja purppuranvärisestä kankaasta
(puhutaan mm. Tyroksen purppurasta), jopa (tietenkin liioitellen) ”kaupan keksimisestä”. Myöhemmin heistä tuli merkittävä merivalta (ks. alla).
• Seemiläisten kielten kirjaimistoksi riittivät pelkät konsonantit, mutta IE-kielissä oli toisin
(ks. alla).
Egyptin Uuden valtakunnan (1550-1069 eaa.) aikana teknologia kehittyi. Yritys muuttaa uskontoa monoteistiseen (yksijumalisuuden) suuntaan epäonnistui. Tällainen kehitys tapahtunee
yleensä kahden välivaiheen kautta: nostamalla ensin yksi jumala muita tärkeämmäksi (henoteismi) ja lopettamalla sitten muiden palvonta vaikka ei vielä uskoa niihin (monolatria).
• Egyptiläiset tunsivat aurinkokellon ja mm. kuparin ja puuhiilen antibakteeriset ominaisuudet 1500 eaa. [veden puhdistuksesta, ks. Hippokrates]. Lasiastioita he valmistivat 1300 eaa.
[ks. Theofrastos].
– Lasin pääasiallinen materiaali on silikaa, jonka kiteytynyttä muotoa, kvartsia, saadaan
piikivestä [ks. Ötzi]. Lisäksi graniitista syntynyt hiekka on kvartsia.
• Aurinkojumalansa puolesta taistellut Akhenaten, jonka oletetaan eläneen 1300-luvulla eaa.,
ei välttämättä pyrkinyt monoteismiin. Samaanien ja pappien lisäksi uskonnoille tärkeitä
ovat profeetat, joista suurin osa epäonnistuu; Akhenaten oli yksi näistä [Zarathustrasta,
ks. Solon].
– Uskonnot työllistävät myös esim. ennustajia, meedioita, opetuslapsia, evankelistoja ja
lähetyssaarnaajia.
∗ Jumalat tarvitsevat ihmisiä välikäsikseen; ainakaan esim. enkelit eivät vaikuta
kovin aktiivisilta. Vastapuolen demonit ja pahat henget ovat ahkerampia [eksorkismista, ks. Laozi ja Gautama].
– Ainakin vastustajiensa mielestä profeetat muistuttavat demagogeja eli kansankiihottajia [ks. Herodotos ja Thukydides]. Jälkimmäisillä voi tosin olla muitakin kuin uskonnollisia motiiveja.
• Kiina aloitti pronssin valmistuksen ja kehitti kirjoituksen [ks. Fu Hao].
Indoeurooppalaiset heetit olivat rakentaneet valtakuntaa keskisessä Anatoliassa. Vuonna 1595
eaa. he marssivat lähes 2000 km Mesopotamiaan ja heikensivät Babylonian valtakuntaa polttamalla sen pääkaupungin. Koska he palasivat saman tien kotiin6 , kassiitit ottivat alueella vallan
6 Clinen

(2014) mukaan ”the longest drive-by shooting in history”
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vuoteen 1155 eaa. asti (puhutaan Babylonian III dynastiasta). Heettiläiset aloittivat imperiumin
rakentamisen, ja n. 1350 eaa. alkaen monet pikkuvaltiot esim. Levantissa joutuivat maksamaan
heille veroja.
• Esim. Ugaritin kaupunkivaltio Pohjois-Levantissa oli heettien alainen. Vaikka se eli kukoistuskauttaan n. 1300-1200 eaa., Baal-jumalasta kertovat jumaltarut ovat jo ajalta 2000
eaa.
• Mesopotamiaan jo noin 2500 eaa. Etelä-Kaukasiasta saapuneet hurrilaiset profiloituivat
(heettiläisten ja assyrialaisten väliin sijoittuneelle) Mitannin valtakunnalla noin 1550–1350
eaa.
Kassiittien babylonialainen dynastia (1595-1155 eaa.), Assyrian keskivaltakunta (1392-934 eaa.),
Egyptin Uusi valtakunta (1550-1069 eaa.), heettiläiset (n. 1680-1178 eaa.), mykeneläiset (n. 15501200 eaa.) ja jo pitkään taustalla vaikuttaneet foinikialaiset muodostivat kansainvälisen yhteisön.
Ajan lingua franca oli em. akkadin kieli.
• Noin 1400-1300 eaa. foinikialaisten yhteenliittymän johdossa oli Bybloksen kaupunki.
Uluburunin hylky noin vuodelta 1300 eaa. todistaa Välimeren vilkkaasta kaupasta. Vaikka osa
kauppatavarasta — esim. vilja, viini, mausteet, tekstiilit ja puutavara — eivät jätä arkeologisia
todisteita, kaupasta on myös kirjallisia ja kuvallisia todisteita. Hallitsijoiden välillä vaihdettiin
’lahjoja’; esim. eräässä savitaulussa lahjoittaja listaa lähettämiään tavaroita noin 300 riviä. Tämän naamioidun kaupan rinnalla käytiin avointa markkinapohjaista kauppaa.
• Uluburunin hylystä löytyi mm. kuparia ja tinaa.
• 1900-luvulla jaa. postuloitua muinaista ’lahjataloutta’ ei koskaan ole ollut olemassa.
Verkottumisesta seurannut kulttuurivaihto selittää eräiden myyttien samankaltaistumista; esim.
Gilgamesh-eepoksessa kuvattuja jumalia päätyi kreikkalaisiin taruihin [ks. Hesiodos]. Eri alojen
ammattilaiset liikkuivat kulttuurien välillä; esim. sotavaunut kopioitiin Egyptistä Eurooppaan.
• Kulttuuripiirin yhteisiä myyttejä ovat esim. vedenpaisumus ja seitsemän vuoden nälänhätä
[kuolleisuuskriiseistä, ks. Hippokrates].
Tuttuun tapaan toki myös sodittiin, ja etenkin heettiläisten ja egyptiläisten intressit olivat usein
vastakkaisia. Vuoden 1274 eaa. ratkaisematon taistelu johti kuitenkin rauhansopimukseen. Diplomatia olikin tärkeä osa syvenevää kansainvälistä kanssakäymistä.
Romahdus ja uusi alku
1200-luvun eaa. lopulta alkaen seurasi kuitenkin ongelmia. Sekä mykeneläinen että heettiläinen
kulttuuri — kuten myös em. Ugarit ja Troija [ks. Homeros] — tuhoutuivat. Mesopotamiassa dynastiat vaihtuivat (tyypillinen kriisin merkki) ja Egyptin Uusi valtakunta kaatui. Syinä tähän
kaikkeen on pidetty mm. sisäisiä kansannousuja, kuivuutta, maanjäristyksiä ja nk. merikansojen
hyökkäyksiä. Mykenen häviöön spekulatiivisesti liitetty ’doorilaisvalloitus’ ei ollut ainakaan ratkaiseva. Oli syy mikä tahansa, mykeneläisten mukana Euroopasta hävisi kirjoitustaito; Kreikan
’pimeät vuodet’ alkoivat.
• Vuosien 1225-1175 eaa. maanjäristyksistä on käytetty spekulatiivista termiä ’earthquake
storm’.
• Merikansojen alkuperistä on kiistelty. Eteläisen Levantin rannikolle asettuneet (mahdollisesti alun perin kreikankieliset) filistealaiset todennäköisesti kuuluivat heihin.
Anatoliassa ja Lähi-idässä siirryttiin rautakauteen n. 1300-1200 eaa. [ks. Fu Hao]. Joillain alueilla kaukokaupan romahdus saattoi pakottaa vaihtamaan pronssin rautaan. Toisaalta rautamiekat
saattoivat itse edesauttaa kaupan romahtamista. Toisenlaista miekkailua edusti Egyptissä kehittymässä ollut neulonta (engl. knitting), so. kankaan tekeminen ilman kudonnassa käytettyjä
kangaspuita tms. isoja laitteistoja.
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• Vasta rauta teki auroista todella tehokkaita, ja tämä kiihdytti myöhemmin kaupungistumista [ks. Laozi ja Gautama].
• Uusi neulontatekniikka syrjäytti yhden neulan neulakinnastekniikan (engl. nålebinding).
Virkkaus (crochet) sen sijaan on vain muutama sata vuotta vanha keksintö.

Syntyneen valtatyhjiön hyödyntämisestä kertovat (Anatoliassa) Fryygian ja Lyydian valtakunnat
ja (Levantissa) em. foinikialaisten nousu uudelle tasolle ja Israelin kuningaskunta, sekä (laajasti
Lähi-idässä) aramean kielen nousu. Joissain tapauksissa voidaan puhua pyrkimyksestä (esimoderneihin) kansallisvaltioihin [nationalismista, ks. Tacitus]. Uusien imperiumien synty katkaisi
tämän kehityksen (ks. alla).
• Fryygia syntyi heettien alueelle keskiseen Anatoliaan noin 1200 eaa. (Midaksesta, ks. yllä).
Fryygian kieli oli sukua kreikalle.
• Samoihin aikoihin läntiseen Anatoliaan nousi Lyydia [kolikoista, ks. Solon]. Lyydian kieli
oli sukua heetille.
• Noin vuodesta 1200 eaa. alkaen foinikialaiset ylläpitivät Välimeren kauppaa vuosisatojen
ajan [ks. Solon, Polybios] kehittämällä merenkulkua, so. satamia, laivoja (keksivät kölin),
navigointia (hyödynsivät Pohjantähteä) ja merilakia (vastustivat merirosvoja).
– Foinikialaiset tunnetaan myös lasin valmistuksesta, jossa keskuksena toiminut Sidonin
kaupunki oli myös foinikialaisten kaupunkien johdossa noin vuosina 1200-1100 eaa.
– Juutalaiset kutsuivat foinikialaisia ’kanaanilaisiksi’, so. kauppiaiksi.
• Vuonna 1047 eaa. juutalaiset pystyttivät Israelin ’yhdistyneen’ kuningaskunnan, johon kuului pohjoisen Israelin lisäksi myös eteläinen Juudea. Jahve oli vielä vain yksi monista palvotuista jumalista (ks. alla).
– Juutalaisten exodus Egyptistä on historiallisesti ongelmallinen legenda, mutta profiloituminen nykyisen Israelin alueella totta. He joutuivat kiistoihin filistealaisten kanssa.
• Viimeistään 1100-luvulla Mesopotamiaan saapuneiden aramealaisten kielestä tuli Lähi-idän
valtakieli vuoteen 800 eaa. mennessä. Aramealainen kirjaimisto vaikutti sekä heprean kirjaimistoon että Intian brahmi-kirjoitukseen [ks. Laozi ja Gautama].
– Aramealaiset eivät muodostaneet suuria valtakuntia; merkittävin oli Damaskoksen
kuningaskunta Israelista koilliseen.
Intiassa oli alkanut Veda-kausi indoiranilaista kieltä puhuvien maahan tulijoiden vaikutuksesta.
Noin vuonna 1200 eaa. syntyi sanskritin-kielisen, tässä vaiheessa vielä puhtaasti oraalisen, Vedakirjallisuuden ensimmäinen osa, Rigveda (Ṛg-veda). Loput kolme kirjaa syntyivät vuoteen 1000
eaa. mennessä. Noin 900 eaa. vedalaisuudesta syntyi brahmalaisuus; brahman on eräänlainen
maailmansielu, johon liittyy myös alati uudestaan syntyvän yksilön sielu. Vedalaisuudelle tärkeiden uhrimenojen ja yleensä määrämuotoisten rituaalien korostus säilyi. Veda-kirjallisuudesta,
johon luettiin myös varhaiset selittävät osat, tuli viimeistään hindulaisuuden myötä pyhää [ks.
Laozi ja Gautama].
• Sanskrit (ja esim. nykyinen hindi) kuuluvat indoiranilaisten kielten indoarjalaiseen haaraan.
Maailman ensimmäinen kielioppi luotiin sanskritista [ks. Panini ja Kautilya].
Assyrialainen kansallisvaltio laajeni talonpoikaisarmeijansa avulla Uus-Assyriaksi (911–609 eaa.),
jossa puhuttiin arameaa. Sen tärkeimmässä seuraajassa Persiassa puhuttiin indoiranilaista kieltä
[ks. Solon]. Molemmat rakensivat omaa imperiumiaan. Egeanmeren alueella uutta kulttuuria
tuli luomaan kreikkalaiset; joonialaiset asettuivat noin 1050 eaa. Miletosiin, ja noin 900 eaa.
nousemaan alkoi myös joonialainen Ateena. Foinikialaisilta saatiin papyrus ja kirjaimisto sekä
tapa järjestää yhteiskunta [ks. Homeros].
• Rautakauden kylmä jakso (engl. Iron Age Cold Epoch) sijoittuu noin vuosiin 900-300 eaa.
Näin ollen se tuli liian myöhään vaikuttaakseen pronssikauden loppuun ja rautakaudellakin
se liittyy kulttuurin nousuun eikä laskuun.
• Uus-Assyyriassa tiedustelutoiminta oli jo ammattimaisesti järjestettyä [ks. Guan Zhong].
Vakoilu itsessään on paljon vanhempi keksintö ja esim. Egyptin keskivaltakunnan käytössä.
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• Israelilaisten pohjoinen kuningaskunta joutui Uus-Assyrian valtaamaksi vuonna 722 eaa.
Eräiden välivaiheiden jälkeen Uus-Assyriasta irtautunut Uus-Babylonia (Babylonian XI
dynastia) valtasi alueita laajemmin (myös Juudean) 500-luvulla (tässä yhteydessä lyötiin
myös em. Damaskos). Monoteismi kehittyi kun juutalaisia pakkosiirrettiin Mesopotamiaan
[ks. Laozi ja Gautama]. Myöhemmin alueita hallitsivat persialaiset.
– Persialaisen ja roomalaisen vallan välissä vaikutti Israelin toinen kuningaskunta [ks.
Caesar].
• Persialaiset tuhosivat esim. Lyydian ja Fryygian valtakunnat vuonna 546 eaa. [ks. Solon].
Foinikialaisten alkoivat heikentyä vuoden 800 eaa. tienoilla ja menettivät alkuperäiset alueensa persialaisille vuonna 539 eaa. Vasta roomalaiset löivät viimeiset kaupungit vuonna
146 eaa. [ks. Polybios].
Orjien merkityksestä Mesopotamian ja Egyptin varhaisissa vaiheissa on kiistaa. On kuitenkin
selvää että vaikka varhaiset valtiot eivät keksineet orjuuttamista, ne systematisoivat ja laajensivat sitä merkittävällä tavalla. Todisteet orjuudesta ovat kiistattomia edellä mainittujen lisäksi
myös Kiinassa heti kun kirjallisen aineiston määrä kasvoi, ja viitteet ovat samansuuntaisia myös
aikaisemmilta ajoilta7 .
• Esim. sodissa ei tavoiteltu elintilaa vaan orjia työläisiksi. Mesopotamian tekstiiliteollisuuskin perustui orjatyövoimalle.

2.3

Fu Hao k. n. 1200 eaa.

Naispuolinen kenraali kiinalaisen Shang-dynastian n. 1600-1046 eaa. ajalta. Fu Haon kanssa haudatut, kaukaa tuodut simpukankuoret osoittavat, että rahan [ks. Hammurabi] käsite oli muuttumassa abstraktimmaksi. Kehitys oli kuitenkin hidasta, sillä kolikot otettiin käyttöön — eri
puolilla maailmaa, myös Kiinassa — vasta n. 600 vuotta myöhemmin [ks. Solon]. Hautalöydöt
osoittavat, että — kaikkien muiden kulttuurien tavoin — jo varhaiset kiinalaiset uskoivat kuolemanjälkeiseen elämään. Samaan aikaan Lähi-Idässä elettiin jo rautakautta.
• Tiibetin ylänkö vuoristoineen tarjoaa lähteen Jangtselle ja Keltaiselle joelle, jotka tarjoavat
samanlaisen tuen korkeakulttuurille kuin Eufrat/Tigris ja Niili lännempänä.
• Jo varhaisessa Kiinassa oli käytössä keittiön tulisijan lämmön ohjaus nukkumis- ja oleskelutason (kiin. kàng) alle [ks. Theofrastos].
• Dynastioita edelsi mm. Liangzhun jadekulttuuri 3400–2250 eaa. Koska jadesta valmistetut
koriste-esineet vertautuvat pehmeästä kuparista [ks. Ötzi] valmistettuihin statusesineisiin,
voidaan puhua jadeajasta.
• Erlitoun kulttuuri vaikutti n. 1850–1550 eaa. Siihen on liitetty myyttinen Xia-dynastia n.
2000-1600 eaa.
Fu Haon ajoilta ovat vanhimmat varmat merkit kiinalaisesta logogrammeihin perustuvasta kirjoituksesta [ks. Hammurabi; Homeros]. Kiinalainen hanzi, joka on ainoa nykypäivään säilynyt
sanakirjoitusjärjestelmä, on käytössä myös eräissä muissa itäaasialaisissa kielissä. Myös pronssinvalmistus [ks. Hammurabi] on tältä ajalta. Kiinalainen innovaatio oli valmistaa pronssia kivihiilen
(engl. coal) avulla [ks. Theofrastos].
• Kiinalainen luukaiverrus noin vuodelta 1300 eaa. kertoo ”vierailevasta tähdestä”, joka saattoi olla supernova.
Vaikka meteoriittien rautaa oli käytetty pitkään esim. keihäänkärkiin, rautamalmeja kuten magnetiitti (Fe3 O4 ) alettiin hyödyntää Lähi-idässä vasta noin 1400 eaa. Lähi-idästä rauta levisi Eurooppaan, jossa rautakausi alkoi kaakossa 1100-luvulla, keskiosissa 800-luvulla, ja pohjoisosissa
500-luvulla eaa. Intiassa rauta tunnettiin 800-luvulla eaa.
7 Scott

(2017)
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Kiinassa ensimmäiset merkit raudasta ovat Zhou-dynastian (1046-771 eaa.) lopulta. Myös kiinalaisen kirjallisuuden juuret ovat tältä ajalta. Sitä seurasi satojen vuosien dynastiaton aika [ks.
Guan Zhong; Kungfutse ja Mozi].
• Shang-dynastian kaatumiseen vaikutti eliitin alkoholismi [ks. Ötzi]. Kieltolakia tästä ei
kuitenkaan seurannut; myös Zhou-dynastian aikana ylelliset viiniastiat olivat tyypillisimpiä
esineitä haudoissa.
• Vanhimmista teoksista Laulujen kirja koostuu runoista ja Kirjoitusten kirja keskittyy hallintoon. Kungfutselaisuus nosti ne nk. ’viiden klassikon’ joukkoon [ks. Kungfutse ja Mozi].
Raudan sulamislämpötilaa 1535°C ei heti saavutettu. Kuilu-uunissa (engl. bloomery) malmista
saatiin tuotettua vain kiinteää rautasientä (sponge iron), koska kuona (slag) jäi raudan sekaan.
Siitä saatiin vähähiilistä ja siten suhteellisen pehmeää kanki- eli takorautaa (engl. wrough iron)
vain kovalla työllä, takomalla.
• Pelkistysreaktiossa Fe3 O4 + 2C → 3Fe + 2CO2 raudan sekaan jää aina hiiltä.
Jo takorautaisiin miekkoihin ja kirveisiin saatiin kovempi teräspinta kivihiilessä polttamalla.
Tehostunut sodankäynti saattoi vaikuttaa uudenlaisten uskontojen syntyyn samalla kun aurojen
kehitys edisti maataloutta ja kaupungistumista [ks. Laozi ja Gautama].
Kiinalaisen rautamalmin korkea fosforipitoisuus alensi sulamislämpötilan jopa 900°C:een. Näin
runsashiilistä valurautaa (cast iron) valmistettiin aikaisemmin kuin muualla maailmassa, jo 400luvulla eaa.
Koska teräksessä hiiltä on vähemmän kuin valuraudassa mutta enemmän kuin kankiraudassa,
sitä voi valmistaa seostamalla näitä rautalaatuja keskenään. Kiinalaiset tekivät näin 100-luvulla
jaa.
• Teräs korvasi tulusten [ks. Ötzi] pyriitin; puhutaan tulusraudasta. Tulitikut keksittiin 1800luvulla jaa.
• Teräksen muodossa rautaa voi takomisen ja valssaamisen lisäksi myös karkaista.
200-luvulta jaa. alkaen koksi (engl. coke) mahdollisti Kiinassa ensimmäiset masuunit (blast furnace) ja takkiraudan (pig iron) valmistuksen. Siinä hiiltä on jopa enemmän kuin valuraudassa.
Polttamalla sitä hiilidioksidiksi voi tuottaa muita rautatyyppejä.
• Koksi vertautuu kivihiileen kuin puuhiili puuhun, eli palaa korkean hiilipitoisuuden ansiosta
tehokkaammin energiaa tuottaen [ks. Ötzi].

Luku 3

Antiikin Kreikka 750 - 100 eaa.
3.1

Homeros n. 730 eaa.

Myyttinen runoilija [vrt. Hesiodos]. Homeroksen nimiin laitetut Ilias ja Odysseia perustuivat jo
noin 500-vuotiseen lauluperinteeseen Troijan sodasta ja sieltä paluusta [ks. Hammurabi]. Homeerinen kreikka on daktyylissä heksametrissä kirjoitettua taidekieltä, joka perustui paljolti (mutta
ei pelkästään) joonialaiselle murteelle.
• Friedrich Wolf (1759-1824) esitti, että Homeros ei osannut kirjoittaa (Prolegomena ad Homerum, 1795). Milman Parry (1902-1935) postuloi ’suullisen’ kirjallisuuden (engl. oral literature, The Making of Homeric Verse: The Collected Papers of Milman Parry, 1971).
– Suullinen kirjallisuus oli usein laulettua, koska se (ja osittain jo pelkkä runouden
rytmi) auttaa muistamisessa.
Kreikan ’pimeä aika’ päättyi 700-luvulla eaa., kun Miletosissa omaksuttiin (ehkä Kyproksen
kautta) foinikialaisten äännekirjoitus ja aakkosiin lisättiin vokaalit [ks. Hammurabi].
Eepokset [ks. Hammurabi] kuuluvat epiikkaan eli sanataiteen lajiin, jossa pääpaino on kertovalla puolella. Epiikan alalajeista vain runomittainen eepos syntyi antiikin aikana, suorasanainen
novelli ja romaani paljon myöhemmin. Proosa, jolla tarkoitetaan suorasanaista tyyliä, otettiin
kuitenkin asiatekstissä käyttöön jo klassisella ajalla [ks. Thales; Herodotos ja Thukydides].
• Epiikan lisäksi sanataiteeseen lasketaan lyriikka [ks. Sapfo] ja draama [ks. Aiskhylos, Sofokles ja Euripides]. Myöhemmin myös esseetä on kuvattu kirjallisuuden potentiaaliseksi
lajiksi: asiaproosan kirjalliset arvot voidaan huomioida sen menettäessä ajankohtaisuutensa.
Kreikkalaiset puhuivat klassista kreikkaa omilla murteillaan pääheimon mukaan [ks. Hammurabi]. Foinikialaiseen tapaan kaupunkivaltiot olivat itsenäisiä, vaikka usein eri tavoin liittoutuneita.
Homeroksen eeposten lisäksi kaikille yhteistä kreikkalaisuutta loivat jumaltarut ja niihin liittyen
esim. Delfoin oraakkeli-instituutio [ks. Hesiodos]. Lisäksi oli panhelleenisiä kilpailuja: ensimmäiset Olympian kisat pidettiin 766 eaa. [ks. Eratosthenes], ja vastaavasti Ateenan Dionysos-jumalan
juhlaan liittyi näytelmäkilpailuja. Vaikka kansallisvaltiota [ks. Hammurabi; Aristoteles] määrittäviä poliittisia instituutioita ei ollut, kreikkalaisuus oli olemassa [etnisyydestä, ks. Herodotos ja
Thukydides; Zenon ja Khrysippos].
• Kaupunkivaltiosta ja sen keskuskaupungista käytettiin termia polis, ja siitä juontui termi
myös myöhemmälle valtiomuodolle [ks. Solon]. Kaupunki muodostui linnavuoresta (akropolis) ja torista (agora).
• Esim. Ateena oli joonialaiskaupunki ja Sparta doorilainen, ja samoilla pääheimoilla oli
useita kaupunkeja. Tästä huolimatta Ateenan näytelmäkilpailua tai Olympian (ja kolmen
muun kaupungin) urheilukisoja ei voi pitää ’kansainvälisinä’.
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• Dionysos oli viinin, näyttämötaiteen, päihtyneen hurmion ja hedelmällisyyden jumala; juhlat olivat nk. bakkanaalien esimuoto [ks. Polybios].

Legendan mukaan Rooma perustettiin vuonna 753 eaa. Kesti vuosisatoja, ennen kuin se nousi
kreikkalaisten kilpailijaksi [ks. Solon; Polybios]. Roomalainen (so. latinalainen) kirjaimisto kehittyi kreikkalaisesta etruskisen [ks. Hesiodos; Herodotos ja Thukydides] välivaiheen kautta.
• Euroopassa kreikkalainen kirjaimisto vaikutti itäiseen, latinalainen läntiseen kehitykseen
[riimuista, ks. Tacitus].

3.2

Hesiodos n. 700 eaa.

Vanhin varmasti tunnettu kreikkalainen eeppinen runoilija [vrt. Homeros]. Hesiodos kirjoitti sekä
taloudesta että jumalista [ks. Ötzi; Hammurabi].
• Teologia, jumaluusoppi, oli yksi varhaisempia ’tieteitä’ [ks. Platon; Aristoteles; Zenon ja
Khrysippos].
Teoksessa Työt ja päivät (Erga kai hemerai) Hesiodos antoi mm. maanviljelyä [ks. Theofrastos] koskevia neuvoja ja korosti ahkeruuden ja hyveellisyyden merkitystä elämässä. Hesiodosille
taloudessa on kyse rajallisten resurssien ongelmasta, ja hän ymmärsi kilpailun merkityksen tuotannon motivoijana [ks. Guan Zhong]. Toisaalta hän korosti mahdollisimman suurta yksiköiden
omavaraisuutta: kaupankäyntiin suhtauduttiin epäillen [ks. Solon; Platon].
Teoksessa Jumalten synty (Theogonia) Hesiodos kokosi ikivanhat polyteistiset jumaltarut [ks.
Hammurabi] yhtenäiseksi järjestelmäksi, jossa johdossa oli taivaanjumala Zeus. Myöhempi orfilaisuus ponnisti osittain samalta pohjalta [ks. Pythagoras].
• Esi-isiä palvottiin yhä ja panhelleeninen ’Eleusiin mysteerit’ oli vuosisatoja vanhaan maanviljelyskulttiin perustuva uskonnollinen juhla [ks. Ötzi]. Jumalat puhuivat oraakkelien kautta; näistä tunnetuin asui Delfoissa.
– Ennustamista, jota oraakkelien lisäksi tuki astrologia ja unet [ks. Hammurabi; Zenon
ja Khrysippos], myös kritisoitiin [ks. Aristoteles; Cicero].
• Monien nykyisten maailmanuskontojen synty oli jo lähellä [ks. Laozi ja Gautama].
Nykyisessä Pohjois-Saksassa, Tanskassa ja eteläisessä Skandinaviassa muotoutui pohjolan pronssikauden (n. 1730-760 eaa.) aikana protogermaani kieli [ks. Tacitus]. Levittäytyessään etelään
germaanit oppivat raudantyöstön [ks. Fu Hao] kelteiltä. Keltteihin on liitetty keskisen Euroopan Hallstattin (n. 1200–475 eaa.) ja La Tènen (n. 500–50 eaa.) kulttuurit [ks. Herodotos ja
Thukydides]. Zeuksen vaikutus alkoi näkyä germaanisessa Thor-jumalassa, Odinin pojassa.
• On esitetty, että skyyttejä [ks. Solon] pakenevat kimmerialaiset toivat ensimmäiset hyvälaatuiset rautaesineet Eurooppaan [amazoneista, ks. Herodotos ja Thukydides].
• La Tènen kulttuuri sai vaikutteita sekä kreikkalaisilta että etruskeilta [ks. Herodotos ja
Thukydides].
Itämeren nk. keskikantasuomi syntyi noin 700 eaa. [varhaiskantasuomesta, ks. Hammurabi; myöhäiskantasuomesta, ks. Tacitus]. Raudantekotaidon mukana myyttien Ilmarinen muuttui taitavaksi sepäksi. Myöhemmin maatalous muutti Väinämöistä — varhaisempien myyttien samaania
[ks. Ötzi] — Odinin kaltaiseksi magiaa [ks. Ötzi] harjoittavaksi tietäjäksi. Samalla Ukko muuttui
Thorin kaltaiseksi.
• Suomenniemellä, jossa pronssi oli kallista tuontitavaraa, elämä helpottui kun eroosion ja
saostumisen luomasta järvimalmista opittiin tuottamaan rautaa. Vakava maanviljely alkoi
vasta nyt (satunnaisia merkkejä tattarin ja ohran viljelystä on aikaisemmaltakin ajalta).

3.3. GUAN ZHONG
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• Itämeren alueen suomensukuisista kansoista on kirjallisia mainintoja noin 300 eaa. [ks.
Eratosthenes] ja noin 100 jaa. [ks. Tacitus].
Vaikka koulutuksen järjestäminen on usein ollut seurausta uskontojen ’virallistumisesta’, Kreikassa filosofialla oli suurempi merkitys [ks. Isokrates; Platon; Aristoteles]. Myös moraalin [normeista, ks. Ötzi] saralla filosofialla oli suuri merkitys [ks. Platon; Aristoteles; Zenon ja Khrysippos].
• Myös Kiinassa filosofian — tosin hyvin erilaisen sellaisen — merkitys oli suuri [ks. Kungfutse ja Mozi].

3.3

Guan Zhong n. 720 - 645 eaa.

Kiinalaisen Qi-valtion ’pääministeri’. Guan Zhong kehitti hallinnollista ja etenkin taloudellista
ajattelua tavalla, joka poikkesi kahdesta (myöhemmästä) ääripäästä, kungfutselaisuudesta [ks.
Kungfutse ja Mozi] ja legalismista [ks. Xunzi ja Han Feizi]. Taustalla oli se, että Zhou-dynastian
[ks. Fu Hao] kaaduttua Kiinan läntiset alueet kilpailivat keskenään feodaalisella nk. Kevättä ja
syksyä –kaudella (771-480 eaa.).
• Kevättä ja syksyä –kautta seurasi Taistelevien läänitysvaltioiden kausi [ks. Kungfutse ja
Mozi]. Vaikka Zhou-dynastia jatkoi pienellä alueella idässä vuoteen 256 eea. asti, dynastioiden uusi nousu alkoi vasta sen jälkeen [ks. Xunzi ja Han Feizi; Caesar].
• Egyptiläisen kulttuurin nk. myöhäiskausi ajoittui vuosille 672-332 eaa. Mesoamerikassa
olmeekit vaikuttivat noin 1200-400 eaa. ja sapoteekit seurasivat heitä.
Guan Zhong ei kirjoittanut ajatuksiaan ylös, mutta Jixian akatemian [ks. Mengzi ja Zhuangzi]
teoksessa Guanzi kuvataan fiktiivistä keskustelua Guan Zhongin ja Qin hallitsijan välillä. Teos
käsittelee mm. kysynnän ja tarjonnan lakia ja rahan merkitystä valtionhallinnon työkaluna. Erityisesti vapaan kaupan merkitystä hyvinvoinnin luojana korostetaan: rajoitusten poisto alentaa
hintoja. Kyse oli hallitsijoiden tarvitsemasta valtio-opista [ks. Hammurabi; Herodotos ja Thukydides; Panini ja Kautilya]. Talouden lisäksi ohjeita tarvittiin sodankäynnissä, ja Sunzin (vanh.
Sun Tzu) teos Sodankäynnin taito kirjoitettiin ehkä 500-luvulla eaa.
• Sunzin oppeja olivat (1) tunne vihollisesi, (2) tunne heikkoutesi, (3) tunne aseesi, (4) hyökkää koordinoidusti ja (5) vältä pitkiä kampanjoita. Tiedustelutoiminnassa [ks. Hammurabi] hän esim. määritteli uhrattavan agentin, so. oman vakoojan jolle annetaan tahallisesti
väärää tietoa.
• Sunzi: ”Strategia ilman taktiikkaa on hitain reitti voittoon. Taktiikka ilman strategiaa on
melua ennen tappiota.”
• Sunzin olemassaolo todellisena historiallisena henkilönä, samoin kuin häneen liitetyn teoksen kirjoitusaika, ovat molemmat epävarmoja; ensimmäinen varma sodankäynnin strategi
oli Hannibal [ks. Polybios].
Toisin kuin poliittisesti korrekti postmoderni ajattelu esittää, muinaisen Kiinan ja lännen väliset
erot esim. filosofiassa eivät olleet radikaaleja. Myös idän ja lännen ajattelun sisäistä homogeenisuutta on liioiteltu kulttuurisessa essentialismissa, so. olemusajattelussa.
Suolan [ks. Ötzi] erottamiseksi suolavedestä kiinalaiset käyttivät polttoaineena kivihiiltä [ks. Fu
Hao; Theofrastos] energiatiheämpiä öljyä ja maakaasua [ks. Hammurabi; Solon] jo 600-luvulla
eaa.

3.4

Solon n. 640 - 560 eaa.

Valtiomies joka lievensi Ateenan lakeja [ks. Hammurabi]. Solon rajoitti eliitin valtaa ja mm. kielsi
velkaorjuuden [ks. Aristoteles; Tacitus]. Kansalaiset jaettiin neljään luokkaan, joille annettiin
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(timokraattisesti) oikeuksia ja velvollisuuksia varallisuuden mukaan. Kleisthenes (s. n. 570 eaa.)
käynnisti demokraattisten uudistusten toisen aallon vuonna 507 eaa. Oikeusvaltion ajatus alkoi
kehittyä [ks. Aristoteles]. Ateenasta muodostui sivistyksen keskus vuosisatojen ajaksi.
• Ateenan ensimmäiset lait oli laatinut Drakon vuonna 621 eaa.; Solon tarttui tuoreeseen
asiaan.
Ateenan poliittisen kehityksen taustalla oli n. 700 eaa. käyttöön otetut valamiehistöt (kreik. dikasteria) ja jalkaväen falangit. Ne ja myöhemmät uudistukset legitimoivat valtaa eli loivat auktoriteettia, ja niiden mukana kreikkalaiset ottivat käyttöön ihanteelliseen poliittiseen organisoitumiseen viittaavan termin politeia [ks. Aristoteles]. Politikos tarkoittaa ’kansalaisia koskevaa’ ja
politiikka on kollektiivisesti vaikuttavaa päätöksentekoa. Demokratia on institutionalisoitua kansan (kreik. demos) valtaa (kratos), kansalaisten tasa-arvoista [tai oikeudenmukaista, ks. Platon]
valtaa politiikassa.
• Kreikkalaisten valamiehistöt valittiin arvalla. Falangi oli tiiviiksi taistelurintamaksi järjestäytynyt jalkaväki (so. keihäsmiehet).
• Ateenalainen demokratia tarkoitti yli 20-vuotiaiden vapaiden miesten osallistumisesta kansankokouksiin (kreik. ekklesia) ja enemmistöpäätöksiin (doxa), so. suoraa demokratiaa
(klassinen demokratiakäsitys).
• Julkinen polis [ks. Homeros] siirsi oikoksen (kotitalouden) yksityisyyden piiriin.
Roomassa [ks. Homeros] falangit otettiin käyttöön 500-luvulla eaa. Politeian sijaan roomalaisten
puhuivat ’yhteisestä asiasta’ [res publica, ks. Cicero], ja Rooman tasavalta perustettiin 509 eaa.
Näihin aikoihin roomalaiset alkoivat valmistaa kynttilöitä [öljylampuista, ks. Ötzi]. Kahdentoista
taulun laki –kokoelma syntyi n. 450 eaa. Rooma oli nousussa [ks. Polybios].
• Republikanismi tarkoittaa tasavaltalaisuutta.
• Antiikin demokratia ei toiminut valtioiden koon kasvaessa, ja Roomakin ajautui keisarivaltaan [ks. Caesar].
Kreikan kaupunkidemokratioissa ja Rooman tasavalloissa voidaan puhua eräänlaisesta ’kansalaismielisyydestä’ (engl. civicness, civic agency) ja kansalaiskompetenssista [ks. Cicero]. Liberaalissa
demokratiassa kansanvalta toteutuu kansalaisoikeuksien (civil rights, civic entitlements) kautta. Nämä oikeudet tulee ymmärtää laajoiksi, sillä vain henkilökohtainen autonomia (autonomy
rights) mahdollistaa mielekkään julkiseen elämään osallistumisen (participatory rights). Institutionalisten oikeuksien taustalla on kulttuurisia arvoja; esim. klaanivaltaa murensi sananvapauden
emansipatorinen arvo [ks. Laozi ja Gautama].
• Vapaus jostakin (ulkoisista kahleista) mahdollistaa vapauden johonkin (poliittiseen vaikuttamiseen). Esim. Rooman keisarikauden ’leipää ja sirkushuveja’ –politiikka oli jotain aivan
muuta [ks. Tacitus].
• Kansalaisuus sai etnisen solidaarisuuden [ks. Herodotos ja Thukydides; Zenon ja Khrysippos] politisoitumaan yhteistyötä optimoivaksi nationalismiksi [ks. Tacitus].
Solon edisti kansainvälistä kauppaa. Omavaraisuuden ideaalista [ks. Hesiodos] luovuttiin ja kauppalaivasto kasvoi. Kauppaa varten perustetut siirtokunnat muodostivat, yhdessä emäkaupunkien
kanssa, kreikkalaisen kansainyhteisön (kreik. oikumene). Ateenaan tuotiin etenkin viljaa, merkittävimmän vientituotteen ollessa oliiviöljyn. Myös viini ja metallit olivat yleisiä kauppatavaroita.
Mesopotamian tapaan laki tuki kauppaa; yhtiökumppanuus oli mahdollista ja esim. velkaa ei
tarvinnut maksaa jos laiva koki matkalla haaksirikon (engl. bottomry). Foinikialaiset [ks. Hammurabi] kauppiaat toimivat Välimerellä sopuisasti kreikkalaisten kanssa.
• Roomalaiset kehittivät yhtiömallia lisää [ks. Polybios].
• Foinikialaiset perustivat kauppakaupunkeja eri puolille Välimeren rannikkoa (esim. Karthago noin 814 eaa.) ja toimivat poliiseina merirosvoja vastaan [ks. Hammurabi]. Sodat
roomalaisten kanssa johtivat tuhoon [ks. Polybios].

3.4. SOLON
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Lähi-idässä Uus-Assyria ja Uus-Babylonia olivat jäämässä nousevan Persian jalkoihin [ks. Hammurabi]. Persialaiset löivät assyrialaiset vuonna 612 eaa. ja loivat Akhaimenidien imperiumin
vuonna 550 eaa. Kyyros II Suuri valtasi Uus-Babylonian vuonna 539 eaa. Persia aiheutti myöhemmin harmeja sekä kreikkalaisille [ks. Herodotos ja Thukydides] että Rooman imperiumille
[ks. Caesar]. Toisaalta Persian hellenistyminen [ks. Aristoteles] edesauttoi antiikin kulttuuriperinnön säilymistä.
• Babylonialaiset päällystivät teitä bitumin [ks. Hammurabi] ja kiviaineksen seoksella (asfaltilla) n. 625 eaa. Bitumi on öljytuote; öljyä ja maakaasua käytettiin Kiinassa jo polttoaineina [ks. Guan Zhong].
• Persia on indoiranilaisten kielten iranilaisten kielten haaraan kuuluva kieli. Rinnakkainen
indoarjalainen haara on levinneet Intiaan asti [ks. Hammurabi; Panini ja Kautilya].
– Iranilaista kieltä puhuivat myös Etelä-Venäjän arojen skyytit, joiden kulttuuri kukoisti
noin 700-200 eaa. kimmerialaisilta [ks. Hesiodos] vallatuilla alueilla.
• Nk. Kyyroksen sylinteri ei ollut ihmisoikeuksien julistus vaan propagandistinen yritys legitimoida persialaisten valta.
• Persian valtakunnan voidaan sanoa olleen olemassa 600-luvun jaa. ensimmäiselle puoliskolle
asti; tuolloin muslimit ottivat vallan.
Persiassa kehittyi uusi uskonto, zarathustralaisuus. Profeetta Zarathustra (Zoroaster) saattoi elää
aikaisemmin kuin erään teorian mukainen n. 618-541 eaa. Oraalisesti välittynyt pyhä kirja, Avesta, voi olla jo vuodelta 900 eaa. Toisaalta vahvemman aseman uskonto sai vasta myöhemmällä
euraasialaisella ’akseliajalla’ [ks. Laozi ja Gautama]. Zarathustralaisuuteen kuuluvat monoteismi, ylösnousemususko, hyvän ja pahan taistelu [ks. Empedokles] ja apokalyptiikka [tai ainakin
eskatologia, ks. Jeesus].
• Akhenateniin [ks. Hammurabi] ja moniin muihin profeettoihin verrattuna Zarathustra onnistui hyvin: vaikka zarathustralaisuudesta ei tullut isoa maailmanuskontoa, se vaikutti
ratkaisevasti nk. abrahamilaisiin uskontoihin eli juutalaisuuteen [ks. Laozi ja Gautama]
sekä (myöhempiin) kristinuskoon [ks. Jeesus] ja islamiin.
• Intiassa kehittyi jo hindulaisuus [ks. Hammurabi; Laozi ja Gautama].
Liiketoiminnassa asiakkaan ostohaluja välitetään yrityksen avulla tuotantopanoksiksi. Hyödykkeiden [ks. Ötzi] tuotannossa ja vaihdossa auttanut raha oli aluksi itsekin ’hyödyke’ (engl. commodity money), esim. arvometallia [ks. Hammurabi]. Solon saattoi tuntea Lyydian [ks. Hammurabi] kuninkaan Kroisoksen, jonka kerrotaan ottaneen käyttöön kulta- ja hopeakolikot. Ateenan
hopeakolikko, tetradrakma, oli ’maailmanvaluuttaa’ n. 510-38 eaa. Kolikon lyöntikuvan tarkoitus oli vaikeuttaa väärentämistä ja vakuuttaa käyttäjät kolikon arvometallipitoisuudesta ilman
vaivalloisia testejä. Vaikka ulkomaankauppa perustui tällaiselle rahalle pitkään, roomalaisajalla
hallitsijat löivät paikallista, luottamukseen perustuvaa metallirahaa (token/fiat money) kuparista [vrt. Fu Hao]. Kolmas rahan muoto on kirjanpidollinen raha (nominal money).
• Valuutta on standardoitua ja siten usein myös kansainväliseen kauppaan soveltuvaa rahaa
(vrt. valuuttakurssit).
• Lyydian vanhimmissa kolikoissa käytettiin luonnosta löytyvää hopeapitoista kultaa, elektronia (engl. electrum). Em. Kyyros suisti Kroisoksen vallasta ja lakkautti samalla Lyydian
valtakunnan.
• Ateenan lähistöllä oli yksi antiikin rikkaimpia hopeakaivoksia. Lyijyn erottaminen hopeamalmista oli työlästä, ja kaupunki huutokauppasi kaivosoikeuksien vuokrasopimuksia yksityisille sijoittajille. Nämä puolestaan vuokrasivat sekä työvälineet että orjatyövoiman.
• Kolikoita alettiin lyödä samoihin aikoihin myös Intiassa ja Kiinassa.
Paitsi että on (1) vaihdon väline, raha myös (2) mahdollistaa säästämisen (eli on omaisuuden
muoto). Jälkimmäiseen liittyy rahan vakauden kriteeri [engl. criterion of stability, vrt. Hammurabi] ja inflaatio ja deflaatio eli rahan arvon lasku ja nousu. Pankit — joita perustettiin jo antiikin
Kreikassa — loivat luottomarkkinat [ks. Hammurabi]. (3) Arvon mittarina raha mahdollistaa
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esim. omaisuuden verotuksen [ks. Hammurabi]. Tähän liittyen se on myös maksun väline. Kleisthenes kehitti ateenalaista veronkantoa ja rahojen käyttöä yleishyödyllisiin julkisiin hankkeisiin
[sodista, ks. Herodotos ja Thukydides]. Ateena keräsi esim. tullimaksuja ja ’valmisteveroa’ orjista
ja verotti tarpeen tullen omaisuuttakin.
• Vanhimmat pankit olivat syntyneet yhteisistä viljavarastoista. Rahvaan pankkeina toimivat
jo varhain panttilainaamot.
• Juoksevien menojen velkarahoitus eli syömävelka on investointivelkaa ongelmallisempi asia.
Kriisitilanteessa velalla ostetaan aikaa myös velanhoitokyvyn parantamiseksi.
• Välillisiin veroihin kuuluvat mm. tullimaksut, valmisteverot ja liikevaihtovero (tai vastaava), suoriin veroihin mm. omaisuusvero, perintövero ja (myöhemmin) tulovero. Välilliset
verot olivat pitkään tyypillisempiä, koska niitä oli helpompi kerätä. Monet kulttuurit verottivat esim. suolaa [ks. Ötzi].

3.5

Sapfo n. 635 - 570 eaa.

Lyyrikko. Sapfoa syytettiin moraalittomuudesta, ja hänen töitään tuhottiin tarkoituksella; vain
Hymni Afroditelle on säilynyt kokonaisena. Lyriikka on yksi sanataiteen päälajeista [ks. Homeros]. Toisin kuin muihin, siihen saatettiin liittää hulluutta [ks. Sokrates].
• Myöhemmistä runoilijoista kuuluisin oli Pindaros (n. 520-440 eaa.).
Sapfo kirjoitti yksiäänisiä lauluja eli (1) monodista lyriikkaa; tämän lajin alla luotiin etenkin
rakkaus- ja juomalauluja, joiden esitystä tuettiin kielisoittimella, lyyralla. Oli myös tanssia hyödyntävää (2) kuorolyriikkaa, joka käsitteli myyttejä, ja (3) elegiaa, sodan ja politiikan runoutta.
Runomitan (engl. metre, meter) huomioiminen mutkistaa tätä jaottelua. Runomitan yhteydessä
puhutaan myös prosodiasta.
• Runomitta kuuluu vain mitalliseen runouteen. Siinä hyödynnetään mm. tavujen määrää
säkeessä, säkeiden määrää säkeistössä tai loppusointuja. Poljennollisessa runomitassa on
lisäksi rytmi, johon liittyy nousevia ja laskevia runojalkoja [musiikin rytmistä, ks. Theofrastos].
– Esim. Kalevalassa normaali säe koostuu neljästä trokeesta, joka on kaksitavuinen runojalka. Ensimmäinen tavu on aina painollinen, toinen painoton. Myös alkusoinnut
määrittävät kalevalamittaa.
• Moderni runous on usein vapaamittaista.
Kielitieteessä [ks. Hammurabi; Panini ja Kautilya] prosodiaa vastaa prosodiikka (jota tosin kutsutaan historiallisista syistä myös prosodiaksi). Prosodiikkaan kuuluu puheen temporaalinen,
dynaaminen ja tonaalinen vaihtelu. Sitä täydentää nonverbaali viestintä.
• Sanoilla on vain yksi pääpaino [ˈ], mahdollisesti sivupaino [ˌ], ja painottomia tavuja. Puheen rytmiin kuuluva tahti koostuu painollisesta tavusta ja sitä seuraavasta painottomasta
tavusta.
• Esim. normaalissa suomen puheessa sanoja toisistaan erotteleva ensimmäisen tavun (kiinteä) painotus (tarkemmin prominenssi) muokkautuu hieman koko lauseeseen vaikuttavalla
deklinaatiolla ja viestin tärkeintä sisältöä fokusoivalla lausepainolla.
Muusat eli runottaret olivat taiteiden ja tieteiden jumalattaria, Zeuksen ja Mnemosynen tyttäriä
[ks. Hesiodos]. Vaikka lemmenlaulut kuuluivat jo lyyrisen runouden alle, Platon kutsui Sapfoa
jopa kymmenenneksi muusaksi.
• Muusat vastasivat epiikkaa, tragediaa, pyhää runoutta, lyyristä runoutta, musiikkia, tanssia ja kuorolaulua, komediaa, historiankirjoitusta sekä tähtitiedettä (eli taivaallista liikettä
ja rytmiä, sfäärien musiikkia).
• Maalauksella, kuvanveistolla ja arkkitehtuurilla ei ollut muusaa: ne laskettiin käsityöksi.
Musiikki, tanssi, runous, maalaus ja kuvanveisto laskettiin jäljitteleviin taitoihin.

3.6. THALES

3.6
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Ensimmäinen tunnettu luonnonfilosofi. Luonnonfilosofia pyrki löytämään kaiken alkuperustetta
(kreik. arkhe) ja korvaamaan myytit [ks. Hesiodos] rationalistisella kosmogonialla eli teorialla
maailmankaikkeuden alkuperästä. Ajattelu kukoisti etenkin Jooniassa, Miletosin kaupungissa,
josta oli hyvät yhteydet sekä Egyptiin että Mesopotamiaan [ks. Hammurabi]. Kun sivistyksen
painopiste siirtyi — persialaissotien [ks. Herodotos ja Thukydides] seurauksena — Ateenaan, filosofisempi ontologia [ks. Parmenides ja Zenon; Anaksagoras] ja ihminen [ks. Sokrates] korvasivat
luonnon tutkimuskohteina.
• Kiintotähtien lisäksi tunnettiin seitsemän aurinkokunnan taivaankappaletta, Aurinko, Kuu,
Mars, Merkurius, Jupiter, Venus ja Saturnus. Ne liitettiin usein perusmetalleihin kulta,
hopea, rauta, elohopea, tina, kupari ja lyijy. Näitä taivaankappaleita vastasivat myöhemmin
myös viikonpäivät sunnuntaista lauantaihin.
– Iltaisin näkyvää Hesperos-tähteä ja aamuisin näkyvää Fosforos-tähteä ei Kreikassa
(kuten ei Kiinassakaan) ymmärretty yhdeksi ja samaksi Venukseksi [vrt. Hammurabi].
Tilanne korjautui pian Thalesin ajan jälkeen [ks. Parmenides ja Zenon].
– Metallien uskottiin kehittyvän maaperässä, ja alkemiassa [ks. Aristoteles] yritettiin
nopeuttaa vähäarvoisten metallien muuntumista kullaksi; puhutaan transmutaatiosta. Käytännössä kyse oli väärentämisestä, jossa halvempia metalleja yhdisteltiin ja
värjättiin kullan näköisiksi. Kiinassa ’ulkoiset’ alkemistit tavoittelivat ikuista elämää
metallipitoisella eliksiirillä.
∗ Eliksiiri piti sisällään myrkkyjä kuten arseeni, elohopea ja lyijy1 .
• Meripihkan [ks. Ötzi] hankaamisessa syntynyt staattinen sähkö ja magnetiitin [ks. Fu Hao]
magneettisuus olivat jo tiedossa. Meripihkaa (kreik. elektron) kutsuttiin myös ’jumalten
kyyneliksi’.
Antiikin matematiikan ja tähtitieteen katsotaan alkaneen Thalesista, vaikka hänen teoksiaan ei
ole säilynyt jälkipolville. Kreikkalaiset kehittivät mesopotamialaisten ja egyptiläisten vanhempaa matematiikkaa ja abstrahoivat sen loogiseen asuun määritelmän, aksiooman ja todistuksen
kautta. Kreikkalaisten oman perinteen mukaan Thales [ja Pythagoras] tekivät tässä päätyön.
• Legendasta huolimatta Thales tuskin ennusti auringonpimennystä. Kuunpimennyksiä voi
ennustaa niiden säännöllisyyden perusteella, ja ainakin Babyloniassa tunnettiin Sarosjakso: aikaväli, 223 synodista kuukautta [ks. Hipparkhos], jonka kuluttua auringon- ja
kuunpimennykset toistuvat suunnilleen samankaltaisina ja samassa järjestyksessä. Auringonpimennysten ongelma on, että ne näkyvät — toisin kuin kuunpimennykset — vain hyvin
rajatulla alueella.
– Auringonpimennysten ansiosta auringon korona tunnistettiin omaksi alueekseen jo
varhain.
• Vuonna 432 eaa. Meton havaitsi, että 19 vuotta vastaa hyvin tarkasti 235 synodista kuunkiertoa; tämäkin yhteys tunnettiin Babyloniassa. Hän teki havaintoja myös auringonpilkuista, joista vanhin raportti on Kiinasta n. 800 eaa.
Thales piti vettä jonkinlaisena ’kosmisena periaatteena’ [jo Homeroksella esiintynyt käsitys; vrt.
Empedokles]. Hän oletti myös, että maa on vedessä kelluva kiekko [vrt. Pythagoras]. Muita
tärkeitä luonnonfilosofeja olivat Anaksimandros (n. 610-546 eaa.), Anaksimenes (n. 585-525 eaa.),
Ksenofanes (n. 570-470 eaa.) ja Herakleitos (n. 540-475 eaa.).
• Anaksimandros korvasi veden äärettömän ajatuksella, joka piti sisällään kaikki vastakohtaisuudet. Perusaines ei voinut olla kuuma, kuiva, kylmä eikä märkä. Salamointia hän piti
pilvien hankaussähkönä, ja tuulta ’ilman’ liikkeenä. Ihmislasten pitkästä avuttomuudesta
hän johti ajatuksen biologisesta evoluutiosta [ks. Empedokles]; kaloja ei tulisi syödä koska
1 Vuento

(2017)
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ne ovat ihmisen esi-isiä. Maapallon ei tarvitse kellua eikä leijua missään aineessa, koska se
on maailmankaikkeuden keskellä. Anaksimandros piirsi ’maailmankartan’ ja rakensi aurinkokellon [ks. Hammurabi].
• Anaksimenekselle kaikki aine oli eri tavoin harventunutta tai tiivistynyttä ilmaa ja maa
ilmassa leijuva kiekko. Hän kehitteli alkeellista fysiikan säilymislakia (”tyhjästä ei voi syntyä mitään”). Anaksimeneksen ajatus sielusta ’henkäyksenä’ (kreik. pneuma) tuli hyvin
suosituksi [ks. Hippokrates; Galenos].
• Ksenofanes uskoi kaiken syntyneen vedestä. Merieliöiden fossiilit sisämaassa sai hänet vakuuttuneeksi että maa oli joskus ollut kokonaan veden peitossa. Ksenofanes vastusti antropomorfista käsitystä jumalista [ks. Hesiodos] ihmisten kuvina ja luonteisina (”härkien
jumalat kaiketi härkiä muistuttaisivat”). Hän teki eroa uskomusten ja tiedon välille [tietoteoriasta, ks. Pythagoras; Parmenides ja Zenon].
• Herakleitoksen filosofiassa tulella oli merkittävä asema; jopa sielu on ’tulta’, jota hengitetään ilman mukana sisään. Ihmisen tulisi pyrkiä ’löytämään itsensä’ ja ymmärtämään
maailman lainmukaisuutta. Maailmankaikkeudessa ”eri vedet virtaavat niille jotka astuvat
samaan virtaan” ja kaikkeus muodostuu vastakohtien ykseydestä [vrt. Laozi ja Gautama;
Parmenides ja Zenon]. Herakleitos oli myös varhainen yhteiskuntafilosofi, joka mm. puolusti sotimista ja pohjusti luonnonoikeuden käsitettä [ks. Platon; Aristoteles]. Hän liitti
ihmisen älyn ja kielen rakenteen toisiinsa.
– Herakleitoksen oppilaan Kratyloksen mukaan ”samaan jokeen ei voi astua kahta kertaa”. Teoria vastakohtien ykseydestä sopii paremmin maltilliseen versioon, jossa joki
on sekä sama että eri.

Thalesista tehtiin ’hajamielisen professorin’ perikuva jo antiikin aikana, ja kaskun mukaan hän
kuoli pudottuaan kaivoon tähtiä havainnoidessaan. Toisenlaisen perinteen mukaan hän osoitti
käytännölliset kykynsä rikastumalla Kreikassa tärkeän oliiviöljyn [ks. Solon] tuotantoon liittyvissä, ja tiettävästi maailman ensimmäisissä, futuuri- ja optiokaupoissa.

3.7

Laozi 604-531 eaa. ja Siddhartha Gautama n. 563-483
eaa.

Filosofeja, joiden työ johti uskontoihin, kiinalaisella Laozilla taolaisuuteen ja intialaisella Gautamalla buddhalaisuuteen. Gautaman kulttuurisena taustana oli brahmalaisuus [ks. Hammurabi] ja siitä kehittymässä ollut hindulaisuus. Samoihin aikoihin juutalaisuus [ks. Hammurabi]
sai vaikutteita zarathustralaisuudesta [ks. Solon]. Modernit uskonnot syntyivät ’akseliajalalla’,
muutamassa vuosisadassa 500-luvulta eaa. alkaen.
• Akseliajalla henkisyys taantui hengellisyydeksi.
Vaikka Intian kirjallisuus oli vielä oraalista, Gautaman ajoilta on jo merkkejä uudesta brahmikirjoituksesta, jolla on todennäköisesti aramealainen alkuperä [ks. Hammurabi]. Uskonnollisten
tekstien kirjoittamiseen muistiin suhtauduttiin kuitenkin nihkeästi, ja monien kohdalla vanhin
tunnettu kirjallinen muoto on eurooppalaiselta keskiajalta. Tämä tarkoittaa että teksteillä ei ole
tarkkaa syntyaikaa.
• Modernien intialaisarabialaisten numeroiden 1-9 alkuperä on brahmi-kirjoituksessa. Nollakin keksittiin keskiajalla Intiassa.
Normeja, so. tapoja, moraalia ja lakeja [ks. Ötzi], voidaan muuttaa uusien arvojen avulla [ks.
Aristoteles]. Termi akseliaika tulee aksiologiasta, arvojen tutkimuksesta. Uskonnolliset arvot kuten usko ja toivo ovat tässä kuitenkin vain erikoistapaus. Laajemmin arvoja tutkittiin maallisessa
filosofiassa, joka lähti tiedollisista ja esteettisistä arvoista [molemmista, ks. Pythagoras] mutta
laajeni eettisiin arvoihin [ks. Sokrates] ja oikeusarvoihin [ks. Platon], jotka ovat lähellä sosiaalisia
arvoja [ks. Aristoteles]. On myös hedonistisia ja vitaalisia arvoja sekä mahtiarvoja [ks. Sokrates].
Kreikan lisäksi moraalifilosofia kehittyi Kiinassa [ks. Kungfutse ja Mozi].
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• On puhuttu myös ekologisista arvoista ja jopa egologisista arvoista. Jälkimmäiseen kuuluu esim. omanarvontunto; sen sijaan itsesuojeluvaisto voitanee laskea elämää ja terveyttä
koskeviin vitaalisiin arvoihin.
• Arvot kohdistavat ihmisen huomion tämän haluamiin utiliteetteihin. Jaetuilla arvoilla luodaan kulttuurista identiteettiä ja solidaarisuutta [ks. Herodotos ja Thukydides; Zenon ja
Khrysippos], henkilökohtaisilla arvoilla persoonallista identiteettiä [ks. Cicero].
– Kulttuurissa vallitsevat arvot vaikuttavat myös ihmisiin jotka eivät niitä jaa henkilökohtaisella tasolla. Arvot myös vuorovaikuttavat institutionaalisten, tyypillisesti
lakeihin perustuvien, oikeuksien kanssa.
– Henkilökohtainen identiteetti kehittyy nuoruudessa ja arvojen muuttaminen vaikeutuu
vanhetessa.
• Arvojen mahdollistamalla ja kollektiivista toimintaa helpottavalla käyttäytymisen itsesäätelyllä on myös ekspressiivista utiliteettia2 . Arvokeskustelu tekee moraalista etiikkaa [ks.
Sokrates].
Modernit emansipatoriset (meta)arvot korostavat valinnan vapautta ja mahdollisuuksien tasaarvoa. Tässä vaiheessa ne rajoittuivat paljolti tuonpuoleiseen, uskonnolliseen pelastusoppiin [mutta ks. myös Solon]. Näin ihmisen universaalin vapaudenkaipuun yhtenä taustatekijänä on mielikuvitus. Käytännössä kaikista uskonnoista ja filosofioista löytyvä kultainen sääntö lähestyy kuitenkin aihetta puolueettomuuden ideaalillaan: tee toisille samoin kuin mitä haluaisit itsellesikin
tehtävän.
• Emansipatoriset arvot motivoivat ihmisiä vapauksien käyttöön. Vapauksilla on myös taustaa ihmissuvun pitkältä metsästäjä-keräilijä –ajalta.
• Uskontoja yhdisti ylpeyden pitäminen syntinä, ja tämä päti paljolti myös filosofiaan. Sosiaalisena arvona sitä piti vain harva [ks. Aristoteles].
Koska maallisessa elämässä paha ei aina saa palkkaansa, uusiin uskontoihin liittyi soteriologia eli
pelastusoppi. Vaikka voikin tukea hyveellistä elämää (ja sivuta siten eettisiä arvoja), pelastusoppi
tekee uskonnollisista arvoista oman lajinsa. Ihmiselämän tavoitteellisuus kuuluu (modifioituna)
myös maallisiin moraalifilosofioihin. Kohtuullisuuden ihanne oli filosofialle ehkä tärkeämpi kuin
uskonnoille.
• Vaikka myöhemmin on kiistelty pelastusopin merkityksestä uskonnoille, tällöin ei ole tehty
eroa itämaisten uskontojen ja niitä edeltäneen filosofian välillä.
Hindulaisuuden evoluutiossa neljää (oraalista) Veda-kirjaa [ks. Hammurabi] kommentoivat Upaniṣadit syntyivät 700-400 eaa. Kommentaarit integroituivat osaksi Veda-kirjoja. Lisäksi Bhagavadgītā on osa ’viidettä Vedaa’, Mahābhārataa, joka syntyi 400–100 eaa. Pääasiassa vuosien 100 eaa.
ja 350 jaa. välissä syntynyt sūtra-kirjallisuus [ks. Panini ja Kautilya] loi kuusi koulukuntaa, ja oikeastaan vasta tässä vaiheessa voidaan puhua hindulaisuudesta3 . Vanhat tekstit nähtiin ikuisina
ja siten pyhinä (śruti), ja niiden tulkinta katsottiin tärkeäksi.
• Hindulaisuuden kolmiyhteinen jumaluus koostui ylijumalista Vishnu, Shiva ja Brahma.
Niiden lisäksi on avataria, alempia jumalia ja yliluonnollisia olentoja; esim. Bhagavad-gītān
Krishna on Vishnun avatar.
– Vishnu on rakkautta ja elämää ylläpitävä jumala, Shiva luova ja tuhoava jumala.
Brahma, joka oli myös luojajumala, on myöhemmin menettänyt ylijumalan statuksen.
– Myös Buddha liitettiin myöhemmin Vishnun avatariin.
• Mahābhāratan mukaan oikeutettu sota vaatii perustellun syyn, reilut sodankäyntitavat ja
vankien ja haavoittuneiden inhimillisen kohtelun [ks. Aristoteles].

2 Welzel

(2013)
& Ganeri (2020)

3 Adamson
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Pappien, brahmiinien, toimittamien uhrimenojen lisäksi hindulaisuutta ovat itsensä (ātman) etsiminen ja jälleensyntyminen (reinkarnaatio). Edelliseen liittyy meditaatio ja jooga, jälkimmäiseen
moraalista käytöstä motivoiva karma, so. seuraavan elämän laatu. Karman käsite oletti oikeudenmukaisen maailman, mitä tukemaan tarvittiin jumalia. Koska karmaa ei voi hankkia itsekkäin
motiivein, ihmisen pitää toimia luonteensa ja asemaansa liittyvien velvollisuuksien (dharma) mukaisesti, ilman päämäärää. Tällainen päämääräneutraali (ja joskus jopa fatalistinen) toiminta on
hindulaisuudessa arvokkaampaa kuin askeetikkojen (ks. alla) kaiken toiminnan kieltäminen. Sen
voi saavuttaa esim. jumalien palvonnalla tai joogalla.
• Brahmalaisuuden tavoin hindulaisuudessa voidaan puhua sielunvaelluksesta; vrt. buddhalaisuus alla.
• Jälleensyntyminen motivoi vegetarismiin ja/tai veganismiin. Tämä näkyi niin hindulaisuudessa kuin (alla mainituissa) buddhalaisuudessa, jainalaisuudessa ja orfilaisuudessa [ks.
Pythagoras].
• Veda-kirjallisuus ei tunne karmaa, joka todennäköisesti päätyi Indus-laakson brahmalaisuuteen Ganges-laakson kulttuurista.
Jo Veda-tarinoissa määriteltiin yhteiskuntaluokat, ’varnat’: (1) oppineet, käytännössä papit, (2)
aristokratia eli hallitsija, soturit ja valtion hallinto, (3) kauppiaat, käsityöläiset ja maatalouden
harjoittajat ja (4) palvelijat. Vaikka viides Veda oli jossain määrin suunnattu naisille ja palvelijoille, jälkimmäiset jätettiin Veda-rituaalien ulkopuolelle. Luokista kehittyneessä kastilaitoksessa
ei-arjalaisista palvelijoista muodostui kastittomien ryhmä. Avioliitot kastirajojen yli kiellettiin
viimeistään ensimmäisellä vuosisadalla jaa.
• Kastilaitoksessa kauppiaat saivat oman kastinsa. Kastit jaettiin myös lukuisiin ’jateihin’.
• Sati (suttee) –uhriseremonia, jossa leski poltetaan kuolleen miehensä kanssa samalla roviolla, oli käytössä viimeistään 300-luvulla eaa.
• Vaikka eliitin ja kansan välillä oli eroa Euroopassakin, myöhemmän säätyjaon yläsäädyt
eli papisto ja aateliset sotilaat muodostuivat vasta kristinuskon [ks. Jeesus; Augustinus] ja
(vielä myöhemmän) feodalismin mukana; antiikki ei ollut niille otollinen [ks. Polybios].
Taolaisuus selitti maailmaa vastakohtaisuuksien, jinin ja jangin, avulla; esim. valo ja pimeys,
mies- ja naispuolinen, ... [ks. Thales; Pythagoras]. Lisäksi siihen kuului ’takaisin luontoon’
–ajattelua [ks. Aristippos ja Diogenes], jota myös vastustettiin [ks. Kungfutse ja Mozi]. Vaikka
taolaisuuden lukuisat jumalat eivät vaikuta ihmisten maailmassa, sen moraalifilosofia muistuttaa
kristinuskoa. Esim. köyhiä ja sairaita tuli auttaa ilman ylpeyttä ja omia syntejä katua.
• Laozi ei välttämättä ollut historiallinen henkilö, tai jos oli, vaikutti vasta 300-luvulla eaa.
Joka tapauksessa taolainen ajattelu oli vakiintumassa jo 500-luvulla eaa.
• Vallanpitäjien tarjoamasta sosiaaliturvasta saatiin esimakua Roomassa [ks. Caesar; Tacitus].
Gautaman eli Buddhan (’valaistunut’) ajattelu syntyi sekä Veda-kirjojen että varhaisempien
Upaniṣadien kritiikkinä. Buddhalaisuuden mukaan kärsimys johtuu asioiden janoamisesta, ja
viisaus, itsekuri ja meditaatio auttavat irti näistä kohti valaistumista eli nirvāṇaa, jälleensyntymisen lakkaamista. Bodhisattva (valaistumisolento) jatkaa elämänkiertoa (samsāraa) valaistumisen jälkeenkin auttaakseen muita eläviä olentoja kohti samaa tavoitetta. Intiassa buddhalaisuus
menetti asemaansa hindulaisuudelle, mutta levisi Kiinaan ja laajemminkin Aasiaan. Myöhemmin
taolaisuutta ja buddhalaisuutta yhdisteltiin zen-buddhalaisuudessa.
• Buddhalaiseen jälleensyntymiseen ei liity sielunvaellusta, koska sielua ei ole; sen korvaa
häilyvä ja katoava minuus.
• Buddhalaisuutta kehitettiin neljän koulukunnan toimesta etenkin vuosina 150-550 jaa.
Mahāvīra (n. 540-468 eaa) loi buddhalaisuuden vähemmän menestyneen kilpailijan, jainalaisuuden. Siihen kuului mm. asketismi [ks. Aristippos ja Diogenes], relativismi [ks. Protagoras] ja
skeptisismi [ks. Pyrrhon]. Esim. kreikkalaisten Intiassa 300-luvulla tapaamat gymnosofistit, so.
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askeettiset ’alastomat viisaat’ saattoivat olla jainalaisia [ks. Pyrrhon]. Jainismissa sekä hyvä että
paha karma on ’pölyä’ joka pitää ihmisen maailmassa. Asketismilla sekä estettiin uuden karman
syntyä että poistettiin vanhaa. Ahiṃsā, väkivallattomuuden oppi, voi johtaa tien lakaisemiseen
jotta hyönteisiä ei jää jalan alle.
• Jainismi koki myöhäisen kehityskauden noin vuosina 500-1100 jaa. Tällöin mm. ’perspektivismi’ radikalisoitui.
• Myös Ājīvika perustui asketismiin, vaikka sitä syytettiin fatalismista.
Vielä henoteistiset tai monolatriset [ks. Hammurabi] juutalaiset tutustuivat zarathustralaisuuteen Mesopotamian pakkosiirtolaisuudessa 500- ja 400-luvuilla eaa. Vaikka Tooran juuret ovat
vanhempia, se sai kirjallisen ja monoteistisen muotonsa vasta tänä aikana. Sen Mooseksen kirjoissa määritellyt kymmenen käskyä edustivat uskonnollisesti motivoitua, sääntöihin perustuvaa
velvollisuusetiikkaa [ks. Sokrates]. Käskyjen noudattamisesta palkitaan ja rikkomisesta rangaistaan, mutta ’tulevan maailman’ luonteella ei spekuloida.
• Kun uus-babylonialaiset [vrt. Hammurabi] tuhosivat Jerusalemin vuonna 587 eaa., juutalaisia vietiin Mesopotamiaan pakkosiirtolaisuuteen. Paluu kotiin tapahtui vähitellen persialaisten [ks. Solon] vallattua Babylonian 539 eaa. Modernin juutalaisuuden alkuna voidaan
pitää (mahdollisesti myyttistä) Esran johtamaa paluuta 400-luvulla eaa. ja uuden Tooran
esittelyä laajemmalle yleisölle.
– Juutalaiset joutuivat jättämään kotiseutunsa myöhemminkin [ks. Tacitus].
• Yksi käskyistä liittyy sapatin pyhittämiseen, ja Mooseksen kirjan mukaan Jahve käski
israelilaisia kivittämään kuoliaaksi oksia sapattina keränneen miehen. Uskontojen pyhät
kirjat ovat täynnä (nykypäivän valossa ja muutenkin) järjettömiä moraaliväittämiä.
– Pyhiä kirjoitusten kirjaimellinen totuus ja siihen perustuva jako hyvään ja pahaan
sekä ulkopuolisista yhteisöistä erottautuminen luovat pohjaa uskonnolliselle fundamentalismille [millenarismista, ks. Jeesus].
Vuorovaikutus vanhojen uskontojen kanssa (eli synkretismi) johti kansan- eli rahvaanuskoihin
[gnostilaisuudesta, ks. Plotinos]. Erityisesti Kiinassa vaikuttaa nykyään taolaisuudella ja/tai
buddhalaisuudella höystetty perinteinen uskonto, shenismi (shen tarkoittaa jumalaa). Samalla
tavalla Etelä-Koreassa perinteinen samanistinen perinne on vahva ja Japanissa vaikuttaa sintolaisuus. Vanhoja uskomuksia päätyi myös uusien uskontojen opinkappaleiksi. Joskus kyse on
okkultismista [ks. Plotinos] ja taikauskosta.
• Samanismi elää moderneissa länsimaissa henki- eli uskollaparannuksena. Katolinen kirkko
uskoo manaukseen ja taikuuteen; henkiolentojen karkottaminen, eksorkismi, kuuluu vieläkin valikoitujen pappien koulutukseen. Kirkon pyhimykset saivat itselleen pakanajumalille
kuuluneita tehtäviä.
Stoalaiset aloittivat teologian tutkimuksen [ks. Zenon ja Khrysippos]. Myöhempi uskontotiede on
pyrkinyt selittämään sekä uskontojen eroja että niiden yhteisiä piirteitä. Voidaan erottaa kulttuurievoluutio ja makrososiologinen evoluutio; edellinen selittää enemmän eroja ja jälkimmäinen
enemmän yhtäläisyyksiä. Akseliajan kehitystrendejä olivat (1) kiihtyvä kaupungistuminen [ks.
Hammurabi], (2) raudan yleistyminen [ks. Fu Hao] ja (3) kasvava varallisuus. Vaikka rautamiekat pahensivat sotia, rautaiset aurat loivat varallisuutta joka tuki kaupungistumista, joka
puolestaan lisäsi varallisuutta lisää.
• Kulttuurievoluutiotakin rajoittavat lajityypilliset kognitiiviset tekijät, mutta eivät samalla
tavalla kuin yhteiskunnan toimivuuteen liittyvät tekijät.
• Kaupungeissa vuorovaikutus tuntemattomien kanssa vauhditti kulttuurin kehitystä, eli suosi meemejä.
Gautaman aikana Intiassa tunnettiin myös ateistinen ja materialistinen koulukunta, Cārvāka,
jonka oppia on verrattu epikurolaisuuteen [ks. Epikuros].
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3.8

Pythagoras n. 580 - 500 eaa.

Matemaatikko, joka uskoi matematiikan olevan todellisuuden perustan. Pythagoras käsitteli
etenkin tiedollisia (esim. totuus) ja esteettisiä (esim. kauneus) arvoja [ks. Laozi ja Gautama].
Toisaalta hän liitti matematiikkaan mystiikkaa ja saattoi vaikuttaa orfilaiseen uskontoon.
• Osa Pythagoraan nimiin pannuista ajatuksista ovat hänen oppilaidensa, esim. Hippasoksen,
käsialaa. Pythagoralaiset muodostivat ensimmäisen tunnetun filosofisen koulukunnan; he
olivat tavallaan filosofian keksijöitä.
Pythagoraan sanotaan keksineen termin filosofia, ’viisauden rakkaus’ [ks. myös Panini ja Kautilya]. Tässä viisaus on järkiperäistä, so. perusteltua, pohdintaa (engl. reasoning), joka johtaa
rationaalisiin (1) uskomuksiin. Tämä teoreettinen järki kertoo mikä on totta; kyse on tiedollisesta arvosta [tiedosta, ks. Platon]. Tietoteoriassa [ks. Parmenides ja Zenon] rationalismi [ks.
Platon] ei takaa rationaalisuutta, vaan tarvitaan myös empirismiä [ks. Aristoteles]. On myös rationaalisia (2) tapoja toimia ja rationaalisia (3) päämääriä. Tämä käytännöllinen järki kertoo
mitä tehdä [ks. Aristoteles].
• Filosofinen päättely ei ole kaksiarvoista formaalia logiikkaa [deduktiosta, ks. Aristoteles],
vaan sisällöstä ja kontekstista riippuvaa (toki johdonmukaista ja ristiriidatonta) julkista
argumentaatiota [ks. Sokrates] ja arkielämän todennäköisyyksille perustuvaa päätösteoriaa
[esim. induktiosta, ks. Aristoteles].
– Arkielämässä todennäköisyys liittyy ulkopuolisen maailman ilmiöiden taipumuksiin
ja alttiuksiin (engl. propensity) tapahtua tietyllä tavalla, eikä vaadi ihmiseltä tietoista laskentaa. Varsinainen todennäköisyys (probability) kuvaa maailmaa koskevan tietomme puutteellisuutta, ja sitäkin on useaa lajia. Antiikissa voitiin puhua oikeudessa
esitetyn todistusaineiston uskottavuudesta [ks. Platon].
∗ Matemaattisena käsitteenä todennäköisyys syntyi 2000 vuotta myöhemmin uhkapelien ’klassisena’ (symmetrisenä) todennäköisyytenä. Kehittyneemmät versiot
ovat subjektiivinen ja tilastollinen todennäköisyys.
– Deduktion laajennus, bayesilainen päättely, on myös myöhempi keksintö matematiikassa, vaikka kuului jo metsästäjä-keräilijöiden ajatteluun. Abduktio täydentää induktiota ja deduktiota.
– Teoreettinen järki on puolueetonta; muuten puhutaan motivoidusta päättelystä [ks.
Protagoras].
• Toimintaan liittyy välineellinen (instrumentaalinen) formaali rationaalisuus (keinorationaalisuus). Välineellisyys on kykyä hyödyntää tietoa päämäärien saavuttamiseksi, eli kyse on
tavoitteista, ei pelkistä haluista. Tähän liittyy käsitteitä kuten hyödyllisyys, tehokkuus ja
tuottavuus. Tämä kaikki edellyttää (minimaalista) toimijuutta ja siten intressejä ja strategioita (tietoisuus ei ole välttämätöntä).
– Haluta voi mahdotontakin, ja vain tavoitteisiin liittyy instrumentaalisuutta: ihminen
tekee A:n, jos hänellä on tavoite G ja uskomus (ei välttämättä tieto) että teko A johtaa
G:hen.
– Rationaalinen valinta tarkoittaa toiminnan johdonmukaisuutta päämääriin nähden.
Myös arvot luovat päämääriä.
– Voidaan puhua funktionaalisesta persoonan käsitteestä [identiteetistä, ks. Cicero].
∗ Evolutiivisesti biologiset, tiedostamattomat ja palkintoja tuottavat halut ja tavoitteet ovat rationaalisuuden synnyn taustalla.
• Päämääriin liittyy substantiaalinen rationaalisuus eli päämäärärationaalisuus, johon ihmisellä liittyy arvoja ja periaatteita. Viisaus ja moraali ovat metatason päämäärärationaalisuutta eli keskenään ristiriitaisten päämäärien priorisointia [ks. Sokrates; Aristoteles].
Toisin kuin haluihin ja tavoitteisiin, preferensseihin liittyy valintaa eli päätöksentekoa.
– Kun yhden ja saman ihmisen päämäärät ovat keskenään ristiriitaisia tai sidoksissa aikapreferenssiin, tarvitaan viisautta. Kun eri ihmisten päämäärien välillä on ristiriitaa,
tarvitaan moraalia, jossa kultaisen säännön puolueettomuus on tärkeää [ks. Laozi ja
Gautama].

3.8. PYTHAGORAS

31

Pythagoraan sanotaan keksineen myös termin matematiikka, ’se mikä on opittua’. Hän kehitti
aritmetiikkaan kuuluvaa lukuteoriaa rationaalilukujen ympärille, vaikka myös irrationaaliluvut
keksittiin. Attikalainen kymmenjärjestelmä muistutti aikaisempia egyptiläisiä numeroita; nollan
lisäksi puuttui paikkamerkintä eikä murtolukujen esittäminen onnistunut [vrt. Hammurabi]. Negatiivisia lukujakaan ei vielä tunnettu [ks. Xunzi ja Han Feizi]. Geometriassa Pythagoraan lause
[ks. Hammurabi] sai nimensä oletuksesta, että Pythagoras olisi todistanut sen ensimmäisenä [ks.
Eukleides].
• Lukumääriä osoitetaan luonnollisilla luvuilla N = {0, 1, 2, 3, ...}. Ne ovat kokonaislukujen
Z = {..., −2, −1, 0, 1, 2, ...} ei-negatiivinen osajoukko.
– On määrittelykysymys lasketaanko 0 luonnollisiin lukuihin vai ei.
– Attikalainen järjestelmä perustui toistoon: pystysuora viiva vastasi yhtä yksikköä,
jota toistettiin numeroon viisi asti: tälle oli oma symboli, samoin kuin kymmenen
potensseilla kymmenen, sata, tuhat ja kymmenen tuhatta.
– Joonialaiset numerot otettiin käyttöön myöhemmin [ks. Arkhimedes].
• Rationaaliluvut Q ovat joko kokonaislukuja tai murtolukuja, so. kokonaislukujen osamääriä
tyyliin a/b. Ne voidaan siis kuvata polynomiyhtälön√a − bx = 0 juurina. Irrationaalilukuja
I — esim. kultaisen leikkauksen suhde (ks. alla), 2 ja π — ei voi esittää tällä tavalla.
Rationaali- ja irrationaaliluvut muodostavat reaalilukujen R joukon.
– Kultaisen leikkauksen suhde on helpointa
osoittaa irrationaaliseksi. On mahdollista
√
että Hippasos osoitti ensimmäisenä 2:n irrationaalisuuden.
• Kompleksiluvut C määriteltiin vasta noin kaksi tuhatta vuotta myöhemmin. Niillä on kuitenkin yhteys jo varhaiseen geometriaan [ks. Eukleides].
– Reaali- ja kompleksiluvut jaettiin algebrallisiin lukuihin ja transsendenttilukuihin.
Edelliset ovat minkä tahansa kokonaislukukertoimisen polynomiyhtälön juuria, eli ne
ovat yleisempiä kuin rationaaliluvut. Jälkimmäisiä ei voi palauttaa polynomiyhtälöihin.
• Alkuluvut P tunnistettiin jo antiikin aikana [ks. Eratosthenes]
Pythagoras esitti maan olevan pallon muotoisen [ks. Thales; Aristoteles].
• Maapallon pyöreyttä tukivat monet havainnot: (1) Tähtitaivas muuttuu matkustettaessa
pohjois-eteläsuunnassa. (2) Loittonevasta laivasta katoaa ensin runko ja viimeiseksi maston
huippu. (3) Kuunpimennyksen aikainen maan varjo kuun pinnalla on ympyränmuotoinen.
(4) Aurinko ja kuu ovat ympyränmuotoisia. Filosofisesti ottaen pallo on myös täydellinen
symmetrinen kappale.
Pythagoras korosti musiikin ja matematiikan yhteyttä [vrt. Theofrastos]. Sävelkorkeuksien eroissa oktaavi vastaa värähtelevän kielen pituuden puolittamista (taajuus kaksinkertaistuu). Oktaavi voidaan jakaa sävelasteikoiksi, so. diskreeteiksi säveliksi, eri tavoin, ja ääripäät aistitaan
samantyyppisinä (nuotinnoksessa säveliä merkitään nuoteilla). Tyypillisesti käytössä olevissa sävelasteikoissa on 4-12 säveltä; Pythagoras kehitti viiden sävelen pentatonista asteikkoa. Sävelten
korkeuserojen ei asteikossa tarvitse olla samansuuruisia.
• Instrumentit tuottavat perussävelen lisäksi yläsäveliä. Koska oktaavin yläpää on alapään
(perussävelen) ensimmäinen ja siten voimakkain harmoninen yläsävel, aivot liittävät oktaavin ääripäät toisiinsa vaikka ne eivät soisikaan yhdessä.
– Oktaavi on käytännössä universaali sävelkorkeuden intervalli. Lähes universaali on
myös kvintti; muuten sävelasteikot ovat selvästi kulttuurisia tuotteita.
– Eri instrumenttien sointiväri (engl. timbre) liittyy erilaisiin yläsäveliin. Myös ihmisäänillä on sointivärinsä, ja juuri se auttaa tunnistamaan ihmiset äänen perusteella.
Kyvyllä havainnoida sointiväriä on siis musiikista riippumaton biologinen funktio.
∗ Vielä perustavammin yksittäisten olioiden tunnistaminen sellaisiksi on syynä siihen, että perussävel yläsävelineen tulkitaan sointiväriksi eikä useasta erillisestä
sävelestä koostuvaksi soinnuksi.
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• Diatonisissa asteikoissa, jotka ovat pentatonisten tapaan ikivanhoja, on seitsemän säveltä.
Esim. (diatoninen) duuriasteikko koostuu koko- ja puolisävelaskelista sarjana 1-1-1⁄2-1-11-1⁄2 (do, re, mi, fa, so, la, ti).
• Ääni on sekä mekaanista aaltoliikettä (jolloin puhutaan akustiikasta) että sen aistimista
(jolloin puhutaan psykoakustiikasta). Esittäviä taiteita [ks. Theofrastos; Panini ja Kautilya]
kiinnostaa esitystilojen akustiikka [ks. Vitruvius].

Viisisakaraisen tähden, pentagrammin, ominaisuuksiin Pythagoras liitti kultaisen leikkauksen.
Ideaaliset lukusuhteet loivat pohjaa uudelle kauneuden teorialle.
• Kultaisella leikkauksella tarkoitetaan janan jakamista kahtia siten, että pienemmän osan
suhde suurempaan on sama kuin suuremman suhde koko janaan. Jos janan pituus on
1 ja suuremman osajanan pituus x, voimme
√ määrittää x:n suhteista (1 − x)/x = x/1
määräytyvästä toisen asteen yhtälöstä: x = ( 5 − 1)/2 ∼ 0.618.
– Jos suorakulmiosta, jonka korkeus on 0.618 ja leveys 1, rajataan neliö jonka sivu
on 0.618, syntyneen uuden suorakulmion suhteet ovat samat kuin alkuperäisen. Jos
sama operaatio toistetaan tällekin suorakulmiolle, saamme kultaisen pisteen paikan
leikkausjanojen yhtymäkohdassa.
• Keihäänkantaja (kreik. Doryforos) –patsaaseen liittyen Polykleitos (400-luvulla eaa.) määritteli ihanteellisen ihmisruumiin osien koot suhteessa muihin osiin (Kaanon). Alkuperäisestä pronssityöstä on säilynyt vain roomalaisia marmorikopioita. Tuntemattomien tekijöiden
Riacen pronssipatsaat ovat myös 400-luvulta eaa.
Jo rationaalilukuihin oli liitetty mystiikkaa. Vegetarismin [ja veganismin, eläinetiikasta, ks. Tacitus] lisäksi pythagoralaisuudessa määriteltiin myös muita elämän sääntöjä, joilla oli maaginen
sisältö [uskonnoista, ks. Laozi ja Gautama]. Syntyi myös ajatus kymmenestä parista harmonisia
vastakohtia. Tältä pohjalta on spekuloitu, että Pythagoraalla olisi ollut jotain tekemistä hänen
aikanaan kehittyneen mysteeriuskonnon, orfilaisuuden, kanssa. Tästä ei ole todisteita, ja todennäköisemmin pythagoralaisuus ja orfilaisuus lähentyivät vasta myöhemmin.
• Irrationaalilukujen keksiminen oli pythagoralaiselle lukumystiikalle skandaali, joka yritettiin salata. Antiikki tulikin pitämään aritmetiikkaa epäilyttävänä etenkin geometriaan verrattuna [ks. Eukleides].
• Sekä (uus)pythagoralaisuus että platonismi välittivät vegetarismia uusplatonismiin [ks. Plotinos].
Orfilaisuus perustui myyttisen Orfeuksen nimiin laitettuun, jumalia ja maailman luomista kuvaavaan eeppiseen runoelmaan [ks. Hesiodos]. 400-luvun eaa. lopulla [Anaksagoraan piirissä] tuotettiin kirjoitus, joka lainaa ja kommentoi teosta. Kirjoituksen noin sata vuotta myöhempi kopio,
nk. Dervénin papyrus (n. 340 eaa.) on säilynyt (”Euroopan vanhin kirja”). Orfilaisuudesta on
tietoa myös muista lähteistä. Esim. siihen (yhtenä mahdollisuutena) liittynyt sielunvaellusoppi
[ks. Laozi ja Gautama] suosi pythagoralaisuuden tavoin vegetarismia.
• Runoilija Orfeus, muusa [ks. Sapfo] Kalliopen poika, ei taianomaisesta lyyran soitostaan
huolimatta onnistunut pelastamaan rakastettuaan Manalasta.
• Dervénin papyruksen aloitus ”sulje ovet, vihkiytymätön” kertoo mysteeriuskonnosta [ks.
Plotinos].

3.9

Kungfutse n. 551 - 479 eaa. ja Mozi n. 470 - 391 eaa.

Varhaisia kiinalaisia filosofeja [ks. Guan Zhong]. Kungfutse reagoi taolaisuutta [ks. Laozi ja
Gautama] vastaan, Mozi sekä taolaisuutta että kungfutselaisuutta vastaan. Mozin filosofiaa on
kutsuttu ’mohismiksi’. Neljäs perustava kiinalainen filosofia on legalismi [ks. Xunzi ja Han Feizi].
Kevättä ja syksyä –kausi [ks. Guan Zhong] vaihtui Taistelevien läänitysvaltioiden kaudeksi (481221 eaa.).

3.10. PARMENIDES JA ZENON
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• Kiinalainen Go-lautapeli lienee kehittynyt 500-luvulla eaa. Yhdessä kalligrafian, maalauksen ja sitramusiikin kanssa se muodostaa neljä kiinalaista ’taitoa’.
Kungfutse aloitti vanhojen klassikkoteosten toimittamisen. Kaksi vanhinta teosta olivat käsitelleet runoutta ja hallintoa [ks. Fu Hao]. Kungfutse vaikutti uudempien Kevättä ja syksyä
–vuosikirjojen muotoutumiseen. Vastaavasti Zengzi (505–435 eaa.) ja Zisi (481–402 eaa.) toimittivat paljolti käyttäytymisohjeita sisältävää Rituaalien kirjaa. Myöhemmän, Han-dynastian
[ks. Caesar] aikana, näistä muodostui nk. viiden klassikon kaanonin perusta.
• Viides teos, ennustusoppia käsitellyt Muutosten kirja, ei esim. Xunzin mukaan ansainnut
klassikon asemaa
• Musiikin kirja on kadonnut, mutta Rituaalien kirja voi sisältää osia siitä.
Kungfutsen Mestari Kongin keskustelut laskettiin (paljon myöhemmin) ’neljän kirjan’ kaanoniin.
Teoksessa esiintyy mm. Kungfutsen suosikkioppilas Yan Hui (n. 521-481 eaa.). Mengzin vastaava keskusteluteos teki nelikosta uuskungfutselaisen [ks. Mengzi ja Zhuangzi]. Joukon täydentää
Rituaalien kirjan osat Suuri oppi ja Tarkoituksen oppi.
• Em. opit lienevät Zengzin ja Zisin (tässä järjestyksessä) kirjoittamia. Osat käsittelevät
lähinnä hallintoa [ks. Guan Zhong].
Kulttuuria ja perhettä arvostanut kungfutselaisuus vastusti taolaisuuden radikaalia takaisin
luontoon –ajattelua [vrt. Aristippos ja Diogenes]. Kungfutselaisuudessa tietoinen ja rituaalinen
harjoittelu johtaa tapojen ja moraalin (alitajuiseen) sisäistämiseen ilman jumalaista ilmoitusta
[ks. Platon]. Ihmisten erilaiset roolit yhteiskuntaelämässä ovat tärkeitä [ks. Aristoteles; Cicero].
Kungfutselaisista — myös itse Kungfutsesta — tuli valtion virkamiehiä.
• Pojan tulee kunnioittaa isäänsä, nuoremman veljen vanhempaa veljeä, vaimon miestään,
nuoremman miehen vanhempaa miestä, ja alamaisen hallitsijaansa. Toisaalta hallitsijan
tulee hallita enemmän moraalisen esimerkin kuin voiman avulla.
• Myöhempi legalismin värittämä poliittinen kungfutselaisuus korosti valtiota Kungfutselle
tärkeän perheen kustannuksella.
• Kansan parissa kungfutselaisuudesta muotoutui uskonto ja Kungfutsea itseään palvottiin.
Vastaavasti Yan Hui, Zengzi, Zisi ja Mengzi ovat palvotut ’neljä tietäjää’.
Mozi vastusti sekä taolaista luontoon paluuta että kungfutselaista jäykkää kulttuuria. Rauhan
ja perusturvan tarjoavan vaurauden lisäksi hänen moraaliajattelunsa suosi väestönkasvua [altruistisesta utilitarismista, ks. Sokrates; Xunzi ja Han Feizi]. Toisaalta Mozin kosmopoliittinen
’universaalin rakkauden’ sanoma [ks. Aristippos ja Diogenes] oli naturalistista [ks. Aristoteles;
Mengzi ja Zhuangzi]. Vaikka logiikka ja luonnonfilosofia kiinnostivat, Mozi ei saanut tässä seuraajia. Esim. väite että kiinalainen kulttuuri ei olisi ymmärtänyt ajan kulua samalla tavalla kuin
länsimaat, kaatuu tapaan jolla Mozi analysoi asiaa.
• Lähimmäisenrakkaus alkoi lähipiiristä, ja kyse oli yhtä luonnollisesta asiasta kuin liekkien
pyrkimys ylöspäin ja veden alaspäin.

3.10

Parmenides n. 520 - 440 eaa. ja Zenon Elealainen n.
495 - 425 eaa.

Filosofeja [ks. Pythagoras], jotka käynnistivät elealaisen koulukunnan. Parmenidesin monismia
(ykseysajattelua) pidettiin radikaalina, ja Zenon puolusti sitä omilla ajatuskokeillaan (myös Melissos oli merkittävä elealainen). Filosofia alkoi erkaantua luonnonfilosofiasta [ks. Thales], kun
Parmenides pohjusti uudenlaista ontologiaa ja tietoteoriaa [moraalifilosofiasta, ks. Sokrates]. Parmenidesin runoelmasta Peri fyseos (’Luonnosta’) on säilynyt katkelmia.
Ontologia tutkii olevaisen perimmäistä luonnetta. Yksi ontologinen kysymys koski yleiskäsitteiden statusta; tällöin ontologisen realismin vastakohta on nominalismi [ks. Platon; Aristoteles;
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Zenon ja Khrysippos; Plotinos]. Realismia on myös ihmismielestä riippumattoman todellisuuden
hyväksyminen, josta materialismi [ks. Leukippos ja Demokritos; Epikuros] on esimerkki. Tällöin
vastakohta on idealismi, todellisuuden henkisyys [ks. Anaksagoras; Platon]. Dualismi yhdistelee
materialismia ja idealismia. Etenkin kategoriaoppi liittyy ontologiaan, ja yleisemmin puhutaan
metafysiikasta [ks. Aristoteles].
• Yleiskäsitteet yhdistävät aikaisemman kokemuksen vuorovaikutukseen maailman kanssa.
• Materialismin sijaan on parempi puhua yleisemmästä filosofisesta (ontologisesta) naturalismista eli yliluonnollisen hylkäämisestä, joka on kokemusperäinen seuraamus metodologisesta (tietoteoreettisesta) naturalismista.
Parmenides pohjusti ontologista idealismia luonnehtimalla tosiolevaista ja muuttumatonta todellisuutta ’Yhdeksi’ [ks. Plotinos]. Hän oli myös vakuuttunut siitä, että tyhjiö ei voi, ’ei-minään’,
olla olemassa, ihan määritelmällisesti [vrt. Leukippos ja Demokritos]. Koska liike vaati (Parmenidesin mukaan) tyhjiötä, sekin on mahdotonta.
• Klassinen olemassaolon ongelma kysyy, miten siitä, mikä ei ole olemassa, voidaan sanoa,
ettei se ole olemassa?
– Ontologisesti on helpompi käsitellä konkreettisia, faktuaalisia tai säilyneitä/eläviä
kuin abstrakteja, fiktiivisiä tai tuhoutuneita/kuolleita olioita.
Tietoteoria (epistemologia) kysyy voiko tiedon erottaa uskomuksista ja jos voi niin miten. (1)
Realismin mukaan todellisuudesta on mahdollista saavuttaa tietoa sellaisena kuin se on (objektiivisesti). Idealismin mukaan tietoa on vain (subjektiivisista) mielen sisällöistä. Skeptisismi [ks.
Pyrrhon; Cicero] epäilee tiedon mahdollisuutta. (2) Perinteisiä tiedon tuottamisen tapoja ovat
rationalismi [ajattelu, ks. Platon] ja empirismi [kokemus, ks. Aristoteles]. Joskus näiden rinnalle
nostetaan uskonnollinen ilmoitus [ks. Augustinus]. (3) Totuus on tietoteoriassa tärkeä käsite, ja
tiedon oikeutusteorioita ovat perustateoria (engl. foundationalism), koherentismi ja reliabilismi
[ks. Aristoteles]. Epistemologia voi olla myös sosiaalista [ks. Sokrates; Platon].
• Ajattelun ja kokemuksen rationaaliselle [ks. Pythagoras] yhdistämiselle löytyi tukea jo varhain [ks. Aristoteles; Epikuros; Zenon ja Khrysippos].
• Tieteellisen realismin mukaan todet tieteelliset teoriat vastaavat todellisuutta; vastakohta
on instrumentalismi [ks. Geminus]. Tietoteoriassa idealismi ei edellytä ontologista idealismia, mutta realismi vaatii myös ontologisen realismin.
• Koska vain harvat pääsevät uskonnollisista ilmoituksista osalliseksi, uskonnollisesta auktoriteetista tehtiin tiedon lähde [argumentointivirheistä, ks. Protagoras; teokratiasta, ks.
Aristoteles]. Muodikkaat ”vaihtoehtoiset tavat tietää” ovat taantumuksellisia.
– Metodologinen empirismi eli tietoteoreettinen naturalismi on toiminut ilman tarvetta
yliluonnollisille selityksille.
– Geneettisessä virhepäätelmässä väite yleensä hylätään sen lähteen vuoksi. Hyväksynnän tapauksessa ollaan usein joko lähellä virheellistä auktoriteettiin vetoamista tai
sallittua asiantuntijuuteen vetoamista.
• Perustateoriassa tietoa johdetaan varmoina pidetyistä perusteista. Koherentismissa tietoa
arvioidaan sen sisäisen yhteensopivuuden mukaan. Reliabilismissa keskityttiin uskomuksia
luovien prosessien luotettavuuteen; laajemmin voidaan puhua episteemisistä hyveistä (engl.
virtue epistemology).
– Perustateoria ja koherentismi ovat synkronisia teorioita, ja reliabilismi diakroninen
teoria.
Aisteihin Parmenides liitti uskomukset ja mielipiteet. Tämä selitti havaittavan maailman näennäisen moninaisuuden ja muuttuvaisuuden. Vain järki tavoittaa tietoa tosiolevaisesta, muuttumattomasta maailmasta; näin Parmenides oli rationalisti. Muodon käsite kehittyi selittämään
muutosta [ks. Aristoteles].
• Perusaistit peilaavat eliön ulkopuolista maailmaa. Näkö ja kuulo ovat puhtaimpia tällaisia
eksteroseptiivisia aisteja. Tuntoaistilla, hajulla ja maulla on (nykykäsityksen mukaan) myös
interoseptiivista ja/tai affektiivista luonnetta [ks. Aristoteles].

3.11. ANAKSAGORAS
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– Myöhempi tutkimus on paljastanut myös esim. tasapainoaistin ja eräiden eläinten
erityisaistit.
• Parmenides ymmärsi aamu- ja iltatähden yhdeksi ja samaksi Venukseksi [ks. Hammurabi;
Thales]. Filosofiassa tätä käytetään esimerkkinä intensionaalisuudesta.
Zenon puolusti Parmenidesin teorioita mm. matkan puolittamisen paradoksilla ja tarinalla, jossa
Akhilleus ei saa kiinni edellään lähtenyttä kilpikonnaa. Niissä todellisuudelle vierasta ja ongelmallista äärettömyyden käsitettä sekoitettiin arkielämään [ks. Aristoteles]. Päättelyillään Zenon
kehitti myös dialektiikkaa [ks. Sokrates].
• Äärettömällä sarjalla voi olla äärellinen raja-arvo; esim. 1⁄2 + 1⁄4 + 1⁄8 + ... suppenee kohti
lukua 1. Juuri tästä Zenonilla näyttää olleen intuitiivinen käsitys. Todellisessa elämässä jäljellä oleva matka on (jossain vaiheessa) vähemmän kuin yksi askel, eikä sen äärettömyyteen
jatkuva puolittaminen ole järkevää.
• Atomistit esittivät, että ainetta ei voi jakaa loputtomiin [ks. Leukippos ja Demokritos].

3.11

Anaksagoras n. 500 - 428 eaa.

Filosofi, jonka maailmanselitys perustui materiasta eroavaan järkeen eli henkeen (kreik. nuus);
vain osia teoksesta Peri fyseos (’Luonnosta’) on säilynyt. Anaksagoraan mukaan järki ohjasi aineiden yhtymistä ja hajaantumista ja aiheutti näin reaalimaailmassa näkyvän muutoksen.
Anaksagorasta pidetään filosofisen idealismin [ks. Parmenides ja Zenon] kantaisänä, vaikka hän
olettikin materian koostuvan erilaisista ’siemenistä’ [ks. Leukippos ja Demokritos]. Hän toi filosofian Ateenaan [ks. Thales] ja oli ensimmäinen filosofi, jota vainottiin mielipiteidensä johdosta
[ks. Sokrates].
• Kaikessa materiassa oli pieninä määrinä kaikkia siemeniä ja vastakohtaisuuksia; dominoivat osat antavat materian luonteen. Kokonaisuus on siten osissaan aina läsnä (’maailma
vesipisarassa’).
Anaksagoras piti aurinkoa punaisenhehkuvana kivenä ja oletti kuun koostuvan maallisista aineista ja heijastavan auringon valoa. Tähtien lämpöä emme tunne niiden etäisyyden vuoksi.
Lisäksi hän arveli kuussa olevan vuoria ja rotkoja ja selitti auringon ja kuun pimennykset oikein.
Hän esitti myös eräänlaisen maailmakaikkeuden synnyn ’Big Bang’ –teorian. Hän ei siis täysin
korvannut luonnonfilosofiaa metafysiikalla.
• Vuonna 467 eaa. Kreikan alueelle putosi iso meteoriitti [ks. Fu Hao], ja samaan aikaan
tehtiin ensimmäiset havainnot Halleyn komeetasta.
• Matematiikassa [ks. Thales; Pythagoras] oltiin siirtymässä ongelmakeskeiseen ’sankarikauteen’. Antiikin kolme klassista ongelmaa olivat ympyrän neliöiminen, kuution kahdentaminen ja kulman jakaminen kolmeen yhtä suureen osaan, ja Anaksagoras pohti näistä
ensimmäistä.

3.12

Empedokles n. 483 - 423 eaa.

Luonnonfilosofi, jonka kirjoituksia tunnetaan vain myöhempien siteerausten välityksellä. Ei edes
ole varmaa ovatko Empedoklesin nimiin laitetut Luonnosta ja Puhdistusmenot kenties yksi ja
sama teos.
Empedokles määritteli neljä alkuainetta eli elementtiä, joista kaikki materia muodostuu: maa,
vesi, ilma ja tuli [vrt. Thales]. Hän osoitti kokeellisesti, että ilma oli näkymätöntä ainetta, ja
juuri tämä nosti sen muiden rinnalle. Elementteihin liitettiin myöhemmin neljä peruslaatua [ks.
Aristoteles, joka määritti myös viidennen elementin, eetterin].
• Vrt. nykyinen aineen olomuotojen jako: kiinteä, neste, kaasu ja plasma.
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• Kiinassa ilman korvasivat konkreettisemmat puu ja metalli [ks. Xunzi ja Han Feizi].
• Ihmiskehoa selitettiin myöhemmin neljän perusnesteen avulla [ks. Hippokrates], ja ihmisen
persoonaa neljän temperamentin avulla [ks. Galenos].

Empedoklesin mukaan maailmassa näkyvä muutos on seurausta kahden kosmisen voiman, rakkauden ja vihan — veto- ja poistovoiman — kamppailusta [vrt. Solon]. Tähän liittyi kosminen
sykli, jonka ääripäissä vain toinen voima vaikuttaa. Elämä on mahdollista vain syklin keskivaiheessa: vetovoiman dominoidessa kaikki alkuelementit ovat tasaisesti sekoittuneet, ja poistovoiman dominoidessa ne ovat täysin eriytyneet toisistaan. Syklin edetessä optimaalista keskivaihetta
kohti elämä kehittyy ja ympäristöön sopeutuvat lajit syrjäyttävät muut [ks. Thales]. Materialistinen ajattelu alkoi kehittyä [ks. Leukippos ja Demokritos; Epikuros].
• Tässä rakkaus ja viha olivat — terminologiasta huolimatta — yhtä materialistisia ilmiöitä
kuin alkuelementitkin. Ennen moderneja vuorovaikutusteorioita atomien tms. välille postuloituja voimia pidettiin usein kuitenkin okkultistisina [ks. myös Platon; Plotinos].
• Empedoklesin skenaariossa evoluutio loi ensin yksittäisiä raajoja ja sisäelimiä, ja vasta
näistä enemmän tai vähemmän toimivia eläimiä! Myös kehityksen toimivuus molempiin
suuntiin on outoa.
Myös aistien [ks. Parmenides ja Zenon] tutkimus alkoi. Empedokles esitti näkemisen emissioteorian: silmästä tuleva valo ’koskettaa’ esineitä. Vaikka teoria sai kannatusta [ks. Platon], syntyi
myös intromissioon perustuva teoria [ks. Leukippos ja Demokritos; Aristoteles].

3.13

Aiskhylos n. 525 - 456 eaa., Sofokles n. 496 - 406 eaa.
ja Euripides n. 480 - 406 eaa.

Näytelmäkirjailijoita kreikkalaisen tragedian kukoistuskaudelta. Tunnetuin komedioiden kirjoittaja, Aristofanes (n. 445-385 eaa.), eli hieman myöhemmin.
• Draama on yksi sanataiteen päälajeista [ks. Homeros], ja tragedia ja komedia sen päämuotoja. Vaikka komedioita voitiin pitää viihteenä [ks. Aristoteles], tragediat olivat myös
kansaanmeneviä.
• Tragedian kehittäjänä pidetään puolimyyttistä Thespisiä 500-luvulta eaa.; esim. englannin
kielessä sana thespian tarkoittikin myöhemmin näyttelijää.
Aiskhylos kirjoitti mm. trilogian Oresteia (458 eaa.) ja Sofokles Kuningas Oidipuksen (n. 430425 eaa.). Euripides tunnetaan edeltäjiään realistisemmasta otteesta: hänen henkilöhahmonsa
puhuivat kansankieltä. Hän piti uskontoja [ks. Hesiodos] psykologisena ilmiönä, ahdistuksen helpottajina [ks. Laozi ja Gautama].
• Euripideen mukaan jumalat luotiin takaamaan ihmisten hyvä käyttäytyminen [ks. Isokrates; Seneca]; tosin tämä nimenomainen kirjoitus voi olla myös Kritiaan (n. 450-403 eaa.)
käsialaa.
Varhainen komedia irvaili yleisön tuntemien henkilöiden virheillä, mikä sitoi ne aikaan ja paikkaan. Esim. Aristofanesin näytelmässä Lysistrata naiset ryhtyvät seksilakkoon saadakseen miehet
lopettamaan peloponnesolaissodan [ks. Herodotos ja Thukydides]. Kyse oli satiirista, joka esitti
kritiikkiä huumorin, tai tarkemmin purevan ivan, avulla. Yksi kohteista oli poliitikko Kleon, jota
Aristofanes (ja esim. Thukydides) piti vaarallisena demagogina [ks. Hammurabi].
• Aristofanes viittaa eräässä näytelmässään tulen tekoon polttolasilla [suurennuslaseista, ks.
Seneca; Ptolemaios].
• Menandros (342-291 eaa.) edusti jo fiktiivisempää ja enemmän arkielämään liittyvää ’uutta
komediaa’ [Terentiuksesta, ks. Cicero].
400-luvulla eaa. näyttämön lavasteisiin tuotiin syvyysvaikutelmaa tarjoavaa ’skenografiaa’ [esim.
Aristoteles käsitteli aihetta myöhemmin]. Ensimmäisellä vuosisadalla eaa. tultaessa tätä illusionismia hyödynnettiin myös freskoissa [ks. Plinius].

3.14. HERODOTOS JA THUKYDIDES
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Herodotos n. 484 - 425 eaa. ja Thukydides n. 460 400 eaa.

Historioitsijoita, jotka suhtautuivat alaansa edeltäjiään vakavammin [myöhemmistä, ks. Polybios;
Tacitus]. Aika ja siten myös historia nähtiin syklimäisenä [ks. Augustinus], ja tämä näkyi myös
Herodotoksen ja Thukydideen ajattelussa. Historiatiede tulkitsee menneiden tapahtumien kulkua
lähinnä kirjallisia lähteitä hyödyntäen. Herodotos sivusi myös kulttuuriantropologiaa [ks. Tacitus]
ja Thukydides arkeologiaa [ks. Lucretius].
• Hekataios (n. 550-476 eaa.) oli Genealogiai (Sukuhistorioita) –teoksessa etsinyt historiallista totuutta myyteistä ja legendoista [ks. Hammurabi; Homeros]. Maantiedettä [ks. Eratosthenes] hän käsitteli teoksessa Periegesis tes ges (Maailman kiertomatka). Hekataioksen
kirjoituksista löytyy ensimmäiset maininnat kelteistä [ks. Hesiodos].
– Myytit ja legendat olivat tarkoitettu koko kansalle, mutta historiatiede syntyi palvelemaan vallanpitäjiä [ks. Hammurabi; Guan Zhong; Panini ja Kautilya].
• Historia ilman kirjallisia lähteitä on muihin kulttuurijäämistöihin keskittyvää arkeologiaa,
jossa tapahtumien sijaan tutkitaan lähinnä muinaisia kulttuureja. Antiikin aikana kyse oli
antikvarismista. Vieraiden aikalaiskulttuurien tutkimus, kulttuuriantropologia, oli lähinnä
maantiedettä. Myöhemmin arkeologia ja kulttuuriantropologia yhdistyivät etnoarkeologiassa.
Herodotoksen, ’historian isän’, Historiateos oli varhaisimpia proosamuotoisia [ks. Homeros] teoksia. Se kuvaa mm. puoli vuosisataa kestäneitä persialaissotia (499-449 eaa.). Herodotoksen mukaan ateenalaiset voittivat persialaiset [ks. Solon; Aristoteles] tasa-arvoisuutensa ansiosta, voidessaan taistella oikeudenmukaisten lakien ja perusvapauksien puolesta [demokratiasta, ks. Solon].
Kyse on isänmaallisuudesta, patriotismista [ks. Cicero].
• Taisteluita käytiin Marathonissa (490), Thermopylaissa ja Salamiissa (480) ja Plataiassa
(479 eaa.).
• Herodotos kuvaa persialaisten ’kuninkaallista tietä’, jota käytettiin nopeaan viestien välitykseen. Yleensä valtiollinen kuriiritoiminta ei palvellut kansalaisten postilaitoksena [ks.
Caesar], mutta ilmeisesti tässä persialainen systeemi oli edelläkävijä.
Kulttuuriantropologina Herodotosta kiinnosti kansojen alkuperä ja niiden tapojen ja uskomusten
suuri vaihtelevuus [heimomoraalista, ks. Aristoteles]. Etnisyyden [ks. Homeros] hän määritteli
yhteisen sukulinjan, kielen ja kulttuurin avulla. Loppujen lopuksi kyse on solidaarisuutta luovasta
yhteistyöstä [ks. Laozi ja Gautama; Zenon ja Khrysippos] joka laajenee myös valtiotasolle [ks.
Tacitus]. Tällöin isänmaallisuuskaan ei rajoittuisi em. instituutionaalisiin tekijöihin.
• Herodotos tunsi tarinat Kreikassa ennen kreikankielistä asutusta vaikuttaneista pelasgeista, jotka olivat omaksuneet uudisasukkaiden kulttuurin kieltä myöten: kielenvaihtoja siis
tapahtuu.
• Kreikkalaiset tunsivat aakkostensa [ks. Homeros] foinikialaisen alkuperän [ks. Hammurabi], ja Herodotos yritti kirjoittaa aiheen historiaa. Foinikialaisilta kreikkalaiset omaksuivat
myös papyruksen.
• Herodotosin mukaan kelttiläisiä kansoja asui ainakin lounaisessa Euroopassa, Pyreneiden
vuoriston läheisyydessä. Britteinsaaretkin saattoivat olla jo osa laajaa lounais- ja keskieurooppalaista kulttuurialuetta, jossa puhuttiin italo-kelttiläisiä kieliä (ehkä paljonkin) ennen antiikin aikaa.
– Kreikan tavoin italo-kelttiläiset kielet olivat indoeurooppalaisia. Indoeurooppalaiset
baltit, slaavit tai germaanit eivät olleet kovin näkyviä Kreikan perspektiivistä [ks.
Hesiodos; Tacitus].
∗ Laajeneva Rooma joutui läheisiin tekemisiin germaanien kanssa [ks. Caesar].
• Herodotos arveli etruskien saapuneen (nykyisen Italian) Apenniinien niemimaalle Anatoliasta. Hän piti etruskeja lyydialaisten [ks. Hammurabi; Solon] jälkeläisinä, mutta todennäköisemmin lyydialaiset ajoivat etruskien esi-isät Eurooppaan n. 1200 eaa. Baskin tavoin
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etruski voi olla Euroopan alkuperäiskieliä, mutta nykyisen tiedon mukaan kansan geenit
eivät juuri poikenneet varhaisten roomalaisten geeneistä.
– Etruskien laajentaessa aluettaan 750-500 eaa. he eristivät etelämpänä asuvat niemimaan asukkaat Keski-Euroopasta, ja vaikuttivat siten itaalisten kielten eriytymiseen
kelttiläisistä.
– Niemimaan eteläiset osat olivat kreikkalaisten asuttamia, joten varhaiset roomalaiset
[ks. Homeros; Solon] asuivat vielä ahtaasti.
• Herodotos kertoi tarinoita skyyttien [ks. Solon] ja sarmaattien naissotureista, amazoneista,
joiden nykyään arvellaan olleen paimentolaisten ’kodinturvajoukkoja’.
• Herodotos kuvasi kissan lemmikkieläimeksi nousua Egyptissä. Kissa oli jo leviämässä Euroopan alueella, tosin paljolti vielä vain hyödyllisenä metsästäjänä. Esim. Britteinsaarille
se saapui noin 300 eaa.
• Maantieteilijänä Herodotos mm. ymmärsi, että joet ennemmin keskittävät asutusta kuin
muodostavat luonnollisia rajoja.

Thukydides tiedosti historiankirjoituksen kestävän arvon edeltäjiään paremmin. Hänelle historia
merkitsi nimenomaan poliittista historiaa, jossa toimijoina ovat intressejään puolustavat valtiot.
Pääteos Peloponnesolaissota käsitteli vuosina 431-404 eaa. käytyä Ateenan ja Spartan välistä sotaa, jonka syynä Thukydides piti spartalaisten pelkoa Ateenan kasvavaa mahtia kohtaan. Thukydideen ansa on moderni termi ajatukselle, että konfliktin pelko voi synnyttää konfliktin, so.
olla itseään toteuttava. Toisaalta siitä, että omaa etuaan ajava kaupunki tai valtio pyrki aina turvallisuuteen [ks. Cicero], seuraa myös että ’realismi’ kansainvälisissä suhteissa ei automaattisesti
tuota sotia [ks. Platon]. Ateenan tappion Thukydides selitti mm. kansan moraalia rappeuttaneella taudilla [ks. Hippokrates], sisäisillä puoluepoliittisilla kiistoilla sekä vastuuttomalla valloitusretkellä Sisiliaan. Nyt demokraattinen valtio näytti heikommalta kuin totalitaarinen (vrt.
yllä).
• Peloponnesolaissotaa pilkattiin myös teatterissa [ks. Aiskhylos, Sofokles ja Euripides].
• Thukydidestä kiinnostivat eräät vanhat arkeologiset hautalöydöt, joista hän teki havaintoja
ja johti spekulaatioita historiaansa. Koska eri kaupunkivaltioilla oli omat kalenterinsa, hän
kehitti myös omaa ajoitusjärjestelmää [ks. Eratosthenes].
• Thukydides selitti vuoden 426 eaa. tsunamin sitä edeltäneen maanjäristyksen seuraukseksi.
Herodotos oli selittänyt 479 eaa. tsunamia Poseidonin [jumalista, ks. Hesiodos] vihalla.
Thukydideen kausaalisessa selityksessä oli kontrafaktuaalinen sävy: ilman maanjäristystä
tsunamiakaan ei olisi tapahtunut [ks. Aristoteles].
Vaikka Persia ja Sparta eivät olleet Ateenan tavoin demokratioita, demokratiat sotivat myös keskenään. Sotia rahoitettiin tuottavalla omaisuudella ja veroilla [ks. Hammurabi; Solon]. Myöhemmin paljon käytetty tapa saada varoja valtiolle oli lainata sitä. Sotien voittajat hyötyivät vielä
niistä, vaikka 200-luvulla eaa. kehittyikin käsite ’Pyrrhoksen voitto’ kuvaamaan menestyksestä
maksettua liian korkeaa hintaa.
• Orjuuttamista oli esiintynyt aina sotien sivutuotteena, ja etenkin kaukoidässä omien (tai
”omiksi” valloitettujen) kansalaisten maaorjuus oli tyypillistä.
– Kiinalaisissa teksteissä kolmannelta vuosisadalta eaa. puhutaan apinoita muistuttavista keltatukkaisista ja vihreäsilmäisistä barbaareista. Rasismi — kuten orjuuttaminenkaan, josta muslimimaailma teki ensimmäisenä teollisuutta — ei ole länsimainen
keksintö.
Vuosina 507-322 eaa. monet Kreikan kaupunkivaltiot olivat demokraattisia. Eräiden filosofien,
myös Thukydideen, mukaan tämä oli syypää hyvin yleisiin sisällissotiin [ks. Platon]. Toisaalta
Ateenan tunnetuin valtiomies, Perikles (n. 495-429 eaa.), puolusti demokratiaa: ”Onnellisuus
juontuu vapaudesta, ja vapaus rohkeudesta”. Hänestä kehkeytyi Kreikan kirjallisuuden ja taiteen
kukoistuskauden symboli. Hallinnon tutkimus alkoi [ks. Aristoteles].
• Ateenan Akropolis-kukkulalla sijaitsevan Parthenonin temppelin rakensi arkkitehti Iktinos
vuosina 447-438 eaa. Samoihin aikoihin vaikuttanut arkkitehti Hippodamos teki tunnetuksi
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kaupunkisuunnittelussa vieläkin tärkeää ruutukaava-ajattelua, jossa leveitä, yhdensuuntaisia pääkatuja leikkasi suorassa kulmassa kapeampia sivukatuja.
– Parthenonia, joka oli ensimmäinen täysin marmorista rakennettu temppeli, koristi
myös suuri määrä marmoripatsaita.

3.15

Protagoras n. 480 - 411 eaa.

Filosofi, yksi ensimmäisiä sofisteja. Muiden sofistien tapaan Protagoras tarjosi retoriikan eli puheja esitystaidon opetusta. Sofistit aloittivat myös kielen [ks. Platon; Aristoteles] ja kirjallisuuden
[ks. Zenon ja Khrysippos] tutkimuksen. Vakavien filosofien kauhuksi he ottivat palveluksistaan
myös maksun.
• Prodikos Kheoslainen (n. 465-395 eaa.) analysoi sanojen tarkkaa merkitystä tavalla, joka
pohjusti [Sokrateen] pyrkimyksiä ymmärtää esim. hyveen merkitystä.
Retoriikkaa tarvittiin kaupunkivaltioiden muuttuessa maatalousvaltaisista monarkioista kauppaa käyviksi demokratioiksi [ks. Solon]: poliittista valtaa haluavat kauppiaat tarvitsivat apua
mm. puheiden pitämisessä ja oikeusopissa. Retoriikalla oli näissä oloissa usein täysin hyväksyttäviä päämääriä [ks. Aristoteles]. Toisaalta suostuttelussa teoreettinen rationaalisuus [ks. Pythagoras] korvautuu helposti motivoidulla päättelyllä [dialektiikasta, ks. Sokrates]. Nykyään voidaan
puhua esim. spinnauksesta ja viisastelusta.
• Motivoidulla päättelyllä pyritään (1) haluttuun mutta huonosti perusteltuun lopputulokseen tai (2) mainostettiin omaa nokkeluutta. Tällöin erilaiset argumentointivirheet [ks.
Aristoteles], kuten esim. olkinukke (väitteen karikatyyrin kumoaminen) tai ad hominem
(henkilökohtaisuuksiin meneminen), ovat tarkoituksellisia.
– Muita tyypillisiä argumentointivirheitä ovat auktoriteettiin vetoaminen ja sille läheinen geneettinen virhepäätelmä [ks. Parmenides ja Zenon].
• Vahvistusharhaan [ks. Zenon ja Khrysippos] liittyy usein motivoitua päättelyä.
Vaikka Protagoras ei tietoteoriassaan [ks. Parmenides ja Zenon] kieltänyt tiedon mahdollisuutta
[skeptisismistä, ks. Pyrrhon; Cicero], hän piti kaikkia väitteitä yhtä tosina [relativismista, ks.
Pyrrhon]. Tämä vaikutti myös sofistiseen etiikkaan [vrt. Platon; Aristoteles] ja estetiikkaan [vrt.
Pythagoras]. Protagoraan mukaan ”ihminen on kaiken mitta”.
• Gorgias (n. 483-376 eaa.) oli jyrkempi: ”mitään ei ole olemassa, ja jos onkin, siitä ei voi
saada mitään tietoa, ja jos saadaankin, sitä ei voi välittää muille”.
Ateisti Prodikos (n. 465-395 eaa.) spekuloi tavoilla joilla ihmiset loivat jumaliansa. Yhtäältä
kehitykseen vaikuttivat aurinko, kuu, joet ja mm. hedelmät, toisin sanoen asiat joista ihmiset
olivat riippuvaisia. Toisaalta (oletetuista) ihmisistä, jotka olivat vaikuttaneet esim. leivän ja viinin
käyttöönottoon, voitiin kehittää jumalia kuten Demeter ja Dionysos; näin maatalous vaikutti
polyteismin syntyyn.
• ’Pyhässä kirjoituksessa’ Hiera anagrafe Euhemeros (n. 330-260 eaa.) esitti, että monet
jumalat ovat alkujaan ansioituneita kuninkaita; puhutaan euhemerismistä.

3.16

Sokrates n. 469 - 399 eaa.

Filosofi, joka siirsi filosofian [ks. Pythagoras; Parmenides ja Zenon] painopistettä etiikan suuntaan [normeista, ks. Ötzi; arvoista, ks. Laozi ja Gautama]. Sokrates uskoi onnellisen elämän olevan hyveellistä ja hyveen nousevan tiedosta [ks. Leukippos ja Demokritos]. Hyve oli myös taito
käsitöiden tapaan. Sokrateen filosofia olikin pragmaattista, ja hän käsitteli jopa johtamistaitoa
[ks. Platon].
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• Sokrates ei jättänyt jälkeensä omia kirjoituksia, mutta hänen oppilaansa varhaiset dialogit
kuvannevat hänen ajatteluaan [ks. Platon].
• Platonin varhaisdialogeissa Sokrateen keskustelut johtavat tilanteeseen, jossa tiedon mahdollisuus asetetaan kyseenalaiseksi. Toisaalta Sokrates vastusti sofistien [ks. Protagoras]
tietoteoreettista nihilismiä, joka ei käytännössä ollut kaukana skeptisismistä [ks. Pyrrhon;
Cicero].

Rationaalisinakin [ks. Pythagoras] eri ihmisten päämäärät voivat olla keskenään ristiriitaisia.
Tämän vuoksi tarvitaan eettisiä arvoja ja periaatteita, joihin liittyy mm. itsehillintää, sitoutumista ja identiteettejä [ks. Cicero]. Moraalin peruskäsitteinä on pidetty reiluutta, empatiaa ja
puhtautta. Tärkeintä näistä, kulttuurista riippumatonta reiluutta eli oikeudenmukaista puolueettomuutta (engl. impartiality), voi kuvata kultaisella säännöllä [ks. Laozi ja Gautama]. Ajatus
että reiluus olisi (ainakin osittain) naturalistista kehittyi hitaasti.
• Itsehillintä on kykyä korvata impulsiivinen, luontainen tai esim. tavaksi tullut (siis jollain
tapaa hallitseva, engl. prepotent) negatiiviseksi koettu käyttäytyminen rationaalisemmalla
vaihtoehdolla. Ihmisten välisenä sitoutuminen liittyy luottamukseen.
• Naturalismi liitettiin lähinnä vain empatiaan, jota kulttuuri toki jalosti [ks. Kungfutse ja
Mozi; Aristoteles; Mengzi ja Zhuangzi]. Empatian ja erityisesti puhtauden status moraalisena arvona on ongelmallinen [ks. Aristoteles].
– Empatian sijaan nykyään voidaan puhua rationaalisesta myötätunnosta, jolla on yhteys reiluuteen.
• Psykologiassa puhutaan prososiaalisesta käyttäytymisestä, jossa painotus on toisten auttamisessa.
Moraalifilosofiassa puhutaan seuraus-, hyve- ja velvollisuusetiikasta. Ensimmäinen painottaa toiminnan seurauksia (kriteereistä, ks. alla), toinen sitä minkälainen ihminen on [ks. Aristoteles],
ja kolmas sääntöihin perustuvia motivaatioita [ks. Laozi ja Gautama].
• Käytännössä moraalifilosofiset järjestelmät yhdistelevät erilaisia etiikkoja, ja em. jako on
syntynyt filosofista analyysiä varten. Voidaan esim. ajatella että seuraukset määrittelevät
moraalin biologista ja kulttuurista evoluutiota, ja näin syntyneet arvot sisäistäneiden ihmisten luonne määrittelee itse moraalisen toiminnan.
Seurausetiikan (konsekventialismin) muodoista Sokrateen kannattamaan (1) eudaimonismiin eli
onnellisuusoppiin [ks. Leukippos ja Demokritos; Platon; Aristoteles] liittyi vahvasti sosiaalisia
arvoja. Nautintoa korostanut (2) hedonismi oli joko karkeaa [ks. Aristippos ja Diogenes] tai hienostunutta [ks. Epikuros]. Kolmas muoto, (3) utilitarismi (hyötyoppi), maksimoi ryhmän hyvinvointia vaatiessaan yksilöiltä uhrauksia yhteisen hyvän nimeen [ks. Kungfutse ja Mozi; Xunzi ja
Han Feizi].
• Eudaimonismissa sosiaaliset arvot nähdään tarpeina. Arvot ovat kulttuurisia, mutta tässä
voi vetää yhteyksiä myös demokratian institutionalisoituihin oikeuksiin [ks. Solon].
Edellä kuvattuun ’altruistiseen’ utilitarismiin (kollektivismiin) liittyy vertikaalista sosiaalista koheesioita (turvallisuutta), ryhmätason mahtiarvoja, ryhmävalintaa ja autoritarismia [ks. Aristoteles]. Kansalaiset ovat valtiota varten.
• Ihmisarvo ei ole kovin relavantti käsite. Parhaimmillaankin tavoitettavissa oleva hyvinvointivaltio ei sekään ole kovin todennäköinen.
– Altruistisessa utilitarismissa kansa, jossa 11 miljoonalla ihmisellä on tasainen 1 yksikön vauraus, on paremmassa asemassa kuin miljoonan ihmisen kansa, jossa on tasainen 10 yksikön vauraus, koska kokonaisvauraus on suurempi (11>10).
Länsimaiset ’utilitaristit’ tulivat korostamaan yksilöiden, eivät ryhmän, utiliteettia: nykyään
maksimoitavana ovat yksilöiden emansipatorisia arvoja [ks. Laozi ja Gautama] tukevat ja siten
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myös oikeudenmukaisesti jaetut toimintaresurssit. Tämä reiluutta korostava sopimusteoreettinen
[ks. Platon] moraali on (individualistisesti) ’mutualistista’ utilitarismia, johon liittyy horisontaalista sosiaalista koheesioita (luottamusta), yksilövalintaa ja liberalismia. Valtio on kansalaisia
varten.
• Emansipatoristen arvojen tulkitseminen eudaimonistisiksi on perusteltavissa.
• Ihmisarvo on relevantti käsite. Hyvinvointiyhteiskunta on jopa todennäköinen lopputulema.
Sokrateen argumentointimuoto oli kysymysten ja vastausten avulla käyty dialogi. Tämä dialektiikka [ks. Parmenides ja Zenon] eli väittelytaito muodostaa parin retoriikan [ks. Protagoras]
kanssa. Sokrates kutsui metodiaan ’kätilötaidoksi’, joka synnyttää viisautta; voidaan puhua yleisestä ’interrogatiivisesta päättelystä’ [deliberatiivisesta retoriikasta, ks. Aristoteles]. Ajatteluakin verrattiin pian sisäiseen dialogiin [ks. Isokrates; Platon], ja ensimmäiset tarkemmat ajattelun
mallit olivat konstruktiivisia [ks. Zenon ja Khrysippos]. Kirjoitustaito oli tekemässä älykkyydestä
laajemminkin sosiaalista [ks. Platon].
• Dialektisessa päättelyssä premissiä (lähtökohtaa) ei tarvitse tietää todeksi, kuten esim.
matematiikkaan soveltuvassa demonstraatiossa (eli apodiktisessa päättelyssä).
– Premissien ja johtopäätösten suhde jakaa päättelyä deduktioon ja induktioon [ks.
Aristoteles].
• Sokrateen vastustajat pitivät tämän metodia retorisena juonitteluna, ja Ateenan kaupunkidemokratia tuomitsi hänet kuolemaan. Tällä oli suuri vaikutus myöhempään filosofiaan
[ks. Platon].
Viisautta tarvitaan kun (yhden ja saman, vrt. moraali yllä) ihmisen rationaaliset päämäärät
ovat keskenään ristiriitaisia tai ristiriita on nykyhetken ja tulevaisuuden välillä (aikapreferenssi).
Älykkyys, rationaalisuus, viisaus ja niiden suhteet sekä esim. tahdonvoima ovat psykologisen
tutkimuksen kohteita [ks. Aristoteles].
• Tahdonvoima, kyky asettaa pitkän tähtäimen hyödyt (edes joskus) lyhyen tähtäimen hyötyjen edelle, on suosinut kulttuurin kehitystä. Se vastaa viisaudessa samaa kuin itsehillintä
moraalissa. Usein kyse on itsensä sitouttamisesta johonkin, sinnikkyyttä, ilman moraaliin
liittyvää ihmisten välistä luottamusta.
• Runous [ks. Sapfo] vaati Sokrateen mukaan ’hulluutta’.
Sokrates uskoi sielun kuolemattomuuteen ja piti filosofiaa kuolemaan valmistautumisena. Hänen
viimeiset sanansa olivat ”Kriton, olemme Asklepiokselle kukon velkaa”. Asklepios oli lääkinnän
ja terveyden jumala, jolle parantuneet uhrasivat tyypillisesti juuri kukon: Sokrateelle elämä oli
tauti!
• Asklepioksen temppelit toimivat eräänlaisina sairaaloina [ks. Hippokrates].

3.17

Leukippos s. n. 470 ja Demokritos n. 460 - 370 eaa.

Filosofeja, jotka kehittelivät atomioppia. Leukippos esitti, että materia koostuu keskenään identtisistä, näkymättömistä ja jakamattomista hiukkasista, atomeista (kreik. atomos, jakamaton).
Demokritos kehitti teoriaa edelleen, ja vain hänen kirjoituksiaan jäi jälkipolville.
• Atomiopin esiasteina voidaan pitää Pythagoraan geometrisiä ’pisteitä’ ja Anaksagoraan
[ks. Thales] ’siemeniä’.
Atomeja on eri tyyppisiä, ja niillä on taipumus liittyä toisiinsa. Esim. Demokritoksen näkemisen intromissioteoriasta [vrt. Empedokles] näkyvistä atomikasautumista irtautuu ympäristöön
atomeja, jotka silmään osuessaan vuorovaikuttavat sielun atomien kanssa. Tämä johti skeptiseen
[ks. Pyrrhon; Cicero] johtopäätökseen: aistit eivät kuvaa atomien ja tyhjiön ’oikeaa’ todellisuutta.
Myös kieli oli läpeensä konventionaalista [vrt. Platon].
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• Atomiteoriaa vastustaneet keksivät toisenlaisia intromissioteorioita [ks. Aristoteles].
• Demokritoksen teoria ei pyrkinyt selittämään arkikokemuksia maailmasta.

Satunnaisesta tuesta [ks. Epikuros] huolimatta atomiopin materialismia lähinnä kritisoitiin. Myös
ajatus atomien välisestä tyhjiöstä herätti vastustusta [vrt. Parmenides ja Zenon].
• Ajan tunnetuin ateisti Diagoras Meloslainen oli mahdollisesti ollut Demokritoksen opissa.
Matemaatikkona Demokritos kehitti mm. yhtälön pyramidin tilavuuden laskemiseksi. Hän myös
päätteli, että osa lumen sulamisvedestä päätyy vesihöyryksi ilmakehään ja etelään suuntautuvien
tuulten mukana sateeksi mm. Niilin tulvia aiheuttamaan [ks. Aristoteles]. Kasveja Demokritos
vertasi ylösalaisin käännettyihin ihmisiin: juuret ovat tärkeitä.
Moraalifilosofiassa Demokritos korosti [Sokrateen tavoin] sekä tiedon merkitystä synnin välttämisessä että onnellisuuden merkitystä moraalisessa elämässä. Hän ei uskonut ruumiin korruptoivan
sielua, ja häntä onkin kutsuttu ’nauravaksi filosofiksi’.

3.18

Hippokrates n. 460 - 377 eaa.

Lääketieteen isä. Vaikka Hippokrates kirjoitti lukuisia omia teoksia, myöhemmin syntynyt laaja
kokoelma Corpus Hippocraticum on usean eri kirjoittajan yhteisteos. Ajalle tyypilliseen tapaan
Hippokrates työskenteli Asklepioksen temppelissä [ks. Sokrates]. Hippokrateen poika, Thessalos,
oli myös lääkäri; myös hänen teoksiaan on voitu laittaa isän nimiin.
• Lääkäri Hippokratesta ei pidä sekoittaa samaan aikaan eläneeseen matemaatikkoon, Hippokrates Khioslaiseen, joka tutki ympyrän segmenttejä. Hippias Elislainen käsitteli pian
käyrää, joka ei ollut ympyrä eikä suora.
Hippokrateen mukaan sairauksien etenemistä voitiin ennustaa ja niitä tuli selittää ulkoisten tekijöiden, esim. ruokavalion ja juomaveden laadun, jopa ilmaston ja maaperän, avulla. Hän erotti
kulkutaudit kotoperäisistä taudeista ja huomasi, että paljon matkustavat ihmiset sairastavat
todennäköisemmin kuin muut. Termi ’syöpä’ esiintyy ensimmäisenä hänen teksteissään. Hippokrates jopa havaitsi laihuushäiriön olevan naisilla paljon yleisempiä kuin miehillä. Hän piti
epilepsiaa, ’pyhää tautia’, elintoimintojen häiriönä. Sielun hän samaisti lämpöön [ks. Thales;
Galenos].
• Hippokrateen aikana tunnettiin jo puuhiilen [ks. Ötzi] kyky puhdistaa vettä [vrt. Hammurabi]. Aktiivihiili perustuu tähän.
• Epidemiassa tartuntataudin yksittäisten tartuntojen lähdettä ei enää pystytä määrittämään. Kulkutaudin lisäksi myös kotoperäinen (endeeminen) tauti voi levitä epidemiaksi.
– Pandemia on maailmanlaajuinen epidemia.
– Tartuntatauteja vastaan jo antiikissa käytetty karanteeni on esimerkki behavioristisesta immuunisysteemistä, jota tukee mm. biologinen inhon tunne.
• Epilepsian ja skitsofrenian kaltaisiin sairauksiin liittyviä näkyjä on tulkittu todisteiksi erillisen näkymättömän todellisuuden ja sen tavoittavan, ruumiista erillisen sielun olemassaolosta.
– Samaanit pyrkivät simuloimaan näitä kokemuksia mm. paastoamisella ja hallusinaatioita aiheuttavilla aineilla [ks. Ötzi].
Hippokrateen koulukunnan dogmaattinen lääketiede perustui nk. humoraaliopin neljälle nesteelle: veri, lima, keltainen sappi ja musta sappi [vrt. Empedokles]. Oppia hyödynsi mm. Diokles Karystolainen (n. 375–295 eaa.), joka tutki myös lääkekasveja [vrt. Theofrastos]. Filinos Koslaisen
200-luvun puolivälissä eaa. perustama empiirinen koulukunta kielsi lääketieteellisen teoretisoinnin [vrt. Galenos].
• Vaikka humoraalioppi liitettiin jo varhain myös psykologiaan, neljän temperamentin teoria
kehittyi myöhemmin [ks. Galenos].

3.19. ISOKRATES
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• Myös anatomia kehittyi [ks. Aristoteles; Herofilos ja Erasistratos]. Toisaalta, vaikka 400luvulla eaa. elänyt Alkmaion Krotonlainen päätteli ajattelun tapahtuvan aivoissa, sydäntä
pidettiin ajattelussa tärkeämpänä vielä pitkään [ks. Galenos].
Suurin osa tarttuvista taudeista on peräisin kotieläimistä ja alkoivat levitä ihmisten keskuudessa vasta asutustiheyden kasvaessa; mm. muinaisen Egyptin vitsaukset ovat tunnettuja. Vuosien
430-426 eaa. Ateenan lavantautiepidemia vaikeutti sotimista [ks. Herodotos ja Thukydides; isorokosta, ks. myös Galenos]. Monet tappavista tartuntataudeista heikentyivät nykyisin tunnetuiksi
lastentaudeiksi.
• Vakavat epidemiat ja nälänhädät [ks. Hammurabi] ovat kuolleisuuskriisejä. Nykyisin rajaksi voidaan määritellä esim. 40 vuosittaista kuolemaan 1000 henkilöä kohti. Pidemmän
aikavälin perustasoon vertaamalla voidaan määritellä myös ’ylikuolleisuus’.
• Myös eläinten ja ihmisten ulosteet levittävät tauteja, samoin kuin maanviljely suosiessaan
tauteja levittäviä hyönteisiä. Metallien työstö [ks. Ötzi; Hammurabi; Fu Hao] aiheutti laajalti myrkytystiloja, mikä heikensi ihmisten immuunipuolustusta.
• Useat sairaudet, esim. tyypin 2 diabetes, sydäntaudit ja osittain myös syövät, ovat elintapasairauksia.
– Tyypin 1 diabetes on autoimmuunisairaus. Virtsan sokerisuutta lisäävä diabetes tunnettiin Hippokrateen aikana jo eri puolilla maailmaa, myös Kreikassa.
– Monet elintapasairaudet (engl. lifestyle diseases) ovat elintasosairauksia (diseases of
affluence) eli perustuvat korkean elintason mahdollistamiin huonoihin elintapoihin.
Toisaalta korkea elintaso myös nostaa elinikää suojatessaan köyhyyden mukanaan tuomilta sairauksilta (powerty related diseases). Tämä antaa tilaa vanhuuden mukanaan
tuomille sairauksille, jotka voisi ehkä erottaa em. elintasosairauksista.
Käsite ’keskimääräinen elinikä’ ei ole kovin hyödyllinen ennen modernia lääketiedettä, koska
merkittävä osa lapsia kuoli hyvin varhaisessa vaiheessa. Hippokrateen ihmisen ikäkausijaossa
49-56 vuotiaat laskettiin ikääntyneiksi ja näitä vanhemmat vanhuksiksi [ks. Priscianus].

3.19

Isokrates 436 - 338 eaa.

Ateenalainen puhuja ja humanisti, joka kehitti koulutusta [ks. Hesiodos]. Isokrates osittain välitti
ja osittain kehitti ajatusta vapaille miehille sopivista vapaista taidoista (lat. artes liberales).
Niiden rinnalla tunnettiin useita ammatillisia, ’mekaanisia’, taitoja. Kansalaisyhteiskuntaa [ks.
Ötzi] loivat koulutusta tarjonneet säätiöt, jotka rahoittivat toimintansa lainaustoiminnalla ja
kiinteistösijoituksilla [ks. Cicero].
• Säätiöt ovat omistusta hallinnoivia yksityisoikeudellisia oikeushenkilöitä [ks. Hammurabi]. Muita kolmannen sektorin kollektiivisia oikeussubjekteja ovat jäsenyyteen perustuvat
(esim. aatteelliset) yhdistykset. Markkinoiden puolella sellaisia ovat kaupallista toimintaa
harjoittavat yhtiöt [ks. Solon; Polybios]. Valtiot ja kunnat ovat julkisoikeudellisia oikeushenkilöitä.
Vapaat taidot jakautuivat humanistiseen triviumiin ja matemaattiseen quadriviumiin. Myöhemmin Varro [ks. Caesar] levitti tätä jakoa eteenpäin.
• Humanistinen trivium
– (1) grammatiikka [eli kielioppi, luku- ja kirjoitustaidosta, ks. Hammurabi], (2) retoriikka [puhe- ja esitystaito, ks. Protagoras; Aristoteles] ja (3) dialektiikka [väittelytaito,
ks. Sokrates]
• Matemaattinen quadrivium
– (4) aritmetiikka, (5) geometria, (6) astronomia ja (7) musiikki
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Dialektiikan sijaan myöhemmin puhuttiin logiikasta. Kreikan kielessä sanalla ’logos’ on paljon
merkityksiä, mm. puhe ja päättely. Isokrates [kuten myös Platon] piti ajattelua sisäisenä dialogina.
Vaikka astronomia (tähtitiede) laskettiin vapaisiin taitoihin, luonnontieteitä ei juuri arvostettu
[ks. Platon; Arkhimedes]. Arkkitehtuuri, lääketiede ja esim. alkemia laskettiin mekaanisiin taitoihin, joihin kuuluivat myös maanviljely, metsästys/kalastus, kauppa, navigaatio, käsityötaidot,
teatteri ja urheilu. Esim. metallintyöstö [ks. Ötzi; Hammurabi; Fu Hao] vaati korkeaa teknistä tasoa, ja oppipoika-kisälli-mestari –järjestelmällä lienee pitkät perinteet sen ylläpitämiseksi.
Mekaaniset taidot pohjustivat luonnontieteellistä kehitystä [esim. kemiasta, ks. Aristoteles].
• Ammattikuntalaitoksia syntyi jo antiikin Roomassa, mutta enemmän vasta keskiajalla.
Yhteiskunnan infrastruktuurien ylläpitoa ulkoistettiin em. säätiöille laajemminkin [vrt. Polybios].
Vaikka Isokrates piti jumalia keksittyinä sosiaalisen kontrollin välineinä [ks. Aiskhylos, Sofokles
ja Euripides; Seneca], hän piti tätä kontrollia tarpeellisena; eräänlaista ulkoistusta tämäkin.

3.20

Aristippos n. 435 - 366 eaa. ja Diogenes Sinopelainen
n. 408 - 320 eaa.

Filosofeja; Aristippos kehitti kyreneläisyyttä ja Diogenes oli varhainen kyynikkojen koulukunnan edustaja [Antisthenesista, ks. Platon]. Yhteistä näille oli etenkin häiriintymättömän elämän
ideaali (kreik. ataraxia), joka tuli tärkeäksi myös skeptisismissä [ks. Pyrrhon; Cicero].
Siinä missä kyreneläisyyteen kuului nautintoja korostava hedonismi [ks. Sokrates], varhaisten
taolaisten [ks. Laozi ja Gautama; Mengzi ja Zhuangzi] tavoin ’paluuta luontoon’ vaatineet kyynikot elivät askeettisesti [ks. myös Pyrrhon; Jeesus] ja halveksivat sivistystä, filosofia mukaan
lukien.
• Kyse oli enemmän elämäntavoista kuin maailmaa tutkivista filosofisista opeista.
Kyreneläisten ja kyynikoiden ero ei ollut niin suuri kuin em. kuvauksesta voisi kuvitella. Kyreneläisen Annikerisin (300-luvulla eaa.) mukaan myös kunnia ja ystävyys ovat miellyttävinä
tavoittelemisen arvoisia. Osa kyreneläisistä katsoi ihmisen pystyvän vain minimoimaan kärsimystä. Toisaalta kyynikkojen asketismi ei koskenut toimintoja jotka he katsoivat luonnollisiksi;
esim. seksuaaliset aktit ja auringosta nauttiminen olivat sallittuja.
• Diogenes — joka tunnetaan keskisormieleestä — toivoi, että nälänkin voisi tyydyttää vatsaa hieromalla. Jopa insestiä ja ihmissyöntiä voitiin pitää luonnollisina asioina. Kyynikko
Krates (n. 365-285 eaa.) ja hänen vaimonsa Hipparkheia olivat ’performanssitaiteilijoita’,
jotka paitsi esiintyivät alasti, myös virtsasivat ja ulostivat sekä masturboivat ja parittelivat
julkisesti.
Kyreneläisyys pohjusti vähemmän itsekästä epikurolaisuutta [ks. Epikuros]. Diogenes piti itseään maailmankansalaisena [ks. Kungfutse ja Mozi], mikä vaikutti stoalaisuuteen [ks. Zenon ja
Khrysippos].

3.21

Platon n. 427 - 347 eaa.

Filosofi [Sokrateen oppilas], jota voidaan [pythagoralaisia paremmin] kutsua filosofian isäksi.
Platonin laaja tuotanto, joka on säilynyt lähes kokonaisuudessaan, koostuu lähinnä dialogeista,
joissa Sokrates on pääosassa. Vuonna 387 eaa. hän perusti Ateenan akatemian, joka pysyi instituutiona pystyssä aina vuoteen 529 jaa. asti. Akatemiaa voidaan pitää varhaisena yliopistona
[ks. myös Mengzi ja Zhuangzi].

3.21. PLATON
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• Varhaiset dialogit keskittyvät hyveen ongelmaan ja kuvaavat Sokrateen filosofiaa, vaikka
korostanevat liikaa tämän ’tietämättömyyttä’ päättymällä aina umpikujaan (kreik. aporia).
Keskikausi ja myöhäistuotanto kuvannevat Platonin omaa filosofiaa. Myöhäiskautta voi
myös pitää jossain määrin teologisena [ks. Zenon ja Khrysippos].
– On myös esitetty, että Platonin töitä tulisi pitää sanataiteena, joka ei pyri yksittäisten
filosofien — edes Platonin itsensä — ajattelun historiallisen tarkkaan kuvaukseen.
• Whiteheadin mukaan ”länsimainen filosofia on joukko reunahuomioita Platonin teoksiin”.
Metafysiikassa Platon edusti (objektiivista) idealismia [ks. Parmenides ja Zenon; Anaksagoras].
Ylin kaikista on ’hyvän’ idea; muita ovat esim. ’oikeudenmukaisuus’ ja ’kauneus’, mutta myös
’ihminen’ ja esim. ’tuoli’. Ne ovat myös universaaleja eli yleiskäsitteitä, joiden nojalla tietyt partikulaarit, yksittäiset oliot, ovat samanlaisia. Ideat ovat myös omassa itsenäisessä todellisuudessa
todella olemassa olevia olioita (Faidon); kyse on käsiterealismista. Ideoiden maailmaan liittyy
myös luolavertaus (Valtio); Platon ei siis myöhemminkään hylännyt ideaoppia, vaikka tutki siihen liittyviä ongelmia (Parmenides) ja kehitti sitä (Sofisti). Platonin teoriassa olla-verbiin liitettiin elealaisen samuusolemisen rinnalle predikaatio, so. jonakin tai jonkinlaisena oleminen [ks.
Aristoteles].
• Platonin ideoita voidaan kutsua myös muodoiksi. Tässä jälkimmäistä termiä käytetään
vain Aristoteleen teorian yhteydessä.
• Yleiskäsitteet eivät täysin vastaa samaa kuin abstraktit oliot. Siinä missä keskiajalla keskusteltiin edellisistä, nykyfilosofia puhuu jälkimmäisistä.
Nk. universaalikiista synnytti joukon teoriaperheitä [ks. myös Plotinos]. (1) Platonin em. käsiterealismi on (latinaksi) ante rem eli ennen oliota –teoria. Siitä on myös teologinen muoto:
yleiskäsitteet sijaitsevat jumalan mielessä. (2) Maltillisessa realismissa yleiskäsitteet sijaitsevat
yksilöolioissa; tämä on in rebus eli oliossa-teoria [ks. Aristoteles]. (3) Konseptualismin mukaan
yleiskäsitteet ovat vain ihmismielessä sijaitsevia käsitteitä; voidaan puhua käsitenominalismista.
(4) Jyrkimmän nominalismin mukaan vain yksilöolioita on olemassa. Kuten yleensä filosofiassa, monet teoriat eivät noudattaneet näitä rajoja. Varhainen nominalismin puolustaja oli Antisthenes (n. 455-360 eaa.), joka sanoi näkevänsä hevosia mutta ei ’hevoisuutta’ [ks. Zenon ja
Khrysippos]. Esim. muuli (engl. mule), aasiorin ja hevostamman lajiristeymä, oli jo tunnettu.
• Modernissa ’nominalistisessa platonismissa’ universaalit ovat abstrakteja partikulaareja.
• Hevosorin ja muulitamman jälkeläinen, muuliaasi (engl. hinny), poikkeaa muulistakin.
• Askeettisuus yhdisti Antisthenesin kyyniseen koulukuntaan [ks. Aristippos ja Diogenes].
Koska aistit [ks. Empedokles] eivät tavoita ideoiden ’perimmäistä olevaisuutta’, ideat voi tajuta
vain järjen avulla; tietoteoreettisesti Platon oli rationalisti [ks. Parmenides ja Zenon]. Ideoiden
maailma on järjen tavoitettavissa sen takia, että sielu on ikuinen ja sillä on tosiolevaisesta tietoa
(Menon). Vaikka tämä tieto unohtuu syntymässä, filosofit voivat palauttaa sen mieleensä; sekin
auttaa, että ideat ovat ikuisia ja muuttumattomia. Teoria on tulkittu myös syväsuuntautuneen
aktiivisen oppimisen puolustukseksi [ymmärtämisestä, ks. Zenon ja Khrysippos]. Platonille tieto oli hyvin perusteltu tosi uskomus, joka on stabiilimpana arvokkaampi kuin vain onnekkaan
sattuman ansiosta tosi uskomus (Theaitetos).
• Tässä filosofiaan tulee järkeen perustuva a priori –tieto, esim. matematiikka. Kokemus
synnyttää a posteriori –tietoa.
• Vain tosiolevaisesta voi olla tietoa, sillä muuttuvassa aistimaailmassa ei koskaan päästä
mielipiteitä syvemmälle. Tämä asetti rajat empiiriselle luonnonfilosofialle.
Ajattelua Platon vertasi sisäiseen dialogiin [ks. Isokrates]. Hän käsitteli myös sosiaalista epistemologiaa eli tiedon tuottamiseen, levittämiseen ja käyttämiseen liittyviä sosiaalisia prosesseja
ja instituutioita (Kharmides). Antiikissa ajankohtaisia aiheita olivat interrogatiivinen päättely
[ks. Sokrates] ja deliberatiivinen retoriikka [ks. Aristoteles]. Tosin skeptikot [ks. Pyrrhon; Cicero]
eivät näihinkään luottaneet.
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• Ainakin hyvin organisoitu ryhmätason järkeily vähentää argumentointivirheitä [ks. Protagoras; Aristoteles]. Myös asiantuntijuuteen liittyvä työnjaon käsite on tärkeä; myöhemmin
puhuttiin tiedeyhteisöistä.

Etiikassa Platon yhdisti [Sokrateen tavoin] tiedon, hyveen ja onnellisuuden. Hän kysyi oliko hyvä
hyvää sen takia, että jumala halusi sitä, vai halusiko jumala ihmisiltä hyvyyttä, jolla on esim.
naturalistinen perusta (Euthyfron). Suosiessaan jälkimmäistä vaihtoehtoa Platon mm. pohjusti
luonnonoikeuden käsitettä [ks. Thales; Aristoteles]. Näin jumalan tai jumalien olemassaoloa ei
voi johtaa moraalin olemassaolosta [ks. Plotinos], eikä ateismi implikoi moraalittomuutta. Tästä
huolimatta Platon ei itse ollut ateisti (ks. alla). Vegetarismia [ks. Pythagoras] hän suositteli
kaikille. Myös Kiinassa luotiin autonomista eli teologiasta riippumatonta etiikkaa [ks. Kungfutse
ja Mozi].
• Jumala voisi (periaatteessa) motivoida naturalistiseen hyvään palkitsemalla siitä esim. kuolemanjälkeisellä elämällä. Antiikissa korostettiin kuitenkin hyveen itsensä palkitsevuutta.
• Käsitykset synnistä ovat muuttuneet [esim. oudoista jumalan käskyistä, ks. Laozi ja Gautama]: uskonto on riippuvainen moraalista, ei päinvastoin.
Platonin mukaan erilaisia synnynnäisiä kykyjä pitää jalostaa, paitsi yksilöiden oman hyvinvoinnin ja onnellisuuden lisäksi, myös yhteiskunnan hyväksi. Teoksessa Valtio hän selitti moraalia
mutualistisen utilitaristisella [ks. Sokrates] sopimusteorialla. Yhteistyö nostaa tuottavuutta, mutta rikollisuus heittää kapuloita rattaisiin. Koska myös väärintekijän saama hyöty on tyypillisesti
pienempi kuin uhrien menetykset, yhteiskunta jäsenineen hyötyy yhteisesti sovituista normeista
[ks. Ötzi]. Näin esim. väkivaltaa ei tarvitse tuomita abstraktina elämän pyhyyden tms. loukkauksena vaan konkreettisena häiriötekijänä.
• Ksenofon (n. 430-355 eaa.) kirjoitti kaupunkien työnjaosta (Oikonomikos).
• Myöhemmin laajemmilla (hypoteettisilla) yhteiskuntasopimuksilla on selitetty sekä valtion
syntyä että sen rajoittamista.
• Platon tunsi politiikan perusparadoksin: yhteiskunta ei voi yhtä aikaa olla sekä oikeudenmukainen, vapaa että tasa-arvoinen. Jos yhteiskunta on oikeudenmukainen, ahkeruus
palkitaan. Jos se on vapaa, varallisuus annetaan lapsille. Tällöin se ei kuitenkaan voi olla
tasa-arvoinen, sillä osa ihmisistä perii varakkuutensa ilman omaa panosta.
Luonnonoikeus ja utilitaristiset sopimusteoriat eivät ole sidoksissa kulttuuriin. Euthyfron-dialogissa Platon käsitteli myös päinvastaista heimomoraalia, joka rajasi em. tasavertaisen kohtelun
omaan yhteisöön [ks. Aristoteles].
Etiikka vaikuttaa rangaistusteorioihin. (1) Retributiivisen teorian [ks. Ötzi] rinnalle syntyi utilitaristinen teoria, kun Platon käsitteli rangaistuksia niiden estävyyden (engl. deterrence) näkökulmasta (Gorgias). Nykytermein (2) erityisestävä pelote johtaa rikolliset kaidalle polulle ja (3)
yleisestävä pelote luo muille varoittavan esimerkin. Neljäs teoria perustuu rikollisen (4) inkapasitointiin, so. vaarattomaksi tekemiseen.
• Erityisestävästä pelotteesta kehittyi myöhemmin rikollisen kuntouttamiseen keskittyvä rangaistusteoria. Yleisestävyys ajateltiin myöhemmin välillisenä, so. omantunnon ja syyllisyyden tunnon kautta sisäistettynä ilmiönä.
• Selkeistä kategorioista pitävät filosofit tulkitsevat retribuution kostoksi, vaikka se on yhteisön jaettuna systeeminä utilitaristinen4 .
Koska Platon piti demokratiaa [ks. Solon] syypäänä Sokrateen kuolemantuomioon, Valtio-teoksessaan hän kannatti filosofivetoista yhteiskuntaa: hallinto oli taito, joka vaati koulutuksen [ks.
Isokrates]. Johtajiksi tuli valita ihmisiä jotka eivät halua valtaa. Hallitsevan luokan tuli elää ilman perhettä ja omaisuutta [vrt. Aristippos ja Diogenes; Zenon ja Khrysippos]. Tämä luokka
4 Esim. Dennett puhuu oikeudenmukaisten seuraamusten (engl. just deserts) puolesta vaikka tuomitsee retribuution kostona (Dennett & Caruso (2021))
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edusti järkisielua siinä missä toimeenpanijat (vartijat) edustivat intosielua ja kansa halusielua
(sieluista, ks. alla). Edes myöhempi (ks. alla) lakien [ks. Hammurabi; Solon] huomiointi ei poistanut Platonin valtioteoriansa Spartan mallista johdettua autoritaarista perusvirettä, jossa oli
myös ripaus teokratiaa [hallinnon tutkimuksesta, ks. Aristoteles].
• Kun (1) filosofien monarkiasta tai aristokratiasta vähennetään viisautta, saadaan (2) timokratia [ks. Solon]. Kun siitä vähennetään lujatahtoisuutta, saadaan (3) oligarkia. Kun
siitä vähennetään itsehillintä, saadaan (4) demokratia. Kun siitä vähennetään viimeisetkin
oikeudenmukaisuuden rippeet, saadaan (5) despotia.
– Tässä lujatahtoisuus poikkeaa halusielun ja jopa intosielun arveluttavammasta tahdosta.
• Em. Ksenofon piti johtamista tieteenalana [ks. myös Sokrates].
• Viisaiden vallasta on käytetty termiä epistokratia (engl. epistocracy, noocracy). Meritokratia on jotain muuta [ks. Aristoteles].
Platonin mukaan järjen (kreik. nus, logos) tuli kontrolloida halua (epithymia) ja kesyttää kunnian tavoittelu (thymos). Vaikka tällainen tunteiden hallinta [kreik. metriopatheia, ks. myös Epikuros] oli jyrkempää kuin Aristoteleen filosofia, kyse ei kuitenkaan ollut stoalaisesta tunteiden
hävittämistä. Platon määritteli (1) järkisielun kuolemattomaksi ja vapaaksi ihmiskehosta riippuvaisista tunteista. Näistä (2) halusielua ohjaavat nautinnon ja kärsimyksen tunteet, (3) intosielua
mahdollisuuksiin ja uhkiin liittyvät tunteet. Tavoitteisiin liittyy etukäteen pelkoja ja toiveita, jälkikäteen surua ja iloa; nämä muodostivat Platonin perustunteet. Aristoteles tuli analysoimaan
tarkemmin jo Platonin tunteisiin liittämää affektia. Myös tahto alkoi muotoutua filosofisena käsitteenä [ks. Aristoteles; Zenon ja Khrysippos].
• Platonin tunteiden vastaisuus tulee esille esim. Timaios-dialogissa. Muista Platonin teoksista poiketen Faidros-dialogissa myös halu- ja intosielut laskettiin kuolemattoman sielun
osiksi ja tämän kohouttajiksi kohti ideaalitodellisuutta. Platonisen rakkauden käsite liittyy
tähän.
– Faidroksesta käy ilmi, että todennäköisyys määriteltiin yleisimmän mielipiteen kautta
jonkin asian uskottavuutena etenkin oikeudenkäynnissä [vrt. Pythagoras].
Oppinsa tueksi Platon tuomitsi taiteen, vaikka oli aikaisemmin puolustanut oraalista traditiota,
so. runoutta, sen muistia kehittävän laatunsa tähden. Taide jäljittelee kuitenkin ideoiden jäljitelmiä eli aistihavaintoja, eikä siten johda ideoiden itsensä ymmärtämiseen rationaalisen ajattelun
tavoin.
• Platon mm. halveksi käsitystä runouden vertauskuvallisuudesta [ks. Zenon ja Khrysippos].
Taide merkitsi intohimojen ja tunteiden vaarallista ruokkimista, ja ansaitsi jopa tulla sensuroiduksi.
Platon uskoi [pythagoralaiseen] näkemykseen maailmasta lukusuhteiden hallitsemana kokonaisuutena. Tämä tulee ilmi mm. Timaioksessa, Platonin myytissä maailman luomisesta. Siinä ’demiurgi’ luo — olemassa olevan ideamaailman mallin mukaan — järjestystä jo olemassa olevasta
kaaoksesta. Alkuelementit esim. muodostuvat säännöllisistä monitahokkaista, Platonin kappaleista. (Platonin toteamus ”maailma on kirjoitettu matematiikan kirjaimin” ei siis tarkoita samaa kuin esim. Galileon sanomana myöhemmin.) Samalla syntyi ’maailmansielu’ [ks. Hammurabi; Laozi ja Gautama; Zenon ja Khrysippos; Plotinos]. Maailma on järkevä ja teleologinen [ks.
Aristoteles], päämääränä hyvyys.
• Platonin ikuinen sielu ja maailman luominen ovat ristiriitaisia ajatuksia, joita mm. Plutarkhos [ks. Tacitus] yritti sovitella yhteen.
• Platonille matematiikka oli ’ilmiöiden pelastamista’ [ks. Aristoteles], ei todellista tietoa [ks.
Geminus]. Kokeellista tutkimusta ei arvostettu [ks. Isokrates; Arkhimedes], ja materialistinen teknologia suorastaan häpäisi geometrian.
– Tässä yhteydessä Platon tuki näkemisen emissioteoriaa [ks. Empedokles], ja geometrian harrastajat jatkoivat tästä [ks. Eukleides; Ptolemaios]. Teorian ongelmat kyllä
tunnettiin [ks. Galenos].
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• Platon levitti tarua Atlantiksen tuhoutuneesta kulttuurista Timaioksen lisäksi myös dialogissa Kritias.

Teoksessa Lait Platonin teologia saa militantteja, ateismia vainoavia, piirteitä. Teos on oikeastaan Valtio 2.0, näennäisesti realistisempi, mutta yhä mielipiteissään jyrkkä. Esim. kansainvälinen kauppa piti sälyttää valtiolle, jotta kansalaiset välttyisivät korruptoivilta vierailta ajatuksilta. Platon väheksyi muutenkin kauppaa [ks. Hesiodos; Solon]. Esim. sopimusoikeuden kaltaisia
käytännön asioita teoksessa käsitellään vain lyhyesti.
• Platon esitti, että sotaan varautuminen on paras tapa turvata rauha [vrt. Herodotos ja
Thukydides].
Antiikin ainoa merkittävä kielioppi syntyi Intiassa [ks. Panini ja Kautilya]. Platon itse tutki
substantiivien (nimisanojen) ja verbien (teonsanojen) eroa [ks. Protagoras]. Hän ymmärsi että
vain substantiivin ja verbin sisältävä lause voi olla joko tosi tai epätosi (Sofisti), mikä loi pohjaa
logiikan kehitykselle [ks. Aristoteles]. Kielifilosofisessa teoksessa Kratylos Platon piti kieltä kutomiseen ja laivanrakennukseen verrattavana teknologiana. Sanojen merkitykset muotoutuvat ja
muuttuvat ihmisten toimesta, ja Platon vertaili aikansa kieltä varhaisten eeposten [ks. Homeros]
kieleen. Oraalisen kulttuurin aikana runollisuudella oli suuri merkitys. Platon korosti sanojen
äänneasun ja merkityksen alkuperäisiä yhteyksiä eli vastusti konventionalismia [ks. Leukippos ja
Demokritos]. Epikurolaiset [ks. Epikuros; Lucretius] tulivat olemaan samoilla linjoilla.
• Muiden sanaluokkien määrittely osoittautui vaikeammaksi, ja etenkin adjektiivien hahmottaminen omaksi ryhmäkseen kesti kauan. Jopa Dionysios Traakialaisen (n. 170-90 eaa.) kirjoittama pidetty kreikan kielioppi Tékhnē grammatiké on osoittautunut (johdantoa lukuun
ottamatta) varhaisen keskiajan työksi.
• Ajatus oli, että koska konventioista sopiminen vaatii kieltä, kielen synnyn tulisi siten perustua johonkin muuhun.
Kun Platonin varhaisten dialogien merkitys korostui 200-luvulla eaa., Akatemiasta tuli uuden
skeptisismin tyyssija [ks. Pyrrhon]. Noin sata vuotta myöhemmin ’dogmaattinen’ käänne keskiplatonismiin toi paluun myöhäistuotannon tutkimukseen. Uuspythagoralaisuuden avustuksella
siitä muodostui uusplatonismi [ks. Plotinos]. Se puolestaan mahdollisti platonismin yhdistämisen
kristinuskoon [ks. Augustinus].
• Kuuluisin keskiplatonisti oli Plutarkhos [ks. Tacitus].

3.22

Eudoksos Knidoslainen n. 390 - 335 eaa.

Tähtitieteilijä (jopa: tähtitieteen isä) ja matemaatikko. Eudoksos havaitsi, että aurinkovuosi oli
n. 365 päivää 6 tuntia (365.25 d) pitkä [ks. Hammurabi; Hipparkhos]. Hän kehitti teorian 27:stä
maapallon ympärillä olevasta samankeskisestä, liikkuvasta pallonkuoresta, joihin taivaankappaleet ovat kiinnitetty [ks. Aristoteles].
• Maakeskisen mallin myöhemmän suosion myötä spekulaatiot mahdollisista muista, maan
kaltaisista, maailmoista tyrehtyivät.
Teoksessa Peri analogion Eudoksos pohjusti integraalilaskentaa kehittämällä ns. ekshaustio- eli
tyhjennysmenetelmän, jolla määriteltiin pinta-aloja ja tilavuuksia; hän mm. määritteli kaavan
ympyrän pinta-alalle. Hänen oppilaansa Menaikhmos keksi kartioleikkaukset, jotka nimettiin
myöhemmin ellipsiksi, hyperbeliksi ja paraabeliksi. Matematiikassa oltiin siirtymässä sankarikaudesta [ks. Anaksagoras] kulta-aikaan [ks. Eukleides; Arkhimedes; Apollonios].
• Menaikhmosin väitetään sanoneen omalle oppilaalleen Aleksanteri Suurelle [ks. Aristoteles]: ”Oi kuningas, maan halki matkaamiseen on kuninkaallisten teitä ja maallikoiden teitä, mutta geometriassa kaikki käyttävät samaa tietä”. Lause on laitettu myös Eukleideen
suuhun vastauksena Egyptin kuningas Ptolemaios I:lle.
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Aristoteles 384 - 322 eaa.

Filosofi, joka tutki logiikkaa, metafysiikkaa, etiikkaa ja politiikkaa, estetiikkaa ja jopa luonnontieteitä. Aristoteles perusti Lykeion –nimisen koulun ja aloitti peripateettisen koulukunnan.
Opettajastaan [Platonista] poiketen hän uskoi vain yhteen maailmaan ja empiristinä korosti kokemuksen merkitystä tiedolle [ks. Pythagoras]. Myöhemmin Aristoteleen opit vaikuttivat islamilaiseen filosofiaan uusplatonisella [ks. Plotinos] värityksellä. Euroopassa katolinen kirkko kanonisoi
aristoteelisen maailmankuvan.
• Aristoteleen teoksiin viitataan yleensä niiden latinankielisillä nimillä kreikan sijaan. Niistä
on olemassa yhdeksänosainen suomennossarja, jossa on mukana myös lyhyistä kirjoituksista
keskiajalla luotu kokoelma Pieniä tutkielmia (Parva naturalia).
– Suomennossarjasta puuttuvat (yhtä lukuun ottamatta) biologiaa ja geofysiikkaa käsittelevät teokset.
Aristoteles opetti mm. Aleksanteri Suurta ennen kuin tämä Makedonian kuninkaana loi laajan
mutta lyhytaikaisen imperiumin. Valloitetuilla alueilla kreikkalainen helleeninen kulttuuri sai
etenkin persialaisia [ks. Solon; Herodotos ja Thukydides] vaikutteita. Näin syntyi kreikankielinen
(koinee-kreikka) hellenistinen kulttuuri, jonka valtapiiriin kuuluivat etenkin makedonialaisten
ja egyptiläisten kuningaskunnat sekä Persian uusi Seleukidien dynastia. Vaikutukset näkyivät
Keski-Aasiassa asti. Hellenistinen kausi (323–30 eaa.) päättyi Rooman vallattua Egyptin [ks.
Caesar].
• Makedonia oli Aleksanterin isän, Filippos II:n, nykyisen Kreikan pohjoisosiin luoma maanosan ensimmäinen kansallisvaltio. Rooma valtasi Makedonian 146 eaa. [imperiumeista ja
kansallisvaltioista, ks. Hammurabi; Tacitus].
• Makedonia piti myös Kreikan hallinnassaan. Seleukidien dynastia (330-150 eaa.) korvautui
vähitellen Parthian dynastialla [ks. Caesar]. Egyptiläisen Isis-jumalattaren palvonta levisi
Kreikkaan ja myöhemmin myös Roomaan.
Aristoteleen Metafysiikka (ks. alla) alkaa lauseella ”[k]aikki ihmiset tavoittelevat luonnostaan tietämistä” [tietoteoriasta, ks. Parmenides ja Zenon]. Tieteet hän jakoi teoreettisiin, tuotannollisiin
ja käytännöllisiin.
(1) Ihminen on rationaalinen eläin, koska teoreettinen tieto (kreik. episteme) ja teoreettinen älykkyys (nous), so. kyky muodostaa ja käyttää yleiskäsitteitä (ks. alla), luovat yhdessä teoreettista
viisautta (sofia). Tämä rationaalisuus ei rajoittunut aksiomaattisiin todistuksiin (ks. alla), ja empirismiä Aristoteles hyödynsi etenkin biologiassa. Biologian lisäksi tällaisia ’teoreettisia’ tieteitä
olivat metafysiikka, matematiikka, fysiikka ja psykologia.
• Aristoteleen metafysiikka ei ole kadottanut merkitystään, ja tunteiden psykologiassa hän
oli varsin moderni. Biologiassa hän oli usein (mutta ei aina) oikeassa, jos tutkimus oli mahdollista käytettävissä olleella tekniikalla5 . Fysiikka ja tähtitiede olivat ongelmallisempia.
(2) Teoreettista tutkimusta täydentävät tekniset taidot (tekhne), käytännöllinen osaaminen sekä
tieteissä että taiteissa, joissa tekemisen (poiesis) arvo on itse tuotteessa. Tällaisia tuotannollisia
tieteitä olivat esim. logiikka, retoriikka, kielioppi, runousoppi, musiikki ja lääkintä. Ne kaikki
perustuvat kokemukselle (empeiria), joka vaatii enemmän kuin pelkkä aistiminen (aisthesis).
Taidosta on mahdollista jalostaa oppia, so. teoreettisempaa tietoa.
• Aristoteles kunnostautui etenkin retoriikan ja runousopin alalla. Logiikassa hän oli tärkeä
pioneeri vaikka itse saavutukset olivat vielä suhteellisen vähäisiä.
• Toisin kuin asiantuntijat, käsityöläiset eivät (eksplisiittisesti) tiedä mitä tekevät (reflektiosta, ks. alla).

5 Robin

Dunbar, Seeing biology through Aristotle’s eyes, New Scientist, 137, 39-42, 1993
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(3) Kolmanneksi ihminen on ’poliittinen’ eläin (zoon politikon). Kyky saavuttaa päämääriä (fronesis) on eettistä ja poliittista käytännön viisautta, harkintaa, johon ihmisellä on synnynnäisiä
valmiuksia. Siihen liittyvä toiminta (praksis) on arvo itsessään. Deliberatiivinen retoriikka (ks.
alla) liittyy tähän [dialektiikasta ja interrogatiivisesta päättelystä, ks. Sokrates].
• Aristoteles tutki ihmisen sosiaalisuutta, so. etiikkaa ja politiikkaa, psykologisesti. Etenkin
hänen hyve-etiikkansa on yhä moraalifilosofiassa arvostettu kanta.
– Etiikan ja politiikan lisäksi riitoja ratkotaan lain ja väkivallan avulla.
Nykyään ajatellaan, että rationaalisuus syntyi käsittelemään elämän satunnaisuutta ja tiedon
epävarmuutta6 . Älykkyydestä tulee rationaalisuutta kriittisen ajattelun, so. reflektion ja avoimuuden, avulla. Koska rationaalisuusvaateet voivat olla keskenään ristiriitaisia, tarvitaan metatason rationaalisuutta [ks. Pythagoras; Sokrates]. (1) Ihmisen sisäisten ristiriitojen kohdalla
puhutaan viisaudesta. Esim. tahdonvoima vaikuttaa aikapreferenssiin eli siihen, kuinka paljon
ihminen arvostaa nykyisyyttä suhteessa tulevaisuuteen. (2) Ihmisten välisten ristiriitojen kohdalla puhutaan moraalista. Näin deliberaatiokin on interaktiivista (metatason) rationaalisuutta.
• Esim. bakteerit kykenevät liikkumaan kohti ravinnetihentymiä. Tämä biologinen rationaalisuus edeltää monisoluisten organismien älykkyyttä, joka hyödynsi aluksi maailman (suhteellista) säännönmukaisuutta. Tässä käsitelty rationaalisuus operoi aivan uudella tasolla.
• Reflektio on oman ajattelun arviointia, kykyä ’ajatella kahdesti’. Ajattelemattomuus (merkityksessä huolimaton) ei itsessään implikoi alhaista älykkyyttä. Minkä tahansa (esim. uskonnollisen) auktoriteetin kantaa ei tarvitse omaksua suoralta kädeltä, jos on avoin myös
muille, mahdollisesti paremmin perustelluille, kannoille.
– Kriittinen ajattelu estää logiikasta poikkeavia sisällöllisiä eli epäformaaleja argumentointivirheitä. Rationaalisuutta voi yksinkertaisesti pitää järjen käyttönä [ks. Pythagoras].
• Reflektion käsite oli tärkeä myös Aristoteleelle, kuten alla kuvattu ilmiöiden pelastaminen
osoittaa.
Aristoteleen mukaan deduktiivinen, so. loogisesti sitova (totuusarvon säilyttävä), päättely on
sisällöstä riippumatonta. Teoksessa Ensimmäinen analytiikka (Analytica priora) hän esitti tällaisen päättelyn sääntöjä. Aristoteelinen logiikka eli syllogistiikka sisältää kolme lausetta: kaksi
premissiä ja niistä seuraavan johtopäätöksen. Esim. koska ’kaikki ihmiset ovat kuolevaisia’ ja
’Sokrates on ihminen’ ovat tosia lauseita, voidaan päätellä että ’Sokrates on kuolevainen’. Koska
lauseissa vain predikoidaan jotain osoittamalla loogiselle subjektille jokin ominaisuus, puhutaan
subjekti-predikaatti –logiikasta. Syllogismissa lauseet eivät ole abstrakteja propositioita, ja sama
pätee lause- eli propositiologiikkaan, jota myös kehitettiin varhain [ks. Zenon ja Khrysippos].
• Syllogistiikan taustalla oli [Sokrateen] interrogatiivinen metodi ja [Platonin] kielioppi. Vaikka Aristoteleen logiikka nojasi kolmannen poissuljetun ja (poissuljetun) ristiriidan lakiin,
hän itsekin epäili edellisen lauseen ehdottomuutta.
• Epätodella premissillä loogisesti sitovakaan (engl. valid) päättely ei tuota järkevää (engl.
sound) johtopäätöstä. Yksi tyypillinen ongelma on entymeemi, julkilausumaton premissi,
joka tekee argumentista entymemeettisen.
• Syllogistiikkaa kutsutaan myös termien logiikaksi. Sen ongelmana on juuri rajautuminen
olioiden ja ominaisuuksien sitomiseen toisiinsa.
• Nykyään propositio on luonnollisen kielen lauseen abstrakti looginen sisältö eli merkitys.
Totuuden käsite on tärkeä sekä logiikalle että teoreettisille tieteille. Teoksessa Kategoriat (Categoriae), joka käsitteli logiikkaa ja metafysiikkaa (ks. alla), Aristoteles viittaa nk. totuudentekijän
olemassaoloon ja siten totuuden korrespondenssiteoriaan: ”[m]utta tosi väite ei mitenkään ole syy
itse asian olemassaoloon, kun taas itse asia näyttää jollain tavalla olevan syy siihen, että väite on
tosi”. Toisaalta itse Metafysiikassa esitetään, että ”...totta on sanoa sen olevan, mikä on, ja sen
6 Pinker

(2021)
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olevan olematta, mikä ei ole”. Tätä on pidetty varhaisena versiona totuuden deflatorisesta redundanssiteoriasta. Edelleen logiikan alaan kuuluvassa teoksessa Tulkinnasta (De interpretatione)
kysyttiin: jos tänään on totta että huomenna käydään meritaistelu, onko po. taistelu etukäteen
määrätty?
• Aristoteles: siitä että ’välttämättä p tai ei-p’, ei seuraa ’välttämättä p tai välttämättä ei-p’.
• Teologiassa ongelmaksi tuli kaikkitietävän, so. tulevaisuudenkin tietävän, jumalan vaikutus.
Välttämättömyys on nk. modaliteetti (ks. alla).
• Eubulides muotoili valehtelijan paradoksin; ”Tämä lause on epätosi”.
Aristoteleelle teoreettiset tieteet olivat aksiomaattisia järjestelmiä [ks. Eukleides], joille formaali
logiikka tarjosi työkalun (organon). Teoksessa Toinen analytiikka (Analytica posteriora) hän esitti, että tieto pohjautuu aina aistihavaintoihin. Sen sijaan että olisi halveksinut empirismiä [ks.
Isokrates; Platon] tai epäillyt aisteja radikaalilla tavalla [ks. Pyrrhon], Aristoteles teki kokeellista
tutkimusta. Aistihavainnoista johdetaan järkiperäisen intuition, induktion, avulla ’itsestään selviä’ käsitteitä ja periaatteita, aksioomia, joista johdetaan edelleen teoreemoja deduktion avulla.
Aristoteles sovelsi logiikkaa myös esim. retoriikan tutkimuksessa. Syiden (joita on useita erilaisia,
ks. alla) selvittäminen on tieteellisen työn tavoite. Vaikka antiikin filosofiassa (ja monissa uskonnoissa) uteliaisuus samaistettiin vain juoruiluun, Aristoteles tunnusti ’ihmettelyn’ merkityksen.
Muistin ja ajattelun lisäksi myös mielikuvitus on ’sisäinen aisti’.
• Jos logiikka tulkitaan aksiomaattiseksi tieteeksi, se voidaan todistaa aksioomeista käsin.
Koska logiikan totuudet ovat kuitenkin todistusten ’pelisääntöjä’, uhkana on kehäpäättely.
Ehkä tämän takia Aristoteles piti logiikkaa tuotannollisena tieteenä.
• Induktion lajeja syntyi useita erilaisia, ja Aristoteleen versiota on kutsuttu intuitiiviseksi
induktioksi.
• Aksioomien ei tarvitse olla itsestään selviä; esim. myöhemmässä hypoteettis-deduktiivisessa
menetelmässä teorian peruslauseiden luotettavuutta arvioitiin teorian seuraamusten totuudellisuuden kautta [ks. Sokrates].
• Retoriikkaa käsitteleviä logiikan teoksia ovat Topiikka (Topica) ja Sofistiset kumoamiset
(Sophistici elenchi).
• Sananlaskuja Aristoteles piti ikivanhojen filosofioiden jäänteinä, jotka olivat säilyneet ytimekkyytensä ja nokkeluutensa ansiosta.
Eläintieteessä Aristoteles kirjoitti useita teoksia, joista Eläinten liikkeestä (De motu animalium)
on käännetty suomeksi. Vertailevassa anatomiassa hänen [ja oppilaansa Theofrastosin] aloittama eliöiden luokittelu, taksonomia, sai jatkoa vasta uudella ajalla. Eläinten toiminta perustui
tarpeisiin, joiden tyydyttäminen vaati tietoa ja sen evaluoimista [so. älykkyyttä, ks. Zenon ja
Khrysippos]. Moraalisina olentoina Aristoteles ei eläimiä kuitenkaan pitänyt. Lisäksi hän jakoi
elämän kahteen osa-alueeseen, munasolun tarjoamaan materiaan ja siittiöiden tuottamaan ohjeistoon. Vaikka näkemys oli yksityiskohdissaan väärä, se pohjusti jakoa aineenvaihduntaan (metaboliaan) ja informaatioon. Näkemisessä Aristoteles kannatti teoriaa, jossa kohteen ja silmän
välille syntyy niitä yhdistävä ja valolla viritetty ’kanava’. Valoa hän piti väliaineen ominaisuutena. Aivan erityisen kiinnostunut Aristoteles oli aistein saadun informaation prosessoinnista (ks.
alla).
• Muita teoksia ovat De partibus animalium, De animalium historia, De generatione animalium, De incessu animalium. Eläinten osia käsittelevässä teoksessa esitetään mm. teoria
aineenvaihdunnasta.
• Aristoteles tiesi delfiinin olevan nisäkkään, lintujen territoriaalisia ja monien hyönteisten
sosiaalisia. Hänen ruumiinavauksensa osoittivat ihmisapinoiden olevan ihmisen kaltaisia.
Myös ihmisen oikeakätisyyden hän liitti biologiaan, Platonin kannattaessa puhdasta kulttuurideterminismiä, joka ’pilasi’ vasemman käden.
– Aristoteleen väärä väite, että naisilla on vähemmän hampaita kuin miehillä, oli epätyypillinen.
• Aristoteleen näköteoria on (omintakeinen) intromissioteoria [ks. Leukippos ja Demokritos].
Emissioteorioissakin [ks. Empedokles] kehitettiin kanavamallia [ks. Galenos].
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Fyysikkona Aristoteles spekuloi alkuaineiden ja liikkeen ominaisuuksilla. Teoksessa Fysiikka
(Physica) hän hyväksyi [Empedoklesin] neljä alkuainetta, tuli, ilma, vesi ja maa. Alkuaineet
erosivat toisistaan neljän peruslaadun — lämmin, kylmä, kuiva ja kostea — mukaan. Kullakin alkuaineella oli luonnollinen liikkeensä: maa pyrki alimmaksi, sitten tulivat vesi ja ilma, ja
tuli pyrki liekkien tavoin ylimmäksi. Vaikka oli olemassa myös keinotekoista liikettä, esim. kiveä heitettäessä, inertia-käsitteen puutteen takia ei ymmärretty, miksi kivi jatkaa liikerataansa.
Teos Meteorologica käsitteli ilmatieteen [ks. Leukippos ja Demokritos] lisäksi muitakin geologisia ja geofysikaalisia ilmiöitä. Aristoteles esim. kuvasi koejärjestelyn keinotekoisen sateenkaareen
luomiseksi. Hän tunsi myös desalinaation: suolaista merivettä haihduttamalla [ks. Ötzi] ja kondensoimalla saadaan makeaa vettä [tislauksesta, ks. Heron].
• Tuli oli lämmintä ja kuivaa, ilma lämmintä ja kosteaa, vesi kylmää ja kosteaa sekä maa
kylmää ja kuivaa. Tämä mahdollisti aineen jatkuvan muutoksen ja antoi teoreettista tukea alkemialle [ks. Thales]. Vaikka Meteorologican neljättä — hieman epävirallista — osaa
on kutsuttu ensimmäiseksi kemian oppikirjaksi, kemia rajoittui vielä metallien rikastukseen ja työstöön, keramiikan ja lasin valmistukseen, kankaiden värjäykseen ja pesuun, sekä
ruoanlaittoon [ks. Ötzi; Heron].
• Aristoteleen atomismin [ks. Leukippos ja Demokritos] vastaista alkuaineteoriaa käsitteli
myös teos Syntymisestä ja häviämisestä (De generatione et corruptione).
Aristoteleen mukaan syiden tietäminen syventää (jo itseisarvoltaan tärkeää) tietoa siinä missä
havaintoja ylittävien teorioiden luominen tai asioiden opettaminen. Fysiikassa hän määritteli neljä vastausta kysymykseen ’miksi’: materiaalinen, formaalinen, vaikuttava ja finaalinen syy
[vrt. Zenon ja Khrysippos]. Esim. pöydän tapauksessa puu on materiaalinen, muoto formaalinen,
puuseppä vaikuttava, ja ruokailu finaalinen syy. Aristoteleelle ilmiöt ovat parhaiten ymmärrettävissä finaalisella syyllä, teleologisesti. Koska päämäärä on läheisessä suhteessa olemukselliseen
muotoon eli formaaliseen syyhyn, Aristoteleen metafysiikkaa on kutsuttu teleologiseksi essentialismiksi (ks. alla).
• Essentian lisäksi formaaliseen syyhyn liittyy olioiden ’tämyys’.
• Vaikka kausaalisuus näyttäisi sisältyvän, ainakin jossain muodossa, vaikuttavaan syyhyn,
Aristoteles ei siitä juuri puhu.
– Kontrafaktuaalisuutta [ks. Herodotos ja Thukydides] Aristoteles sivusi vain logiikan
yhteydessä.
– Sattuman Aristoteles määritteli samanaikaisesti vaikuttavien syiden odottamattomaksi seuraukseksi.
• Aristoteles: ”Eläimet eivät näe siksi, että niillä on näkökyky, vaan niillä on näkökyky, jotta
ne näkisivät”. Päämäärä ja funktio luovat normatiivisen ulottuvuuden.
• Elottomaan maailmaan teleologia soveltuu biologiaa huonommin, eikä Aristoteles [kuten
ei Platonkaan] tehnyt eroa aina selväksi [ks. Theofrastos]. Hylotsoismista eli aineen elollistamisesta tuskin oli kyse [panteismista, ks. Zenon ja Khrysippos].
Alkuaineiden luonnollisen liikkeen perusteella oli helppo kuvitella maa pallonmuotoiseksi kohteeksi maailmankaikkeuden keskelle, mutta — jälleen hitauden käsitteen puutteen takia — ajatus sen pyörimisestä akselinsa ympäri tuntui väärältä: miksi suoraan ylös heitetty kivi ei jää
jälkeen liikkuvasta maankamarasta? Teoksessa Taivaasta (De caelo) Aristoteles kehitti [Eudoksoksen] maakeskistä planeettamallia lisäämällä pallonkuorien lukumäärän 56:een; mallia kutsuttiin myöhemmin aristoteeliseksi [ks. myös Ptolemaios]. Lisäksi hän jakoi maailman kuunyliseen ja
kuunaliseen osaan. Kuunylinen maailma koostui pelkästään uudesta ’taivaiden aineesta’ (quinta
essentia) jota kutsutaan myös eetteriksi. Taivaankappaleet, kuu mukaan lukien, eivät siis olleet
maan kaltaisia [vrt. Anaksagoras]. Kuunylisen maailman oletettiin pysyvän muuttumattomana.
Näin Aristoteleen mallissa esim. komeettojen [ks. Anaksagoras] täytyi olla ilmakehään liittyviä ilmiöitä. Kuunalinen maailma koostui sekä perinteisistä alkuaineista että eetteristä; jälkimmäinen
kumosi tyhjiö ja takasi luonnonlakien toiminnan.
• Aristoteles oli tietoinen yötaivaan eroista eri leveysasteilla, ja päätteli siitä maan olevan
suhteellisen pienikokoisen pallon [ks. Eratosthenes].
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• Avaruus oli äärellinen, eli uloimman pallonkuoren takana ei ollut mitään. Tähän liittyi Arkhytaan (n. 410-340 eaa.) kosmisen reunan arvoitus: mitä tapahtuu keihäälle, joka heitetään
maailmankaikkeuden reunan yli?
Metafysiikassa (Metaphysica) Aristoteles määritteli kaiken todellisuuden perustaksi substanssin,
joka on (hylomorfisesti) materian ja muodon yhdistelmä. Materia on ’yksityistä’ ja tässä varsin
abstrakti käsite, jokin joka ottaa muodon vastaan. Muoto on yleistä, universaalia, mutta liittyy
jollain tapaa myös tämyyteen (ks. yllä). Näin substanssit ovat ’yksilöitä muotoina’. Tämä on
maltillista käsiterealismia: yleiskäsitteet (eli universaalit) ovat olemassa yksilöolioissa. Itsenäisiin substansseihin liittyy niille alisteiset yhdeksän aksidenttista (eli jollain tavalla riippuvaista)
kategoriaa: määrä, laatu, suhde (eli relaatio), paikka, aika, asento, jollakin oleminen, tekeminen
ja kohteena oleminen. Kaikilla substansseilla (olioilla) on olemuksellinen muoto eli essentia, joka
ei vain kuvaa vaan myös selittää niitä (nk. vahva essentialismi).
• Teoksen nimi ja itse termi tulevat siitä, että Aristoteleen tuotannossa olevaisen alkuperää
ja muuttumista käsittelevät teokset tulevat fysiikan teosten jälkeen, meta ta fysika.
• Aksidenttiset kategoriat listataan jo teoksessa Kategoriat. Myöhemmässä metafysiikassa
suhteessa olemisen merkitys on korostunut.
• Fysiikassa Aristoteles oli olettanut, että liike vaatii aina jatkuvasti vaikuttavan syyn. Nyt
hän — välttääkseen äärettömän perusteluketjun — postuloi ’liikkumattoman liikuttajan’,
eräänlaisen jumalan [teologiasta, ks. Platon; Zenon ja Khrysippos].
– Tämä on myöhemmin kutsuttu kosmologiseksi jumalan olemassaolon todistusteoriaksi
(’tyhjästä on paha nyhjäistä’).
• Metafysiikka sisälsi myös filosofisen sanaston.
Hylomorfismi mahdollisti substantiaalisen muutoksen selittämisen [vrt. Parmenides ja Zenon].
Toisaalta materia säilyttää olioiden (numeerisen) identiteetin vaikka muoto muuttuisi [vrt. Tacitus]. Aristoteles ei kuitenkaan ollut tyytyväinen tähän. Hän otti myös em. teleologisen ajattelun
mukaan (periaatteessakin määrittelemättömän) potentiaalisuuden ja aktuaalisuuden muodossa.
Olevan tulevakin muoto on aina siinä itsessään potentiana, joka pyrkii aktualisoitumaan. Esim.
sielu on elävän olennon muoto, sen aktuaalisuus. Potentiaalisuus ja aktuaalisuus ovat olemisen
tapoja, modaliteetteja, joihin kuuluu myös nk. aleettiset modaliteetit mahdollisuudesta ja välttämättömyydestä. Antiikin tulkinta aiheesta oli diakroninen eli suhteessa aikaan, minkä seurauksena jokainen aito (kontingentti) mahdollisuus toteutuu joskus. Tämä nk. runsauden periaate
estää kontrafaktuaalisen ajattelun.
• Aristoteleen teoria hämärsi aineen ja muodon eroa ja loi dynaamisuutta: aktualisoitumista
vastasi aina uusi potentiaalisuus. Lisäkomplikaatio on aktiivinen kyky, joka tarvitaan käynnistämään passiivisen kyvyn sisältämä muutoksen mahdollisuus. Tämä puoli Aristoteleen
ajattelua päätyi myös uusplatoniseen mystiikkaan [ks. Plotinos].
• Kokonaislukujen [ks. Pythagoras] luominen +1:llä johti Aristoteleen päättelemään, että
ääretön on vain potentiaalinen käsite [ks. Parmenides ja Zenon]. Muuten hän ei käsitellyt
matematiikkaa urallaan.
Teoksessa Nikomakhoksen etiikka (Ethica Nicomachea) Aristotes käsitteli hyveitä (kreik. arete)
[ks. Protagoras; Platon]. Hyve-etiikassakin päämääränä pidetty onnellinen elämä [ks. Sokrates]
vaatii mielen aktiivisuutta ja kardinaalihyveitä viisaus, oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus ja rohkeus. Tässä viisaus tarkoitti em. moraalista ja poliittista viisautta (fronesis) teoreettisen viisauden (sofia) sijaan. Tämä johtuu siitä, että sielu koostuu aistimisesta, järjestä ja halusta, ja tietoinen valinta on aina ”haluava järki tai ajatteleva halu”. Tässä ongelman muodosti heikkotahtoisuus
(akrasia) eli huono itsehillintä [ks. Sokrates]. Jotta luonnon antama taipumus hyveellisyyteen saa
ilmiasun, tarvitaan myös kasvatusta ja hyviä lakeja. Tunnekasvatus tähtää luonnetta [ethos, ks.
Theofrastos] kasvattaviin hyviin tunnedispositioihin. Tahdonvaraista [ks. Platon; Zenon ja Khrysippos] toimintaa selittäessään Aristoteles käynnisti teonfilosofian (toimintateorian, engl. action
theory). Ihmisen erilaisilla rooleilla ja identiteeteillä on tässä merkitystä [ks. Kungfutse ja Mozi;
Cicero; Seneca].
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• Nikomakhoksen etiikka ei korosta teoreettisen viisauden merkitystä moraalille yhtä paljon
kuin eräät muut Aristoteleen kirjoitukset [tai Sokrates]. ”Sellaista ei voi muuttaa argumenteilla, ei ainakaan helposti, mikä on pitkän ajan kuluessa juurtunut luonteeseen...”
• Aristoteleen oppi luonteesta oli modernimpi kuin antiikin oppi temperamenteista [ks. Galenos].
• Teossa toimija (engl. agent) on vaikuttava syy ja intentio finaalinen syy, ja molemmat tulisi
selittää.

Nikomakhoksen etiikassa esitellään ’ilmiöiden pelastamisen’ metodologia7 : (1) ongelmaan kuuluvien ilmiöiden kokoaminen, (2) niiden kriittinen arviointi, (3) luovan ratkaisun keksimisen tehtyjen arviointien perusteella ja (4) ratkaisun perusteleminen. Jälkimmäisessä kohdassa varmistetaan että (1) ratkaisu on ristiriidaton ja ilman vahvoja vastaväitteitä, (2) ilmiöt ’pelastuvat’ eli
ensimmäisessä kohdassa valitut ilmiöt säilyvät ainakin jossain muodossa, ja (3) ratkaisu tarjoaa
myös syyt väärille käsityksille ongelmasta. Pelkän tietoa oikeuttavan koherenssiteorian sijaan ollaan jo lähellä reliabilismia, so. itse tutkimusprosessin luotettavuutta. Nykyään puhutaan myös
reflektiivisestä tasapainosta.
• Ilmiöt pitää (jossain määrin) pelastaa, koska metodologialla johdettu ratkaisu perustuu
niihin. Siinäkään tapauksessa että ilmiöt eivät (loppujen lopuksi) ole mitä oletamme niiden
olevan (esim. mielen filosofiassa), niitä ei tarvitse ’selittää pois’: myös virheelliset käsitykset
ansaitsevat selityksen.
• Metodologia toimii etenkin moraalin ja politiikan saralla, joissa ilmiöihin (kreik. fainomenan) kuului empiiristen havaintojen lisäksi ’luotettavia uskomuksia’ (endoksa). Yleisemmin
vaarana on kuitenkin instrumentalismi [ks. Geminus].
Tunteita [ks. Platon] Aristoteles käsitteli etiikan yhteydessä ja teoksessa Retoriikka (ks. alla).
Tunteita olivat kaikki ”minkä kokemiseen liittyy nautintoa tai kärsimystä”. Niitä karakterisoi
spontaani arvoarvostelma jostain asiasta ja (nykyterminologialla) affekti jota Aristoteles analysoi Platonia tarkemmin. Hyve-etiikkaan kuului tunteiden kohtuullistaminen, ei niiden kieltäminen [vrt. Zenon ja Khrysippos] tai edes liiallinen kontrolli [ks. Platon; Epikuros]. Aristoteleelle
itsesäätely oli myös tunteiden hyödyntämistä.
• Nykyterminologialla affektilla on valenssi (engl. valence) ja intensiteetti (scalability). (1)
Valenssiin liittyy lähesty tai pakene –käyttäytyminen tai vähintään mielihyvä tai mielipaha –tuntemuksen luoma taipumus toimia. (2) Intensiteettiin liittyy eriasteinen virittävyys
(arousal) eli kehon valmiustilan muutos.
Esim. ylimielisyys ja hybris (ja niihin liittyvä dominointi) ovat paheita, mutta ylpeys (ja siihen liittyvä arvovalta, prestiisi) hyve, koska ansaittu muiden ihailu kertoo hyvästä elämästä.
Ylpeyteen liittyy siis sosiaalinen arvo. Ylpeys lasketaan nykyisin itsetietoisiin tunteisiin, joihin
kuuluvat myös esim. häpeä ja syyllisyydentunne. Häpeämättömyyttä Aristoteles piti paheena.
Lisäksi näihin sosiaalisiin eli moraalisiin tunteisiin kuuluvat toisia tuomitsevat [ks. Ötzi] ja arvostavat tunteet; suuttumus ja kiitollisuus kiinnostivat myös Aristotelesta. On myös myötäkärsiviä
tunteita kuten empatia [ks. Mengzi ja Zhuangzi; Zenon ja Khrysippos], jota Aristoteles lähestyi
anteeksiannon ja säälin kautta.
• Perustunteet ilo ja suru sekä pelko ja viha olivat kaikkien tuntemia, vaikka Platon korvasi
tavoiteteoreettisessa listassaan vihan toivolla.
• Ylimielisyyteen liittyy turhamaista itsevarmuutta (Ikaros-myytti) ja vääristynyttä omanarvontuntoa, narsismia (Narkissos-myytti). Nykyisin hybris viittaa vain ylimielisyyteen,
mutta antiikissa se oli itsensä korottamista toista aktiivisesti alentamalla. Kyse oli vähintään kunnianloukkauksesta, joskus jopa väkivallasta.
– Narsismi on yksi kolmesta ’pimeästä’ persoonallisuuspiirteistä (engl. Dark Triad);
kaksi muuta ovat machiavellismi (laskelmoivuus sosiaalisissa suhteissa) ja psykopatia (myötätunnon puute). Pimeä piirre on määritelmällisesti häiriö.
7 Mäkinen

ja Saxén (2013)
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• Ylpeyteen liittyy tavoitteenasettelu ja kunnianhimo [ks. Platon]. Hyvän elämän tuoma
maine liittyi Aristoteleen retoriikassa tärkeään ethokseen (ks. alla). Tätä kautta individualismikaan ei implikoi itsekkyyttä. Sen sijaan uskonnot [ks. Laozi ja Gautama; Jeesus] eivät
nähneet ylpeydessä mitään hyvää. Lisäksi kristinusko tuli esim. korostamaan syyllisyyttä
enemmän kuin häpeää.
– Nykyäänkin on korrektimpaa puhua hyvästä itsetunnosta kuin ylpeydestä.
– Yhteiskuntien kasvaessa ensikäden tietoa ei enää ollut entiseen tapaan, ja maineen
merkityksen kasvaessa myös kunnianloukkauksen merkitys kasvoi.
• Nykyään empatia määritellään toisen tunnetilan ymmärtämiseksi ja sympatia po. tunnetilaan mukaan menemiseksi. Näin empatiaa pidetään sympatiaa rakentavampana tunteena
etenkin negatiivisten tunteiden kohdalla; sääli (mielipaha toisen kärsimyksestä) liitetään
nimenomaan sympatiaan.
Myös Aristoteles [vrt. Thales; Platon] teki eron ihmisten määräämän lain [ks. Hammurabi; Solon]
ja psykologisemman luonnonoikeuden välille [ks. Zenon ja Khrysippos; Cicero]. Luonnonoikeudella tarkoitetaan yksilön ja omaisuuden suojaa sekä rehellisyyttä tasolla, joka turvaa yhteisöjen
toimivuuden kulttuurista riippumatta. Yhteiskunnan hyvinvointia (yhteishyvää) tulee kunnioittaa [ks. Kungfutse ja Mozi; Platon; Cicero]. Oikeudenmukaisuus — reiluus — vaatii, että samanlaisia tapauksia kohdellaan samalla tavalla ja erilaisia eri tavalla. Oikeudenmukaisuutta ja
ystävyyttä [joka on sosiaalinen arvo, ks. Laozi ja Gautama] Aristoteles kuvasi myös vaihdon käsitteillä: ”vaihto pitää yhteisöä koossa”. Yksityisomistus rauhoitti yhteisöelämää ja takasi, että
omistuksen kohteista pidettiin hyvää huolta. Rikollisuuskaan ei selity pelkällä köyhyydellä. Tässä
oli lähellä ajatus, että mutualistinen utilitarismi [ks. Sokrates; Platon] olisi osittain naturalistista
eikä vain (tietoisen) rationaalista.
• On ollut hyödyllistä sitoutua oman yhteisön jäseneksi, ja erilaiset ryhmätunnisteet ovat
tässä avuksi. Yhteistyö — ja pyrkimys siihen — luo ryhmiä.
• Aristoteleen aikalainen Faleas Kalkhedonilainen esitti, että yhteiskuntarauhan häiriöt ovat
seurausta vaurauden epätasaisesta jakautumisesta. Myöhemmin on puhuttu rikollisuuden
paineteoriasta.
Normit luovat tapoja, moraalia ja lakeja [ks. Ötzi]. Jo antiikin Kreikassa moraalin ymmärrettiin
juontuvan biologiasta, sosiologiasta ja sattumasta. (1) Ihmisluonto suosii moraalista käytöstä,
vaikka tässä empatiaa korostettiin enemmän kuin mutualistista reiluutta. Aristoteleen mukaan
ihmiset ovat domestikoineet itsensä. Luonnonoikeus liittyy tähän. (2) Tiedostetumpi moraali ja
sitä tukevat lait edesauttavat yhteistyötä ryhmien sisällä [ks. Platon]. Esim. elinolot määrittävät,
minkälaiseen moraaliin yhteisöllä on varaa [relativismista, ks. Pyrrhon]. (3) Vielä selvemmin
moraalit erkanevat, kun tapakulttuurin (paikallisen tai enemmistön) normeja nostetaan moraalin
perustaksi; syntyy heimomoraalia [ks. Platon]. Tavat olivat tärkeitä myös Aristoteleelle.
• Kotieläinten lauhkea luonne erotettiin jo antiikissa niiden villien esi-isien luonteesta.
• Valistusajalla huomattiin, että yhteiskuntien monimutkaistuessa sosiologiasta juontuvan
moraalin pitää muuttua mukana.
– Luonnonoikeus syntyi oloissa joissa sosiologialla ei olisi ollut edes tutkimuskohdetta.
• Vaikka paikallisilla säännöillä esim. ruokavaliosta voi olla mm. ekologisia syitä, sattuma on
mukana siinä, että synnytään juuri tietynlaiseen kulttuuriin.
• Koska lakeja luodaan politiikan avulla, heimomoraali heijastuu politiikkaan.
Heimomoraalissa puhtauden ja inhon käsitteistä seuraa ksenofobiaa, kastijakoa ja homofobiaa. Siinä missä stoalaiset vastustivat heimomoraalia [ks. Zenon ja Khrysippos], skeptikoille se
mahdollisti kaavamaisille tavoille perustuvan, uskomuksista vapaan, elämän [ks. Pyrrhon]. Näin
syntyy ero kuvailevan ja normatiivisen moraalifilosofian välille: vallalla olevaa moraalia voi kyseenalaistaa uusien arvojen pohjalta [ks. Laozi ja Gautama].
Teoksessa Politiikka (Politica) Aristoteles kuvasi ihmistä poliittisena (yhteiskunnallisena) olentona, jonka yhteisöt eivät synny sopimuksen kautta vaan vähitellen kehittyen. Yhteiskuntaelämä
oli saanut alkunsa vanhempien rakkaudesta lapsiinsa, ja perhe oli yhteiskunnan perusyksikkö.
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Oppilaidensa kanssa hän keräsi tiedot 158 kaupunkivaltion poliittisesta järjestelmästä ja kehitti empiiristä oppia valtiomuodoista ja vallanjaosta (päätäntä-, toimeenpano- ja tuomiovalta).
Aristoteleen ihannevaltio, politeia, jossa vallan painopiste asettui keskiluokkaan, oli demokraattisempi [ks. Solon] kuin Platonin [ks. myös Polybios]. Yhteiskunnalle oli tärkeää, että yksilöt
saivat kehittyä erilaisiksi. Oikeusvaltion [ks. Hammurabi; Solon] ajatus oli idullaan: ”On parempi, että laki hallitsee mieluummin kuin joku yksittäinen kansalainen”. Lakien vartijatkin ovat
niiden palvelijoita.
• Nykytermein politeia oli perustuslaillinen demokratia, mutta Aristoteleelle demokratia
merkitsi politeian korruptoitunutta muotoa, anarkistista väkijoukkojen diktatuuria. Demokratia on esimerkki monien vallasta. Harvainvaltaa edustavat aristokratia ja sen korruptoitunut muoto, oligarkia. Yksinvaltaisia ovat monarkia ja väkivaltainen tyrannia. Eidemokraattiset hallinnot voivat olla esim. autoritaarisia (keskitetysti johdettuja), totalitaarisia (vallankäytön lisäksi kontrollillakaan ei ole rajaa) tai despoottisia (hirmu- tai mielivaltaisia).
– Yksinvaltius on sama asia kuin itsevaltius tai autokratia. On voitu korostaa sen absoluuttisuutta tai jopa valistuneisuutta.
– Rikkaiden rahavalta on plutokratiaa, ja niistä osa voi olla varastamisen institutionalisoivia kleptokratioita [varallisuuden huomioivasta timokratiasta, ks. Solon].
– Epistokratiassa vallan lähde on viisaus [ks. Platon]. 100-luvulla jaa. otettiin käyttöön
termi teokratia kuvaamaan uskonnollisten instituutioiden tai johtajien valtaa. Siinä
tiedoksi hyväksytään myös ilmestysten tarjoama informaatio.
• Aristoteleelle sota [ks. Herodotos ja Thukydides] oli aina viimeinen vaihtoehto, ja oikeutettu
vain puolustuksena ja pyrittäessä rauhaan [ks. Laozi ja Gautama; Cicero; Augustinus].
Teoksessa Retoriikka (Rhetorica) Aristoteles käsitteli antiikissa tärkeää puhetaitoa [ks. Protagoras; Cicero; Tacitus]. Hän erotti kolme puhetyyppiä: (1) deliberoiva kokouspuhe (eli uutta
synnyttävä keskusteleva pohdinta), (2) forensinen (mennyttä arvioiva) oikeuspuhe ja (3) epideiktinen (nykyisyyttä arvioiva) juhlapuhe. Hän määritteli myös kolme vakuuttamisen muotoa: (1)
ethos, puhujan omien arvojen esiintuonti, uskottavuus, (2) pathos, kuulijoiden tunteisiin vetoaminen ja (3) logos, varsinaisen asian puhuminen. Näin retoriikalla, joka Aristoteleelle oli lähempänä
logiikkaa kuin poetiikkaa, pyrittiin kommunikaatioon. Kansankokouksissa ja neuvostoissa tapahtuva vaikuttaminen ja tulevaisuuteen suuntautuva deliberaatio esim. oikeudenmukaisuudesta oli
hänen mukaansa luonnollista ihmiselle. Koska hyvin asetettu kysymys on tehokas väline uutta
luovassa kommunikaatiossa, myös dialektiikka [ks. Sokrates] voidaan laskea mukaan aristoteeliseen retoriikkaan [vrt. Cicero]. Tätä käsitteli logiikan piiriin kuuluva teos Topiikka. Vastaavasti
Sofistiset kumoamiset käsitteli väittelytilanteiden argumentointivirheitä [ks. Protagoras].
• Myöhemmin puhetyyppien listaan lisättiin diplomaattien osapuolipuhe. Siinä ei deliberoivan retoriikan tapaan voi ’vaihtaa puolta’ vakuuttaviakaan perusteluja seuraten.
• Esim. viranhaltijan uskottavuus on virka-ansio eli meritoiva ominaisuus. Meritokratiassa
kompetenssi ja ponnistelu tuottavat menestystä ja statusta [epistokratiasta, ks. Platon].
• Myöhemmin paatoksella on tarkoitettu kirjoittajan ylitunteellisuutta. Bathos on (tahatonta) paatoksellisuudesta arkipäiväisyyteen putoamista.
• Suurimpana kreikkalaisena puhujana tunnettu Demosthenes (384-322 eaa.) käsitteli mm.
itsepetosta: ihminen uskoo todeksi sen mitä toivoo. Myöhemmin itsetuntemuksesta tehtiin
hyve [ks. Cicero].
Aristoteles käsitteli muutenkin psykologiaa ja mielenfilosofiaa. Teoksessa Tulkinnasta hän esittää,
että kirjoitettu sana luo representaatioiden ketjun: sana on kirjoitettu → puhuttu → ajateltu, ja
vasta ajateltu sana viittaa ulkoiseen kohteeseensa [vrt. Hammurabi]. Sielu ei kuitenkaan voi havainnoida esim. makeuden representaatiota ilman, että uhkana olisi ääretön regressio. Aristoteles
esittikin, että juoman maistuminen makealta on sama asia kuin että maistaa juoman makeuden.
• Aristoteles teki eroa objektien sellaisten ominaisuuksien välille, jotka ovat todennettavissa
useammalla kuin yhdellä aistilla (esim. muoto, koko, liike), tai vain yhdellä aistilla (esim.
väri, maku). Hän ei kuitenkaan pitänyt jälkimmäisiä mitenkään vähemmän objektiivisina
ominaisuuksina, kuten uuden ajan ajattelijat tulivat tekemään.
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• Myöhemminkin on ajateltu — esim. hallusinaatioihin vedoten — että aistija ’aistii’ mentaalin objektin, aistin- tai aistimussisällön (engl. sense-datum), ja tämän Aristoteleen muotoilu
yritti kiertää. Aristoteles tuli samalla esittäneeksi ensimmäisen vastaväitteen aistimuksen
representaation ’ylimääräiselle’ laadulle eli kvalialle.
Aistihavainnoissa arvostelmia tehdään partikulaareista, kun ajattelussa niitä tehdään universaaleista. Näin mielen pitää pystyä abstrahoimaan universaaleja partikulaareista (em. teoreettinen
älykkyys). Kyky abstraktiin ajatteluun on ihmisten yksinoikeus; Teoksessa Sielusta (De anima)
Aristoteles puhuukin eri tason ’sieluista’, so. vegetatiivisesta, tuntevasta ja rationaalisesta sielusta. Sielu on elävän kehon ensimmäinen aktuaalisuus (ks. yllä). ’Pienessä tutkielmassa’ Muistista
ja mieleen palauttamisesta (De memoria et reminiscentia) Aristoteles esittää että ajattelun lisäksi myös mielikuvitus ja muisti ovat ’sisäisiä aisteja’. Hän esitti, että kognitiossa on kyse asioiden
yhdistelemisestä, assosioinnista. Siinä missä unia pidettiin yleisesti jumalten viesteinä, Aristoteles liitti ne (jälleen ’pienissä tutkielmissa’) päivän tapahtumiin [ks. Cicero].
• Kyky universaalin tason ajatteluun on tulkittu myöhemmin niin, että ihmisen sielu on
ainakin osittain kuolematon (mahdollisesti Aristoteleen oma mielipide) tai jopa niin, että
jumala tai muu yliluonnollinen olio ohjaa ajattelua (tuskin Aristoteleen tarkoitus). Yleensä
on tulkittu että Aristoteles uskoi sielun ja ruumiin kuuluvan yhteen, ja ettei yksilön sielu
voinut jäädä eloon ruumiin kuoltua.
• Kyky kasvuun ja suvunjatkoon kuuluvat ihmisten ja eläinten lisäksi myös kasveille. Eläimillä on lisäksi kyky aistia ja liikkua. Aristoteleen ’sielu’ liittyy elämiseen kokonaisuudessaan,
ei vain mentaaliin elämään.
– Kaikki eivät tehneet yhtä suurta eroa kasvien ja eläinten välillä [ks. Leukippos ja
Demokritos].
• Aistimusten ja ajattelun vertikaalia jakoa täydentää jako eläimellisiin haluihin ja inhimilliseen tahtoon [ks. Zenon ja Khrysippos].
• Älykkyys (ajattelu), oppiminen (muisti) ja mielikuvitus (luovuus) mahdollistavat arkipäiväisen ongelmanratkaisun lisäksi tieteet ja taiteet. Luovuus vaatii uutuuden lisäksi soveltuvuutta johonkin tarkoitukseen, sekä jonkinasteista yllätyksellisyyttä.
Platonista poiketen Aristoteles ei pitänyt taiteita vaarallisina. Hän korosti järjestyksen, symmetrian ja määräytyneisyyden merkitystä kauneudelle; hän oli siis valmiimpi hyväksymään matematiikan merkityksen estetiikassa kuin luonnontieteissä. Taiteissa oli aina kyse jäljittelystä
(mimesis); musiikkikin kuvaa ihmisten tunteita. Runousopissa (Poetica), joka aloitti kirjallisuudentutkimuksen, Aristoteles käsitteli eeppistä runoutta [ks. Homeros] ja traagista draamakirjallisuutta [ks. Aiskhylos, Sofokles ja Euripides]. Poetiikan päämäärä on Aristoteleen mukaan
puhdistuminen (katharsis) ja sen keskeinen tyylikeino on metafora, sanan käyttö tavanomaisesta
poikkeavassa mutta assosiaatioita herättävässä merkityksessä. Tragediassa merkittävintä on päähenkilön päämäärä tilanteessa, jossa esim. perhesuhteet ovat häiriintyneet ja ihmiset, joiden tulisi
rakastaa toisiaan, ovatkin vihollisia. Juoni on ’tapahtumien rakenne’, jossa toiminta on perusteltua. Tärkeitä käsitteitä ovat peripetia, draaman huippukohta, jossa toiminnan suunta muuttuu,
ja anagnorisis, hetki jolloin opitaan jotain uutta. Muutos on siis draaman käyttövoima. Kirjallisuus oli historiankirjoitusta arvokkaampaa käsitellessään universaaleja asioita partikulaaristen
sijaan.
• Aristoteleen mukaan ihmiset nauttivat luonnostaan jäljittelystä ja niiden tuloksista; esim.
lasten leikkivietti [ks. Priscianus]. Koska ihminen joka ei pidä esim. hämähäkeistä voi ihailla
sitä kuvaavaa korua, ihailun kohteena on nimenomaan teos, ei sen esittämä kohde.
– Myöhemmin taidetta on selitetty ’aikuisten leikkinä’.
• Aristoteleelle myytti [ks. Hammurabi; Homeros; Hesiodos] ei ollut retoriikan vakuuttamisen
muoto, vaan kuului runouteen.
Runousoppi lienee ollut kaksiosainen, mutta vain ensimmäinen osa on säilynyt. Toisen osan
arvellaan käsitelleen komediaa. Aristoteles rinnasti koomisen ja ruman (alhaisen), ja on puhuttu
huumorin ylemmyysteoriasta (engl. superiority theory). Taiteellisena pidetyn tragedian rinnalla
komediaa pidetään vähempiarvoisena viihteenä [huumorista retoriikassa, ks. Cicero].
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• Umberto Econ romaani Ruusun nimi (1980) rakentuu kadonneen osan ympärille.

3.24

Theofrastos n. 371 - 287 eaa.

Aristoteleen oppilas ja seuraaja Lykeionin johdossa, ’kasvitieteen isä’ ja mm. mineralogi. Theofrastosin monialaiset työt unohtuivat roomalaiskaudella. Etenkin osa hänen kasvitieteestään sai
vakavasti otettavaa jatkoa vasta uudella ajalla.
• Theofrastos vastusti Aristoteleen teleologisia näkemyksiä.
• Lykeionin kolmas johtaja oli Straton [ks. Aristarkhos].
Kasvien lääkekäytön [ks. Hippokrates; Dioskorides] lisäksi Theofrastos käsitteli myös maataloutta [ks. Polybios; Caesar; Columella] ja yleistä kasvitiedettä (Peri fytikon historion, Peri fytikon
aition). Hän huomasi eri kasvien reagoivan eri tavalla ympäristöolojen muutoksiin ja teki havaintoja kasvien lisääntymisestä pölytyksen avulla. Lisäksi hän tiesi palkokasvien ajoittaisen viljelyn parantavan viljapeltojen tuottoa; nykyään puhutaan vuoroviljelystä. Myös lantalannoitus
oli jo käytössä. Nämä olivat pääasiallisia keinoja parantaa vanhan peltomaan tuottoa. Toisaalta
ymmärrettiin myös kasvien (ja eläinten) jalostuksen merkitys.
• Hippon oli esittänyt 400-luvulla eaa., että viljelykasvit olivat syntyneet ihmisen valinnan
tuloksena luonnonvaraisista kasveista. Ihmisten viljelemät kasvit olivat jo muuttuneet näkyvästi.
Mineralogisessa teoksessa Peri lithon Theofrastos kuvaa mahdollista puuhiilen [ks. Ötzi] korvaajaa, kivihiiltä. Sitä oli käytetty jo pitkään Kiinassa, jossa tunnettiin myös lattialämmitys [ks.
Fu Hao]. Theofrastosin aikana keskuslämmitystä kehitettiin Kreikassa, ja ainakin roomalaiset
tulivat käyttämään polttoaineena myös kivihiiltä [ks. Vitruvius]. Samassa teoksessa Theofrastos
kuvaa myös lasin [ks. Hammurabi] valmistusta.
• Lasinpuhallus keksittiin 100-luvulla eaa. Lähi-idässä ja levisi esim. roomalaisten avustamana [ks. Heron].
Teoksessa Luonteita Theofrastos tutki persoonallisuutta [ks. Sokrates; Aristoteles; Cicero; Galenos]. Meteorologiassa hänen De signis tempestates oli lähinnä kokoelma säätä ennustavia kansanviisauksia. Theofrastos kirjoitti myös mm. retoriikasta ja filosofian historiasta.
• Theofrastos ennusti säätä jopa auringonpilkuista [ks. Thales]. Yleisemmin käytettiin astrologiaa [ks. Hammurabi; Hesiodos].
Toinen Aristoteleen oppilas, Diokles Karystuslainen (n. 375-295 eaa.) kirjoitti myrkyistä. Theofrastosin kilpailija Lykeionin johtoon, Aristoksenos (n. 370-290 eaa.), painotti musiikin psykologisia tekijöitä matemaattisen analyysin sijaan [vrt. Pythagoras]. Teoksen Elementa harmonica
säilyneet katkelmat käsittelevät sävelasteikkoja ja melodiaa. Melodian lisäksi tärkeä musiikin
komponentti on rytmi. Kolmas tekijä, harmonia, ei ole yhtä perustava ja universaali.
• Melodia, rytmi ja harmonia kertovat miten sävelet (joita yksittäiset nuotit representoivat)
suhtautuvat toisiinsa. (1) Peräkkäisten sävelkorkeuksien erot luovat melodian. (2) Erilaiset
painotukset (esim. iskujen voima tai ajoittainen poissaolo ja sävelten kesto) määrittävät
rytmiä [ks. Sapfo]. (3) Yhtäaikaiset sävelet (kuten esim. soinnut) luovat harmoniaa.
– Tempo kuvaa nopeutta, esim. iskuja minuutissa.
– Synkooppi on normaalisti painottoman iskun painotus. Se on yksi (alkeellisenakin
tehokas) tapa luoda yllätyksellisyyttä, jota on pidetty yhtenä syynä musiikin vaikuttavuuteen.
– Runomitan ja musiikin lisäksi rytmi liittyy tanssiin ja yleisemminkin liikkeeseen. Vaikka eläimillä ei ole musikaalista rytmitajua, sen evoluutio perustuu ei-musikaaliseen
biologiseen kykyyn liikkua.
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– Harmonia voi olla sopusointuista (miellyttävää) tai riitasointuista; puhutaan konsonanssista ja dissonanssista. Termit liitetään myös intervalleihin ja sointuihin.
– Harmonia tuli Euroopassa tärkeäksi ehkä vasta keskiajalla. Esim. kiinalaisessa ja intialaisessa musiikissa harmonian merkitys on vähäinen nykyäänkin.

3.25

Panini n. 350 eaa. ja Kautilya n. 350 - 283 eaa.

Intialainen kielitieteilijä (Pāṇini) ja valtio-oppinut (Kauṭilya). Paninin sanskritin [ks. Hammurabi] kielioppi on vanhin tunnettu. Kautilyan hallintoa käsittelevä teos kirjoitettiin hallitsijan
ohjekirjaksi, tässä tapauksessa Mauryan valtakunnan (322-185 eaa.) perustajalle.
• Candragupta loi Mauryan valtakunnan Aleksanteri Suuren [ks. Aristoteles] Intian valloitusretkien jälkeen [ks. Pyrrhon].
Jo sumerilaisten [ks. Hammurabi] tiedetään analysoineen kieltään. Vaikka runoutta tutkineet
kreikkalaiset pohjustivat kielitieteellistä prosodiikkaa [ks. Sapfo], varsinaista laajaa kielioppia
ei luotu [ks. Platon]. Jopa myöhempiin latinan kielioppeihin verrattuna Paninin Aṣṭādhyāyī oli
edistyksellinen.
• Lännessä kielentutkimus suuntasi enemmän kirjallisuustieteeksi kuin kielitieteeksi.
Kieliopissaan Panini analysoi esim. foneemien ja morfeemien kaltaisia rakenteita. Foneemi on
(kielikohtainen) pienin merkityksiä erottava äänneyksikkö [grafeemeista, ks. Hammurabi]. Foneemeista muodostuva morfeemi on sanan perusmuoto tai sanan merkityksellinen osa (esim.
pääte tai etuliite).
Paninin teos koostuu ulkoa muistettavaksi tarkoitetuista lyhyistä, aforismin kaltaisista sūtrista. Se toimi mallina myöhemmälle intialaiselle kirjallisuudelle, joka koostui sūtrista ja niiden
kommentoinnista (bhāṣya). Teos teki sanskritista sivistyneistön kielen.
• Tärkein teoksen kommentaari oli Patañjalin Mahābhāṣya (100-luvulla eaa.).
Hallitsijoille kirjoitetuilla ohjekirjoilla oli jo pitkä historia [ks. Hammurabi; Guan Zhong; Herodotos ja Thukydides]. Kautilyan teos Arthaśāstra käsitteli uskontoa, maataloutta, kauppaa, hallintoa ja rationaalista päättelyä. Jälkimmäinen, ānvīkṣikī, on intialainen vastine kreikkalaiselle
filosofialle [ks. Pythagoras].
Esittäviä taiteita, so. teatteria, tanssia ja musiikkia, käsiteltiin Bharata Munin teoksessa Natya
Shastra. Tekijän elinajasta ei ole varmuutta, mutta se arvioidaan välille 200 eaa. - 200 jaa. Osa
materiaalia oli kuitenkin usealta eri tekijältä ja usealta edeltäneeltä vuosisadalta.
• Teoksessa mm. esitetään, että musiikissa melodia vaatii ’koristuksia’ [ks. Theofrastos].

3.26

Mengzi 372 - 289 eaa. ja Zhuangzi n. 369 - 286 eaa.

Filosofeja, jotka pyrkivät lähentämään kiinalaista taolaisuutta [ks. Laozi ja Gautama] ja kungfutselaisuutta [ks. Kungfutse ja Mozi] toisiinsa. Mengzi ja Zhuangzi saattoivat vaikuttaa Jixian
akatemiassa [ks. Guan Zhong].
• Jixian akatemia vaikutti ainakin 300- ja 200-lukujen eaa. vaihteessa; kyse oli enemmän
eräänlaisesta työpajasta kuin yliopistosta [ks. Platon].
Kungfutselaisen Mengzin mukaan jäykkien rituaalien kunnioituksen lisäksi ihmisluontoon kuuluvat empatia, moraalinen suuttumus ja oikean ja väärän taju [ks. myös Aristoteles]. Opetuksia
koottiin postuumisti teokseen Mengzi, joka vaikutti myöhemmin uuskungfutselaisuuden syntyyn.
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Toisaalta Zhuangzi ohjasi taolaisuutta kulttuurille myötämielisempään suuntaan.
Pian lakien tarpeellisuutta alettiin korostaa tavalla, joka ei sopinut sen paremmin Mengzin kuin
Zhuangzinkaan ajatteluun [ks. Xunzi ja Han Feizi].
Kiinan varhaisimmat maininnat magnetismista [ks. Thales] löytyvät 300-luvulta eaa.

3.27

Pyrrhon n. 365 - 275 eaa.

Filosofi, joka teki skeptisyydestä [ks. Protagoras; Sokrates] tietoteoreettisen [ks. Parmenides ja
Zenon] opin, skeptisismin. Pyrrhonin mukaan varma tieto ei ole ihmiselle saavutettavissa aistien
rajallisuuden johdosta. Kun ajattelu pääsi (väliaikaisesti) valtaan Akatemiassa [ks. Platon], Arkesilaos Pitanelainen (n. 315-241 eaa.) ja Karneades (n. 214-128 eaa.) pyrkivät määrittelemään
varmuuden asteita. Alkuperäiseen pyrronismiin palattiin roomalaiskaudella [ks. Cicero].
• Pyrrhon ei itse kirjoittanut mitään, mutta ajattelua välitti mm. hänen oppilaansa Timon
Fleiuslainen (n. 320-230 eaa.).
Asketismista [ks. Aristippos ja Diogenes] kiinnostuneen Pyrrhonin filosofiaa inspiroi tutustuminen — Aleksanteri Suuren [ks. Aristoteles] sotajoukon mukana — sen intialaiseen muotoon
[ks. Laozi ja Gautama]. Pyrrhonismissa oli paljolti kyse terapiasta: pidättäytymällä ottamasta
asioihin kantaa voitiin saavuttaa mielenrauha.
• Intiassa n. 300 eaa. vieraillut Megasthenes kirjoitti teoksen Indica. Vastaavia töitä oli muitakin, mutta harva on säilynyt; myös Indica on rekonstruoitu muiden teosten sisältämistä
fragmenteista.
Uskomusten radikaali hylkääminen ei skeptisismissä estä tavallista elämää, joka perustuu kansojen välillä suuresti vaihtelevaan [ks. Herodotos ja Thukydides] kulttuurin. Etiikan puolella tämä
johtaa heimomoraaliin [ks. Aristoteles]. Eettistä relativismia voi siis perustella skeptisismillä ja
kulttuurilla, edellisen johtaessa jälkimmäiseen. Kolmas relativismin muoto on historiallinen; tällöin puhutaan historismista tai historisismista.
• Moraalin sosiologinen ulottuvuus [ks. Aristoteles] implikoi ajasta ja paikasta riippuvaa
relativismia jonka ei tarvitse rajoittua pelkästään [usein negatiivisena nähtyyn, ks. Zenon
ja Khrysippos] heimomoraaliin.
Filosofisena liikkeenä skeptisismi menestyi paremmin kuin kyreneläisyys ja kyynisyys [ks. Aristippos ja Diogenes]. Toisaalta se ei — kuten ei epikurolaisuuskaan [ks. Epikuros] — koskaan
saavuttanut yhtä suurta arvostusta kuin stoalaisuus [ks. Zenon ja Khrysippos].

3.28

Epikuros 341 - 270 eaa.

Filosofi, epikurolaisuuden perustaja. Epikuroksen rationaalisessa hedonismissa [vrt. Aristippos
ja Diogenes] päämääränä oli viisaasti valitut nautinnot. Tämä tarkoitti tunteiden [ks. Aristoteles] alistamista järjen kontrolliin [ks. Platon], ei stoalaista hävittämistä [ks. Zenon ja Khrysippos]. Nykyisyyden sijaan pitää ajatella koko elämää; suunnitelmallisuus, ja siten maltillisuus ja
kurinalaisuus, on epikurolaisuuden ytimessä.
• Esim. nälkäisyyttä korjaavan riittävän syönnin tavoitteena on ei-nälän tila.
• Vaikka epikurolaisuus sai myöhemmin arvostetun puolustajan [ks. Lucretius], se ei koskaan
saavuttanut samanlaista suosiota kuin stoalaisuus.
Atomioppia [ks. Leukippos ja Demokritos] kannattanut Epikuros uskoi sielun koostuvan atomeista ja häviävän kuolemassa; jumalia ei siis tarvinnut pelätä. Samoin aistihavainnot selitettiin
mekanistisesti. Vapaa tahto — samoin kuin elämän evoluutio, jossa kelpoisimmat säilyivät [ks.
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Empedokles] — liitettiin atomien maailman satunnaisuuteen [ks. Zenon ja Khrysippos]. Sekä
stoalaiset, uusplatonistit [ks. Plotinos] että kristityt [ks. Jeesus; Augustinus] syyttivät epikurolaisia ateisteiksi.
• Avaruus oli epikurolaisen näkemyksen mukaan ääretön [vrt. Aristoteles; Zenon ja Khrysippos], ja tyhjiö oli mahdollinen. Maapallo ei ole ainoa maailma.
• Theodoros (n. 335–260 eaa.) oli ajan tunnetuin ateisti ja vaikutti Epikurokseenkin.
Tietoteoriassa [ks. Parmenides ja Zenon] Epikuros vastusti skeptisismiä [ks. Pyrrhon; Cicero]
vaikka myönsikin, että aistihavainnot voivat johtaa virheellisiin uskomuksiin. Tiedonmuodostus
ei kuitenkaan ollut pelkän empirismin varassa, koska aistihavainnoista muodostuu ensin vain
’ennakkokäsityksiä’ (kreik. prolepsis). Laajasti jaetuista ennakkokäsityksistä syntyy yhteisiä käsitteitä [ks. Zenon ja Khrysippos]. Uskomukset ja tieto — todet hyvin perustellut uskomukset
[ks. Platon] — syntyvät näistä.

3.29

Herofilos n. 335 - 280 eaa. ja Erasistratos n. 304 - 250
eaa.

Lääkäreitä ja tutkijoita, jotka tekivät anatomiasta tiedettä [ks. Galenos]. Herofilos oli ensimmäinen, joka perusti anatomian tietonsa ihmisten ruumiinavauksiin. Erasistratos määritteli ’hermojen hengen’ ja ’eläinhengen’; edellinen oli lähtöisin aivoista ja kulkeutui hermostoa pitkin,
jälkimmäinen syntyi ilmasta keuhkoissa sydämen toimesta ja kulkeutui verisuonia pitkin.

3.30

Eukleides n. 325 - 265 eaa.

Matemaatikko [ks. Pythagoras; Eudoksos], jonka teos Alkeet (Stoikheia) käynnisti kreikkalaisen
matematiikan kulta-ajan [ks. Arkhimedes; Apollonios].
• Alkeet säilyi kreikankielisessä Bysantissa [ks. Justinianus]; latinankielisellä versiolla (Elementa) oli vaikeampi historia.
Eukleides kokosi aikansa matematiikan (perus)tietämyksen ensimmäiseksi tunnetuksi aksiomaattiseksi järjestelmäksi [ks. Aristoteles]. Häntä on kutsuttu geometrian lisäksi myös matemaattisen
täsmällisyyden isäksi. Pythagoraan lauseen todistamiseen Eukleides tarvitsi viisi aksioomaa:
•
•
•
•
•

Kahden pisteen kautta voidaan piirtää suora.
Jana voidaan jatkaa suoraksi.
Annetun pisteen ja annetun janan avulla voidaan piirtää ympyrä.
Kaikki suorat kulmat ovat yhtä suuria.
Suoran ulkopuolella olevan pisteen kautta voidaan piirtää vain yksi sen kanssa yhdensuuntainen suora

Neljä ensimmäistä aksioomaa muodostavat absoluuttisen geometrian. Viidennen, parelleeli- eli
yhdensuuntaisuusaksiooman, poistaminen johti myöhemmin epäeuklidisiin geometrioihin. Eukleides viittaa tasogeometrian lisäksi myös jälkimmäiseen liittyvään pallogeometriaan [ks. Ptolemaiois].
Yksinkertaisen lukuteorian ja geometrian merkitys matematiikassa oli suuri aina uudelle ajalle
asti, jolloin siirryttiin algebralliseen ajattelutapaan. Geometrisessa algebrassa [ks. Diofantos ja
Pappos] Eukleides esitti varhaisen algoritmin [ks. Eratosthenes] kahden kokonaisluvun suurimman yhteisen tekijän löytämiseksi. Hän myös esitti, että rationaalilukujen avulla geometrisen
suoran jokainen piste voidaan approksimoida mielivaltaisella tarkkuudella. Tämä tarkoitti, että
aktuaalista [vrt. Aristoteles] äärettömyyttä hyödyntäen geometrisia pisteitä voisi pitää aritmeettisina olioina.
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• Esim. rakentajat olivat käyttäneet erilaisia algoritmeja jo pitkään [ks. Hammurabi].
• Tasogeometriaa olisi tällöin voinut kuvata pistepareilla (kompleksiluvuilla), mutta tätä ei
vielä hahmotettu.

Teoksessa Optika Eukleides kehitti [jo vanhaa, ks. Empedokles; Platon] näkemisen emissioteoriaa
geometrian ja perspektiivin käsitteen avulla. Käsitys valonsäteiden suoraviivaisesta liikkeestä oli
sinällään jo edistysaskel [Ptolemaios kehitti ajatusta edelleen; ks. myös Galenos].

3.31

Aristarkhos Samoslainen n. 310 - 230 eaa.

Tähtitieteilijä, joka esitti aurinkokeskinen maailmanmallin [vrt. Aristoteles; Apollonios] ja teki
siihen liittyviä mitta-arvioita [ks. Hipparkhos]. Aristarkhosin opettaja Straton (n. 335–269 eaa.)
oli Lykeionin kolmas johtaja [ks. Theofrastos].
• Straton, joka tunnettiin ’Fyysikkona’, havaitsi että katolta tippuvien vesipisaroiden nopeus kiihtyi putoamismatkan eli ajan funktiona. Tämä osoitti Aristoteleen olleen asiassa
väärässä.
Maapallon liikkumisella auringon ympäri oli spekuloinut jo [pythagoralainen] Filolaos (n. 470385 eaa.). Ajatus ei tuolloin saanut suosiota, ja samoin kävi Aristarkhoksen teorialla. Seleukos
Babylonilainen ei 100-luvulla eaa. pärjännyt yhtään sen paremmin.
• Jo antiikissa ymmärrettiin, että jos maa kiersi aurinkoa, kiintotähtien asemien muuttumattomuus vuoden aikana (eli parallaksi-ilmiön vähäisyys) osoitti tähtien olevan (maan
kiertoradan suuruuteen verrattuna) hyvin kaukana.
• Herakleides Pontoslainen (n. 390-310 eaa.) oli esittänyt sekamallin, jossa osa planeetoista
kiertää maata, osa aurinkoa. Hän uskoi maan myös pyörivän akselinsa ympäri.
Aristarkhos esitti teoriansa auringon ja kuun kokoa ja etäisyyttä käsitelleessä teoksessa Peri
megethon kai apostematon. Yksikkönä hän käytti maan sädettä RE [ks. Eratosthenes]. Hän arvioi
maan lähes 3 kertaa kuuta suuremmaksi (oikea arvo on noin 3,5). Arvio kuun etäisyydelle,
kymmeniä maan säteitä, oli hyvinkin suuntaa antava (oikea arvo on noin 60 RE ). Aurinko oli
Aristarkhosin mukaan noin 19 kertaa kauempana kuin kuu, jolloin — koska auringonpimennysten
[ks. Thales] mukaan kulmissa mitattu koko oli sama — aurinko olisi myös 19 kertaa suurempi.
Oikea arvo on noin 400.

3.32

Zenon Kitionilainen n. 332 - 263 eaa. ja Khrysippos
n. 280 - 205 eaa.

Stoalaisen filosofisen koulukunnan perustajia. Aikaisempaa kyynistä filosofiaa [ks. Aristippos ja
Diogenes] maltillisempaan suuntaan kehittäneet Zenon ja Khrysippos eivät täysin hylänneet edeltäjiensä radikalismia, mutta heidän jälkeensä stoalaisuudesta kehittyi ’salonkikelpoinen’ filosofia
[ks. Cicero; Seneca].
• Zenonin kommunistisessa ihannevaltiossa — jota kuvataan hävinneessä teoksessa Valtio
[vrt. Platon] — ei ole rahaa ja naisetkin ovat yhteisiä.
Stoalaisesti rationaalinen ihminen on sopusoinnussa oman itsensä ja ympäröivän maailman kanssa, koska järki säätelee sekä ihmiselämää että maailmankaikkeutta. Mielentyyneys on suurin hyve; tunteet [ks. Platon; Aristoteles] ovat pahasta koska muodostuvat virheellisistä arvoarvostelmista. Vaikka tunteita edeltävistä esitunteista ei stoalainenkaan pääse eroon, hän ei pidä niitä
tosina, ja näin minkäänlaisia arvostelmia ei synny. Tunteista vapautumisessa (kreik. apatheia)
auttaa tunneterapia. Stoalaiset kehittivät myös tunteiden nelikentän hyvän ja pahan sekä nykyisen ja tulevan avulla.

3.32. ZENON JA KHRYSIPPOS
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• Stoalaisten mukaan ”järki, laki tai jumala” läpäisi kaiken materian; voidaan puhua panteismista ja/tai panpsykismistä [maailmansielusta, ks. Hammurabi; Platon; Plotinos]. Materia
ja henki luovat elottoman maailman rakenteen, kasvien luonnon, eläinten sielun ja ihmisen
järjen.
• Stoalaisuus korosti kognitiivista itsesäätelyä ja rajoitti kaiken itsesäätelyn itsekontrolliin
jyrkemmin kuin Platon tai epikurolaiset [ks. Epikuros]. Aristoteles näytti ymmärtäneen,
että emotionaalinen itsesäätely on myös tunteiden hyödyntämistä.
– Karkea jako rationaalisen ajattelun ja tunteiden välillä näkyi myöhemmin romanttisessa ajattelussa; tosin silloin hyljittiin edellistä. Sitä ennen valistusaika vastusti koko
vastakkainasettelua.
• Mielentyyneyttä edustaa myös välinpitämättömyys, johon voi liittyä psykopaattisuuttakin [ks. Ötzi]. Epäsosiaalista persoonallisuushäiriötä (sosiopatiaa) on vaikeampi sekoittaa
mielentyyneyteen.
Stoalainen tunteista vapaa etiikka korosti oikeudenmukaisuutta velvollisuuksien ja lakien muodossa [ks. Sokrates]. Ihmisveljeyden oppi ei erottanut kreikkalaista ja barbaaria tai orjaa ja
vapaata miestä. Näin stoalaisuus vastusti esim. heimomoraalia [ks. Aristoteles]. Khrysippos kehitti luonnonoikeuden käsitettä, so. oikean järjen mukaisia muuttumattomia eettisiä periaatteita,
jotka ovat yhteisöelämälle välttämättömiä [ks. Thales; Platon; Aristoteles; Cicero]. Toisaalta ihmisen kyky välittää toisista heikkeni etäisyyden funktiona. Näin laajaan oikeiosis-käsitteeseen
kuului itsesäilytysvaisto, empatia [ks. Aristoteles; Mengzi ja Zhuangzi] ja mm. etnisyys [ks. Homeros; Herodotos ja Thukydides]. Jälkimmäinen on laajentuneen yhteistyön synnyttämää solidaarisuutta [ks. Tacitus].
• Vaikka sanonta ”veri on vettä sakeampaa” on vasta keskiajalta, jo kreikkalaiset yhdistivät
veren sukulaisuuteen.
• Näytelmäkirjailija Plautuksen (n. 255/250-184 eaa.) mukaan ”ihminen on ihmiselle susi”.
Psykologisesti eläimillä ja ihmisillä oli sekä yhteisiä piirteitä että eroja: aistihavainnot (sekä
eläimillä että ihmisillä) ja älykkyys (vain ihmisellä) liittyvät totuuden hakemiseen, kun taas halut (eläimillä ja ihmisillä) ja tahto (ihmisellä) liittyvät toiminnan motivointiin. Stoalaisuudessa
tahtoa [ks. myös Platon; Aristoteles] käsiteltiin pyrkimyksenä johonkin; tärkeä pyrkimys oli pysyä elossa. Tutkimuksen kohteeksi tuli tahdon suhde järkeen. Stoalaiset erottivat mahdollisesti
epätodet mielipiteet, todet käsitykset ja ’välttämättä toden’ tiedon. Tiedon konstruointi aistihavainnoista (ks. alla) ei implikoi sen mielivaltaisuutta [ks. myös Epikuros]. Skeptikot eivät olleet
vakuuttuneita [ks. Pyrrhon; Cicero].
• Aristoteles oli pitänyt eläinten älykkyyttä ilmeisenä, ja stoalaisista esim. Poseidonios [ks.
Hipparkhos] oli samoilla linjoilla [samoin kuin Seneca myöhemmin]. Toisaalta esim. lintujen
uskottiin tietävän tulevaisuuden [ks. Cicero; Tacitus].
• Latinan kielen termi conatus säilyi filosofian käytössä uudelle ajalle asti, ja nykyäänkin
tunnetaan sen johdannainen ’konatiivinen’. Kyse on sielun liikkeestä (aktiivisesta pyrkimyksestä) kohti jotain tavalla, joka tuottaa myös käyttäytymistä (impetus).
Zenon kuvasi tiedon syntymistä konstruktiivisesti. (1) Aistivaikutelma vertautuu avokämmeneen.
(2) Sormenpäiden yhdistäminen tarkoittaa vaikutelman hyväksymistä, uskomista. Tällainen diskriminaatio, johon vain ihmismieli kykenee, mahdollistaa vapaan tahdon. (3) Nyrkki ilmentää
ymmärrystä, jonka muotoutumiseen vaikuttavat mielessä jo olevat kokemukset ja odotukset.
Tässä vaiheessa puhutaan jo esim. käsitteistä. (4) Tieto vaatii vielä toisen käden nyrkin ympärille, ymmärryksen integroimista toisiin vastaaviin. Tämä vie tietoa propositionaaliseen [ks.
Aristoteles] muotoon.
• Tällainen muistin aktiivisuus on kaukana pintasuuntautuneesta ulkoaopettelusta [ks. Platon].
• Myös rationaalinen (aikuisen) sielu muodostuu lapselle tällaisessa prosessissa. Näin huono
yhteiskunta voi turmella sielun.
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Uuden tiedon yhteensopivuuteen vanhaan liittyy (positiivisen) totuudellisen tiedon koherenttiuden [ks. Permenides ja Zenon] lisäksi negatiivisia puolia. Paitsi että uusi tieto on helpommin
omaksuttavissa jos se vastaa ihmisten toiveita [ks. Aristoteles], nk. vahvistusharha pönkittää
myös omia ennakkoluuloja. Näiden takia päättely voii olla motivoitua [ks. Protagoras].
Vaikka stoalaiset hylkäsivät Aristoteleen syy-jaottelun, he rikastuttivat jäljelle jäänyttä vaikuttavaa syytä: syy-seuraus –suhteet muodostavat ketjun sijaan verkoston. Kausaalinen determinismi
(ilmiöillä on aina syynsä) ei implikoi loogista determinismiä, so. fatalismia. Jokin voi tapahtua
vaikka ei käytännössä tapahdukaan, jos se ei ole mahdotonta ja mikään ei estä sitä. Vastuu omista
teoista ei myöskään häviä: toimijoilla on aina vapaus tehdä kuten haluaa oman luonteensa pohjalta, ilman ulkopuolista pakkoa. Myöhemmin on puhuttu kompatibilismista [satunnaisuudesta,
ks. Epikuros].
• Etiologia eli syyoppi on syyn ja seurauksen tutkimusta.
Merkkiteoriassa eli semiotiikassa stoalaisten merkit ovat kolmiulotteisia: puhuttu tai kirjoitettu
muoto, viitattu olio (’tarkoite’) ja ilmaistu käsite tai merkitys (’mieli’). Allegorialla [ks. Augustinus] he tarkoittivat sopimuksenvaraista eli symbolista vertauksellista esitystapaa erotuksena
metaforasta [ks. Aristoteles], joka perustuu luonnolliseen yhteyteen. Näin stoalaiset päätyivät
hermeneutiikkaan, oppiin tulkinnan perusteista. Stoalaisten tulkinnan kohteina olivat lähinnä
varhaiset eeppiset runoelmat [ks. Homeros; Hesiodos].
• Myös oraakkelien viestejä piti osata tulkita [ks. Hesiodos].
• Myöhemmin Raamattu nousi tärkeimmäksi hermeneutiikan kohteeksi [ks. Augustinus]. Teologiassa (ks. alla) uskonnollisten tekstien tutkimusta kutsutaan eksegetiikaksi [ks. Jeesus].
Khrysippos ja Filon Megaralainen kehittivät lause- eli propositiologiikkaa. Syllogismeja [ks. Aristoteles] monimutkaisemmat propositiot muodostuvat atomilauseista konnektiivien (’ei’, ’ja’, ’tai’)
avulla. Filon lisäsi listaan konditionaalisen ’jos p niin q’ –päättelyn, jolta Khrysippos vaati
kausaalirelaatiota muistuttavaa koherenssia. Jos predikointi korosti yleiskäsitteitä [universaaleja, ks. Platon] ja siten [Aristoteleen tapauksessa maltillista] käsiterealismia tyyliin ’jokainen
kirahvi on märehtijä’, stoalainen konditionaali ’jos jokin on kirahvi, niin se on märehtijä’ korosti
nominalistisesti yksilöolioita.
• Proposition esittämän asiantilan totuusarvo riippuu sen atomilauseiden totuudesta ja käytetyistä konnektiiveista.
• Filonin opettaja oli Diodoros Kronos, dialektisen koulukunnan merkittävin edustaja.
Tähtitieteessä stoalaisuus edusti kantaa, jonka mukaan avaruudella ei ollut [aristoteelista] reunaa,
vaan tähtien muodostaman kehän takana oli ääretön tyhjyys [ks. Epikuros]. Ajatus oli, että
maailma saa alkunsa ja loppuu tulipätsiin, joka vaatii enemmän tilaa kuin välivaiheen muu
materia. Maailma muodostaa aina uudelleen, ja kaikki tapahtuu ’ikuisen paluun’ idean mukaisesti
aina samalla tavalla. Jopa itse aika voi olla syklinen.
• Myöhemmin yötaivaan pimeys selitettiin virheellisesti sillä, että tähtien välistä näemme
kaukaisen tyhjyyden.
• Tulevaisuuden ennustamisesta kiinnostuneilla stoalaisilla oli tähdille myös vähemmän tieteellistä käyttöä [ks. Cicero].
Stoalaiset määrittelivät teologian [ks. Hesiodos; Platon; Aristoteles] osa-alueiksi (1) myyttisen,
so. jumaltarut [ks. Hesiodos; Laozi ja Gautama; Pythagoras], (2) rationaalisen, so. jumalten ja
maailmankaikkeuden filosofisen analyysin ja (3) yhteiskunnallisen, so. uskonnollisten menojen
tutkimuksen. Varro [ks. Caesar] levitti tätä ajattelua eteenpäin.
• Rationaalinen teologia, jota kutsutaan myös luonnolliseksi teologiaksi, eroaa uskonnollisten kokemusten (ilmestysten, engl. revelation) luomasta ’ilmoitetusta’ teologiasta. Siinä
missä luonnollinen teologia liitetään deismiin, ilmestykset liittyvät teismiin, jossa uskotaan persoonalliseen ja maailman tapahtumiin puuttuvaan jumalaan, tai fideismiin, joka
periaatteellisesti hylkää järkikriteerit uskonnoista puhuttaessa.

3.33. ARKHIMEDES
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– Pelkistetyimmässä deismissä jumala jätti luomansa maailman toimimaan lakiensa mukaisesti sen tapahtumiin tai moraaliarvostelmiin puuttumatta. Tämä on lähempänä
ateismia kuin teismiä.
– Teismissä jumala on (ainakin periaatteessa) transsendentaalinen, tuonpuoleinen. Immanentin teismin mukaan jumala on sekä transsendentaalinen että osa luontoa, eli
lähestytään hieman em. panteismia. Toki tavallisen teismin maailmaa ohjaava jumaluus on omalla tavallaan immanenttia.
• Myöhemmin antropologiassa ja sosiologiassa korostettiin rituaaleja uskonkappaleiden kustannuksella. Uskontotiede tutkii kaikkia osa-alueita, mutta teologiaa objektiivisemmin.

3.33

Arkhimedes n. 287 - 212 eaa.

Matemaatikko, fyysikko ja insinööri, joka käytti ensimmäisenä matematiikkaa luonnon ymmärtämiseen (mm. Metodi). Arkhimedes keksi uusia, abstrakteja käsitteitä kuten painopiste, jotka
olivat välttämättömiä luonnontieteelliselle teorianmuodostukselle.
• Ihmiset ovat laskeneet kivien avulla tuhansia vuosia. Vanhin tunnettu laskupöytä, joka
löydettiin Ateenan läheltä Salamiin saarelta, on ollut pankkiirien [ks. Solon] käytössä n.
300 eaa. Helmitaulut eli abakukset ovat tällaisten taulujen kannettavia versioita.
– Termi kalkyyli (laskeminen) tulee latinan sanasta ’calculus’, joka tarkoittaa pientä
kiveä.
• Rooma [ks. Homeros; Solon], joka oli vallannut Apenniinien niemimaata itselleen samnilaissodissa (343-290 eaa.), jatkoi valloituksiaan [ks. Polybios]. Roomalainen sotilas tappoi
myös Arkihimedesin.
Matematiikassa [ks. Eukleides; Apollonios] Arkhimedes pyrki kokeellisesti määrittämään kartioleikkauksista [ks. Eudoksos] syntyviä pinta-aloja ja tilavuuksia, ja pohjusti muutenkin integraalilaskennan kehittämistä (Pallosta ja lieriöstä, Paraabelin neliöimisestä, Spiraaleista, Sferoideista ja konodeista). Hän kehitti myös menetelmän, jolla π:n [ks. Hammurabi] arvo voitiin laskea
mielivaltaisen tarkasti (Ympyrän mittaamisesta): hän laski ympyrän sisään jäävän säännöllisen
n-kulmion kehästä minimiarvon, ympyrän sisäänsä jättävästä n-kulmion kehästä maksimiarvon,
ja n:ää kasvattamalla sai arvot lähenemään toisiaan; π:n arvoksi hän sai nykyaikaisin merkinnöin 3.141. Teoksessa Hiekanlaskija (Psammites) Arkhimedes käsitteli suuria lukuja uudella joonialaisella, kreikkalaisiin kirjaimiin perustuvalla numerojärjestelmällä, jota nykyisin kutsutaan
kreikkalaiseksi [ks. Pythagoras].
• Joonialaisessa systeemissä luvuille 1, 2, ..., 9, 10, 20, ..., 90, 100, 200, ..., 900 oli oma
kirjaimensa. Tuhannet 1000, 2000, 9000 merkittiin samoilla kirjaimilla kuin 1-9, eli kyse
oli osittain paikkamerkintää hyödyttävästä systeemistä. Vielä suurempiin lukuihin päästiin
käyttämällä kertomerkkiä M, joka vastasi kymmentä tuhatta. Nollaa ei vielä tunnettu.
• Lemmojen kirja pitää sisällään erilaisia, viihdyttäviäkin, ongelmia, mutta ei varmuudella
ole Arkhimedeen kirjoittama.
Tarinan mukaan Arkhimedeen piti selvittää kuninkaan uuden kruunun kullan puhtaus, ja hän
keksi ratkaisun kylvyssä; tämä on kuuluisa ”Heureka”-hetki. Jatkossa syntyi hydrostatiikan peruslaki eli Arkhimedeen laki, jonka mukaan nesteessä olevaan kappaleeseen kohdistuva noste on
sama kuin sen syrjäyttämän nestemäärän paino (Kelluvista kappaleista).
Statiikan alalla Arkhimedes määritteli kultaisen säännön: kaksi kappaletta on tasapainossa, kun
niiden etäisyys tukipisteestä on käänteisessä suhteessa niiden massaan (Tasapainosta). Sen mukaisesti vivun avulla voi pienellä voimalla ja suurella liikkeellä tuottaa suuri voima ja pieni liike. Mekaniikassa [ks. Ötzi] Arkhimedes rakensikin monimutkaisia taljoja ja erilaisia sotakoneita
[teknologian arvostuksesta, ks. Isokrates; Platon].
• Arkhimedes kehui, että kiinteän tukipisteen avulla voisi jopa vivuta maapallon paikoiltaan.
Vipuvoimaa voi käyttää myös abstraktissa mielessä; esim. hyvä strategia [ks. Guan Zhong;
Polybios] on voimaa vahvistava vipu.
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• Köydestä ja väkipyöristä koostuva talja mahdollistaa raskaiden esineiden siirron ja noston
käsivoimin. Tarvittava voima vähenee samassa suhteessa kuin vetämismatka pitenee (vrt.
polkupyörän vaihteet).

Pneumatiikassa hyödynnetään ilman (tai kaasun/höyryn) painetta ja virtausta; palkeet [ks. Hammurabi] ovat yksinkertaisin sovellus. Hydrauliikassa samaan tarkoitukseen käytetään nestettä.
Yksinkertaista sellaista edustaa esim. 500-luvun eaa. puolivälissä rakennettu kilometrin pituinen
Eupalinoksen akveduktitunneli. Ktesibios (n. 308-246 eaa.) kehitti mm. vesipumppua, vesiurkuja
ja vesikelloa (ja tietenkin sotalaitteita). Arkhimedes itse rakensi hydraulisen ruuvin [myöhemmästä kehityksestä, ks. Heron].
• Vuonna 312 eaa. Appius Claudius Caecus (n. 340-273 eaa) oli rakennuttanut ensimmäisen
roomalaisen akveduktin, Aqua Appian, ja käynnistänyt Via Appia –tien rakentamisen.
– Viimeistään roomalainen tieverkko loi eurooppalaisen majatalolaitoksen matkalaisia
palvelemaan. Kaupungeissa ruokaa tarjosivat ruokalat ja katukauppiaat. Tilanne oli
samantyyppinen eri puolilla maailmaa.
• Egyptissä laivanrakentajilla oli käytössä yksinkertainen allas- eli sulkutelakka, kuivatelakan
yksinkertaisin muoto. Em. talja mahdollistaa vetotelakat.
Filon Bysanttilaisen (n. 280-220 eaa.) Mekhanike syntaksis käsitteli mm. näihin aikoihin keksittyä
vesimyllyä. Hän oli ensimmäinen joka muutti jatkuvan vesivirran pulssijonoksi ja huomasi tässä
yhteyden kelloihin. Hän kuvasi myös katapulttia, jota oli kehitelty jo pari sataa vuotta.
• Vesimyllyllä korvattiin eläinten lihaksia viljan jauhamisessa, öljyn puristamisessa oliiveista,
puutavaran sahaamisessa ja mm. malmien murskauksessa. Tuulimylly on yli tuhat vuotta
myöhempi keksintö.
Antikytheran laitteeksi nimetty, auringon- ja kuunpimennyksien ajankohtia ennustanut laite
saattoi perustua Arkihimedeen töihin.

3.34

Xunzi n. 310 - 235 eaa. ja Han Feizi n. 280 - 233 eaa.

Filosofeja, jotka kehittivät kungfutselaisuutta [ks. Kungfutse ja Mozi] uuteen, poliittisempaan,
suuntaan. Toisin kuin Kungfutse, Xunzi piti ihmistä luontaisesti pahana [vrt. Mengzi ja Zhuangzi],
ja tältä pohjalta Han Feizi — Xunzin oppilas — kehitti legalismia.
• Zou Yan (305-240 eaa.) kehitti jo vanhaa viiden alkuaineen [vrt. Empedokles] teoriaa, jossa
lännessä tuttujen maan, veden ja tulen lisäksi listataan (ilman sijaan) puu ja metalli.
Xunzin ’elämän tikkaissa’ ihmisillä on — elämän ja tietoisuuden lisäksi — moraalin ja oikeudenmukaisuuden taju, ja sitä kautta hierarkkinen ja yhteistyökykyinen yhteiskunta. Tässä auttaa
jaettu ajattelun käsitteistö, jota lajityypilliset aistielimet luovat. Näin Xunzin vastaus pahuuteen
oli kulttuuri.
Han Feizi korosti lakien [ks. Hammurabi; Solon] ja etenkin rangaistusten [ks. Ötzi; Platon] merkitystä tavalla, joka johti yhdistyneen Kiinan ensimmäisen keisarin, Qin Shi Huangdin, totalitaristiseen hallintoon Qin-dynastian (221-206 eaa.) aikana. Valtion edulle uhrautuva yksilö sopi
hyvin legalismiin [altruistisesta utilitarismista, ks. Sokrates].
• Qin Shi Huangdi tunnetaan hautansa 7000 terrakottasotilaasta ja määräyksestä polttaa
kaikki kirjat vuonna 213 eaa. Myös ensimmäinen versio Kiinan muurista rakennettiin.
Myöhemmin kehittyi legalistinen perinne, ja dynastiat olivat ’vain’ autoritaarisia. Qin’iä seuranneen Han-dynastian [ks. Caesar] aikana luotiin mm. valtion suola- ja rautamonopolit. Syntyi
myös tuntemattoman tekijän byrokratian [ks. Hammurabi; Caesar] valvontaa käsittelevä teos
Zhouli.

3.35. ERATOSTHENES
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• ’Harmoninen yhteiskunta’ ja siten (kungfutselainen) sosiaalinen koheesio syntyy paternalismista eli vertikaalisesta luottamuksesta: kansalaiset kunnioittavat keisaria ’isänään’.
• Byrokratian päämies-agentti –ongelma häviäisi, jos virkamiehet luottavat valistuneen hallitsijan oikeamielisyyteen. Rangaistuksen pelko ei tuota samanlaista tulosta.
Vaikka myöhemmin valtion rooli taloudessa kasvoi, myös yrittäjille oli tilaa. Kiinalaisen historiankirjoituksen perustaja Sima Qian (n. 145-85 eaa.) kirjoitti elämäkertoja ihmisistä, jotka olivat
luoneet omaisuutensa talouselämässä [ks. Guan Zhong]. Teos Shi ji toimi mallina myöhemmille
dynastiahistorioille. Sima Qianin mielestä historia tarjosi moraalisen opetuksen koska sen kulkua
ohjasi ihmisen tahto, eivät jumalat.
Talous tarvitsi matematiikkaa. Helmitaulut [ks. Arkhimedes] saapuivat Kiinaan 200-luvulla eaa.
Numerojärjestelmä käytti sataan perustuvaa paikkamerkintää ja tunsi negatiiviset luvut ja murtoluvut. Vaikka nollaa ei vielä tunnettu, sen paikka osattiin — mesopotamialaiseen tapaan —
merkitä tyhjällä. Vanhoista kiinalaisista tehtäväkokoelmista tunnetuin, Jiu zhang suan-shu, joka
kattaa ”yhdeksän lukua matematiikan taidosta”, on ainakin osittain peräisin näiltä ajoilta. Siitä
löytyy varhaisimmat viittaukset negatiivisiin numeroihin.
• Yhdeksän lukua -teos on vuosisatojen aikana kirjoitettu kokoelma, josta vanhin säilynyt
versio on vuodelta 1213 jaa. Sen negatiivisia lukuja kuitenkin kommentoitiin eräässä toisessa teksteissä 263 jaa.

3.35

Eratosthenes n. 275 - 194 eaa.

Maantieteilijä ja matemaatikko. Eratosthenesia, joka toimi Aleksandrian kirjaston ylikirjastonhoitajana, on kutsuttu maantieteen ’isäksi’. Maantieteen kehitykseen vaikuttivat etenkin kreikkalaisten valloitukset [ks. Aristoteles].
• Aleksanteri Suuren vuonna 332 eaa. perustamasta Aleksandriasta tuli kuningas Ptolemaios
I:n rakennuttaman museon ja kirjaston ansiosta antiikin sivistyksen uusi keskus Ateenan
jälkeen.
Pytheasin nykyisille Britteinsaarille ja Itämeren rannikolle n. 330-300 eaa. tehtyihin tutkimusmatkoihin ei oltu juurikaan uskottu. Pytheas todella teki ’Valtameristä’-teoksessa kuvailemansa
matkat, ja kuvasi mm. keskiyön aurinkoa, napajäätä ja mainitsi phinoi-kansan [saamelaisista ja
itämerensuomalaisista, ks. Hammurabi; Hesiodos; Tacitus]. On myös osoitettu, että Makedonian
ja nykyisten pohjoismaiden välillä oli jo hänen aikanaan kauppayhteyksiä.
Eratosthenes piirsi aikansa tunnetun maailman kartan [ks. Thales] ja otti siinä käyttöön leveysja pituuspiirit. Hän määritteli kolme ilmastovyöhykettä, trooppisen, lauhkean ja napavyöhykkeen. Geodesiassa hän tarkensi Aristoteleen arviota maapallon koosta nerokkaalla geometrisellä
menetelmällä (Maan mittauksesta). Tulos oli hyvin lähellä todellista arvoa n. 6371 km. Eratosthenes rakensi myös ensimmäisen mekaanisen taivaankannen mallin, armillaarin [astrolabista, ks.
Apollonios; Hipparkhos].
• Ilmastovyöhykkeitä oli määritelty jo pitkään. Niihin liittyi ajatus, että päiväntasaajalla olisi
niin kuuma ja navoilla niin kylmä, että elämä ei olisi mahdollista. Käsitys elii keskiajalle
asti, vaikka sitä kritisoitiin jo antiikissa [ks. Hipparkhos].
• Myös kansakuntien erojen syytä alettiin etsiä ympäristötekijöistä, ilmasto mukaan lukien
[ks. Polybios].
• Dikaiarkhos (n. 300 eaa.) oli määritellyt karttaansa itä-länsi -suuntaisen akselin. Hän määritteli myös tavat, joilla ihminen on historiansa aikana hyödyntänyt maata: metsästys ja
keräily, paimentolaisuus ja maanviljelys.
• Monet muut [esim. Poseidonios, ks. Hipparkhos] arvioivat maapallon paljon pienemmäksi.
Eratosthenes kehitti ajanlaskusysteemin, jossa vuodet laskettiin olympiadeina ensimmäisistä
(oletettavasti) 776 eaa. pidetyistä kisoista alkaen [ks. Homeros; vrt. Caesar]. Lukuteoriassa [ks.
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Pythagoras] hän kehitti nimeään kantavan ’seulan’ [algoritmin, ks. Eukleides] alkulukujen (engl.
prime numbers) hakuun. Kreikkalaiset olivat havainneet 300-luvulla eaa., että alkulukujen avulla
voitiin konstruoida kaikki muut kokonaisluvut: ne olivat eräänlaisia ’aritmetiikan atomeja’.
• Ajanlaskusysteemi saattaa olla myös historioitsija Timaios Sisilialaisen (n. 356-260 eaa.)
kehittämä. Mesopotamiassa vastaava systeemi oli kehitetty jo edellisellä vuosisadalla.
• Alkulukuja, 2,3,5,7,11,13,17,19,23,..., ei voi esittää kahden muun luvun tulona. Ne näyttävät esiintyvän satunnaisesti luonnollisten lukujen sarjassa.

3.36

Apollonios Pergalainen n. 262 - 190 eaa.

Matemaatikko, etenkin geometrikko [ks. Eukleides]. Kartioleikkauksia [ks. Eudoksos] tutkinut
Apollonios havaitsi, että ellipsi, paraabeli ja hyperbeli saadaan yhdestä kartiosta sitä leikkaavan tason asentoa muuttamalla (Konika). Kreikkalaisen matematiikan kultakausi [ks. Eukleides;
Arkhimedes] päättyi Apollonioksen töihin.
• Teoksessaan Apollonios käsitteli myös matematiikan historiaa.
• Kartioleikkausten käytännön merkitys osoittautui suureksi, ja jo antiikin kartantekijät [ks.
Hipparkhos; Ptolemaios] sovelsivat niitä. Myöhemmin lentoratojen analyysi hyödynsi paraabelia, planeettojen ratojen analyysi ellipsiä.
• On esitetty, että Apollonios olisi voinut kehittää myös analyyttisen geometrian, jos kreikkalaiset olisivat tunteneet useampia käyrätyyppejä: muutaman kartioleikkauksen kanssa
kömpelömpi geometrinen algebra oli kuitenkin riittävä.
– Kreikkalaisen matematiikan hopea-aika oli vähällä löytää lisää käyriä [ks. Diofantos
ja Pappos].
Apollonios vaikutti maakeskisen maailmankuvan [ks. Aristoteles] säilymiseen paikkaamalla tätä
väärää teoriaa episyklien avulla [ks. Hipparkhos; Ptolemaios]. Episykliteoriassa planeetat kiertävät omaa ympyrärataansa, jonka keskipiste kiertää maata.
• Episyklejä (ja myöhemmin yhä useammanlaisia outoja apuneuvoja) tarvittiin selittämään
planeettojen taantuva liike: yötaivaalla kiintotähtiin nähden liikkuvat planeetat vaihtavat
ajoittain suuntaansa.
Apollonioksen keksimä astrolabi on kiekkomainen mekaaninen laskin astronomian tarpeisiin [ks.
Hipparkhos].

3.37

Polybios n. 200 - 118 eaa.

Historioitsija, jolla oli kriittinen asenne lähteisiin ja josta tuli näin yksi antiikin historiatutkimuksen luotettavimmista edustajista [ks. Herodotos ja Thukydides]. Polybioksen mukaan historiatiede auttaa päättäjiä työssään; pääteos oli Historiai. Aivan erityisen kiinnostunut hän oli
Roomasta [ks. Homeros; Solon; Arkhimedes], joka oli alistanut Kreikan provinssikseen toisessa
makedonialaissodassa 200-197 eaa.
• Polybios tutki myös ilmaston vaikutusta kansakuntien erilaisuuteen [ks. Eratosthenes] ja
salakirjoitusta.
Rooman valtakunta laajeni valloituksin [ks. myös Caesar]. Kolmessa puunilaissodassa (264-146
eaa.) foinikialaisia [ks. Hammurabi; Solon] vastaan Rooma sai haltuunsa mm. Iberian hopeakaivoksia. Polybioksen mukaan Roomaa vahvisti toimiva vallanjako: vuoden 287 eaa. Lex Hortensian jälkeen hallintoelimet — monarkistiset konsulit, aristokraattinen senaatti ja demokraattinen
[ks. Solon] kansankokous — olivat riippuvaisia toisistaan. Institutionaalinen kehitys erotti vallan
myös virkamiehen henkilöstä. Koska virkauralla eteneminen vaati sekä siviili- että sotilasvirkojen läpikäymistä, erillistä sotilassäätyäkään [ks. Laozi ja Gautama] ei muodostunut. Sama päti
pappissäätyyn, jonka muodostumista vaikeutti myös kirjava uskonelämä (ks. alla).

3.38. HIPPARKHOS
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• Hannibal oli karthagolainen sotapäällikkö ja merkittävä strategi [ks. Guan Zhong]: toisen
puunilaissodan aikana hän voitti roomalaiset Cannaen taistelussa (216 eaa.) vastustajan
miesylivoimasta huolimatta [ks. Arkhimedes]. Kolmas sota kuitenkin tuhosi Karthagon.
Roomalaisten tuli tämän jälkeen itse taistella merirosvoja vastaan Välimerellä [ks. Caesar].
• Denaarista, roomalaisesta hopeakolikosta, tuli koko Välimeren alueen valuutta sadoiksi
vuosiksi [ks. Augustinus].
• Polybioksen mukaan menestys tuo usein mukanaan myös oman tuhonsa siemenet.
Talouselämä kehittyi [ks. Solon]. Vaikka koulutustehtävä säilyi säätiöillä [ks. Isokrates] myös
Roomassa, muu toiminta siirtyi societas publicanorum –osakeyhtiöille, jotka ostivat huutokaupoissa erilaisia julkisia tehtäviä. Osakkeet olivat Kreikan tapaan siirtokelpoisia; voidaan puhua
ensimmäisistä osakemarkkinoista ja siten sijoittamisesta [ks. Hammurabi; Solon]. Myös pääomien
kasaaminen oli aikaisempaa helpompaa, koska laki ei sallinut yksittäisen osakkeenhaltijan velkojille muuta oikeutta yhtiöön kuin velallisen osakkeet (engl. entity shielding). Velkoja ei siis
voinut esim. vaatia yhtiön muuttamista rahaksi. Polybios kommentoikin (toki liioitellen), että
lähes kaikki roomalaiset omistivat osakkeita. Keisarivallan [ks. Caesar] aikana osakeyhtiöt korvautuivat valtion omalla byrokratialla [ks. Hammurabi; Xunzi ja Han Feizi], eikä niitä koskeva
lainsäädäntö päätynyt keskiajalle periytyneeseen versioon roomalaisesta laista.
• Cato vanhemman (234–149 eaa.) De agri cultura on vanhin tunnettu latinankielinen proosateos. Maatalous oli tärkeää Roomassakin [ks. Caesar].
• Yksityistettyjä toimia oli (erityisen suositun) veronkannon lisäksi mm. armeijan huolto
sekä julkisten monumenttien rakentaminen ja ylläpito.
• Omistajat voidaan suojata myös yrityksen velkojia vastaan rajoittamalla heidän vastuunsa
vain osakkeisiin (rajoitettu vastuu, engl. limited liability). Roomassa tämä vaatimus ei
täysin täyttynyt.
Polybios huomasi, että roomalaiset suhtautuivat uskontoon [ks. Hammurabi; Hesiodos; Laozi
ja Gautama; Pythagoras] paljon kreikkalaisia vakavammin. Kreikkalaisten tavoin he kuitenkin
erottivat perinnäistavat (mos) ja ihmisten oikeusjärjestyksen (ius) jumalallisesta oikeudesta (fas).
Toisin oli Persiassa.
• Vaikka valloitukset kasvattivat roomalaisten jumalten määrän tuhansiin, kaikkiin suhtauduttiin suopeasti. Sen sijaan taikauskoa, magiaa ja noituutta ei katsottu hyvällä.
– Tosin Bacchus-jumalan [kreik. Dionysos, ks. Homeros] kunniaksi pidettäviin bakkanaaleihin kohdistui vuonna 186 eaa. harvinaisesta moraalipaniikista kertovia rajoitustoimenpiteitä.

3.38

Hipparkhos n. 190 - 120 eaa.

Tähtitieteilijä ja matemaatikko (jopa: trigonometrian isä). Hipparkhos laati ensimmäisen tunnetun tähtiluettelon (yli 800 tähteä) ja jakoi tähdet kuuteen ryhmään niiden kirkkauden mukaan.
Hän oli ensimmäinen tähtitieteilijä, jonka tiedetään käyttäneen astrolabiksi kutsuttua kulmanmittauslaitetta [ks. Apollonios].
• Keskiajalla armillaari [ks. Eratosthenes] ja astrolabi yhdistettiin pyöreäksi astrolabiksi.
Kehitys vei astrolabia vähitellen myös kvadrantin suuntaan [ks. Ptolemaios].
Hipparkhos laski kuun [ks. Aristarkhos] vaiheiden mukaan määritellyn kiertoajan 29.53 d erittäin
tarkasti. Tämä synodinen kuukausi on helposti havaittavana kuukalenterien perusta.
• Sideerisen eli tähtien suhteen lasketun kuukauden pituus on noin 27.3 d. Se vastaa yhtä
kuun kierrosta maan ympäri, ja juuri se selittyy maa-kuu –systeemin gravitaatioteorialla.
Ero synodiseen kuukauteen juontuu maan kierrosta auringon ympäri.
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Vuoden pituudelle Hipparkhos laski vain noin 7 minuuttia liian pitkän ajan tarkentaen näin
edellistä arviota [ks. Eudoksos] noin 4 minuutilla. Virallinen ajanlasku ei kuitenkaan huomioinut
tähtitieteilijöiden löytöjä ja kehittyi siten hitaammin [ks. Caesar].
• Vuodenaikojen — kevättasauspisteestä toiseen — mukaan määritellyn trooppisen vuoden
pituus on nykyisin 365 d 5 h 48 min 46 s = 365.2422 d (maapallon kiertoliikkeen hidastuessa
jokainen vuosi on noin 0.0053 s edellistä lyhyempi). Ajanlaskun ongelmat johtuvat siitä,
että vuosi on noin 11 vuorokautta pidempi kuin 12 (synodista) kuukautta.
Maan pyörimisakseli ei ole kohtisuorassa planeetan ratatasoon nähden, vaan on noin 23° kallellaan. Tämä luo vuodenajat, sillä akselin suunta ei muutu vuotuisen kierroksen aikana. Esimerkiksi pohjoisen pallonpuoliskon kesä ajoittuu ajalle, jolloin akselin pohjoispää osoittaa auringon
suuntaan kesäpäivänseisauksen aikaan 21. tai 22.6. Tällöin aurinko käy zeniitissä Kravun kääntöpiirillä. Poseidonios (n. 135-50 eaa.) argumentoi, että päiväntasaajalla ei olisi yhtä kuuma kuin
kääntöpiireillä, joissa aurinko oli pisimpään zeniitissä.
• Pohjoisen talvipäivänseisauksen aikaan 21. tai 22.12 aurinko on zeniitissä Kauriin kääntöpiirillä.
• Kevätpäiväntasauksen (20. tai 21.3) ja syyspäiväntasauksen (22. tai 23.9) aikaan päivä on
kaikkialla yhtä pitkä akselin ollessa suosimatta kumpaakaan pallonpuoliskoa.
• Ateena, Kreeta ja Alexandria olivat paljon lähempänä Kravun kääntöpiiriä kuin tämä
päiväntasaajaa. Ajatus jälkimmäisen asumiskelvottomuudesta ei tuntunut uskottavalta [ks.
Eratosthenes].
150 vuotta vanhoihin mittauksiin vertaamalla Hipparkhos havaitsi, että tähtien paikat muuttuvat systemaattisesti. Ilmiö selitettiin myöhemmin maan pyörimisakselin (taivaannapojen) prekessioliikkeellä.
• Prekessioliike johtuu auringon ja kuun gravitaatiovaikutuksesta maan päiväntasaajan pullistumaan, joka saa maan akselin kääntymään pyörivän hyrrän tavoin täyden kierroksen
n. 22 000 vuodessa. Prekession vaikutuksesta seisaus- ja tasauspäivät muuttavat hitaasti
tähtien avulla mitattua paikkaansa. Sen johdosta myös tähtien suhteen laskettu sideerinen
vuosi, 365.2564 d, on pidempi kuin trooppinen vuosi.
Hipparkhos taulukoi trigonometrisia suureita (Ympyrän jänteet); näihin aikoihin ympyrän kehä
jaettiin 360 asteeseen. Hipparkhos kehitti myös sekä leveys- ja pituuspiirien käyttöä maantieteessä [ks. Eratosthenes] että Apollonioksen episykliteoriaa [ks. Ptolemaios].

3.39

Pausanias 100-luvulla eaa.

Maantieteilijä [ks. Eratosthenes; Strabon] ja historioitsija [ks. Herodotos ja Thukydides; Polybios]. Pausaniaksen pääteos Periegesis tes Hellados kuvaa yksityiskohtaisesti sekä Kreikkaa että
kreikkalaista taidetta ja kulttuurihistoriaa uskontoineen ja mytologioineen [ks. Plinius; Tacitus].
Moderni arkeologia pitää kirjaa tärkeänä lähteenä muinaisesta Kreikasta.
Koska kokeellisuus ei ollut merkittävässä asemassa kreikkalaisessa tieteessä, se kehittyi hitaasti.
Kulttuurin romahtaessa tilanne vain paheni: tiede jäi käytännössä unohduksiin vuosisadoiksi.

Luku 4

Rooman valtakunta 100 eaa. - 450
Etruskien kaupunkikulttuuri, joka oli vahvimmillaan n. 800-500 eaa., loi pohjan roomalaiselle
kulttuurille. Rooman valtakunta kehittyi vähitellen kreikkalaisella kaudella; esim. vielä n. 390
eaa. gallialaiset pystyivät ryöstämään Rooman. Vuoteen 100 eaa. tultaessa voidaan jo puhua
roomalaisesta korkeakulttuurista. Kehitykseen saattoi vaikuttaa vuosien 200 eaa. - 400 tavallista
lämpimämpi, vaurautta luonut ilmasto.
Roomalaiset käyttivät teknologiaa varsin menestyksekkäästi mm. teissä ja silloissa; jopa betoni tunnettiin rakennusaineena. Varsinkin vesihuollon toimivuus oli roomalaisten ylpeydenaihe.
Myös hallintoa sivuavilla aloilla, kuten esim. oikeustieteellä, historialla, maantieteellä ja antropologialla oli merkitystä. Aluksi valtakuntaa hallittiin ja kehitettiin ostamalla palveluja yksityisiltä
osakeyhtiöiltä. Imperiumin laajetessa sen oma byrokratia korvasi nämä rakenteet.

4.1

Cicero (tai Marcus Tullius Cicero) 106 - 43 eaa.

Roomalainen poliitikko, puhuja, filosofi ja kirjailija. Vaikka Ciceroa oli lähinnä skeptikko [ks.
Pyrrhon; Ockham], hänen filosofiansa oli eklektistä: eri koulukunnilta tulee valita vain parhaat
palat. Näin häntä on pidetty myös stoalaisena [ks. Zenon ja Khrysippos; Seneca].
Tietoteoriassa [ks. Parmenides ja Zenon] palattiin Pyrrhonin tulkintaan skeptisismistä. Etenkin
Ainesidemos ja Agrippa (ensimmäisellä vuosisadalla eaa.) olivat tässä aktiivisia. Vanhemmista
nk. ’moodeista’ Agrippa johti viisi syytä varman tiedon mahdottomuudelle: (1) ihmiset ovat erimielisiä ja (2) tutkittavat ilmiöt itsessään suhteellisia, (3) perustelut ovat kehämäisiä tai (4) perusteluketjut äärettömän pitkiä, tai (5) tiedolle esitetään varmaksi väitetty pohja vaikka sellaisen
olemassaoloa ei voi todistaa [vrt. Aristoteles].
• Sekstos Empeirikos (n. 160-210 jaa.) kokosi aatteen klassiset näkemykset yksiin kansiin
teoksessa Pyrrhonismin pääpiirteet (Pyrrhoneiai hypotyposeis). Sen jälkeen ajattelu jäi
unholaan kunnes Sekstoksen työt löydettiin 1500-luvulla uudelleen.
Ciceron ’hengen viljelyssä’ (lat. animi cultura) vapaat taidot [ks. Isokrates] kasvattivat ihmisiä
arvostamaan toisiaan ja mm. hyvää hallintoa: kansalaishumanismissa (yleis)sivistys luo kansalaiskompetenssia [ks. Solon], johon liittyy myös retoriikka (ks. alla). Rooman valtakunta huolehti
koulutuksesta paljolti kreikkalaisen mallin mukaan [ks. Hesiodos; Isokrates; vrt. Boëthius; Justinianus] grammatiikkakouluissa, reetorikouluissa ja filosofisissa akatemioissa.
• Cicero liitti järkeen menneisyyttä koskevan muistin, nykyisyyttä koskevan ymmärryksen ja
tulevaisuutta koskevan huolenpidon.
• Scipion piirissä syntynyt humanitas-käsite piti sisällään ihmisluonnon, kulttuurin ja hyväsuopaisuuden. Terentiuksen (n. 195-159 eaa.) mukaan mikään inhimillinen ei ole oikealle
humanistille vierasta.
Teos Puhujasta (De oratore, 55 eaa) käsitteli retoriikkaa [ks. Protagoras; Isokrates]. Siinä Cice71
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ro mm. kiinnittää huomiota huumorin [ks. Aristoteles; Priscianus] merkitykseen puhetaidossa.
Deliberoiva retoriikka [ks. Aristoteles] liittyi tasavaltalaisuuteen [ks. Solon] ja em. kansalaishumanismiin. Tasavaltalainen isänmaallisuus (engl. republican patriotism) korosti etenkin instituutioiden merkitystä [ks. Herodotos ja Thukydides] yhteiselle hyvälle [ks. Aristoteles]. 1900-luvulla
tultiin puhumaan kansalaisnationalismista [etnisyydestä, ks. Tacitus].
• Em. Terentius oli kirjoittanut komedioita [ks. Aiskhylos, Sofokles ja Euripides].
• Tasavaltalaiset kokoukset hävittänyt keisarivalta [ks. Caesar] köyhdytti retoriikkaa [ks.
Tacitus]. Sama vaikutus oli kristinuskolla [ks. Augustinus].
Teos De re publica (54-51 eaa.), josta tuli tärkeä renessanssiajan humanisteille, käsitteli hallinnon lisäksi myös ihmisluontoa: puheen ja järjen voimaa, kykyä ymmärtää syitä ja seurauksia,
perhettä ja muuta sosiaalisuutta, turvallisuutta, totuuden kaipuuta, epäoikeudenmukaisten auktoriteettien vihaa, esteettisiä tunteita, ym. Yleinen ihmisluonto selitti, miksi historia oli tärkeä
elämän opettaja. Cicero liitti sen moraaliin ja, etenkin teoksessa Laeista (De legibus), lakeihin.
Hallitsijoiden tuli ymmärtää ihmisluontoa onnistuakseen työssään.
• Cicero kannatti [Aristoteleen] ajatusta, että yhteiskuntaelämä oli saanut alkunsa vanhempien rakkaudesta lapsiinsa.
• Ylimpänä lakien tavoitteena Cicero piti kansalaisten turvallisuuden takaamista [ks. Herodotos ja Thukydides]. Tähän liittyvä vapauksien sivuuttaminen sopi tulevalle yksinvallalle;
näin laeista saattoi tulla myös rasite [ks. Tacitus].
Mitä enemmän hallitsijat joutuivat peittämään todelliset tunteensa [ks. Platon; Aristoteles] julkisuudessa, sitä tärkeämpää oli pysyä uskollisena omalle luonnolleen. ’Tunne itsesi’ oli humanismin
tärkeimpiä iskulauseita [ks. myös Aristoteles], ja Cicerolle tämä tarkoitti sekä yksilöitä erottavia
että kaikille ihmisille yhteisiä piirteitä. Teoksessa Velvollisuuksista (De officiis, 44 eaa.) hän käsitteli mm. ihmisten rooleja (lat. personae). Kaksi niistä tulee luonnolta: universaali luonto on
eläimistä erottava järki, ja yksilöllinen luonto kunkin fyysiset ja henkiset ominaisuudet. Kolmas
rooli on sattumien ja olosuhteiden, esim. syntyperän, luoma. Neljäs rooli syntyy ihmisen omista
valinnoista.
• Modernilla terminologialla (1) yksilölliseen luontoon liittyy persoonallisuus [persoonallinen
identiteetti, ks. Sokrates; Theofrastos; Tuomas], (2) sattumiin ja olosuhteisiin liittyy paljolti
kulttuurinen identiteetti [ks. Hammurabi], ja (3) sosiaalisiin rooleihin, joihin ympäristön
lisäksi vaikuttavat myös omat valinnat, liittyy sosiaalinen identiteetti [ks. Kungfutse ja
Mozi; Aristoteles; Seneca].
– Ryhmäidentiteetin ja yksilöllisen identiteetin vastakkainasettelu, joka on tyypillistä
lännen ja idän välisissä ’kulttuurisodissa’, on tarpeeton. Jo yksilöllinen identiteetti
rakentuu sekä persoonallisuudesta että sosiaalisuudesta. Monoliittisen ja päällekäyvän
ryhmäidentiteetin voi myös korvata laajalla kirjolla erilaisia kansalaisyhteiskunnan [ks.
Isokrates] identiteettejä.
• Vaikka yksilöllisyys ei ole pelkkä renessanssiajalla syntynyt porvarillinen aate, ’poliittisena
eläimenä’ [ks. Aristoteles] ihminen pyrkii kollektiiviseen toimintaan, jota on myös monenlaista [ks. Ötzi].
• Ciceron mukaan sotaa saa käydä puolustustarkoituksessa ja esim. itseltä valloitetun alueen takaisinvaltaamiseksi, ja se vaatii aina virallisen julistuksen [ks. Laozi ja Gautama;
Aristoteles; Augustinus].
Cicero puolusti luonnonoikeuden [ks. Aristoteles; Zenon ja Khrysippos] käsitettä: ”[i]hminen,
joka ei tätä lakia tottele, kieltää itsensä ja ihmisen luontonsa”. Kesti yli tuhat vuotta ennen kuin
perusoikeuksia määriteltiin poliittisella tasolla [ks. Magna Carta].
• Vaikka valtion tehtävä on ylläpitää oikeudenmukaisuutta [ks. Augustinus; Tuomas], sen
faktisten lakien [ks. Solon; Boëthius; Justinianus] yläpuolella on kaikille ihmisille, kansoille
ja aikakausille yhteinen laki.

4.2. CAESAR
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Teoksessa De divinatione (45 eaa.) Cicero kritisoi pyrkimyksiä ennustaa tulevaisuutta mm. tähtien, lintujen lentoratojen, uhrattujen eläinten sisälmysten, unientulkinnan ja oraakkelien avulla
[ks. Hammurabi; Hesiodos; Zenon ja Khrysippos]. Jopa em. Sekstos Empeirikos sortui pitämään
lintuja äärimmäisen älykkäinä [vrt. Zenon ja Khrsysippos] sen takia, että ne tunsivat tulevaisuuden.
• 100-luvulla jaa. Artemidoros Daldislainen kirjoitti viisi osaa käsittävän Suuren unikirjan
(Oneirokritikon), jossa unia tulkittiin ihmisen oman elämän ja psykologian kautta [ks.
Aristoteles]. Em. Quintilianus havaitsi, että yöuni auttaa muistamisessa.
• Eläinten älykkyyttä ja eläinetiikkaa korostettiin antiikissa myöhemminkin [ks. Tacitus].
Toisaalta Cicero argumentoi, että maailmankaikkeus on suunniteltu (De natura deorum, 45 eaa.):
satunnaisesti heitetyt irtokirjaimet eivät muodosta taianomaisesti järkeviä lauseita, saati sitten
kokonaisia teoksia [vrt. Epikuros]. Tällainen ikivanhaan perintöön perustuva ajattelu tuli yleiseksi
etenkin stoalaisuudessa [ks. myös Seneca]. Jumalan olemassaoloa puolustetaan usein tällaisella
teleologisella teorialla.
• Myöhempi kreationistinen ajattelu — puolustaessaan Jumalan olemassaoloa (engl. Argument from Design) — puhuu apinasta, joka kirjoituskonetta hakkaamalla tuottaa Shakespearen teoksen.

4.2

Gaius Julius Caesar 100 - 44 eaa.

Roomalainen diktaattori, historioitsija ja kalenterin uudistaja. Tasavaltalaisuuden aika [ks. Cicero] oli ohi ja elettiin sisällissotien aikaa. Läntisiä germaanialueita [ks. Hesiodos; Tacitus] valloittanut Rooma oli kasvanut liian isoksi antiikin demokratialle [ks. Solon].
• Tasavallan heikko byrokratia [ks. Hammurabi; Xunzi ja Han Feizi] oli tehnyt hallinnosta yleiselläkin tasolla vaikeaa. Keisarivallan aikana kehittynyt byrokraattisempi hallinto
keskittyi oman vallan ylläpitoon [ks. Polybios; Tacitus].
• Cato nuorempi (95-46 eaa.) oli tunnetuimpia tasavaltalaisuuden puolustajia.
Vercingetorixin vuonna 58 eaa. voittanut Caesar kuvaa — teoksessa Gallian sota (Commentarii
de bello Gallico) — mm. Gallian pieniä mutta linnoitettuja asutuskeskuksia ja tapaa valita
keskuudestaan johtaja vain sotien ajaksi [ks. Boëthius]. Vaikka Rooma valtasi eteläisen osan
Britanniaa vasta 43 jaa., jo Caesarin aikana alkanut suhteiden luonti roomalaisti sen eliittiä
samalla tavalla kuin valloitettuja gallialaisia.
• Caesarin aikana Rooma alkoi valvoa Välimeren turvallisuutta [ks. Polybios].
Käytössä ollut 12 kuukierron vuosi oli lähes 11 päivää lyhyempi kuin todellinen vuoden pituus,
mistä seurasi ongelmia. Vuonna 45 eaa. Caesar otti tähtitieteilijä Sosigenesin ehdotuksesta käyttöön 365.25 päivän vuoden [ks. Eudoksos]: 365 päivän vuosi korvattiin joka neljäs vuosi 366 päivän karkausvuodella. Tämä juliaaninen kalenteri oli käytössä n. 1600 vuotta, ennen kuin jäljelle
jäänyt reilun 11 minuutin vuosivirhe [ks. Hipparkhos; Beda] kumuloitui häiritseväksi.
• Marcus Terentius Varron (116-27 eaa.) ehdotuksesta vuodet alettiin laskea (myyttisestä)
Rooman perustamisesta 753 eaa. [ks. Homeros; Eratosthenes]. Maataloudesta [ks. Theofrastos; Polybios; Columella] hän kirjoitti teoksen Rerum rusticarum libri tres. Hänen kauttaa
jälkipolville päätyi muitakin antiikin käsityksiä [ks. Isokrates; Zenon ja Khrysippos].
Caesarin kuoleman jälkeen jatkuneiden sisällissotien aikana Egypti [ks. Hammurabi] vallattiin
vuonna 31 eaa. Augustus palautti valtakuntaan järjestyksen vuonna 27 eaa. ja julistautui Rooman ensimmäiseksi keisariksi. Nyt alkanut Rooman (sisäisen) rauhan, Pax Romanan, kausi oli
vauras [ks. Petronius]. Jo Augustus tarjosi ruoka-avustusta varhaisena sosiaaliturvan muotona
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[ks. Tacitus]. Sen sijaan sotaveteraaneille vuonna 13 eaa. pystytetty eläkejärjestelmä kaatui tuottavan sijoitustoiminnan puutteeseen. Hallinnon viestintää [ks. Hammurabi; Herodotos ja Thukydides] ja tavarakuljetuksia varten Augustus loi Cursus publicus –järjestelmän. Poliittisena neuvonantajana toiminut Gaius Cilnius Maecenas antoi nimensä mesenaattitoiminnalle tukemalla
taiteilijoita [esim. Vergiliusta].
• Egyptin valtauksen katsotaan päättäneen hellenistisen kauden [ks. Aristoteles]. Hellenismi
vaikutti kuitenkin sekä roomalaiseen että myöhemmin [Persian ja Keski-Aasian välityksellä,
ks. Justinianus] islamilaiseen [ks. Muhammad] kulttuuriin.
• Egyptiä hallinneella (ja nyt itsemurhan tehneellä) Kleopatralla oli ollut suhde mm. Caesarin
kanssa1 .
• Sotaveteraaneille oli palkintona myönnetty maita jo noin sadan vuoden ajan.
Rooma valtasi nykyisen Israelin alueen vuonna 63 eaa., vaikka muuten persialainen [ks. Solon]
Parthian dynastia (250 eaa.–226 jaa.) vaikeutti etenemistä idässä. Euroopassa tappio itägermaaneja vastaan vuonna 9 jaa. pysäytti Rooman laajentumisen Reinin itäpuolelle ja Tonavan pohjoispuolelle. Myös nykyiset Skotlanti ja Irlanti jäivät valloittamatta; esim. Hadrianuksen muuri
rakennettiin 122–127 jaa.
• Rooman ja Persian sodat jatkuivat Sassanidien dynastian [ks. Justinianus] aikana. Vain
hunnit pakottivat hieman pidempään rauhaan [ks. Augustinus].
• Vuonna 142 eaa. juutalaiset olivat syrjäyttäneet alueensa (jo heikentyneet mutta siellä
yhä vaikuttaneet) persialaiset seleukidit [ks. Aristoteles] ja perustaneet Israelin toisen [ks.
Hammurabi] kuningaskunnan. Tähän liittyvä nk. makkabilaiskapina kesti vuosikymmeniä;
myöhemmin noustiin Roomaakin vastaan [ks. Tacitus].
• Itägermaaneista koitui myöhemmin enemmänkin ongelmia [ks. Augustinus; Boëthius].
Roomalainen propaganda [jota esim. Vergilius palkattiin levittämään] piti imperiumia maailmanmahtina. Sen rajat olivat kuitenkin selvät ja tiedostetut. Vähemmin ymmärrettiin että Kiinassa
samoihin aikoihin (206 eaa. - 220 jaa.) vaikuttanut Han-dynastia [ks. Xunzi ja Han Feizi] oli
laajuudeltaan, väkimäärältään ja vauraudeltaan vertailukelpoinen imperiumi.

4.3

Lucretius (tai Titus Lucretius Carus) n. 98 - 55 eaa.

Roomalainen eeppinen runoilija, jonka pääteos, opetusrunoelma Maailmankaikkeudesta (De rerum natura), välitti eteenpäin antiikin materialismia [ks. Empedokles; Leukippos ja Demokritos]
ja siihen liittyvää epikurolaisuutta [ks. Epikuros]. Lucretius halusi vapauttaa ihmiset pelosta,
joka oli luonut jumalat [ks. Hesiodos; Laozi ja Gautama; Pythagoras; Khwarizmi].
Luonnon salaisuudet ovat ihmisen tavoitettavissa, koska ”tosiasiat valaisevat toisiaan”. Lucretius
kuvaa aurinkojen ja maailmojen syntyä ja tuhoa äärettömässä, atomien täyttämässä avaruudessa.
Elämän lisäksi myös sivilisaatioiden (mukaan lukien uskonnot, taiteet, kielet, työnjako,...) kehitys
on asteittaista. Lucretiuksen arkeologia [ks. Herodotos ja Thukydides] jakoi ihmisen historian
kolmeen osaan kiven, pronssin ja raudan käytön perusteella [vrt. Ovidius].

4.4

Vitruvius (tai Marcus Vitruvius Pollio) n. 75 - 15 eaa.

Roomalainen arkkitehti ja insinööri. Vitruviuksen teos Arkkitehtuurista (De architectura, n. 25
eaa.) käsitteli rakennusten lisäksi esim. kanavia, viemäröintiä ja jopa teatterilavastuksia ja akustiikkaa.
• Teos perustui paljolti vanhempiin kreikkalaisiin töihin, joita ei ole säilynyt.
1 Goscinny

ja Uderzo kertovat ajasta teoksessa Asterix ja Kleopatra (1965)

4.5. GEMINUS

75

Vitruviuksen mukaan rakennuksen hyvyys perustui sen kestävyyteen, tarkoituksenmukaisuuteen
ja kauneuteen. Vaikka arkkitehtuuri oli taidetta, joka pyrki jäljittelemään luontoa [ks. Sapfo],
myös aritmetiikan ja geometrian taitoja vaadittiin.
Kreikkalaiset olivat kehittäneet hypokaustia eli lattialämmitykseen perustuvaa keskuslämmitysjärjestelmää [ks. Theofrastos], ja Vitruviuksen mukaan sen roomalaista muotoa kehitti Sergius
Aurata (s. n. 140 eaa.). Polttoaineena käytettiin mm. kivihiiltä [ks. Fu Hao; Theofrastos].
Vitruvius käsitteli myös keinotekoista kiveä, betonia, jota Roomassa kehitettiin laastimuurauksesta [ks. Hammurabi]. Sen tärkein raaka-aine on sementti, jota sekoitetaan kiviainekseen (hiekkaan/soraan) ja veteen.
• Roomalaisessa sementissä kalkkiin lisättiin potsolaania (engl. pozzolana), jota saatiin hohkakivestä (pumice), vulkaanisesta kuonasta. Lisäaineen silika (piidioksidi) ja alumina (alumiinioksidi) vahvistivat betonia, joka lisäksi kovettui nyt myös veden alla.
Kun pitkään kadoksissa ollut teos löydettiin 1400-luvulla, sillä oli merkittävä vaikutus sekä arkkitehtuuriin että rakennustekniikkaan.

4.5

Geminus n. 50 eaa.

Filosofi, joka teki eron tieteellisen realismin ja instrumentalismin välille [ks. Parmenides ja Zenon].
Realismin mukaan todet tieteelliset teoriat vastaavat todellisuutta. Instrumentalismissa teorian
toimivuuden syyt eivät ole tärkeitä. Etenkin tähtitieteilijöiden matemaattisten mallien ei oletettu
kertovan mitään planeettojen todellisesta liikkeestä [ks. Ptolemaios]. Tähän liittyvä ’ilmiöiden
pelastaminen’ [ks. Platon] voi kuitenkin olla perusteltu tieteellinen metodologia [ks. Aristoteles].
• Kun tiede määritellään järjestelmälliseksi ja järkiperäiseksi uuden tiedon hankinnaksi, päämääränä on totuus. Tällöin puhutaan kognitivismista, oli kyse perus- tai soveltavasta tutkimuksesta. Jos tieteellisen työn päämäärä on päätöksenteon tukeminen, puhutaan behavioralismista. Tieteenfilosofiassa instrumentalismi on joko behavioralismia tai sellaista
kognitivismia, jossa tiedon arvoa mitataan vain sen käytännöllisen hyödyn avulla2 .

4.6

Vergilius (tai Publius Vergilius Maro) 70 - 19 eaa.

Runoilija, jonka (keskeneräiseksi jäänyt ja siten sekavakin) pääteos Aeneis oli ensimmäinen yhden
kirjailijan luoma taide-eepos [ks. Homeros; Hesiodos]. Vergiliusta tuki keisari Augustuksen [ks.
Caesar] lähipiiri: kyse oli tilaustyöstä, roomalaisen kansalliseepoksen luomisesta.
• Vergiliuksen teosta tutkittiin myöhemmin ahkerasti [ks. Priscianus].
Quintus Horatius Flaccus (65-8 eaa.) kuului Vergiliuksen kanssa samaan kirjailijapiiriin. Teoksessa Runotaide (Ars poetica) hän esittää, että hyvä runous [ks. Sapfo] yhdistää hyödyn ja kauneuden, ja hyvä runoilija syntyy kun luonnollinen lahjakkuus [ks. Platon] yhdistyy koulutuksen
[ks. Isokrates; Cicero] ja harjoituksen tuottamaan taitoon.
• Horatius kehotti ihmisiä uskaltamaan tietää ja ottamaan ajan kulumisesta vaarin.

4.7

Strabon n. 64 eaa. - 23

Kreikkalainen historioitsija [ks. Herodotos ja Thukydides; Polybios; Tacitus] ja etenkin maantieteilijä [ks. Eratosthenes; Pausanias]. Strabonin 17-osainen Geografia oli arvokas nimenomaan
2 Haaparanta

ja Niiniluoto (2016)
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sotilaallisessa ja hallinnollisessa mielessä ja säilyi (toisin kuin kilpailijansa) lähes kokonaisuudessaan meidän päiviimme asti.
• Historioitsija Dionysius Halikarnassolainen (n. 60-7 eaa.) vertasi [jo menetettyä, ks. Caesar]
Rooman tasavaltaa ihmisruumiiseen. Tyypillisesti tällaisissa teorioissa hallitsija oli pää,
virkamiehet ja sotilaat käsiä ja maatyöläiset jalkoja.
• Titus Liviuksen (n. 59 eaa.-17 jaa.) historioiden, esim. Rooman synnystä kertoneen, lähdekritiikki ei ollut kummoinen.

4.8

Ovidius (tai Publius Ovidius Nason) 43 eaa. - 18

Roomalainen runoilija. Ovidiuksen runoeepos Muodonmuutoksia (Metamorphoses) on varsinainen kreikkalaisen mytologian käsikirja ja, yhdessä Raamatun kanssa, yksi parhaita oppaita myöhempien kuvataiteilijoiden töihin. Siinä Ovidius kertaa vanhaa, Raamatustakin tuttua myyttiä
ihmisen alkuperäisestä kultakaudesta, josta vajottiin hopea-, pronssi- ja rautakausien kautta
barbariaan, ja tähän liittyvästä tuhoisasta tulvasta [vrt. Lucretius].

4.9

Jeesus Kristus n. 6 eaa. - 29

Juutalainen [ks. Laozi ja Gautama] profeetta [ks. Hammurabi; Solon], jonka vaikutuksesta kristinusko syntyi. Vaikka Jeesuksen oletettu syntymävuosi loi pohjan nykyiselle ajanlaskulle [ks.
Beda], oikea vuosi lienee välillä 8-4 eaa.
• Syntymän ajoittaminen lähelle talvipäivänseisausta [ks. Hipparkhos] mahdollisti pakanoiden juhlapäivän kaappaamisen. Esim. roomalaiset juhlivat talvipäivänseisauksena Saturnaliaa, johon liittyi yhteiskunnallisten roolien kääntäminen ylösalaisin.
– Roomalaiset tunsivat myös hovinarrit, joilla oli jo pitkä historia mm. Egyptissä. Hovinarrien poliittinen rohkeus lienee enemmän tarua kuin totta.
• Kuolinpäivän, josta tuli pääsiäinen, sijoittaminen kalenteriin tuotti joulua enemmän ongelmia [ks. Beda]. Juutalaisia syytettiin Jeesuksen murhasta, ja tämä loi juutalaisvastaisuutta
eli antisemitismiä [ks. Fibonacci].
Juutalainen Filon Aleksandrialainen (n. 20 eaa.-50) esitti tulkintoja [ks. Zenon ja Khrysippos]
Mooseksen kirjoista. Uskonnollisista teksteistä tehtiin kaiken filosofian perusta: kreikkalaisetkin
olivat vain kommentoineet Moosesta [ks. Augustinus]. Sovittaessaan juutalaista luomisoppia Platonin vastaavaan Filon pohjusti uusplatonismia [ks. Platon; Plotinos]. Hän oli militantti ateismin
vastustaja: ”ateismi on kaikkien rikosten taustalla”.
• Juutalaisten Tanak (eli heprealaisen Raamatun kaanon) koostuu Toorasta ja kahdesta uudemmasta osasta. Saddukeukset korostivat kirjoitetun uskonnollisen lain tärkeyttä, fariseusten hyväksyessä myös oraalisesti välittyneen perinteen.
• Juutalaisille Jeesus on väärä messias.
Paavali Tarsolainen (n. 4–65) loi kristinuskon tekemällä Jeesuksesta Jumalan pojan (Paavalin
kirjeet, 50-luku). Jeesuksesta kertova Uusi testamentti (n. 50-150) täydensi kristittyjen Raamatun. Kirkkoisät [ks. Plotinos; Augustinus] jatkoivat uskon kehittämistä. Kun uskonto levisi
Palestiinasta Eurooppaan, esim. käsky ’Älä tapa’ alkoi koskea muitakin kuin juutalaisia [ks. Seneca]. Kirkkoisillä oli kuitenkin kaksi ongelmaa: (1) miten sovittaa yhteen Jeesuksen inhimillinen
ja jumalainen puoli, ja (2) miten ymmärtää Isän, Pojan ja Pyhän hengen kolminaisuus. Myös
Jeesuksen äidin, neitsyt Marian, status on epäselvä.
• Kristinuskon Vanha Testamentti perustuu em. Tanakiin. Uskonnon omaa jumalaa, Jahvea,
alettiin kutsua Jumalaksi.

4.10. SENECA
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• Markionin (n. 85-160) ajatus, että Jeesuksen Isä ei ollut sama kuin Vanhan Testamentin
Jumala, tuomittiin harhaopiksi.
• Muslimeille [ks. Muhammad] Jeesus on ’vain’ profeetta.
Asketismista [ks. Aristippos ja Diogenes; Pyrrhon] tuli yksi kristillisyyden ilmaus [ks. Plotinos;
Augustinus]. Ruumiillisuus on osa kristillistä uskoa inkarnaation (”sana tuli lihaksi”), ehtoollisen
(”ruumis ja veri”) sekä (Jeesuksen ja koko ihmiskunnan) kuoleman ja ruumiin ylösnousemuksen kautta. Nykyisen tulkinnan mukaan Jeesus lunasti ruumiillisella kuolemallaan kaikkien —
tulevienkin — ihmisten synnit [vrt. Augustinus].
• William Vorilong (n. 1390-1463) esitti, että Jeesuksen kuolema maapallolla toi pelastuksen
myös mahdollisten muiden planeettojen olennoille, ilman että Jumalan poikia pitäisi olla
useampia tai että sama poika kuolisi monta kertaa eri lajien puolesta.
• Teologeja tuli kiusaamaan se, että Jeesus käytännössä teki sekä Vanhassa testamentissa että
nyt kehittyneessä kristinuskossa kielletyn itsemurhan. Sama päti myöhempiin kristillisiin
marttyyreihin.
Vaikka millenarismiin liitetään yleensä väkivaltaista apokalyptiikkaa [ks. Solon], kristillisyyden
messiaanisessa versiossa eli millennialismissa Jeesus palaa perustamaan tuhatvuotisen utopian
maan päälle. Nykyään tätä voidaan pitää harhaoppisena: lopun ajat alkoivat jo Jeesuksen kuolemasta ja tärkeintä toisessa tulemisessa on elävien ja kuolleiden viimeinen tuomio. Millenarismiin ja messianismiin liittyy usein muitakin fundamentalistisia [ks. Laozi ja Gautama] uskonnon
piirteitä.
• Lopun ajan tapahtumista kertoo Uuden testamentin Johanneksen ilmestys eli Ilmestyskirja. Siinä mainittu peto liitetään myös Johanneksen kirjeiden antikristukseen, joka tulee
vastustamaan Jeesuksen toista tulemista.
• Messiaanisuuden sijaan millenaristiset liikkeet voivat olla nativistisia. Siinä missä messianismissa odotetaan jotain ihan uutta, nativismissa halutaan palauttaa valloittajien tuhoama sosiaalinen rakenne.
• Millennialismiin voitiin sekoittaa myös Pyhän Hengen kulttia [ks. Ghazali ja Zhu Xi].
Kristinuskon lisäksi Jeesuksen elämä synnytti kristillistä gnostilaisuutta, joka väitti tuntevansa
Jeesukselta saatua salaista, pelastusta edesauttavaa tietoa (kreik. gnosis) [ks. Plotinos].

4.10

Seneca (tai Lucius Annaeus Seneca nuorempi) n. 4
eaa. - 65

Filosofi, joka kehitti stoalaista filosofiaa [ks. Zenon ja Khrysippos; Cicero] Rooman suuruuden
aikoina. Seneca tunnetaan mm. lausumastaan ”ei ole ollut suurta neroutta ilman hulluuden
osuutta”.
• Senecalta on peräisin yksi vanhimpia viittauksia suurennuslaseihin, tässä tapauksessa vedellä täytettyihin lasisäiliöihin [ks. Aiskhylos, Sofokles ja Euripides; Ptolemaios].
Senecan mukaan ihmiset käyttäytyvät paremmin, jos kuvittelevat jonkun tarkkailevan heitä, ja
vertasi omaatuntoa roolimalleihin [ks. Cicero]. Lisäksi: ”Uskontoa pitää tavallinen kansa totena,
viisaat valheena ja vallanpitäjät hyödyllisenä” [ks. Aiskhylos, Sofokles ja Euripides; Isokrates].
Teoksessa Suuttumuksesta (De ira) Seneca korosti, että rangaistuksia [ks. Ötzi; Platon] tulee
jakaa oikeudenmukaisuutta tavoitellen, ei kostomotiivilla [ks. Hammurabi].
Teos Mielentyyneydestä (De tranquillitate animi) käsitteli ikävystyneisyyttä. Tylsäksi koettu
elämä voi johtaa melankoliaan eli masennukseen, ja Seneca suositteli lääkkeeksi käytännöllisten
asioiden hoitoa, siis kansalaisille kuuluvien julkisten asioiden hoitoa [ks. Cicero].
• Jo Seneca kärsi infoähkystä eli valitti kirjojen runsauden häiritsevän keskittymistä!
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Roomalainen stoalaisuus perusteli aikaisempaa systemaattisemmin jumalan olemassaoloa maailman (näennäisellä) suunnitelmallisuudella [ks. Cicero], ja veljeyden oppi vaikutti kristinuskon
kehitykseen [ks. Jeesus]. Sen sijaan Senecan väitetyt yhteydet kristittyihin osoittautuivat perättömiksi.
• Renessanssiajan kristillinen ’uusstoalaisuus’ ei myöskään saavuttanut suosiota.
Myöhempiä tärkeitä stoalaisia olivat Epiktetos (syntyi orjana, n. 55-135) ja Marcus Aurelius
[keisari, ks. Tacitus]. Epiktetosin mukaan ulkoisten tapahtumien sijaan meihin vaikuttaa se miten
tulkitsemme niiden merkityksen.

4.11

Columella, n. 4 - 70

Maatalouden tutkija [ks. Theofrastos; Polybios; Caesar], joka kirjoitti laajan teoksen De re rustica
(n. 60-65). Malaria oli Rooman valtakunnassa hyvin tavallinen tauti (puhuttiin jopa ’roomalaisesta kuumeesta’), ja Columella yhdisti sen suohyönteisiin; nykyään tunnetaan horkkahyttysten
suku.
• Palladiuksen teosta Opus agriculturae (n. 400 jaa.) on pidetty Columellan teoksen lyhennelmänä.

4.12

Petronius Arbiter n. 20 - 66

Kirjailija, jonka keisari Nero pakotti tekemään itsemurhan. Petroniuksen laajasta romaanista Satyricon on säilynyt katkelmia, joista Trimalkion pidot (n. 50) muodostaa oman kokonaisuutensa.
Siinä kirjailija kritisoi uusrikkaiden [ks. Caesar] vulgääriä elämäntyyliä.
• Rooman varallisuutta tuhlattiin mm. kiinalaiseen silkkiin [silkkitiestä, ks. Justinianus].

4.13

Gaius Plinius Secundus (Plinius vanhempi) 23 - 79

Ensyklopedisti, joka oli kiinnostunut luonnontieteistä ja kulttuurihistoriasta [ks. Pausanias; Tacitus]. Pliniuksen Naturalis historia (n. 77) koostui 20 000 artikkelista, ja lähdeluettelo listasi 500
kirjoittajaa ja 2000 kirjaa. Pliniuksen mukaan ihmisen on — muista eläimistä poiketen — tiedettävä mahdollisimman paljon voidakseen elää hyvää elämää. Hänen ateismissaan ’jumala’ on
yksi kuoleva auttamassa toista.
• Pliniuksen lähdekritiikki oli ajoittain heikko.
Plinius kuoli matkatessaan (uteliaisuuttaan) liian lähelle Pompeijia sen peittyessä neljän metrin tuhkakerrokseen Vesuvius-tulivuoren (VEI 5 –tason) purkauksessa. Hänen sisarenpoikaansa,
Plinius nuorempaa (n. 61-113), on pidetty varhaisena geologina: hän kuvasi purkausta objektiivisesti, jumalia ja lohikäärmeitä siihen sekoittamatta [ks. myös Herodotos ja Thukydides].
• Suuret purkaukset voivat viilentää ilmastoa globaalisti [ks. Justinianus].
Tuhkaan hautautunut Pompeiji säilytti sellaista antiikin taidetta, jonka kristityt saivat muualta
paljolti tuhottua [ks. Hypatia]. Myös kaupungin ulkopuolisia rakennuksia säilyi nykypäivään,
ja Publius Fannius Synistorin huvilassa oleva fresko todistaa perspektiivin katoamispisteiden
(horjuvasta) käytöstä [paljon vanhemmasta skenografiasta, ks. Aiskhylos, Sofokles ja Euripides].
• Useimmiten antiikin taiteessa oli perspektiivin (keskusprojektion) sijaan kyse yhdensuuntaisprojektiosta (engl. oblique projection), eikä siinäkään tarkasti tai johdonmukaisesti. Se
oli tuttua myös kiinalaisille.
• Keskiajalle tultaessa taito oli unohtunut, ja varsinaisen perspektiivin käyttö opittiin vasta
renessanssiajalla.

4.14. DIOSKORIDES

4.14
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Dioskorides n. 20 - 90

Rooman armeijan lääkäri, joka matkusti laajalti Aasiassa keräten lääkekasveihin liittyvää tietoutta [ks. Hippokrates; Galenos; Ibn Sina]. Hän julkaisi tuloksiaan teoksessa De materia medica.
• Dioskoridesta oli edeltänyt myös Krateuas (n. 120-60 eaa.), joka liitti teoksiinsa myös kasvien kuvia.

4.15

Tacitus (tai Publius Cornelius Tacitus) n. 55 - 120

Historioitsija [ks. Herodotos ja Thukydides; Polybios; Strabon] ja kulttuuriantropologi [ks. Herodotos ja Thukydides]. Tacituksen, joka vaikutti Pax Romanan [ks. Caesar] aikana, teoksia ovat
mm. Taistelu keisarivallasta (Historiae) ja Keisarillisen Rooman historia (Annales). Kulttuurihistoriaa [ks. Pausanias; Plinius] tutki Plutarkhos (n. 45-125).
• Pax Romanaa tuki vuosina 96-180 koettu ’viiden hyvän keisarin’ kausi. Näistä toinen,
Trajanus, kehitti sosiaaliturvaa [ks. Caesar]; voitiin puhua alkeellisesta sosiaali(turva)politiikasta. Viides, Marcus Aurelius [ks. Seneca], kuoli taloudellisen kulta-ajan päättäneessä
epidemiassa [ks. Galenos].
– Keskiajalla lännessä palattiin almuihin perutuvaan köyhäinapuun [ks. Boëthius].
Tacituksen Germania (n. 98) käsitteli pohjoisia germaanisia kansoja [ks. Hesiodos]. Näiden lisäksi Euroopassa oli kelttejä [ks. Herodotos ja Thukydides], slaaveja [ks. Kyrillos] ja baltteja [kansainvaelluksista, ks. Augustinus; Boëthius]. Kreikkalaisten ja roomalaisten tapaan kaikki nämä
puhuivat indoeurooppalaista kieltä.
• Germaaneja olivat (1) eteläisen Skandinavian pohjoisgermaanit, (2) pohjoisen Gallian länsigermaanit, mm. anglit, saksit, frankit ja langobardit, ja (3) Oder-Veikselin alueen (nyk.
Puola) itägermaanit, mm. gootit ja vandaalit. Vuosien 150-200 aikana germaanit kehittivät
(roomalaisten innoittamina) riimukirjoituksen [vrt. Homeros].
– Tacitus uskoi oman aikansa Britteinsaarten itäisten osien asukkaiden olleen sukua
länsigermaaneille. Joka tapauksessa anglien ja saksien paljon myöhempi muutto tuotti
anglosakseja [ks. Boëthius].
– Gootit jakautuivat myöhemmin visigootteihin ja ostrogootteihin [ks. Augustinus].
• Slaavit asuttivat nykyistä paljon pienempää aluetta nykyisen Ukrainan alueella, mutta
aloittivat pian omat vaelluksensa. Slaavien lähisukulaiset, baltit (nykyisten latvialaisten
ja liettualaisten esi-isät), asuttivat tähän aikaan slaaveja laajempaa aluetta germaanien
itäpuolella.
Samassa teoksessa Tacitus puhui myös kansoista, jotka todennäköisesti olivat suomalais-ugrilaisia.
Köyhät ’fennit’ saattoivat olla nykyisen Ruotsin alueen saamelaisia [ks. Eratosthenes], ja idempänä asuvat karhu- ja hirviasuiset samaanit [ks. Ötzi] suomalaisia [ks. Hammurabi]. Näihin aikoihin Pohjois-Virossa kehittynyt myöhäiskantasuomi levittäytyi laajemmalle Itämeren alueelle
syrjäyttäen keskikantasuomen [ks. Hesiodos] jälkeläisiä. 700-luvulla, viikinkiajan [ks. Beda] alussa, myöhäiskantasuomi alkoi jakaantua eri kieliksi.
• Myöhäiskantasuomi levisi keskikantasuomea laajemmalle alueelle, ja osa saamelaisten esiisien tovereista suomalaistui vaihtamalla kieltään.
• Protogermaanin pohjoisesta haarasta kehittyivät skandinaaviset kielet, joista ruotsia puhuva haara tuli tekemään läheistä yhteistyötä suomalaisten kanssa [ks. Magna Carta].
Tacitus viittasi yksinvaltiuteen [ks. Caesar] valittaessaan, että ”aiemmin kärsimme rikollisuudesta, nyt kärsimme laeista” [ks. Cicero]. Hänelle vapaus ei ollut vain vapautta pakosta, vaan myös
vapautta riippuvuudesta, josta alamaiset kärsivät (Pax Romanasta huolimatta) orjien tavoin.
Myöhemmin lakimies Domitius Ulpianus (n. 170–228) tuli toteamaan, että laki ei koske keisaria,
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koska keisarin sana on laki [ks. Justinianus]. Kehitystä saatiin odottaa noin tuhat vuotta [ks.
Magna Carta].
• Tacituksen jako pohjusti negatiivisen ja positiivisen vapauden käsitteitä.
• Kun Juvenalis (n. 60-135) puhui leivän lisäksi vain ’sirkushuveja’ kaipaavasta kansasta, hän
viittasi Circus Maximuksessa pidettyihin gladiaattoritaisteluihin ja vaunukilpa-ajoihin [ks.
Justinianus].
• Roomalaisten oikeuden jumalattaren rekvisiitta — vaaka, silmiä peittävä side ja miekka —
kuvasivat lain ideaalia, jossa rikollisten tekojen arviointi oli paitsi puolueetonta niin myös
hallinnolle ’sosialisoitua’ [ks. Solon].
Retoriikka [ks. Aristoteles; Cicero] oli köyhtynyt mahtimiesten neuvomiseksi. Tacitus oli huolissaan alamaisiksi muuttuneiden kansalaisten nöyristelyn psykologisista vaikutuksista, ja asiaan
liittyvästä puhetaidon rappiosta (Dialogus de oratoribus). Marcus Fabius Quintilianus (n. 35-100)
oli viimeisiä suuria puhujia. Hänet tunnetaan teoksesta Puhujan kasvatus (Institutio oratoria, n.
95).
• Quintilianuksen retoriikka korosti elehdinnän eli gestiikan merkitystä.
• Myöhemmin retoriikasta tuli kirjallisuuden, aluksi Raamatun, tutkimusta [ks. Augustinus].
Plutarkhos tunnetaan teoksesta Kuuluisien miesten elämäkertoja (Bioi paralleloi). Hänessä oli
myös filosofin vikaa. Kirjoituksessa Eläinten älykkyydestä Plutarkhos puolusti eläinten älykkyyttä [ks. Zenon ja Khrysippos; Cicero] ja loi eläinetiikkaa [ks. Laozi ja Gautama; Pythagoras].
Toisaalla hän totesi, että ihmiskulttuurit ovat riippuvaisia eläimistä; tärkeää on että eläimiä ei
kohdella esineinä. Plutarkhos esitti myös artefaktien ontologiaan liittyvän Theseuksen laivan ongelman: jos laivan lahoavia puulankkuja vaihdetaan yksitellen ja jossain vaiheessa kaikki laivan
osat ovat uusia, onko kyseessä enää sama laiva? Lisäksi Plutarkhos jakoi sielun ikuiseen irrationaaliseen osaan, joka vaikutti jo esikaaoksen aikana, ja ’demiurgin’ luomaan rationaaliseen
osaan [ks. Platon]. Kuun pintakuviot eivät selity maanpinnan heijastumisina [kuten pythagoralaiset esittivät], vaan kyse on kuun itsensä ominaisuuksista.
• Älykkyyttä ongelmallisempi on tunteiden evoluutiohistoria. On esim. syytä erottaa tiedostamattomat tunnereaktiot tiedostetuista tunnekokemuksista.
• Metafysiikassa mereologia on oppi osista ja niiden muodostamista olioista [vrt. Aristoteleen
muodot].
• Uusi sieluteoria selittäisi maailman epätäydellisyyden [vrt. Empedokles]; ajatus jäi elämään
uusplatonismia sivuavissa salatieteissä [ks. Plotinos].
Juutalainen historioitsija Josephus (37-n. 100) kirjoitti Juutalaissodan historian (75-79) ja teoksen juutalaisten muinaisajoista (94). Juutalaissodassa juutalaiset kapinoivat Roomaa vastaan [ks.
Caesar], vaikka Julius Marcus Agrippa varoitteli: ”Lukemattomat vapauttaan vielä ylpeämmin
vakuutelleet kansat ovat taipuneet... oletteko gallialaisia vauraampia, germaaneja voimakkaampia, kreikkalaisia älykkäämpiä, tai kaikkia muita maailman kansoja väkirikkaampia?” Vaikka
imperiumit eivät suosineet kansallisvaltioiden syntyä [ks. Hammurabi], nationalismi eli kansallisuusaate oli olemassa.
• Nationalismi on politisoitunutta [ks. Solon] etnisyyttä [ks. Herodotos ja Thukydides; Zenon
ja Khrysippos] joka tavoittelee itsemääräämisoikeutta, usein (mutta ei aina) kansallisvaltion muodossa [ks. Beda; Magna Carta].
– Etnisyyden yhteistyötä suosiva solidaarisuus laajenee nationalismissa kansallisvaltion
tasolle.
– Nationalismi on kansallisuusaate, ja siihen liittyvä isänmaallisuus kansallismielisyyttä.
Jälkimmäisestä oli myös tulkintoja jotka eivät korostaneet etnisyyttä [ks. Cicero].
Kansalliskiihko on jotain aivan muuta.
• Juutalaisten diaspora eri puolille maailmaa alkoi (tai ainakin kiihtyi) juutalaissodan jälkeen. Jo hellenistisen kulttuurin aikana alkanut heprean kielen syrjäytyminen jatkui.

4.16. HERON

4.16
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Heron n. 61 - 150

Aleksandrialainen matemaatikko, fyysikko ja insinööri [ks. Arkhimedes].
Peilit oli tunnettu jo pitkään [ks. Ötzi], ja Heron osoitti geometrisesti, että valon heijastumislaki
eli tulo- ja heijastuskulman yhtäsuuruus seuraa [Aristoteleen] periaatteesta, jonka mukaan luonto
valitsee aina lyhyimmän tien (Katoptriikka).
• Valon taittumislaki on myöhempää perua [ks. Haitham ja Biruni].
Kaasujen Heron esitti koostuvan hyvin pienistä hiukkasista, jotka täyttivät tyhjiön vain osittain
(Pneumatika). Pyörivän ’höyryturbiinin’ lisäksi hän kehitti mm. nostureita, suorakulman mittauslaitteen, puristimia, suihkulähteitä ja vesipumpun. Näin sai liikanimen ’mekaanikko’. Koska
Heron ei — ajalleen tyypillisesti [ks. Platon] — kiinnostanut keksintöjensä soveltaminen, ne jäivät kuriositeeteiksi [ks. Roger Bacon]. Tämä päti myös hänen teokseensa automaateista, joita oli
rakennettu jo vuosisatoja.
• Heron ymmärsi että aineiden lämpölaajenemista voi käyttää lämpötilan muutosten havainnointiin; tällöin puhutaan vielä termoskoopista, ei termometristä.
Kemian [ks. Aristoteles; Albert] kehitystä tukivat aleksandrialaisten alkemistien varhaiset tislauslaitteet. Tislauksessa (engl. distillation) toisiinsa liuenneita aineita erotellaan niiden erilaisia haihtuvuuksia hyödyntämällä [desalinaatiosta, ks. Aristoteles]. Koska lasin [ks. Hammurabi;
Theofrastos] työstö oli vaikeaa, laitteet olivat vielä alkeellisia [ks. Roger Bacon].
• Esim. alkoholin vettä alhaisempi kiehumispiste, reilut 78°C, mahdollistaa alkoholijuomien
[ks. Ötzi] vahvuuden nostamisen.
• Tislausta kehitettiin samoihin aikoihin myös Kiinassa [islamilaisesta maailmasta, ks. Kindi
ja Farabi].
• Roomalaiset keksivät ikkunalasit 300-luvulla jaa.

4.17

Klaudios Ptolemaios n. 100 - 170

Tähtitieteilijä, joka kehitti episykleihin [ks. Apollonios; Hipparkhos] perustuvan maakeskisen
mallin huippuunsa. Ptolemaioksen Megiste syntaksis, joka tunnetaan arabialaisella nimellä Almagest, oli tähtitieteen perusteos 1500-luvulle asti.
• On esitetty, että Ptolemaios keksi itse osan teoriaansa tukeneista havainnoista (esim. Robert R. Newton, The Crime of Claudius Ptolemy, 1977). Hänen mallinsa toimi kuitenkin
kohtuullisen hyvin.
• Katolinen kirkko [ks. Jeesus; Augustinus] tuli puolustamaan Almagestia aristoteelisen maailmankuvan ’pelastajana’ [ks. Geminus].
Ptolemaios paranteli tähtitieteessä tarvittavia trigonometrisia [ks. Hipparkhos] taulukoita [ks.
myös Aryabhata]. Menelaos Aleksandrialainen (n. 70–140 eaa.) oli kehittänyt pallotrigonometriaa
[ks. Eukleides] teoksessa Sphaerica, ja Ptolemaios hyödynsi tuloksia maantieteessä (Geografias
hyfegenis). Hän käytti pituus- ja leveyspiiriviivoituksia [ks. Hipparkhos] ja kuvasi kahta erilaista
karttaprojektiota [ks. Apollonios].
• Pallotrigonometria on osa pallogeometriaa, jolla on ongelmia Eukleideen paralleeliaksiooman kanssa [ks. Haitham ja Biruni].
• Ptolemaioksen kartoissa oli paljon virheitä, ja hän aliarvio maapallon koon [vrt. Eratosthenes]. Jälkimmäinen seikka vaikutti myöhempiin tutkimusmatkoihin.
Optiikassa Ptolemaios johti kokeellisesti valon taittumislakia, mutta päätyi väärään tulokseen
[ks. Haitham ja Biruni]. Samalla hän jatkoi näkemiseen liittyvän geometrian tutkimusta [ks.
Eukleides]. Lisäksi Ptolemaios tutki mm. suurennuslasia [ks. Seneca].
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Ptolemaios kehitti astrolabia [ks. Hipparkhos] kvadrantin suuntaan; jatkotyö tehtiin muslimimaailmassa [ks. Khwarizmi].
Teoksessa (Harmonika) Ptolemaios tutki musiikin teoriaa [ks. Pythagoras; Theofrastos; Kindi ja
Farabi]. Astrologiaa [ks. Hammurabi; Hesiodos; Theofrastos] hän käsitteli teoksessa Tetrabiblos.

4.18

Galenos (lat. Claudius Galenus) 129 - 210

Lääketieteen tutkija [ks. Hippokrates], jonka vaikutus oli suuri läpi keskiajan [ks. Ibn Sina]. Galenos kehitti yleisiä diagnoosin ja prognoosin menetelmiä ja mm. kirurgiaa, ja onnistui näin nostamaan lääkäreiden arvostusta. Hänen sadoista teoksistaan neljä on julkaistu suomeksi (Lääkärin
kirjoituksia sielusta).
• Galenos pilkkasi Asklepiades Bithynialaisen (n. 126–40 eaa.) käynnistämää ’metodismia’,
jossa terveys riippui kehon atomien [ks. Leukippos ja Demokritos] oikeanlaisesta virtauksesta.
Galenosin ihmisen anatomian kuvaukset perustuivat eläinten ruumiinavauksiin [vrt. Herofilos
ja Erasistratos] ja olivat siten osittain virheellisiä (esim. Anatomikai enkheireseis). Galenos teki
kuitenkin oikeita havaintoja esim. silmän rakenteesta ja tiesi, että se yhdistyy aivoihin hermoston
välityksellä. Hän puolusti näkemisen emissioteoriaa [ks. Empedokles] hyödyntämällä pneumaa,
kehossa vaikuttavaa lämmintä ’henkeä’ [ks. Thales; Hippokrates]. Oikean suuntaista teoriaa piti
odottaa noin 800 vuotta [ks. Haitham ja Biruni].
• Ihmisten ruumiinavauksiin palattiin vasta renessanssiajalla, jolloin Galenosin perintö joutui
turhankin ankaran kritiikin kohteeksi.
• Emissioteorian ongelmana oli, miten silmästä lähtevä ’tuli’ yltää koskettamaan kaukaisia
kohteita. Galenosin ’selitys’ oli, että aivojen silmiin lähettämä pneuma tekee silmän ja
kohteen välisestä ilmasta näköinformaation välittäjän [vrt. Aristoteles] ilman, että pneuma
itse etenisi kohteeseen.
Selitettyään lähes yleismaailmallista ja yleensä harmitonta suoneniskentää humoraaliopilla [ks.
Hippokrates] Galenos päätyi suosittelemaan liian suurten verimäärien uloslaskemista. Tämän
johdosta toimenpide on vuosisatojen saatossa tappanut paljon potilaita. Humoraaliopista Galenos kehitti myös teorian neljästä temperamentista: sangviininen, koleerinen, melankolinen ja
flegmaattinen (De temperamentis). Sama oppi liitettiin mielenterveysongelmiin, jotka jaettiin
maniaan ja (patologiseen) melankoliaan. Etenkin Soranos Efesolainen kuvasi niitä 100-luvun alkupuolella [ks. myös Seneca].
• Kuppaus ja verijuotikkaat (iilimadot) ovat kevyempiä kansanparannuskeinoja.
• Myrkytystilojen ja esim. kuumeen aiheuttamat sekavuustilat (lat. frenetis) osattiin erottaa
varsinaisista mielisairauksista.
Galenos mm. osoitti tuberkuloosin olevan tartuntataudin. Vuosina 165-180 ’Antoninuksen rutto’
tappoi miljoonia ihmisiä Rooman valtakunnassa. Galenosin kuvauksen perusteella tautia pidetään nykyään isorokkona. Vuosien 249-262 ’Cyprianuksen rutto’ saattoi olla jatkoa sille. Nämä
epidemiat pohjustivat Rooman tuhoa [ks. Augustinus; Boëthius].
• Isorokko saattoi olla ensimmäinen tauti, joka saapui Eurooppaan silkkitietä [ks. Petronius;
Justinianus] pitkin.
• Varsinainen rutto iski myöhemmin [ks. Justinianus; Boccaccio].

4.19

Plotinos n. 205 - 270

Uusplatonismin kehittäjä. Keskiplatonismin [ks. Platon] lisäksi Plotinokseen vaikutti uuspythagoralaisuus [vrt. Pythagoras]. Uusi filosofia vaikutti sekä kristinuskoon [ks. Augustinus] että

4.19. PLOTINOS
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islamiin [ks. Kindi ja Farabi] ja — mystiikan osalta — myös juutalaisuuteen [abrahamilaisista
uskonnoista, ks. Solon]. Plotinoksen luentoja julkaistiin postuumisti teoksessa Enneades (’Yhdeksikköjä’).
• Publius Nigidius Figulus (n. 98-45 eaa.) oli varhainen uuspythagoralainen, ja samoihin
aikoihin elänyt Eudoros Aleksandrialainen nimesi jo kaiken lähteen ’Ykseydeksi’. Numenios
(100-luvun jaa. puolivälissä) johdatteli ajattelua muotoon, josta Ammonios Sakkas (n. 175242) — Plotinoksen opettaja — muotoili uusplatonismina tunnetun filosofian.
Plotinos uskoi maailmansieluun [ks. Hammurabi; Platon; Zenon ja Khrysippos]. Materian ja aistimaailman yläpuolella ovat Ykseys, Ymmärrys ja Sielu. Tämä pyhä kolminaisuus vastaa (1)
ensimmäistä vaikuttajaa josta kaikki virtaa, (2) platonisia muotoja ja ajattelevaa jumalaa, joka mahdollistaa inhimillisenkin tiedon, ja (3) elämän periaatetta ja kosmoksen järjestystä, joka tuo muodot materiaan eli luo näkyvän maailman. Valaistumisen mystiikassa kehittyi teoria
(lat. rationes seminales, siemensyyt) substantiaalisten muotojen jatkuvasta aktivoitumisesta [ks.
Aristoteles]. Plotinos korosti kaiken kirkkaan, loistavan ja säteilevän kauneutta.
• Plotinoksen ajattelua täydennettiin siten, että erilaisia puolijumalia oli lopulta useita. Etenkin Proklos (412-487) loi ’barokkisen’ jumalasysteemin.
• Sanan ’kaunis’ alkuperä on useissa kielissä ’loistava’ tai ’punainen’.
Pahuutta Plotinos piti hyveen puuttumisena, ja tähän syypää oli materia. Osa keskiplatonisteista
oli ajatellut, että hyvän lisäksi on myös pahuutta [ks. Solon; Empedokles]. Jälkimmäinen ajatus
jäi elämään esim. gnostilaisuudessa (ks. alla). Kristinuskossa ongelmia tuotti pahan ongelma (ks.
alla).
Lisätessään [Aristoteleen] logiikan uusplatonismin ’opinto-ohjelmaan’ Plotinoksen oppilas Porfyrios (n. 233-305) auttoi välittämään sitä keskiajalle [ks. Boëthius]. Samalla hän muotoili universaalikiistan [ks. Platon; Aristoteles; Zenon ja Khrysippos]: (1) Ovatko yleiskäsitteet mielen
sisäisiä vai ulkopuolisia olioita? (2) Jos ne ovat mielen ulkopuolella, ovatko ne aineellisia vai
aineettomia? (3) Jos ne ovat aineettomia, liittyvätkö ne kuitenkin aistein havaittaviin olioihin?
Asiaan palattiin keskiajalla [ks. Abélard; Tuomas; Ockham]. Sitä ennen aristotelesmia kehitettiin
islamilaisessa maailmassa [ks. Kindi ja Farabi; Ibn Sina].
• Porfyrioksen mukaan Platonin ja Aristoteleen filosofioiden välillä ei ollut ristiriitaa. Sen
sijaan kristinuskoa hän kritisoi voimakkaasti. Näin Porfyrioksen teoksia poltettiin sekä
300-luvun alkupuolella että uudestaan vuonna 448 [ks. Hypatia].
Aleksanteri Afrodisiaslainen (200-luku) aloitti Aristoteleen töiden kommentoinnin vastustaakseen
uutta platonismia. Hänen mukaansa esim. sielu syntyy ruumiin fyysisistä toiminnoista eikä siten
voi olla kuolematon. Vähemmän aristoteelinen oli kanta, että ihmismieli saa ideansa jumalan
valon avustamana [ks. Augustinus; Ibn Sina].
• Islamilaisessa maailmassa syntyi jopa ’averroistinen’ [ks. Ghazali ja Zhu Xi] ajatus ihmiskunnan yhteisestä älystä.
Esoteerisuus viittaa sekä mystiseen että (vain) vihkiytyneille suotuun (muuten salaiseen) tietoon (kreik. gnosis) joka jumalaa koskevana tarjoaa pelastuksen. Edellä kuvatulla ontologialla
uusplatonismin taipumus mystiikkaan ei tule yllätyksenä. Yleisesti mystisiä elämyksiä haetaan
esim. (1) mietiskelyllä ja joogalla, (2) rukouksilla ja mantroilla ja (3) askeesilla. Kun Egyptin
nk. hermeettisiin kirjoituksiin tutustunut uusplatonisti Iamblikhos (n. 245–325) sortui jumalten
suostuttelurituaaleihin (teurgiaan), kyse oli jo okkultismista eli salatieteestä [magiasta, ks. Ötzi].
• Intialainen mystiikka [ks. Laozi ja Gautama] perustui paljolti mietiskelyyn, johon myös
jooga ja mantrat liittyvät. Etenkin jainalaisuus tunnetaan askeesista.
• Noin 100 eaa. syntyi juutalainen vaunumystiikka (merkava).
• Islamilaista mystiikkaa tultiin kehittämään etenkin suufilaisuudessa [ks. Muhammad].
• Juutalaisten kabbala ja hasidismi syntyivät keskiajalla [ks. Ghazali ja Zhu Xi].
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• Euroopassa hermeettis-kabbalistis-uusplatonismi tuli muotiin renessanssiajalla.

Ajan kreikkalaiset ja roomalaiset uskonnot olivat paljolti vihityille paljastettavia mysteeriuskontoja, joista ei jää yksityiskohtaista tietoa jälkipolville. Eleusiin mysteerit [ks. Hesiodos] ja Isis
[ks. Aristoteles] olivat yhä aktiivisia kultteja. Mithralaisuus ja erilaiset gnostilaisuuden suunnat
vaikuttivat lähinnä 100- ja 200-luvuilla. Jälkimmäisiin kuului esim. syyrialais-egyptiläinen setiläisyys, persialainen manikealaisuus ja myös ’kristillisiä’ suuntauksia [ks. Jeesus]. Gnostilaisuudessa eri uskontoja yhdisteltiin usein juuri platonismiin. Tästä huolimatta uusplatonisteja kiinnosti
lähinnä orfilaisuus, paljolti ehkä tämän (oletettujen) yhteyksien vuoksi [ks. Pythagoras].
• Manikealaisuus on Manin (216-276) perustama zarathustralaisuuden [ks. Solon] ja kristinuskon yhdistelmä. Siinä todellisuus on syntynyt Valon ja Pimeyden maailmojen yhteentörmäyksessä.
• Kristinusko sai vaikutteita monista em. uskonnoista erottuessaan vähitellen juutalaisuudesta.
Varhaiset kirkkoisät Klemens Aleksandrialainen (n. 150-215) ja Origenes (n. 185-254) toivat kristilliseen teologiaan pahemmista rönsyistä kevennettyä uusplatonismia. Klemensin mukaan usko
vaatii tahtoa, josta ihminen on itse vastuussa. Origenesin mukaan ihmisten uskomukset ovat
halujen värittämiä (Ensimmäisistä prinsiipeistä, n. 212-215). Näkemys että sielut ovat lähtökohtaisesti tasa-arvoisia ja erot syntyvät omien valintojen kautta, ei menestynyt [ks. Augustinus].
Origenesilla oli taipumusta asketismiin [ks. Jeesus; Augustinus], joka on myös myöhemmin syntyneiden luostareiden taustalla [ks. Boëthius].
• Origenesin mukaan ihmisiin päätyvät sielut ovat kaikki keskinkertaisia, parhaiden päätyessä enkeleiksi ja huonompien demoneiksi. Ihmisistä parhaat pystyvät askeettiseen luostarihurskauteen stoalaisella [ks. Zenon ja Khrysippos] tunteista luopumisella.
– Origenes kehitteli kahden totuuden teoriaa [ks. Ghazali ja Zhu Xi].
• Antonios Suuri (kuoli n. 356) oli kuuluisimpia kristillisiä askeetikkoja. Samoihin aikoihin eli
myös Gaius Marius Victorinus, joka helpotti myöhempien kirkkoisien elämää kääntämällä
Plotinoksen ja Porfyrioksen teoksia latinaksi [ks. Boëthius].
• Uusplatonismi säilyi myöhäisantiikkiin [ks. Augustinus; Boëthius] ja keskiajalle [ks. Eriugena; Kyrillos].
Plotinoksen ja em. kirkkoisien innoittamana Lactantius (n. 250-320) muotoili pahuuden, tai yleisemmin kärsimyksen, ongelman: (1) jos jumala halusi poistaa kärsimyksen mutta ei kyennyt
siihen, hän oli vajavainen; (2) jos jumala kykeni poistamaan kärsimyksen mutta ei halunnut, hän
oli pahantahtoinen; (3) jos jumala sekä halusi että kykeni poistamaan kärsimyksen, miksi sitä
esiintyi? Jumalan puolustamista tätä ongelmaa vastaan on myöhemmin kutsuttu teodikeaksi.
Syntiinlankeemuksella tuli olemaan tärkeä merkitys ainakin ihmisen pahuuden selittäjänä [ks.
Augustinus].
• Kärsimyksen lähteitä olivat katovuosien, maanjäristysten ym. luonnollisen pahan lisäksi
toisten ihmisten moraalinen pahuus.
• Jumalan olemassaoloa voitiin jopa ’todistaa’ sillä, että maallista epäoikeudenmukaisuutta
vastaan oli Jumalan tukema moraali.

4.20

Diofantos 200-luvulla ja Pappos 300-luvulla

Matemaatikkoja, jotka — yhdessä eräiden muiden [etenkin Heronin] kanssa — muodostivat kreikkalaisen matematiikan hopea-ajan, jonka keskus oli Aleksandriassa.
Diofantos, jota pidetään algebran ’isänä’ [ks. Hammurabi], otti käsittelyyn indeterminoidut yhtälöt ja uudisti matematiikassa käytettyjä merkintöjä (Arithmetika). Vaikka intialainen matematiikka jatkoi tästä [ks. Brahmagupta], symbolinen algebra syntyi vasta uuden ajan kynnyksellä;
islamilainen algebrakin palasi vanhaan retoriseen metodiin [ks. Khwarizmi]. Diofantos vaikutti
myös myöhempään lukuteorian kehitykseen.

4.21. AUGUSTINUS
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Pappos tulokset viittasivat äärettömän monen uuden käyrän olemassaoloon; analyyttisen geometrian synty oli jälleen lähellä [ks. Apollonios]. Merkittävimmän panoksensa hän antoi kuitenkin säilyttämällä vanhat tulokset kokoomateoksessa Synagoge. Omaperäisyys matematiikassa —
kuten monessa muussakin toiminnassa — oli häviämässä.

4.21

Augustinus 354 - 430

Roomalainen kirkkoisä, joka seurasi mm. tautien heikentämän [ks. Galenos] valtakunnan taantumista. Teologina [ks. Zenon ja Khrysippos] Augustinus vaikutti kristinuskon oppien, mm. kolminaisuusopin [ks. Jeesus], muotoutumiseen. Hän sai vaikutteita etenkin uusplatonismista [ks.
Plotinos].
• Myöhemmin [ks. Tuomas] kirkon oppeihin vaikutti [Platonin sijaan] toinen antiikin filosofi
[Aristoteles].
Konstantinus Suuri, ensimmäinen kristitty Rooman keisari, oli vaikuttanut kristinuskoon mm.
kutsumalla koolle Nikean kirkolliskokouksen vuonna 325. Tämä oli ensimmäinen kirkon piispojen, so. eri hiippakuntien hengellisten johtajien, ekumeeninen kokous. Näissä kokouksissa luotiin
kirkon oppeja, tunnustettuja ’totuuksia’, äänestämällä. Merkittävää oli, että vuoden 325 kokouksessa käynnistettiin myös ohjelma sairaaloiden [ks. Sokrates] pystyttämiseksi kaupunkeihin,
joissa oli hiippakunnan pääkirkko (katedraali, tuomiokirkko).
• Vuonna 330 Konstantinus perusti Konstantinopolin. Siitä tuli Rooman kilpailija, vaikka
Rooman piispa nousikin myöhemmin paaviksi [ks. Boëthius].
• Kirkon sakramenteiksi olivat jo muodostuneet kaste, konfirmaatio, ehtoollinen, rippi, avioliitto, pappisvihkimys ja sairaanvoitelu.
Aasialaiset hunnit (ja muutkin paimentolaiskansat) uhkasivat sekä Roomaa että sen perinteistä
vihollista Persiaa [ks. Caesar]. Rooman ja Persian harvinaisen pitkä rauhanaika vuosina 363-421
oli ainakin osittain seurasta uuden yhteisen vihollisen ilmaantumisesta. Hunnit hyökkäsivätkin
Eurooppaan vuonna 372 ja ajoivat näin itägermaaneja, so. vandaaleja ja gootteja [ks. Tacitus],
Rooman valtakunnan alueelle. Kansainvaellukset (saks. Völkerwanderung) alkoivat.
• Vuonna 365 Kreeta kärsi suuresta maanjäristyksestä [ks. Hammurabi; Justinianus]. Nk.
roomalainen lämpökausi (engl. Roman Warm Period) noin 250 eaa. - 400 jaa. oli loppumassa, mutta sen vaikutus hunnien liikkeisiin on kyseenalainen, varsinkin kun ilmaston
selvempi kylmeneminen tapahtui myöhemmin [ks. Justinianus].
• Vakavampi sotiminen roomalaisten ja persialaisten — nyt Bysantin ja sassaniden välillä —
alkoi vasta vuonna 502 [ks. Justinianus].
Vandaalit asettuivat aluksi Iberiaan. Kun visigooteiksi eriytyneet goottipopulaatio suuntasi samalle alueelle ja eteläiseen Galliaan, vandaalit väistyivät Pohjois-Afrikkaan. Rooman yhteydet
omiin hopeakaivoksiin [ks. Polybios] katkesivat. Vuonna 395 valtakunta jakaantui Länsi- ja ItäRoomaan omilla keisareilla. Kansan mielestä Rooma oli tuhoutumassa hallitsijoiden kristillisyyden vuoksi [sivistyksen taantumasta, ks. Plotinos; Hypatia; Justinianus]. Idempänä pysyttelevien
ostrogoottien suhteen pahin oli vielä edessä [ks. Boëthius].
• Antoninianuksen, vuonna 215 käyttöön otetun kolikon, hopeapitoisuus laski laskemistaan
[ks. Oresme]. Koska hopean arvo ei laskenut, kyse oli ’rahan huonontamisesta’ eikä varsinaisesta inflaatiosta [ks. Solon].
• 300-luvun lopulla elänyt Vegetius esitti [Platonin tavoin], että ”jos haluat rauhaa, varaudu
sotaan”. Tässä on tosin vaarana nk. Thukydideen ansa [ks. Herodotos ja Thukydides].
Teoksessa De Mendacio (395) Augustinus esittää, että vaikka valehtelu on aina syntiä, siinä on
eri tasoja. Pahimpia, uskonopetuksen valheita, seuraa toisia (muuten) vahingoittavat valheet.
Näitä seuraa valehtelun ilosta tai muiden miellyttämiseksi kerrotut valheet. Lievimpiä ovat ketään vahingoittamattomat valheet toisten suojelemiseksi erilaisilta asioilta. Jälkimmäisissäkin
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painotus oli uskonnollinen, eikä mikään niistä vastaa käsitettä valkea valhe [ks. Tuomas]. Jos ei
tiedä (tai edes luule tietävänsä) totuutta, ei voi myöskään valehdella; nykytermi on potaska eli
hevonkukku (eli hevonpaska, engl. bullshit).
• Augustinus kirjoitti valehtelemisesta myös teoksen Contra mendacium (420).
Augustinuksen (maailman ensimmäinen) omaelämäkerta Tunnustuksia (Confessiones, 396-400),
on psykologisen käsittelytapansa takia käänteentekevä länsimaisessa kirjallisuudessa. Augustinuksen mukaan hän esim. oppi kieltä seuraamalla vanhempiensa puheen lisäksi heidän universaalilla elekieleltään. Jumalan etsintä merkitsi Augustinukselle kamppailua syntiä ja lihan himoja vastaan; hän mm. rukoili ”Anna minulle puhdas ja siveä sydän, mutta älä aivan vielä”. Hän
muotoilee myös ”ajattelen, joten olen olemassa” –argumentin.
• Augustinus: ”Tämän päättelin heidän eleistään, kaikkien kansojen luonnollisesta kielestä, kielestä, joka osoittaa ilmehtimisessä, silmien liikkeissä, ruumiinjäsenten liikkeissä ja
äänensävyssä sielumme tilan, kun se haluaa, saa, torjuu tai välttää jotain.”
Filologia, ’lukemisen tiede’, yhdistelee historiaa, kielitiedettä, kirjallisuustiedettä ja filosofiaa.
Sen piiriin kuuluu mm. allegoriat, semiotiikka ja hermeneutiikka [kaikista, ks. Zenon ja Khrysippos]. Teoksessa De doctrina christina (397-428) Augustinus tutki kristillistä retoriikkaa [ks.
Protagoras; Aristoteles; Cicero]. Raamatun tulkinnanvaraisuuden [ks. myös Jeesus] Augustinus
selitti mysteerien kätkemisellä pakanoilta. Raamatunselitysoppi eli eksegetiikka monopolisoi hermeneutiikan vuosisadoiksi. Augustinus myös laajensi semiotiikkaa uskonnollisiin symboleihin ja
riitteihin.
• Klemens Aleksandrialainen [ks. Plotinos] oli tutkinut allegorioita.
• Hieronymus (n. 340-420) ja Johannes Cassianus (n. 360-435) kehittivät teorian nelitasoisesta tulkinnasta, johon kuuluvat kirjaimellinen (historia), allegorinen (mieli), anagoginen
(tarkoitus) ja tropologinen (moraali) taso.
• Koska epäselvyydet ja ristiriitaisuudet kuuluvat kaikkiin pyhiin kirjoituksiin, eksegetiikka
on teologian osa-alue.
• Keskiajalla hermeneutiikkaa sovellettiin myös runouden tutkimukseen [ks. Dante].
Augustinus pelkäsi, että sivistymätön kristikunta näyttäisi kriittisten pakanoiden silmissä naurettavalta. Näin antiikin tieteellinen sivistys oli hänelle tapa edistää kristillisyyttä, kunhan uteliaisuuden vain sai kesytettyä palvonnaksi. Toki looginen ajattelu olisi hyväksi myös teologian
kehitykselle. Kristinusko ei siis luonut tiedettä, vaan korkeintaan sieti sitä [ks. Dominicus ja
Franciscus]. Esim. Tertullianus (n. 155-220) oli tuominnut pakanoiden filosofian Augustinusta
jyrkemmin.
• Tatianos Assyrialaisen (n. 120-180) mukaan antiikin sivistyksellä oli juutalainen alkuperä
[ks. Jeesus]. Kyse oli propagandasta.
Tietoteoriassa [ks. Parmenides ja Zenon; Epikuros] Augustinus esitti, että ihmismieli saa ideansa Jumalan valon avustamana [ks. Plotinos; Ibn Sina; Ghazali ja Zhu Xi]. Hän sovelsi ajatusta
myös etiikkaan, jossa teologiset hyveet usko, toivo ja laupeus olivat tärkeimpiä. Pakanoiden hyveellisyys on vain näennäistä, ’poliittista’. Joskus armeliaisuus pakanoita, kerettiläisiä ja syntisiä
kohtaan vaati jopa heidän tappamista. Vaikka keskiajalla syntyi inkvisitiolaitos [ks. Dominicus
ja Franciscus], tällaista ajattelua yritettiin tuolloin myös loiventaa [ks. Tuomas].
• Apologeetta (kristinuskon teologinen puolustaja) Julius Firmicus Maternus vastusti pakanauskontoja tavalla, joka pohjusti inkvisiota (De errore profanarum religionum, n. 346).
• Zhang Zhan (n. 330–400) kritisoi spekulaatioita henkisten kykyjen mekaanisesta perustasta; Kiinassakin joku kannatti materialismia.
– Vuonna 220 päättyneen Han-dynastian [ks. Caesar] ja vuonna 618 alkaneen Tangdynastian [ks. Su Song ja Shen Kuo] välillä ei Kiinassa ollut vahvaa keskitettyä hallintoa.

4.22. HYPATIA
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Augustinuksen perisyntiopin mukaan ihmisessä piilee irrationaalinen viehtymys pahaan. Vapaa
tahto [ks. Platon; Zenon ja Khrysippos] oli johtanut syntiinlankeemukseen (De trinitate, 399412). Se rappeutti vapaata tahtoa niin, että luonnollisuus implikoi aina itsekkyyttä [vrt. Aristoteles], ja moraalinen epäitsekkyys on mahdollista vain Jumalan armon avulla (De gratia et
libero arbitrio). Ajattelu korosti askeettisuuden merkitystä [ks. Jeesus; Plotinos; Dominicus ja
Franciscus]. On kiistelty, tarkoittaako tämä myös kaksinkertaista predestinaatio-oppia, jossa Jumala määrää etukäteen ketkä pelastuvat ja ketkä joutuvat kadotukseen. Tällainen tulkinta oli
kuitenkin yleinen ja sitä myös vastustettiin [ks. Eriugena; Tuomas].
• Koska tahto on korruptoitunut, esitunteet [ks. Zenon ja Khrysippos] eli ’ensimmäiset (tunne)liikkeet’ eivät ole tahdonalaisia. Jos tahto on heti esitunteen jälkeen saanut tehtyä oikean
valinnan, se kuittautuu pelkällä pahoillaan ololla [vrt. Tuomas].
• Pelagiuksen (k. 418) mukaan syntiä on vapaan tahdon väärä valinta yksittäisissä tilanteissa.
Tästä kumpuava ja harhaopiksi tuomittu pelagiolaisuus korosti synergismiä, so. ihmisen ja
Jumalan yhteistoimintaa [ks. Eriugena; voluntarismista, ks. Ockham].
– Pelagius sai vaikutteita Origenesilta [ks. Plotinos]. Semipelagiolainen harhaoppi hyväksyi perisynnin mutta ei predestinaatiota.
• Augustinus korosti myös mielen yhtenäisyyttä; jako tahtoon, ymmärrykseen ja muistiin vertautuu kolminaisuusoppiin. Mielen yhtenäisyyttä ja jopa yhteyttä ruumiillisuuteen tultiin
puolustamaan radikaalimminkin [ks. Tuomas].
Teoksessa Jumalan valtakunnasta (De civitate Dei, 413-426) Augustinus muotoili teorian kristillisestä valtiosta, joka koostui pelastukseen suuntautuneista uskovaisista. Politiikka ja historia
olivat arvottomia: järjestystä ylläpitävä esivalta oli vain välttämätön paha, joka ei voinut tuottaa
onnellisuutta ja oikeudenmukaisuutta tässä maailmassa [ks. Cicero].
• Oikeutettu sota oli Augustinukselle aina (1) viimeinen vaihtoehto joka (2) vaati laillisen
vallan päätöksen, ja vain (3) puolustuksellista, (4) päämääränä rauha eli (5) sotatoimien
ei pitänyt ’lyödä yli’ [ks. Laozi ja Gautama; Aristoteles; Cicero].
• 490-luvulla paavi Gesalius kehitti tältä pohjalta kahden miekan teorian: maallinen ja hengellinen valta olivat molemmat lähtöisin Jumalasta ja toisistaan riippumattomia. Lähtökohtana oli Jeesuksen ”keisarille mitä keisarille kuuluu” –lausahdus.
Ajasta perinne suosi syklisiä teorioita [ks. Herodotos ja Thukydides], jotka eivät sopineet kristilliseen ajatteluun. Augustinus korosti ajan lineaarisuutta ja subjektiivisuutta ja esitti, että aikaa
on vain maailmassa: Jumala loi sen maailmankaikkeuden kanssa. Augustinuksen kehotuksesta
Paulus Orosius (n. 385-420) kirjoitti teoksen Historiae adversus paganos, jossa maailmanhistoria
esitettiin Jumalan ohjaamana kristinuskon syntyhistoriana.
• Augustinus ajasta [ks. myös Abélard]: ”Minä luulen sen tietäväni, jos ei kukaan sitä minulta
kysy. Mutta jos joku sitä kysyy ja tahtoisin sen selittää, minä en sitä tiedä.”
Augustinuksen kauneusihanne perustui tarkasteltavan kohteen osien sopiviin suhteisiin [ks. Pythagoras].
Piispa Wulfila (n. 311-382) käänsi Raamatun gootiksi. Kristinusko saavutti keskiajalla valtaaseman myös ’barbaarien’ keskuudessa. Pakanuus sinnitteli rinnalla kuitenkin hyvin pitkään.
Kristinusko tarjosi jopa uusia aineksia magiaan: kirkkoisä Johannes Krysostomos (345-407) muutti ehtoolliskäytäntöjä, kun ihmiset intoutuivat ehtoollisleipämagiaan. Näin muinaisuskosta oli
siirrytty kansanuskoon, traditioiden sekoittumiseen [ks. Laozi ja Gautama].

4.22

Hypatia 370 - 415

Matemaatikko ja tähtitieteilijä, ensimmäinen tunnettu naispuolinen tutkija. Hypatia, joka johti
Aleksandrian Akatemiaa, kehitti mm. astrolabia [ks. Hipparkhos]. Hänen kuoltuaan Aleksandrian
kausi matemaattisen — ja muunkin — sivistyksen keskuksena päättyi.
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Kristitty lynkkausjoukko tappoi ’pakanallisen’ [so. demonien vallassa olleen, ks. Augustinus]
Hypatian kirkossa. 300-luvun loppupuolelta alkaen kristityt eivät vain vainonneet filosofeja ja
muita vastustajiaan [ks. Justinianus], vaan tuhosivat antiikin temppeleitä ja taidetta [vrt. Plinius]
sekä polttivat kirjoja [ks. Plotinos].
• Piispa Ambrosius (n. 340-397) oli yksi pakanoiden vainon aloittajista. Hän käytti apunaan
yhtenäisen Rooman viimeistä keisaria, Theodosius I:stä.
• Kristityt tuhosivat Aleksandrian Serapiksen temppelin 392. Samalla menetettiin viimeiset
kuuluisan kirjaston [ks. Eratosthenes] jäänteistä.

Luku 5

Keskiaika 450-1350
Vuosisadat n. 450-1000 muodostavat nk. varhaiskeskiajan. Epätavallisen kylmä ilmasto vaikeutti
maanviljelyä n. 400-750 samalla kun kauppa kärsi germaanien kansainvaelluksista n. 400-600.
Läntinen Eurooppa ajautui sekasortoon, joka johti taantumaa mm. luku- ja kirjoitustaitoisuudessa; on puhuttu myös ’pimeästä’ keskiajasta. Kreikankielen taito unohtui klassisen kulttuurin
mukana. Vain Itä-Rooman alueella säilyi sekä järjestys että kreikka (hallintokielenä), mutta sielläkin oltiin kiinnostuneempia kristillisen kirkon opetusten tutkimisesta kuin tieteistä tai filosofiasta. Kristinusko saavutti vähitellen valta-aseman myös Länsi-Euroopassa.
900-luvulla alkoi neljä vuosisataa kestänyt epätavallisen lämmin kausi (engl. Medieval Warm Period), ja 1000-luvulta alkaen elämä parani huomattavasti. Vesivoiman käyttö alkoi olla jo yleistä
ja muutenkin keksittiin uusia mekaanisia laitteita, esim. goottilaisen arkkitehtuurin vaatimia nostureita. Mekaanisen kellon kehitys alkoi 1200-luvun lopulla. Maatalouden tuottavuuden noustessa
väkeä muutti kaupunkeihin ja käsityöläisten ammattikunnat järjestäytyivät. 1100-luvulla arabien
säilyttämää antiikin kulttuuria alkoi virrata Eurooppaan, ja syntynyt skolastiikka loi sydänkeskiajalle oman renessanssikauden, jona aikana mm. yliopistot kehittyivät. 1200-luvulla istutettiin
sekä liberalismin ja tasavaltalaisuuden siemenet.
Kaupan merkitys kasvoi, uusi kauppiasluokka syntyi ja ulkomaankauppa alkoi vakavassa mielessä.
Tämä ensimmäinen talouden globalisaatioaalto synnytti suuria kauppakeskuksia ja kauppiassukuja
esim. Firenzessä samalla kun Venetsiassa kehittyi moderni pankkitoiminta.

5.1

Anicius Manlius Severinus Boëthius n. 475 - 524

Roomalainen filosofi ja valtiomies, joka eli kansainvaellusten aikaa [ks. Augustinus]. Germaanien
[ks. Tacitus] vankina ja syyttömänä kuolemaan tuomittu Boëthius kirjoitti teoksen Filosofian
lohdutuksesta (De consolatione philosophiae, 523). Hänen mukaansa elämää luonnehtii — tragedioiden [ks. Aiskhylos, Sofokles ja Euripides] tapaan — satunnaisuus. Ennen tätä hän kirjoitti
oppikirjoja ja käänsi antiikin teoksia.
• Myöhemmin onnettaren merkitystä korosti mm. Isidorus (ks. alla).
Kansainvaellukset käynnistäneiden hunnien päällikkö Attila kuoli vuonna 453. Kun ostrogootit
valtasivat Rooman kaupungin Odovakarin johdolla vuonna 476, Länsi-Rooma tuhoutui ainakin
institutionaalisessa mielessä. Boëthiusta syytettiin osallisuudesta Odovakarin seuraajan, Theoderik Suuren, vastaiseen salaliittoon. Kansainvaellukset päättyivät, kun langobardit hyökkäsivät
Italiaan ja perustivat vuosina 568–774 vaikuttaneen kuningaskuntansa [jonka frankit valtasivat,
ks. Beda].
• Länsigermaanisia angloja ja sakseja (ja eräitä muita) muutti Britteinsaarille vuoden 500
molemmin puolin [vrt. Tacitus]. Kelttien syrjintä tuotti anglosaksisen yhteisön ennen laajemman sovun syntyä [ks. Beda].
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– Saksien termi ’wealas’, joka tarkoitti ulkomaalaista ja orjaa, johti termiin walesilainen.
Slaavien yleinen käyttö orjina [ks. Muhammad] johti useissa kielissä vastaavanlaiseen
orja-sanaan.
– Englanti on germaaninen kieli, jonka lähisukulaisia ovat hollanti, flaami ja saksa.
• Pohjoisgermaaniset viikingit profiloituivat myöhemmin [ks. Beda; Kyrillos; Magna Carta].
Myös slaavit [ks. Tacitus] aloittivat leviämisen uusille alueille [ks. Kyrillos].

Itä-Rooma eli Bysantti säilytti asemansa [ks. Justinianus; Kyrillos]. Kun piispaa tarkoittavasta
’paavista’ tuli lännessä Rooman kaupungin piispan arvonimi [ks. Dominicus ja Franciscus], syntyi
eräänlainen työnjako: maallista valtaa edusti idän keisari ja hengellistä valtaa lännen paavi.
• Bysantin näkökulmasta paavi oli vain (ainoan) läntisen patriarkaatin päämies, patriarkka.
Ja lännessä tavoiteltiin pian myös omaa keisaria [ks. Beda].
• Vähittäisen historiallisen muutoksen johdosta ei ole selvää, kuka oli ensimmäinen paavi
termin modernissa merkityksessä. Ainakin alla mainittu Gregorius I:n täyttää nämä vaateet.
Theoderikin toimeksiannosta Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus (n. 485-580) kirjoitti goottien
historian, josta on säilynyt Jordaneksen lyhennelmä vuodelta 551. Gildas (n. 500-570) kuvasi anglosaksien ja juuttien muuttoa teoksessa De excidio Britanniae (n. 547). Gregorius Toursilainen
(n. 538-594), joka kirjoitti frankeista teoksen Historia Francorum, ei voinut ymmärtää näiden
hallitsijoiden puutetta [ks. Caesar], mihin oli jo tullut muutos (ks. alla). Isidorus Sevillalainen
(n. 560-636), viimeinen länsimainen kirkkoisä, kirjoitti visigooteista, joiden Toulousen hovi säilytti antiikin loistoa. Hän käsitteli myös vandaaleja [ks. Augustinus], joiden valtakunta vaikutti
Afrikassa vuosina 429-534.
• Isidorus kirjoitti myös ensyklopedisen [ks. Plinius; Magna Carta] Etymologiaen.
Roomalaisvallan Galliassa lopettanut Klodvig I:n loi Frankkien valtakunnan (486-843). Valtansa
tukemiseksi hän kääntyi kristityksi vuonna 496. Rooman kirkko alkoi kerätä voimiaan; mm. paavi
Gregorius I (n. 540-604) kehitti verotusta [ks. Solon]. Köyhäinapu [ks. Caesar; Tacitus], joka siirtyi
nyt kirkon harteille, perustui kirkon keräämiin almuihin. Lännessä valtio palasi sosiaaliturvaan
hitaasti [ks. Albert].
• Itä-Frankian myöhempi muuttaminen laajenemishaluiseksi ja siten monikansalliseksi keisarikunnaksi saattoi olla yksi kirkon tapa kerätä vaikutusvaltaa [ks. Beda].
• Muslimimaailmassa [ks. Muhammad] uskonnollisesti perusteltu hyväntekeväisyys oli helpompi kanavoida maallisen vallan kautta, koska näiden välillä ei ollut suurta eroa. Kiinassa
valtio tuki köyhiä viimeistään 900-luvulla [ks. Su Song ja Shen Kuo].
Frankkien valtakunnalle kirjoitettiin nk. Saalilainen laki noin vuosina 507-511 [jatkosta, ks. Beda]. Visigoottien kuningas Alarik II (n. 462-507) puolestaan sisällytti omaan Lex Romana Visigothorumiin (506) sellaista Rooman tasavaltalaista [ks. Polybios] talouselämää tukenutta sopimusteknistä säädäntöä, jota ei saatu Bysanttiin [ks. Justinianus].
• 500-luvun Euroopassa alettiin hyödyntää vesivoimalla toimivia myllyjä [ks. Arkhimedes],
jotka olivat aluksi kelluvaa tyyppiä [tuulimyllyistä, ks. Kindi ja Farabi]. Vuosisatoja myöhemmin visigoottien laki mahdollisti Touloisen vesimyllyjen yhtiöittämisen [ks. Albert].
Martianus Capellan teos De nuptiis Philologiae et Mercurii (410- ja 420-luvuilla) välitti keskiajalle ajatusta seitsemästä ’vapaasta taidosta’ [ks. Isokrates]. Boëthiuksen oppikirjoja aritmetiikasta,
geometriasta, astronomiasta ja musiikista tultiin käyttämään luostarikouluissa, jotka syntyivät
Benedictus Nursialaisen (n. 480-547) vuonna 529 perustaman luostarilaitoksen [ks. Plotinos; Dominicus ja Franciscus] yhteyteen. Benediktiinit kehittivät etenkin filologiaa [ks. Augustinus].
• Benediktiinit noudattivat Tertullianuksen [ks. Augustinus] suositusta tiettyihin kellonaikoihin sidotuista rukoushetkistä [vrt. Khwarizmi; kelloista, ks. Dominicus ja Franciscus].
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• Luostarielämään vaikutti em. Gregorius I:n lista seitsemästä ’kuolemansynnistä’, so. pääpaheista, jotka johtavat muihin paheisiin. Niiden alkuperä on Evagrios Pontoslaisen (345-399)
sielun täydellistymisohjelmassa, joka oli stoalaista [ks. Zenon ja Khrysippos] tunneterapiaa.
– Pääpaheita ovat ylpeys, kateus, viha, laiskuus, ahneus, ylensyönti ja himo. Ylpeyden
negatiivisten puolten korostus ei ollut uutta [ks. Laozi ja Gautama; vrt. Aristoteles].
• Luostarikouluja seurasivat katedraalikoulut [ks. Beda] ja yliopistot [ks. Dominicus ja Franciscus].
Boëthius käänsi ja kommentoi antiikin häviämisuhan alaisia [ks. Plotinos; Hypatia] teoksia. Koska uusplatonismi [ks. Plotinos] oli vielä voimissaan [ks. Augustinus], tärkeintä oli hänen työnsä
[Aristoteleen] logiikan parissa. Aristotelesta ei oltu täysin unohdettu [ks. Plotinos], ja esim. Johannes Filoponos (n. 490-570) kritisoi tämän heittoliikkeen analyysiä [ks. Ockham; Ibn Sina].
Yhdessä koulutuksen paluun kanssa tämä pohjusti karolingista renessanssia [ks. Beda].
• Kristitty uusplatonisti Pseudo-Dionysios Areopagita (n. 500) loi apofaattista teologiaa, joka
korosti mystistä kokemusta järjen (ja sanojen) ulottumattomissa olevasta Jumalasta [ks.
Eriugena; Kyrillos].
• Tieteet Boëthius jakoi teoreettisiin ja käytännöllisiin: edellisiin kuuluivat teologia, matematiikka ja luonnonfilosofia, jälkimmäisiin etiikka, talous ja politiikka.
• 300-luvulla keksityt kirjamaiset, nahasta tehtyyn pergamenttiin perustuvat koodeksit yleistyivät Euroopassa, ja hyvin kömpelöistä papyruskääröistä [ks. Hammurabi] päästiin vähitellen eroon. Paperi [ks. Justinianus] otettiin käyttöön vasta 1200-luvulla [ks. Polo].
– Vanhemmasta roomalaisesta kursiivista kehittynyt unsiaali majuskelikirjaimisto (suuraakkosto) oli käytössä n. 200-800 [ks. Homeros; Beda].
Boëthiuksen latinankielinen käännös [Eukleideen] Alkeista katosi, mutta kreikankielinen alkuteos
säilyi Bysantissa [ks. Justinianus]. Siellä säilyi myös muita [esim. Arkhimedeen] teoksia, vaikka
keisarit eivät itse suosineet oppineisuutta. Persiassa aloitettu käännöstyö [ks. Justinianus] vaikutti
islamilaiseen kulttuuriin.

5.2

Aryabhata n. 476 - 550

Intialainen matemaatikko ja tähtitieteilijä. Aryabhata (tai Āryabhaṭa) kokosi ja kehitti hindujen
Siddhanta-kirjoitusten matematiikkaa ja tähtitiedettä teokseensa Āryabhaṭīya (499).
• Vātsyāyana oli koonnut ikivanhoja intialaisia kirjoituksia otsikon Kama Sutra alle vuosien
100-300 paikkeilla.
• Intiassa vaikutti Gupta-valtakunta n. 320-550. Shakki-peli lienee kehittynyt sen aikana.
Vanha sati-uhriseremonia [ks. Panini ja Kautilya] yleistyi ja jatkui 1800-luvulle asti.
Antiikin kreikkalaisista töistä [ks. Eukleides] poiketen Āryabhaṭīya ei ollut systemaattinen esitys,
vaan eräänlainen (runomuotoinen) ’keittokirja’ ratkaisuista erilaisiin ongelmiin. Teoksesta löytyvät vanhimmat viittaukset hindujen paikkamerkintää käyttävään kymmenjärjestelmään [vrt.
Arkhimedes], kuitenkin vielä ilman nollan symbolia [ks. Brahmagupta].
Tähtitieteilijänä Aryabhata tarvitsi trigonometriaa [ks. Hipparkhos] ja etenkin pallotrigonometriaa [ks. Ptolemaios]. Hän osasi selittää auringon ja kuun pimennykset ja tiesi maapallon pyörivän
akselinsa ympäri [ks. Aristoteles; Ockham; Kopernikus].
Kidesokerin valmistus sokeriruo’osta [ks. Ötzi] oli nyt jo tuttua Intiassa [ks. Mercator].
Mayojen kulttuuri eli klassista kauttaan (n. 250-900) Mesoamerikassa. Se tunsi hieroglyfikirjoituksen viimeistään vuonna 292. Vanhoihin teksteihin, tarinoihin ja esim. maalauksiin perustunut Popol Vuh kirjoitettiin 1550-luvulla ylös latinalaisilla aakkosilla [ks. Mercator]. Siitä 1701-03
tehty kopio ja espanjankielinen käännös ovat säilyneet nykypäivään.
• Mayat maustoivat suklaansa mm. hunajalla ja chilillä.
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5.3

Justinianus 482 - 565

Bysantin [ks. Augustinus] keisari, joka jatkoi pakanoiden vainoa [ks. Augustinus; Hypatia] ja kokosi lakeja [ks. Solon; Beda]. Justinianuksen hanke uudesta Rooman valtakunnasta kaatui mm.
’Justinianuksen ruttoon’ [vrt. Beda]. Persia [ks. Solon; Aristoteles; Caesar] eli omaa kukoistuskauttaan Sassanidien dynastia (226–651) alaisuudessa; erityisesti vuonna 531 valtaan noussut
Khusrau I uudisti hallintoa ja tuki kulttuuria. Myös Keski-Aasia oli kuvioissa mukana.
• Vuosien 526 (Antiokia) ja 533 (Aleppo) maanjäristykset [ks. Hammurabi; Augustinus] vaativat runsaasti kuolonuhreja. Globaalimmin tulivuorenpurkaukset [ks. Plinius] eri puolilla
maapalloa 535/536, 539/540 ja 547 vaikuttivat vuosien 536-660 kylmään jaksoon, nk. myöhäisantiikin pieneen jääkauteen (LALIA).
– Historioitsija Prokopios (n. 500-570) kuvaa vuoden 536 erityisen himmeää aurinkoa
teoksessa De bello vandalico (545). Julkaisematon ’salainen historia’ (Anecdota, n.
550) kuvasi Bysantin huikentelevia vallanpitäjiä.
– LALIA romahdutti väestöä ja kauppayhteyksiä myös Suomenniemellä [ks. Tacitus;
Beda].
– Keskiajan lämpökausi [ks. Haitham ja Biruni] oli ’normaali’ ajanjakso LALIAn ja
1300-luvulla alkaneen nk. pienen jääkauden välissä [ks. Boccaccio].
• Keskiajan tuhoisin kulkutauti [ks. Hippokrates; Galenos], rutto, teki tuhojaan vuodesta
541 alkaen, ja tappoi merkittävän osan Euroopan väestöstä. Tämä Kiinasta peräisin oleva
tauti saapui Eurooppaan silkkitietä (ks. alla) pitkin.
• Termi ’Bysantti’ syntyi 1500-luvulla; bysanttilaiset pitivät itseään roomalaisina. Näin siitä
huolimatta, että jo 600-luvulla koinee-kreikka korvasi latinan hallintokielenä [kieliopista,
ks. Priscianus]. Kansan puhuma Bysantin kreikka eriytyi koinesta.
Vuonna 529 Justinianus kielsi pakanoilta opetustoiminnan [ks. Isokrates; Cicero; Boëthius]. Tämä
sulki mm. Ateenan Akatemian [ks. Platon] ja monopolisoi muunkin opetuksen kirkon haltuun.
Älymystöä, esim. Hagia Sofiaa suunnitellut Isodoros Miletoslainen, joutui pakenemaan Persiaan.
• Konstantinopolin hippodromin vaunukilpa-ajoihin [ks. Tacitus] oli pitkään liittynyt mellakointia [vrt. Rabelais]. Vuoden 532 Nika-kapina oli kuitenkin aivan erityinen: se tuhosi
puolet kaupungista ja kymmeniä tuhansia ihmisiä menehtyi. Kapinassa poltetun kirkon
paikalle Justinianus rakennutti Hagia Sofian.
• Institutionaalisesti paljolti tuhoutuneen lännen puolella toiminta alkoi ruohonjuuritasolta
luostarikouluista [ks. Boëthius].
Justinianuksen toimeksiannosta Tribonianus kokosi Rooman laeista ja muusta lakiin liittyvästä
tiedosta teoksen Corpus iuris civilis (529-534). Lähteenä toimivat mm. Ulpianusin [ks. Tacitus]
teokset keisarinvallan ajalta [ks. Caesar]. Bysantissa keisarista tuli ainoa lain lähde, ja vähitellen
lakeihin alkoi vaikuttaa uskonto samalla tavalla kuin esim. Persiassa Khusrau I:n lakiuudistukseen1 . Jälkimmäiseen vaikutti zarathustralaisuuden [ks. Solon] elvytys: mm. Avesta rekonstruoitiin kollaatiolla eli olemassa olevia versioita vertaamalla. Bysanttilaisuudessa yhdistyykin roomalainen ja persialainen hellenismi [ks. Kyrillos]. Myöhemmin Lähi-idän ja Keski-Aasian lakeihin
vaikutti islam (ks. alla).
• Bysantissa keisarin ja kirkon yhteishallintoon viitattiin termillä ’symfonia’.
• Avestan rekonstruktio loi teoksen ensimmäisen kirjallisen version; vanhin nykypäivään säilynyt laitos on vuodelta 1278.
Myös Euroopan ’barbaariheimot’ [ks. Tacitus] kehittivät lakeja omien perinteidensä ja osittain
myös roomalaisen mallin mukaan [ks. Boëthius]. Vaikka Corpus iuris civilis huomioitiin lännessä
vasta paljon myöhemmin [ks. Magna Carta], roomalaisen oikeuden vaikutus tuli olemaan siellä
merkittävästi suurempi kuin idässä.
1 Korpela

(2015)
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• Esim. käsitys kysynnän ja tarjonnan laista [ks. myös Guan Zhong] välittyi eteenpäin Corpus
iuris civilisin myötä [ks. Albert].
Jopa 94% latinankielisestä kirjallisuudesta oli tuhottu [ks. Plotinos; Hypatia], ja perintöä yritettiin tallentaa [ks. Boëthius]. Em. Isodoros kokosi Arkhimedeen teokset [ks. Arkhimedes] vuoden
530 tienoilla. Tärkeintä oli että Bysantissa säilyi kreikankielisiä töitä myöhempää kääntämistä
varten [ks. Dominicus ja Franciscus]. Sassanidien dynastia oli jo kääntänyt antiikin teoksia persiaksi jo vuosisatoja, ja Khusrau I tehosti tätä. Kreikankielisten lisäksi käännettiin syyrialaista
ja sanskritinkielistä kirjallisuutta. Keski-Aasiassa esim. Mervin (nyk. Turkmenistanissa) arkkipiispaksi vuonna 540 nimetty Theodore käsitteli Aristoteleen logiikkaa. Mervissä käännettiin
kreikkalaisten lisäksi mm. intialaisia teoksia.
• Keski-Aasialla oli oma korkeakulttuurinen historiansa [ks. Hammurabi]. Lisäksi antiikin
kulttuuri oli elänyt siellä omaa elämäänsä Aleksanteri Suuren jälkeen [ks. Aristoteles].
– Keski-Aasiaksi lasketaan nykyiset Kazakstan, Kirgisia, Tadžikistan, Turkmenistan,
Uzbekistan ja Afganistan, sekä Iranin koillisosa (Khorasan), Pakistanin pohjoisosa ja
Kiinan Xinjiang (nyk. uiguurialue).
• Keski-Aasiasta oli myös hyvät yhteydet Eurooppaan, Kiinaan, Lähi-itään ja Intiaan, ja jo
roomalaiskaudella alkanut kaupankäynti [ks. Caesar] lännen ja idän välillä oli saavuttamassa huippuaan. Myöhemmin on puhuttu ’silkkitiestä’.
– Silkkitiessä ei ollut kyse kaukokaupasta, vaan tavara siirtyi hitaasti pieniä matkoja
kerrallaan, kauppiaalta toiselle (taudeista, ks. yllä).
– Silkki ei ollut ainoa kauppatavara. 500-luvun jälkipuoliskolla Kiina menetti silkintuotannon monopolinsa.
• Kun Kiinassa hieman aikaisemmin keksityssä paperinvalmistuksessa otettiin 200-luvun
Keski-Aasiassa käyttöön puuvilla, laatu parani niin että ’Samarkandin paperista’ tuli käsite
[painotekniikasta, ks. Su Song ja Shen Kuo; Polo].
• Pian Keski-Aasiaan saapui myös turkkilaisia paimentolaisheimoja Kiinasta [ks. Ghazali ja
Zhu Xi].
Persian ja Bysantin välinen sota 600-luvun alussa heikensi molempia. Muslimit [ks. Muhammad]
hyökätessä sassanidien dynastia kaatui ja em. kääntäjiä tuotiin Bagdadiin jatkamaan työtään [ks.
Khwarizmi; Kindi ja Farabi]. Vuonna 673 käyttöön otetun ’kreikkalaisen tulen’ ansiosta Bysantti
säilytti itsenäisyyden ja saavutti jopa myöhäisen kultakauden [ks. Kyrillos].
• Kreikkalaisen tulen resepti katosi, mutta se sisälsi melko varmasti ainakin pikeä, maaöljyä
[molemmista, ks. Hammurabi] ja rikkiä. Katapulttien [ks. Arkhimedes; Kyrillos] kanssa
kyse oli eräänlaisesta alkeellisesta napalmista.
– 900-luvun Persiassa hyödynnettiin maaöljyä öljylamppujen parafiinin valmistamiseen.

5.4

Priscianus n. 500

Kielitieteilijä [ks. Panini ja Kautilya], joka kirjoitti latinan kieliopin Institutio de arte grammatica.
• Varhaisella keskiajalla kreikkalaisessa Bysantissa [ks. Justinianus] kirjoitettiin myös ensimmäinen laaja kreikan kielioppi Tékhnē grammatiké, jota jäi virheellisesti historiaan antiikin
Dionysios Traakialaisen kirjoittamana [ks. Platon].
Priscianuksen teos oli tärkeä kahdella tapaa: se sisälsi lainauksia kadonneista kreikkalaisista ja
roomalaisista teksteistä, ja siitä tuli tärkeä kieliopin oppikirja koko keskiajalle. Sellaiset käsitteet kuten substantiivit, verbit ja adverbit sekä nominatiivi, akkusatiivi ja genetiivi seuraavat
Priscianuksen työstä.
Latinan kielioppeja oli kirjoitettu jo pitkään; esim. Aelius Donatusin Ars minor ja Ars maior
noin vuodelta 350 olivat suosittuja. Maurus Servius Honoratus käsitteli samaan aikaan paljolti
samoja asioita.
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• Donatusin De comoedia syvensi antiikissa syntynyttä [ks. Aristoteles] draaman juonen jakoa kolmeen näytökseen. Euanthius (tai Evantius) oli toinen aiheesta kirjoittanut (De fabula). Nyt puhuttiin komediastakin laajemmin, ja etenkin Terentiuksen työt kiinnostivat
[ks. Cicero].
• Ihmisen ikäkausijakoa [ks. Hippokrates] käsitellyt Servius liitti lapsuuteen leikit [ks. Aristoteles], nuoruuteen romanttisen rakkauden [ks. Sapfo; Magna Carta], aikuisuuteen kunnianhimon [ks. Platon; Aristoteles] ja vanhuuteen rauhan.

5.5

Muhammad n. 570 - 632

Profeetta [ks. Hammurabi; Solon], jonka vaikutuksesta juutalaisuuden [ks. Laozi ja Gautama]
ja kristinuskon [ks. Jeesus] rinnalle syntyi kolmas abrahamilainen uskonto, islam. Islamilainen
ajanlasku alkaa vuodesta 622, jolloin Muhammad pakeni kannattajineen Mekasta Medinaan.
• Islamissa Jeesusta pidetään profeettana, jolla on merkitystä lopun aikojen taistelussa Antikristusta vastaan. Jumalia (arab. Allah) on vain yksi.
• Lännessä islamia pidettiin pitkään kerettiläisenä kristillisenä lahkona. Tämä johtui siitä,
että siinä missä lännessä pyrittiin [vähitellen, ks. Beda] opin yhtenäistämiseen, idässä vaikutti jo valmiiksi useita vahvan aseman saavuttaneita kristillisiä suuntauksia.
Muhammadin kuoleman jälkeen syntyneen Koraanin (virallinen versio 650-luvun alussa) lisäksi
islamilaisen elämäntavan, sunnan, määrää perimätieto, hadith, Muhammadin oletetuista säännöistä oikeaan elämään. Islamilainen laki, fiqh, pyritään — Koraania ja hadith-kirjallisuutta
tulkitsemalla — määrittelemään mahdollisimman tarkasti vastaamaan Jumalan muuttumatonta
lakia, shariaa. Tämä legalistinen [vrt. Xunzi ja Han Feizi] asenne edisti konservatiivista maailmankuvaa. Kaikkien muslimien yhteisö, umma, perustuu yhteisölliseen yksimielisyyteen. Pyhä
sota, jihad, jaettiin (suureen) sisäiseen kamppailuun ja (pieneen) varsinaiseen sotaan.
• Islamin asettama alkoholin [ks. Ötzi] täyskielto on nähty strategisena kulttuurisena erottumisena ja sitoutumista osoittavana kalliina signaalina alueella, jossa viini oli tyypillinen
juoma [ks. Ibn Khaldun].
• Ijtihad eli islamin itsenäisen ajattelun filosofia syntyi noin vuonna 750 [ks. Khwarizmi] ja
taantui noin 1250 [ks. Ghazali ja Zhu Xi].
• Pyhä sota ei ollut vieras kristinuskollekaan [ristiretkistä, ks. Ghazali ja Zhu Xi].
Islaminuskoisten johtoon valitut profeetan sijaiset eli kalifit aloittivat valloitussodat. Ne levittivät
islamia tehokkaasti vaikka poliittista valtaa ei aina saavutettu.
• Kun 640-luvulla arabit valloittivat Egyptin, koptikristityt pääsivät eroon heitä sortavasta
Bysantista [ks. Justinianus]. Muu Pohjois-Afrikka ja Persian Sassanidien dynastia olivat
seuraavat valloituskohteet.
• Vuonna 711 valloitukset saavuttivat Euroopassa Iberian (eli Pyreneiden) niemimaan, jossa
muslimit pysyivät vuosisatoja; vuonna 732 frankit pysäyttivät etenemisen pidemmälle.
– Kun eurooppalaiset saivat vallattua tärkeitä alueita takaisin 1000-luvulla, he tutustuivat muslimien kulttuuriin lähemmin [ks. Dominicus ja Franciscus].
• Vaikka Keski-Aasiaa [ks. Justinianus] ei vallattu, arabiasta tuli siellä tieteen kieli ja islamista uskonto. Arabiankielistä kulttuuria tultiin luomaan paljolti juuri Keski-Aasiassa.
• Kiinaakaan ei valloitettu, mutta sen häviö muslimeille vuonna 751 nosti islamin taolaisuuden ja buddhalaisuuden rinnalle [molemmista, ks. Laozi ja Gautama]. Häviöstä huolimatta
kiinalainen kulttuuri oli huipussaan vuosina 618-1279 [ks. Su Song ja Shen Kuo].
• Intia kärsi muslimivallasta 1000-luvulta alkaen [ks. Haitham ja Biruni].
700- ja 800-luvuilla kiista kalifista synnytti jaon sunni- ja shiia-muslimeihin. Islamilainen mystiikka, suufilaisuus [ks. Ghazali ja Zhu Xi], sai vaikutteita uusplatonismista [ks. Plotinos]. Sama
päti myös aristoteelisena pidettyyn valtavirran filosofiaan [ks. Kindi ja Farabi].
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Slaaveja [ks. Kyrillos], turkkilaisia [ks. Justinianus; Ghazali ja Zhu Xi] ja afrikkalaisia [ks. Ibn
Khaldun] orjuutettiin. Esim. vuonna 961 Córdoban kalifaatin hovissa oli yli 13 000 slaavilaista
orjaa2 .

5.6

Brahmagupta n. 598 - 668

Intialainen matemaatikko [ks. myös Aryabhata]. Brahmagupta käytti ensimmäisenä nollaa ja negatiivisia lukuja johdonmukaisesti [ks. Fibonacci]. Nolla ja muut intialaiset numerot [ks. Laozi ja
Gautama] antoivat meillä nykyisin käytössä olevat intialaisarabialaiset [ks. Khwarizmi] numerosymbolit. Brahmagupta jatkoi myös antiikista peräisin olevaa algebran tutkimusta [ks. Diofantos
ja Pappos].
• Vuonna 263 Liu Hui (n. 225-295) oli käsitellyt negatiivisia numeroita kommentoidessaan
vanhempaa kiinalaista työtä [ks. Xunzi ja Han Feizi].
• Intialainen nolla lienee myös kiinalaisen nollan taustalla.

5.7

Beda Venerabilis 673 - 735

Munkki, jota on kutsuttu ensimmäiseksi germaanisten kansojen [ks. Tacitus; Boëthius] tieteelliseksi hengeksi. Bedan aikana eurooppalaisen kulttuurin keskus alkoi siirtyä Välimereltä pohjoiseen, jossa muotoutui uusia kansakuntia.
• Vielä heikoista valtioista huolimatta voidaan puhua nationalismin [ks. Tacitus] noususta
sekä (esimodernien) kansallisvaltioiden että kansallisen identiteetin muodossa [jatkokehityksestä, ks. Magna Carta; Gutenberg].
Kalenteria käsittelevässä teoksessa De temporum ratione (725) Beda laski pääsiäistaulukoita [ks.
Jeesus]. Lisäksi hän tuki Dionysius Exiguusin (n. 470-544 eaa.) ehdotusta, että ajanlaskumme
alku, vuosi 1, olisi Jeesuksen syntymää seurannut vuosi. Koska itse syntymävuotta ei osattu
merkitä nollalla [jota ei vielä tunnettu, ks. Brahmagupta], Beda otti käyttöön merkinnän 1 eKr.
Tässä työssä käytetään lyhennettä eaa. eli ennen ajanlaskumme alkua.
• Eusebios (ks. alla) oli laskenut Raamatusta maailman luomisvuodeksi 5198 eaa., ja Beda
päätyi vuoteen 3952 eaa. Juutalainen ajanlasku alkaa vuodesta 3761 eaa.
– Tulevina vuosisatoina kilpailevia, mutta vain vähän näistä poikkeavia arvioita esitettiin runsaasti; esim. arkkipiispa James Ussher (1581-1656) päätyi arvioon 22. lokakuuta 4004 eaa. kello kuusi illalla.
• Beda kritisoi juliaanisen kalenterin [ks. Caesar] virhettä: vuoden pituus oli lähempänä
356.24 päivää kuin 356.25 päivää [ks. Hipparkhos]. Asia korjattiin vasta 1800-luvulla.
Englannin kirkkohistoriassa Historia ecclesiastica gentis anglorum (731) Beda kertoi kirkon 500luvulla aloittamasta kampanjasta sellaisia käytäntöjä vastaan, joilla pyrittiin säilyttämään omaisuus suvun hallinnassa [ks. Boëthius]. Näitä olivat esim. serkkujen (tai muiden lähisukulaisten)
väliset avioliitot, kuolleiden sukulaisten leskien nainti takaisin sukuun, jalkavaimot, avioerot ja
adoptiot. Perijää vaille jäänyt omaisuus päätyi kirkolle, jonka varallisuus, henkilökunta ja byrokratia [ks. Hammurabi; Xunzi ja Han Feizi; Caesar] kasvoi.
• Ensimmäisen kirkkohistorian oli kirjoittanut kirkkoisä Eusebios (n. 265-340) vuonna 330.
Kyse on yhdestä teologian osa-alueesta.

2 Frankopan

(2015)
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Heikko valtio johti 700-luvulla feodaalisen yhteiskunnan syntyyn: rahattomat hallitsijat maksoivat arvokkaiden ratsusotilaiden palkat läänitysoikeuksina [ks. Guan Zhong]. Lääninherrojen,
vasallien ja läänitysten järjestelmässä myös lääninherrojen välillä oli valtasuhteita. Järjestelmä
vaikutti laajemminkin ylhäisön ja talonpoikien suhteisiin (engl. manorialism), eivätkä kaikki lääninherrat olleet ritareita. Järjestelmä alkoi heikentyä 1200-luvulla [ks. Magna Carta; vrt. Shikibu].
• Ritarit olivat syntyneet haarniskojen myötä. Goottien [ks. Tacitus] mukana Eurooppaan
[ks. Augustinus; Boëthius] tullut jalustin oli myös tärkeä tekijä.
• Spekulatiivisemmin feodaalisen järjestelmän olemassaoloa on jopa epäilty; kyse saattaa olla
vanhojen dokumenttien ylitulkinnasta.
Kun kirkosta tuli merkittävä poliittinen toimija [ks. Dominicus ja Franciscus] ja feodalismi kehittyi, syntyi myös sääty-yhteiskunta (engl. estates of the realm), joka koostui ’rukoilevasta papistosta, sotivasta aatelistosta ja työtä tekevästä kansasta’ [vrt. Laozi ja Gautama; Polybios]. Eri
säädyllä oli erilaisia erioikeuksia eli privilegioita.
• Cambrain piispa Gerard I (975-1051) antoi säätyjaolle uskonnollisia perusteluja vuoden
1024 tienoilla puhumalla ”essentiaalisesta eriarvoisuudesta” [säätyvaltiopäivistä, ks. Magna
Carta].
• Reformaatio [ks. Luther ja Calvin] mahdollisti pappissukujen synnyn.
Pohjoisgermaaneihin [ks. Tacitus] kuuluneet viikingit häiritsivät Länsi-Eurooppaa vuosina 7931066 [jälkeläisistä, ks. Magna Carta]. Ryöstelyn lisäksi myös orjakauppa kukoisti [myös idässä,
ks. Kyrillos]. Viikingit kävivät myös kauppaa pohjoisen meripihkalla [ks. Ötzi], turkiksilla, villavaatteilla, untuvalla ja kapakalalla (eli kuivatulla turskalla). Itämeren kauppakeskus oli Gotlanti
[Hansasta, ks. Albert].
• Viikingit operoivat Venäjän suunnalla 750-luvulta alkaen ja asuttivat Islantia 850-luvulta
alkaen. Jälkimmäinen mahdollisti myöhemmän etenemisen Grönlantiin ja Pohjois-Amerikkaan [ks. Haitham ja Biruni].
– Viikingit kertovat historiikeissaan, että ennen heitä Islantiin oli päätynyt kelttiläisiä
kristittyjä munkkeja nykyisestä Irlannista.
– Viikinkejä saattoi vetää Islantiin ja Grönlantiin mursujen arvokkaina pidetyt syöksyhampaat.
• Pan-itämerellinen myöhäiskantasuomi [ks. Tacitus] alkoi hitaan jakaantumisen viimeistään
700-luvulla [ks. Magna Carta]. Näihin aikoihin se sai myös jonkin verran slaavilaista lainasanastoa.
Frankkien valtakuntaa [ks. Boëthius] vuosina 768-814 hallinnut Kaarle Suuri pani toimeen suuren oikeusreformin [ks. Magna Carta]. Jo em. Exiguus oli koonnut kirkon ohjeistoa (Collectiones
canonum Dionysianae), ja kun Kaarle pyysi paavi Hadrianukselta kanoonista lakikokoelmaa, tämä toimitti hieman täydennetyn version Exiguusin työstä (Collectio Dionysio-Hadriana, 774).
Reformi ei rajoittunut vain kirkkolakiin, tai edes lakiin. Bedan ja mm. Alkuinin (n. 730-804)
työt vaikuttivat seuranneeseen (lyhytaikaiseen) karolingiseen renessanssiin. Esim. Aacheniin perustettiin luostarikouluja [ks. Boëthius] täydentänyt hovikoulu Konstantinopolin ja Bagdadin
mallin mukaan [katedraalikouluista, ks. Dominicus ja Franciscus]. Kaarle myös systematisoi hallintoa. Frankkien valtakunta laajeni ja vuonna 800 Paavi Leo III kruunasi Kaarlen keisariksi [vrt.
Justinianus].
• Kanoninen oikeus käsitteli kirkon työntekijöiden rikkomuksia, heidän valtuuksiaan ja mm.
virkoihin nimeämistä [investituurariidasta, ks. Dominicus ja Franciscus].
• Laajimmillaan Frankkien valtakunta käsitti nykyistä Ranskaa, Saksaa ja Italiaa. Rooman
valtakunnan jälkeen tämä oli paras yritys luoda Euroopan laajuista imperiumia, jollaista
ei kuitenkaan koskaan syntynyt. Aasiassa olosuhteet olivat toisenlaiset [Xunzi ja Han Feizi;
Bodin].
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Vallanjaon ongelmat hajottivat Frankkien valtakunnan Länsi-, Keski- ja Itä-Frankiaan vuonna
843. Keski-Frankian jakautuessa vuonna 855 syntyi mm. Italian kuningaskunta. Vuonna 962,
Otto I Suuren aikana, Itä-Frankiasta kehittyi Pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta. Vaikka
katolisen kirkon intresseissä oli ylläpitää itselleen alamaista imperiumia [tai hajanaisia kaupunkivaltioita, ks. Machiavelli], keisarit eivät halunneet olla paavin vasalleja [ks. Magna Carta].
Ranskan kuningaskunta syntyi Länsi-Frankiasta vuonna 987.
• Sopimukset vuosilta 870 ja 880 loivat rajaa ranskalaisten ja saksalaisten välille. Molemmat
pitävät Kaarle Suurta nykyisten valtioidensa perustajana. Vastaavasti Alfred Suuri kutsui
800-luvun lopulla itseään Englannin kuninkaaksi.
– Englannissa angleista ja sakseista syntyneet anglosaksit [ks. Boëthius] olivat alkaneet
jo sekoittua keltteihin [ks. Hesiodos; Herodotos ja Thukydides]. Seuraava vaihe oli
normannivalloitus [ks. Magna Carta].
• Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan nimi oli eri tavoin lyhyempi vuoteen 1512 asti.
Keisarikunta oli pitkäikäinen (lakkautettiin virallisesti vasta 1806), mutta samalla epäyhtenäinen ja luonteeltaan epämääräinen, ruhtinaskuntia yhteen liittänyt valtakunta [Preussista, ks. Agricola]. Vuosisatojen saatossa valtakunta menetti alueitaan sekä lännessä että
etelässä, rajautuen yhä enemmän Keski-Eurooppaan.
Ensimmäiset eurooppalaiset kansankieliset eepokset [vrt. Hammurabi; Homeros] olivat muotoutumassa, vaikka kirjoitettiin ylös vasta myöhemmin [ks. Magna Carta].
• 800-luvun Ranskassa karolinginen minuskeli (pienaakkosto) korvasi vanhan kirjaintyypin
[ks. Boëthius]. Myöhemmin tämä selkeä fontti korvautui koristeellisimmilla goottilaisilla
kirjaintyypeillä [ks. Magna Carta].
– Suur- ja pienaakkoset ovat aakkoslajeja, joissa esim. A ja a ovat allografeja, saman
grafeemin [ks. Hammurabi] eri muotoja.

5.8

Abu Jafar Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi n. 780
- 850

Keskiaasialainen (nyk. Uzbekistan) matemaatikko. Khwarizmi vaikutti islamilaisessa [ks. Muhammad] Bagdadissa sen kukoistuskauden aikana.
Vuonna 762 perustettu Bagdad kukoisti, kun Bysanttia [ks. Justinianus] vastaan jihadia käynyt
kalifi jätti sen persialaisen Barmakid-suvun käsiin. Suku toi antiikin töiden kääntäjiä Persiasta
Bagdadiin ja käynnisti tarvittavan paperin valmistuksen. Badgadin merkitys alkoi laskea kun
barmakidien aika päättyi vuonna 803 [ks. Kindi ja Farabi].
• Esim. Alkeet [ks. Eukleides] käännettiin arabiaksi noin vuonna 800. Noin vuosisadan kestänyt käännöstyö jäi eräiltä osin puutteelliseksi [ks. Kindi ja Farabi].
Khwarizmi kehitti algebraa [ks. Diofantos ja Pappos; Brahmagupta] teoksessa Al-kitab al-mukhtasar fi hisab al-gabr wa-l-muqabala (825). Vaikka se oli retorinen eikä symboleita käytetty edes
sen vertaa kuin antiikissa tai intialaisessa matematiikassa, käsittelyn algoritmisuus [ks. Eukleides;
Eratosthenes] tekee siitä historiallisesti tärkeän [vrt. Cardano; Viète].
• Khwarizmin käytössä oli tuntemattoman juutalaisen teos Mishnat ha-Middot, joka käsitteli
mm. toisen asteen yhtälöitä.
• Termi algebra tulee arabialaisesta sanasta ’al-gabr’, palauttaminen. Khwarizmin nimi on
pohjana termille algoritmi.
Ibrahim al-Fazari (k. 777) oli kääntänyt poikansa kanssa intialaista tähtitiedettä arabiaksi. On
mahdollista että nämä työt esittelivät intialaisen numerojärjestelmän [ks. Laozi ja Gautama;
Brahmagupta] muslimeille. Khwarizmin teokset siihen pohjautuvasta aritmetiikasta välittivät
järjestelmää myös Eurooppaan [ks. Fibonacci].
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Tähtitieteellisissä observatorioissa tehtiin tarkkoja mittauksia, ja Khwarizmi tutki astrolabia [ks.
Hipparkhos] ja kehitti siitä kvadranttia [ks. Ptolemaios; Mercator]. Lisäksi hän laati trigonometrisia [ks. Hipparkhos; Ptolemaios] taulukoita intialaisten töiden [ks. Aryabhata] pohjalta.
• Matematiikkaa tarvittiin mm. rukouksien järjestämiseen, so. Mekan suunnan ja viiden
päivittäisen ajankohdan määrittämiseen [vrt. Boëthius]. Myös astrologia [ks. Hammurabi;
Hesiodos] oli tärkeää.
Vuonna 833 Khwarizmi kirjoitti teoksen myös maantieteestä [ks. Ptolemaios].

5.9

Johannes Scotus Eriugena n. 815 - 877

Varhaisen keskiajan merkittävin filosofi [karolingisesta ajasta, ks. Beda]. Uusplatonistisen [ks.
Plotinos] Eriugenan tunnetuin oma teos on De divisione naturae (eli Periphyseon, n. 867).
• Kreikan kielen taitoinen Eriugena pystyi hyödyntämään alkuperäistekstejä.
Eriugena selitti pahan hyvän puuttumisena. Jumalan armo mahdollistaa pelastuksen ”yhteistyössä” ihmisen vapaan tahdon kanssa, mutta kadotuksestaan ihmiset vastaavat itse [vrt. Augustinus]: edes Jumala ei voi tuottaa pahuutta, so. jotain jota ei ole olemassa. Ja vaikka Jumala tietää
tulevaisuuden, tämä ei tarkoita että Hän tuottaa po. tapahtumat. Kirkko ei näitä argumentteja
hyväksynyt, vaikka predestinaatio-opilla oli vastustajansa [ks. Tuomas].
• Etenkin orbaisilainen munkki Gottschalk (n. 808-868) puolusti Augustinuksen predestinaatio-oppia.
Eriugenalle maailman luodut objektit tulevat konkreettisiksi vasta kun näkymättömään substanssiin yhdistyy erilaisia kvaliteetteja, esim. väriä, ja kvantiteetteja, esim. kokoa [kategoriaopista, ks. Aristoteles]. Tämä pohjusti skolastiikkaa [ks. Abélard; Albert; Tuomas].
Eriugenan käännökset Pseudo-Dionysiosin [ks. Boëthius] teksteistä vaikuttivat läntiseen kristilliseen mystiikkaan. Samalla lähteellä oli kuitenkin suurempi vaikutus kreikankielisessä idässä [ks.
Kyrillos].

5.10

Kyrillos n. 827 - 869

Bysanttilainen [ks. Justinianus] ’slaavien apostoli’ [ks. Tacitus; Boëthius], joka vuoden 860 tienoilla loi (veljensä Methodioksen kanssa) kyrillisten kirjainten glagoliittisen esimuodon. Koska
Bysantti oli kreikankielinen, kyrillisten kirjainten mallina käytettiin kreikkalaista kirjaimistoa.
Kyrillosin nimi on säilynyt nykyisessä kirjaimistossa, joka syntyi bulgarialaisten oppineiden työnä
noin vuonna 893.
• Roomalaisten kirjaimisto oli levinnyt suureen osaan Eurooppaa [ks. Boëthius]. Siihen lisättiin uusia kirjaimia kunkin kielen äänteiden mukaan. Roomalaisen kulttuurin omaksuneet
kansat kehittivät myös kieltään nk. vulgaarilatinan pohjalta: italian lisäksi ranska, espanja
ja portugali ja romania ovat nk. romaanisia (engl. romance) kieliä.
– Latinalaisten kirjaimistojen fonttien kehitys on asia erikseen [ks. Beda; Gutenberg].
• Vain osa slaavilaisista kansoista käyttää nykyään kyrillisiä kirjaimia.
Eurooppalaisuus juontuu roomalaisesta hellenismistä [ks. Aristoteles; Caesar]. Itäeurooppalaisuuteen vaikutti lisäksi Bysantin myöhempi kehitys: se säilytti antiikin kreikankielistä kulttuuria
riittävän uusplatonisella [ks. Plotinos] painotuksella luodakseen omaa ortodoksista kristillisyyttä. Esim. ikonoduulia oli jo kehittymässä ja myöhempi hesykasmi vaikutti voimakkaammin kuin
läntinen asketismi [ks. Dominicus ja Franciscus].
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• Vaikka myös Aristotelesta kommentoitiin, Bysantin oppineet kuten Johannes Damaskolainen (n. 676-749), Fotios Suuri (n. 820-893) ja Mikael Psellos (1018-1078) seurasivat
Pseudo-Dionysiosin [ks. Boëthius] kristillistettyä uusplatonismia.
• Ikonoduulia on virallisesti ikonien kunnioittamista. Kansan parissa ikoneihin on liitetty
myös ihmeitä, mikä on lähestynyt palvontaa.
• Kun uusplatonismi välittyi myöhemmin uudestaan [vrt. Augustinus; Eriugena] länteen [ks.
Dominicus ja Franciscus], se vaikutti myös renessanssin luonteeseen.
Bysantti rakensi omaa kansainyhteisöään levittämällä ortodoksikristillisyyttä lähialueiden slaaveille. Kultakausi vuosina 867–1056 (nk. makedonialainen dynastia) heijasteli tätä vaikutusvallan
kasvua. Idän ja lännen kirkkojen eroa enteilivät kultakauden lopulle sijoittunut nk. Suuri skisma ja hieman myöhempi lännen ristiretki [molemmista, ks. Dominicus ja Franciscus]. Bysantin
tuhoksi koitui Osmanien valtakunta [ks. Regiomontanus].
• Bysantin valta alueisiinsa ei ollut kovin vahva, ja esim. bulgarialaiset saivat oman ’keisarin’
vuonna 913. Bysantin harmiksi keisarikuntia luotiin myös lännessä [ks. Beda].
• Bysantissa 1000-luvun lopulla keksitty vastapainokatapultti eli trebuchet oli aikaisempien
heittokoneiden [ks. Arkhimedes] tavoin piirityskone. Ammuksina käytettiin kiviä ja mm.
kreikkalaista tulta [ks. Justinianus].
– Aikaisempia katapultteja tehokkaampi trebuchet johti siihen, että linnoituksia alettiin
rakentaa kivestä puun sijaan.
Slaavien leviämiseen oli vaikuttanut hunnien valtakunnan häviö [ks. Boëthius] ja kohdealueiden alkuperäiskansoja harventanut rutto [ks. Justinianus]. Kiovan Rusj muodostui varjagien (eli
rusien eli viikinkien) toimesta 750-luvulta alkaen ja vaikutti vuosina 882-1240 [ks. Magna Carta]. Nykyisen Ukrainan pohjoispuolella sijaitseva Kiovan kaupunki on lähellä nykyisen Belarusin
rajaa. Näin ukrainalaisilla ja belaruseilla on yhteinen, venäläisyydestä poikeava, historia. Vladimir Suuri, joka hallitsi 980-1015, vahvisti Kiovan Rusjin siirtymisen ortodoksisen kirkon piiriin
vuonna 988. Pohjoiseen laajenevan valtakuntaan kuului mm. Novgorodin kaupunki. Myöhempiä itäisiä valtakuntia olivat Novgorodin tasavalta, Moskovan ruhtinaskunta [molemmista, ks.
Magna Carta] ja Moskovan Venäjä [ks. Bodin].
• Kiovan perustajaksi mainittu Rurik aloitti pitkäaikaisen hallitsijasuvun. Vaikka suvun ruotsalaista taustaa on perusteltu geneettisesti (Family Tree DNA Rurikid project), asia on vielä
kiistanalainen.
• Volgan ja Dneprin avustuksella viikinkien idäntie eli Austrvegr ulottui kauas etelään ja
kaakkoon. Rusit toimittivat slaaveja orjiksi muslimimaailmaan [ks. Muhammad] asti.
Imperialistinen Venäjä kutsuu omia kansalaisiaan (iso)venäläisiksi, ukrainalaisia vähävenäläisiksi
ja belaruseja valkovenäläisiksi, ja omii jälkimmäisten kulttuuria kutsumalla kaikkia yhteisesti
itäslaaveiksi. Tässä jaossa länsislaaveja ovat vain puolalaiset, tsekit ja slovakit, ja eteläslaaveja
bulgarialaiset, makedonialaiset, serbit, kroaatit ja sloveenit. Kautta historian venäläisiä vastaan
taistelleet ukrainalaiset ja belarusit voitaisiin laskea länsislaaveiksi.
• Slaavien asuttamille uusille alueille saapui Volgan alueelta turkinsukuista kieltä puhuvia
bulgaareja noin vuonna 600. Noin vuonna 900 Uralilta saapui ugrilaista kieltä puhuvia
unkarilaisia [ks. Magna Carta].
– Bulgaarit saattoivat olla hunnien jälkeläisiä. Koska tulijat muuttivat vain alueen nimen, bulgarialaiset lasketaan yhä slaaveiksi.
– Unkarilaiset muuttivat uusien alamaistensa kielen, ja vaikuttivat bulgaareja enemmän
myös geenistöön.
• Balkanilla albaanit säilyttivät alueensa lisäksi illyyreiltä perimänsä (myös indoeurooppalaisen) kielen.
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Ya’qub ibn Ishaq al-Kindi 801 - 866 ja Abu Nasr Muhammad al-Farabi 872 - 950

Filosofeja, jotka jatkoivat arabiankielisen kulttuurin kehittämistä [ks. Khwarizmi]. Arabialainen
Kindi ja keskiaasialainen (nyk. Kazakstan) Farabi loivat pohjan omintakeiselle islamilaiselle [ks.
Muhammad] aristotelismille.
• Islamilaisen kulttuurin painopiste siirtyi vähitellen Bagdadista Keski-Aasian [ks. Justinianus] kaupunkeihin sikäläisten hyvin vaihtelevien olosuhteiden mukaisesti3 . Myös Iberialla
ja osin Pohjois-Afrikalla (ks. alla) oli merkitystä.
Lähes koko Aristoteleen tuotanto käännettiin arabiaksi 800-luvulla, mutta Politiikka ei ollut
mukana. Myös historioitsijoita [Herodotos ja Thukydides] ja muita yhteiskunnallisia ajattelijoita
[Cicero; Seneca] jäi kääntämättä.
• Kun syyrialaiset kristityt käänsivät teoksia kreikasta syyrian kautta arabiaksi, virheet kasaantuivat. Ongelma paheni kun samoja teoksia käännettiin myöhemmin arabiasta latinaksi
[ks. Dominicus ja Franciscus].
– Teoksia käännettiin myöhemmin suoraan kreikasta latinaksi [ks. Dominicus ja Franciscus; Regiomontanus].
Kindi yhdisteli antiikin peripateettista filosofiaa [ks. Aristoteles], uusplatonismia [ks. Plotinos]
ja islaminuskoa. Syntynyt islamilainen aristotelismi muistutti enemmän uusplatonismin ja kristinuskoon yhdistelmiä [ks. Augustinus] kuin alkuperäistä aristotelismia [ks. Ibn Sina].
• Vaikka al-Masudi (n. 896-956) esitti, että kristinusko oli tappanut antiikin Rooman oppineisuuden [ks. Hypatia; Justinianus], islam lähti samalle tielle [ks. Ghazali ja Zhu Xi].
Kindi tutki lääkekasveja [ks. Theofrastos; Dioskorides], ja islamilainen lääketiede olikin kehittymässä [ks. Ibn Sina]. Esim. vuonna 859 Marokossa aloitti al-Karaouinen yliopisto [vrt. Platon].
Kemian puolella tunnettiin mm. tislaus [ks. Heron; Roger Bacon].
• 800-luvun puolessa välissä lääketieteen opetus alkoi myös Italian Salernossa [ks. Dominicus
ja Franciscus].
• Ibn Hayyanin (721-813) nimiin Geberinä laitetut keksinnöt esim. tislauksesta ovat todellisuudessa 1300-luvun tuotoksia.
Farabi jatkoi Kindin työtä Aristoteleen kommentoijana. Järki oli hänelle tärkeämpi ’hyve’ kuin
elämykset tai intuitio. Korostaessaan ihmissuhteiden ja yhteistyön merkitystä ihmisen henkiselle
hyvinvoinnille hän edusti varhaista sosiaalipsykologiaa [sosiologiasta, ks. Ibn Khaldun].
• Hallintoa käsitellessään Farabi joutui tukeutumaan ongelmalliseen Platonin Valtioon.
• Farabi huomasi kieliopin poikkeavan tavallisesta logiikasta [ks. Roger Bacon].
Musiikista [ks. Pythagoras; Theofrastos; Ptolemaios] Farabi kirjoitti ’suuren kirjansa’ (Kitab alMusiqa).
• Modernia nuottikirjoitusta pohjusti Guido d’Arezzo (992-1050) [varhaisista länsimaisista
säveltäjistä, ks. Magna Carta].
Persialaiset keksivät tuulimyllyn 900-luvulla [ks. Albert]. Samoihin aikoihin arabiaksi käännetty
persialainen Tuhat ja yksi yötä sai lopullisen muotonsa vasta 1400-luvulla.

3 Starr,

2013
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Abu Ali Ibn Sina 980 - 1037

Keskiaasialainen (nyk. Uzbekistan) filosofi [ks. Aristoteles; Kindi ja Farabi], joka tunnettiin lännessä nimellä Avicenna. Ibn Sinan työ huipensi arabiankielisen kulttuurin kukoistuksen [ks. myös
Haitham ja Biruni]. Hän vaikutti myös lääketieteessä [ks. Hippokrates; Galenos] ja esitti muutamia merkittäviä huomioita muissa luonnontieteissä.
• Ensimmäiset islamilaisen maailman sairaalat [ks. Sokrates; Augustinus] eli bimaristanit oli
pystytetty 800-luvulla. Ne kehittyivät aikaisemmista liikkuvista kenttäsairaaloista.
• Myös persialainen Abu Bakr al-Razi (865-925) oli ollut merkittävä lääketieteen tutkija.
Hänen ongelmansa oli uskonnon väheksyntä.
Ibn Sina yhdisti antiikin lääketieteen oppeja mm. kiinalaisilta opittuihin metodeihin (Kaanon,
Kitab-al-Shifa). On kuitenkin ilmeistä, että oppineiden teoksilla ei ollut paljonkaan vaikutusta
käytännön sairaanhoitoon, jossa paikallinen kansanperinne oli vahvoilla; sama päti Euroopassakin [ks. Vesalius].
• Päinvastaisista väitteistä huolimatta keskiajan muslimit eivät tehneet sektioita (keisarileikkauksia).
• Esim. lepraa vastaan rakennettiin kymmeniä tuhansia sairaaloita, joihin sairastuneet eristettiin [rutosta, ks. Justinianus; Magna Carta].
• Syyrialainen Ibn Al-Nafis (1205-1288) kirjoitti mm. verenkierrosta. Myös Mondino de Luzzin (n. 1270–1326) työ perustui ruumiinavauksiin (Anathomia corporis humani, 1316).
Ibn Sina jatkoi aristoteelisen heittoliikkeen teorian kritiikkiä [ks. Boëthius]. Hän esitti että kappaleen ’taipumus’ liikkua vähenee spontaanisti liikkeen aikana [ks. Ockham]. Mineralogina [ks.
Theofrastos] hän tutki mm. fossiileja [ks. Thales; Albert; Gesner ja Cesalpino] ja spekuloi eroosiolla, virtaavan veden kyvyllä muovata vuoristoa. Kemiassa Ibn Sina ei uskonut alkemistien
[ks. Thales; Aristoteles; Vesalius] pyrkimyksiin. Biologiassa (psykologiassa) hän lisäsi ’sisäisiin
aisteihin’ [ks. Aristoteles] vaiston, jolla esim. lammas osaa välttää sutta.
• Arabialaiset tekstit tekivät alkemiasta muodikkaan Euroopassa noin vuosina 1100-1400 [ks.
Regiomontanus].
Metafysiikkaan Ibn Sina sovitti islaminuskoa. Alimpana on näkyvä maailma ja sitä tutkivat
käytännölliset tieteet. Ihmismieli ei kuitenkaan operoi näkyvän maailman tasolla vaan käsitteillä
[ks. Platon]. Kolmas taso oli logiikka. Käsitteiden maailma on ikuinen; tämä erotti olemassaolon
(eksistenssin) olemuksesta [essentiasta, ks. Aristoteles; Abélard; Ockham].
• Allahin olemus takaa hänen olemassaolonsa, eli Hän on olemassa välttämättä; muut oliot
vaativat olemassaololleen (kontingentin) syyn. Kyse on ontologisesta jumalan olemassaolon
todistuksesta [ks. Abélard].
• Essentiasta kehkeytyi teologinen käsite, josta filosofeilla oli vaikeuksia päästä eroon.
Ihmisen keho havainnoi vain materiaalisia olioita, sielun tavoittaessa immateriaalisia realiteetteja.
Näin erotellaan kuolevainen eläimen sielu ja kuolematon rationaalinen sielu. Kausaaliset ketjut
täytyy pysähtyä johonkin, ja tämä määrittelee Allahinkin [ks. Aristoteles; Tuomas]. Lopuksi,
logiikan rinnalla totuutta tavoittaa myös intuitio, ja näin etenkin uskonnollisissa kysymyksissä
[ks. Ghazali ja Zhu Xi].

5.13

Abu-Ali al-Haitham 965 - 1039 ja Abu Rayhan alBiruni 973 - 1048

Tutkijoita, joiden työ huipensi arabiankielisen kulttuurin kukoistuksen [ks. myös Ibn Sina]. Nykyisestä Irakista kotoisin ollut Haitham erikoistui optiikkaan [ks. Ptolemaios; Roger Bacon].
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Lännessä hänet tunnettiin nimellä Alhacen. Keskiaasialainen (nyk. Uzbekistan) Biruni vaikutti
mm. tähtitieteessä [ks. Eudoksos; Aristarkhos; Hipparkhos; Ptolemaios; Aryabhata], geodesiassa
[ks. Eratosthenes] ja antropologiassa [ks. Herodotos ja Thukydides]. Islamilaisessa maailmassa
kehitettiin myös matematiikkaa.
• Al-Battani (858-929) oli laskenut aikaisempaa tarkemman arvon vuoden pituudelle, ekliptikan kaltevuudelle ja kevättasauspisteen siirtymiselle [ks. Hipparkhos].
• Al-Wafa (940-998) oli määritellyt jo kuusi erilaista trigonometrista funktiota [ks. Khwarizmi].
Ibn Sahl (n. 940–1000) oli määritellyt valon taittumislakia [heijastumisesta, ks. Heron]. Haitham, keskiajan tärkein fyysikko [vrt. Peregrinus], oli hänen oppilaansa. Haithamin teos Kitab
al-Manazir (1015) käsitteli optiikkaa. Hänen keksimässään camera obscurassa ulkomaailman kuva saadaan projisoitua neulansilmän avulla pimeään kammioon [ks. da Vinci]. Haitham ymmärsi
tämän liittyvän myös silmän toimintaan.
• Pian optiikkaan liitettiin myös silmälasit ja sateenkaari [ks. Roger Bacon].
Haitham pyrki yhdistämään kaikki näkemiseen liittyvät spekulaatiot, so. geometriset [ks. Eukleides; Ptolemaios], fysikaaliset [ks. Aristoteles; Galenos] sekä anatomiset ja fysiologiset [ks. Galenos]. Näkemisen emissioteoria [ks. Empedokles] ei tuntunut enää uskottavalta: näkeminen perustuu siihen, että ympäristön valo heijastuu kohteesta silmään. Alhazen liitti aistimiseen myös
ymmärryksen ja päättelyn [ks. Aristoteles; Zenon ja Khrysippos].
• 1200-luvulta alkaen Haithamin kirjoja poltettiin kerettiläisinä4 [ks. Ghazali ja Zhu Xi].
Birunin Intiaa [ks. Hammurabi; Panini ja Kautilya; Aryabhata; Brahmagupta] käsittelevä teos
al-Hindi synnytti vertailevan kulttuuritutkimuksen. Teos Canon Masudicus (1030) oli islamilaisen tähtitieteen huipennus, ja teoksessa Codex Masudicus (1037) Biruni spekuloi — tunnettujen
mantereiden ja maan koon perusteella — vielä tuntemattoman maa-alueen olemassaololla. Viikingit [ks. Beda] todistivat samaan aikaan asiaa.
• Biruni tuomitsi arabialaisten valloitusyritysten aikaiset kirjastojen poltot ym. rikokset
Keski-Aasian [ks. Justinianus] kulttuureille. Eniten kärsi kuitenkin Intia, jonka valloituksen
turkkilaiset muslimit, ghaznavidien hallitsijasuku, oli jo aloittanut [ks. Ibn Khaldun].
• Tähtitieteessä egyptiläinen Ali ibn Ridwan (n. 988-1061) kuvasi vuoden 1006 supernovaa
[ks. Fu Hao], joka oli kaikkien aikojen kirkkain lajissaan ja josta myös eurooppalaiset ja
kiinalaiset raportoivat. Paljain silmin tehtyjä supernovahavaintoja on myös vuosilta 185,
386, 393, 1054 ja 1181 [myöhemmistä, ks. Brahe].
• Viikingit saavuttivat Grönlannin vuonna 986, nk. keskiajan lämpökauden (engl. Medieval
Warm Period, MWP) alussa. Siellä tuolloin kasvaneen koivun ansiosta uudisasukkailla oli
esim. rakennuspuuta. Grönlannista viikingit vierailivat Pohjois-Amerikan Newfoundlandissa (’Vinland’) noin vuonna 1000. Näihin matkoihin voitiin tarvita kompassia [ks. Su Song
ja Shen Kuo; Peregrinus]; ainakin aurinkokivi oli käytössä.
– MWP alkoi noin 950 [ks. Justinianus] ja päättyi noin 1250 [ks. Boccaccio]. Tästä huolimatta väliin jäävää Euroopan hyvää yhteiskunnallista kehitystä [ks. Magna Carta]
ei voida laittaa pelkästään hyvän sään piikkiin.
– Leif Erikson (n. 970-1020) päihitti Kolumbuksen [ks. Mercator] lähes 500 vuodella.
– Grönlannin ja Pohjois-Amerikan alkuasukkaita kutsutaan inuiteiksi. Toinen eskimokansojen ryhmä, jupikit, asustavat pienempää aluetta Alaskassa ja koillisessa Siperiassa.
– Esim. islanninsälvän väri muuttuu auringon tulokulman mukaan riippumatta pilvistä
tai sumusta.

4 Ibn

Warraq (2011)
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Matematiikassa persialainen Omar Khaijam (1048-1131) jatkoi algebran kehittämistä ja ratkaisi kolmannen asteen yhtälöitä (Algebra). Parhaiten hänet tunnetaan kuitenkin runoilijana, joka
suhtautui kriittisesti uskontoon [ks. Lucretius]. Persialainen Al-Tusi (1201-1274) kirjoitti ensimmäisen teoksen trigonometriasta [ks. Hipparkhos; Aryabhata; Ptolemaios] itsenäisenä matematiikan alana [ks. Regiomontanus].
Vaikka tasogeometrian [ks. Eukleides] parelleeliaksiooma nähtiin yhä ongelmallisena [ks. Ptolemaios], matemaatikot, em. Haitham, Khaijam ja Tusi mukaan lukien, eivät keksineet korjausta
tilanteeseen.

5.14

Murasaki Shikibu n. 978 - 1014/1025

Kirjailija, jonka Genjin tarinaa (n. 1000-1010) monet pitävät maailman ensimmäisenä romaanina sanan nykyaikaisessa merkityksessä [ks. Cervantes]. Hovinainen Murasaki Shikibu vaikutti
Japanin Heian-kaudella (794-1185), joka synnytti feodalismin [ks. Guan Zhong] samaan aikaan
eurooppalaisen kanssa [ks. Beda].
• Hovilta vallan kaapanneet samurait (japanilaiset feodaaliritarit) loivat Kamakura-kauden
(1185-1333). Feodalismi jatkui Japanissa satoja vuosia pidempään kuin Euroopassa [ks.
Magna Carta].
Japanin alkuperäinen sintolaisuus oli säilynyt vahvana, vaikka 500-luvulla saapunut budhalaisuus
[ks. Laozi ja Gautama] saavutti myös suosiota. Tilannetta ei muuttanut 1200-luvulla saapunut
zen-buddhalaisuus [ks. Su Song ja Shen Kuo].
Ferdowsin (940/941-1020) Kuninkaiden kirja (Šahname) on persiankielisten kansojen runomuotoinen kansalliseepos [ks. Beda; Magna Carta]. Tässä vaiheessa Persian suuruudenpäivät olivat
jo ohi [ks. Muhammad].

5.15

Su Song 1020 – 1101 ja Shen Kuo 1031 - 1095

Kiinalaisia insinöörejä. Sekä Su Song että Shen Kuo vaikuttivat Tang-dynastian (618-907) jälkeen
syntyneen Song-dynastian (960-1279) aikana. Vaikka edellinen oli kokenut tappion muslimeille
[ks. Muhammad], nämä dynastiat edustivat Kiinan suuruuden aikaa.
• Aikaisempaa Han-dynastiaa [ks. Xunzi ja Han Feizi; Caesar] oli seurannut pitkä sekava
ajanjakso [ks. Augustinus]. 500-luvulta alkaen taolaisuus ja buddhalaisuus [molemmista,
ks. Laozi ja Gautama] yhdistyivät zen-buddhalaisuudessa. Tietoisuustaidon (engl. mindfulness) juuret on paljolti juuri siinä.
Monet kiinalaiset keksinnöt ovat Tang-dynastian aikaisia. Esim. Yi Xing (683–727) toteutti kellojen pulssituksen nesteellä [engl. liquid-driven escapement, ks. Arkhimedes]. 800-luvun Kiinassa
keksittyä ruutia käytettiin etenkin ilotulitteisiin [ks. Roger Bacon]. Paperille [ks. Justinianus]
alettiin painaa puukaiverruksia. Syntyi uudenlainen keramiikka, posliini [ks. Gesner ja Cesalpino]. Teestä kehittyi nykyisen kaltainen nautintoaine; lääkekasvina sitä oli käytetty vuosisatoja,
ellei -tuhansia. Rahaa [ks. Solon] alettiin ’lennättää’ eli maksuja välitettiin pitkien matkojen yli
ilman konkreettisia maakuljetuksia. Nykyinen termi on ’oma vekseli’ (engl. promissory note).
• Tuomari Dee (630-700), joka on lännessä tullut tutuksi Robert van Gulikin dekkareista, oli
todellinen henkilö ja kiinalaisen kirjallisuuden vakiohahmoja.
• Posliinin salainen aineosa kaoliini on maasälvän rapautumisessa syntyvä hienosuomuinen
savimineraali.
• Alkuperäinen tee oli vihreää teetä, ja musta tee kehitettiin kun teen kauppa ulkomaille alkoi
vuosisatoja myöhemmin. Teetä valmistetaan myös Suomessakin kasvavasta pakurikäävästä.
• Euroopassa raha ’lensi’ ristiretkien [ks. Ghazali ja Zhu Xi] aikana.
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– Euroopan noususta kertoi myös se, että teräksen valmistuksen mahdollistavat masuunit kehittyivät 1100-luvulta alkaen [ks. Albert]. Kiina oli ollut raudan työstössä
pitkään edellä [ks. Fu Hao].

1040-luvulla Bi Sheng (972-1051) kehitti [keraamiseen, vrt. Polo] irtokirjaimiin perustuvaa kirjapainoa. Su Song rakensi em. Yi Xingin pulssituksella ja vesivoimalla toimivan, mutta muuten
mekaanisen, tornikellon (Xinyi Xiangfayao, 1092). Vaikka taito valmistaa kelloja säilyi vielä pari
vuosisataa [ks. Polo], Su Songin kello oli ainoa lajissaan eikä sitä saatu vuoden 1127 purkamisen
jälkeen uudelleen koottua toimintaan.
• Voimanlähdettä ja pulssitusta myöten täysin mekaaninen kello keksittiin 1200-luvun lopulla
Euroopassa [ks. Dominicus ja Franciscus].
Shen Kuo kehitti kompassia [ks. Peregrinus] ja allastelakkaa [ks. Arkhimedes; Mercator].
• Veden pinnalla pyörivää magnetisoitua neulaa oli käytetty ennustamiseen ja esim. fengshui’hin jo vuosisatoja.
• Myös viikingit [ks. Beda], jotka vierailivat Grönlannissa ja Pohjois-Amerikassa noin vuonna
1000 [ks. Haitham ja Biruni], saattoivat keksiä kompassin.
Song-dynastian aikana kehitettiin esim. sosiaaliturvaa [ks. Boëthius]. Myös paperiraha keksittiin
[ks. Ghazali ja Zhu Xi]. Vuonna 1211 alkaneet mongolien [ks. Ghazali ja Zhu Xi] hyökkäykset
Kiinaan johtivat myöhemmin Yuan-dynastiaan [ks. Polo].

5.16

Peter Abélard (Petrus Abaelardus) n. 1079 - 1142

Moraalifilosofi [ks. Platon; Aristoteles; Zenon ja Khrysippos] ja loogikko [ks. Aristoteles; Zenon ja
Khrysippos]. Logiikan lyhytaikaisesta renessanssista [ks. Ockham] huolimatta moniin Abélardin
esiin nostamiin aiheisiin palattiin vasta 1800-luvulla.
• Abélardin huonosti päättynyt romanssi Héloïsen kanssa on legendaarinen.
Universaalikiistassa [ks. Platon; Plotinos] Abélard puolusti konseptualismia (käsitenominalismia): yleiskäsitteet ovat ihmismielen olioita. Nominalismin [ks. Zenon ja Khrysippos; Ockham]
vastaisesti ne ovat siis olemassa, mutta heikommalla tavalla kuin jyrkässä [ks. Platon] tai edes
maltillisessa [ks. Aristoteles] käsiterealismissa. Abélardin mukaan esim. ihmisyys ei ole olio, vaan
status, tapa olla olemassa.
• Abélardin opettaja Roscellinus (n. 1050-1125) puolusti jyrkempää nominalismia. Toisaalta
esim. Vilhelm Champeauxlainen (n. 1070-1121) oli käsiterealisti, ja joidenkin mukaan myös
Abélard olisi kallistunut siihen suuntaan [ks. Tuomas].
Universaalit olivat tärkeitä, koska aristotelesmissa kaikki tieto perustuu niihin. Anselm Canterburylainen (n. 1033-1109) yritti jopa todistaa Jumalan olemassaolon käsiteanalyysillä (Proslogium,
1078). Jumala oli se, mitä suurempaa ei voida kuvitella; puhutaan ontologisesta todistuksesta
[ks. Ibn Sina; vrt. Tuomas].
• Anselmin aikalaisen Gaunilon mukaan5 todistus osoittaa korkeintaan että Jumala ei voi
olla olemassa kontingentisti (Liber pro insipiente).
Abélard kehitti modernin proposition [vrt. Aristoteles; Zenon ja Khrysippos] käsitteen esittäessään, että useat erilaiset lauseet voivat esittää saman asiantilan (dictum, ’se mitä sanottiin’).

5 Adamson

(2019)

5.17. GHAZALI JA ZHU XI
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Hän vertasi tätä nimeen ja siihen mikä nimetään. Yritykset propositiologiikan luomiseksi [ks.
Ockham] eivät kuitenkaan keskiajalla onnistuneet.
Abélard teki eron de dicto (asiasta, sensu composito) ja de re (sanasta, sensu diviso) predikoinnissa (Dialectica). Jos Matti haluaa naimisiin kaupungin rikkaimman naisen kanssa, de dicto
–tulkinnassa kyse on kenestä tahansa joka on rikkain, ja de re –tulkinnassa Maijasta joka sattuu
olemaan se rikkain. Tässä on yhteys myös modaalilogiikkaan. De dicto –tulkinnassa on esim.
välttämättä niin, että matemaatikot ovat rationaalisia. De re tulkinta on essentialistinen [ks.
Aristoteles; Ibn Sina; Ockham]: matemaatikot ovat välttämättä rationaalisia.
• On myös esitetty, että tiedämme ’sensu diviso’, mitä esim. aika tarkoittaa, vaikka emme
pysty sitä sanoin, ’sensu composito’, määrittelemään [ks. Augustinus]. Tässä on kyse eri
asiasta kuin yllä.
• Pian modaliteetteihin liitettiin myös mahdolliset maailmat [ks. Ockham].
Teologiassa Abélard hyödynsi lähdemateriaalia luovasti, ja pystyi löytämään tukea melkein mille
kannalla tahansa. Hänen teoksensa Sic et Non nimi (’kyllä ja ei’) voitaisiin kääntää ’toisaalta
ja toisaalta’. Pyrkimys oli osoittaa ristiriidat näennäisiksi dialektiikan [ks. Parmenides ja Zenon;
Sokrates] avulla, mikä oli tyypillistä skolastiikalle [ks. Albert; Tuomas].
• Petrus Lombardus (n. 1100-1160) summasi kristillisen teologian teoksessaan Libri Quattuor
Sententiarum (n. 1150).
Abélardin moraalioppi lähti ihmisluonnosta [ks. Cicero] uskonnollisen ilmoituksen sijaan. Toisaalta hän korosti radikaalilla tavalla tekojen tarkoitusperiä niiden seurausten sijaan [ks. Sokrates].
Lisäksi hän vastusti [Aristoteleen] hyve-etiikkaa, jossa ihmiset nauttivat hyveellisyydestään. Korkea moraali vaatii että ihmiset tahtovat pahaa mutta pystyvät välttämään tämän kiusauksen.
Tätä voidaan pitää velvollisuusetiikan [ks. Laozi ja Gautama] äärimuotona.
• Toiminta kattaa (1) motivaation tehdä jotain, (2) sille periksi antamisen, (3) itse toiminnan,
ja (4) sen seuraukset. Näistä vain vaihe (2) on moraalinen.
• Aikaisemmin em. Anselm oli erottanut tavoitteellisen toiminnan onnistumiskriteerit asetetun tavoitteen järkevyydestä [ks. Pythagoras].

5.17

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali
1059 - 1111 ja Zhu Xi 1130 - 1200

Filosofeja, jotka vastustivat oppineisuutta. Persialaisen Ghazalin islamilainen [ks. Muhammad]
fundamentalismi [ks. Laozi ja Gautama] piti filosofiaa ja tieteitä (”vierasmaalaista oppineisuutta”) uhkana uskonnolle. Zhu Xi yhdisti kungfutselaisuuden [ks. Kungfutse ja Mozi; Mengzi ja
Zhuangzi] ja legalismin [ks. Xunzi ja Han Feizi] uuskungfutselaisuudeksi, josta tuli keisarin valtaa
pönkittävä oppi. Vaikka kumpikaan ei ollut yksin vastuussa kehityksestä, heidän filosofiansa heijasteli aikansa henkeä, joka oli merkittävämpi tekijä taantumassa kuin esim. rauhaa häiritsevät
mongolit.
• Muslimimaailma [ks. Khwarizmi; Kindi ja Farabi; Ibn Sina; Haitham ja Biruni] ja Kiina
[ks. Su Song ja Shen Kuo] olivat kokeneet pitkällisen kulta-ajan eurooppalaisen keskiajan
aikana.
• Myös Euroopassa kirkko kasasi valtaa itselleen [ks. Beda]. Viralliseksi opiksi noussut tomismi [ks. Tuomas] ei kuitenkaan saavuttanut monopoliasemaa ideoiden markkinoilla [ks.
Magna Carta].
– Tämä ei tarkoita etteikö Euroopassa ollut ongelmia fundamentalismin kanssa [ks.
Dominicus ja Franciscus; Luther ja Calvin].
• Tšingis-kaani oli yhdistyneiden mongolien ensimmäinen johtaja vuosina 1206-1227 ja laajalle levinneen imperiumin luoja. Mongolit uhkasivat myös Eurooppaa [ks. Magna Carta]. Heidät tunnettiin mm. ratsastajille sopivasta vastakaarijousesta. Hyökkäykset Kiinaan
aloitettiin vuonna 1211.
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Ghazalin ajattelu liittyi vuosien 1055-1258 sunnilaisuuden elpymiseen (engl. sunni revival) pitkällisen shiia-valtaisuuden jälkeen. Teokratian [ks. Aristoteles] voittaessa suufilaiseen mystiikkaan
[ks. Plotinos] taipuvaisen Ghazalin omia teoksia poltettiin. Iberialainen Ibn Rushd (Averroës,
1126-1198) esitti, että metafyysisiä totuuksia voi ilmaista sekä filosofian [kuten Aristoteles] että
uskonnon kautta. Vaikka edellinen sopi oppineille ja jälkimmäinen tavalliselle kansalle, kyse oli
kuitenkin samasta totuudesta. Lisäksi Ibn Rushd puolusti Ibn Sinan filosofiaa uutta kritiikkiä
vastaan, vaikka ei ollut itse sen kannattaja. Sensuurin jälkeen hänen teoksistaan säilyi vain latinankielisiä versioita Euroopassa [ks. Dominicus ja Franciscus]. Ibn Taymiyyahia (1263-1328)
on pidetty yhtenä nykykonservatisminkin taustavoimista. Oppineisuuden häviäminen synnytti
teorioita sivilisaatioiden noususta ja tuhosta [ks. Ibn Khaldun].
• Tärkeä suufilainen filosofi oli Ibn Arabi (1165-1240). Mystiikan suuntaan islamia taivutteli
myös Shahab al-Din Suhrawardi (1154-1191) illuminationistisella opillaan.
• Kristityt tulkitsivat filosofian ja uskonnon erottelun ’kahden totuuden’ opiksi, jota kirkkoisät olivat jo pohjustaneet [ks. Plotinos]. Juutalaisilla oli samansuuntaisia ajatuksia (ks.
alla).
• Siinä missä Ghazali kirjoitti Filosofien epäjohdonmukaisuudesta (1095), Ibn Rushd vastasi
Epäjohdonmukaisuuden epäjohdonmukaisuudella (1180). Ghazalin mukaan puuvilla paloi
koska Allah sai sen palamaan, mutta Ibn Rushd liitti tuleen (Allahin luomat) luonnonlait
eli kausaaliset syyt.
• Ibn Rushdin mukaan yliyksilöllisen järjen [ks. Augustinus; Ibn Sina] lisäksi myös aistihavaintojen analyysin on tapahduttava ihmisruumiin ulkopuolella [vrt. Tuomas].
Lännestä oli 300-luvulta alkaen tehty pyhiinvaellusmatkoja [ks. Jeesus] Palestiinaan, ja muslimien [ks. Muhammad] Jerusalemin valtaus vuonna 638 haittasi tätä. Bysantin [ks. Justinianus]
avunpyyntö johti lännen ristiretkiin vuosina 1095-1270. Kun Jerusalem vallattiin vuonna 1099,
Temppeliherrain ritarikunta (aseellinen munkkijärjestö) alkoi turvata pyhiinvaelluksia vuonna
1119. Muslimien lisäksi ristiretkien kohteiksi valikoitui myös muita kerettiläisiä kristittyjä, ja jopa Konstantinopoli ryöstettiin [ks. Dominicus ja Franciscus]. Jerusalem menetettiin uudestaan
vuonna 1244. Islamille ristiretkiä merkittävämpää oli Bagdadin kalifaatin tuhoutuminen mongolien hyökkäyksessä vuonna 1258.
• Kirkon julistama pyhä sota laskettiin oikeutetuksi sodaksi [ks. Cicero], jossa tappaminen oli
syntiä eli vaati ripittäytymisen. Sen sijaan paavin ristiretkibullalla perusteltu tappaminen
ei ollut synti6 .
• Temppeliherrat kehittivät pääomamarkkinoita ja harrastivat muuta pankkitoimintaa [ks.
Solon; Albert; Machiavelli]. Tämä toi niin paljon valtaa, että eurooppalaiset hallitsijat
tuhosivat ritarikunnan 1300-luvun alussa.
– Pyhiinvaeltajat saattoivat tallettaa rahaa Euroopassa ja nostaa sitä Palestiinassa [vrt.
Su Song ja Shen Kuo].
Bagdadin tappiosta huolimatta islam säilyi maailmanuskontona, jota nykyään tunnustavista vain
n. 20% on arabialaisia. Tässä vaiheessa tärkeitä olivat Keski-Aasian sunnilaistuneet turkkilaiset
[ks. Justinianus], jotka olivat jatkaneet 1000-luvun alussa Anatoliaan. Edes shiialaisten assassiinien tekemät salamurhat eivät estäneet Osmanien valtakunnan syntyä. Se laajeni imperiumiksi
jo vuonna 1299 [ks. Regiomontanus].
• Keski-Aasian [ks. Hammurabi; Justinianus; Kindi ja Farabi] viimeinen kultakausi vuosien
1077-1231 turkkilais-persialaisena Kovaresmian valtakuntana (engl. Khwarazmian Empire)
päättyi riitaan mongolien kanssa.
Wang Anshin (1021-1086) mukaan edistys oli Kiinassa mahdollista vain valtion johdolla. Hän ottikin lähes kaikki yritykset valtion haltuun. Tästä huolimatta Wang oli uudistaja, jonka vastustajat — esim. Sima Guang (1019-1086) — näkivät talouden nollasummapelinä [ks. Machiavelli].
6 Korpela
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Wang jäi mittelössä häviölle. Lainamarkkinoilla [ks. Albert] valtio oli monopolisoinut antolainauksen jo aiemmin, mutta instrumentteja ottolainoja varten ei syntynyt: valtio rahoitti kulunsa
painamalla lisää paperirahaa [ks. Su Song ja Shen Kuo], mikä johti inflaatioon [ks. Solon; Bodin].
• Kiinasta ei tullut (vielä) kommunistista, ja markkinatalous [jolla oli pitkät perinteet, ks.
Xunzi ja Han Feizi] toimi vielä vuosisatoja siinä missä valtiolliset infrastruktuuritkin. Wangin ja Siman kiista loi kuitenkin mallia sille, kuinka laaja valtion rooli tuli olemaan.
• Tuntemattomien välinen kaupankäynti oli vaikeaa kungfutselaisuudelle tyypillisen [horisontaalisen, vrt. Xunzi ja Han Feizi] luottamuspulan takia, ja termi guanxi kuvaa kaupan
mahdollistavia ja yhä vaikuttavia suljettuja ja usein nepotistisia suhdeverkostoja.
Zhu Xi viimeisteli jo muotoutumassa olleen uuskungfutselaisuuden tuomalla ’viiden klassikon’
rinnalle ’neljä kirjaa’. Tämä filosofia valtasi alaa hitaasti noin vuosien 1250-1450 aikana. Valtion virkamiesten koulutus perustui tämän perinnetiedon ulkoa opetteluun vuoteen 1905 asti.
Tärkeitä arvoja olivat opettajien kunnioittaminen (kiin. zunshi) ja nöyryys (qianxu). Näin järjestelmä oli meritokratinen [ks. Aristoteles] vain hyvin kapeassa mielessä. Kun kunnioituksella ja
nöyryydellä suhtauduttiin myös yli tuhat vuotta varhaisempien mestareiden ajatuksiin, edistyksen käsite ei ollut enää päällimmäisenä. Vaikka mongolit sinetöivät Song-dynastian [ks. Su Song
ja Shen Kuo] kohtalon, yksinään se ei vielä riittänyt tappamaan edistystä [Yuan-dynastiasta,
ks. Polo]. Ming-dynastian kokeilevat tutkimusmatkat 1400-luvulla eivät enää vakuuttaneet [ks.
Mercator].
• Neljä kirjaa sisältää hallintoa käsittelevät osat Rituaalien kirjasta ja Mestari Kongin keskustelut [kaikista näistä, ks. Kungfutse ja Mozi] sekä Mengzin [ks. Mengzi ja Zhuangzi].
• Kun jesuiitat [ks. Luther ja Calvin] esittelivät keskiaikaista tiedettä Kiinassa 1600-luvulla,
kiinalaiset eivät lähteneet ottamaan selvää todellisesta tilanteesta.
• Esim. vuoden 1800 Kiinassa 1.4 miljoonaa hakijaa kilpaili 20 000 valtion vakanssista7 .
Heidän hallinnollisesta koulutuksestaan ei ollut hyötyä käytännön elämässä.
Juutalaisen Mooses Maimonidesin (1135-1204) mukaan filosofian kanssa ristiriidassa oleva uskonnollinen teksti voidaan — tietyin poikkeuksin, esim. luominen — tulkita vertauskuvallisesti.
Tästä huolimatta juutalaiset pysyivät monella tapaa vanhakantaisina, vaikka saivat jalansijaa eurooppalaisessa talouselämässä [ks. Fibonacci]. Muutos tapahtui 1770-luvulla juutalaisten oman
sivistysliikkeen myötä. Vastaavaa ei nähty muslimimaailmassa, ja Kiinassakin vasta 1900-luvulla
(jolloin päädyttiin ojasta allikkoon).
• Maimonidesin hyväntekeväisyyden portailla alimpana oli almujen vastentahtoinen antaminen, ja ylimpänä työ joka estää ihmisiä ylipäätään joutumasta almujen varaan.
– Sanonta ”Anna miehelle kala ja ruokit hänet päiväksi. Opeta hänet kalastamaan ja
ruokit hänet loppuelämäksi” on myöhempää perua.
• Maimonides ei ollut mystikko, mutta 1100-luvulla syntyi kaksi uutta juutalaista mystiikkaa, kabbala [ks. Regiomontanus] ja (saksalainen) hasidismi. Myös legenda Golemista, keinotekoisesta ihmisen kaltaisesta olennosta, syntyi.
– Kristitty Joakim Fiorelainen (1135-1202) kehitti mystiikkaa, jossa ’Isän’ kautta oli
seurannut ’Pojan’ kausi, ja tulossa oli ’Pyhän Hengen’ utopistinen kausi [millennialismista, ks. Jeesus]. Vaikka tämä kultti tuli kiinnostamaan eräitä fransiskaaneja [ks.
Dominicus ja Franciscus], kovin suurta jalansijaa se ei saanut.
∗ Joakimin mystiikka pohjusti myöhempää kristillistä kommunismia [ks. Ockham;
More; Luther ja Calvin].
– Kabbalaan vaikutti Moses de Leónin (n. 1240-1305) teos Zohar (1290-luku).
• Maimonidesin perhe joutui pakenemaan Córdobasta (nyk. Espanjasta) kun sen muslimihallinto vaati juutalaisia ja kristittyjä valitsemaan islamin, kuoleman tai poismuuton.

7 Mokyr
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Dominicus n. 1170 - 1221 ja Franciscus Assisilainen
1181 - 1226

Mendikantti-sääntökuntien eli kerjäläismunkkijärjestöjen perustajat [asketismista, ks. Pyrrhon;
Jeesus; Plotinos; Augustinus]. Paavi hyväksyi fransiskaanisen sääntökunnan vuonna 1209 ja dominikaanisen 1216. Veljet mm. opettivat uusissa katedraalikouluissa ja yliopistoissa. Näin kehitykseen liittyi myös kaupungistuminen [ks. Hammurabi; Laozi ja Gautama]. Inkvisitiolaitos [ks.
Augustinus] perustettiin 1215; vaikka dominikaanit johtivat sitä, myös fransiskaanit osallistuivat
toimintaan.
• Kristillisyyteen liitetty köyhyyden ihannointi oli rikkaalle kirkolle ongelma [ks. Albert; Ockham].
• Koulutus oli pitkään ollut luostareiden harteilla [ks. Boëthius]. Vaikka katedraalikouluja oli
jo ennakoitu [ks. Beda], vasta vuonna 1179 piispat määrättiin perustamaan niitä alueilleen
[ks. Luther ja Calvin].
Uskonnollisia sääntökuntia ja vastaavia oli muitakin, esim. augustinolaiserakoita ja karmeliittoja. Miespuoliset beghardit ja naispuoliset begiinit saivat tulla toimeen ilman muodollista organisaatiota. Begiinit olivat mystikkoja [ks. Plotinos] joiden rakkaus Jeesusta ja tämän kärsimystä
kohtaan sai eroottisia ja masokistisia piirteitä. Esim. Katariina Sienalainen (1347-1380) tappoi
itsensä nälkään syömällä vain ehtoollista. Tästä on käytetty termiä ’pyhä anoreksia’ [lat. anorexia mirabilis, vrt. Hippokrates]. Sen sijaan Marguerite Poreten inkvisitio poltti roviolla vuonna
1310. Bysantissa [ks. Justinianus; Kyrillos] syntyi mystiikkaa ja asketismia korostanut hesykasmi.
• Sekä äärimmilleen viety asketismi että inkvisitio edustavat fundamentalismia [ks. Laozi ja
Gautama]. Varhainen inkvisitio keskittyikin paljolti ’kerettiläisten’ ahdisteluun; esim. Marguerite kyseenalaisti kirkon vallan. Myöhemmin vainottiin myös noitia ja esim. juutalaisia
[ks. Regiomontanus; Luther ja Calvin].
• Caroline Walker Bynum: ”Reading the lives of fourteenth and fifteenth century women
saints greatly expands one’s knowledge of Latin synonyms for whip, thong, flail, chain,
etc.” (Holy Feast and Holy Fast, 1988).
Kun dominikaaneille [ks. Albert; Tuomas] järki ja usko täydensivät toisiaan, fransiskaaneille [ks.
Roger Bacon; Ockham] ne olivat täysin erillisiä asioita. Myös suhtautuminen antiikin kahteen
suureen filosofiin [Platon; Aristoteles] oli erilainen: dominikaanien tukeutuessa ’uudelleen’ löydettyyn Aristoteleeseen fransiskaanit pysyttelivät tutumman [ks. Plotinos; Augustinus] Platonin
takana.
• Oppi kahdesta totuudesta oli tunnettu [ks. Plotinos; Ghazali ja Zhu Xi].
Agraarisen luostarikristillisyyden merkitys vähentyi kaupunkien ja niiden piispanistuinten merkityksen kasvaessa. Uusi sekulaariskristillinen (’klerikaalinen’) ajattelu korosti tavallisen elämän
ja kristillisyyden yhdistämistä. Kerjäläisveljetkin vaikuttivat lähinnä kaupungeissa. Feodaalinen
järjestelmä [ks. Beda; Magna Carta] vaikutti osaltaan siihen, että luostarit eivät kuitenkaan
hävinneet.
• 1100-luvulla vanhimman pojan oikeutta vanhempien perintöön lisättiin, jotta feodaaliyksiköt eivät olisi pirstoutuneet. Näin nuoremmat veljet olivat halukkaampia lähtemään virkamiesuralle kirkon piiriin. Myötäjäisinflaatio johti siihen, että vähävaraiset perheet alkoivat
lähettää tyttäriäkin luostareihin.
– Tosin luostaritkin vaativat ’Kristuksen morsiamista’ myötäjäisiä.
Kaupungistuminen johti maallisia aiheita käsittelevään kirjallisuuteen [ks. Boccaccio; Chaucer;
Rabelais]. Myös uuteen maalliseen latinankieliseen goliardiseen runouteen kuuluva Carmina Burana –kokoelma (koottu n. 1225-1230 hieman vanhemmasta materiaalista) puolusti uutta urbaania kirkollista säätyä vanhoillisuutta vastaan.
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Luostarielämän tavoin monimutkaistuva kaupunkielämä [esim. taloudesta, ks. Albert] vaati tietoa kellonajoista [vrt. Khwarizmi]. 1200-luvun lopulta alkaen kirkontorneihin ilmestyi mekaanisia
kelloja, joissa pulssitus oli täysin mekaanista (engl. verge escapement), eikä siis perustunut nesteisiin [ks. Arkhimedes] kuten Kiinan (tosin vanhemmissa) kelloissa [ks. Su Song ja Shen Kuo].
Insinööritieteet alkoivat hitaan nousun [ks. Roger Bacon].
• Kelloissa oli liipottimen (engl. balance wheel) esiaste (engl. foliot). Tarkkuus kärsi siitä,
että käytettävissä ei ollut luontaisen taajuuden omaavaa oskillaattoria kuten heiluria [ks.
Galileo; Huygens].
• Energialähteenä toimi gravitaatio punnusten avulla. Pienemmissä kelloissa käytettiin niiden
sijaan jousia jo 1400-luvulla.
• William of Malmesburyn (n. 1095-1143) mukaan vuoden 1125 Reimsissa, Ranskassa, oli
hyödynnetty ”kuumennettua vettä”, so. höyryä, urkujen soitossa. 1100-luvun lopulla myös
Badi’ al-Jazari (1136-1206) kirjoitti mekaanisista laitteista.
Ensimmäiset pysyvät yliopistot [ks. Platon; Kindi ja Farabi] syntyivät Oxfordiin (1214) ja Pariisiin (1215). Virallinen yliopistostatus — joita niitäkin oli erilaisia — tunnusti yleensä jo aikaisemmin syntyneen asiantilan. Tämän vuoksi vuosiluvut vaihtelevat eri lähteissä. Yliopistojen
pääaineita olivat teologia, oikeustiede ja lääketiede, joita tukivat filosofisen tiedekunnan ’klassiset
taidot’ [ks. Isokrates]. Tärkeää oli oikeustieteen erottaminen teologiasta, mitä idässä ei juurikaan
tehty.
• Osittain kyse oli pappien, asianajajien ja lääkäreiden koulutuksesta. Toisaalta oppineet toimivat myös yleisemmin hallinnon tehtävissä, ja ennen porvariston laajenemista merkittävin
sääty-yhteiskunnan [ks. Beda] muutos oli virka-aateliston synty [ks. Magna Carta].
• Esim. Bolognan yliopisto aloitti hieman Oxfordia ja Pariisia aikaisemmin. Italiassa teologia
ei painottunut yhtä selvästi kuin muualla Euroopassa.
Aluksi yliopistoihin saatiin ’uutta’ materiaalia [vrt. Justinianus] arabiankielisiä teoksia kääntämällä. Kyse oli sekä antiikin teosten arabiankielisistä versioista [ks. Khwarizmi; Kindi ja Farabi] että arabialaisista alkuperäisteksteistä. Kehitykseen vaikutti mm. Toledon valtaus maureilta
Espanjalle vuonna 1085 ja siellä kirjastojen yhteyteen syntynyt kääntäjien koulukunta.
• Adelard Bathilaisen (n. 1080-1152) käänsi geometrian Alkeet [ks. Eukleides] arabiasta [ks.
Khwarizmi] latinaksi jo noin vuonna 1120 [Adelardista, ks. myös Albert].
• Gerhard Cremonalainen (1114-1187) käänsi Toledossa satakunta teosta, mm. Almagestin
[ks. Ptolemaios] noin vuonna 1175. Hän käänsi myös Aristotelesta, jolta saatiin käyttöön
aikaisemmin tuntemattomia logiikan teoksia ja mm. Metafysiikka. Alettiin puhua ’uudesta
logiikasta’.
• Tuntemattomaksi jäänyt kääntäjä latinansi optiikkaa käsittelevän arabiankielisen alkuteoksen [ks. Haitham ja Biruni] noin vuonna 1200 [ks. Roger Bacon].
Vuonna 1204 ristiretkeläiset [ks. Ghazali ja Zhu Xi] ryöstivät Konstantinopolin, kristillisen Bysantin pääkaupungin. Kun kreikankielisiä teoksia ja oppineita alkoi virrata myös länteen, käännöksiä voitiin tehdä alkukielisistä teoksista. Näissä suorissa käännöksissä oli vähemmän virheitä
kuin aikaisemmissa. Vaikka Aristoteleen töiden kääntämisellä oli suuri merkitys, bysanttilainen
uusplatonismi vaikutti osaltaan italialaisen renessanssin syntyyn [ks. Petrarca]. Kääntäminen
kreikasta sai jatkoa 1400-luvulla [ks. Regiomontanus].
• 1240-luvulla Robert Grosseteste (n. 1175-1253) käänsi Aristoteleen Nikomakhoksen etiikan
ja siihen liittyviä kommentaareja suoraan kreikan kielestä. Aikaisemmin teos tunnettiin
vain osittain ja kommentaarien kautta.
• Vuodesta 1260 alkaen Vilhelm Moerbekelainen (n. 1215-1286) käänsi [Tuomaksen toimeksiannosta] useita Aristoteleen teoksia suoraan kreikasta. Vasta nyt Politiikasta saatiin latinankielinen versio [ks. Magna Carta].
Ensimmäisinä vuosisatoina yliopistot säilyttivät ja kommentoivat edellä kuvattua vanhaa tietoa;
lähinnä vain italialainen Padovan yliopisto loi jotain uutta [ks. Vesalius]. Tutkimus vauhdittui
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uudella ajalla tutkijoiden välisen kirjeenvaihdon, varakkaiden mesenaattien ja tiedeseurojen luodessa kilpailua alalle [ks. Galileo].
• Bernardus Chartreslainen (n. 1070-1130): ”olemme kääpiöitä jättiläisten harteilla”.
• Espanjalainen Salamancan yliopisto loi proto-liberalistisen koulukunnan [ks. Bodin].
Yliopistot säilyttivät autonomiansa, vaikka piispat koettelivat niiden rajoja [ks. Tuomas]. Kristinusko ei [enää, ks. Kindi ja Farabi] kyennyt asettamaan samanlaisia rajoja tieteelle kuin islam
[ks. Ghazali ja Zhu Xi]. Kirkon ote rahvaaseenkaan ei ollut kovin vahva, kuten esim. Humbert
de Romans (n. 1195-1277) raportoi. Myös käsitys tieteestä kristinuskon luomuksena on harhaa
[vrt. Augustinus].
• Humbert valitti että kirkkoon tultiin juoruilemaan ja pyhäpäivistä hyötyivät kapakoitsijat
ja prostituoidut.
• David C. Lindberg: ”I am thus stating my vehement opposition to the opinion, held in some
circles, that Christian religion or theology was the nursery out of which Western science
emerged”8 .
Läntinen ja itäinen kristikunta olivat eriytyneet jo vuosisatojen ajan [ks. Augustinus]. Vuoden
1054 nk. Suuressa skismassa paavi ja Konstantinopolin patriarkka olivat julistaneet toisensa kirkonkiroukseen, ja viimeistään 1200-luvulla voidaan puhua erillisistä roomalaiskatolisesta lännen
kirkosta ja kreikkalaiskatolisesta idän kirkosta. Koska jälkimmäistä kutsutaan nykyään ortodoksiseksi kirkoksi, lännen kirkolle riittää termi katolinen. Myöhemmin em. reformaatio jakoi lännen
kirkkoa.
• Nykyään kreikkalaiskatoliset kirkot ovat itäisiä (roomalais)katolisia kirkkoja.
Gregorius VII:n vuoden 1075 Dictatus papae teki paavista Jumalan edustajan. Kirkko voitti myös
vuosien 1075-1122 nk. investituurariidan maallisen vallan kanssa. Vuonna 1198 paavi Innocentius
III julisti itsensä Kristuksen sijaiseksi (”ihmistä suurempi, Jumalaa pienempi”). Hierokraattista
näkemystä, jonka mukaan maallinen valta oli alisteinen hengelliselle vallalle [vrt. Augustinus;
Luther ja Calvin], ajoi vielä bulla Unam sanctam (1302).
• Vuoden 1059 Rooman kirkolliskokous oli päättänyt, että maallisten hallitsijoiden sijaan
paavin valitsevat kirkon omat edustajat. Riita alkoi, kun myös piispojen ja apottien nimitysoikeudet otettiin kirkolle.
• Gregoriaaninen reformi kitki kirkon virkojen myyntiä ja mm. vahvisti katolisen kirkon
pappien selibaattisääntöä. Myös ripittäytymisen sakramentti vakinaistui.
• Aegidius Roomalainen (1243-1316) vertasi kirkon valtaa sieluun ja maallista valtaa ruumiiseen, ja puolusti tällä kirkon ylemmyyttä.
Poliittinen kehitys vei jo toiseen suuntaan: maallinen valta ei enää tarvinnut kirkon legitimointia.
Paavien nöyryytys nk. Avignonin vankeudessa [ks. Magna Carta] johti kirkon hajaannukseen
vuosina 1378-1417 (tätäkin kutsutaan suureksi skismaksi). Viimeistään 1500-luvulla kirkko jätti
maallisen politiikan [ks. Bodin].

5.19

Fibonacci n. 1180-1250

Matemaatikko, jonka teos Liber abbaci (1202) oli ensimmäisiä uuden kymmenjärjestelmän [ks.
Khwarizmi] oppaita Euroopassa ja käytti myös nollaa ja negatiivisia lukuja. Fibonaccin — Leonardo Pisalaisen — työ vaikutti kehittyvään talouteen [ks. Albert].
• Jo Gerbert Aurillacilainen (946-1003) oli levittänyt intialais-arabialaista lukujärjestelmää
Eurooppaan.
8 The
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Fibonacci käytti negatiivisia lukuja esim. velkojen ilmaisemiseen. Liber abbaci oli tärkeä teos
kaupalle ja rahoitukselle myös opettaessaan korkolaskentaa [ks. Hammurabi]. Kristinusko ei hyväksynyt lainakorkoja [ks. Dante], vaikka lainoille oli kysyntää johon vain lainakorot loivat tarjontaa. Kieltoa kierrettiin monin tavoin [ks. Machiavelli] ja juutalaiset, joilla oli lupa periä korkoa
ulkopuolisille annetuista lainoista, lähestulkoon pakotettiin alalle. Heidän kasvava asemansa rahoituksessa lisäsi antisemitismiä [ks. Jeesus]. Yhteyksiensä vuoksi juutalaiset olivat uhka myös
valtaa havitteleville hallitsijoille [ks. Magna Carta].
• Murtolukujen desimaalimerkintää [ks. Napier] ei vielä oivallettu. Negatiiviset luvutkin hyväksyttiin laajemmin vasta 1500-luvulla, jolloin arabialaiset numerot syrjäyttivät roomalaiset numerot lopullisesti [ks. Regiomontanus].
Liber abbaci esitteli Fibonaccin lukujonon, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, jne., jossa kukin
numero on kahden edellisen summa. Sarjan luvut esiintyvät luonnossa esim. eräiden kukkien
terälehtien lukumäärinä. Sarja liittyy myös kultaiseen leikkaukseen [ks. Pythagoras].
• Martin Ohm (1792-1872), joka lanseerasi termin kultainen leikkaus, havaitsi että peräkkäisten Fibonaccin lukujen suhde lähestyy sen arvoa; esim. 89/144 ≈ 0.618.
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1200-luvulta alkaen poliittiset vapaudet nousivat esiin [ks. Ockham]. Kun huomioidaan lait [ks.
Hammurabi; Solon] yleisemminkin sekä kehitys taloudessa [ks. Albert], tekniikassa ja tieteessä
[ks. Petrus Peregrinus; Roger Bacon] ja koulutuksessa [ks. Dominicus ja Franciscus], vuosisata
edusti käännekohtaa Euroopan historiassa.
• Kansat kehittivät identiteettiään uusilla kansankielisillä eepoksilla, joiden juuret olivat
usein vuosisatoja vanhoja [ks. Beda].
• Euroopassa elettiin vielä keskiajan lämpökautta [ks. Haitham ja Biruni]. Pieni jääkausi oli
kuitenkin tuloillaan [ks. Boccaccio].
Laajemmasta yhteistyöstä hyötyä hakevien heimojen lähentyminen vaati vahvempaa valtiota eli
vallan keskittämistä. Tällaisia valtakuntia oli kehittynyt jo vuosituhansien ajan [ks. Hammurabi].
Despoottisen hallinnon syntyminen oli todennäköinen seuraus. Yhteiskuntasopimus on abstraktio, joka kuvaa vahvan valtion ja vapaiden kansalaisten kaikkia hyödyttävää yhteiseloa. Lait ja
konkreettiset sopimukset kuten Magna Carta ovat pieniä askeleita tässä kehityksessä. Vahvan valtion lisäksi sopimuksen syntyyn tarvitaan myös kansalaisten koheesiota9 . (1) Heikossa valtiossa
ylimystö (usein maanomistajat) tai esim. feodaalinen systeemi estää valtiota palvelemasta kansalaisiaan tasapuolisesti. (2) Vanhat heimorajat ja -perinteet tai esim. kastijärjestelmät kieltävät
niiden yläpuolisen valtion legitimiteetin ja siten vaikeuttavat sen toimintaa. Tarvitaan paikallisen lojaaliuden ylittävää ajattelua. Lisäksi kirkko voi — oman valtansa varmistamiseksi — tukea
despoottista valtiota tai heikentää vapaita valtioita.
• Koheesio on tässä horisontaalia, ei despoottisten järjestelmien tavoittelemaa vertikaalia
koheesiota [ks. Xunzi ja Han Feizi]. Kyse on nationalismista [ks. Tacitus] ja siten myös
sosiologiasta [ks. Ibn Khaldun].
• Teokratiassa [ks. Aristoteles] kirkko luo itse despoottisen valtion.
Euroopassa valta oli feodaalisen yhteiskunnan lääninherroilla [ks. Beda] ja kirkolla [ks. Dominicus ja Franciscus]. Ennen kuin poliittisia vapauksia päästiin vaatimaan, vallan oli palattava
suvereenien kuninkaiden käsiin. Tämä vaati, että hallitsijat korvasivat uskonnollisen vallan taloudellisella vallalla ja uskontoon pohjaavan legitimiteetin yleisillä kuninkaan laeilla. Sen jälkeen
myös armeijoissa ritarit voitiin korvata palkkasotureilla ja talonpoikiin perustuvalla nostoväellä.
9 Acemoglu

& Robinson (2019)
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Feodalismia heikensi myös (myöhempi) ruttoepidemia [ks. Boccaccio] ja katolista kirkkoa (vielä
myöhemmin) reformaatio [ks. Luther ja Calvin]. Lännessä jo muutenkin vainotut juutalaiset [ks.
Fibonacci] koettiin maallisen vallan uhkaksi myös ylikansallisten yhteyksiensä vuoksi, ja vuonna
1290 heidät ajettiin pois jopa Englannista.
• Kun kuninkaat aateloivat alamaisiaan sota-ansioiden lisäksi myös siviilivirkojen ansioilla,
syntyi uudenlainen virka-aatelisto [säädyistä, ks. Laozi ja Gautama; Beda].
• Itäisessä Euroopassa, jossa rutto ei vaikuttanut samalla tavalla, maaorjuus jatkui 1800luvulle. Toisaalta esim. Puolassa suvaittiin myös juutalaisia (ks. alla).
Roomalaisen oikeuden periaatetta, jonka mukaan yleisten asioiden piti saada yleinen hyväksyntä,
alettiin vähitellen soveltaa käytäntöön. Alkanut perustuslaillinen kehitys liittyi läheisesti oikeusvaltion [engl. rule of law, ks. Solon; Aristoteles] kehitykseen. Perustuslaki määrittelee oikeus- ja
yhteiskuntajärjestelmän perusteet. Se kirjaa oikeudet, jotka ovat jokapäiväisen arvokeskustelun
ulkopuolella ja jotka vaativat merkittävää konsensusta tullakseen muutetuiksi. Tämä tarkoittaa
esim. kahden kolmasosan enemmistöä. Oikeusvaltion kriteerejä ovat lain ulottaminen hallitsijoihin, lakien oikeudenmukaisuus ja hallinnon avoimuus.
• Perustuslakia laajempi valtiosääntö määrittää valtiojärjestyksen: valtiomuodon, ylimpien
hallituslaitosten rakenteen, toimialan ja päätöksenteon muodot sekä kansalaisuuden ja kansalaisten yleiset oikeudet.
• Nykyään puhutaan oikeusvaltion, demokratian [ks. Solon] ja ihmisoikeuksien [ks. Locke;
Bayle] kolmiyhteydestä.
Kun hallitsijat joutuivat lakien alaisiksi, muidenkin halu sisäistää niitä parani [ks. Platon]. Lainkuuliaisuus kasvoi eri puolilla Eurooppaa; esim. murhien määrä alkoi laskea 1300-luvulta alkaen.
Yleisten lakien myötä esim. eri väestöryhmiä ei enää haluttu kohdella näiden omien lakien mukaan. Ne korvasivat myös partikulaarioikeuksia, esim. (vapaa)kaupunkien ja kauppiaiden [ks. Albert] lakeja. Kirkon kanonin oikeus [ks. Beda] on oma lukunsa (ks. alla). Etenkin syrjäseuduilla
yleinen laki laajensi asianomistajarikoksia yleisen syytteen alaisiksi.
• Eräässä oikeudenkäyntimallissa syyttömyyttään valalla vakuuttava henkilö keräsi tarpeellisen määrän ihmisiä, jotka vakuuttivat — jälleen valaehtoisesti — uskovansa ko. henkilöön
(engl. wager of law, compurgation).
Lännessä syntyi kaksi erilaista lakitraditiota ja idässä yksi. (1) 1000-luvun lopulla roomalaista
oikeutta käsittelevä Corpus [ks. Justinianus] oli löydetty Italiassa [vrt. Boëthius; Beda], ja Bolognan yliopistossa sitä ruvettiin käyttämään oikeustieteen opetuksessa. Tätä lakien säätämiseen
perustuvasta järjestelmästä käytetään englannin kielessä termiä ’civil law’. (2) Englannin lakien,
jotka perustuivat ennakkotapausten käyttöön ja joista käytettiin nimitystä ’common law’, taustalla oli kansan oma lakiperinne, jota systematisoitiin vuoden 1066 normannivalloituksen jälkeen.
Tapa ehti vakiintua ennen mannermaisen version yleistymistä, ja levisi myöhemmin muihinkin
anglosaksisiin maihin. (3) Näiden rinnalla slaavilaisessa [ks. Tacitus] Kiovan Rusjissa [ks. Kyrillos] Jaroslav I Viisas, Vladimir Suuren poika, käynnisti 1000-luvun alkupuolella työn, joka johti
lakikokoelmaan Russkaja pravda sata vuotta myöhemmin. Vaikutteita tuli enemmän pohjolasta
kuin Bysantista [ks. Justinianus].
• Normannit olivat Pohjois-Ranskaan jääneiden viikinkien [ks. Beda] jälkeläisiä. Uuden ranskankielisen eliitin vaikutuksesta mm. muinaisenglanti (anglosaksi, engl. Old English) muuttui keskienglanniksi (Middle English). Tällä tavalla etnisyys ei vain muodosta kansakuntaa
ja valtiota [ks. Tacitus], vaan jälkimmäiset muokkavat vastavuoroisesti etnisyyttä.
– Vastaavaa oli Brittein saarilla tapahtunut ennenkin: anglit ja saksit sulautuivat anglosakseiksi [ks. Boëthius] ja nämä lopulta keltteihin [ks. Beda].
• Musée de la Tapisserie de Bayeux’n (Ranska) normannivalloitusta sarjakuvamaisesti kuvaava (noin 70 metriä pitkä ja puoli metriä korkea) kirjailtu seinävaate lienee 1070-luvulta.
Gratianus kokosi teoksen kirkon kanonisesta oikeudesta (Concordantia discordantium canonum,
1140). Tämä nk. Dekreetti jatkoi kirkon erottumista maallisesta vallasta [ks. Dominicus ja Franciscus]. Paavi Innocentius III [ks. Dominicus ja Franciscus] päätös vuodelta 1215 alkoi vähentää
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tuleen ja veteen perustuvia ’koettelemuksia’ oikeudenkäynneissä. Joka tapauksessa esim. Englannissa valamiehistöjen merkitys kasvoi vuosina 1220-1270. Toisaalta vaikka tyypillisin rangaistus
rikoksista oli edelleen sakko [ks. Ötzi], ruumiilliset rangaistukset lisääntyivät, ja tässä kehityksessä kirkolla oli osansa [ks. Luther ja Calvin].
• Gratianus korosti, että syvään juurtuneet tavat rajoittavat ihmisen asettaman lain ilmenemismuotoja. Luonnonlain [ks. Aristoteles; Zenon ja Khrysippos; Cicero; More] hän asetti
— tulkittuaan sen ensin kristillisesti — molempien yläpuolelle [ks. Tuomas].
• Noitavainoissa koettelemuksia käytettiin vielä vuosisatoja [ks. Regiomontanus; Luther ja
Calvin].
Magna Carta vaikutti modernin poliittisen liberalismin ja perustuslaillisen ajattelun syntyyn
asettamalla Englannin kuninkaan maansa lakien alaisuuteen paljon ennen kuin demokraattinen kehitys alkoi. Henry de Bractonin (n. 1210-1268) mukaan ”the law makes the king... for
there is no rex where will rules rather than lex”. Myös edustuksellisuuden periaate politiikassa
alkoi kehittyä. 1300-luvulta peräisin oleva englantilainen Modus tenendi parliamentum korosti
tarvetta tarkastella kysymyksiä vastakkaisista näkökulmista. Termi ’parlamentti’ tulee puhetta
tarkoittavasta sanasta, ja kyse oli vielä epäsäännöllisistä säätyvaltiopäivistä ja tuomioistuimista
(lainsäädäntö- ja tuomiovalta erotettiin vasta uudella ajalla).
• Teoksessa Policraticus (n. 1159) Johannes Salisburylainen (n. 1120-1180) spekuloi tyrannien salamurhilla. Ciceroa ihannoineena hän pohjusti myöhempää humanismia [ks. Petrarca].
• Englannissa yhdeksi kehityksen symboliksi nousi Simon de Montfort (1208-1265), joka —
hallitessaan maata epävirallisesti vuoden ajan ennen kuin tuli murhatuksi — kutsui tavallisia ihmisiä parlamenttiin asuinpaikkojaan edustamaan.
• Muinaisenglantilainen eeppinen sankariruno Beowulf oli syntynyt vuosituhannen vaihteessa. Geoffrey Monmouthilainen (n. 1097–1155) täydensi vanhoja kansantarinoita — joita
muutkin olivat jo kirjanneet muistiin — kuningas Arthurin legendaksi noin vuonna 1138.
Siihen liittyvät mm. pyöreän pöydän ritarit, velho Merlin, Excalibur-miekka ja (myöhempänä lisänä) Graalin malja. Irlantilainen Lebor Gabála Érenn koottiin myös 1100-luvulla
500- ja 600-lukujen teksteistä.
Myös muualla Euroopassa maallisten hallitsijoiden ja paavien [ks. Augustinus] vallan katsottiin
olevan ainakin luonnonoikeudellisesti rajattua; esim. laki joka sallisi varkaudet olisi mahdoton
[ks. Tuomas; Ockham]. Myös erilaisia vähintäänkin keskustelevia säätyvaltiopäiviä tai vastaavia
syntyi. Erityisen merkittävää kehitys oli nykyisen Italian ja Sveitsin alueilla. Molempien kimpussa
oli Pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta [ks. Beda; Regiomontanus].
• Vaikka kehitys alkoi ennen Aristoteleen Politiikan käännöstä latinaksi [ks. Dominicus ja
Franciscus], käännös tuki sitä.
Nykyisen Italian kaupunkivaltiossa hallitsijan valtaa oli rajoitettu 1000-luvulta alkaen, ja tähän
liittyi myös taloudellista kehitystä [ks. Albert]. Brunetto Latinin (n. 1220–1294) ensyklopedia [ks.
Boëthius] Li Livres dou trésor (1260-1267), joka sisälsi analyysin italialaisesta tasavaltalaisuudesta, herätti henkiin klassista vapausajattelua [ks. Cicero; Machiavelli]. Marsilius Padovalainen
(1270-1343) korosti paitsi maallisen vallan riippumattomuutta paavista niin myös sen maallista
alkuperää: legitiimi valta tulee vain kansalta (Defensor pacis, 1324). Antiikin Rooman jälkeistä
hajaannusta alueella vahvisti keskieurooppalainen imperiumien kehittely (ks. alla) ja katolinen
kirkko [ks. Machiavelli].
• Vincent Beauvaisin (n. 1190–1264) ensyklopedia Speculum majus oli herättänyt kiinnostusta klassiseen kirjallisuuteen ja vaikuttanut osaltaan renessanssin syntyyn. Kuvataiteessa Ambrogio Lorenzettin (n. 1290–1348) fresko Hyvän ja huonon hallituksen allegoriat
(1338-1339) edusti jo varhaisrenessanssia.
• Jumalaista näytelmää [ks. Dante] on joskus pidetty Italian (yhtenä) kansalliseepoksena
[vrt. Vergilius].
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Italian tavoin myös 1100-luvun kehittyvässä Hollandissa luotiin talouden avulla pohjaa kansan
osallistumiselle. Yhteistä oli myös suurten kaupunkien laaja itsenäisyys. Sveitsin vanha valaliitto
(1291-1798) yhdisti vähitellen alueen kantoneita, joissa ylimystön valta alkoi murentua.
• Holland kuului nimellisesti pyhään saksalais-roomalaiseen keisarikuntaan ja muodostaa nykyisen Alankomaiden (eli Hollannin) ydinalueen. Hollandissa kuivattiin soista uutta viljelysmaata [ks. Albert] kaikkia hyödyttävänä ’yhteisenä asiana’ [ks. Solon].
Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunta pönkitti (yli)valtiollista valtaa. Fredrik Barbarossan
vuoden 1158 julistus pyrki oikeuttamaan yksinvaltiutta laillisuutta lupaamalla. Epätavallisen
sivistyneen keisarin, Fredrik II:n, vuoden 1231 Melfin valtiosääntö (Liber Augustalis) vähensi
sekä feodaalista että kirkollista valtaa. Kaarle IV:n kultainen bulla vuodelta 1356 määritteli
keisarinvaalin ja heikensi paavin mahdollisuuksia sekaantua keisarikunnan asioihin.
• Muinaissaksalainen sankarieepos Nibelungein laulu syntyi pian Fredrik Barbarossan ajan
jälkeen.
• Miekkalähetystä Itämeren alueella harjoittanut Saksalainen ritarikunta hallitsi laajoja alueita keisarikunnan alaisena ritarikuntavaltiona. Sen — ja sen jatkeen, Liivinmaan ritarikunnan — toiminta vaikutti balttien (ks. alla) lisäksi virolaisiinkin.
– Peter Duisburgilainen kuvaa balttilaisia pakanoita hyvin negatiivisessa valossa teoksessa Chronicon terrae Prussiae (1326).
– Baltteihin kuuluivat mm. muinaispreussilaiset; Preussin valtio syntyi 1500-luvulla [ks.
Agricola].
Frankkien [ks. Beda] edistyksellisin kaupunki oli Touloise [ks. Albert]. Sugerin (n. 1081-1151)
mukaan kaikki ranskalaiset ovat syntyneet ”samasta kohdusta”. Hajanaisella feodaaliajalla haikailtiin yhtenäisen Ranskan perään myös eepoksissa. Vuosien 1309-1377 Avignonin vankeudella
tarkoitetaan aikaa, jolloin Ranskan kuningas pakotti paavit Roomasta omaan määräysvaltaansa
Avignoniin.
• Kaarle Suuren sodista kertova muinaisranskalainen eepos, Rolandin laulun, sai kirjallisen
muodon n. 1100.
• Eurooppalaiset trubaduurit (musiikista, ks. alla), jotka olivat suosittuja etenkin vuosina
1170-1220, lauloivat romanttisesta rakkaudesta [ks. Sapfo]. Teoksessa Le Roman de la Rose
(n. 1275) Jean de Meun (n. 1240-1305) kuvasi rakkautta hulluudeksi ja taistelukentäksi [ks.
Shakespeare].
• Nk. vastapaavit eivät olleet harvinaisia katolisen kirkon historiassa. Aina ei edes tiedetty,
kuka on ’oikea’ paavi.
Iberian (eli Pyreneiden) niemimaalla Leónin kuningaskunnassa Alfonzo IX haki kansalaisten tukea ulkopuolisia uhkia vastaan vuoden 1188 parlamentilla, johon aristokraattien ja piispojen
lisäksi kutsuttiin suurimpien kaupunkien keskiluokkaa. Vastaavasti vuonna 1283 rajoitettiin Katalonian hallitsijan valtaa säätää lakeja yksipuolisesti.
• Espanjalaisten kansalliseepos on Cantar de Mio Cid (n. 1200).
Kiovan valtakunnan aikainen Kiovan kronikka (aik. Nestorin kronikka, n. 1100) kuvaa slaavilaisen
kulttuurin syntyä. Samoihin aikoihin laajaksi kasvanut Kiova joutuivat tekemään tilaa pohjoisemmalle Novgorodin tasavallalle (1136–1478). Laulu Igorin sotaretkestä (1100-luvun lopulta)
propagoi jo yhtenäisen venäläisen kansan puolesta. Valloittamalla Kiovan vuonna 1240 mongolit
[ks. Ghazali ja Zhu Xi] myötävaikuttivat Moskovan ruhtinaskunnan (1263–1547) nousuun. Mongoleilta säästyneessä Novgorodissa yhteisistä asioita päätettiin (ehkä Kiovan mallin mukaan)
kansankokouksissa. Sen lähemmäksi demokratiaa Venäjällä ei ole koskaan päästy.
• Euroopan jakautuminen läntiseen ja itäiseen osaan jatkui mongolien myötä. Ögödei-kaanin
kuoltua vuonna 1241 mongolit häiritsivät vielä joitain kymmeniä vuosia mm. Puolaa ja
Unkaria (ks. alla).
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• Mongolien kansalliseepos Mongolien salainen historia on peräisin näiltä ajoilta.
• Moskovan ruhtinaskunnasta kehittyi myöhemmin Moskovan Venäjä [ks. Bodin].
Helmold Bosaulainen (n. 1120–1177) kuvasi slaaveja teoksessa Chronica Slavorum (1168-1169).
Puolasta oli tullut monarkia 900-luvun loppupuolella, Unkarista 1000-luvun alussa. Puolalla ja
(balttilaisella) Liettualla oli läheiset suhteet. Unkarin osalta suuruuden aika päättyi 1500-luvun
alussa, Puolan osalta 1600-luvun puolivälissä. Molemmissa maissa ongelma oli aatelisten liian
suuri valta ja tästä seurannut valtion heikkous.
• Puolalaiset vaikuttivat ukrainalaisuuteen siinä missä venäläiset vetivät toiseen suuntaan.
Vuonna 1264 Puolassa määriteltyjen (ja 1368 vahvistettujen) oikeuksien ansiosta Itä-Eurooppaan muutti paljon juutalaisia. Vuonna 1386 Puola ja Liettua liittoutuivat Saksalaista
ritarikuntaa vastaan ja löivät tämän vuonna 1410. Maat elivät myöhemmin jopa virallisessa
valtioliitossa.
– Vastaavasti liettualaiset vaikuttivat belaruseihin venäläisten vastapainona.
• Vuonna 1222 Unkarin hieman Magna Cartan kaltainen sopimus kuninkaan kanssa jätti
liikaa valtaa aatelisille. Mongolivalta 1241-42 ei maata lannistanut, vaikka neljännes väestöstä tapettiin. Sama päti mongolien hyökkäykseen vuosina 1285-86. Mutta osmanien [ks.
Ghazali ja Zhu Xi] hyökkäys oli liikaa [ks. Regiomontanus].
Pohjolassakaan hallitsijat eivät olleet itsevaltiaita. Norjalaisten viikinkien asuttamassa Islannissa [ks. Beda] Allting eli yleiskäräjät aloitti 930-luvulla. ’Vanha norja’ oli jakautunut norjaan ja
ruotsiin johtavaan haaraan noin vuonna 1000 (tanska kuului jälkimmäiseen haaraan). Pohjola
kansainvälistyi; suuri osa kaupunkien kauppiaista oli saksalaisia [kauppakaupungeista ja Hansaliitosta, ks. Albert]. Vuonna 1347, ensimmäisessä ruotsalaisessa valtakunnan laissa, myös suomalaiset [ks. Hammurabi] saivat luvan osallistua kuninkaan valintaan Moran niityillä. Ruotsin
säätyvaltiopäivien juuret ovat vuodessa 1435 [ks. Bodin].
• Kristillistetyn Skandinavian viimeinen pakanatemppeli hävitettiin Uppsalasta vuonna 1090.
Vuonna 1280 Ruotsin kuningas julisti maahansa naisrauhan.
• Muinaisskandinaaviset Edda-teokset koottiin 1200-luvulla Islannissa. Saxo Grammaticuksen (n. 1150-1220) Gesta Danorum on latinankielinen teos tanskalaisten myyteistä ja historiasta. Norjalainen Konungs skuggsjá (n. 1250) eli ’kuninkaan peili’ oli oppikirja tulevalle hallitsijalle. Vanhin ruotsinkielinen kirjallinen teos on Eerikinkronikka (Erikskrönikan,
1320- tai 1330-luku).
– Ruhtinaiden kasvatuksesta kirjoitettiin paljon renessanssin aikana [ks. Erasmus; Machiavelli].
– Kuninkaan peili käsitteli poliittisten kysymysten lisäksi mm. revontulia (’pohjanpaloa’, engl. northern lights, aurora) laajemmin (ja luotettavammin) kuin mikään aikaisempi teos.
• Vuonna 1261 Norja otti Grönlannin haltuunsa ja vakiinnutti valtaansa myös Islannissa vuodesta 1262 alkaen. Tanska ja Norja elivät unionissa vuosina 1380-1814, ja Tanskan päästyä
niskan päälle vuonna 1536 Islannin asema vaikeutui [Kalmarin unionista, ks. Bodin]. Em.
pieni jääkausikaan ei helpottanut tilannetta.
Novgorod alkoi tuottaa harmia suomalaisille. Kansa oli kuitenkin päässyt ruotsalaisten yhteyteen; ensimmäiset vakituiset ruotsalaisten asutukset nykyisen Suomen puolella ovat 1100-luvulta
(aikaisemmat muuttajat olivat sulautuneet kantaväestöön). Vanhin tähän viittaava dokumentti
on vuodelta 1253, Birger-jaarlin ajalta. ’Suomea’ ei liitetty valmiiseen ’Ruotsiin’, vaan kehittymässä olleeseen (nykyistä paljon pienempään) Ruotsin valtakuntaan kuului alusta asti nykyisen
Suomen alueita. Vuonna 1270 karjalaiset joutuivat Novgorodin alaisuuteen, ja vuonna 1293 ruotsalaiset rakensivat Viipurin linnan venäläisiä vastaan. Turun rakentaminen kiihtyi vuonna 1310.
Vuonna 1323 Ruotsi ja Novgorod sopivat valtakuntiensa rajasta Pähkinäsaaren rauhassa. Pian
tämän jälkeen suomalaiset saivat em. poliittiset oikeudet.
• Vanhin suomalainen kirjallinen teos on 1200-luvulla latinaksi kirjoitettu Pyhän Henrikin
legenda. Tarina liittyy paljolti myyttisiin 1100-luvun ristiretkiin nykyisen Suomen alueelle.
Suomenniemi oli kristinuskolle vaikeampi käännytettävä kuin Skandinavia.
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– Legendasta poikkeava suomenkielinen Piispa Henrikin surmavirsi kirjoitettiin ylös
ehkä vasta uuden ajan alussa.

• Koko Itämeren alueen kattaneen yhtenäisen myöhäiskantasuomen [ks. Tacitus] viimeistään
viikinkiajalla [ks. Beda] alkanut jakautuminen oli erottanut mm. suomen ja viron kielet.
Käynnissä oli nk. varhaissuomen kausi, joka synnytti myös uusia murteita.
– Lounais-Suomen murre oli eronnut myöhäiskantasuomesta voimistuneen skandinaavisen vaikutuksen myötä; hämeen murre säilytti pisimpään vanhaa perintöä. Isompi
murreraja syntyi kuitenkin itäiseen karjalaan, joka vaikutti edelleen (läntisemmän)
savon murteen kehitykseen.
– Vanhan suomen kausi alkoi kirjoituksen myötä [ks. Luther ja Calvin].
• Ottar Haalogalantilainen (n. 900) teki retkiä Pohjois-Norjasta itään Kvenlandiaan ja Bjarmiaan, ja osoitti asujien olevan suomensukuisia kansoja. Kvenland oli kveenien maa Skandinavian pohjoisosissa, ja Bjarmia sijaitsi idempänä Jäämeren ja/tai Vienanmeren rannalla.
Molempia käsitellään keskiaikaisissa saagoissa noin vuoteen 1250 asti.
– Myös monia muita suomensukuisia kansoja eli muualla nykyisen Venäjän alueella.
Muualta maailmasta ei demokraattista kehitystä juuri löydy, vaikka muslimimaailma eli kultaaikaa noin vuosina 750-1250 [ks. Khwarizmi; Kindi ja Farabi; Ibn Sina; Haitham ja Biruni] ja
Kiina Tang- ja Song-dynastioiden [ks. Su Song ja Shen Kuo] aikoina vuosina 618-1279. Japanikaan ei mikään takapajula ollut [ks. Murasaki Shikibu].
• Eurooppa poikkesi muusta maailmasta suhteellisten autonomisilla kaupungeilla, joilla oli
oma byrokratiansa.
Musiikin [ks. Kindi ja Farabi] puolella myöhäiskeskiajalta tunnetaan Bingenin Hildegard (n. 10981179) ja Perotinus (n. 1155-1240). Edellisen musiikki oli monofonista gregoriaanista kirkkolaulua.
Kun kirkkolaulun melodiaa harmonisoitiin [ks. Theofrastos], syntyi homofonia. Vähitellen myös
polyfonia otettiin käyttöön; sillä tarkoitetaan moniäänistä musiikkia, jossa harmonian lisäksi on
vähintään kaksi eri melodiaa [ks. Cervantes]. Katoliselle kirkolle polyfonia oli radikaali uudistus,
sillä tekstin sanoma uhkasi jäädä taka-alalle. Kansanmusiikin puolella polyfonia oli yleisempää,
ja Euroopan lisäksi tunnettu myös Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Oseanissa. Myöhempi
termi on kontrapunkti. Polyrytmissä modifioidaan melodian sijaan rytmiä. Nykyään voidaan
puhua myös musiikin tekstuurista.
• Käytettyjen kirkkosävellajien eli (yleisemmin) moodien mukaan puhutaan modaalisesta
musiikista.
• Monofonia voi olla moniäänistä, jos kaikki laulavat samaa ääntä tai eroa on oktaavin [ks.
Pythagoras] verran, kuten esim. miesten ja naisten välillä.
• Moniäänisessä teoksessa yksittäisiä osuuksia kutsutaan stemmoiksi; yleisimmät ovat sopraano, altto, tenori ja basso.
Em. Suger kirjoitti 1140-luvulla goottilaisesta arkkitehtuurista [ks. Vitruvius; Brunelleschi ja
Alberti], jota esim. Pariisin Notre-Dame (rakennettu 1163-1250) edusti.
• 1100-luvulla syntyi tekstuura, ensimmäinen goottilainen kirjaintyyppi [vrt. Beda], joka oli
vaikeasti luettava [ks. Gutenberg].
• Tässä vaiheessa kaupunkisuunnittelu oli hylännyt antiikin ruutukaava-ajattelun [ks. Herodotos ja Thukydides].

5.21

Albert Suuri n. 1200 - 1280

Dominikaanimunkki [ks. Dominicus ja Franciscus], joka teki tunnetuksi Aristoteleen ja paljolti
tämän oppeihin perustuvaa arabialaista filosofiaa [ks. Ibn Sina]. Albert Suuri (Albertus Magnus)
oli myös kiinnostunut luonnontieteistä ja taloudesta. Hän oli skolastiikan [ks. Abélard; Tuomas]
johtohahmoja.
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• Albertin mukaan metafysiikka (järki) haluaa ymmärtää Jumalaa asioiden syynä, kun teologia on kiinnostunut Jumalan rakastamisesta. Albertin oppilas Tuomas käsitteli paljolti
samoja metafysiikan kysymyksiä kuin Albert.
Mineralogiaa [ks. Theofrastos; Ibn Sina] käsittelevässä teoksessa De mineralibus et rebus metallicis Albert tuki orgaanista fossiiliselitystä [ks. Thales; Ibn Sina; Gesner ja Cesalpino]. Kaivosala
[ks. Agricola] olikin ajankohtainen teollisuudenala (ks. alla). Albert kirjoitti myös eläintieteestä
[ks. Aristoteles] ja kasvitieteestä [ks. Theofrastos]. Hän mm. raportoi eräiden kasvien vuorokausirytmistä (De vegetalibus). Pääasiassa Albert välitti eteenpäin antiikin tietoa, esim. elohopean
myrkyllisyydestä [ks. Thales; Vesalius].
• Mm. Adelardin [ks. Dominicus ja Franciscus] teos Questiones naturales (n. 1107-1133) oli
enteillyt nousevaa luonnontieteellistä ajattelua. Alkemisti Michael Scotin (1175-1232) nimiin laitettu 1200-luvun alkupuolen teos sisälsi toimivia reseptejä erilaisten suolojen erottelemiseksi [kemiasta, ks. Aristoteles; Heron].
1100-luvun lopulta Euroopan kaupallinen vallankumous toi uuden talousmatematiikan [ks. Fibonacci] lisäksi säännölliset kansainväliset markkinat eli messut, joita suojasi kaupparauha ja
kauppalaki [lat. lex mercatoria, ks. Magna Carta]. 1200-luvun lopulla messutoiminta alkoi korvautua kauppakaupungeilla, joissa luvanvaraiset kauppiaat muodostivat raadin. Ennen osakeyhtiöitä (ks. alla) ulkomaankauppaa tekivät etenkin kauppahuoneet, jotka olivat perheyrityksiä.
Talous kiinnosti jopa kirkon oppineita: toisaalta kaupankäynnin ja kulutuksen synnillisyys oli
ilmeistä, toisaalta oppineiden elämä kävisi vaikeaksi, jos kaikki tekisivät köyhyyslupauksen. Jopa skolastikot puolustivat omaisuuden suojaa [ks. Tuomas; vrt. Ockham]. Esim. Albert ymmärsi
hyödykkeiden arvon riippuvan tuotantokustannusten lisäksi myös kysynnästä ja tarjonnasta [ks.
Guan Zhong; Justinianus]. Lainamarkkinat tuottivat edelleen ongelmia [ks. Fibonacci].
• Champagnen kuudesti vuodessa pidetyt messut tarjosivat kohtaamispaikan Välimeren ja
Itämeren alueen tuotteille.
• Kauppiaiden ja käsityöläisten killat eivät aina toimineen yleisen edun mukaisesti [ks. Machiavelli; Bodin].
• Hugh of Saint Victor (n. 1096-1141) oli korostanut kaupan hyödyllisyyttä kaikille osapuolille ja jopa sen merkitystä rauhalle (Didascalicon, 1130-luvun lopulta). Tyypillisempää oli
vielä kulutusta halveksiva moralisointi [ks. Machiavelli].
• Durandus de Saint-Pourçain (n. 1275-1332) ehdotti, että antolainaus rajattaisiin valtiolle.
Tähän Kiinan [ks. Ghazali ja Zhu Xi] malliin ei kuitenkaan menty.
Koska kaupungistuminen [ks. Dominicus ja Franciscus] vaati lisääntyvää tuotantoa ja kauppaa,
rahoitukseen liittyviä instituutioita [ks. Hammurabi; Solon; Polybios] luotiin uudelleen [ks. Boëthius]. Esim. kauppamatkoilla eräänlaista vakuutusturvaa [ks. Hammurabi; Mercator] tarjonneita
määräaikaisia kumppanuuksia käsiteltiin pisalaisessa teoksessa Constitutum Usus (1156). Ostovelkojen kauppa kehittyi, ja pankkimaisia palveluja [ks. Solon; Ghazali ja Zhu Xi] tarjonneista
kauppahuoneista kehittyi vähitellen pankkeja [ks. Machiavelli]. Vuonna 1172 Venetsiassa syntyi
valtion joukkovelkakirjojen esimuoto joukkolainan nostamiseen. Soiden kuivattaminen pelloiksi nykyisten Alankomaiden ja Belgian alueella onnistui keräämällä yhteen paikallisia resursseja,
joilla rakentaa patoja ja vettä pumppaavia tuulimyllyjä. Jälkimmäiset olivat juuri saapuneet
Eurooppaan [ks. Kindi ja Farabi].
• Venetsian vuoden 1172 laina oli pakollinen, mutta verosta poiketen sille myönnettiin korko
[ks. Hammurabi; Fibonacci]. Kaupunki soti Bysanttia [ks. Justinianus] vastaan päästäkseen tekemään kauppaa idän suunnalla, ja tämä projekti vaati pääomaa [Konstantinopolin
ryöstöstä, ks. Dominicus ja Franciscus].
• Ostovelkojen kaupasta: oletetaan että maassa A on myyjä 1 joka toimittaa tavaraa maahan
B ostajalle 2, ja että maassa B on myyjä 3 joka toimittaa tavaraa maahan A ostajalle 4.
Sen sijaan että B2 lähettäisi rahaa A1:lle ja A4 B3:lle, B2 toimittaa maksun B3:lle ja A4
A1:lle [vrt. Su Song ja Shen Kuo; Ghazali ja Zhu Xi]. Pankki on mitä tyypillisin välittäjä
tällaisessa toiminnassa.
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Hansaliitto alkoi kehittyä vuonna 1241 pohjoissaksalaisten Hampurin ja Lyypekin kaupunkien
liitosta. Laajetessaan se vaikutti myös suomalaisten elämään [ks. Bodin]. Pohjolaan tuotiin suolaa ja humalaa sekä (varakkaille) viinejä ja mausteita. Myös kankaita tuotiin. Vientiin meni
kalaa [ks. Beda] ja metalleja (ks. alla). Suomalaiset toimittivat mm. turkiksia, nahkoja, vuotia,
voita ja riihikuivattua ruista [tervasta, ks. Grotius]. Kauppa oli tyypillisesti luottamusta vaativaa
tilimyyntiä.
• Turun ja Viipurin [ks. Magna Carta] lähistöllä vaikuttivat hansakaupungit Tukholma ja
Tallinna (ja esim. Riika ja Visby). Hansalla oli toimistot Lontoossa ja Novgorodissa [ks.
Magna Carta] asti.
• Suolakalan ja voin vienti vaati runsasta suolan tuontia [ks. Ötzi].
• Tilimyynnin saatavia eivät odottaneet vain saksalaiset kauppiaat. Pohjolan talonpojat saivat tuotteistaan maksun usein vasta kun paikalliset kauppiaat olivat kaupanneet ne eteenpäin. Pankkien puuttuessa kauppiaat lainasivat rahaa hyviä kauppasuhteita ylläpitääkseen.
Hansalla, kuten monilla muillakin organisaatioilla, oli omia systeemejä postin välitykseen [ks.
Hammurabi; Herodotos ja Thukydides; Caesar]. Vuonna 1290 Omodeo Tasson yritys aloitti modernimman postinvälityksen Milanon, Venetsian ja Rooman välillä [suku jatkoi alalla pitkään,
ks. Gutenberg]. Myös kauppaoppaita luotiin.
• Francesco Balducci Pegolottin opas Libro di divisamenti di paesi (1335-1343) tunnettiin
myöhemmin nimellä Pratica della mercatura.
Ensimmäiset itsenäiset, so. lainoihin tms. sitomattomat, vakuutussopimukset solmittiin 1340luvun Genovassa. Vuonna 1347 Ruotsissa luotiin valtiollista sosiaaliturvan [ks. Caesar; Tacitus]
muotoa paloapumaksujen muodossa. Pohjolassa olikin totuttu tulipalopakkasiin.
• Vähitellen huomattiin, että kirkon [ks. Boëthius] lisäksi myös valtioiden tulisi auttaa köyhiä
[ks. Machiavelli].
Touloisen vesimyllyjen [ks. Arkhimedes; Boëthius] yhteenliittymä vuonna 1372 oli ensimmäinen
moderni osakeyhtiö: tämän Honor del Bazaclen perustuskirja oli osapuolten keskinäinen sopimus,
osakkeet olivat siirtokelpoisia ja osakkailla oli rajoitettu vastuu [ks. Polybios]. Aikaisemmin vähemmän moderneja osakeyhtiöitä oli perustettu kaivosalalle. Valu- ja takkiraudan valmistuksessa
tarvittava masuuniteknologia oli yleistynyt Euroopassa vuosina 1100-1300.
• Ruotsin Falunissa oli kaivettu kuparia [ks. Ötzi] noin vuodesta 1000 alkaen; kirjallisia dokumentteja toiminnasta on vuodesta 1288 alkaen. Toiminta yhtiöitettiin kuninkaan perustuskirjalla vuonna 1347 (Stora-yhtiö on tätä perua).
• 1200-luvulta alkaen Ruotsissa louhittiin myös rautaa [ks. Fu Hao; Hesiodos]. Vanhimmat
arkeologiset todisteet masuuneista on löydetty juuri Ruotsista. Suomessa laajempi kaivostoiminta alkoi 1500-luvulla [ks. Agricola].

5.22

Petrus Peregrinus n. 1269

Sotilasinsinööri ja varhainen fyysikko [optiikasta, ks. Haitham ja Biruni]. Peregrinus (Pierre
de Maricourt) tutki magnetismia [ks. Thales] ja kompassia [ks. Su Song ja Shen Kuo]. Hänen
Epistola de magnete (n. 1269) oli kirjeen muotoon kirjoitettu tieteellinen julkaisu. Lisäksi Jacob
ben Machir ibn Tibbon (n. 1236-1304) kirjoitti teoksen kvadrantista [ks. Ptolemaios; Khwarizmi]
noin vuonna 1290.
• Teoksissa De untensilibus ja De naturis rerum (molemmat n. 1187) Alexander Neckam
(1157-1217) ei esitellyt kelluvaa kompassineulaa enää uutena keksintönä. Periaatteessa on
mahdollista että viikingeillä on asian kanssa jotain tekemistä [ks. Haitham ja Biruni].
Peregrinus tutki mm. magneetin muodostaman kentän muotoa ja määritteli näin magneetin kohtiot (eli navat ’pohjoinen’ ja ’etelä’). Hän kuvasi magneettien välisiä voimia: samannimiset kohtiot hylkivät toisiaan, erinimiset vetävät toisiaan puoleensa. Lisäksi magneetin katkaisu tuottaa
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kaksi magneettia ja voimakkaampi magneetti neutralisoi heikomman. Peregrinus kuvasi myös
magneetille perustuvaa moottoria ja haaveili ikiliikkujasta.
Peregrinus tiesi että magnetisoidun neulan voi ripustaa vapaasti painopisteestään (engl. dry pivoted compass), jolloin se liikkuu ilman suurempaa kitkaa. Tällaiset kompassit yleistyivät Euroopassa ja muslimimaailmassa 1300-luvulla.
Kompassin toimintaa Peregrinus selitti kosmologisella teorialla, eli hän ei pitänyt maapalloa
magneettina [ks. Gilbert].
Ibn Tibbonin teos käännettiin hepreasta latinaksi jo vuonna 1299. Astrolabin [ks. Hipparkhos]
ja kvadrantin avulla saattoi määritellä leveysasteen mittaamalla auringon korkeuden paikallisen
keskipäivän aikaan. Nämä laitteet olivat tärkeitä eurooppalaisten tutkimusmatkoilla [ks. Mercator].
• Pituusasteen määrittäminen olikin paljon vaikeampaa, vaikka periaatteessa paikallisajan
tunteminen olisi riittänyt: myrskyävällä merellä luotettavasti toimivia kelloja ei tunnettu.
• Kvadrantti on astrolabin yksinkertaistus. Sen sijaan oktantti ja sekstantti ovat myöhempiä
kvadrantin parannuksia.

5.23

Roger Bacon n. 1214 - 1294

Tutkija, joka puolusti matematiikkaa, kokeellista tiedettä ja teknologiaa [ks. Francis Bacon].
Baconin päätyö oli Opus majus (1266-1267).
Lasista [ks. Hammurabi; Theofrastos; Heron] oli valmistettu alkeellisia linssejä jo varhain [ks.
Seneca; Ptolemaios]. 1100-luvulta alkaen oli lasin valmistuksessa otettu merkittäviä kehitysaskeleita, ja lisäksi Haithamin optiikkaa käsittelevä teos [ks. Haitham ja Biruni] oli käännetty
latinaksi noin vuonna 1200 [ks. Dominicus ja Franciscus]. Sen myötä valon heijastumis- ja taittumislait olivat tulleet tutuiksi. Bacon oli ensimmäinen tutkija joka puhui näiden yhteydessä
luonnonlaeista (lat. lex reflexionis, lex fractionis).
• 1290-luvulla Venetsiassa säädettiin lakeja, jotka vaikeuttivat paikallisen Murano-lasin valmistuksen salojen leviämisen ulos kaupungista [varhaisista patenteista, ks. Brunelleschi ja
Alberti].
Bacon tutki mahdollisesti 1280-luvulla Italiassa keksittyjä silmälaseja [ks. da Vinci]. Sateenkaaren
hän selitti vesipisaroiden yhteisvaikutuksena, ja Theoderic Freiburgilainen (n. 1250-1310) todisti
asian tutkimalla valon heijastumista niiden sisällä (De iride, 1304). Al-Farisi (1267-1319) julkaisi
(Theodericista riippumattomat) samansuuntaiset tulokset vuonna 1309.
• 1200-luvun lopulla sateenkaarta tutki myös mm. Witelo.
• Jo silmälasit tekivät ihmisistä osittain kyborgeja, biologian ja tekniikan yhdistelmiä.
Italian kehittyvä lasiteknologia oli tehostanut jo kauan tunnettua tislausta [ks. Heron; Kindi ja
Farabi], ja Taddeo Alderottin (n. 1210-1295) keksimä vesijäähdytys oli uusin, jopa ratkaiseva,
innovaatio. Sen lisäksi kemian tutkimusta edesauttoi vaakojen kehitys; aiheesta kirjoitti 1200luvulla etenkin Jordanus Nemorarius.
• Kiinassa vahva alkoholi oli yleistä jo Baconin aikoihin, mutta lännessä se yleistyi hitaasti
vuosisatojen saatossa eli noin 1500-180010 .
– Riisiviinistä syntyi riisiviinaa ja rypäle- ja hedelmäviineistä brandyjä kuten esim. konjakki. Oluen valmistus inspiroi tuottamaan viskejä ja myöhemmin ginejä ja vodkia.

10 Slingerland
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Bacon levitti kiinalaisia ruudin [ks. Su Song ja Shen Kuo] valmistusohjeita. Ruudissa suola [ks.
Ötzi] nimeltään salpietari [ks. Boyle] yhdistettiin rikkiin (S) ja hiileen (C). Tykkejä valmistettiin
1300-luvulla sekä idässä että lännessä [ks. Regiomontanus], ja ne olivat pitkään tärkeämpiä kuin
musketin kaltaiset hitaasti kehittyvät käsiaseet [ks. Agricola]. Tykkien ammukset olivat joko
kivistä tehtyjä tai raudasta valettuja. Vaikka ruutia käytettiin myös pommeihin, vasta 1600luvulla räjäytyksiä hyödynnettiin kaivoksissa ja kanavien kaltaisissa rakennustöissä.
• Jousiaseiden aatelia oli pitkäjousi (engl. longbow), jolla pystyi läpäisemään jopa haarniskan.
• Ilotulitteita lukuun ottamatta ruutipohjaiset raketit eivät toimineet kelvollisesti.
• Vaikka ’räjähdyksiä’ tuotettiin myös höyryllä [ks. Heron], ilmiö ei ollut tehokas [ks. Boyle].
Bacon spekuloi erilaisilla koneilla [ks. Arkhimedes; Heron; Dominicus ja Franciscus; golemista, ks. Ghazali ja Zhu Xi]. Tämä näkyi mm. Ramon Llullin (n. 1232-1316) ’logiikkakoneessa’
[myöhemmästä kehityksestä, ks. da Vinci; Napier].
• Llullin laite oli väittelytyökalu, jolla piti käännyttää muslimeja kristinuskoon. Samalla hän
tuli tutkineeksi vaalimatematiikkaa!
Bacon puhui ’mielen kielestä’, jonka tulisi olla logiikan tärkein tutkimuskohde [ks. Ockham].
Vaikka luonnollisten kielten kieliopit [ks. Panini ja Kautilya; Priscianus] vaihtelivat [olivat ’epäloogisia’, ks. Kindi ja Farabi], taustalla oli — ontologisista syistä — jotain yhteistä. Nk. modistien
mukaan puhuja ja kuuntelija tekevät myös yhteistyötä11 .
• Modistit hyödynsivät jakoa kieleen, ajatteluun ja todellisuuteen [ks. Aristoteles] ja yrittivät
hyödyntää syntaktista ajattelua logiikassa.

5.24

Tuomas Akvinolainen 1225 - 1274

Tunnetuin skolastikko [ks. Abélard; Albert]. Platon oli jo kristillistetty [ks. Plotinos; Augustinus]
ja Tuomas pyrki samaan tämän oppilaan [Aristoteleen] oppien kanssa. Aristoteleen tavoin, ja
toisin kuin Platon ja Augustinus, Tuomas ymmärsi tunteiden ja ihmisen kehon merkityksen
filosofiassaan. Tuomas kanonisoitiin vuonna 1323.
• Uudet käännökset [ks. Dominicus ja Franciscus] tarjosivat käyttöön sekä Aristoteleen aikaisemmin tuntemattomia teoksia että islamilaisen maailman Aristoteleen teosten kommentaareja ja teorioiden jatkokehittelyjä. Etenkin Avicenna [Ibn Sina] oli Tuomakselle tärkeä
lähde.
– Ibn Rushdin [Averroës, ks. Ghazali ja Zhu Xi] ’aristotelismi’ oli radikaalimpaa kuin
uusplatonismia [ks. Plotinos] hyödyntäneen Ibn Sinan. Muutenkin tarpeeksi radikaalina nähty Tuomas kiisti kuuluvansa ’averroisteihin’.
• 1900-luvun alkupuoliskolla Tuomaksen filosofiaa elvyttänyt uustomismi jäi elämään kristillisessä teologiassa.
Tuomas tavoitteli järjen ja uskon yhdistämistä, vaikka olettikin osan uskonnollisista totuuksista
olevan järjen ulkopuolella [ks. Zenon ja Khrysippos]. Ero luonnollisen ja ’ilmoitetun’ teologian
välillä on siinä, että vain edellisen tarvitsi todistella Jumalan olemassaoloa. Aikaisemmat todistukset olivat olleet kosmologisia [ks. Aristoteles], teleologisia [ks. Cicero], moraalisia [ks. Plotinos]
ja ontologisia [ks. Ibn Sina; Abélard]. Teoksessa Summa theologiae (1266-73) Tuomas yhdisteli
kolmea ensimmäistä esittämällä, että
• Asiat ovat liikkeessä, joten on olemassa ensimmäinen liikuttaja.
11 Adamson

(2019)

5.24. TUOMAS
•
•
•
•

121

Asioilla on syynsä, joten on ensimmäinen vaikuttaja.
Asiat ovat olemassa, joten on luoja.
Täydellinen hyvyys on olemassa, joten sillä on lähteensä.
Asiat on suunniteltu, joten niillä on tarkoitus.

Kolminaisuusoppia [ks. Jeesus; Augustinus] Tuomas selitti (1) Isän käsitteestä lähtien. (2) Poika
syntyy kun Isä ymmärtää itseään intellektuaalisesti (”sisäisenä sanana”). Ymmärrys ja järki ovat
kuitenkin eri asioita kuin tahto [ks. Platon; Zenon ja Khrysippos]. (3) Tahto, so. Isän ja Pojan
välinen rakkaus, luo Pyhän hengen. Tämän kaltaista selitystä oli kehitelty jo jonkin aikaa, ja
myös Henri Ghentiläinen (1217-1293) oli aktiivinen.
• Tuomakselle kolminaisuudessa oli (ontologisesti) kyse relaatioista, Henrin etsiessä jotain
konkreettisempaa. Ongelma oli, että ajatuksia sekä yhdestä että kolmesta Jumalasta pidettiin kerettiläisinä.
Kolminaisuusopin lisäksi ehtoollinen, Jeesuksen ylösnousemus ja enkelit tarjosivat ontologisia ongelmia. Niiden innoittamana Tuomaksen oppilas Aegidius Roomalainen (1243-1316) pohti aineen
tiivistymistä ja laajenemista. Hän liitti aineen määrään (1) tilavuuteen perustuvan muuttuvan
ja (2) paljouteen perustuvan muuttumattoman avaruudellisuuden [ks. Oresme].
Siitä, että kaikki Jumalan luoma oli hyvää, johdettiin kaikkiin olioihin pätevät transsendentaalikäsitteet oleva, yksi, tosi ja hyvä. Philippe le Chancelier (n. 1160-1236) esitti, että viitatessaan
’kaikkeen mitä on olemassa’ (olevaan), ekstensionaalisesti ne voitiin tulkita yhdeksi ja samaksi
asiaksi. Muut transsendentaalit eroavat olevasta intensionaalisesti. Esim. kauneutta Tuomas ei
pitänyt transsendentaalikäsitteenä, koska se selittyy jo hyvän avulla (ks. alla). Ibn Sinan tavoin
Tuomas piti transsendentaaleja intuitiivisina metafysiikan peruskäsitteinä.
• Yksi on olevaa, johon lisätään vain jotain negatiivista, so. osien puutetta. Totuus on olevaa
koska kaikki oleva voidaan käsittää. Hyvä on olevaa koska se liittyy tahtoon12 .
• Tässä kehitettiin jo sellaista intensionaalisuuden käsitettä, joka arkisemmassa kielifilosofiassa soveltuu Venus-ongelmaan [ks. Parmenides ja Zenon].
Tietoteoriassa [ks. Parmenides ja Zenon] Tuomas määritteli käsitteitä kuten epäilys, mielipide,
uskomus, tieto ja ymmärrys. (1) Mielessä ei ole mitään, mitä ei ensin olisi ollut aisteissa. Vastasyntyneen mieli on tyhjä taulu (lat. tabula rasa), johon kokemus kirjoittaa jälkensä. (2) Toisaalta vasta järjen muokkauksella aistihavainnoista muodostuu todellista tietoa ja ymmärrystä [ks.
Epikuros; Zenon ja Khrysippos].
• Siinä missä aistit tavoittavat vain yksittäisiä olioita, abstrahoinnin avulla on mahdollista saada tietoa myös universaaleista eli yleiskäsitteistä, jotka Tuomas sijoitti Aristoteleen
maltillisen realismin tavoin itse olioihin. Ihmisen hallussa on kuitenkin vain käsitteitä [konseptualismista, ks. Abélard]. Toisaalta Jumalan mieli on myös mukana prosessissa [ks.
Platon].
Tuomas piti älyä yksilöiden ominaisuutena. Näin hän seurasi Aristoteleen alkuperäisiä oppeja
Augustinuksen ja islamilaisen ’jumalan valo’ –tulkinnan sijaan. Kognitio — käsitteiden luominen
ja käyttö — oli ruoansulatukseen verrattava ruumiillinen toiminto. Vapaa tahto [ks. Zenon ja
Khrysippos; Augustinus] perustui siihen, että — toisin kuin teoreettisessa deduktiivisessa ajattelussa — todellisen elämän ongelmat koskevat kontingentteja ilmiöitä, joissa rationaalisella ajattelulla on enemmän vapausasteita. Tuomaksen antiikista periytyvässä intellektualismissa tahdon
tekemä valinta perustuu uskomuksiin siitä, mikä on parasta: harkinta rajoittaa vapautta. Sen
vastaista voluntarismia [ks. Ockham] kannatti esim. em. Henri. Vastaavasti Tuomaksen mukaan
edes Jumala ei voi luoda nelikulmaista ympyrää.
• Ihmisen rationaalinen sielu oli yksi muoto, jolla oli useita (myös alempia) kykyjä. Tai
vieläkin radikaalimmin: sielu ja keho muodostavat ykseyden jolla on yksi muoto.
12 Adamson
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• Tuomaksen mukaan sielu asettui poikasikiöön 40 ja tyttösikiöön 90 päivää hedelmöityksen
jälkeen. Nykyinen aborttikielto perustuu katolisen kirkon vuoden 1869 uuteen tulkintaan.
Tunteita [ks. Platon; Aristoteles] luokitellessaan Tuomas hyödynsi Platonin jakoa halu- ja intosieluun; vastaavat latinan termit olivat concupiscibilis ja irascibilis. Halutunteisiin liittyy liikuttavaa
voimaa (vis motiva), joka esim. rakkauden (suuntautuminen) tapauksessa tuottaa ensin halua
(eteneminen) ja lopulta iloa (saavuttaminen)13 . Intotunteet edellyttävät aina jonkun halutunteen, ja niiden kaksi vaihtoehtoa liittyvät erisuuntaisiin liikkeisiin (suuttumus on erikoistapaus,
ks. kuva).
• Tuomaksen mukaan ensimmäiset (tunne)liikkeet ovat epäsuorasti tahdonalaisia [vrt. Augustinus], koska keskittymällä arvokkaisiin asioihin niitä syntyisi vähemmän [heikkotahtoisuudesta, ks. Aristoteles].
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Kardinaalihyveiksi Tuomas listasi [Aristoteleen tavoin] harkitsevaisuuden, oikeudenmukaisuuden, kohtuullisuuden ja mielenlujuuden. Jumalasta riippumaton etiikka mahdollisti antiikin filosofien kunnioittamisen [ks. Dante]. Vaikka Augustinuksen (monien Tuomaksen kollegojen) mukaan todellinen moraali vaati (tiedon tavoin) Jumalan aktiivista toimintaa, Tuomas ei halunnut
kristillistää etiikkaa näin radikaalisti. Toisaalta Aristoteles oli korostanut filosofisen mietiskelyn
tärkeyttä, ja Tuomas täydensi ’poliittista’ etiikkaansa teologisilla hyveillä usko, toivo ja rakkaus
[vrt. Augustinus].
• Tuomas katsoi että synnillisen valehtelun rinnalla oli olemassa valkoisia valheita ja humoristista liioittelevaa tarinankerrontaa [ks. Augustinus]. Runouteen tämä vapaamielisyys ei
yltänyt (ks. alla).
• Jumala haluaa suoraan vain hyvää. Kaksoisvaikutuksen periaatteen mukaan Jumala haluaa
epäsuorasti myös pahaa, mutta vain hyvää tarkoittavan teon sivuvaikutuksina. Varsinaisen
pahan Jumala vain sallii; ihmiset ovat vastuussa omista synneistään.
• Vaikka mikä tahansa yksittäinen synti oli vältettävissä (ks. yllä), ihminen ei kuitenkaan voi
olla synnitön. Myöhemmin välttämättömyyden moraalinen aspekti erotettiin fysikaalisesta
ja loogisesta.
Tuomas loi yhteyttä pakanallisen luonnonoikeuden [ks. Aristoteles; Zenon ja Khrysippos; Cicero]
ja Jumalan välille. Hän erotti (1) ihmisen luontoon ja järkeen perustuvan luonnollisen lain, (2)
yhteisön lain, jolla turvataan maallista hyvää, (3) pyhien kirjojen jumalaisen lain ja (4) Jumalan
ikuisen ja tuntemattoman lain. Tuomaksen mukaan Jumalan ikuinen laki näkyy luonnollisessa
laissa [ks. Magna Carta], jota eri yhteisöjen lait puolestaan soveltavat omien tarpeidensa mukaan.
Lisäksi vaikka omistusoikeudella on luonnonoikeudellinen perusta [vrt. Ockham], se hyödyttää
myös yhteiskuntaa [ks. Albert].
• Tosin vaikka etiikka ei olisikaan metafyysisesti Jumalasta riippuvaa [ks. Platon, vrt. Ockham], Jumalalla voisi olla episteeminen ja/tai motivoiva rooli.
Estetiikassa kohde oli Tuomaksen mielestä arvokas, jos sen tarkastelu ja käsittäminen tuotti
mielihyvää. Tämä oli muutos klassisiin, kohteen ominaisuuksia painottaviin teorioihin nähden.
13 Myllykangas

ja Pietikäinen (2017)
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Tuomas suhtautui epäilevästi runouteen, jonka vaikeasti tulkittava metaforinen kieli [ks. Aristoteles] samaistettiin usein valehteluun. Sen sijaan pyhien tekstien metaforisuus johtuu niiden
pyrkimyksestä kuvata aistein tavoittamatonta todellisuutta [ks. Augustinus].
• Kauneus on em. transsendentaalisen hyvän taipumusta olla miellyttävää.
• Tuomas yhdisteli Plotinoksen ja Augustinuksen ajatuksia kolmessa kauneuden välttämättömässä ehdossa: (1) harmonia, osien sopiminen yhteen, (2) ehjä kokonaisuus ja (3) kirkkaus ja loisto. Tuomaan teoriassa kauneuden käsittämiseen liittyi myös melankoliaa, koska
kauneus on ohimenevää, puutteellista ja harvinaista.
• Bonaventura (1221-1274) esitti, että kauneuden käsitys ei synny kohteen kauneudesta vaan
sen hyvästä esittämisestä: esim. pirun kuvaa voi sanoa kauniiksi jos se tuo hyvin esiin
paholaismaisen rumuuden [ks. Aristoteles].
Skolastinen järjen korostus kiusasi fransiskaaneja [ks. Ockham] ja myöhemmin humanisteja [ks.
Petrarca; Erasmus]. Auktoriteettiusko osoittautui lopulta yhtä paljon humanismin kuin skolastiikan ongelmaksi [ks. Regiomontanus]. Tuomas toi kirjoituksissaan aina esiin ajatteluaan vastaan
esitetyt argumentit, ja skolastikot saattoivat spekuloida [Aristoteleen vastaisesti] esim. äärettömällä avaruudella.
• Humanistien kritiikki johtui osittain tyylillisistä seikoista. Tuomaksen kirjoitustyyli nähtiin kuivana ja pedanttisena, ja uusplatoninen lennokkuus miellytti enemmän. Nykyään
Tuomaksen latinaa arvostetaan.
Vaikka antiikin tieteen vanhanaikaisuudesta oli keskiajalla jo merkkejä, yliopistot [ks. Dominicus
ja Franciscus] tukeutuivat siihen vuosisatoja [poikkeuksiakin oli, ks. Vesalius]. Eurooppalaiset
’ideoiden markkinat’ laajenivat yliopistojen ulkopuolella. Esim. hallitsijat alkoivat tukea [taiteen
lisäksi, ks. Caesar] myös tutkijoita [ks. Machiavelli]. Vaikka kehitys oli hidasta, se oli todellista
[vrt. Ghazali ja Zhu Xi].
• Skolastikot eivät pähkäilleet, kuinka monta enkeliä mahtuu tanssimaan nuppineulan päässä. Tämä karikatyyri keksittiin 1600-luvulla silloisia yliopistoja kuvaamaan.

5.25

Marco Polo n. 1254 - 1324

Tutkimusmatkailija. Teoksessa Marco Polon matkat (Il Milione, 1298-1299) Polo kertoo mm.
Kiinan Yuan-dynastian (1279-1368) ensimmäisestä keisarista, Kublai-kaanista. Osittain Polon
vaikutuksesta Aasiaan alettiin etsiä vesireittiä [ks. Mercator].
• Mongolijohtoinen [ks. Ghazali ja Zhu Xi] Yuan-dynastia seurasi Song-dynastiaa [ks. Su
Song ja Shen Kuo]. Japaniin asti mongolit eivät päässeet vuosien 1274 ja 1281 yrityksistä
huolimatta.
• Paperi [ks. Justinianus] saapui muslimimaailmasta Eurooppaan vasta näinä aikoina.
Kiina oli vielä voimissaan. Hydrauliikkainsinööri ja matemaatikko Guo Shoujing (1231–1316)
laski uuden kalenterin vuonna 1280. Hän rakensi vielä kelloja, mutta taito unohtui pian. Wang
Zhen (1290–1333) kirjoitti maataloudesta ja kuvasi mm. uusien puisten irtokirjainten käyttöä
kirjapainossa (Nong Shu, 1313). Vuoteen 1490 mennessä käytössä olivat jo pronssiset irtokirjaimet.
• Kirjapainolla ei Kiinassa ollut samanlaista käytännön merkitystä kuin myöhemmällä eurooppalaisella keksinnöllä [ks. Gutenberg].
• Tietotaidon vähetessä [ks. Ghazali ja Zhu Xi] 1600-luvulla kalenteri piti tilata eurooppalaisilta jesuiitoilta.
Polon matkoista ei ole todisteita, eikä hän välttämättä käynyt Kiinassa asti. Pitkiäkin matkoja
toki tehtiin. Kiinalainen kristitty munkki Rabban Bar Sauma (n. 1220–1294) vieraili vuosina
1287-1288 Euroopassa Kublai-kaanin toimeksiannosta. Teoksessa Rihlah Ibn Battuta (1304-1377)
kuvaa omia, Polon hengessä tehtyjä matkojaan.
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• Pololla oli kuitenkin oikeaakin tietoa Kiinasta. Hän toi esim. pastan ja jäätelön reseptit
Eurooppaan.
• Idrisi (n. 1100-1165) oli tunnettu vuoden 1154 maailmankartasta ja teoksesta Geografia.

5.26

Dante Alighieri 1265 - 1321

Runoilija, joka loi italian kirjakielen, eli — toisin kuin vielä monet kollegansa — ei kirjoittanut
enää latinaksi. Renessanssia [ks. Petrarca] pohjustaneen Danten päätyö oli allegorinen runoelma
Jumalainen näytelmä (Divina commedia, n. 1307-1321).
Jumalaisen näytelmän matkassa helvetin, kiirastulen ja paratiisin läpi tiivistyy keskiaikainen
maailmankuva. Esim. helvetissä kärsivät rahanlainaajat [ks. Solon] eli ’koronkiskojat’ [ks. Fibonacci; Albert]. Kiirastuli on paratiisin eteinen. Perinteisen käsityksen mukaan kastamattomina
kuolleet vauvat joutuivat helvettiin, mutta kirkko [Tuomas] oli spekuloinut heille myös limbusta,
eräänlaista välitilaa. Dante sijoitti sinne myös esikristillisen ajan moraalisiksi tiedettyjä filosofeja.
• Vaikka moralisointi ennemmin loi kuin vähensi lainamarkkinoiden lieveilmiöitä, muutos
oli hidasta [ks. Machiavelli]. Geraldus Odonis (1285-1349) perusteli korkoa sillä, että (1)
lainaan liittyy riski ja (2) pois lainattua rahaa ei voi itse hyödyntää tuottavasti.
• Moraali ilman uskoa oli — ja on yhä — ongelma uskonnoille [ks. Laozi ja Gautama; Platon;
Aristoteles; Zenon ja Khrysippos; Augustinus; Tuomas].
Dante halusi laajentaa tekstien tulkintaa Raamatusta [ks. Augustinus] myös runouteen [hermeneutiikasta, ks. Zenon ja Khrysippos; Shakespeare].

5.27

William of Ockham (Vilhelm Okkamilainen) 1280 1347

Fransiskaanimunkki [ks. Dominicus ja Franciscus], joka vastusti skolastiikkaa [ks. Albert; Tuomas]. Vaikka logiikka [ks. Aristoteles; Zenon ja Khrysippos; Abélard] oli filosofiassa tärkeää,
uskonnollisissa ja moraalisissa kysymyksissä järjellä ei ollut sijaa. Ockham jatkoi Johannes Duns
Scotuksen (n. 1266-1308) aloittamaa työtä, tosin joskus tätä vastustaen. Ockhamin oppilas Jean
Buridan (1300-1385) oli erityisen merkittävä filosofi.
Tahdon [ks. Platon; Zenon ja Khrysippos] filosofiassa Scotus kehitti voluntarismia, radikaalia
vapaan tahdon teoriaa: jopa järki on alisteinen tahdolle [vrt. Tuomas]. Näin hän kehitti modaliteetteihin liittyvää teoriaa loogisista (ristiriidattomista) mahdollisuuksista. Kontingenssiin
liittyy kaikki mikä voisi tapahtua, vaikka ei koskaan (meidän maailmassa) tapahtuisikaan. Tämä modaliteetin aitoja vaihtoehtoja sisältävä synkroninen tulkinta mahdollisti kontrafaktuaalisen ajattelun [sen kieltävästä diakronisesta tulkinnasta, ks. Aristoteles]. Vastaavasti Ockham
puhui kuvitelluista tilanteista. Sekä Scotus että Ockham käsittelivät myös tahdon passioita, so.
intellektuaalisen sielun tunteita [ks. Platon]. Tämä lievensi tahdon ja tunteiden eroa.
• Ajatus kontrafaktuaalisuudesta oli tärkeä tieteellisen ajattelun kehitykselle. Myöhempi filosofia on operoinut mahdollisilla maailmoilla.
Universaalikiistassa [ks. Platon; Plotinos] Scotus tasapainoili (monien muiden tavoin) jyrkän
nominalismin [ks. Zenon ja Khrysippos] ja äärirealismin [ks. Platon] välillä. Hänen teoriaansa
on pidetty konseptualismia [ks. Abélard] vahvempana maltillisena realismina [ks. Aristoteles].
Toisaalta Scotus korosti yksilöoliota tavalla, joka luisui kohti nominalismia: (1) universaaliutta
ei voi erottaa yksilöä yksilöivästä ’tämyydestä’ [ks. Aristoteles] ja (2) yksilöolioita voi kokea
tuttuuden perusteella, ilman analyyttistä universaaliuden käsitettä.
• Petrus Johannes Olivi (1248-1298) puolusti nk. naiivia realismia, joka ei vaadi representoivia käsitteitä (mutta ks. alla).
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• ’Tämyys’ (lat. haecceitas, engl. haecceity, thisness) kuvaa ’miksi yksilö on se yksilö joka
se on’. Kyse on essentiasta [ks. Aristoteles; Ibn Sina; Abélard] sen yksilöllisessä muodossa.
Scotuksen mukaan esim. Musti-lemmikissä yhdistyy ’koiruus’ (unversaalius) ja ’mustisuus’
(tämyys) erottamattomalla (formaalilla) tavalla.
– ’Mikyys’ eli kvidditeetti (lat. quidditas, engl. quiddity) viittaa [aristoteeliseen] substanssiin ja universaalitason essentiaan.
Scotus, jolle synti merkitsi Jumalan tahdon uhmaamista, korosti kristillistä velvollisuus- ja kuuliaisuusetiikkaa Tuomaksen onnellisuusetiikan sijaan. Voluntarismi kattoi myös Jumalan, joka
näin kykeni rikkomaan jopa logiikan lakeja [vrt. Tuomas]. Luonnonoikeuteen [ks. Platon; Aristoteles; Cicero; Tuomas] kuului vain Jumalan rakastaminen (kolme ensimmäistä käskyä), ja muuten
hyvä on hyvää vain siksi, että Jumala sitä haluaa. Scotus katsoi, että aikomusten lisäksi synnissä myös teoilla on merkitystä. Moraalin absoluuttista riippuvuutta Jumalan tahdosta tuki myös
Ockham, mutta hän korosti vain motiivien merkitystä [ks. Abélard].
• Puhutaan etiikan ’jumalaisesta komentoteoriasta’ (engl. divine command theory).
• ”Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa” ja ”älä tee aviorikosta” ovat eri asioita, mutta molemmat Jumalan käskyjä.
• On myös kysytty, pystyykö Jumala luomaan niin raskaan kiven, ettei jaksa sitä itse nostaa?
Teoksessa Summa logicae (n. 1320-1328) Ockham systematisoi termien logiikkaa. Hän pohjusti
substituutioperiaatetta, joka korosti logiikan formaalisuutta. ’Ockhamin partaveitsen’ mukaan
yksinkertaiset selitykset, sellaiset joissa oli minimaalinen määrä entiteettejä, ovat parhaita. Tältä
pohjalta Ockham supisti kategorioiden [ks. Aristoteles] määrän kahteen: substanssiin ja kvaliteettiin. Lisäksi hän kritisoi aristoteelisia käsitteitä kuten finaaliset syyt, kappaleiden luonnolliset
paikat ja liikkumattomat liikuttajat. Toisaalta Walter Burley (n. 1275-1345) korosti [Abélardin
keksimien] propositioiden merkitystä kategorioita monimutkaisimpina entiteetteinä.
• Edellä minimaalinen tarkoittaa samaa kuin Chattonin (ks. alla) huomio, että entiteettejä
pitää kuitenkin postuloida niin paljon kuin kunkin asian selittämiseksi on tarpeen.
• Adam de Wodeham (1298–1358) käytti termiä ”complexe significabile” ja nykyään puhutaan asiantiloista (engl. states of affairs) tai faktoista.
Ajattelua Ockham käsitteli mielen kieli –teorian pohjalta [ks. Roger Bacon]. Toisin kuin luonnolliset kielet, mielen kieli on samanlainen kaikilla: sen merkit (käsitteet ja intentiot) ovat luonnollisia, eivät konventionaalisia. Walter Chatton (n. 1290-1343) ehdotti, että kognitiossa käsitteitä
voi olioiden sijaan vastata kognitiivinen aktiviteetti [ks. Aristoteles], ja Ockham hyväksyi tämän ’partaveitsen’ käytön. Tässä yhteydessä Ockhamin universaaleja koskenut konseptualismi
muuttui nominalismiksi. Ockham korosti myös mielen kielen diskursiivisuutta [ks. Platon].
• Buridanin mukaan luonnollisen kielen konventiot riippuvat kontekstista.
• Myös Buridanin oppilas Albertus Saksilainen (n. 1320-1390) tuki Chattonin ajatusta.
Richard Rufus (k. n. 1260) oli jatkanut aristoteelista heittoliikkeen teorian kritiikkiä [ks. Boëthius; Ibn Sina]. Samalla hän kehitti käsitteen, jota Buridan kutsui impetukseksi. Buridan esitti
että tekijät kuten ilma ja kappaleiden pyrkimys alaspäin vähentävät impetusta. Hän jopa esitti, että impetus riippui kappaleen painosta ja nopeudesta (joiden tulo on nykyinen liikemäärä).
Tämä mahdollisti spekulaation, että maapallo pyörisi akselinsa ympäri [ks. Aryabhata; Kopernikus].
• Moderni inertia on kappaleen taipumus vastustaa liiketilansa muutosta, eikä impetuksessa
ollut vielä kyse ihan samasta asiasta.
Teoksessa Opus nonaginta dierum (1332) Ockham käsitteli subjektiivisia oikeuksia; puhutaan
myös vapausoikeuksista ja aktiivisista oikeuksista [ks. Machiavelli]. Tärkeää oli oikeuksien hyödyllisyys, ei niiden luonnollisuus. Etenkin omistusoikeus herätti keskustelua [ks. Platon; Zenon ja
Khrysippos; Tuomas; More]. Radikaalia köyhyyttä oli puolustanut mm. em. Olivi, ja Ockham oli
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samoilla linjoilla. Myös esim. John Wycliffe (1320-1384) vastusti omistusoikeutta uskonnollisin
perustein. Toisaalta paavi Johannes XXII tuki [kuten myös Tuomas oli tehnyt] omistusoikeuden
luonnollisuutta vuoden 1328 bullassaan.
• Hallussapidon ja omistuksen suhdetta käsitellyt Bartolus Sassoferratolainen (1314-1357)
määritteli jälkimmäisen oikeutena tuhota kohde jos sitä ei muussa laissa ole kielletty.
• Wycliffe piti Raamattua suurempana auktoriteettina kuin kirkkoa. Englantiin syntynyttä
liikettä on kutsuttu lollardismiksi; mantereella Wycliffe vaikutti etenkin Jan Husin ajatteluun [ks. Gutenberg]. Kaikki tämä pohjusti reformaatiota [ks. Luther ja Calvin].
• Umberto Econ Ruusun nimi liittyy [Aristoteleen Runousopin lisäksi] Ockhamin ja Johannes
XXII:n kiistaan.
Buridan kirjoitti laajan teoksen, Summulae de dialectica, logiikasta. Käsitteitä hän ei pitänyt
kielellisinä analogioina: kieli on konventionaalista, mutta mieli tarttuu todellisuuteen käsitteitä muodostaen. Yksilöolioiden aistimisen merkitystä korostanut Buridan oli empiristi. Tahdon
osalta hän oli enemmän perinteinen intellektualisti [ks. Tuomas] kuin voluntaristi. Tosin hän
myönsi että epävarmuuden vallitessa valintaa eri vaihtoehtojen välillä voi lykätä. Tähän liitetty tarina ’Buridanin aasista’ ei ole peräisin Buridanilta, eikä kuvaa hänen ajatteluaan. Nicholas
Autrecourtlaisen (n. 1299-1369) skeptisismiin [ks. Pyrrhon; Cicero] Burindan vastasi kritisoimalla
täysin varman tiedon vaatimusta. Skeptisismi nousi muotiin renessanssiajalla [ks. Regiomontanus; Montaigne].
• Teoksessaan Buridan kehitti Petrus Hispanuksen (k. n. 1277) sata vuotta vanhempaa oppikirjaa. Em. Albertus kirjoitti oman teoksen logiikasta.
• Tarina, jossa aasi ei kykene rationaaliseen päätökseen kahden heinäkasan välisestä paremmuudesta ja kuolee nälkään, on esimerkki rationaalisuuden huolellisen määrittelyn tarpeesta [ks. Pythagoras].
• Epävarmuuteen liittyy todennäköisyyksiä ja logiikan laajennustarpeita. Tuntemattoman
tekijän teos De vetula (ehkä 1250-luvulta) käsitteli jo kolmen totuusarvon tapausta [ks.
Cardano].
Scotuksen, Ockhamin ja Buridanin voidaan sanoa aloittaneen analyyttisen filosofian tradition,
joka jäi ’tauolle’ renessanssin ajaksi. Sen sijaan esim. Mestari Eckhart (1260-1327/8) oli mystikko
[ks. Plotinos], joka käsitteli tahtoa uudella tavalla: se oli jotain josta pitää päästä eroon.

5.28

Nicole Oresme n. 1323 - 1382

Matemaatikko ja taloustieteilijä. Oresmen lisäksi tärkeä matemaatikko oli intialaiseen Keralan
koulukuntaan kuulunut Madhava (n. 1340-1425).
• Ajatuskokeita tehneiden Oxfordin kalkulaattorit kuten William Heytesbury (1313-1373)
ja Thomas Bradwardine (n. 1300-1349) tutkivat liikettä, ja Richard Swineshead yhdisti
tilavuuden, tiheyden ja massan [ks. Tuomas] täsmällisesti (Liber calculationum, n. 1350).
Oresme pyrki mm. funktioiden ja niiden graafisten esitysten määrittämiseen. Tutkiessaan tasaisesti kiihtyvän nopeuden muutosta ajan funktiona, v = at, hän käytännössä integroi antaessaan
kuljetulle matkalla geometrisen tulkinnan ja kaavan s = s0 + v0 t + 12 at2 . Yhteyttä putoamisliikkeen kiihtyvyyteen ei vielä hahmotettu [ks. Aristarkhos].
• Kaava kuvaa kappaleen sijaintia s ajanhetkellä t, kun hetkellä t = 0 kappale liikkuu nopeudella v0 kohdassa s0 .
Oresme huomasi, että ääretön matemaattinen sarja voi (1) lähestyä äärellistä lukua, kuten esim.
1⁄2 + 1⁄4 + 1⁄8 + ... [ks. Parmenides ja Zenon] tai (2) hajaantua, kuten esim. 1⁄2 + 1⁄3 + 1⁄4 + ...
Myös Madhava tutki äärettömiä sarjoja.
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• Madhava liitti sarjat trigonometriaan ja tältä pohjalta laski π:n arvon 11 desimaalin tarkkuudella. Al-Kashi (kuoli n. 1436) laski arvon 16 desimaalilla [ks. Viète].
Teoksessa De moneta (1360) Oresme esitti, että vaikeassa taloudellisessa tilanteessa on perusteltua vähentää rahojen arvometallipitoisuutta, kuten hallitsijat olivat tehneet ainakin Rooman
ajoista lähtien [ks. Augustinus]. Kyse olisi eräänlaisesta verosta [ks. Solon]. Inflaatio [ks. Solon]
on hieman monimutkaisempi ilmiö [ks. Bodin].
• Oresme havaitsi, että raha kulkeutui ulkomaille sen sisältämän metallin arvon noustua
rahan symboliarvoa suuremmaksi.
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Luku 6

Renessanssi 1350-1600
Antiikin kulttuurien tutkimuksen mukana alkoi (myöhemmin) renessanssiksi nimetty aikakausi,
joka synnytti uuden individualistisen ihmiskuvan. Humanismi — jolla oikeastaan tarkoitettiin
antiikin tutkimusta — alkoi korostaa myös ihmisarvoa ja henkistä kulttuuria. Samalla skolastiikka
korvautui aikaisempaa köyhemmällä retoriikalla ja taikauskoisilla filosofioilla. Auktoriteetit —
antiikin perinnön lisäksi arvostettujen yksilöiden mielipide, jopa yleinen mielipide — olivat vielä
tiedon päälähteitä. Toisaalta renessanssi suosi myös käytännön taitoja, ja matematiikka kehittyi
lisääntyvän kaupan, perspektiivimaalauksen, kartografian ja siihen liittyvän navigoinnin sekä —
sotatieteissä — ballistiikan tarpeisiin. Myös kirjapaino ja tutkimusmatkat pohjustivat myöhempää
tieteen vallankumousta. Läntinen sivilisaatio ohitti elämisen laadussa kiinalaisen.

6.1

Francesco Petrarca 1304 - 1374

Runoilija, ’ensimmäinen humanisti’ [ks. Cicero; Magna Carta] ja ’renessanssin isä’ [vrt. Dante]. Petrarca tunnetaan soneteistaan [ks. Shakespeare], esim. vuosikymmenien aikana syntynyt
Sonetteja Lauralle. Humanistien ’studia humanitatis’ sisälsi runouden lisäksi retoriikan, grammatiikan, historian ja moraalifilosofian [vrt. Isokrates; Boëthius].
• Petrarcan termi lähimenneisyydelle, ’pimeä keskiaika’, ei ollut täysin oikeutettu [termistä
renessanssi, ks. Vasari].
Humanistien mukaan skolastiikka [ks. Tuomas] oli kiinnostunut spekulaatioista niiden itsensä
vuoksi sen sijaan, että olisi tukeutunut jo antiikin aikana löydettyihin totuuksiin todellisesta
maailmasta. Etenkin uusplatonismin [ks. Platon; Plotinos] luonnontieteistä ja logiikasta riippumaton mystiikka viehätti [ks. Regiomontanus]. Petrarca ei kuitenkaan antanut uusplatonismin
vaikuttaa omassa ajattelussaan samalla tavalla kuin myöhempi ’petrarcalaisuutena’ tunnettu
yltiöromanttinen ajattelu [ks. Regiomontanus; Goethe].
• Tärkeä uusplatonismin lähde oli bysanttilaisen [ks. Justinianus; Kyrillos] Georgios Gemistosin (n. 1355-1452) eli Plethonin De Differentiis, joka käsitteli Platonin ja Aristoteleen
eroja.
Petrarca esitti, että on tärkeämpää haluta hyvää kuin tietää mikä on totta. Edellinen vaatii
kuitenkin jälkimmäistä.

6.2

Giovanni Boccaccio 1313 - 1375

Epiikan [ks. Homeros] alalajin, novellitaiteen, kehittäjä. Boccaccion Decamerone (1348-1353) on
renessanssiajan suurimpia proosateoksia [ks. Chaucer; Cervantes]. Hän kirjoitti myös Danten
elämäkerran, kommentoi tämän Jumalaista näytelmää ja piti siitä luentoja; kyse oli siis kirjallisuustieteestä [ks. Aristoteles].
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• Mm. Sandro Botticelli (1445-1510) maalasi tauluja Decameronen novelleihin pohjautuen.
Hän myös poltti niitä nk. turhuuksien roviolla, jossa Boccaccionkin teoksia tuhottiin [ks.
Machiavelli].
Keskiajan lämpökausi oli mm. tukenut viikinkien [ks. Beda] Grönlannin asuttamista [ks. Haitham
ja Biruni]. Nyt ilmasto vei kohti nk. pientä jääkautta [engl. Little Ice Age, ks. Halley]. Vuosina
1315-1317 Euroopassa (Irlannista itään Venäjälle asti) kärsittiin ’suuresta nälänhädästä’ [ks.
Hammurabi]. Viikinkien aktiviteetti Grönlannissa kuihtui vuoden 1350 tienoilla, mahdollisesti
kuivuuden lisääntymiseen.
• Suureen nälänhätään on spekulatiivisesti liitetty vuoden 1315 tienoilla tapahtunut tulivuoripurkaus (Mount Tarawera) nykyisessä Uudessa-Seelannissa.
• Maatalouden [ks. Boerhaave] ja sosiaaliturvan [ks. Halley; Condorcet] kehitys tulivat vähentämään nälkäkuolemia.
Vuosina 1347-1351 koettiin ruttoepidemia [vrt. Justinianus; Hobbes]; Boccaccio kuvasi tätä ’mustaa surmaa’ Decameronen johdannossa. Kuolleisuus vähensi työvoimaa, mikä vaikutti osaltaan
feodalismin häviämiseen [ks. Magna Carta] ja naisten merkityksen kasvuun, jopa feminismiin
[ks. Rabelais].
• Mongolien Yuan-dynastian [ks. Polo] aikaisessa Kiinassa oli 1330-luvun alussa puhjennut
epidemioita, ilmeisesti myös ruttoa. Kun mongolit piirittivät genovalaisten Kaffaa Krimin
niemimaalla, he turvautuivat biologiseen sodankäyntiin katapulttaamalla omia, tauteihin
kuolleita, sotilaita kaupungin muurien sisälle. Kaupungista pakenevat saattoivat muodostaa
yhden reitin jolla rutto saapui Eurooppaan.
– Juomavettä oli saastutettu jo vuosisatoja osana sotatoimia.
Nälänhädät ja kulkutaudit ovat kuolleisuuskriisejä [ks. Hippokrates]. Ne vähentävät sekä eriarvoisuutta että kokonaisvaurautta.

6.3

Ibn Khaldun 1332 - 1406

Tunisialainen historioitsija ja filosofi. Sosiologian ’isäksi’ kutsuttu Ibn Khaldun tutki sosiaalista
koheesiota [ks. Xunzi ja Han Feizi], yhteiskunnallisia konflikteja [ks. Machiavelli; Hobbes] ja mm.
taloutta. Hän kommentoi myös islamilaisen kulttuurin taantumista [ks. Ghazali ja Zhu Xi].
• Luonnontieteet torjuvana Ibn Khaldun otti ennusunet ja profetiat [ks. Hammurabi; Hesiodos] vakavasti [vrt. Aristoteles; Cicero].
• Persialainen runoilija Hafiz (1325–1390) esitti, että viinin [ks. Ötzi] nauttiminen erottaa
ihmisen eläimistä [islamin kieltolaista, ks. Muhammad].
Ibn Khaldunin mukaan imperiumit ja sivilisaatiot kaatuvat vaurauden mukanaan tuomaan rappioon, mm. aviorikoksiin ja homoseksuaalisuuteen (al-Muqaddima, 1377). Arabien vähyyden älymystön piirissä hän selitti Keski-Aasian ja Iberian kaupunkikulttuurilla, joka valloittajilta —
paimentolaisarabeilta (beduiineilta) — puuttui. Vaikka islamilainen maailma oli aloittanut paperinvalmistuksen vuosisatoja ennen eurooppalaisia [ks. Justinianus], kirjat säilyivät harvinaisina
[ks. Montesquieu].
• Intiassa [ks. Haitham ja Biruni] syntyi Delhin sulttaanikunta (1206-1526). Vuosien 1000 ja
1525 välillä Intiassa tapettiin 60-80 miljoonaa hindua1 . Islaminuskoiset mongolien jälkeläiset jatkoivat [ks. Mercator].

1 arvio on Kishori Saran Lalin (1920–2002) teoksesta Growth of Muslim Population in Medieval India, A.D.
1000-1800 (1973)
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• Vaikka yhä kiistellään siitä mitä vuosina 1447 ja 1515 käytännössä kiellettiin, lopputulema
oli että kirjapainoja ei perustettu eikä kirjoja painettu [vrt. Gutenberg].
Taloustieteilijänä Ibn Khaldun tutki mm. verotuksen [ks. Solon] optimointia, ts. liian ankaran verotuksen ongelmia. Moderni termi on hyvinvointitappio. Orjakauppa [ks. Muhammad] oli
tuottoisaa taloutta, ja noin 1300 vuoden aikana arabit orjuuttivat enemmän afrikkalaisia kuin
löytöretkien [ks. Mercator] jälkeen alkanut eurooppalaisten atlanttinen liikenne2 .
• Ibn Khaldunin mukaan Saharan eteläpuolisten mustien kansojen ominaisuudet tekivät niistä orjuuteen sopivia [ks. Herodotos ja Thukydides].
• Arabien orjakauppaa tutkinut Tidiane N’Diaye (s. 1950) myöntää, että afrikkalaiset itse
toimittivat orjia niistä maksaville (Le génocidé voilé, 2008).
• Euroopassa orjuuttamisen kritiikki heräsi varhain [ks. Machiavelli] mutta tuotti tulosta
hitaasti [ks. Blumenbach].
Etiopiasta peräisin oleva kahvi synnytti näihin aikoihin arabialaisen kahvilakulttuurin, joka saavutti 1500-luvulla Konstantinopolin ja pian myös Euroopan [ks. Locke].
• Hallitsijat yrittivät kieltää kahvilakulttuurin heille vahingollisten juorujen leviämisen estämiseksi, mutta eivät tässä onnistuneet.

6.4

Geoffrey Chaucer 1343 - 1400

Kirjailija, joka tunnetaan teoksesta Canterburyn tarinat (1378-1400). Chaucer kiteytti hyvin ajan
uskon siitä, että kaikki tieto oli jo kirjoissa, ja unohdettunakin vain löytäjäänsä odottamassa:
”And out of old bokes, in good feyth / Cometh al this newe science that men lere”.
• Chaucerin kieli oli nk. keskienglantia [ks. Magna Carta]; n. vuosina 1450-1650 käytettyä
kieltä kutsutaan varhaisnykyenglanniksi [ks. Shakespeare].

6.5

Filippo Brunelleschi 1377 - 1446 ja Leon Battista Alberti 1404-1472

Arkkitehtejä [ks. Vitruvius; Magna Carta] ja kuvataiteen kehittäjiä. Molemmat saivat vaikutteita
antiikin ajasta, ja Brunelleschi esim. aloitti muinaisen Rooman kaivaukset vuonna 1400.
• Perinteisesti [ks. Sapfo] taiteissa oli kyse luonnon jäljittelystä, so. mekaanisista taidoista eli
käsityöstä. Näin esim. maalauksia ja veistoksia tehtiin usein ryhmätyönä. Renessanssissa
luonnon rinnalle jäljittelyn kohteeksi oli tullut antiikki.
Vuosina 1417-1420 Brunelleschi määritteli lineaarisen perspektiivin [ks. Plinius; da Vinci] lait, ja
metodi esiteltiin Albertin teoksessa Della pittura (1435). Perspektiivin tulo piirustukseen ja maalaukseen lähensi niitä matematiikkaan ja nosti kuvataiteiden arvostusta. Alberti oli myös matemaatikko, ja monet matemaatikot tulivat elättämään itsensä opettamalla perspektiiviin liittyvää
geometriaa. Toinen tulolähde oli kirjanpito [ks. Regiomontanus]. Myös mesenaattitoiminta [ks.
Caesar] aktivoitui [ks. Machiavelli].
• Seuraava merkittävä perspektiiviä käsitellyt teos oli Piero della Francescan (n. 1420-1492)
De prospettiva pingendi (n. 1488).

2 Ibn

Warraq (2011)

132

LUKU 6. RENESSANSSI 1350-1600

Luovuus [ks. Vasari] liitettiin lähinnä insinööritieteisiin, joihin arkkitehtuurikin luettiin. Brunelleschi oli ensimmäisiä renessanssiajan rakentajia, ja hänen töitään on mm. Firenzen katedraalin
kupoli (1420-1436). Albertin pääteos, De re aedificatoria (postuumisti 1485), käsitteli arkkitehtuuria. Hän piti arkkitehtuuria, kuvanveistoa ja maalaustaidetta vapaina, ei mekaanisina,
taitoina [ks. Isokrates]. Luova käsityö voisi olla sopiva termi.
• Taccolana tunnettu Mariano di Jacopo (1382 – n. 1453) kirjoitti mekaanisista laitteista
teoksessa De machinis (1449).
• Arkkitehdeistä käytettiin usein nimikettä ’ingenierius’. Samat ihmiset olivat tyypillisesti
myös maalareita tai kuvanveistäjiä.
Vuonna 1421 Brunelleschille myönnettiin patentti [ks. Roger Bacon; Petty; Black ja Watt] marmoria kuljettavasta proomusta. Alberti kehitteli alkeellisia laitteita kosteuden ja tuulen nopeuden
mittaamiseen [ks. Hooke ja Leeuwenhoek].

6.6

Johannes Gutenberg n. 1400 - 1468

Keksijä, joka kehitti menetelmän irtokirjakkeiden valamiseksi kirjapainoa varten [ks. Polo]. Gutenbergin 1450-luvun keksinnön myötä kirjojen määrä lisääntyi Euroopassa räjähdyksenomaisesti [ks. myös Black ja Watt; vrt. Ibn Khaldun]. Kirografinen (käsikirjoituksen) kulttuuri vaihtui
typografiseksi (painetun sanan) kulttuuriksi.
• Gutenberg kehitti myös mustetta. Flaamilaiset taiteilijat kehittivät pellavansiemenöljystä
valmistetun vernissan.
• Kun tarinankerronta siirtyi elävän performanssin puolelta kirjallisten teosten piiriin, klassisen retoriikan paatos [ks. Aristoteles] muuttui yleisön aidosta tunteesta kirjoittajan ylitunteellisuudeksi.
Ennen kirjapainoa Niccolò de’ Niccoli (1364-1437) oli ottanut tekstissä käyttöön kappaleet, luvut ja sisällysluettelot. Karolingisen mallin mukaan [ks. Beda] hän kehitti myös kirjaintyyppejä,
jotka olivat selkeämpiä kuin käytössä pitkään olleet goottilaiset fontit [ks. Magna Carta]. Gutenbergin opissa aloittanut typografi Nicolas Jenson (1420–1480) loi tältä pohjalta ensimmäisen
(medivaali)antiikvan, josta nykyfontit periytyvät.
• Fontteja kehittivät myös Coluccio Salutati (1331-1406) ja Bracciolini (ks. alla). Saksassa ja
esim. pohjoismaissa käytettiin goottiperäistä fraktuuraa vielä vuosisatoja.
Raamatun ja muun uskonnollisen materiaalin painamisen lisäksi painettiin ja myytiin arkkipainatteisia aneita (engl. indulgence) rahan keräämiseksi taisteluun turkkilaisia vastaan [ks. Regiomontanus]. Vähitellen myös valtiot alkoivat jakaa julistuksiaan painetussa muodossa. Kirjapainoa käytettiin yleensäkin paljon propagandan välitykseen. Toisaalta sananvapautta [ks. Spinoza]
puolustanut Poggio Bracciolini (1380-1459) pilkkasi kirkonmiehiä teoksessa Kaskuja (Facetiae,
1470). Kun kirjapaino toi myös naisten äänen kuuluville, voidaan puhua jopa vastakulttuurista
[ks. Rabelais].
• Michael Poyadi sai Suomessa myytyä 2000 painettua anetta vuonna 1490.
Tavallinen kansa sai suurimman osan uutisistaan markkinoilta, tavernoista ja seurakuntaverkoston kautta. Kirjoihin verrattuna halvat arkkipainanteet toivat kuvioihin myös sensaatiohakuiset
uutislehtiset. Eliitille tuli tarjolle käsinkirjoitettuja, lauseen mittaisia ’uutissähkeitä’ sisältäviä
kaupallisia uutiskirjeitä (ital. avvisi). Esim. Benedetto Dei (1418–1492) möi viikottaista uutispalvelua kestotilaajille. Varhaiset sanomalehdet ottivat sisällöllistä mallia juuri niistä [ks. Galileo;
Locke].
• Ylläpitäessään tiedonvälitystä universaalisuuteen pyrkivä katolinen kirkko avusti kansakuntien synnyssä [nationalismista, ks. Tacitus; Beda; Magna Carta].
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Oppineiden ’tiedon tasavalta’ [ks. Francis Bacon] vahvistui jo kirjojen lisääntyneen määrän vuoksi. Lisäksi kuvataiteiden uusi matemaattinen tarkkuus [ks. Brunelleschi ja Alberti] pääsi oikeuksiinsa kuvanlaadun säilyttävän kirjapainon avulla. Kuvien lisääminen tekstin sekaan tuki esim.
laiterakennusta [ks. Brahe], lääketiedettä [ks. Vesalius] ja biologiaa [ks. Gesner ja Cesalpino].
• Kirjapaino edisti arabialaisten numeroiden [ks. Fibonacci] läpimurtoa [ks. Regiomontanus],
koska käsinkirjoitetussa tekstissä numerot olivat olleet helpommin väärennettäviä kuin
vanhat roomalaiset numerot.
Postipalvelujen [ks. Albert] kehitys tuki sekä uutisten välitystä että tutkimusta. Jälkimmäiselle kirjeiden välitystoiminnan luoma nopea ’julkaisualusta’ toimi 1700-luvulle asti [ks. Galileo].
Tiedon tasavalta onkin englanniksi ’Republic of Letters’ ja ranskaksi ’République des Lettres’.
Postipalvelujen kaupallistaminen mahdollisti sille laajemman käyttäjäkunnan: etenkin Pyhän
saksalais-roomalaisen keisarikunnan laitos sai luvan myös yksityisen postin välitykseen.
• Keisarikunta organisoi postilaitosta Franz von Taxisin (Francisco de Tasso, 1459–1517)
avustuksella. Palvelu toimi vuosisatoja Manner-Eurooppassa; esim. Ranskassa ja Englannissa luotiin omia valtionhallinnon järjestelmiä.
Aneita oli myyty myös käsinkirjoitetuilla papereilla. Pelkän kirjapainon varassa ei ollut reformaatiokaan [ks. Luther ja Calvin]. Raamattu oli käännetty tšekiksi 1300-luvun lopulla, ja kapinan katolista kirkkoa vastaan [ks. Ockham] käynnistäneen Jan Husin (1369-1415) teloitus johti
Böömin sotaan Pyhää roomalaista keisarikuntaa vastaan (hussilaissodat 1419–1436). Uskonnon
lisäksi kyse oli nationalismista: tšekit puolustivat oikeutta kieleensä [ks. Herder ja Humboldt].
Vastaavasti Ranskassa Jeanne D’Arc (n. 1412-1431) kiihotti maanmiehiään taistoon englantilaisia valloittajia vastaan (satavuotinen sota 1337-1453).
• Böömin [eli Tšekin; länsislaaveista, ks. Kyrillos] talonpoika-armeijan voitto (jo saksalaistuneesta) Pyhästä roomalaisesta keisarikunnasta herätti ihmetystä. Tšekit menettivät itsenäisyytensä kolmikymmenvuotisessa sodassa [ks. Grotius].
• Jeanne D’Arcin uskonnollisten näkyjen taustalla saattoi olla ohimolohkoepilepsia [ks. Hippokrates]. Voittoisa Ranska loi hetken sisäistä yhtenäisyyttä ja lähti sotimaan Italian niemimaalle vuosiksi 1494-1559. Näin vaikka Englannin jälkeen tekemistä oli myös keisarikunnan
uhkan kanssa.

6.7

Regiomontanus 1436 - 1476

Matemaatikko ja kielitieteilijä, joka kirjoitti trigonometriasta [ks. Khwarizmi] teoksen De triangulis omnimodis (1464). Vuodesta 1471 alkaen Regiomontanus (oik. Johann Müller) käänsi kreikankielistä kirjallisuutta latinaksi. Hän julkaisi myös ensimmäisen painetun [ks. Gutenberg] almanakan (Kalendarium novum, 1476).
• Regiomontanus yritti mitata vuoden 1472 komeetan etäisyyden parallaksin [ks. Aristarkhos] avulla siinä kuitenkaan onnistumatta [ks. Brahe].
Suuri osa matematiikkaa oli käytännönläheistä ja perustui varhaisempiin töihin; esim. liiketaloudessa puhutaan laskentatoimesta [ks. Fibonacci]. Arabialaiset numerot hyödyttivät kauppaa, ja
mm. helmitaulujen [ks. Arkhimedes; Xunzi ja Han Feizi] käyttö alkoi korvautua uusilla numeroilla
tehtävillä laskuilla.
• Johannes Widman (1460-1505) kirjoitti kaupallisesta aritmetiikasta (Behede vnd hubsche
Rechenung auff allen kauffmanschafft, 1489) ja Luca Pacioli (n. 1445-1517) kassavirran kahdenkertaisesta kirjanpidosta (Summa de arithmetica, 1494). Edellisessä teoksessa esiteltiin
merkit ’+’ ja ’−’ yhteen- ja vähennyslaskulle. Yhtäsuuruusmerkki on Robert Recorden
(1510-1558) teoksesta The Whetstone of Witte (1557).
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Vuonna 1453 Osmanien valtakunta [ks. Ghazali ja Zhu Xi] valloitti Konstantinopolin tykistönsä
[ks. Roger Bacon] avulla. Bysantin [ks. Justinianus; Kyrillos] aika oli ohi, ja osmanit jatkoivat
Balkanille asti vallaten mm. Kreikan. Kaakkois-Euroopan maat hakivat apua Pyhältä saksalaisroomalaiselta keisarikunnalta [ks. Beda; Magna Carta], jota Habsburgit hallitsivat. Suurvalta
asemasta nauttinut Unkari hävisi kuitenkin merkittävän taistelun vuonna 1526 ja tuli myöhemmin pilkotuksi osiin. Kovin pitkään Osmanien valtakunta ei tästä huippukaudestaan nauttinut
[ks. Luther ja Calvin].
• Konstantinopolin menetys sulki silkkitien [ks. Justinianus] ainakin hetkeksi ja johti uusien
meriteiden etsintään [ks. Mercator].
• Osmanien valtakuntaa tutkinutta Ciriaco de’ Pizzicollia (n. 1391-1452) on pidetty ensimmäisenä varsinaisena arkeologina [ks. Herodotos ja Thukydides; Lucretius; Winckelmann;
Thomsen]. Hän käynnisti tieteellisen piirtokirjoituksen tutkimuksen eli epigrafiikan.
– Piirtokirjoitus on kovaan materiaan kaiverrettu, hakattu tai maalattu kirjoitus tai
piirros.
• Keisarikunta vaikeutti kansallisvaltioiden kehitystä alueella [ks. Gutenberg]. Unkarin heikko valtio ei kyennyt puolustamaan itseään omaa etuaan ajavan ylimystön riidellessä keskenään.
Idän pakolaisten mukana länteen tuli sekä antiikin kreikankielistä kirjallisuutta että kreikan kielen taitoisia oppineita. Etenkin Aldus Manutius (n. 1450-1515) painoi antiikin teoksia myös alkuperäisellä kreikalla. Tämä kehitys toi uutta materiaalia yliopistoille [ks. Dominicus ja Franciscus].
Aristotelesta ei unohdettu, mutta hänen ajattelunsa sai tehdä tilaa muille filosofioille. Humanismiin [ks. Petrarca] liitettiin nyt antiikin skeptisismiä [ks. Pyrrhon; Cicero; Ockham]. Sen avulla
pyrittiin toisaalta vähentämään ihmisten ylimielisyyttä [ks. Montaigne], toisaalta todistamaan
Raamatun ylivoimaisuus epävarman aristoteelisen tiedon rinnalla.
• Manuel Krysoloras (n. 1353-1415), joka tuli länteen hakemaan apua Konstantinopolille jo
vuonna 1393, käänsi mm. Homeroksen ja Platonin teoksia kreikan kielestä latinaksi.
– Krysoloras korosti tekstin ajatuksen kääntämistä (ad sensum) orjallisen sanojen kääntämisen (ad verbum) sijaan.
• Manutius keksi varhaiset versiot taskukirjoista ja kursiivista tekstistä, ja teetätti ensimmäisen kirjaintyypin kreikalle [ks. Gutenberg].
• Teoksessa De docta ignorantia Nicholas of Cusa (1401-1464) esitti, että oppimisessa on kyse
lisääntyvästä oman tietämättömyyden ymmärtämisestä [ks. Sokrates]. Hän yrittikin mm.
sovitella katolisen maailman sisäisiä uskonnollisia kiistoja.
• Antiikin materialismi ei saanut suurta kannatusta, vaikka [Lucretiuksen] De rerum naturan
ainoa säilynyt käsikirjoitus oli löydetty jo vuonna 1417 ja painettu 1473. Asiaan palattiin
vakavasti vasta 1600-luvulla [ks. Gassendi].
Alkemiasta [ks. Ibn Sina] oli jo materiaalia, ja nyt humanismiin liitettiin myös salatieteitä [ks. Plotinos]. Syntynyt hermeettis-kabbalistis-uusplatonistinen traditio perustui lukumystiikalle, magialle ja alkemialle. Esim. teoksen Ihmisen arvokkuudesta (De hominis dignitate, 1487) kirjoittanut Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) hyödynsi kabbalaa [ks. Ghazali ja Zhu Xi]. Myös
astrologiaa [ks. Hammurabi; Hesiodos; Ptolemaios] käsitteleviä tekstejä löydettiin uudelleen.
• Marsilio Ficino (1433-1499) käänsi Platonin ja Plotinoksen (ja muiden uusplatonistien)
teoksia.
• Useista humanisteista poiketen Pico della Mirandola tuomitsi astrologian, koska piti sitä ihmistä kahlehtivana: jokainen on itse vastuussa omasta itsestään. On puhuttu jopa
varhaisesta eksistentialismista [ks. Schlegel ja Schelling].
Vuonna 1484 salatieteitä vastustanut ja inkvisiosta [ks. Dominicus ja Franciscus] tunnettu katolinen kirkko julkaisi noituuden tuomitsevan bullan. Reformaatio [ks. Luther ja Calvin] vain
kiihdytti noitavainoja luodessaan uskonnollista kilpailua ja lopulta uskonsotia [ks. Grotius].
• Inkvisiittori Heinrich Kramerin (n. 1430-1505) Noitavasarasta (Malleus Maleficarum, 1487)
tuli noitaoikeudenkäyntien käsikirja.
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Syntyi myös yltiöromanttinen filosofia [ks. Petrarca; Goethe], jota selväjärkisemmät humanistit
vastustivat [ks. Shakespeare].

6.8

Leonardo da Vinci 1452 - 1519

Täysrenessanssin päämestariksi kutsuttu taiteilija, jonka tunnetuin maalaus on Mona Lisa (15031506). Vaikka da Vinci oli myös tiedemies ja keksijä, nämä työt eivät levinneet kovin laajasti
muiden tietoon.
• 1510-lukua on pidetty renessanssiajan huippuna; tuolloin mm. Michelangelo (1475-1564) ja
Raphael (1483-1520) maalasivat suurtöitään.
Kuvataiteessa da Vinci korosti geometrisen perspektiivin [ks. Plinius; Brunelleschi ja Alberti]
lisäksi myös muiden tekijöiden merkitystä etäisyyden illuusion luomisessa: mm. näkyvyyden sumentuminen ja värien sinistyminen etäisyyden funktiona, sekä varjostuksen ja varjojen käytön.
Hän hyödynsi valohämy- eli sfumato-tekniikkaa myös esim. Mona Lisassa.
Da Vinci piirsi tarkkoja kuvia ihmisen anatomiasta [ks. Vesalius]. Hän mm. päätteli silmän
toimivan kuin camera obscura [ks. Haitham ja Biruni]. Nämä tutkimukset auttoivat Francesco
Maurolicoa (1494-1575) selittämään silmälasien [ks. Roger Bacon] toiminnan 1520-luvulla: linssit
kohdistivat valonsäteitä silmän verkkokalvolle eli retinalle [myöhemmin Kepler tuki ajatusta
verkkokalvon merkityksestä näkemiselle, ja Descartes todisti asian]. Linsseihin liittyvä tutkimus
[ks. Snell] oli tärkeää uusille instrumenteille.
• Vuonna 1558 Giambattista della Porta (1535-1615) paransi camera obscuraa korvaamalla
neulanreiän linssillä [kaukoputkesta, ks. Galileo; mikroskoopista, ks. Hooke ja Leeuwenhoek].
Lisäksi da Vinci suunnitteli erilaisia teknisiä laitteita [ks. Roger Bacon]. Helikopterin lisäksi hän
spekuloi (realistisemmin) mm. höyryn [ks. Hero; Roger Bacon] käytöllä, kuten teki myös em.
della Porta [ks. Boyle] ja Taqi al-Din (1526–1585).
• Kitkaa vähentävien laakereiden osalta kunniaa niittivät da Vincin sijaan muut [ks. Brahe;
Newton].
Jo pitkään oli tiedetty, että kuun valo on heijastunutta auringon valoa. Da Vinci huomasi, että
maapallon heijastama valo selittää ajoittain näkyvän heikomman kuunvalon. Kasvitieteellisessä
työssään hän kuvasi ensimmäisenä noin vuonna 1510 Amerikasta tuodun auringonkukan kykyä
seurata auringon liikettä [ks. Linné].
• Da Vinci ei julkaissut piirtämiään kuun karttoja [ks. Tacitus; Gilbert]. Jan van Eyck (n.
1390-1441) esitti kuun realistisesti 1420-luvun alkupuolen maalauksissa.
Albrecht Dürer (1471-1528) tutki geometriaa ja perspektiiviä (Underweysung der Messung mit
dem Zirckel und Richtscheyt, 1525) sekä ihmiskehon mittoja (Vier Bücher von Menschlicher
Proportion, 1523-28).

6.9

Desiderius Erasmus (Rotterdamilainen) n. 1466 - 1536

Humanisti [ks. Cicero; Petrarca], joka levitti renessanssin ajatuksia Pohjois-Eurooppaan. Papistoa pilkkaamalla Erasmus vaikutti uskonpuhdistuksen [ks. Luther ja Calvin] syntyyn, vaikka
pysyi itse valistuneena katolisena. Aivan erityisesti hän vastusti uusien liikkeiden tapaa vähätellä
vapaan tahdon merkitystä.
• Satavuotisen sodan [ks. Gutenberg] päättyminen oli helpottanut sivistyksen leviämistä.
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Erasmukseen vaikutti mm. Lorenzo Valla (n. 1407-1457), joka kehitti tekstikritiikkiä [ks. Bodin;
Descartes]. Valla oli mm. todistanut erään vanhan katolisen kirkon dokumentin väärennökseksi
(Declamatio, 1440) ja tutkinut muutenkin latinan kieltä ja sen muutoksia (Elegantiae Linguae
Latinae, 1444, julk. 1471).
• Leonardo Bruni (n. 1370-1444) tunnetaan teoksesta Historiarum Florentini populi (12 osaa,
1415-1444) ja kriittisestä asenteestaan lähteisiin.
Esseessä Tyhmyyden ylistys (1509) Erasmus saattoi naurunalaiseksi inhimillisiä heikkouksia, kuten harhaisen kuvan omasta rationaalisuudesta ja houkkamaisen onnellisuuden tavoittelun [tämä vaikutti mm. Shakespearen teemoihin]. Rationaalisuuden sijaan ihmisten toimia motivoivat
heidän tunteensa [ks. Bayle; Mandeville; Hume], ja onnellisuuden sijaan heidän tulisi tavoitella
itsensä sivistämistä ja nöyrää, yksinkertaista kristillisyyttä. Erasmuksen mukaan liiallinen tieto
tekee ihmisistä onnettomia.
• Renessanssiajan humanismissa sivistys tarkoitti klassikoihin tutustumista, hienostuneen retoriikan [ks. Aristoteles; Cicero] oppimista, oikeakielisyyttä ja yleensäkin tyylin tavoittelua
[ks. Petrarca; Bodin].
Teoksessa De Copia (1512) Erasmus kehotti opiskelijoita merkitsemään kirjoihinsa huomioita
tärkeistä tekstinosista, ja pitämään myös erillistä muistikirjaa aiheen mukaan järjestettyjä muistiinpanoja varten. Nämä muistin apuvälineet auttoivat myös ajattelussa.
Teoksessa Institutio principis Christiani (1516) Erasmus käsitteli ruhtinaiden kasvatusta [ks.
Magna Carta; Machiavelli]. Kultainen kirja (De civilitate morum puerilium, 1530) käsitteli yleisemmin lasten (tai ainakin herrasväen pojille) soveliasta käyttäytymistä [ks. Comenius].
• Etenkin konservatiivisemmat ajattelijat olivat valmiit sietämään huonojakin hallitsijoita
jos vaihtoehtona oli yhteiskuntarauhan menettäminen. Tämä oli myös perintömonarkian
suosion taustalla.
• Baldassare Castiglionen (1478-1529) teos Hovimies (Il libro del cortegiano, 1528) oli käsikirja hovikäyttäymisestä.
Teoksessa Querela pacis (1517) Erasmus argumentoi sotia vastaan rationaalisin argumentein:
sodan vaatimat inhimilliset ja taloudelliset resurssit ovat kymmenkertaiset rauhaan verrattuna
[ks. Leibniz; Hume; Smith; Kant].

6.10

Niccolò Machiavelli 1469 - 1527

Poliitikko, valtiotieteilijä ja historioitsija. Machiavelli oli mainettaan paljon vakavampi ajattelija.
• Yhteiskuntatieteisiin kuuluviin valtiotieteisiin sisältyy mm. kansainvälisten suhteiden ja
siten esim. ulkopolitiikan tutkimus. Puolustuspolitiikan tavoin ulkopolitiikka on turvallisuuspolitiikkaa.
– Diplomatia eli valtiomiestaito [ks. Hammurabi; Aristoteles; Ranke] ja sotilaallinen
maanpuolustus liittyvät asiaan [ks. Clausewitz].
– Sisäiseen turvallisuuteen kuuluu poliisien ja vastaavien lisäksi mm. huoltovarmuus [ks.
Condorcet].
• Kauppapolitiikalla (engl. trade/commercial policy) säännellään kansainvälistä kauppaa.
Teoksessa Ruhtinas (Il Principe, 1513) Machiavelli analysoi italialaisten kaupunkivaltioiden hallintotapaa. Kansainvälisessä politiikassa puhutaan ’realismista’, kun ulkopolitiikka perustuu siinä esitettyyn kansallisen edun tavoitteluun ja valtapyrkimyksiin [ks. Herodotos ja Thukydides;
Hobbes; idealismista, ks. Grotius; Kant]. Diplomatian jäädessä riittämättömäksi oli tartuttava
aseisiin. Nykyään machiavellismia on myös omaa etua tavoitteleva laskelmoivuus sosiaalisissa
suhteissa. Yhdessä narsismin ja psykopatian kanssa se muodostaa pimeän kolminaisuuden [ks.
Aristoteles].

6.10. MACHIAVELLI
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• Italialaisilla oli yhteisen historian lisäksi myös uusi yhteinen kirjakieli [ks. Dante]. Poliittisen
hajaannuksen Machiavelli selitti Vatikaanilla: valtaansa suojelevat paavit estivät kilpailevan
valtakeskittymän synnyn [vrt. Magna Carta].
Kauppapolitiikassa oli kehittymässä merkantilismi, jossa vahva, omaa tuotantoa ja ylijäämäistä
ulkomaankauppaa tukeva valtio keräsi arvometalleja valtansa tueksi [ks. Bodin; Petty]. Tullimaksujen [ks. Solon] ohella siirtomaat [ks. Mercator] olivat tärkeä työkalu [kauppakomppanioista, ks.
Burke]. Merkantilismissa (ja yleisemmässä talousnationalismissa) ulkomaankauppa on nollasummapeliä, eräänlaista taloudellista sodankäyntiä. Taloutta voitiin pitää nollasummapelinä myös
laajemmassa mielessä [ks. Ghazali ja Zhu Xi; Rousseau]. Toisin oli liberaalissa vapaakaupassa
[ks. Locke; Hume; Smith].
• Merkantilismiin liittyi mm. ulkomaankaupan rajoittaminen tapulikaupunkeihin (engl. staple
town). Kaapparien laillisen merirosvouden rinnalla rehotti laiton salakuljetus.
• Toisin kuin talous ja nationalismi, talousnationalismi rajoittaa yhteistyötä [ks. Hume].
Vaikka Ruhtinaassa esitetyn teoria mukaan hallitsijaa eivät (erikoistilanteissa) sido tavanomaiset
eettiset säännöt [ks. Bodin], Machiavelli kannatti tasavaltalaista [ks. Cicero; Magna Carta] valtiomuotoa (Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, postuumisti 1531). Siihen kuuluviin vapauksiin kuuluu mm. omaisuuden turva [ks. Ockham], oikeus solmia avioliitto oman mielen mukaan,
ja oikeus perheen turvattuun asemaan ja lasten kasvatukseen. Orjuutta [ks. Ibn Khaldun] tuli
vastustaa laeilla. Instituutioiden merkitys yhteiskuntaelämälle alkoi selkiytyä [ks. Mandeville].
Tasavaltalaiset ihanteet vaikuttivat myöhempiin vallankumouksiin [ks. Locke; Burke].
• Edustuksellinen demokratia [ks. Burke] kehittyi enemmän tasavaltalaisista ajatuksista kuin
antiikin demokratiasta [ks. Solon]. Thomas Smith (1513-1577) korosti deliberoinnin [ks.
Aristoteles; Kant; Burke] tärkeyttä parlamentarismille (De republica anglorum, postuumisti 1583). Edward Coke (1552-1634) puolusti parlamentaarista sananvapautta [ks. Solon]
vuosina 1593 ja 1621. Aihe johti Englannissa sisällissotaan [ks. Petty].
– Esimerkiksi tasavaltalaiset virkamiehet valitaan mieluummin äänestämällä kuin klassisen demokratian suosimalla arvonnalla.
• Vuonna 1542 Bartolomé de las Casas (1484-1566) kritisoi orjuutta, joka oli tullut ajankohtaiseksi löytöretkien myötä [ks. Mercator]. Samoilla linjoilla olivat esim. Salamancan
koulukunta [ks. Bodin; Grotius], eräät humanistit [ks. Montaigne] ja aikanaan myös valistusajattelijat [ks. Bayle]. Tuloksia tosin nähtiin vasta 1800-luvulla [ks. Blumenbach].
Utopiakirjallisuus oli vasta tulossa muotiin [ks. More], mutta jo Machiavelli kritisoi sen esikuvaa
[ks. Platon]. Vapaassa yhteiskunnassa täydellinen yksimielisyys on paitsi epäuskottava niin myös
haitallinen tavoite. Machiavellin mukaan hallitsevan luokan ja kansan väliset konfliktit [ks. Ibn
Khaldun; Hobbes] luovat vapauksia [ks. Montesquieu].
• Machiavellin mukaan sisällissodilta vältyttiin vain ulkoisten uhkien avulla. Myöhemmässä
konfliktiteoreettisessa sosiologiassa ei mennä näin pitkälle.
Perinteisesti hallitsijat olivat keränneet taidetta ja tukeneet taiteilijoita mesenaatteina [ks. Caesar]. Machiavellin mukaan viisaat ruhtinaat yhdistävät valtaan myös oppineisuutta. Näin ylimystö alkoi kerätä harvinaisia — esim. luonnontieteellisiä tai arkeologisia — esineitä kuriositeettikabinetteihinsa. Näillä toimilla haettiin lähinnä statusta. Lisäksi henkilääkäreitä ja muita
neuvonantajia kaivanneet hallitsijat palkkasivat tutkijoita hoveihinsa. Tutkijat kilpailivat näistä
viroista työllään luomalla akateemisella statuksella. Käsityöammattien harjoittajien tavoin he
liikkuivat työn perässä laajasti ympäri Eurooppaa, ja tämä teki myös vaikeaksi hallita heidän
ajatuksiaan. Vaikka hallitsijat kilpailivat näin yliopistojen kanssa [ks. Galileo], esim. Venetsia
tuki myös oman alueensa laadukasta Padovan yliopistoa kirkon häirinnältä [ks. Vesalius].
• Myös vaurastuvat kauppiaat alkoivat kerätä omia kokoelmiaan. Museot [ks. Hammurabi;
Eratosthenes] kehittyivät niistä moderniin muotonsa 1700-luvulla.
• Uteliaisuudesta tuli sosiaalisesti hyväksyttävämpää myös ’hienoimmissa’ piireissä.
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Machiavelli suosi historiankirjoitusta, jossa tapahtumien taustalla ovat ihmisluonto ja sattuma,
ei jumalallinen suunnitelma [ks. Augustinus; Erasmus; Bodin]. Hän itse kirjoitti mm. Medicien
historian; suku oli jo 1390-luvulla alkaneella pankkitoiminnalla [ks. Solon; Albert; Su Song ja
Shen Kuo; Ghazali ja Zhu Xi] noussut merkittäväksi voimatekijäksi Euroopassa [Fuggereista, ks.
Agricola]. Pankit mahdollistivat mm. sujuvamman ulkomaankaupan. Yhteistyössä nk. kasuistien
kanssa pankit saivat lievennyksiä koron perinnän kieltoon [ks. Solon; Fibonacci; Dante]. Tämä
kehitys jatkui, kun lainarahaa käytettiin enenevästi tuottaviin sijoituksiin [ks. Polybios; Albert;
Petty] kulutuksen sijaan. Pankkeja ajautui konkursseihin jo keskiajalla.
• Pankkitoiminta oli kannattavaa korkokatteen ja sijoitustoiminnan ansiosta: lainakorko [ks.
Hammurabi; Fibonacci] oli siis talletuskorkoa korkeampi ja tallettajien rahoja käytettiin
antolainauksen lisäksi tuottaviin sijoituksiin. Lainatakuiden ansiosta luottotappiot eivät
olleet kohtuuttomia. Vakavaraisuus oli (ja on) tärkeää.
– Modernin paperirahan ja keskuspankkijärjestelmän myötä pankkitoiminta monimutkaistui.
• Kasuistiikalla eli tapauskohtaisella deliberaatiolla oli jo pitkät perinteet. Jäykkiin sääntöihin perustuvan velvollisuusetiikan [ks. Laozi ja Gautama; Sokrates; Kant] kannattajat
käyttävät termiä halventavassa ’tarkoitus pyhittää keinot’ –mielessä. Myöhempiä kasuisteja
olivat jesuiitat [ks. Luther ja Calvin].
• Pankkeja kaatui talletuspaossa, jossa panikoivat tallettajat nostavat rahojaan yhtä aikaa
(nykyisin talletussuoja vähentää tätä). Lisäksi hallitsijat tuottivat ongelmia (ks. alla).
Machiavellin aikana valtiot käyttivät rahaa pääasiassa sotimiseen. Rahalähteistä verotus [ks. Solon] ja kolikoiden arvometallin vähentäminen [ks. Augustinus; Oresme; More] köyhdyttivät kansaa
suoraan. Pankkien [ks. Solon; Ghazali ja Zhu Xi] tarjoamat lainat siirsivät verotusta nykyhetkestä tulevien sukupolville. Joukkovelkakirjojen [ks. Albert] kehitys mahdollisti lainanoton myös
kansalaisilta, ja tämä johti 1500-luvulta alkaen keskuspankkitoimintaan [ks. Petty]. Velanhoidon
uskottavuudelle tärkeää julkisen velan suhdetta bruttokansantuotteeseen [ks. Petty] kutsutaan
velkasuhteeksi. Nykyään se vaikuttaa korkoihin eli lainanhoitokuluihin.
• Pankkeja kaatui hallitsijoiden jättäessä velkansa maksamatta [ks. myös Mercator; Bodin].
• Ranskan vallankumoukseen [ks. Burke] vaikutti valtion holtiton velkaantuminen.
• Julkisen velan poliittinen merkitys kasvaa jos lainoittajat tulevat kotimaan ulkopuolelta.
Kiinasta [ks. Su Song ja Shen Kuo] Eurooppaan tuotiin silkkiä [ks. Petronius; Justinianus], posliinia [ks. Gesner ja Cesalpino] ja teetä. Kaupankäynnin oppaassaan Libro de l’Arte de la Mercatura
(1458) Benedetto Cotrugli (1416-1469) korosti kaupan hyötyjä [ks. Albert] ja rehellisyydellä saavutetun maineen merkitystä siinä. Toisaalta Girolamo Savonarola (1452-1498) järjesti vuonna
1497 turhuuksien rovion, jossa poltettiin ”moraalille vaarallisia” ylellisyystavaroita. Sellaisiksi
laskettiin myös kirjat [esim. Boccaccion teokset]. Vähemmän radikaalit ylellisyyttä rajoittavat
lait olivat yleisiä ja kesti vuosisatoja, ennen kuin kulutus nähtiin myös positiivisena ilmiönä [ks.
Locke; Mandeville].
• Ksenofonin [ks. Platon] teos antiikin taloudenpidosta oli saapunut Bysantista länteen vuonna 1427 [ks. Regiomontanus]. Poggio Bracciolini [ks. Gutenberg] kritisoi ahneutta mutta
tunsi myös kaupan positiiviset vaikutukset (De avaritia, 1429).
• Eurooppalaisen vaatemuodin kehityksen on nähty alkaneen 1300-luvun puolivälissä.
Esseessä De subventione pauperum (1526) Juan Luis Vives (1493-1540) suositteli, että yksityisen hyväntekeväisyyden ja kirkon köyhäinavun rinnalla myös valtiot alkaisivat tukea köyhiä
[ks. Albert]. Hän peräänkuulutti mm. ammatillisen koulutuksen tukemista [ks. Locke]. Tutkimus hyödyttäisi tavallista elämää tehokkaammin [ks. Francis Bacon], jos oppineet tutustuisivat
käsityöläisten tekemän työn vaatimuksiin (De disciplinis libri XX, 1531).
• Esim. Englannissa työhön kykenemättömiä köyhiä (engl. impotent poor) koskeva laki on
vuodelta 1536, ja vuonna 1601 syntyi Old Poor Law. Saksassa kehitys oli saman suuntaista.
Työssäkäyville kehitettiin eläkevakuutuksia [ks. Halley]. Huoltovarmuuden lisäksi nälkää
torjuttiin myös teknologialla [ks. Boerhaave].
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• Ammattikuntalaitoksista [engl. guild system; ks. Isokrates] oli tullut mestareiden, ei yhteiskunnan, etua ajavia kartellimaisia järjestöjä, jotka yhdessä merkantilismin kanssa lamaannuttivat taloutta vielä 1700-luvulla [ks. Bodin; Smith].

6.11

Nikolai Kopernikus 1473 - 1543

Tähtitieteilijä, joka teoksissaan Commentariolus (n. 1512) ja etenkin De revolutionibus orbium
coelestium (1543) esitti planeettojen kiertävän paikallaan pysyvää aurinkoa [ks. Aristarkhos].
• Motiivina Kopernikuksella oli uusplatoninen [ks. Plotinos] näkemys, ettei Jumala voinut
luoda mitään niin kömpelöä kuin Ptolemaioksen malli, ja että ympyräradat pitää palauttaa
kunniaan matemaattisen harmoniansa takia!
Aurinkokeskinen malli selitti mm. planeettojen taantuvan liikkeen [ks. Apollonios] yksinkertaisemmin kuin maakeskinen malli [ks. Ptolemaios]. Kopernikus sijoitti kuun oikealle paikalleen
maapallon satelliitiksi, ja selitti vuorokausirytmin maapallon pyörimisenä akselinsa ympäri [ks.
Aryabhata; Ockham]. Myös prekessio [ks. Hipparkhos; Brahe; Rømer] selittyi pyörimisakselin
avulla. Näin avaruudessa oli useammanlaisia liiketiloja.
• Muutamia kymmeniä vuosia myöehemmin esitettiin ensimmäiset mallia tukevat havainnot
[ks. Galileo], ja tarkennukset [ks. Kepler] jotka tekivät mallista tieteellisen teorian.
Kopernikus ei pystynyt mittaamaan teoriansa ennustamaa kiintotähtien parallaksia, ja hänen
täytyi olettaa niiden etäisyyden hyvin suureksi verrattuna planeettojen ja auringon etäisyyksiin
[ks. Newton; Bessel]. Hän uskoi kiintotähtien kuitenkin olevan kiinnitetyn paikallaan pysyvään
kehään [ks. Gilbert].

6.12

Thomas More 1478 - 1535

Kirjailija, jonka tunnetuin teos on Utopia (1516). Moren Utopia (’paikka jota ei ole’) perustui omistusoikeutta vastustavaan kommunismiin [ks. Zenon ja Khrysippos; Ockham; Luther ja
Calvin; Petty].
• Taustalla ollut kaipuu ’takaisin luontoon’ [ks. Kungfutse ja Mozi; Aristippos ja Diogenes]
ei hävinnyt uudella ajallakaan [ks. Rousseau] ja on yhä voimissaan.
Englannin yhteiskäytössä olleita alueita aidattiin (engl. enclosure) yksityisomistukseen. Tämä
loi, paitsi irtolaisuutta ja kaupunkien slummeja, myös paikallisia kansannousuja [karnevaaleista,
ks. Rabelais]. Taustalla olivat sodat, joita kustannettiin vähentämällä kolikoista arvometallin
määrää [ks. Machiavelli; Bodin]. Vaikka nousukausi alkoi 1500-luvun lopulla [ks. Shakespeare],
ylintä hallintoa uhattiin 1600-luvullakin [ks. Petty; Locke]. Pienempiä ruokamellakoita nousi
vielä 1800-luvulla [ks. Malthus ja Ricardo].
• Satavuotisen sodan [ks. Gutenberg] ja sisäisen Ruusujen sodan [ks. Mercator] jälkeen Englanti soti Ranskaa ja Skotlantia vastaan lähes jatkuvasti.
Myös muualla Euroopassa oli 1500- ja 1600-luvuilla paikallisia kapinoita; esim. Suomessa käytiin
nuijasota [ks. Bodin]. Ranskan vallankumous 1700-luvun lopulla poikkesi laajuudessaan kaikesta
sitä edeltäneestä liikehdinnästä [ks. Burke].
• Esim. Saksan talonpoikaissota käytiin 1524-25. Ainakin osittain taustalla oli anabaptisten
liikkeiden toiminta [ks. Luther ja Calvin].
Moren mukaan varastaminen johtui aina köyhyydestä [vrt. Aristoteles]. Toisaalta hänen teoksessaan arvellaan, että kommunismi olisi otettu käyttöön jo ajat sitten ilman ihmisluontoon [ks.
Montaigne; Mandeville] kuuluvaa ylpeyttä [ks. Aristoteles]. Vaikka utopiat voivat olla optimistisia [ks. Francis Bacon], Moren teos kuulunee yleisempiin pessimistisiin töihin.
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• Lisäksi jos varkaudesta seuraava rangaistus [ks. Ötzi; Platon] on ankaruudessa verrattavissa
murhasta saatuun, henkirikollisuus kasvaa [ks. Seneca; Grotius; Bentham].
– Toimiessaan lordikanslerina More itse poltatti reformaation [ks. Luther ja Calvin]
puolustajia roviolla.
Omaisuudella oli myös puolustajia [ks. Bodin]. Teoksessa Dialogue Between Pole and Lupset
(n. 1529-1532) Thomas Starkey (1495–1538) kannatti reformistisia institutionaalisia muutoksia
vallankumouksellisen ’luontoon paluun’ sijaan [ks. Petty; Locke]. Toisaalta hän puolusti luonnonoikeutta [ks. Cicero; Tuomas] varoittamalla niistä jotka ”say and affirm betwixt vice and
virtue no difference be but only strong opinion, and fancy”.
• Starkey ei uskaltanut julkaista teostaan, koska siinä vaadittiin kuninkaan vallan rajoittamista [ks. Magna Carta; Grotius; Hobbes]. Painovapaus on myöhempää perua [ks. Locke;
Smith].

6.13

Martti Luther 1483 - 1546 ja John Calvin 1509 - 1564

Uskonpuhdistajia eli reformaattoreita [vrt. Ockham; Gutenberg], jotka nousivat katolista kirkkoa
[ks. Dominicus ja Franciscus] vastaan. (1) Katolisuuden ja (2) ortodoksisuuden rinnalle nousi (3)
protestantismi, johon kuului aluksi (1) luterilaisia kirkkoja, (2) (kalvinistisia) reformoituja (eli
presbyteriaanisia) kirkkoja sekä (3) Englannin kirkko. Edetessään pirstoutuminen loi uusia uskonnollisen fundamentalismin [ks. Laozi ja Gautama] muotoja [vrt. Ghazali ja Zhu Xi; Dominicus
ja Franciscus]. Radikaaleja anabaptisteja voi pitää neljäntenä reformistisena liikkeitä.
• Esim. Thomas Cromwell (n. 1485-1540) vaikutti siihen että kuninkaasta tuli Englannin kirkon johtaja. Englannin kirkko laajeni anglikaaniseksi kirkkoyhteisöksi; esim. Yhdysvaltain
episkopaalinen kirkko kuuluu siihen.
• Katolisessa kirkossa kehittyi myös augustinolaisen fatalistisena [ks. Augustinus] hieman
protestantismia muistuttava jansenismi [ks. Fermat ja Pascal].
Luther käynnisti reformaation vuonna 1517 kritisoimalla katolisen kirkon rituaaleja korostavaa
oppia ja anekauppaa [ks. Gutenberg]. Tässä protestantismissa korostui kansankielisen Raamatun
omatoiminen lukeminen. Ihmiskuva oli katolista synkempi: vapaata tahtoa ei ollut ja turmeltuneen ihmisluonnon ainoa vastavoima on (kristityille rajattu) Jumalan armo. Calvinin mukaan
sekä pelastus että kadotus ovat ennalta määrättyjä [predestinaatiosta, ks. Augustinus; vrt. Eriugena]. Lisäksi ihmisillä on jumaluuden tuntemiseen erityinen aisti, sensus divinatis. Luther korosti enemmän pelastuksen ennalta määräytymistä. Siinä missä Luther myönsi maallisen vallan
oikeutuksen, Calvin asetti kirkon valtion edelle. Luther tunnetaan Raamatun saksannoksesta;
Calvinin pääteos oli Christianae religionis institutio (1536).
• Koska katolisen kirkon kehittyessä kirjat olivat kalliita, oppia välitettiin kirkossa papin
auktoriteetilla. Kirjapainon [ks. Gutenberg] ansiosta protestanttinen kulttuuri syntyi aivan erilaisessa ympäristössä. Uutislehtisten takia reformaatiota voi myös pitää maailman
ensimmäisenä mediatapahtumana.
• Synkkää ihmiskuvaa vastustettiin kuvitelmilla primitiivisen ihmisen kulta-ajasta [ks. Ovidius; Montaigne; Rousseau] ja — hieman realistisemmin — humanistisella uskolla sivistyksen voimaan [ks. Cicero; Petrarca; Erasmus; More; Shakespeare; Hobbes].
– Tosin silloin kun humanismi korosti Aristoteleen sijaan Platonin oppeja, realismista
ei juuri voi puhua [ks. Regiomontanus].
• Reformaation tuottama pelastusahdistus ja jopa -paniikki tuotti mielenterveysongelmia
[ks. Galenos]. Ripittäytymisen merkityksen ylikorostaminen ohjasi katolisiakin tutkimaan
enemmän syntiä kuin hyveitä.
Protestanttisista kirkoista eriytyi vuosisatojen saatossa lukuisia kirkkokuntia. Tunnettuja ovat
esim. puritanistit ja pietistit. Aikuiskasteen tärkeyttä korostavia anabaptistisia liikkeitä olivat
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mm. helluntailaiset, baptistit, metodistit ja adventistit. Ne vastustivat myös omistusoikeutta
[ks. Ockham], joskus jopa väkivaltaan turvautuen [ks. More]. Osa ääriprotestanteista eristäytyi
ultrayhteisöllisiin (kommunitaristisiin) ryhmiin; esim. hutterismi syntyi jo 1528. Millennialismi
[ks. Jeesus] otettiin vakavasti ja paavia pidettiin jopa Antikristuksena [ks. Jeesus]. Unitaristit
poikkesivat muista dogmittomalla suvaitsevaisuudellaan.
• Englannissa kalvinismista eriytyi katolisuutta ja reformaatiota yhdistävä puritanismi, protestanttinen asketismi. Sen tunnetaan etenkin John Bunyanin (1628-1688) teoksesta Kristityn vaellus (Pilgrim’s Progress, 1678).
• Saksassa syntyi puritanismin kaltainen ankara pietismi.
• Yhteisomistuksen [ks. Platon; Ockham; More] lisäksi kommunitarismille oli ominaista pakotettu samanmielisyys ja yksilöllisen vapauden tuomitseminen [ks. Rousseau], so. jyrkkä
konservatismi [ks. Burke].
• Kolminaisuusopin [ks. Jeesus; Augustinus; Tuomas] kieltänyt unitarismi syntyi mm. Miguel
Serveton (1511-1553) työn tuloksena.
Vastauskonpuhdistus alkoi vuonna 1545 Trenton kirkolliskokouksesta. Vuonna 1534 perustettu
jesuiittajärjestö oli tärkeä [ks. myös Erasmus]. Jesuiittojen mukana kasuistiikasta [ks. Machiavelli] tuli muotia noin sadaksi vuodeksi. Vuonna 1555 Augsburgissa hallitsijoille annettiin lupa
päättää alamaistensa uskonnosta. Sotia tutkineen Evan Luardin mukaan ’dynastioiden aikakausi’
1400-1559 muuttui Euroopassa ’uskontojen aikakaudeksi’ 1559-1648, kun protestantit ja katoliset
ajautuivat uskonsotiin [ks. Grotius]. Teoksessa De haereticis, an sint persequendi (1554) Sebastian Castellio (1515-1563) puolusti uskonnollista suvaitsevaisuutta [ks. Regiomontanus; Leibniz],
josta tuli tärkeää tiedon tasavallassa [ks. Galileo].
• Jesuiittajärjestön perustaja Ignatius Loyola (n. 1491-1556) oli myös paavin vakoilupäällikkö
[ks. Hammurabi; Guan Zhong]. Englannissa Francis Walsingham (n. 1532-1590) paljasti
mm. katolisten salaliittoja [Venäjästä, ks. Bodin].
• Ranskassa vainottiin kalvinistisia hugenotteja; tähän liittyi vuoden 1572 pärttylinpäivän
joukkomurha. Esim. Papin [ks. Boyle] ja de Moivre [ks. Bernoulli ja Bayes] rikastuttivat
englantilaista tiedettä hugenotti-taustansa takia.
• Castellio oli kääntynyt protestantiksi katolisten väkivallan vuoksi, mutta pettyi kun kalvinistit polttivat em. Serveton roviolla.
1500-luvulla katolisen kirkon inkvisitiolaitos [ks. Dominicus ja Franciscus] oli yhä voimissaan.
Kiellettyjen kirjojen listoilla (Index Librorum Prohibitorum) rajoitettiin filosofista ja tieteellistä
ajattelua, ja pahimmillaan vaino johti polttoroviolle [ks. Francis Bacon]. Noitavainot [ks. Regiomontanus] kiihtyivät kun myös reformaattorit liittyivät niihin, ja laantuivat vasta 1600-luvulla
[ks. Grotius]. Juutalaisten vaino ei laantunut [ks. Jeesus; Fibonacci; Magna Carta]. Taiteilijat
joutuivat etenkin puritanistisen kritiikin kohteeksi [ks. Shakespeare]. Osmanien [ks. Regiomontanus] uhka oli ainoa asia joka yhdisti kristikuntaa.
• Johann Weyerin (1515-1588) noitavainoja kritisoinut De praestigiis daemonum (1563) ja sen
lyhennelmä De lamiis (1577) kiellettiin. Weyerin on jopa nähty pohjustaneen psykiatriaa
[ks. Bentham].
• Antisemitismi johti köyhtymiseen sekä tieteissä, tekniikassa että taloudessa. Juutalaisten
paluu Englantiin 1650-luvulta alkaen [ks. Petty] vaikutti osaltaan talouden nousuun [ks.
Black ja Watt].
• Osmanien valtakunta oli laajimmillaan vuosina 1520-1566. Heidän etenemisensä Eurooppaan pysäytettiin Lepanton meritaistelussa vuonna 1571 [myöhemmästä kehityksestä, ks.
Montesquieu].
Uskonnollinen ilmapiiri suosi myös tavallisten rikosoikeudellisten rangaistusten [ks. Ötzi; Platon]
ankaroittamista [vrt. Magna Carta; More]. Vielä 1500-luvulla tyypillisin rangaistus oli sakko,
mutta 1600- ja 1700-luvuilla ruumiilliset rangaistukset lisääntyivät, kidutus ja kuolemanrangaistus mukaan lukien [ks. Grotius]. Myös erilaisia pakkotyölaitoksia perustettiin.
• Vaikka kellarityrmiä oli ollut aina, vankilat mahdollistivat vapausrangaistukset vasta 1800luvulla [ks. Bentham]. Samalla tavalla yövartijat edelsivät varsinaisia poliisivoimia. Esim.

142

LUKU 6. RENESSANSSI 1350-1600
Lontoossa 1500-luvulla toiminnan aloittaneet konstaapelit eivät vielä tutkineet rikoksia,
vaan ylläpitivät rauhaa.

Uskonnollisen suvaitsemattomuuden seuraukset suosivat maallistumista [ks. Bayle]. Lisäksi hallitsijat käyttivät protestantismia poliittisena aseena katolista kirkkoa vastaan, ja moderni valtio
alkoi muotoutua [ks. Machiavelli; Bodin; Grotius]. Koulutus [ks. Boëthius; Beda; Dominicus ja
Franciscus; Machiavelli] siirtyi vähitellen valtion harteille [ks. Comenius]. Raamatun lukemisen
rinnalle syntyi tilaus antiikin teosten kansankielisiin yleisesityksiin. Latinan merkitys alkoi vähentyä. Kasvavan lukutaidon ja kirjojen [ks. Gutenberg] myötä antiikin materialismi [ks. Lucretius;
Regiomontanus] levisi siinä määrin, että Luther joutui huomauttamaan asiasta [ks. Gassendi].
Sensuuri nähtiin tarpeelliseksi yhtä lailla protestanttisissa kuin katolisissa maissa. Talouteen vaikutti se, että säästäväisyydestä ja sitä kautta vauraudesta tuli hyve [ks. Franklin].
• Kiinassa virkamiehiin perustuva valtio oli syntynyt melkein 2000 vuotta aikaisemmin [ks.
Xunzi ja Han Feizi]. Euroopassakin vastaavaa kehitystä oli pohjustettu jo vuosisatoja [ks.
Beda; Magna Carta]. Vahvan valtion suhteellisen myöhäinen synty antoi etenkin kaupunkiporvaristolle aikaa kehittyä, ja demokratian juurtuminen Eurooppaan lienee tätä perua.
Eri maiden kehityskulut poikkesivat kuitenkin toisistaan em. toimijoiden keskinäisistä voimasuhteista ja sisäisestä solidaarisuudesta riippuen. Virikkeitä tuli myös osmaneilta [ks.
Regiomontanus].
• Vähemmistöuskonnon edustajat vastustivat usein koulutuksen siirtämistä valtiolle: toisaalta uskonnon opetus haluttiin säilyttää itsellä ja toisaalta pidettiin itsestään selvänä, että
koulutus ei voi olla sekulaarista.
• Protestanttinen etiikka korosti ihmisen kutsumusta, Jumalan asettamaa tehtävää, joka
maanpäällisessä elämässä tarkoitti ahkeruutta. Esim. Richard Baxter (1615-1691) vaikutti
tällaiseen ajatteluun (The Saints Everlasting Rest, 1650). Protestantismi helpotti myös
luottamussuhteiden syntyä toisilleen tuntemattomien ihmisten välille tehokkaammin kuin
perhekeskeinen katolilaisuus [ks. Xunzi ja Han Feizi].
– Myös zen-buddhalaisuus [ks. Su Song ja Shen Kuo] edisti yritystoimintaa suosivaa
työetiikkaa.
Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa (hallitsi 1523-1560) toi protestantismin suomalaisille [ks. Magna Carta; Bodin]. Valtio vahvistui, kun se takavarikoi kirkon omaisuutta ja tehosti veronkantoa
myös Ruotsissa. Mikael Agricola (1510-1557), josta tuli Turun piispa ja Suomen uskonpuhdistaja, opiskeli Lutherin ja tämän oikean käden, Melanchthonin (1497-1560), alaisuudessa. Myös
Agricola näki kansankielisen kirjallisuuden parhaaksi tavaksi levittää kirkon oppia, ja hän onkin
tärkeä suomen kirjakielen kehittäjä [Suomesta, ks. Grotius; Comenius]. Etenkin pietismi vaikutti
myöhempiin suomalaisiin herätysliikkeisiin.
• Ruotsin kansallispäivä ja Ruotsin lipun päivä on Kustaa Vaasan kruunajaispäivä, 6. kesäkuuta. Agricola tunsi Kustaa Vaasan lisäksi myös Iivana Julman [ks. Bodin]. Jari Tervon
biofiktio Pääskyt talvehtivat järvenpohjassa (2021) pohjaa Agricolan elämään.
• Agricola julkaisi ensimmäisen suomalaisen aapisen (ABC-kirja, 1538 tai 1543) ja käänsi
Uuden testamentin (Se Wsi Testamenti, 1548). Aikakautta 1540-1810 kutsutaan ’vanhan
suomen (kielen) kaudeksi’ [varhaissuomesta, ks. Magna Carta].

6.14

François Rabelais 1493 - 1553

Kirjailija, joka kirjoitti neljä (tai viisi) yhteiskuntasatiiristista teosta Pantagruel-nimisestä jättiläisestä; ensimmäinen teos, Pantagruel, ilmestyi vuonna 1532. Rabelaisin kansanomainen [ks.
Dominicus ja Franciscus; Boccaccio; Chaucer], karkea ja karnevalistinen huumori heijasteli antiikin kyynikoiden [ks. Aristippos ja Diogenes] uhmaa. Antropologiassa kapinarituaalit on liitetty
Rooman Saturnaliaan [ks. Jeesus] ja keskiaikaisen Euroopan karnevaaleihin.
• Karnevaalit toimivat joskus sytykkeinä erilaisiin kyläkapinoihin [ks. More].
• Sananvapautta oli jo puolustettu kirkonmiehiä pilkkaamalla [ks. Gutenberg].
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Oikeusvaltion kehitys [ks. Magna Carta] ja työvoimaa vähentänyt rutto [ks. Boccaccio] olivat
muuttaneet maailmaa. Esim. Christine de Pizan (n. 1364-1430) oli varhaisia sukupuolestaan
kirjoittaneita naisia (Le Livre de la cité des dames, 1405). 1500-luvun feminististä [ks. Mandeville;
Condorcet; Godwin ja Wollstonecraft] vastakulttuuria edesauttoi jo kirjapaino [ks. Gutenberg].
Mm. Anna Bijns (1493-1575) kritisoi avioliittoa (Schoon ende suverlijc boecxken inhoudende veel
constige refereinen, 1528).
• Kun Christinea kritisoitiin naisille harvinaisesta oppineisuudesta, hän sivalsi että piti miehille tyypillistä tietämättömyyttä vieläkin pahempana (L’Avision, 1405).
• Kurtisaani Tullia d’Aragon (1510-1556) puolusti naisen seksuaalisuutta teoksessa Rime
della signora Tullia d’Aragona e di diversi a lei (1547).
• Jane Anger (1560-1600) kysyi ”Was there ever so abused, so slandered, so railed upon, or
so wickedly handled undeservedly as are we women?” (Protection For Women, 1589).
• Varhaiseen tieteiskirjallisuuteen kuului myös feministinen utopia [ks. Kepler].
Jossain määrin karnevalistinen improvisaatioteatterin muoto, commedia dell’arte, syntyi Italiassa
1500-luvun jälkipuoliskolla. Se tuli suosituksi laajemminkin Euroopassa ja säilyi 1700-luvulle asti
[teatterista, ks. Shakespeare].
• Pallopelejä oli pelattu aina, mutta renessanssin aikana kehittyi myös karnevalistinen — ja
usein väkivaltaiseksi yltynyt [vrt. Justinianus] — ’potkupallo’, jossa käsillä ei enää pelattu.
Jalkapallo syntyi 1800-luvulla.

6.15

Georgius Agricola (oik. George Bauer) 1494 - 1555

Mineralogian [ks. Theofrastos] perustaja ja kaivosinsinööri. Agricola käsitteli mineraaleja teoksessa De natura fossilium (1546) ja kaivostoimintaa teoksessa De re metallica (postuumisti 1556).
Kivet koostuvat mineraaleista, ja mineraaleja, joista voidaan jalostaa metalleja [ks. Ötzi; Hammurabi; Fu Hao], kutsutaan malmeiksi.
• Fuggerin suku, jonka huippukausi oli n. 1470-1550, loi omaisuutta mm. saksalaisilla hopeakaivoksilla [Mediceistä, ks. Machiavelli]. Ennen Amerikan löytymistä kultaa saatiin lähinnä
Afrikasta [ks. Hammurabi].
– Saksalainen despoottinen suurvalta Preussi [ks. Magna Carta] syntyi vuonna 1525;
sitä seurasi Saksan keisarikunta vuonna 1871.
• Ruotsin kupari- ja rautavarannot [ks. Albert] tuottivat vaurautta [ks. Grotius]. Suomen
puolella kuparia, rautaa ja lyijyä louhittiin 1500-luvulta lähtien.
– Sinkki, kulta ja hopea tulivat Suomessa kuvaan mukaan 1700-luvulla, titaani 1800luvulla. 1900-luvulta alkaen on louhittu metalliseoksissa tärkeitä kromia ja nikkeliä
sekä modernin teknologian vaatimia harvinaisia metalleja kuten kobolttia.
Metallurgia alkaa malminetsinnällä. Perinteisiä kaivuumenetelmiä ovat avo- ja tunnelilouhinta;
pohjavesi tuottaa tässä usein ongelmia [ks. Black ja Watt]. Mineraalien murskaus on usein ensimmäinen vaihe, ja Agricola mm. kuvaili aikansa merkittävää keksintöä, murskausmyllyä. Malmin
rikastuksessa arvokkaat mineraalit erotetaan sivukivestä.
Metallien jalostusprosessit vaihtelevat malmin ja sen rikkauden mukaan, ja ovat usein monimutkaisia ja kalliita. Masuuniteknologia on kehittynyt vuosituhansien aikana. Vuonna 1556 Meksikossa [ks. Mercator] otettiin käyttöön [myrkyllistä, ks. Albert] elohopeaa hyödyntävä amalgamointi, nk. patio-menetelmä. Lazarus Ercker (n. 1530-1594) kirjoitti metallurgiaan liittyvästä kemiasta teoksen Beschreibung allerfürnemisten mineralischen Ertzt und Berckwercksarten
(1574).
• Patio-menetelmän kehitykseen vaikutti Bartolomé de Medina (s. n. 1504).
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Aivan erityinen 1500-luvun tapaus oli grafiitin löytyminen Englannista. Vaikka se on puhdasta
hiiltä [kuten timanttikin, ks. Lavoisier], sitä luultiin vielä lyijyksi: näin syntyi ’lyijykynä’. Tykeille
ja musketeille grafiitista tehdyt valumuotit mahdollistivat aikaisempaa pyöreämmät ammukset.
• Tykeistä mallinnetuista käsikanuunoista kehittyi varhainen musketti eli hakapyssy; myöhemmin puhutaan arkebuuseista [ks. myös Euler]. Ammusmateriaali oli lyijy.
Vielä renessanssin alkuaikoina kokeellista tutkimusta pidettiin [antiikin tavoin, ks. Platon] herrasmiehen arvolle sopimattomana. Seitsemän vapaan taidon, artes liberales [ks. Isokrates] lisäksi
puhuttiin ei-vapaista mekanistisista taidoista, artes mechanicae. Näihin luettiin mm. kankaankudonta, maanviljelys, purjehdus ja rakennustaito.
• Paitsi että tutkijat voisivat oppia käsityöläisiltä [ks. Vesalius], he voisivat myös hyödyntää
tavallista elämää [ks. Machiavelli; Francis Bacon].

6.16

Girolamo Cardano 1501 - 1576

Matemaatikko, joka jatkoi algebran [ks. Khwarizmi] tutkimusta ja kehitti todennäköisyyslaskentaa. Cardano oli myös lääkäri ja keksijä (mm. kardaaninivel), ja kirjoitti teoksen luonnon
monimuotoisuudesta (De rerum varietate, 1557).
• Koska ekosysteemeistä ei vielä paljon tiedetty [ks. Varenius; Malthus ja Ricardo] ja perimä
oli sitäkin hämärämpi käsite, Cardanon biodiversiteetti käsitteli vain lajien monimuotoisuutta.
Teoksessa Ars magna (1545) Cardano esitti yleiset kolmannen ja neljännen asteen yhtälön ratkaisukaavat. Löydön historia on hieman epäselvä, ja mukana oli useampi matemaatikko. Algebra
oli vielä osittain sidoksissa numeroarvoihin, so. aritmetiikkaan; modernimpi ja aikaisempaa autonomisempi algebra oli kuitenkin tulollaan [ks. Viète].
• Scipione del Ferro (1465-1526) ja Niccolò Fontana (’Tartaglia’, n. 1499-1557) olivat käsitelleet polynomiyhtälöitä. Vaikuttaa kuitenkin siltä että Cardano teki tässä omaa työtä
kollegansa Lodovico de Ferrarin (1522-1565) kanssa.
– Tartaglian Nova Scientia (1537) käsitteli ballistiikkaa [ks. Euler].
• Vasta 1800-luvulla osoitettiin, että viidennen ja siitä korkeamman asteen yhtälöille ei yleistä
algebrallista ratkaisua ole olemassa.
Cardano käytti negatiivisten lukujen neliöjuuria, so. imaginaarilukuja, joita Rafael Bombelli (n.
1526-1573) oli hyödyntänyt teoksessa L’Algebra (1572).
• Kompleksiluvussa x + yi muuttujat x ja y ovat reaalilukuja ja i imaginaariyksikkö, jolle
i2 = −1.
Teoksessa Liber de ludo aleae Cardano kehitti todennäköisyyslaskentaa noppapelien avulla. Koska
teos julkaistiin postuumisti vasta vuonna 1663, myös muut ehtivät käsitellä aihetta ennen sitä
[ks. Fermat ja Pascal]. Uhkapelien todennäköisyyttä kutsutaan klassiseksi todennäköisyydeksi
[vrt. Bernoulli ja Bayes].
• Klassinen todennäköisyys perustuu symmetrisiin alkeistapauksiin ja on siten erikoistapaus
geometrisestä todennäköisyydestä.
Vuonna 1465 Peter de Rivo (n. 1420-1499) oli spekuloinut kolmen totuusarvon logiikalla, jolla on
myöhemmin kuvattu epävarmuutta [ks. Ockham]. Vakavasti tähän palattiin vasta 1900-luvulla,
mutta tärkeä välietappi oli bayesilainen teoria [ks. Bernoulli ja Bayes; Laplace].

6.17. VASARI
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Giorgio Vasari 1511 - 1574

Taiteilija, arkkitehti ja taidehistorioitsija. Vasari otti käyttöön termin ’renessanssi’ eli uudelleen
syntyminen viitatessaan antiikin tieteen ja taiteen arvostuksen nousuun [ks. Petrarca].
Vasari kutsui maalausta, kuvanveistoa ja arkkitehtuuria yhteisellä nimellä ’arti del disegno’ ja
kirjoitti taiteilijoiden elämäkertoja (Le vite dei pìu eccellenti pittori, scultori e architetti, 1550;
uudistettu painos 1568). Käsitys taiteellisesta luovuudesta kehittyi ja matematiikan korostus [ks.
Brunelleschi ja Alberti] vähentyi.
• Andrea Palladio (1508-1580) teki tunnetuksi antiikin Rooman arkkitehtuuria [ks. Vitruvius]
mm. teoksessaan I quattro libri dell’architettura (1570).

6.18

Gerardus Mercator 1512 - 1594

Kartografi, joka piirsi ensimmäiset karttaprojektiot [ks. Ptolemaios] merinavigointiin; tärkeää oli
siis suunnan määrittäminen etäisyyksien ja maa-alojen kustannuksella. Mercatorin esim. teoksessa Nova et aucta orbis terrae descriptio (1569) esittämät kartat perustuivat 1400-luvun alkupuolella käynnistyneiden löytöretkien tuloksiin.
Löytöretket perustuivat parantuneeseen laivanrakennustaitoon ja hyödynsivät astrolabia [ks. Hipparkhos] sekä kvadranttia ja kompassia [molemmista, ks. Peregrinus]. Osakeyhtiömallia [ks. Hammurabi; Solon; Polybios] oli herätelty henkiin [ks. Albert], ja löytöretkilläkin oli turvallisempaa
omistaa pieniä osia useista eri laivoista kuin yksi kokonainen laiva [ks. Petty].
• Henrik Purjehtija (1394-1460) oli vaikuttanut uuden purjelaivatyypin, karavelin, kehitykseen. Aluksella pystyi luovimaan vastatuuleen.
– Vaikka Venetsiassa spekuloitiin uivalla kuivatelakalla jo vuonna 1560, toteutukset ovat
satoja vuosia myöhempiä [vrt. Arkhimedes; Su Song ja Shen Kuo].
• Maakarttojen piirtämistä helpotti Gemma Frisiuksen (1506-1555) vuonna 1533 ehdottama
kolmiointimenetelmä [ks. Brahe; Snell].
Vaikka eurooppalaiset eivät olleet ensimmäisinä liikkeellä, Kiinan Ming-dynastian (1368-1644)
vuonna 1405 aloittamat ’tutkimusmatkat’ Indonesian ja Intian vesille olivat lähinnä barbaareille
näyttäytymisestä, ja vuonna 1431 ulkomaankauppa kiellettiin ja laivasto tuhottiin [ks. Ghazali
ja Zhu Xi]. Rappeutumaan päässyt Kiinan muuri [ks. Xunzi ja Han Feizi] rakennettiin uudelleen
ja sai nykyisen muotonsa.
• Kiinan uuteen pääkaupunkiin, Beijingiin, rakennettiin Kielletty kaupunki (Gugong) vuosina 1406-1420.
• Intiassa Delhin sulttaanikunnan [ks. Ibn Khaldun] dynastiat korvautuivat Suurmogulien
valtakunnalla (1526-1707). Sen rippeiden kanssa myös englantilainen Itä-Intian Komppania
joutui tekemisiin [ks. Burke].
– Intiassa syntyi uusi monoteistinen uskonto [ks. Laotzi ja Gautama], sikhismi, 1500luvun aikana. Samaan aikaan syntynyt Krishna-liike edusti hindulaisuutta.
Eurooppalaisista aktiivisia olivat etenkin espanjalaiset ja portugalilaiset. Päiväntasaaja saavutettiin vuonna 1474/5 [vrt. Eratosthenes]. Etsiessään läntistä vesireittiä Aasiaan [ks. Polo] Kolumbus ’löysi’ Amerikan vuonna 1492. Vuonna 1498 Vasco da Gama purjehti Afrikan eteläkärjen
ympäri Intian valtamerelle. Magalhães ja del Cano kiersivät maapallon 1519-1522. Mausteiden
lisäksi kaukomailta haettiin muutakin kauppatavaraa ja tietoa (ks. alla). Arvometallit eivät tuottaneet pysyvää hyötyä [ks. Bodin]. Amerikkalaiset atsteekkien (1325-1521) ja inkojen (n. 14001535) sivilisaatiot tuhoutuivat.
• Viikingit [ks. Beda] kävivät Amerikassa ennen Kolumbusta [ks. Haitham ja Biruni].
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• Espanjan valtion juuret ovat vuodessa 1469, jolloin Ferdinandin ja Isabellan avioliitto yhdisti alueen hallintoa. Mercatorin ajoista alkaen hallinto kehittyi heikon itsevaltiuden suuntaan.
– Ferdinandin ja Isabellan tytär Johanna Mielipuoli (esp. Juana la Loca) nai Habsburgien sukuun [ks. Regiomontanus]. Syntyneen eurooppalaisen Habsburgien dynastian
sisäsiittoisuus johti sukusiitosdepressioon (engl. inbreeding depression) ja suvun häviämiseen (pedigree collapse) 1700-luvulla.
• Vuonna 1519 Cortés kohtasi atsteekit nykyisessä Meksikossa, ja Pizarro inkat nykyisen
Perun Andeilla 1531. Koska atsteekkien valtakunta kärsi laajojen ihmisuhriseremonioidensa
vuoksi sisällissodista ja inkojen valtakunta oli yksi kaikkien aikojen totalitaarisimmista
pakkotyöleireistä, espanjalaiset saivat paikallista apua vallanpitäjien kukistamisessa. He
eivät tietenkään olleet yhtään parempia hallitsijoita.
– Inkojen kaupunki Machu Picchu, joka oli rakennettu 1400-luvun puolivälissä, löydettiin vasta vuonna 1911. Kullasta tehtyä legendaarista El Doradoa ei löydetty koskaan.
• Englantilaiset aloittivat Pohjois-Amerikan ryöstämisen vasta vuonna 1585. Tunnetuin alkuaikojen siirtokunta oli 1607 perustettu Jamestown, johon John Smithin ja Pocahontasin
tarina liittyy. Pian huomattiin, että — maatalousmaan lisäksi — mitään ryöstettävää ei
ollut, ja espanjalaisista poiketen englantilaiset laivasivat Amerikkaan työtätekeviä ihmisiä.
– Englanti kärsi levottomista ajoista; Ruusujen sodasta (1455-1485) toipuminen kesti
vuosikymmeniä.
Löytöretkien tuloksena maapallon suuren mittakaavan tuulet ja pintakerrosten merivirrat tulivat tutuiksi. Esim. pasaatituulet (engl. trade winds) puhaltavat päiväntasaajan alueella idästä
länteen (tarkemmin pohjoisella pallonpuoliskolla koillisesta ja eteläisellä kaakosta). Väliin jäävä pasaatituulten kohtaamisvyöhyke on sateinen ja vähätuulinen (engl. doldrums). Siirryttäessä
pasaatituulten alueelta napoja kohti tuuli käy puolestaan lännestä (westerlies). Taustalla on merien pysyvät virtauspyörteet [ks. Maury]. Intian valtameren vuodenaikojen mukana vaihtelevat
monsuunituulet olivat yllätys. Tuulten [ks. Varenius; Halley] ja merivirtojen tutkimus käynnistyi
hitaasti [ks. Thompson].
• Tuulet nimetään tulosuunnan mukaan; esim. pohjoistuuli puhaltaa pohjoisesta etelään.
Esim. englannin kielessä termi ’northerly ocean current’ tarkoittaa kuitenkin etelästä pohjoiseen kulkevaa merivirtaa, eli päinvastaista kuin ’northerly wind’.
• Jo löytöretkiajan alussa portugalilaiset oivalsivat, että tuulten ja merivirtojen takia paluumatka ei tavallisesti onnistu samaa reittiä kuin menomatka. Usein kannattaa tehdä
isompikin koukkaus merelle; termi ’volta do mar’ liittyy tähän.
– Esim. Columbus pääsi Euroopasta Karibialle suoraan pasaatituulen avustamana, mutta takaisin Eurooppaan vain suuntaamalla pohjoiseen länsituulten alueelle. Vastaavasti da Gama kiersi Afrikan eteläkärjen hyödyntämällä eteläisen pallonpuoliskon länsituulten aluetta. Tyyntämerta ylittävät espanjalaiset matkasivat Amerikkaan päin
pohjoista reittiä; Kalifornialla on tämän seurauksena espanjankielinen historia Los
Angelesin aluetta myöten [ks. Burke].
• Itäisestä Afrikasta pääsee Intiaan parhaiten kesämonsuunin aikaan, ja paluulle on vähiten
esteitä talvimonsuunin aikaan.
Merkantilistisesti [ks. Machiavelli] siirtomaita haviteltiin sekä resurssien lähteiksi että paikoiksi
myydä emämaan tuotteita ilman kansainvälistä kilpailua [kauppakomppanioista, ks. Burke]. Ylläpitääkseen arvometallien laivausta Eurooppaan, espanjalaiset aloittivat kaivostoiminnan [ks.
Agricola]. Paikallisen orjatyövoiman lisäksi he alkoivat tuoda afrikkalaisia orjia [ks. Ibn Khaldun]. Myöhemmin orjien kysyntä vain kasvoi (ks. alla). Kolonialismi (siirtomaaherruus) johti
(tässä vaiheessa vielä) lyhytaikaisiin imperialistisiin pyrkimyksiin.
• Noin 95% atsteekeista kuoli sadassa vuodessa valloittajien mukanaan tuomiin tauteihin.
Tautien mahtia kuvaa se, että Pohjois-Amerikassa Missisipin alueella elänyt sivilisaatio
kuoli niihin ennen kuin eurooppalaiset itse ehtivät paikalle. Inkat olivat vastustuskykyisempiä (syytä ei tiedetä); heistä kuoli ’vain’ noin 20%.
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– Amerikkalaisilla ei ollut immuniteettia Euraasian monipuolisemmassa eläinkannassa
kehittyneitä tauteja vastaan [ks. Hippokrates].
• Joruba-uskonto levisi orjien mukana Afrikasta uudelle mantereelle. Se lienee syntynyt noin
vuoden 1100 paikkeilla, kun Ifen kaupunkikulttuuri kehittyi nykyisen Nigerian alueella.
Länsiafrikkalaiseen tapaan siihen liittyy voodoo.
– Voodoon tunnetuin, haitilainen, muoto on peräisin Nigerian naapurista, Beninistä.
Amerikan alkuperäiskansojen huono kohtelu ja afrikkalaisten orjien käyttö herättivät suuttumusta [ks. Machiavelli; Montaigne]. Atsteekkien kulttuurin arvostusta nosti sitä tutkinut Bernardino
de Sahagun (1499-1590), joka kokosi aiheesta teoksen Historia general de las cosas de la Nueva España. Hän oli varhainen antropologi ja etnografi, so. antropologi joka asuu — tyypillisesti
vieraan — tutkimuskohteensa parissa ja kuvaa heidän elämäänsä [vrt. Herodotos ja Thukydides;
Tacitus].
• Etnografia on kulttuurinkuvaus, ja etnologia eli kansatiede tutkii omaa kulttuuria aineistokeskeisesti. Teoreettisempaa antropologiaa on joskus kutsuttu vertailevaksi kansatieteeksi
ja yleiseksi etnologiaksi. Folkloristiikka tutkii kansan tietämystä.
Matkojen monet yllätykset osoittivat, että antiikin viisaat eivät olleet tienneet kaikkea. Perunan
ja tomaatin kaltaiset uudet viljelykasvit paransivat eurooppalaista ruokahuoltoa [ks. Boerhaave]. Vastaavasti Kiinassa maissi johti ’toiseen maatalouden vallankumoukseen’ ja mm. Afrikassa
alettiin viljellä maniokkia. Kiniinistä tuli uusi malarialääke [ks. Columella]. Tämä kaikki piristi
myös kasvitiedettä [ks. Theofrastos; Gesner ja Cesalpino]. Monien muidenkin kasvien suurimittaista kasvatusta siirtyi mantereelta toiselle: (1) sokeriruoko [Intiasta, ks. Aryabhata] Karibialle,
(2) kahvi [Afrikasta, ks. Ibn Khaldun] Brasiliaan ja (3) puuvilla (jota tavattiin useissa paikoissa)
Pohjois-Amerikkaan. Juuri tämä lisäsi orjien kysyntää [vastustuksesta, ks. Machiavelli; Bayle].
Imperialistiset pyrkimykset voimistuivat [myöhemmästä kolonialismista, ks. Burke].
• Kuppa eli syfilis matkasi Amerikasta Eurooppaan [ks. Vesalius].
• Maniokin sisältämän sinihapon poisto vaatii erityisosaamista, joka oli kehittynyt EteläAmerikassa ja jonka siirto uusille kasvualueille tuotti ongelmia. Maniokia kutsutaan myös
kassavaksi ja, etenkin ryynien ja jauhojen muodossa, tapiokaksi.
• Kahvin ja sokerin lisäksi kaakaon ja tupakan kaltaiset nautintoaineet tulivat Eurooppaan
[ks. Locke].
Modernissa historiatieteessä löytöretkistä alkanutta aikakautta on alettu kutsua esimoderniksi
ajaksi; aikakausi päättyi Ranskan vallankumoukseen.
• Tieteen historiassa vuotta 1490 tärkeämpiä ovat 1600 ja 1830. 1600-luvun alussa tieteet
matematisoituivat ja tieteen tekeminen institutionalisoitui. Vuoden 1830 tienoilla syntyivät
moderni fysiikka ja biologia ja tieteen tekemistä vauhditti aivan uusi ilmiö, talouskasvu.

6.19

Andreas Vesalius 1514 - 1564

Lääketieteen tutkija [ks. Hippokrates; Galenos; Ibn Sina], modernin anatomian [ks. myös Harvey; Willis] isä. Vesaliuksen De humani corporis fabrica (1543) levisi [toisin kuin da Vincin työt]
muidenkin tietoisuuteen. Vesalius ja mm. Girolamo Fracastoro (1478-1553) toimivat Euroopan
parhaassa yliopistossa Padovassa [kuten myös Galileo], joka oli Venetsian suojeluksessa [ks. Machiavelli].
• Kuppaa [eli syfilistä, ks. Mercator] tutkinut Fracastoro pohjusti tarttuvien tautien mikrobiteoriaa (De contagione et contagiosis morbis, 1546). Kyseessä on bakteerin välittämä
seksitauti (aik. sukupuolitauti). Muita vastaavia ovat klamydia ja tippuri.
Vesaliuksen mielestä anatomiasta oppi enemmän lihatorin leikkaajilta kuin skolastisilla anatomian luennoilla. Toisaalta hän humanistina kunnioitti suuresti antiikin kirjoituksia, ja Galenosin vasta löydetyt teokset olivat hänenkin työnsä pohjana. Todistaessaan monet vanhat väitteet
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vääriksi Vesalius ajautui ajalleen tyypilliseen tilanteeseen, jossa esikuvan mielipiteitä joutui selittelemään parhain päin; on puhuttu ’humanismin paradoksista’.
• Jo Mondino de’Luzzi (1270-1326) oli ottanut ihmisten ruumiinavaukset käyttöön lääketieteen opetuksessa (Anatomia mundini, 1316).
• Vesaliusta tiukemmin auktoriteetteja vastusti Giovanni Argenterio (1513-1572), joka halusi
perustaa tiedon luonnon havainnointiin.
• Ajatus että tutkimuksen tavoitteena olisi tavallisen elämän parantaminen oli vielä harvinaisempi [ks. Machiavelli; Francis Bacon].
Paracelsus (1493-1541) pohjusti lääketieteellistä alkemiaa [ks. Thales; Aristoteles; Ibn Sina], iatrokemiaa [iatrofysiikasta, ks. Harvey]. Hän suosi metalleja ja mineraaleja kasviperäisten lääkkeiden sijaan, ja tästä kehittyi jopa uusi lääkinnällinen koulukunta [ks. Libavius]. Kirurgiaa [ks.
Galenos] kehittänyt Ambroise Paré (n. 1510-1590) raportoi mm. amputoitujen raajojen aavekivusta (Anatomie universelle du corps humain, 1561).
• Vaikka aineen myrkyllisyys määräytyisikin lähinnä annoskoosta [homeopatiasta, ks. Goethe], esim. elohopean käytölle ei ole mitään syytä [ks. Albert; kiinalaisesta alkemiasta, ks.
Thales]. Paracelsus oletti aseen käsittelyn lääkevoiteella parantavan ’sympatian’ kautta
myös sen tuottaman haavan.
– Samanlaisen parantamisella oli aikaisemmin tarkoitettu signatuurioppia, jossa kasvien
ulkomuodosta pääteltiin mitä sairauksia ne oli ’luotu’ parantamaan: esim. saksanpähkinä paransi aivotoimintaa. Toisaalta uuden viljelykasvin, perunan [ks. Mercator],
epäiltiin aiheuttavan lepraa ulkomuotonsa vuoksi.
• Välskäri oli käsityöläinen, joka sota-alueella hoiti uhrien haavoja, asetti luita ja amputoi
raajoja. Parén edeltäjistä voidaan mainita Guy de Chauliac (n. 1300-1368; Grande chirurgie, 1363).

6.20

Konrad von Gesner 1516 - 1565 ja Andrea Cesalpino
1519 - 1603

Biologeja, jotka systematisoivat [ks. Linné] omien alojensa aineistoja. Gesner oli eläintieteilijä [ks.
Aristoteles] ja Cesalpino kasvitieteilijä [ks. Theofrastos]. Löytöretket [ks. Mercator] vaikuttivat
osaltaan biologisten tieteiden [ks. myös Albert] virkistymiseen.
Gesner luokitteli eläimiä teoksessa Historia animalium (osat I-IV vuosina 1551-58; osa V postuumisti 1587). Kolmannessa osassa hän mm. siteerasi antiikin tietoja [ks. Aristoteles] lintujen
territoriaalisuudesta [ks. Wundt]. Gesner julkaisi myös varhaisen paleontologisen teoksen De rerum fossilium (1565) fossiileista [ks. Albert], joiden alkuperällä hän ei juurikaan spekuloinut.
• Teoksessa Uccelliera (1622) G. P. Olina otti esiin lintujen territoriaalisuuden.
Bernard Palissyn (n. 1510-1590) fossiiliteoria oli jo modernimpi [ks. Hooke ja Leeuwenhoek].
Palissy kehitti myös ajatusta veden kiertokulusta [ks. Halley]. Hänen yrityksensä valmistaa kiinalaista posliinia [ks. Su Song ja Shen Kuo] epäonnistuivat. Sen sijaan Persiassa pääkaupunki
Isfahaniin tuotiin kiinalaisia keraamikkoja opettamaan posliininvalmistusta. Tämä liittyi safavidien dynastian lyhyeen kukoistuskauteen vuosina 1587-1666, jolloin myös persialaismatosta
syntyi vientituote. Voidaan puhua designista. Yksi tunnetuimpia islamilaisia filosofeja vaikutti
tänä aikana [ks. Locke].
• Ehrenfried Walther von Tschirnhaus (1651-1708) oli todennäköisesti vuonna 1710 alkaneen
eurooppalaisen posliinituotannon takana.
• Design on kulutustavaroiden ja koriste-esineiden estetiikan ja funktionaalisuuden huomioon
ottavaa ja (enemmän tai vähemmän) teollista muotoilua ja suunnittelua. Suomenkielisestä
termistä taideteollisuus pyritään eroon.
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• Shiialainen fundamentalismi [ks. Laozi ja Gautama] teki lopun safavidien kukoistuksesta.
Samaan aikaan osmaneilla oli ongelmia Euroopan valloituksessa [ks. Montesquieu].
Cesalpino kuvaili kasveja vuoden 1583 teoksessa De plantis [ks. Camerarius ja Hales]. Kehitykseen
vaikutti Theofrastosin uudelleen löydettyjen töiden julkaiseminen vuonna 1483.
• Valerius Cordus (1515-1544) oli aloittanut kasvien yksityiskohtaisen ja systemaattisen kuvauksen, minkä avulla ne voitiin tunnistaa ilman kuvaakin.

6.21

Jean Bodin 1530 - 1596

Historioitsija sekä talous- ja valtiotieteilijä [ks. Machiavelli]. Skeptisismi [ks. Pyrrhon; Cicero;
Ockham] oli noussut uudelleen suosioon [ks. Regiomontanus; Montaigne], samoin kuin jo köyhtynyt [ks. Tacitus; Augustinus] retoriikka [vrt. Aristoteles], ja Bodin pyrki eroon molemmista.
Hänen pohdiskelunsa inflaatiosta ja valtion suvereniteetista pohjustivat poliittista taloustiedettä
[makrotaloustiedettä, ks. Petty]. Espanjalaisen Salamancan koulukunnan protoliberalismi pohjusti mikrotaloustiedettä [ks. Locke]. Löytöretket [ks. Mercator] vaikuttivat talouselämään vahvasti.
• Retoriikka keskittyi tutkimaan tyyliä — esim. trooppeja ja figuureja — ja teknistä esitystaitoa. Esim. Petrus Ramus (1515-1572) pyrki erottamaan retoriikan dialektiikasta [ks.
Sokrates]. Tiedon, viisauden tai ymmärryksen luominen eivät enää kuuluneet retoriikkaan
[vrt. Bentham].
Teoksessa Methodus ad facilem historiarum cognitionem (1566) Bodin tutki historiaa maallisella,
lähteisiin kriittisesti suhtautuvalla tavalla [ks. Erasmus; Descartes]. Pyrkimys oli löytää historialliselle totuudelle jokin objektiivinen mittapuu [ks. Descartes]. Erityisen kiinnostunut Bodin oli
valtakuntien nousuun ja tuhoon vaikuttavista ja mahdollisesti yleistettävistä kausaalisista tekijöistä [ks. Gibbon].
• Kaikki historiatiede ei ollut yhtä vakavaa (ks. alla).
Ymmärrettiin, että rahan arvo määräytyy markkinoilla. Vuonna 1566 Martin de Azpilcueta
(1491-1586) pohjusti rahan kvantiteettiteoriaa [ks. Hume]. Myös Bodinin mukaan kiihtynyt hintojen nousu johtui rahan arvon laskusta, inflaatiosta [ks. Solon], joka oli seurausta Amerikan
kulta- ja hopea-aarteiden saapumisesta Eurooppaan (Réponse de J. Bodin aux paradoxes de
M. de Malestroit, 1568). Aarteista huolimatta Espanja oli vararikossa vuosina 1557, 1560, 1575
ja 1597 ja useita kertoja myös 1600-luvulla. Kvantiteettiteoriaa kehitti edelleen mm. Bernando
Davanzati (1529-1606). Hänen mukaansa maailmassa oli myös ”rajattu määrä kultaa”, mutta
”niin paljon ihmisiä, niin paljon tarpeita” (Lezione delle moneta, 1588). Rahan määrällä voi olla
vaikutusta.
• Vuonna 1566 Jean de Malestroit (k. 1578) oli esittänyt, että hintojen nousu johtui kolikoiden arvometallipitoisuuden alentamisesta [ks. Augustinus; Oresme], millä mm. hoidettiin
valtionlainoja [ks. Machiavelli; More; Petty]. Itse arvometallin arvo ei siis olisi laskenut. Bodinin analyysi osoitti tämän sinällään mahdollisen mekanismin vääräksi nyt käsillä olevassa
tilanteessa.
• Rahan liiallinen määrä on varsinaisen inflaation taustalla, vaikka termi liitetään myös muista syistä johtuvaan hintojen nousuun. Kiinassa paperirahan [ks. Su Song ja Shen Kuo] monistaminen [ks. Ghazali ja Zhu Xi] johti niin rajuun inflaatioon, että siitä piti luopua 1500luvulla [ks. myös Voltaire]. On kiistelty toimiko mekanismi renessanssiajan Espanjassa,
mutta ajallinen yhteys on olemassa.
– Amerikan hopea toimi Espanjassa takuuna kun lainaa otettiin Ranskan vastaisiin
sotiin. Kuningas myös kauppasi ylimystölle tuottoisia virkoja (aateliarvoja) samassa
tarkoituksessa.
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• On esitetty, että ennen Amerikan löytymistä hopean ja kullan (so. markkinoilla olevan
rahan) vähyys vaikeutti kauppaa ja selittäisi siten mm. merkantilismin [ks. Machiavelli]
suosiota.
Inflaatiota käsitteli myös Tomás de Mercado (1525-1575) teoksessa Summa de Tratos y Contratos (1569, 1572). Hän kuului Salamancan koulukuntaan, joka mm. kritisoi orjuuttamista [ks.
Machiavelli] ja loi kansainvälistä oikeutta [ks. Grotius]. Koulukunta pohjusti liberalismia myös
taloudessa: taloudellista aktiviteettia stimuloiva yksityisomaisuus parantaa kaikkien hyvinvointia [vrt. More]. Mercado ymmärsi, että tietyn rahasumman utiliteetti [ks. Bernoulli ja Bayes] on
korkeampi köyhälle kuin rikkaalle ja että eri maissa samalla määrällä hopeaa ei ole samaa arvoa
(nykyään puhutaan ostovoimapariteetista).
• Tekstiilien [ks. Ötzi; Hammurabi] valmistuksessa värttinät olivat korvanneet rukeilla (engl.
spinning wheel) jo keskiajalla. William Leen (1563-1614) vuonna 1589 keksimän neulekoneen patentti [ks. Brunelleschi ja Alberti] kaatui käsityöläisten vastustukseen. Ammattikunnat [ks. Machiavelli] vastustivat teknologiaa myöhemminkin [ks. Black ja Watt; Smith;
Malthus ja Ricardo].
• Länsimainen utilitarismi [ks. Bentham] tuli asettamaan kansalaiset valtion edelle [ks. Sokrates].
Huoli tuhoisien uskonsotien [ks. Luther ja Calvin] lisääntymisestä sai Bodinin kirjoittamaan
teoksen Six livres de la Republique (1576). Vaikka mikään valtiomuoto [monarkia, aristokratia
tai demokratia, ks. Aristoteles] ei ole ehdottomasti paras, Bodin tuki valtiosuvereenisuutta [ks.
myös Grotius; Hobbes; kansansuvereeniudesta, ks. Rousseau]. Valtion valtaa ei rajoita muu kuin
jumalallinen laki tai luonnonoikeus [ks. Cicero; Tuomas; Magna Carta; More]. Bodinin mukaan
olosuhteet voivat pakottaa hallitsijan toimiin, jotka — näkökulmasta riippuen — ovat yhtaikaa
sekä tyrannimaisia että välttämättömiä [ks. Machiavelli; Shakespeare].
• Ranskan hallinto kehittyi [Espanjan tavoin, ks. Mercator] heikon yksinvaltiuden suuntaan,
kun kuninkaat alkoivat rahapulassaan myydä virkoja ja arvonimiä ylimystölle ja jopa kaupunkiporvaristolle.
Teoksessa Historia de gentibus septentrionalibus (1555) Olaus Magnus (1490-1557) kuvasi pohjoisten kansojen [ks. Tacitus; Magna Carta; Luther ja Calvin] historiaa Bodinin ihanteiden vastaisesti. Kaupan lisäksi muukin sivistys alkoi pohjolassa nousta. Samaan aikaan venäläisten [ks.
Kyrillos] uhka kasvoi. Siinä missä Novgorodilla [ks. Magna Carta] oli vielä hyvät suhteet Hansaliittoon [ks. Albert], Moskovan Venäjä (1547-1721) esti läntisen kaupankäynnin.
• Kauppaa 1300- ja 1400-luvuilla edistänyt Hansaliitto panosti mm. kauppatavaroiden laadunvalvontaa. Toisaalta se myös monopolisoi kauppaa nauttiessaan mm. sille myönnetyistä tullivapauksista [tulleista, ks. Solon; Machiavelli]. Vuosina 1389-1523 Ruotsi ja TanskaNorja [ks. Magna Carta] elivät Kalmarin unionissa osittain juuri Hansaa vastustaakseen;
mm. tulleja alettiin periä uudestaan. Säätyvaltiopäivät (ruots. Ståndsriksdagen) käynnistyivät vuonna 1435 [ks. Magna Carta]. Vuonna 1477 Uppsalaan perustettiin pohjoismaiden
ensimmäinen yliopisto [ks. Dominicus ja Franciscus]. 1500-lukua leimasi rutto [ks. Justinianus; Boccaccio; Hobbes]. Vuosien 1596-97 talonpoikaiskapina Suomen puolella tunnetaan
nimellä nuijasota [ks. More].
– Kalmarin unioni ei kyennyt kovin yhtenäiseen ulkopolitiikkaan. Skandinavian lisäksi
myös Alankomaat ja Englanti kilpailivat Hansan kanssa. Löytöretketkin vähensivät
osaltaan pohjoisen merkitystä. Hansa kuihtui pois 1600-luvun aikana lähinnä näistä
jälkimmäisistä syistä.
– Aluksi säätyvaltiopäiviin osallistuivat pappien ja aateliston lisäksi vain porvarit, mutta
vuonna 1527 mukaan tulivat myös talonpojat.
– 1500-luvulla romaaneja saapui Ruotsiin, itäinen osa mukaan lukien. 1500- ja 1600luvuilla suomalaisia muutti nykyisen Ruotsin (ja osittain myös Norjan) metsiin; puhutaan suomalaismetsistä (ruots. finnskogen).
• Moskovalaiset kukistivat Iivana Suuren johdolla mongolit [ks. Ghazali ja Zhu Xi] vuonna
1477 ja Novgorodin tasavallan seuraavana vuonna. Näin Moskovan ruhtinaskunnasta tuli
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Moskovan Venäjä. Tämä johti uusiin vihollisuuksiin Ruotsin kanssa; vuosien 1570-95 sotaa
kutsutaan pitkäksi vihaksi.
– Jatkokehitys johti itsevaltiuteen Kiinaa muistuttavalla tavalla: mongolien perintönä
hallitsija piti esim. kaiken maaomaisuuden itsellään vuosisatojen ajan [ks. Locke; Hegel]. Vuosina 1565-1572 Iivana Julma puhdisti vastustajiaan ylhäisön piiristä salaisen
poliisin avulla [ks. Luther ja Calvin].

6.22

Michel Eyquem de Montaigne 1533 - 1592

Kirjailija ja humanistinen filosofi, essee-muotoisen kirjallisuuden isä; pääteos Esseitä (Essais,
1580, 1588). Montaigne — samoin kuin Francisco Sanches (n. 1550-1623) — herätteli henkiin
skeptisismiä [ks. Pyrrhon; Cicero; Regiomontanus].
• Sanchesin Ettei mitään tiedetä (Quad nihil scitur, n. 1574, julkaistu 1581) pohjusti fallibilistista empirismiä, jolla oli tarkoitus tukea tieteellistä tutkimusta. Vaikka jo Vivesillä [ks.
Machiavelli] oli ollut samankaltaisia ajatuksia, Montaigne oli eri linjoilla.
Montaigne puolusti klassista skeptisismiä keinona välttää ylimielistä dogmatismia: varmaa tietoa ei saanut sen paremmin järjellä kuin kokemuksellakaan. Montaignen käsitys elämästä oli
naturalistinen [ks. Shakespeare; Bayle; Mandeville]: ”Meidän olemisemme on muurattu sairaista aineksista; kunnianhimo, mustasukkaisuus, kateus, kostonhimo, taikausko, epätoivo asuvat
meissä [...] Joka kitkisi meistä noiden ominaisuuksien siemenet, tuhoaisi elämämme perustan.”
Hän uskoi, että henki ja ruumis ovat tiiviimmässä yhteydessä toisiinsa kuin haluttiin myöntää
[vrt. Descartes], ja tällä perusteella ymmärsi lumevaikutuksen [ks. Franklin] merkityksen aikansa
vielä vaatimattomassa lääketieteessä [ks. Vesalius; Boerhaave]. Lohtua ei tarvitse hakea tuonpuoleisesta, koska luonnon lakeja noudattava maanpäällinen elämä oli tarpeeksi. Ainoa moraalinen
imperatiivi oli elämän kunnioittaminen.
• Montaigne tuomitsi löytöretkistä alkaneen orjien laivauksen Amerikkaan ja intiaanien huonon kohtelun siellä [ks. Mercator].
• Toisaalta Montaigne kuvitteli löytöretkeilijöiden löytäneen alkuperäisessä luonnontilassa
kultakautta eläviä jaloja villejä [ks. Ovidius; More]. Fideistinä Montaigne piti myös katolisia
opinkappaleita absoluuttisesti tosina. Hän oli kuitenkin hyvin tietoinen siitä, että valheella
on aina määrällinen etuasema totuuteen nähden.
– Marc Lescarbotin (n. 1570–1641) kuvaukset Kanadan intiaaneista tulivat tukemaan
jalojen villien myyttiä [ks. Rousseau].
Montaigne epäili ihmisten ylemmyyttä eläimiin nähden [ks. Tacitus]; esim. kissan kanssa leikkiessään hän aprikoi, leikkikö kissa hänen kanssaan. Lasten leikkimistä [ks. Aristoteles; Priscianus; Kant] ei vielä tutkittu; sen sijaan koulutukseen alettiin kiinnittää huomiota [ks. Machiavelli; Comenius; Locke]. Vaikka ei uskonutkaan ihmisen rationaalisuuteen, Montaigne tunsi vetoa
stoalaisuuteen [ks. Zenon ja Khrysippos; Seneca].
• Montaignen aikalainen Claudio Corte kirjoitti ratsuhevosten koulutuksesta teoksessa Il
cavallerizo (1562). Vähitellen ymmärrettiin pehmeämmän koulutustavan — hevosen omien
motivaatioiden hyödyntämisen — edut [ks. Bentham].
– Noin vuosilta 1300-1800 on anekdootteja eläinten tuomitsemisesta oikeudessa. Ilmiö
on ehkä saanut suuremman huomion kuin sen historiallinen merkitys mahdollistaa.
• Pieter Brueghel vanhemman (n. 1525-1569) maalaus Kinderspiele (1560) dokumentoi leikkejä ja osoittaa, että lapsia osattiin arvostaa ennen nykyaikaakin [ks. Cicero].
• Justus Lipsiuksen (1547-1606) uusstoalaisuus yhdisteli ajattelua kristinuskoon (De constantia, 1584).
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François Viète 1540 - 1603

Matemaatikko, jota on kuvattu modernin algebran [vrt. Diofantos ja Pappos; Khwarizmi; Cardano] aloittajaksi [jatkosta, ks. Hamilton]. Taitojensa avulla Viète mm. avasi Ranskan hallitsijoille
espanjalaisten salakirjoituksia [ks. Polybios; Francis Bacon].
• Aritmetiikassa Viète suositteli murtolukujen ilmaisemista desimaalijärjestelmän [kymmenjärjestelmän, desimaalipilkusta, ks. Napier] avulla seksagesimaalijärjestelmän [ks. Hammurabi] sijaan (Canon mathematicus, 1579).
Algebrassa Viète otti kirjaimet käyttöön matemaattisten suureiden merkinnöissä vähentäen näin
retoriikan osuutta (In artem analyticem isagoge, 1591). Hän esitti luvulle π ensimmäisen analyyttisen lausekkeen (Variorum de rebus mathematicis responsorum liber VIII, 1593). Tämä oli paljon
merkittävämpi saavutus kuin pelkkään raakaan laskentaan perustuva desimaalien metsästys, ja
nykyään analyysinä tunnetun matematiikan haaran alku [ks. Oresme; Newton].
• Käytännöllisistä syistä Vièten kaavasta ei ollut hyötyä π:n numeerista arvoa laskettaessa, ja Viète käytti itse perinteistä [Arkhimedeen] menetelmää laskiessaan arvon yhdeksän
desimaalin tarkkuudella.

6.24

William Gilbert 1544 - 1603

Fyysikko, yksi varhaisimpia empirismin puolustajia. Osoittaessaan maapallon olevan ison magneetin (De Magnete, 1600) Gilbert selitti kompassin [ks. Su Song ja Shen Kuo; Peregrinus] toiminnan. Hän esitteli myös käsitteen ’electrick force’ [hankaussähköstä, ks. Thales; Fermat ja
Pascal]. Hän ymmärsi, että magneettinen ja sähköinen vetovoima olivat eri ilmiöitä [mutta ks.
Ampère].
• Gilbertin teorianmuodostusta helpotti Robert Normanin vuoden 1576 havainto magneettikentän inklinaatiosta eli sen poikkeamasta vertikaalisuunnasta (The Newe Attractive,
1581).
– Georg Hartmannin (1489-1564) vuoden 1544 havainnot inklinaatiosta olivat jo unohtuneet. Magneettisen ja maantieteellisen pohjoisnavan suunnan välinen ero, deklinaatio,
tunnettiin jo 1400-luvulla, Kiinassa satoja vuotta aikaisemmin.
• Teoksessa A Discourse Mathematical on the Variation of the Magneticall Needle (1635) Henry Gellibrand (1597-1637) osoitti deklinaatiotutkimuksilla, että maapallon sisäinen magneettikenttä ei ole pitkällä aikavälillä vakio; hänellä oli käytössä kolme datapistettä 54
vuodelta [ks. myös Halley].
– Vaikka (tilastollinen) keskiarvon käsite on ikivanha, sen systemaattinen käyttö alkoi
vasta 1800-luvulla [ks. Comte]. Gellibrandillakin ”Arithmeticall meane” oli pienimmän
ja isoimman datapisteen — ei koko datajoukon — keskiarvo. Keskiarvoistaminen luo
aineistosta yhteenvedon vähentämällä informaatiota [luokittelusta, ks. Locke].
Gilbert kannatti [Kopernikuksen] aurinkokeskistä maailmanmallia ja selitti planeettojen kiertoliikkeen auringon magneettisella voimalla [ks. Newton]. Kiintotähtien oletetun kehän hän korvasi Thomas Diggesin (1546-1595) teoksessa Perfit description of the Caelestiall Orbes (1576)
esittämällä mallilla, jossa tähdet oli siroteltu äärettömään avaruuteen. Gilbert kartoitti kuun
pinnanmuotoja niitä myös nimeten [ks. da Vinci]. Hän huomasi, että kuun maahan näkyvä (vuorovesilukkiutunut, kuten tultiin oppimaan) puoli huojui hieman; puhutaan libraatiosta.
• Digges kysyi myös: miksi avaruus on pimeä, vaikka tähtiä on ääretön määrä. Itse hän
oletti tämän johtuvan suurista etäisyyksistä: kaukaiset tähdet ovat liian himmeitä silmin
nähtäviksi [vrt. Zenon ja Khrysippos]. Myöhemmin Jean-Philippe de Chéseaux [ks. Newton]
osoitti teoria vääräksi: kasvavan etäisyyden vaikutusta kompensoi tähtien kasvava määrä
(eli pallon pinta-ala kasvaa säteen kasvaessa).

6.25. BRAHE
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Tyko Brahe 1546 - 1601

Tähtitieteilijä, viimeinen ilman optisia apuvälineitä [ks. Galileo] havaintoja tehnyt tutkija. Vaikka Brahen mittaukset pohjustivat myöhempää planeettaliikkeen tutkimusta [ks. Kepler], hän itse
suosi nk. Tykon kosmologiaa, jossa aurinko ja kuu kiertävät maapalloa, muut planeetat aurinkoa
[ks. Aristarkhos; Kopernikus]. Mittaukset olivat kuitenkin tarpeeksi neutraaleja, so. teoriavapaita, tukeakseen Keplerin teoriaa.
• Brahen malli ei sallinut kiinteiden pallonkuorien [ks. Aristoteles] olemassaoloa muille kuin
uloimmille kiintotähdille.
Brahe raportoi vuoden 1572 supernovasta [ks. Fu Hao; Haitham ja Biruni] teoksessa De nova
stella (1573). Vuonna 1577 hän osoitti komeetan hyvin vähäisen parallaksin [ks. Aristarkhos]
avulla, että komeetat kuuluivat kuunyliseen maailmaan [ks. Regiomontanus; Halley]. Molemmat
havainnot kumosivat kuunylisen eetteriavaruuden muuttumattomuuden [ks. Aristoteles].
• Vuoden 1604 supernova on myös kuuluisa [siitä raportoi mm. Kepler]. Supernovia tapahtuu galaksissamme noin 50 vuoden välein. Uudemmista kirkkain (mutta edellisiä selvästi
heikompi), vuoden 1987 supernova, räjähti naapurigalaksissa.
• Petrus Apianus (1495-1552) oli havainnut 1531, että [Halleyn] komeetan pyrstö osoitti aina
auringosta poispäin.
Brahe kokosi tähtikartan [ks. Bessel], ja vertaamalla tuloksiaan antiikin mittauksiin hän johti
tarkan arvon, 51”/vuosi, maapallon prekessiolle (Astronomiae instauratae progymnasmata, 15881602) [ks. Hipparkhos; Kopernikus; Rømer]. Hän mittasi myös ilmakehän aiheuttamaa valon
taittumista, refraktiota, joka häiritsi optista tutkimusta. Lisäksi Brahe tunnetaan maanpinnan
kolmiomittauksista [ks. Mercator; Snell].
• Johannes Bayer (1572-1625) julkaisi samoihin aikoihin oman tähtikartastonsa, Uranometrian (1603).
• Refraktion oli löytänyt Bernard Walther (1430-1504).
Brahen teoksen Astronomiae instauratae mechanica (1598) mittalaitekuvausten perusteella pystyi jopa rakentamaan käytettyjä laitteita [ks. Gutenberg]. Ajan merkittävimpiä insinöörejä oli
Agostino Ramelli (1531–n. 1610).
• Ramelli kuvasi teknisiä, esim. veden nostamiseen liittyviä, laitteita teoksessa Le diverse
et artificiose machine del Capitano Agostino Ramelli (1588). Häneltä löytyy ensimmäinen
julkaistu [vrt. da Vinci] kuvaus kitkaa vähentävästä rullalaakerista [ks. Newton].
Brahen mittaukset olivat osaltaan paljastamassa juliaanisen kalenteriin [ks. Caesar] sisältyvän
virheen, joka vaikutti mm. pääsiäisen ajankohdan määrittämiseen [ks. Beda]. Nykyinen gregoriaaninen kalenteri otettiin katolisissa maissa käyttöön 1582. Siinä karkausvuosien määrää
vähennettiin niin, että vuoden keskimääräiseksi pituudeksi saatiin 356.2425 päivää; poikkeama
todellisesta aurinkovuoden pituudesta on 26 s vuodessa [ks. Hipparkhos].
• Myöhemmillä juliaanisilla päivämäärillä ei ole mitään tekemistä juliaanisen kalenterin kanssa [ks. Leibniz].
• Uutta kalenteria oli ehdottanut Luigi Giglio (n. 1510–1576), ja se toteutettiin paavi Gregorius XIII:n johdolla. Muissa kuin katolisissa maissa kalenteri otettiin käyttöön paljon
myöhemmin; esim. Suomessa vasta 1753.

6.26

Andreas Libavius 1540 - 1616

Kemisti [ks. Aristoteles; Heron; Albert], joka operoi vielä lähellä alkemiaa [ks. Thales; Aristoteles;
Ibn Sina]. Libavius tunnetaan ensimmäisestä kemian oppikirjasta (Alchemia, 1597) ja teknisesti

154

LUKU 6. RENESSANSSI 1350-1600

taitavasta alan työstä (Syntagma, 1611-1613). Hän spekuloi ensimmäisenä kivihiilen [ks. Fu Hao;
Theofrastos; Vitruvius] biologisella alkuperällä [ks. Buffon].
• Alkemia oli johtanut epäorgaanisten aineiden, so. metallien ja mineraalien käyttöön lääkkeinä [ks. Vesalius], ja apteekkarit tarvitsivat kemian oppikirjoja.
Vaikka kemia kehittyi Euroopassa hitaasti [ks. Helmont; Boyle], alkemian mystinen tulkintaperinne [ks. Regiomontanus; Vesalius] ei päässyt sitä tappamaan. Toisin oli käynyt muslimimaailmassa
[ks. Ghazali ja Zhu Xi].

6.27

Miguel de Cervantes Saavedra 1547 - 1616

Kirjailija, joka oli teoksellaan Don Quijote manchalainen, surullisen hahmon ritari (1605; 1615)
luomassa uutta epiikan [ks. Homeros] lajia, romaania [ks. Murasaki Shikibu; Boccaccio].
• Romaani voidaan määritellä ihmiskuvauksen taiteeksi. Se löi itsensä kunnolla läpi vasta
1700-luvulla uuden ajan filosofien [ks. Descartes; Locke; Hume] korostettua, että ihmiset hahmottavat todellisuutta omien havaintojensa ja tiedostamisensa kautta. Syntyneessä
psykologisessa realismissa Don Quijoten kaltaiset elämää suuremmat hahmot korvautuivat
arkipäiväisimmillä henkilöhahmoilla.
• Aivan ensimmäiseksi länsimaiseksi romaaniksi on joskus mainittu tuntemattoman tekijän
La vida de Lazarillo de Tormes (1500).
El Greco (1541-1614) uudisti samaan aikaan maalaustaidetta. Säveltäjistä kannattaa mainita
Palestrina (n. 1525 - 1594), joka kontrapunkteineen huipensi renessanssipolyfonian [ks. Magna
Carta; Bachista, ks. Goethe].

6.28

John Napier 1550 - 1617

Matemaatikko, joka keksi logaritmit (Mirifici logarithmorum canonis descriptio, 1614). Yhteistyössä Henry Briggsin (1561-1639) kanssa Napier päätyi lopulta 10-kantaiseen järjestelmään.
Napier oli myös ensimmäisiä eurooppalaisia, joka käytti desimaalipilkkua systemaattisesti modernilla tavalla [ks. Viète].
• Laplace huomautti lähes 200 vuotta myöhemmin, että Napier oli tähtitieteilijöiden työn
puolittamisella kaksinkertaistanut näiden eliniän.
• Jobst Bürgi (1552-1632) oli keksinyt logaritmit suunnilleen samaan aikaan Napierin kanssa,
mutta julkaisi tuloksensa vasta vuonna 1620. Tuolloin kehittyi myös luonnollinen logaritmijärjestelmä (kantaluku e).
Napier kehitti laitteita — Napierin sauvat eli Napierin luut (Rabdologiae, 1617) — mekaaniseen
laskemiseen [ks. Roger Bacon; Fermat ja Pascal].
• Laskuviivaimen (eli laskutikun, engl. slide rule) kehitys alkoi jo 1620-luvulla. Vuonna 1850
kehitetty muoto oli käytössä 1970-luvulle asti.
Napier, joka oli taipuvainen myös mustaan magiaan, todisti numerologisesti paavin olevan Antikristus [ks. Luther ja Calvin].

6.29

Francis Bacon 1561 - 1626

Filosofi, jonka mukaan tieto perustuu kokemukseen [ks. Vesalius]. Teoksissa The Advancement
of Learning (1605) ja Novum Organum (1620) Bacon kehitti tieteellisen induktion menetelmää
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[ks. Aristoteles]. Lisäksi hän ylisti tieteelliselle tutkimukselle omistautunutta yhteiskuntaa [vrt.
More] keskeneräiseksi jääneessä utopiakirjassa New Atlantis (1626). Tieteellä on merkitystä ihmiskunnan hyvinvoinnille, ei vain [Aristoteleen uskoma] arvo sinänsä [ks. Machiavelli].
• Omassa tutkimuksessaan Bacon käytti epäluotettavia tietolähteitä, eikä hän siten ollut
merkittävä tutkija [vrt. Gilbert].
Bacon piti ”ensimmäisenä modernina” Bernardino Telesioa (1509-1588; De rerum natura, 1565,
viimeinen korjattu laitos 1586). Telesion teoriaa kehitti Tommaso Campanella (1568-1639; Metafisica, 1609-1623). Molemmat korostivat ’tuntemuksia’ ajattelun sijaan. Vaikka Telesion teos
päätyi inkvisition kiellettyjen kirjojen listalle [ks. Luther ja Calvin], Giordano Brunon (15481600) roviokuolemalta hän välttyi [ks. myös Galileo]. Campanella joutui kirjoittamaan kirjansa
uudestaan, koska alkuperäinen versio tuhottiin. Parhaiten hänet tunnetaan utopiaromaanista
Aurinkokaupunki (La città del Sole, 1602).
• Telesio selitti maailman aineen ja lämmön ja sen puuttumisen, kylmyyden, avulla. Aine
on kuollutta mutta lämpö ja kylmyys aktiivisia, toisiaan vastaan kamppailevia substansseja [vrt. Empedokles]. Kaksi periaatetta nousivat tärkeiksi: (1) paikallaan pysyvä kylmä
maa ja liikkeessä oleva kuuma aurinko vuorovaikuttavat uusia substansseja luoden, koska (2) lämpö ja kylmyys ovat ’tuntevia’, so. vaikutukselle alttiita. Vaikka Telesio viittasi
Aristoteleen meteorologisiin spekulaatioihin, hän vastusti tämän hylomorfismia: sielukaan
ei ollut elävän olennon muoto vaan kehossa vaikuttava lämmin ilma, henki [ks. Thales;
Hippokrates; Galenos], johon ympäristö vaikuttaa.
– Ihmisillä varsin materialistista tuntevaa sielua täydensi Jumalalta saatu tietävä sielu.
• Aurinkokeskinen teoria [ks. Kopernikus] oli saanut Brunon päättelemään, että kiintotähdet
ovat hyvin kaukaisia aurinkoja (De l’infinito universo e mondi, 1584). Maailmankaikkeuden
täytyi siten olla äärettömän suuri eikä sillä ollut keskipistettä. Bruno tunnetaan myös
yltiöromanttisuudestaan [vrt. Shakespeare].
Vaikka Baconinkin mukaan tiede perustui empirismin ja rationalismin ”toteen ja lailliseen avioliittoon” [ks. Aristoteles; Tuomas; Galileo], rationalismin ylivaltaa kritisoidessaan hän hylkäsi
Galileolle tärkeän matematiikan.
• Kehittymässä ollut todennäköisyyslaskenta [ks. Cardano; Fermat ja Pascal] vaikutti myöhemmin jopa (tietoisen ja siten myös tieteellisen) rationaalisuuden [ks. Pythagoras] määrittelyyn [ks. Bernoulli ja Bayes].
Baconin empirismi hyödynsi eliminoivaa induktiota; luonnon lakeja etsittäessä negatiiviset tulokset saattoivat olla merkittävämpiä kuin positiiviset. ’Väitteiden pyramidin’ pohjan muodostavat
luonnonhistorian perustiedot. Korrelaatioita eli asioiden välistä yhteyksiä etsimällä pyramidia
kavutaan varovaisesti ylöspäin, kohti yleisempiä totuuksia [kausaatiosta, ks. Boerhaave; Hume].
Tärkeintä on esittää oikeita kysymyksiä [ks. Sokrates; Descartes; Kant], joihin luonto ’pakotettiin’ vastaamaan.
• Myös hypoteettis-deduktiivinen menetelmä oli kehittymässä [ks. Harvey].
• Bacon ei puhunut luonnon kiduttamisesta; hänen mukaansa ”luontoa voidaan käskeä vain
tottelemalla sitä”.
Baconin mukaan virheisiin tieteellisessä työssä johtavat (1) auktoriteettien paine, (2) kielen epätarkkuus ja (3) ihmislajin rajalliset kyvyt havainnoida ja päätellä, sekä yksilöiden (4) temperamentti ja (5) kokemukset. Vain kriittisen ajattelun [reflektion ja avoimuuden; ks. Aristoteles]
avulla älykkyydestä kehittyy rationaalisuutta. Itsepetosta [ks. Aristoteles; Mandeville] tutki Daniel Dyke (k. 1614) teoksessa The Mystery of Self-Deceiving (postuumisti 1615).
• Bacon (1605): ”Critical thinking is a desire to seek, patience to doubt, fondness to meditate,
slowness to assert, readiness to consider, carefulness to dispose and set in order; and hatred
for every kind of imposture.”
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Bacon korosti tieteellisen työn sosiaalista luonnetta [tiedeseuroista, ks. Galileo] ja spekuloi myös
(nykytermein) joukkoistetulla tieteellä, so. kansalaistieteellä (engl. citizen science).
• Kansalaiset voisivat kerätä tutkijoille dataa esim. vuorovesistä [ks. Newton; Kant; Laplace].
Baconin mukaan ”tieto on valtaa”. Materiaalinen hyvinvointi oli toivottavaa ja mahdollista, mitkä eivät olleet itsestään selviä käsityksiä. Toisin kuin fatalismissa, meliorismin mukaan ihmiskunta voi omilla toimillaan parantaa maailmaa; kyse ei ollut pelkästä uskosta edistykseen [ks.
Condorcet]. Tämä kulttuurinen propaganda olikin Baconin tärkein luonnontieteellinen anti jälkipolville. Toinen anti oli naturalistinen moraaliteoria [ks. Platon; Aristoteles], jota Bacon kehitti
esseissään. Lait, filosofia, järki, luontainen kuuliaisuus ja maine mahdollistavat moraalin ilman
uskontoakin [ks. Platon; Hobbes; Bayle]. Muisti, järki ja mielikuvitus ovat historian, filosofian
ja runouden taustalla. Valtiollisen ja kirkollisen historian rinnalle tulisi luoda intellektuaalinen
historia.
• Viimeisin kokoelma Essayes or Counsels, Civill and Morall (1625) kokosi kaikki 58 esseetä
yksiin kansiin. Vaikka Bacon kritisoi myös ateismia sille omistetussa esseessä, hän oli deisti
[ks. Zenon ja Khrysippos; Grotius] eli ajan huomioon ottaen ’kevytuskovainen’.
– Vielä 1600-luvun lopun Englannissa ateismista saattoi saada kuolemantuomion [ks.
Gassendi]. Bacon vakuuttaa hyvin epäuskottavasti, että atomistit [ks. Leukippos ja
Demokritos; Epikuros] olivat tukeneet uskontoa.
• Filosofien tulisi tutkia, miten ajattelu kehittyy maailmankaikkeudessa, ei miten maailmankaikkeus kehittyy ajattelusta.
Bacon keksi salauskoodin [ks. Polybios; Viète], jota John Wilkins (1614-1672) kehitti edelleen
kirjoituksessa Mercury, or the Secret and Swift messenger (16413 ). Koodia käytettiin soihtujen
välityksellä käytävässä viestinnässä [lennättimistä, myös optisesta sellaisesta, ks. Henry].
• Wilkins oli ensimmäisenä myös kehittelemässä keinotekoista kieltä, jossa sanojen merkityksen pystyi johtamaan niiden muodosta [ks. Leibniz]. Yritys epäonnistui.

6.30

William Shakespeare 1564 - 1616

Näytelmäkirjailija [ks. Aiskhylos, Sofokles ja Euripides; Rabelais] ja runoilija [ks. Sapfo; Petrarca]. Tragediaa ja komediaa sekoittanut Shakespeare oli aikansa suurimpia humanisteja [ks.
Cicero; Petrarca; Erasmus; More; Montaigne] ja aikanaan suosittu, vaikka saikin kriitikoilta arvostusta vasta 1700-luvun jälkipuolella.
• Jo mainetta niittänyt Shakespeare sai tärkeän aseman vuonna 1599 perustetussa Globeteatterissa.
Draaman teoreettinen tutkimus [ks. Aristoteles; Priscianus] oli jatkunut mm. Francesco Robortellon (1516–1567) tulkinnalla Aristoteleen runousopista (In librum Aristotelis de arte poetica
explicationes, 1548).
• Vasta Robortellon työn mukana Aristoteleen ajattelu tuli tunnetuksi sen alkuperäisessä
muodossa, ilman että esim. katharsis-käsitettä olisi kristillistetty. Voidaan puhua hermeneutiikasta [ks. Zenon ja Khrysippos; Dante; Schlegel ja Schelling].
Shakespearen näytelmätuotanto on jaettu karkeasti viiteen kauteen:
• nuoruuden tuotanto; esim. Richard III, Kuinka äkäpussi kesytetään
3 alaotsikolla Shewing, How a Man may with Privacy and Speed communicate his Thoughts to a Friend at any
distance

6.30. SHAKESPEARE
•
•
•
•
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toinen kausi; esim. Romeo ja Julia
suurten komedioiden kausi; esim. Paljon melua tyhjästä
tragedian kausi; esim. Hamlet, Macbeth
satunäytelmien kausi; esim. Talvinen tarina, Myrsky

Shakespearen humanistinen ihmiskäsitys oli biologisempi kuin myöhempien filosofien dualistiset
käsitykset; esim. tunteet [ks. Platon; Aristoteles; Tuomas; Descartes] motivoivat toimintaa jopa
näennäisesti rationaalisessa politiikassa [ks. Bayle; Mandeville; Hume]. Hän vastusti ihmisluonnon kieltävää puritanismia [ks. Luther ja Calvin]. Tragedia syntyi mm. siitä, että sosiaalinen
elämä vaatii valintoja, ei hyvän ja pahan välillä, vaan kahden erilaisen ja jopa toisilleen vastakkaisen hyvän välillä [ks. myös Bodin]. Shakespearella oli selkeä käsitys universaalin moraalin
maanpäällisestä luonteesta. Samoin käsitys romanttisesta rakkaudesta [ks. Sapfo; Magna Carta]
oli realistinen; sonetit käsittelivät jopa seksitauteja [ks. Vesalius]. Asiaa on tutkinut mm. Robin
Headlam Wells (s. 1941) teoksessa Shakespeare’s Humanism (2005).
• Klassikkojen [ks. Platon; Petrarca] vääristely oli luonut rakkaudesta yltiöromanttisen [ks.
Regiomontanus] ideaalin, jota mm. Bruno [ks. Francis Bacon] levitti; puhuttiin ’sankarillisesta rakkaudesta’ [ks. Goethe]. Juuri tällaisesta haihattelusta Shakespeare Romeota
pilkkaa.
• Venetsian kauppiaassa Shylock sanoo: ”- and what’s his reason? I am a Jew. Hath not a
Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions? fed with the same food, hurt
with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means, warmed
and cooled by the same winter and summer, as a Christian is? If you prick us, do we not
bleed? if you tickle us, do we not laugh? if you poison us, do we not die? and if you wrong
us, shall we not revenge?”
1500-luvun jälkipuoliskon Elisabet I:n kautta pidetään englantilaisen renessanssin huipentumana
[vrt. More], ja Englannin (Britannian) nousu suurvallaksi alkoi [ks. Petty]. Elisabetin myötä
maahan vakiintunut reformistinen uskonto suhtautui kuitenkin kielteisesti teatteriin.
• Wales liitettiin Englantiin 1500-luvun alkupuolella; tämä alue vastasi Rooman valtakunnan
aikaista Britannian provinssia [ks. Caesar]. Lisäksi Englannin kuninkaat hallitsivat ’Irlannin kuningaskuntaa’ vuosina 1541-1800 [ks. Burke]. Vuodesta 1603 alkaen hallittiin myös
Skotlantia [Iso-Britanniasta, ks. Hume].
• Vuonna 1588 Espanja yritti palauttaa paavin vallan Englantiin ”Voittamattoman armadansa” avulla mutta epäonnistui.
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Luku 7

Järjen aikakausi 1600-1830
Luonnontieteiden kehitys — tieteellinen vallankumous — 1600-luvulla ja sitä seurannut yhteiskuntatieteiden kehitys — valistusaika — 1700-luvulla muuttivat maailman. Voidaan puhua ’järjen aikakaudesta’ (engl. Age of Reason). Ratkaisevaa oli tieteen institutionalisoituminen avoimen
julkaisutoiminnan tueksi; tämä merkitsi mm. alkemian loppua. Vaikka termi ’moderni’ oli jo yli
tuhat vuotta vanha, se alkoi viitata myös Galileon jälkeiseen tieteeseen erotuksena aikaisemmasta.
Aikalaiset ymmärsivät itsekin muutoksen merkityksen.
Matemaatikkojen ihanteeksi tuli erottaa alansa kokemusperäisestä tiedosta, ja syntyi jakoa puhtaan ja sovelletun matematiikan välille. Yllättäen monet puhtaankin matematiikan löydöistä ovat
osoittautuneet myöhemmin — joskus jopa vuosisatojen viiveellä — käyttökelpoisiksi varsinkin fysiikassa.
Myös teollinen vallankumous oli höyry- ja kutomakoneiden myötä alkamassa. Osittain sen vuoksi
1800-luvun alussa romanttinen filosofia sai hetkeksi näkyvyyttä. Koulukunta korosti omien aistimusten merkitystä, ja yritti siten nostaa ihmisen takaisin maailmankaikkeuden keskipisteeseen.
Taiteellista neroutta korostettiin alkukantaisena voimana. Nationalismi nosti päätään erityisesti
Saksassa. Taide (etenkin musiikki) kuitenkin kukoisti, ja estetiikka kehittyi filosofian alana; taide
erotettiin selvästi muusta tekemisestä ja kauneus muista arvoista.

7.1

Galileo Galilei 1564 - 1642

Matemaatikko, fyysikko ja tähtitieteilijä. Galileon mukaan luontoa voidaan ja tulee selittää matemaattisesti kausaalisiin syihin nojaten: päämääräsyyt [ks. Aristoteles] saivat väistyä ainakin
muun kuin ihmisen sisäisen todellisuuden kuvauksessa [vrt. Vico]. Käsite ’tosiasia’ (engl. fact)
otettiin ensimmäisenä käyttöön italian kielessä [ks. Hobbes].
Taloudellisesti Galileon työ hyödynsi (1) yliopistoja [ks. Dominicanus ja Franciscus], (2) mesenaatteja [ks. Machiavelli] ja (3) tiedeseuroja. Jälkimmäiset edustivat uutta kehitystä; Galileo
kuului vuonna 1603 perustettuun yksityiseen Accademia del Lincei –tiedeseuraan, joka tuki matematiikan ja luonnontieteiden tutkimusta. Valtiollisia seuroja syntyi mm. Englantiin (The Royal
Society of London, 1662) ja Ranskaan (Académie des Sciences de Paris, 1666).
• Galileo vaikutti ajalleen poikkeuksellisen korkeatasoisessa Padovan yliopistossa [ks. Vesalius]. Yleisellä tasolla yliopistot olivat vielä hitaita omaksumaan uutta tiedettä, ja kriitikot
loivat karikatyyrin skolastiikasta jossa ’tutkittiin’ kuinka monta enkeliä mahtuu tanssimaan
nuppineulan päässä [ks. Tuomas].
• Pieni osa oppineista oli riittävän varakkaita kustantaakseen tutkimuksensa itse. Tämä oli
kuitenkin harvinaisempaa kuin vähemmän vaativa ’museoharrastus’ [ks. Machiavelli].
Tiedon tasavalta oli kehittynyt painettujen kirjojen ja postilaitoksen tukemana vilkastuneen kirjeenvaihdon ansiosta [ks. Gutenberg]. Muiden uutisten kohdalla Johann Carolus (1575-1634) toi
painettuihin uutislehtisiin käsinkirjoitettujen uutiskirjeiden vakavampaa [mutta ’sähkemäistä’,
159

160

LUKU 7. JÄRJEN AIKAKAUSI 1600-1830

ks. Gutenberg] sisältöä ja viikottaista säännöllisyyttä. Tämä oli askel kohti päivittäin ilmestyviä sanomalehtiä [ks. Locke]. Vähitellen syntyi myös tieteellisiä aikakausijulkaisuja; esim. Philosophical Transactions of the Royal Society aloitti vuonna 1665. Artikkelien vertaisarviointi [ks.
Descartes] kehittyi ja esim. Gabriel Naudé (1600-1653) tutki kirjastoja (Advis pour dresser une
bibliothèque, 1627/1644).
• Ratsumiehet korvanneet postivaunut mahdollistivat kirjeiden lisäksi lehtien massalevityksen ja jopa matkustajat.
• Teoksessa The Anatomy of Melancholy (1621) Robert Burton (1577-1640) liitti uutisiin
informaatioähkyn [ks. Seneca], ja näytelmässä The Staple of News (1631) Benjamin ”Ben”
Jonson (1572-1637) irvaili uutisriippuvuudelle [valeuutisista, ks. Franklin].
• Kirjastotieteen rinnalle kehittyi myöhemmin informaatiotutkimus.
Jo kirjeen lähettäminen oikeaan osoitteeseen vastasi lähes julkaisua tieteellisessä lehdessä. Tämä tiedon tasavalta oli vahvimmillaan vuosina 1680-1720, ja korvautui vain hitaasti em. virallisilla julkaisuilla. Esim. Ranskassa vaikutti Marin Mersennen (1588-1648) toiminta. Valtioiden
rajat ylittävät verkottuminen [ks. Mandeville; Smith; Mill] mahdollisti laajan, toistensa ajattelusta riippumattomien tutkijoiden yhteistyön. Tehokkuutta lisäsi se, että myöskään uskonnolla
tai ammattikunnalla ei ollut väliä. Tiedon tasavallan ’ideoiden markkinoilla’ [ks. Peirce; James;
Tylor, Tarde ja Baldwin] tieto oli avointa ja mahdollista kyseenalaistaa. Tämä interaktiivisuus
vaati sananvapautta [ks. Machiavelli]; mm. Naudé vastusti sensuuria [ks. Locke; Smith]. Heikot
siteet [ks. Simmel] vähensivät auktoriteettien valtaa ja vahvistivat hyväksyttävän tutkimuksen
kriteerejä. Menestyvän tutkijan kollegojensa silmissä saavuttama maine oli muutettavissa työpaikaksi ja jopa yhteiskunnalliseksi statukseksi. Tiedon tasavalta osoitti kansalaisyhteiskunnan
olevan tuloillaan [ks. Locke; Smith; Hegel; Mill].
• Tiedon tasavalta perustui kirjeitä vastaanottaviin, kopioiviin ja suuremmalle joukolle edelleen lähettäviin henkilöihin. Latinan vaihduttua tutkijoiden omiin kieliin kuvaan tuli myös
kääntäminen.
– Kyse ei ollut pelkistä henkevistä salonkikeskusteluista (ranskalainen meemi). Kansalaisyhteiskunnan myötä erilainen yhdistystoiminta tuli kuitenkin merkittäväksi etenkin Englannissa. Kahvilatkin [ks. Locke] liittyvät tähän [ks. Hooke ja Leeuwenhoek].
• Ideoiden markkinoilla yhteistyö ja kilpailu olivat kietoutuneet yhteen, ja prioriteettikiistat
väistämättömiä [ks. Hooke ja Leeuwenhoek; Newton].
• Magiikka, alkemia, astrologia, mystiikka ja suvaitsematon uskonnollisuus alkoivat menettää
statustaan.
– Tosin vielä William Temple (1628-1699) pilkkasi ’modernisteja’ siitä, että nämä eivät
’muinaisten’ tavoin hallinneet magiikkaa. Toisin kuin noitien puuhastelu [ks. Grotius],
tämä magiikka nähtiin arvokkaana.
• Valtiot eivät puuttuneet kehitykseen ehkä sen takia, että tutkimuksella ei vielä ollut [Francis
Baconin peräänkuuluttamia] käytännön sovellutuksia. Tutkijat kuitenkin korostivat, että
kansakunnat voivat luoda itselleen mainetta tiedon tuottajina.
Galileo julkaisi kaukoputkella tehtyjä tähtitieteellisiä havaintoja teoksessa Tähtien sanansaattaja (Siderius Nuncius, 1610). Kuunylinen maailman osoittautui monimutkaisemmaksi kuin oli
ajateltu [vrt. Aristoteles; Brahe]. Galileo kuvasi mm. Kuun vuoria, Venuksen vaiheita, Jupiterin kuita ja taivaan sumumaisia kohteita, joita hän piti kaukaisina tähtijoukkoina. Vaikka hän
löysi myös auringonpilkut (Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari e loro accidenti,
1613), Johann Fabricius (1564-1617) ja Christoph Scheiner (1575-1650) tekivät saman havainnon
suurin piirtein samoihin aikoihin [ks. myös Thales]. Tämän jälkeen tutkimus edistyi hitaasti [ks.
Herschel; Henry; Wolf] siksikin, että pilkut hävisivät vuosikymmeniksi [ks. Halley].
• Kaukoputki oli hollantilaisen Hans Lippershey (1587-1619) nimiin vuonna 1608 pantu keksintö, jota Galileo paranteli vuotta myöhemmin. On viitteitä, että Leonard ja Thomas
Digges [isä ja poika, ks. myös Gilbert] olisivat rakentaneet ensimmäiset, joskin laadullisesti
vaatimattomat, laitteet 1500-luvun jälkipuoliskolla.
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– Keksintö oli siis ollut ’ilmassa’ jo vuosikymmeniä, eikä Lippersheylle myönnetty siitä
patenttiakaan [samanaikaisista innovaatioista, ks. Edison].
• Giovanni Riccioli (1598-1671) aloitti Kuun piirteiden nimeämisen teoksessa Almagestum
Novum (1651). Hän yhdisti tummat alueet veteen ja vaaleat maahan. Galileo oli spekuloinut, että valo heijastuu maasta voimakkaammin kuin vedestä [esim. da Vinci ja Gilbert
olivat ajatelleet päinvastoin].
• Fabriciuksen isä David oli havainnut vuonna 1599, että tähden, jonka hän nimesi Mira
Cetiksi, kirkkaus ei ollut vakio. Ismaël Bullialdus (1605-1694) havaitsi 1667, että kirkkauden
vaihtelu on säännöllistä ja periodi n. 11 kuukautta [ks. myös Herschel].
• Scheiner oli aikansa merkittävin aurinkotutkija. Kirjoituksessa Rosa ursina sive sol (1630)
hän raportoi, että auringon n. 27 päivän kiertoliike oli differentiaalinen, eli hitaampaa navoilla (n. 30) kuin ekvaattorilla (n. 25), että auringon kiertoakseli oli n. 7° kallellaan, että
pilkkujen esiintyminen rajoittuu n. 30 leveysasteen ympäristöön molemmin puolin ekvaattoria, ja että pilkuissa tummaa keskusta (umbra) ympäröi kirkkaampi reunus (penumbra).
• Scheinerin tarkat kuvaukset ilmakehän haloilmiöistä — jotka oli tunnettu jo antiikissa —
inspiroivat myöhempiä tutkijoita [ks. Descartes].
Galileo kannatti aurinkokeskistä [ks. Kopernikus] maailmanmallia teoksessa Dialogi kahdesta
suuresta maailmanjärjestyksestä (Dialogo sopra i due Massimi Sistemi del Mondo, Tolemaico
e Copernicano, 1632), vaikka katolinen kirkko oli asettanut teorian pannaan 1616. Joutuessaan
inkvisition eteen Galileo, joka tunsi Brunon [ks. Francis Bacon] kohtalon, pyörsi virallisesti kantansa kidutuksen, tai ainakin sen uhan, seurauksena, vaikka yksityisesti kapinoikin: ”se pyörii
sittenkin”. Tutkijat [esim. Descartes; Hobbes] alkoivat harrastaa itsesensuuria.
Pääteoksessaan Kaksi uutta tiedettä (Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno a due nuove
scienze attenenti alla meccanica e i movimenti locali, 1638) Galileo osoitti erimassaisten pallojen vierivän kaltevalla tasolla samalla, tasaisesti kiihtyvällä nopeudella, v = gt [ks. Aristarkhos].
Pallojen putoamismatka on verrannollinen putoamisajan neliöön, h = 12 gt2 . Näin keskiaikaisille
laskuille [ks. Oresme] tasaisesta kiihtyvyydestä löytyi luonnosta suora vastine. Kun kappaleiden
havaittiin putoavan sekunnissa noin viisi metriä, saatiin arvio g ∼ 10 m/s2 . Galileo aloitti myös
yhdistettyjen liikkeiden tutkimuksen osoittamalla heitetyn kappaleen radan olevan paraabelin;
kartioleikkausten [ks. Eudoksos; Apollonios] merkitys fysiikalle alkoi selvetä [ks. myös Kepler].
Tässä yhteydessä Galileo formuloi inertialakia [ks. Ockham], mutta oletti virheellisesti taivaanmekaanisen ympyräliikkeen luonnolliseksi, jos vaikuttavia voimia ei ollut [ks. Descartes; Newton].
• Painovoimaan liittyvää kiihtyvyyttä merkitään tyypillisesti a:n sijaan g:llä.
• Vuonna 1586 Simon Stevin (1548-1620) oli todennut eripainoisten kappaleiden putoavan
maahan yhtä aikaa. Legenda Galileosta samoissa kokeissa Pisan tornissa noin 1590 ei siis
tee hänelle oikeutta: Galileon maine lepää myöhempien kokeiden kvantitatiivisessa tarkkuudessa.
• Galileo oli tietoinen, että laivan mastosta pudotettu kappale putoaa maston juurelle vaikka
laiva olisi liikkeessäkin.
Vuonna 1602 Galileo havaitsi heilurin heilahdusajan riippuvan sen pituudesta, ei riipuksen massasta tai heilahduksen amplitudista; myöhemmin heilurianalyysiä käytettiin myös g:n aikaisempaa tarkempaan mittaukseen [ks. Huygens]. Hän teki myös ensimmäiset vakavat kokeet äänen
[ks. Boyle] fysiikan tutkimuksessa. Lisäksi Galileo havaitsi, että pulloon pumpattu ilma oli yllättävänkin painavaa ainetta. Ilmanpaineen käsitettä hän ei kuitenkaan hyväksynyt [ks. Fermat ja
Pascal]. Galileon ehdottama koejärjestely valon nopeuden mittaamiseksi ei aikakauden teknologialla tuottanut tulosta [ks. Rømer].
• Em. Mersenne mittasi äänen nopeutta ja määritteli ihmisen kuulemia taajuuksia. Nykyiset
arvot: n. 331 m/s ja 20 - 20 000 Hz. Hänen L’Harmonie universelle (1636) käsittelee
musiikkia ja akustiikkaa [ks. Rayleigh]. Hän määritteli värähtelevän kielen luonnollisen
perustaajuuden [ks. Pythagoras] kielen pituudesta, jännityksestä ja lineaarisesta tiheydestä.
– Joseph Sauveur (1653-1716) täydensi Mersennen työtä.
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Johannes Kepler 1571 - 1630

Tähtitieteilijä ja matemaatikko, joka kehitti etenkin aurinkokeskistä aurinkokuntamallia [ks. Kopernikus]. Keplerin työllä oli suuri vaikutus myöhempään kehitykseen [ks. Newton].
Kepler perusti planeettaliikkeen peruslakinsa aineistoon Marsin radasta [ks. Brahe] ja oletukseen
planeettojen ellipsiradoista [vrt. Galileo; elliptisyyden muutoksista, ks. Laplace]. Kaksi ensimmäistä lakia julkaistiin teoksessa Astronomia nova (1609) ja kolmas teoksessa Harmonices mundi
(1619). Mallista johdetut planeettataulut Kepler julkaisi teoksessa Tabulae Rudolphinae (1627).
• Keplerin lait: (1) Planeettojen radat ovat ellipsejä, joiden toisessa polttopisteessä on aurinko. (2) Planeetasta aurinkoon piirretty jana peittää yhtä suurissa ajoissa yhtä suuret pinnat. (3) Planeettojen kiertoaikojen neliöt suhtautuvat kuten niiden auringosta mitattujen
keskietäisyyksien kuutiot.
– Samoja lakeja voidaan soveltaa myös kuihin ja ’tekokuihin’ (satelliitteihin).
• Kepler spekuloi, että Marsin ja Jupiterin välisellä tyhjällä alueella voisi sijaita vielä löytymätön planeetta [ks. Herschel; asteroidivyöhykkeestä, ks. Gauss].
• Kepler uskoi äärelliseen maailmankaikkeuteen [ks. Aristoteles], jonka avulla aurinko ja sitä
kautta ihminen saatiin erikoisasemaan avaruudessa.
Lisäksi Kepler kirjoitti lumihiutaleiden symmetrisyydestä (De niva sexangular, 1611) ja mahdollisesta säteilypaineesta [ks. Maxwell] komeettojen [ks. Regiomontanus; Brahe] pyrstön selittämiseksi (De Cometis Libelli Tres, 1619).
Matematiikassa Kepler tutki kartioleikkauksia [ks. Eudoksos; Apollonios] ja osoitti niiden läheisen sukulaisuuden toisiinsa. Lisäksi hän laski [Arkhimedeen hengessä] ellipsin pinta-alan ja
monia pyörähdyskappaleiden tilavuuksia (Ad vitellionem paralipomena, 1604; Stereometria doliorum, 1615).
Kepler kirjoitti myös satiirisen teoksen matkasta kuuhun (Somnium, postuumisti 1634). Tieteiskirjallisuus (scifi) oli syntymässä [ks. Goethe]. Fantasia ja kauhu mukaan lukien voidaan puhua
spekulatiivisesta fiktiosta.
• Lukianoksen (n. 125-180) satiiri Tosi tarina edustaa kaikkein varhaisinta scifiä.
• Francis Godwinilta (1562–1633) julkaistiin postuumisti teos Lento Kuuhun (The Man in the
Moone, 1638). Margaret Cavendishin (1623-1673) The Blazing World (1666) on feministinen
utopia [ks. Rabelais; Mandeville; Condorcet; Godwin ja Wollstonecraft].

7.3

Willebrord Snel van Royen 1591 - 1626

Fyysikko ja geodeetikko ja matemaatikko. Maanmittaajana [ks. Eratosthenes; Haitham ja Biruni]
Snell kehitti kartanpiirtämiselle — ja siten myös navigoinnille — tärkeää kolmiomittausta [ks.
Mercator; Brahe] aikaisempaa luotettavammaksi (Eratosthenes batavus, 1617). Juuri tällä hän
ansaitsee paikan historiassa, ei Snellin lailla, jolla oli useita keksijöitä.
• Latinalaisen nimen Snellius lisäksi englannin kielessä käytetään nimeä Snell.
Optiikassa valon heijastumislaki oli tunnettu jo pitkään [ks. Heron]. Vaikka myös taittumislaki
oli vanha [ks. Haitham ja Biruni], sitä ei tunnettu Euroopassa. Linsseihin [ks. Roger Bacon; da
Vinci] ja prismoihin [ks. Newton] liittyvä laki tuli tarpeelliseksi kaukoputkien [ks. Galileo] ja mikroskooppien [ks. Hooke ja Leeuwenhoek] kehittyessä. Thomas Harriot (n. 1560-1621) määritteli
lain vuonna 1602, mutta ei julkaissut sitä. Vuoden 1621 tienoilla Snell päätyi samaan tulokseen,
mutta hänkään ei sitä julkaissut. Vaikka Descartes julkaisi lain vuonna 1637, nykyään puhutaan
(Ranskan ulkopuolella) Snellin laista.
• Taittumislaki: valonsäteen taittuessa kahden aineen välisestä rajapinnasta tulokulman ja
taitekulman sinien suhde on yhtä kuin väliaineparille ominainen vakio, taitesuhde.
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• Valon taittuessa osa säteistä myös heijastuu pinnasta, ja sopivilla ehdoilla tapahtuu kokonaisheijastus [ks. van’t Hof ja Arrhenius].
Vaikka valon taittumista selitettiin teoreettisesti [ks. Fermat ja Pascal; Huygens], ongelmaksi
muodostui se että valon nopeutta ei pystytty vielä mittaamaan [ks. Doppler ja Foucault]: aineen
optinen tiheys, jota mitataan taitekertoimella, vaikuttaa valon nopeuteen, ja taittumislaissa tärkeä taitesuhde on aineiden taitekertoimien suhde.
Aberraatiolla tarkoitetaan linssien ja peilien eri syistä tuottamaa kuvausvirheettä. Linssien väriaberraatio on seurausta taittumislaista: lasin taitekerroin on suurempi (lyhytaaltoiselle) siniselle
kuin (pitempiaaltoiselle) punaiselle valolle [valoaalloista, ks. Young ja Fresnel]. Akromaattilinssit
korjaavat virhettä [ks. Euler].
• Tähtitieteessä tunnetaan myös toisenlainen aberraatio [ks. Rømer].

7.4

William Harvey 1578 - 1657

Anatomi [ks. Vesalius], joka tutki mm. verenkiertoa ja alkionkehitystä. Harvey sai vaikutteita
opettajaltaan Hieronymus Fabriciukselta (n. 1533-1619). Santorio Santoria (1561-1636) voidaan
pitää kokeellisen fysiologian käynnistäjänä.
• Arabialaisia töitä verenkierrosta [ks. Ibn Sina] ei tunnettu. Fabriciuksen teoksia olivat mm.
De formatu foetu (1600) ja De formatu ovis et pulli (postuumisti 1621).
• Santori kehitti mittaavaa lääketiedettä (De Statica Medicina, 1614). Etenkin pulssin tutkimus ja siten sydämen toiminta kiinnosti häntä. Vuonna 1625 Santori kehitti ensimmäisen
lämpömittarin [termoskoopista, ks. Heron; lämpömittarin asteikosta, ks. Rømer].
Teoksessa Verenkierrosta De motu cordis et sanguinis (16281 ) Harvey osoitti sydämen, eräänlaisen pumpun, ylläpitämän verenkierron olemassaolon. Valtimo- ja laskimoveren väriero tunnettiin, mutta veren biologisesta merkityksestä saatiin viitteitä vasta myöhemmin [ks. Willis; Boyle].
Hiussuonetkin löydettiin myöhemmin [ks. Camerarius ja Hales].
• Niels Stensen (eli Nicolaus Steno, 1638-1686) osoitti sydämen olevan lihas (De musculis et
glandulis observationum specimen, 1664).
• Veri kiertää kaksivaiheisessa prosessissa ensin keuhkojen kautta (pieni verenkierto) ja sitten
elimistön muiden osien kautta (suuri verenkierto).
Alkionkehitystä suurennuslasilla tutkinut Harvey päätteli elävien olentojen syntyvän ’munasta’
(Exercitationes de generatione animalium, 1651). Tämä asetti spontaanin generaation opin arveluttavaan valoon [ks. myös Buffon; Schleiden ja Schwann]. Pian myös Francesco Redi (1626-1697)
ohjasi kehitystä materialistisempaan suuntaan. Vuonna 1674 Nicolas Hartsoeker (1656-1725) löysi mikroskoopilla [ks. Hooke ja Leeuwenhoek] siittiösolut (Essai de dioptrique, 1694). Alkionkehitystä selitettiin vielä ennaltamuodostus- eli preformaatio-opilla, jonka mukaan tuleva yksilö
sisältyi pienoiskoossa joko munaan tai siittiöön; monissa 1600-luvun kuvauksissa siittiön sisälle
piirrettiin pieni ihminen, homunculus.
• Teoksessa Kokeita hyönteisten sikiämisestä (Esperienze intorno alla generazione degl’Insetti, 1668) Redi raportoi, että mätänevään lihaan ei ilmesty matoja jos se on hyvin suojattu.
Häntä pidetäänkin yhtenä kokeellisen biologian pioneereista. Kuitenkin vielä Turberville
Needham (1713-1781) väitti orgaanisten eliöiden syntyvän spontaanisti. Spallanzani [ks.
Lavoisier] osoitti, että kokeissa ei oltu käytetty riittävän hyvin steriloitua välineistöä.
– Redin tutkimus oli esimerkki jo jonkin aikaa kehittymässä olleesta hypoteettis-deduktiivisesta menetelmästä [ks. Herschel ja Whewell]. Lyhyesti: (Jos H, niin E) ja (E on
epätosi), joten (H on epätosi).
1 englanniksi

Essay on the Motion of the Heart and the Blood
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• Myös kasvien lisääntymistä tutkittiin [ks. Camerarius ja Hales]. Muna- ja siittiösolujen löytymisestä huolimatta varsinainen soluteoria kehittyi myöhemmin [ks. Schleiden ja Schwann].
Sukusoluja muodostava solunjakautuminen löydettiin vieläkin myöhemmin [ks. Weismann].
Verenkierto oli ensimmäinen biologinen ilmiö, jota analysoitiin mekaniikan avulla. Vuonna 1653
Jean Pecquet (1622-1674) hyödynsi sen tutkimuksessa painekäsitettä [ks. Fermat ja Pascal].
Teoksessa De motu animalium (postuumisti 1683) Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679) tutki
sydämen liikkeen lisäksi myös eläinten liikkumisen mahdollistavia lihaksia ja luustoa. Biofysiikka oli syntynyt [ks. Volta; Helmholtz]. Borelli tutki myös mm. ruoansulatusta [ks. Aristoteles;
Lavoisier].
• Verenkierron lisäksi eläimille tärkeistä järjestelmistä tunnettiin hermosto [ks. Herofilos ja
Erasistratos; Willis; Charles Bell; Helmholtz; Cajal ja Sherrington]. Löytämättä olivat homeostaasiin [ks. Bernard] ja immuniteettiin [ks. Metšnikov ja Ehrlich] liittyvät järjestelmät.
– Verenkierto ja hermosto tarjosivat kaksi erilaista tapaa säädellä kehon toimintaa: humoraalinen (ainevälitteinen) säätely ja neuraalinen säätely [edellistä rajoitetaan aivoissa, ks. James]. Esim. hengitystä ja verenkiertoa itseään säädellään molemmilla
tavoilla.
• Borellin ja monien aikalaisten biofysiikasta käytetään termejä biomekaniikka ja iatrofysiikka [iatrokemiasta, ks. Vesalius].

7.5

Hugo Grotius 1583 - 1645

Valtiofilosofi [ks. Machiavelli] joka pohjusti valistusajattelua [ks. Bayle]. Grotius kehitti kansainvälistä oikeutta, josta mm. Francisco Suarez (1548-1617) ja Alberico Gentili (1552-1608) olivat
kirjoittaneet. Grotius pyrki mm. sodankäynnin inhimillistämiseen [ks. Clausewitz].
• Suarez, joka oli Salamancan koulukunnan [ks. Machiavelli; Bodin] jäsen, tutki mm. oikeutetun sodan käsitettä [ks. Laozi ja Gautama; Aristoteles; Cicero; Augustinus; Ghazali ja
Zhu Xi].
– Jesuiittafilosofina [ks. Luther ja Calvin] Suarezin metafysiikka (Disputationes metaphysicae, 1597) vaikutti siihen, minkälaisena [Tuomaksen] skolastinen filosofia välittyi.
Grotiuksen kirjoitukset merien vapaudesta (Mare liberum, 1609) liittyivät kaupan vapauteen [ks.
Mandeville; Smith]. Pääteos on kuitenkin De jure belli ac pacis (1625), jossa kansainvälinen oikeus perustettiin minimalismille: valtioiden velvollisuuksiin ei esim. kuulunut toisten auttaminen.
Siinä missä valtiosuvereenisuus [ks. Bodin] johti anarkiateoriaan [ks. Hobbes], kansainvälinen oikeus pyrki anarkian vähentämiseen. Grotiuksen mukaan aina ei voi määritellä kenen osapuolen
sota on oikeutettu, ja siten ulkopuolinen puolueettomuus on mahdollista.
• Useat eurooppalaiset monarkit alkoivat tavoitella itsevaltiutta [vrt. Magna Carta], mitä
vastaan valistusajattelu syntyi. Teoksessa De Legibus (1621) em. Suarez esitti, että maalliset
hallitsijat eivät saa valtuutustaan suoraan Jumalalta [ks. More; Hobbes].
Vuosina 1618-1648 Euroopassa käytiin reformaation [ks. Luther ja Calvin] synnyttämä kolmikymmenvuotinen sota. Rauhansopimus Westfalenissa sinetöi valtioiden suvereenisuuden kansainvälisen oikeuden perustaksi [ks. Hegel]. Samalla noitavainot [ks. Regiomontanus], joita reformaatio
oli kiihdyttänyt, laantuivat. Yhteys uskonnolliseen kilpailuun selittää, miksi noitien teloituksista
n. 88% tapahtui saksankielisillä alueilla Saksassa, Sveitsissä ja Koillis-Ranskassa2 .
• Sotia tutkineen Evan Luardin mukaan ’uskontojen aikakausi’ vaihtui ’suvereenisuuden aikakaudeksi’ Westfalenissa. Seuraava, nationalistinen aikakausi, alkoi Ranskan vallankumouksesta [ks. Burke].
2 Peter

T. Leeson & Jacob W. Russ, Witch Trials (The Economic Journal, 128, 2066-2105, 2018)
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• Hollannissa viimeinen noita teloitettiin vuonna 1613. Viimeiset vainot keskittyivät syrjäisille seuduille; esim. Salemin noitaepisodi Yhdysvalloissa vuonna 1692. Myös Ruotsissa
(Suomenkin puolella) noitia vainottiin vielä 1600-luvun jälkipuoliskolla.
• Venäjällä fundamentalististen ortodoksien polttoitsemurhissa kuoli jopa 20 000 ihmistä.
Ruotsin [ks. Magna Carta; Luther ja Calvin; Bodin] suurvalta-aika sai alkunsa kolmikymmenvuotisesta sodasta ja kesti lähes sata vuotta. Sodassa taistellutta kuningas Kustaa II Aadolfia
on jopa kutsuttu modernin sodankäynnin isäksi. Menestys oli paljolti palkkasotilaiden ansiota,
ja kupari oli yhä tärkeä tulon lähde [ks. Albert]. 1600-luvulta alkaen myös Suomenniemellä poltettu terva tuotti tuloja [ks. Ötzi; Smith]. Kustaan kuoleman (1632) jälkeen maata johti (ja hallintoa uudisti) Axel Oxenstierna kuningatar Kristiinan [ks. Comenius] täysi-ikäisyyteen (1644)
asti. Myös Suomen kehitykselle tultiin luomaan hyvää pohjaa [ks. Comenius; Smith; Condorcet;
Bentham].
• Yksi uudistus oli armeijan jakaminen tehokkaasti toimiviin yksiköihin siten, että ylempi
taso oli aina noin kolme kertaa suurempi kuin alempi [ks. Simmel].
– Sen sijaan Vasa-laivan uppoaminen heti neitsytmatkansa alussa vuonna 1628 osoitti,
että laivanrakennus vaati uudenlaista ajattelua [ks. Mandeville].
• Vuonna 1630 Kustaa II Aadolf perusti Riksantikvarieämbetet (RAÄ) –nimisen valtion viraston vaalimaan ruotsalaista kulttuuriperintöä [muistiorganisaatioista, ks. Hammurabi;
Eratosthenes; Galileo].
• Ruotsin suurvaltakausi loppui Suureen Pohjan sotaan (1700-1721). Vuoden 1709 Pultavan
taistelun jälkeen venäläiset alkoivat operoida nykyisen Suomen alueella [ks. Hegel].
Vaikka rikollisuus oli vähentynyt [ks. Magna Carta], rangaistukset [ks. Ötzi; Platon] ankaroituivat [ks. Luther ja Calvin]. Grotiuksen mukaan rangaistuksilla tuli pyrkiä rikosten ennalta
ehkäisyyn ja jopa rikollisten parantamiseen, ei kostoon [ks. Seneca; Bentham]. Luonnonoikeuden [ks. Cicero] Grotius näki [jälleen minimalistisesti, vrt. Tuomas] itsesuojelun oikeutuksena ja
toisten vahingoittamisen tuomitsemisena [ks. Hobbes].
• Ihmisten tunteita arvostavat tutkijat ymmärsivät, että retributiivinen rangaistus ja kosto
ovat eri asioita [ks. Smith; Westermarck].
Grotius ei kannattanut uskonnonvapautta, mutta erotti Jumalan laeistaan: niiden piti päteä siinä hypoteettisessa tapauksessakin, ettei Jumalaa ollut tai ettei Hän ollut kiinnostunut ihmisten
maailmasta [ks. Francis Bacon]. Näkemystä, jossa Jumala maailman luotuaan jättää sen kehittymään omien lakiensa mukaisesti, kutsutaan deismiksi [ks. Zenon ja Khrysippos; Descartes;
Spinoza; Newton; Voltaire].
• Em. Gentili komensi jo vuonna 1588 teologeja ”huolehtimaan omista asioistaan”.

7.6

Johan Amos Comenius 1592 - 1670

Eurooppalaisen koulun isä, ’kansojen opettaja’, oik. Jan Amos Komensky. Comenius kannatti
varhaiskasvatusta ja yleistä oppivelvollisuutta sekä käytännönläheistä ja motivoivaa opetustyyliä
[ks. Locke]. Yleissivistys (saks. Allgemeinbildung, engl. general knowledge) oli ”ihmiseksi tulemista” kasvatuksen kautta; tietojen ja taitojen lisäksi kyse oli myös hyvistä tavoista [ks. Erasmus].
Kyse oli varhaisesta kasvatustieteestä, pedagogiasta [ks. Rousseau; Kant]. Tärkeä teos oli Suuri
opetusoppi (Didactica magna, 1638, 1657).
• Antiikin [ks. Isokrates; Cicero] jälkeen koulutus oli ollut kirkon harteilla [ks. Boëthius;
Justinianus; Beda; Dominicus ja Franciscus], ja tähän oli tulossa muutos [ks. Luther ja
Calvin; Condorcet].
• Tapojen rinnalla sivistykseen voidaan laskea (osittain niihin liittyviä) asenteita ja arvoja.
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• Comenius onnistui siinä missä Wolfgang Ratke (1571-1635) epäonnistui. Termi didaktiikka,
opetusoppi, tuli kuitenkin jälkimmäiseltä. Opetus on laajempi käsite kuin opettaminen,
mutta suppeampi kuin kasvatus. Comenius spekuloi myös erityisellä oppimisen tieteellä.
• Myös ammatillisesta koulutuksesta puhuttiin [ks. Machiavelli; Locke]. Aikuisopiskelun puolesta puhui myöhemmin Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872), joka loi kansanopistoliikkeen.
Ruotsin [ja myös suomalaisten, ks. Magna Carta] kuningatar Kristiinan vuoden 1649 koululaki
perustui Comeniuksen oppeihin. Kun valtiot alkoivat 1800-luvulla huolehtia eurooppalaisesta
koulutuksesta aikaisempaa laajemmin [ks. Herder ja Humboldt], suomalaista koulua kehitettiin
uusimman kasvatustieteen pohjalta [ks. Brunel].
• Comeniusta seurannut Johannes Gezelius vanhempi (1615-1690) vaikutti suomalaisen kiertokoulun syntyyn.
Ruotsin matkallaan Comenius huomasi suomen ja unkarin kielten sukulaisuuden [ks. Leibniz].
Teoksessa Pohjoismaiden kuvaus (Orbis arctoi, 1626) Anders Bureus (1571-1646) käsitteli suomen
kielen ääntämystä, joka vaikeuttaa vieraiden kielten oppimista [tarkekirjoituksesta, ks. Broca ja
Wernicke]. Ruotsalaisen kartografian isänä hän sai myös Suomen puolen ikuistettua kartoille
oikeanlaisena.
• Esim. englannissa tyypilliset dentaalit frikatiivit [θ] ja [ð] eivät esiinny edes suomen lainasanoissa. Lause ”too tii to tööti too” havainnollistaa nk. rallienglantia.
• Suomen kirjoitus on monia muita kieliä foneettisempaa. Velaarinen nasaali eli äng-äänne
[ŋ] on selvin poikkeus: esim. kenkä ja kengän lausutaan [keŋkä] ja [keŋŋän]. Joissakin lainasanoissa (esim. englanti, magneetti) äänne esiintyy hieman erilaisella logiikalla.
– Ääntämiseen vaikuttava sivupaino [ks. Sapfo] voi muuttaa sanan merkityksen myös
suomen kielessä [ks. Broca ja Wernicke].
• Suomea vieraana kielenä opiskelevien on vaikeaa havaita äänteiden kvantiteettia: esim.
tuuli ja tulli ovat eri asioita kuin tuli. Ainakin jotkut ovat oppineet hyödyntämään suomen
ortografiaa kieliopinnoissaan.
Vuonna 1640 Kristiina oli perustanut Ruotsin kolmannen yliopiston Turkuun. Aloitteen Turun
Akatemiasta teki kenraalikuvernööri Per (’Pietari’) Brahe (1602-1680), joka on vastuussa monista
uudistuksista; sanonta ’kreivin aika’ viittaa tähän. Merkittäviä alkuaikojen akatemialaisia oli
suomalaisuuden isäksi kutsuttu Daniel Juslenius (1676-1752).
• Kohta kreivin ajan jälkeen Suomessa kärsittiin nälänhädästä [ks. Boerhaave]. Toinen merkittävä tapahtuma oli vuoden 1680 nk. iso reduktio, jossa aatelistolle luovutettua maata
otettiin takaisin valtion haltuun [isojaosta, ks. Bentham]. Maa-aateli alkoi korvautua virkaaatelilla [ks. Magna Carta].
• Kun Akatemia siirrettiin Helsinkiin vuoden 1827 Turun palon jälkeen [ks. Bessel], siitä
tuli Keisarillinen Aleksanterin-Yliopisto [oltiin jo Venäjän suuriruhtinaskunta, ks. Hegel].
Itsenäistymisen jälkeen nimi muutettiin Helsingin yliopistoksi vuonna 1919.

7.7

René Descartes 1596 - 1650

Filosofi (nykyaikaisen filosofian ’isä’) ja matemaatikko, joka vaikutti myös luonnontieteisiin.
Descartes asetti järjen ja epäilyn perinteen ja kirkon — ja muiden auktoriteettien — oppien
edelle [ks. Francis Bacon]. Luonto kertoi Jumalasta enemmän kuin Raamattu, sillä se tottelee
Jumalan luomia lakeja [ks. Grotius; Spinoza]. Näin syntyi maailmankaikkeuden koneanalogia.
Descartes vastusti uutta skeptisismiä [ks. Montaigne], ja hänen vaikutuksestaan epistemologia
määritteli pitkään filosofian rajalinjoja [ks. Frege]. Jaossa rationalisteihin [ks. Spinoza; Leibniz]
ja empiristeihin [ks. Hobbes; Locke; Hume] Descartes kuului edellisiin. Vaikka jako oli, ainakin
jyrkässä muodossa, tarpeeton [ks. Aristoteles; Tuomas], se virkisti myös filosofista keskustelua
[ks. Kant].
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• Historiaa Descartes ei pitänyt tieteenä, pyrkihän se usein esim. esittämään juuri oman kansan historian loistokkaassa valossa [ks. Bodin]. Näin mm. Olof Rudbeck vanhempi (16301702) tuli pitämään Ruotsia kaiken sivistyksen kehtona (Atlantica, 1689). Teoksessa De re
diplomatica (1681) Jean Mabillon (1632-1707) loi kuitenkin jo kriteerejä vanhojen käsikirjoitusten aitouden arviointiin [ks. Erasmus; Ranke].
– Aikaisemmin Isaac Casaubon (1559-1614) oli osoittanut, että Mooseksen kirjoja vanhempana pidetty Hermetica [ks. Plotinos; Regiomontanus] oli kirjoitettu vasta 100-300
jaa. (De rebus sacris ecclesiasticis exercitationes XVI, 1614).
• Descartes sai vaikutteita Beeckmanilta [ks. Gassendi], vaikka ei tätä tunnustanut kirjoituksissaan.
Teoksessa La Géométrie (1637) kehitetyllä analyyttisellä geometrialla [ks. Apollonios; Diofantos
ja Pappos] Descartes avasi tietä nykyaikaiselle matematiikalle [ks. myös Fermat ja Pascal]. Työn
motiivi oli rationalistinen: algebran [ks. Viète] avulla muotoillussa geometriassa ei tarvita aistihavainnoista riippuvia pisteitä, viivoja jne. Teos ilmestyi liitteenä Metodin esityksessä (Discours
de la Méthode, 1637), joka kertoo kirjoittajansa totuudenetsinnästä [vrt. Augustinus]. Descartes
toisti teesinsä latinaksi teoksessa Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta (Meditationes de Prima
Philosophia, 1641). Se oli historian ensimmäinen vertaisarvioinnin (engl. peer review) läpikäynyt
tutkimus.
• Descartes liitetään usein suorakulmaiseen (kaksiulotteiseen karteesiseen) koordinaatistoon,
jota tultiin hyödyntämään tieteellisen datan esittämisessä [ks. Halley; Herschel ja Whewell;
vektoreista, ks. Gauss]. Myös muunlaisia koordinaatistoja luotiin [napakoordinaatistosta,
ks. Newton].
Uuden tiedon saavuttamiseen on neljä askelta [ks. myös Francis Bacon; Kant]:
• Todeksi ei pidä hyväksyä mitään vähääkään epäselvää asiaa; epäilys on siis tärkeä osa tiellä
kohti varmuutta.
• Ongelmat on jaettava niin moneen osaan kuin mahdollista ja on tarpeen, jotta ne voitaisiin
ratkaista. Tämä on reduktionismin oppi.
• Ongelman tutkiminen on aloitettava helpoimmin ymmärrettävistä osista, ja vähitellen pyrittävä kohti monimutkaisempia osia.
• Ongelmaan liittyvät seikat on luetteloitava yleisellä tasolla ja täydellisesti.
Tietoteoreettisessa [ks. Parmenides ja Zenon] Descartes tukeutui perustateoriaan. Perustavanlaisia totuuksia olivat Jumalan olemassaolo ja oma olemassaolo. Ontologisesti Jumala oli ainoa
aito, muusta riippumaton substanssi; tämä tekee ajattelusta monistista. Aine ja henki, so. ihmissielu tai -mieli, olivat Jumalasta riippuvia substansseja; tämä on jo trialistista. Yleensä puhutaan
kuitenkin ’kartesiolaisesta’ dualismista. Perustateorian rinnalla vaikutti myös koherentismi [ks.
Aristoteles; Spinoza; Schlegel ja Schelling].
• Descartes: ”Ajattelen, siis olen olemassa” [Cogito, ergo sum; ks. myös Augustinus]. Jumalaa tarvittiin varmistamaan, että ihmisen aistihavainnot olivat aina luotettavia. Muuten
jokin paha demoni voisi saada ihmisen virheellisesti uskomaan ulkoisen maailman ja oman
ruumiin olemassaoloon.
– Descartesin motosta syntyi pian myös protopragmatistinen versio [ks. Gassendi].
– Aihe on ollut lukemattomien filosofisten kirjoitusten aihe näihin päiviin asti. Wachowskin veljesten elokuva Matrix (1999) on materialistisempi versio samasta ideasta.
• Descartes oletti ihmismielen pitävän sisällään synnynnäisiä ideoita, joiden avulla kokemusperäinen tieto organisoidaan [vrt. Kant].
Kartesiolainen dualismi erotti aineen (res extensa, ulottuvainen asia) ja hengen (res cogitans,
ajatteleva asia): ihmiset ja eläimet olivat koneita, mutta ihmiskoneita ohjasi aineeton henki.
Ongelmaksi muodostui, miten henki ja aine vuorovaikuttavat [ks. Spinoza; Hume], ja dualismia
myös kritisoitiin [ks. Hobbes].
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• Dualismin henkistä puolta määritellessään Descartes yhdisti (aivoista riippuvaa) ajattelevaa mieltä (engl. mind) ja melko epämääräistä, kenties kaikille yhteistä henkeä (spirit)
perinteisempään kuolemattomaan sieluun (soul). Vaikka tämän yhdistelmän jyrkkä erottaminen kehosta oli ongelmallista, ’heikko dualismi’ intuitiivisena psykologiana on sekä
ikiaikaista että universaalia.
– Jo aikalaisten mielissä jyrkän dualismin ongelmia olivat esim. kuumehourailut ja humalatila, jotka viittaavat mielen ja kehon vuorovaikutuksen. Käsitys eläimistä pelkkinä ’refleksikoneina’ ei myöskään ollut uskottava [ks. Montaigne; Bentham].
Dualismillaan Descartes perusteli radikaalisti vapaata tahtoa, so. täydellistä vapautta valita toisin kuin tekee [ks. Ockham]. Tällaisen determinismin kieltävän libertarianismin lisäksi on (vapaan tahdon) skeptisismiä [ks. Spinoza] ja kompatibilismia [ks. Hobbes]. Jumalan vapaudella ei
ole minkäänlaisia rajoja [ks. Luther ja Calvin].
• Descartesille logiikan ja matematiikan totuudet riippuivat Jumalan tahdosta ja sijaitsivat
omassa maailmassaan [ks. Platon; Frege]. Jumala voisi luoda jopa nelikulmaisen ympyrän
[ks. Ockham; vrt. Tuomas].
Dualismistaan huolimatta Descartes käsitteli — teoksessa Sielunliikutukset (Les Passions de
l’âme, 1649) — ansiokkaasti mielteitä (lat. ideae), so. aistihavaintoja ja abstrakteja käsitteitä,
tunteita (affectus), arvostelmia (judicia) ja tahtomuksia (voluntates), jotka olivat tärkeitä filosofian tutkimuskohteita [ks. Platon; Aristoteles; Tuomas; Ockham; Hume]. Tietoisuudesta tuli
metatietoa oman mielen sisällöistä; muita ominaisuuksia olivat kyky yhdistää aistihavaintoja
(esim. stereonäön ’kyklooppinen silmä’) ja luoda minuutta [ks. Locke; Hume; Smith; James; Tylor, Tarde ja Baldwin]. Descartesille ajattelun kohteina ovat ulkopuolisen todellisuuden olioiden
sijaan niitä mielessä vastaavat representaatiot [ks. Aristoteles; Berkeley]; käsite ’epistemologinen
dualismi’ viittaa tähän. Ajattelemisen Descartes liitti yksikäsitteisesti luonnolliseen kieleen [vrt.
Roger Bacon; Ockham].
• Descartes oletti, että vain yhdellä aistilla havaittavat (sekundaariset) ominaisuudet (esim.
väri ja maku) eivät ole samalla tavalla objektiivisia kuin (primaariset) ominaisuudet muoto,
koko tai liike [ks. Boyle; myös Galileo puhui ihmisen tajunnassa sijaitsevista kvaliteeteista].
Geometria selittää olemassaoloa. Myöhempi erottelu todellisiin ja nimellisiin olemuksiin on
radikaalimpi [ks. Locke].
– Descartesin erottelu korvasi erottelun substanssiin ja siitä riippuviin aksidensseihin
[ks. Aristoteles].
– Myöhemmin esim. Daniel Defoen (1660-1731) Robinson Crusoe (1719) pyrki objektiiviseen ja totuuden tuntuiseen kerrontaan kuvailemalla lähinnä vain primaarisia ominaisuuksia.
Fysiikkaa ja tähtitiedettä käsitelleen teoksen Le Monde Descartes jätti julkaisematta kuultuaan
vuonna 1633 Galileon vaikeuksista kirkon kanssa; myös Descartes oli kirjoituksessaan tukenut
Kopernikuksen teoriaa. Sen sijaan neljä vuotta myöhemmin Metodin esityksen liitteenä julkaistiin (em. geometriaa käsitelleen kirjoituksen rinnalla) Optiikka (La Dioptrique) ja Les Météores
meteorologiasta. Descartes käsitteli samoja aiheita myös teoksessa Principia philoshiae (Filosofian periaatteet, 1644).
• Descartesin inertialaissa kappale, johon ulkopuoliset voimat eivät vaikuta, jatkoi vakionopeudella suoraviivaista rataa [vrt. Galileo]. Descartes laajensi lain koskemaan kaikkia kappaleita, myös Kuuta ja planeettoja: niiden ympyräliike vaati siis selityksen [ks. Newton].
Hän todisti, että silmän verkkokalvolle muodostuu ulkomaailman ylösalaisin oleva kuva [ks.
Haitham ja Biruni; da Vinci] ja argumentoi, että syvyysnäkö on laskennallinen kyky [ks.
Hobbes; vrt. Berkeley]. Hän määritteli myös valon taittumislain [ks. Snell]. Descartes selitti sateenkaarta [ks. Roger Bacon] aikaisempaa tarkemmin, ja piti pilviä vedeksi ja jääksi
tiivistyneenä vesihöyrynä [ks. Leukippos ja Demokritos]. Kun pisarat ja jääkiteet kasvavat tarpeeksi suuriksi, ne satavat alas [ks. Dalton]. Kirjassa on myös tarkkoja kuvauksia
lumikiteiden muodoista.
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– Vuonna 1668 Edmé Mariotti (1620-1684) löysi silmien sokean pisteen [myöhemmästä
näön tutkimuksesta, ks. Young ja Fresnel; Helmholtz].
– Myöhemmin jääkiteillä selitettiin myös ilmakehän haloilmiöt [ks. Galileo].
• Descartesille valon nopeuden täytyi olla ääretön [ks. Galileo; Rømer]: muutoinhan avaruuteen katsoessamme katsoisimme samalla myös menneisyyteen, mikä tuntui liian uskomattomalta ajatukselta. Edelleen, koska tyhjiö [ks. Fermat ja Pascal] oli vastenmielinen
Descartesin järjelle, atomiteoriakin [ks. Gassendi] oli mahdoton. Descartesin mielestä ainetta karakterisoi kolmiulotteisuuden lisäksi jatkuvuus jopa näennäisesti tyhjässä avaruudessa. Voimat välittyivät vain suoran kosketuksen kautta erilaisten pyörteisten virtojen
kautta.

7.8

Pierre Gassendi 1592 - 1655

Filosofi, joka libertiininä elvytti antiikin radikaaleja ideoita [ks. Lucretius; Regiomontanus]. Teoksessa De vita et moribus Epicuri (1647) Gassendi käsitteli luonnonvalintaa [ks. Empedokles],
atomioppia [ks. Leukippos ja Demokritos] ja epikurolaista moraalifilosofiaa [ks. Epikuros]. Materialistinen ajattelu levisi älymystön piirissä [ks. Hobbes; Mandeville; Buffon; Hume; Smith].
• Ilmeisesti Isaac Beeckman (1588-1637) ohjasi Gassendia atomioppiin ja epikurolaisuuteen
[ks. myös Descartes].
• Vuonna 1692 Richard Bentley (1662-1742) katsoi aiheelliseksi pitää ateismin vastaisia saarnoja [ks. myös Luther ja Calvin]. Thomas Aikenhead (1676-1697) hirtettiin ateismin vuoksi [ks. Locke]. Ranskassa kuolemantuomion sai vielä sata vuotta myöhemmin pelkästään
väärien kirjojen hallussapidosta.
Descartesin moton Gassendi muunsi muotoon ”kävelen, olen siis olemassa”. Pragmatismista tuli
paljon myöhemmin filosofisen tutkimuksen metodologia [ks. Peirce]. Gassendi esitti myös, että
olemassaolo [ks. Parmenides ja Zenon] ei ole olioiden ominaisuus (engl. property), vaan niiden ennakkoehto. Lauseissa ’lehmä on valkoinen’ ja ’lehmä on olemassa’ vain valkoinen on (ensimmäisen
kertaluvun) predikaatti.
• Kun lukumäärät tulkittiin käsitteiden toisen kertaluvun predikaateiksi, saatiin uusi tapa
käsitellä tätä ongelmaa [ks. Frege].
Gassendi otti käyttöön sanan molekyyli kuvaamaan yhteen liittyneitä atomeja, ja vaikutti siten
kemian kehitykseen [ks. Boyle; Newton].
• Kemiallisista yhdisteillä tai molekyyleillä spekuloivat myös Daniel Sennert (1572–1637) ja
Sébastien Basson (s. n. 1573).

7.9

Jan Baptist van Helmont 1577 - 1644

Kemisti [ks. Libavius] ja biologi, jonka tulokset julkaistiin postuumisti teoksessa Ortus medicinae;
vel, Opera et opuscula omnia (1648). Vaikka 1600-luvun kemistit pitivät vielä osittain kiinni
alkemiasta [ks. Thales; Aristoteles; Ibn Sina], suuntaus oli jo muualle.
• Vuonna 1615, teoksen Tyrocinium Chymicum (1610) uudessa painoksessa, Jean Beguin
(1550–1620) esitti historian ensimmäisen kemiallisen reaktioyhtälön. Koska yhdisteille ei
ollut vielä kemiallisia kaavoja [ks. Lavoisier; Dalton], yhtälöiden hyöty oli rajallinen.
Helmont teki ensimmäiset kontrolloidut laboratoriomittaukset [ks. Boyle] ja liitti elämän salaisuuden kemiaan [ks. Boerhaave]. Hän mm. postuloi ilmasta poikkeavien aineiden, kaasujen,
olemassaolon. Mittaukset antoivat ensimmäiset viitteet aineen säilymislaista [ks. Lavoisier].
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• Vuonna 1604 Michael Sendivogius (n. 1556-1636) oli esittänyt salpietarin [eli kaliumnitraatin; ruudista, ks. Roger Bacon] vapauttavan kuumennettaessa ’salaista elämän ruokaa’.
Reaktio oli 2KNO3 → 2KNO2 + O2 [hapesta, ks. Willis; Boyle; Priestley ja Ingenhousz;
Lavoisier].
• Angelo Sala (1575-1640) tutki, miten kuparisulfaatilla (CuSO4 ) saa raudan pintaan kuparikerroksen. Hänen havaintonsa hopeanitraatin valoherkkyydestä pohjusti jo valokuvausta
[ks. Herschel].
Helmont osoitti, että kasvin painon nousu ei verottanut multaa juuri lainkaan. Koska ilmaan ei
osattu liittää massaa [tilanne oli tosin jo muuttumassa, ks. Galileo; Fermat ja Pascal], Helmont
oletti painon syntyneen kasteluvedestä [ks. Camerarius ja Hales].
• Vuonna 1699 John Woodward (1665-1728) osoitti, että kasvit kasvavat paremmin epäpuhtauksia [ks. N. T. de Saussure; Sachs] sisältävässä vedessä kuin puhtaaksi tislatussa vedessä,
joten aivan hakoteillä Helmontkaan ei ollut.
• Joachim Jung (1587-1657) kehitti kasvien muoto-oppia.

7.10

Thomas Hobbes 1588 - 1679

Filosofi, joka tunnetaan valtio-opista ja materialistisista käsityksistä ihmismielestä [ks. Gassendi].
Hobbesin päätyö oli Leviathan (1651). Tärkeä oli myös Questions Concerning Liberty, Necessity,
and Chance (1656).
• Leviathania poltettiin suuria määriä tekijänsä kuoleman jälkeen [vrt. Willis], ja eläessään
Hobbes poltti myös itse käsikirjoituksiaan. Vastustajat väittivät Hobbesin rienaavien ajatusten aiheuttaneen mm. Lontoon palon vuonna 1666 [ks. Hooke ja Leeuwenhoek]!
– Vuosina 1625-1665 Lontoossa oli raivonnut myös ruttoepidemioita [ks. Justinianus;
Boccaccio], joten ajat olivat kovat.
• Matematiikassa ja luonnontieteissä Hobbesin kyvyt olivat (kovasta yrityksestä huolimatta) olemattomat. Hän ei edustanut käynnissä ollutta luonnontieteellistä vallankumousta
[ks. Galileo; Kepler; Newton], vaan pohjusti valistuskautta [ks. Bayle], jonka suurimmat
saavutukset olivat yhteiskuntatieteellisiä [ks. Mandeville; Hume; Smith].
– Valistusta seurannut romantiikka [ks. Herder ja Humboldt; Goethe; Schlegel ja Schelling] suosi taas historiaa ja kulttuuritieteitä.
Hobbes käynnisti brittiläisenä empirisminä tunnetun filosofisen tradition [ks. Locke; Hume; vrt.
rationalisti Descartes]. Suoran kokemuksen täydentäjinä toimivat muisti ja todistajanlausunnot.
’Tosiasioita’ [ks. Galileo] luotiin kun todistusten uskottavuutta arvioitiin oikeustieteen mallin
mukaan. Tietomme esim. Ranskan kuninkaista ei perustu perinteisten auktoriteettien sanaan,
vaan todistuksiin jotka viime kädessä perustuvat aistihavaintoihin. Näin Hobbes suhtautui tosiasioihin myös tietyllä varovaisuudella, ennakoiden mm. induktion ongelmaa [ks. Hume].
• Hobbes (käännös Tuomo Aho): ”Kaikkien ajatusten alkuperä on se mitä sanomme AISTIMUKSEKSI; sillä ihmismielessä ei ole mitään ajatusta, joka ei ole ensin kokonaan tai osina
syntynyt aistielimissä. Muut johtuvat tästä alkuperästä.” Empirismin juuria voi toki etsiä
kauempaakin [ks. Tuomas].
Vapaus jostakin on negatiivista vapautta, kun positiivinen vapaus on vapautta johonkin [ks. Solon]. Hobbesille vapaus oli vapautta ulkoisesta pakosta. Toisaalta kaikkien tulee ”tyytyä sellaiseen
vapauteen toisia kohtaan, jonka sallisi toisille itseään kohtaan”, mikä vastaa kultaista sääntöä
[ks. Laozi ja Gautama; Kant]. Pidäkkeettömän vapauden sijaan Hobbes puolusti siis perinteistä luonnonoikeutta [ks. Aristoteles; Zenon ja Khrysippos; Cicero]. Ja kun ihmiskunta ajautui
kehityksensä aikana ongelmiin, sekään ei johtunut luontaisesta pahuudesta [ks. Augustinus].
• Luonnonoikeuden käsite oli saanut uskonnollisen värityksen [ks. Magna Carta; Tuomas],
jota uudella ajalla jo vierastettiin.
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Vasta laajoiksi kasvaneet yhteiskunnat loivat uuden konfliktiherkän [ks. Ibn Khaldun; Machiavelli] ’luonnontilan’ [vrt. Locke; Rousseau]. Konfliktien juuret ovat ihmisten pyrkimyksissä tavoitella (1) materiaalista hyvää, (2) turvallisuutta [ks. Cicero] ja (3) statusta [ks. Spencer ja
Galton]. Materiaalisen hyvän tavoittelu johtaa helposti aggressioon. Pelko toisten aggressioista
voi johtaa omaa turvallisuutta jo ennakolta varmistavaan aggressioon (engl. Hobbesian trap).
Yksi tapa tästä ansasta ulos on uskottava pelote, jonka voi saada aikaan maineella, kostamalla
vähäpätöisetkin loukkaukset systemaattisesti. Luonnonoikeus taantui oikeudeksi oman elämän
suojeluun [ks. Grotius; Spinoza]. Nykytermein asetelma on peliteoreettinen [ks. Hume; Ampère]
ja seuraukset emergenttejä [ks. Mandeville; Smith]. Tarvittiin jotain muutakin.
• Hobbes: ”And the life of man, solitary, poore, nasty, brutish, and short”.
• Hobbes ymmärsi, että dominointiin pyrkiviä vahvempia yksilöitä voi vastustaa aseiden ja
liittoutumien avulla.
Hobbesin mukaan tarvittiin ’yhteiskuntasopimus’ [ks. Locke; Rousseau]. Ihmisen luovuttivat,
oman turvallisuutensa takeeksi, vallan pois itseltään. Näin syntyy poliittinen eli ’perustettu’
(engl. by Institution) yhteiskunta. Teoria oli radikaali: (1) kansan myöntämällä vallalla ei ole
ylimaallista oikeutusta, mikä mahdollisti myös sen kritiikin [ks. Grotius], ja (2) valta voitiin
luovuttaa monarkin sijaan myös parlamentin kaltaiselle elimelle.
• Sopimusteorioinnin ei tarvinnut rajoittua valtiotieteeseen [ks. Platon; Hume].
• Hobbesille yhteiskunta oli itseorganisoituva systeemi, jolla oli oma elämä ja älykkyys [ks.
Mandeville; Burke; Spencer ja Galton; Durkheim]. Hänen sopimusteoreettista analyysiakaan ei pidä ottaa liian kirjaimellisesti.
Filosofit kuten Richard Cumberland (1631-1718) ja Samuel von Pufendorf (1632-1694) kritisoivat Hobbesin teoriaa [ks. myös Mandeville]. Myöhemmin puhuttiin esim. sympatian merkityksestä [ks. Hume; Smith]. Hobbes kuitenkin ymmärsi, että yhteiskunnan ja moraalin syntyä ja
evoluutiota voi ja pitää tutkia, ja että psykologian lisäksi myös sosiologialla [ks. Comte; Marx;
Durkheim; Simmel] on väliä [ks. myös Francis Bacon; Hume; Smith; Darwin; Westermarck].
• Cumberland puolusti aristoteelista käsitystä ihmisestä luontojaan ’poliittisena eläimenä’
(De legibus naturae, 1672).
• Pufendorf laajensi luonnonoikeutta ’passioiden’ puolelle (De iure naturae et gentium, 1672).
– Esim. vaikka karkeimpaan sosiaaliseen dominanssiin liittyy ylimielisyys, status ja siihen liittyvä ylpeys voivat olla luonteeltaan myös prososiaalisia [ks. Aristoteles; Bayle;
Mandeville].
• Esim. kauppaa oli käyty paljon ennen valtiollisia instituutioita [ks. Magna Carta].
Valtioiden välille syntyvällä ansalla oli jo pitkä historia [ks. Herodotos ja Thukydides]. Myös
Pufendorf myönsi, että valtioiden tasolla ’luonnollinen rauha’ oli hauras ja epävarma. Hobbesin teoria johti ajatukseen valtioiden välisestä anarkistisesta tilasta, josta tuli keskeinen käsite kansainvälisten suhteiden realistiselle koulukunnalle [ks. Machiavelli; Rousseuau; Hegel; vrt.
Grotius; Kant]. Valtioiden välisissä suhteissa Hobbesin peräänkuuluttama vahva valtio oli perusteltukin [vrt. Rousseau]. Sisäpoliittisestikin valtiovallan taustalla saattoi olla positiivisia syitä
[ks. Spinoza]. Toisaalta absoluuttista valtaa voitiin käyttää väärin [ks. Tacitus; Magna Carta].
Liberalismissa [ks. Locke; Smith; Mill] valtion valtaa tultiin rajaamaan yhteiskuntajärjestystä
horjuttamatta.
• Sekä antiikin ajattelijat [ks. Tacitus] että monarkiaa vastustaneet Hobbesin aikalaiset korostivat, että jo tietoisuus mielivallan alla elämisestä rajoittaa vapautta.
Hobbes selitti tietoisuutta mekanistisesti [vrt. Descartes]; järki oli laskennallinen ilmiö [ks. Tuomas; Mandeville]. Esim. kielellä ihmiset (1) rekisteröivät ajatuskulkujaan ja siten esim. oppivat
taitoja; (2) välittävät tietoja ja taitoja muille; (3) välittävät omia preferenssejä ja saavat näin
esim. apua; (4) viihdyttävät itseään ja toisia [vrt. Mandeville]. Muuten Hobbesin kielifilosofia oli
köyhempää kuin keskiajan parhaiden ajattelijoiden filosofia [ks. Ockham]. Ihmistä karakterisoi
”tulevaisuuden nälkä”, johon liittyy myös uteliaisuus [ks. Aristoteles].
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• Laskimien [ks. Roger Bacon; Napier; Fermat ja Pascal; Leibniz; Babbage] ja muiden automaattien rakentajat eivät yleensä ajatelleet mallintavansa elävien olentojen todellisia
toimintoja.
• Hobbes: ”Halu tietää miksi ja miten on UTELIAISUUS, ja sitä ei ole missään muussa
elävässä olennossa kuin ihmisessä [...] Se on mielen himo, joka ylittää kaikkien lihallisten
nautintojen lyhyen voiman alituisen ja uupumattoman tiedonhankinnan jatkuvalla mielihyvällä.”
Vapaan tahdon [ks. Zenon ja Khrysippos] kysymyksessä Hobbes edusti kompatibilismia: vapaa
tahto ei ole ristiriidassa determinismin [ks. Laplace] kanssa, jos sillä tarkoitetaan vapautta toimia
halujensa mukaan [ks. Hume; James]. Tahto syntyy tunteiden yhteisvaikutuksesta [vrt. Leibniz].
Inkompatibilismi kieltää joko determinismin tai vapaan tahdon; edellinen on libertarianismia [ks.
Descartes], jälkimmäinen (vapaan tahdon) skeptisismiä [ks. Spinoza].
• Esim. jo keskiajalla voitiin ajatella, että harkinta rajoittaa vapautta [ks. Tuomas].
• Kompatibilismi on yleensä tapahtumakausaalista (engl. event-causal), mutta toimijuutta
korostavia versioitakin on [ks. Leibniz].
• Samuel Boltonin (1606-1654) mukaan ihmisten pitää nousta omaa tahtoaan käyttäviksi
moraalisiksi toimijoiksi (The Arraignment of Errors, 1646).

7.11

Pierre de Fermat 1601 - 1665 ja Blaise Pascal 1623 1662

Matemaatikkoja; Pascal oli myös fyysikko ja uskonnonfilosofi; vuonna 1654 Pascal kääntyi jansenismiin [ks. Luther ja Calvin].
• Pascal teki selvän eron tieteen ja uskonnon välille: edellisessä kaikkea voidaan epäillä.
Todennäköisyyslaskennan [ks. Cardano; Huygens] teorian kehitys alkoi Fermat’n ja Pascalin kirjeenvaihdosta vuonna 1654. Aluksi metodeja käytettiin uhkapelien analysoimiseen. Myöhemmin
tilastotiede [ks. Petty] ja esim. päätösteoria [ks. Bernoulli ja Bayes] hyödynsivät alaa. Edelliseen
liittyy vakuutusliiketoiminta [ks. Hooke ja Leeuwenhoek; Halley]. Pascalin mukaan kannattaa
myös uskoa Jumalaan, jos sen johdosta on äärellinen — vaikka kuinka pieni — todennäköisyys
saavuttaa iankaikkinen elämä.
• Sen sijaan että keskeytyneen pelin voitonjaossa olisi turvauduttu jo pelattujen pelien tulosten analyysiin, Fermat ja Pascal määrittelivät pelaamatta jääneiden pelien odotusarvon
(engl. expected value).
Pascal tutki myös geometriaa (Essai pour les coniques, 1639). Fermat keksi analyyttisen geometrian [ennen Descartesia], yhdistäen mm. kartioleikkaukset [ks. Galileo; Kepler] kahden muuttujan
toisen asteen polynomeihin (Ad locos planos et solidos isogoge, 1636). Fermat’ta pidetään myös
modernin lukuteorian isänä; hänet tunnetaan mm. Fermat’n suuren lauseen (viimeisen teoreeman) formuloijana.
• Fermat’n lause: Ei ole olemassa kokonaislukuja x, y, ja z siten että xn + y n = z n jos n >
2. Väittämän todisti Andrew Wiles (s. 1953) vuonna 1995.
Molemmat pohjustivat differentiaali- ja integraalilaskentaa [eli infinitesimaalilaskentaa, engl.
calculus; ks. Arkhimedes; Kepler; Newton; Leibniz]. Etenkin Pascal inspiroi Leibnizia teoksessaan
Traite des sinus du quart de cercle (1658). Fermat’n tuloksia mm. tangentin määrittämisestä ei
julkaistu virallisesti.
• Myös Francesco Bonaventura Cavalieri (1598-1647) pääsi hyvin lähelle differentiaali- ja integraalilaskennan keksimistä (Geometria indivisibilibus continorum, 1635). Evangelista Torricelli (1608-1647) havaitsi (asiaan liittyvän) neliöinnin ja tangentin määrittämisen käänteisen luonteen.
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Vuonna 1642 Pascal rakensi yhden ensimmäisistä mekaanisista yhteenlaskukoneista [ks. Napier;
Leibniz]. Fysiikassa hän osoitti, että paine jakaantuu nesteessä tasaisesti kaikkiin suuntiin; ilmiöön liittyy nk. hydrostaattinen ’paradoksi’ joka mahdollistaa hydraulisen puristimen [ks. Black
ja Watt]. Nesteen lisäksi ilmiö pätee myös kaasuille [fluideista, ks. Newton]. Lisäksi Pascal vahvisti em. Torricellin ilmanpainehypoteesin [ks. Galileo] ja osoitti, että lämpötilan tapaan myös
ilmanpaine laskee korkeuden funktiona [ilmapallomittauksista, ks. Gay-Lussac]. Sillä että ilma
todella painaa jotain tuli olemaan suuri merkitys [vrt. van Helmont]. Paineen yksikkö on nimetty
pascaliksi, 1 Pa = 1 N/m2 ; merenpinnan tasolla ilmanpaine on n. 101 kPa.
• Wilhelm Schickard (1592-1635) rakensi oman laskukoneensa jo vuonna 1623.
• Hydrostaattisella paradoksilla tarkoitetaan sitä, että paine riippuu vain nestepinnan korkeudesta, ei (ehkä arkijärjen vastaisesti) astian muodosta eli veden määrästä. Myös Stevin
[ks. Galileo] oli tehnyt saman havainnon.
• Torricelli, jonka esikuvana oli ollut Galileon kiistakumppani Giovanni Battista Baliani
(1582–1666), keksi elohopeailmapuntarin vuonna 1643.
• Tehokkaan tyhjiöpumpun [ks. Boyle] keksinyt Otto von Guericke (1602-1686) demonstroi
vuonna 1654 ilmakehän paineen voiman: hevoset eivät saaneet puolipalloja erilleen niiden
muodostaman pallon sisäisen tyhjiön vuoksi.
– Vuonna 1663 Guericke rakensi myös ensimmäisen hankaussähköä tuottavan koneen
[ks. Thales; Gilbert; Franklin], kyse on Van de Graaf –generaattorin esi-isästä [paristosta, ks. Volta].
Vuonna 1661 Fermat selitti valon taittumisen [ks. Haitham ja Biruni: Snell; Huygens] olettamalla,
että valonsäde valitsee mahdollisimman nopean reitin [ks. Heron]. Tätä kutsutaan Fermat’n
periaatteeksi [pienimmän vaikutuksen periaattesta, ks. Euler; Lagrange].
Pascalin jansenistisia ajatuksia julkaistiin teoksessa Mietteitä (Pensées sur la religion et sur
quelques autres sujets, postuumisti 1670). Hän esitti, että ikävystyminen [tylsyys, ks. Seneca]
on ihmisen luonnollinen tila, jonka korjaaminen vaatii joko jatkuvia häiriötekijöitä tai Jumalaa
[ks. myös Locke; Schopenhauer]. Pascal oli tekemisissä pariisilaisen jansenistisen luostarin, PortRoyalin, kanssa.
• Port-Royalin oppineet — mm. Antoine Arnauld (1612-1694) — tulivat tunnetuksi filosofiaa
ja todennäköisyyksiä tutkivasta teoksesta La logique, ou L’art de penser (1662-1668). Siinä
mm. korostettiin, että mitä harvinaisempi ilmiö on, sen vahvempia todisteita se vaatii.

7.12

Thomas Willis 1621 - 1675

Lääkäri ja anatomisti [ks. Vesalius], neurologian [ks. Herofilos ja Erasistratos] perustaja. Willis
tutki ruumiinavausten avulla aivojen rakennetta ja niiden yhteyttä muuhun kehoon hermoston
välityksellä. Merkittäviä yhteistyökumppaneita olivat Richard Lower (1631-1691) ja Wren [ks.
Hooke ja Leeuwenhoek]. Tämän jälkeen uusia aivotutkimuksen tuloksia piti odotella 1800-luvulle
[ks. Charles Bell; Helmholtz; Broca ja Wernicke; Cajal ja Sherrington].
Willis pystyi uusilla menetelmillään tutkimaan aivoja tuhoamatta niiden rakennetta; syntyi Willisin neurologiaksi kutsuma uusi tieteenala (Cerebri anatome, 1664). Hän erotti ydinjatkeen, pikkuaivot ja isoaivot aikaisempaa selvemmin omiksi yksiköikseen. Pikkuaivot hän yhdisti ruumiin
automaattisiin toimintoihin, ja osoitti kokeellisesti (mutta hieman virheellisesti) niiden lähettävän käskyjä sydämelle ja keuhkoille hermoston avulla. Willis päätteli suhteellisesti suurempien
isoaivojen, tarkemmin aivokuoren, selittävän ihmisen poikkeuksellisuuden eläinmaailmassa. Toisaalta hän huomasi myös samankaltaisuuksia muihin lajeihin, etenkin apinoihin [ks. Darwin].
• Myöhemmin selvisi, että sydäntä ja keuhkoja ohjaa pikkuaivojen vieressä oleva aivorunko
(engl. brain stem), jonka osa ydinjatkekin (lat. medulla oblongata) on.
Wren kehitti menetelmän aineiden injektoimiseen koe-eläinten verenkiertoon [ks. Harvey], ja
Willis kartoitti aivojen verenkiertoa merkkiaineen avulla. Hän piti verta kemiallisena yhdisteenä.
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Lower osoitti — Hooken teknisellä tuella — että keuhkoihin tuleva ilma muutti tumman veren
kirkkaan punaiseksi [ks. myös Boyle], ja julkaisi tulokset teoksessa De Corde (1669). Willis osoitti
eräiden keuhkottomien eläinten saavan hapen niiden ulkokuoren reikien välityksellä.
• Lower teki ensimmäiset kokeet verensiirrosta.
• Hengityksessä kerätty happi [ks. Priestley ja Ingenhousz; Lavoisier] sitoutuu veren punasoluihin [ks. Bernard].
Willis kirjoitti aivotoiminnan häiriöistä johtuvista sairauksista, kuten epilepsiasta [ks. Hippokrates] ja narkolepsiasta (Pathologicae cerebri, 1667). Hän antoi ensimmäisen kliinisen kuvauksen
migreenistä. Lisäksi Willis löysi todisteita siitä, että synnynnäinen vaikea mielenvikaisuus liittyi
epänormaaliin aivojen kehitykseen.
• Willisin ensimmäinen teos vuonna 1659 käsitteli kuumetauteja [ks. Darwin], joissa hän
mm. erotti influenssan omaksi sairaustyypiksi. Jo tässä työssä hän havaitsi, miten sairaudet
vaikuttivat ihmisten henkisiin kykyihin.
• Patologisen anatomian perustajana pidetään Giovanni Battista Morgagnia (1682-1771),
joka kokosi tietonsa 700 ruumiinavauksesta (De sedibus et causis morborum, 1761).
Willis teki myös psykologiasta luonnontiedettä, aivojen toimintaan perustuvaa (De anima brutorum, 16723 ). Koska hän uskoi kartoittamansa ’materialistisen sielun’ lisäksi myös erilliseen
materiaalittomaan ja kuolemattomaan ’rationaaliseen sieluun’, hänen teoriansa ei joutunut samanlaiseen epäsuosioon kuin Hobbesin avoin materialismi. Ero oli kuitenkin vähäinen, sillä Willisin rationaalinen sielu oli monessa suhteessa — esim. aistihavaintojen osalta — riippuvainen
materialistisesta sielusta.
• Komparatiivisen anatomian pioneeri Edward Tyson (1651-1708) huomasi että ihmisapinoiden muistuttavat etenkin aivojen osalta enemmän ihmistä kuin apinoita (Orang-Outang,
sive Homo Sylvestris: or, the Anatomy of a Pygmie Compared with that of a Monkey, an
Ape, and a Man, 1699).
Teoksessa Pharmaceutice rationalis (1675) Willis käsitteli lääketiedettä, joka alkoi hitaasti kehittyä [ks. Boerhaave].

7.13

Bernhardus Varenius 1622 - 1650

Maantieteilijä [ks. Eratosthenes; Strabon; Polo; Mercator], joka kirjoitti tutkielman Geographia
generalis (1650). Maantiede tutkii karttojen avulla hahmoteltavia maanpinnan ilmiöitä huomioimalla myös ihmisen ja tämän kulttuurin [kaupungistumisesta, ks. Hammurabi; Laozi ja Gautama;
Dominicus ja Franciscus; Albert].
• Giovanni Bottero (n. 1544-1617) oli käsitellyt kaupunkien kykyä elättää asukkaansa (Delle
cause della grandezza delle città, 1588).
• Maantieteen asema tieteiden joukossa mietitytti filosofeja [ks. Kant].
Varenius ei asettanut vastakkain ’erityistä’ ja ’yleistä’ maantiedettä: vaikka edellinen keskittyi
tietyn alueen kuvaukseen empiirisen tutkimuksen avulla ja jälkimmäinen etsi yleisiä, yksittäisistä
alueista riippumattomia lakeja tai periaatteita, kyse oli saman tutkimuksen toisistaan riippuvista
osista [vrt. Dilthey ja Windelband].
• Yleismaantiede jaetaan nykyään luonnonmaantieteeseen ja kulttuurimaantieteeseen. Edelliseen kuuluvat fyysinen maantiede ja eliömaantiede, jälkimmäiseen mm. poliittinen maantiede ja kaupunkimaantiede [ks. Clausewitz; Marx; Simmel].
3 englanniksi
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Tuulten [ks. Mercator] tutkimus on fyysiseen maantieteeseen kuuluvaa ilmastotiedettä. Varenius
esitti, että aurinko lämmittää maanpintaa tehokkaammin kuin vettä ja että lämmin ilma nousee
ylöspäin matalapainetta luoden. Tämä selitti mm. rannikoiden merituulen (engl. sea/onshore
breeze) ja maatuulen (land/offshore breeze). Sama mekanismi selittäisi myös pasaatituulia [ks.
Halley; Maury]: korkeammilta leveysasteilta siirtyy ilmaa päiväntasaajalle.
• Monsuunituuli perustuu samaan kuin meri- ja maatuuli, mutta vuodenaikojen tasolla [ks.
Halley].
Paitsi että metsiä oli raivattu pelloiksi, puuta oli käytetty lämmitykseen, lasi- ja metalliteollisuudessa ja rakennusmateriaalina, mm. monille maille tärkeän laivaston ylläpidossa. John Evelyn
(1620-1706) piti puupulaa vakavana uhkana (Sylva, a Discourse of Forest Trees, 1664). Tätä
voidaan pitää esimerkkinä sekä alue- että suunnittelumaantieteestä. Toisaalta voidaan puhua
ympäristötaloustieteestä [luonnonsuojelusta, ks. Humboldt; Spencer ja Galton].
• Kivihiili [ks. Fu Hao; Theofrastos] tuli vähentämään puun käyttöä [ks. Black ja Watt].
Tutkiessaan ympäristöä ja ihmisten toimintaa yhdessä maantiede oli taipuvainen determinismiin,
jossa esim. kansojen luonnetta selitettiin ilmastollisilla ominaisuuksilla tms. [ks. Polybios; Montesquieu; vrt. Voltaire]. Oli syntymässä myös determinismiä, jossa kansan luonnetta selitti kieli
[ks. Herder ja Humboldt].

7.14

William Petty 1623 - 1687

Lääkäri ja talousmaantieteen kehittäjä. Pettyn vaikutus näkyi sekä tilastotieteessä [ks. Fermat
ja Pascal] että kansantaloustieteessä [ks. Bodin; Hume; Smith]. Suurvallaksi noussut Britannia
[ks. Shakespeare] alkoi ottaa mallia rahoitukseen liittyvän institutionalisoitumisen pioneerilta,
Alankomailta [ks. Albert].
• Alankomaat oli julistautunut itsenäiseksi 1581 Espanjan alaisuudesta ja saavutti itsenäisyyden virallisesti 1648. Puhutaan suurvaltakaudesta 1581-1672 ja kulta-ajasta 1609-1713.
• Englannissa kuningas ja kuningasmieliset sotivat vuosina 1642-1651 Oliver Cromwellin johtamia parlamentaarisia voimia vastaan [ks. Machiavelli]. Voittoisa Cromwell hallitsi lordiprotektorina vuosina 1653-1658. Liberaaleja arvoja [ks. Magna Carta; Bodin], esim. uskonnonvapautta ja valtion monopolien kumoamista, ajoi Levellers-niminen ryhmittymä.
Vastaavasti James Harrington (1611-1677) puolusti tasavaltalaista ajattelua teoksessa The
Commonwealth of Oceana (1656). Vaikka kuninkaanvallan palautus, restauraatio, seurasi
vuonna 1660, nk. mainio vallankumous jatkoi uudistuksia [ks. Locke].
– Cromwell salli maasta karkotettujen juutalaisten paluun samaan aikaan kun juutalaisvainot kiihtyivät pitkään suvaitsevana pysyneessä Itä-Euroopassa [ks. Magna Carta].
– Richard Rumbold (1622–1685): ”I am sure there was no man born marked by God
above another; for none comes into the world with a saddle on his back, neither any
booted and spurred to ride him”.
– Levellers-liikkeellä oli yhteyksiä parlamentaristien New Model Armyn kanssa. Radikaalimpi Diggers-liike (True Levellers) ajoi kommunismia [ks. More; Marx].
• Ranskassa aristokraattien epäonnistunut Fronde-kapina (1648-1652) auttoi kuningasta itsevaltiuteen.
Vuonna 1662 Petty kirjoitti väestötilastoista. Samoihin aikoihin hän kehitti kansantalouden tilinpitoon liittyvän bruttokansantuotteen (BKT, engl. gross domestic product, GDP) käsitettä
[sekundaaritaloudesta, ks. Locke]. Valtiot alkoivat entistä vakavammin kerätä erilaisia tilastotietoja. Pettyn 1670-luvulla kirjoittama Political Arithmetick (postuumisti 1690) on alansa merkkiteoksia [myöhemmästä kehityksestä, ks. Halley].
• Kansantalous huomioi kaiken yhteiskunnassa tapahtuvan arvonluonnin. Siihen osana kuuluva julkinen talous kuvaa julkisyhteisöjen, esim. valtion, läpi virtaavia rahavirtoja [ks.
Mill].
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• John Graunt (1620-1674) oli toinen varhainen väestötilastojen tutkija (Natural and Political
Observations ...Made upon the Bills of Mortality, 1662).
– Tilastoja hyödyntänyt John Arbuthnot (1667-1735) havaitsi, että poikia syntyy hieman enemmän kuin tyttöjä (An Argument for Divine Providence, taken from the
Constant Regularity observed in the Births of both Sexes, 1710). Nykyään suhde on
noin 107 poikaa 100 tyttöä kohden.
Teoksessa Quantulumcunque concerning money (1682) Petty korosti tehdyn työn merkitystä kansantaloudelle ja laski valtion arvometallikirstun lisäksi myös mm. ruokavarannot rikkauksiksi [ks.
Machiavelli; Hume; Smith]. Rahaa tarvittiin kuitenkin kauppaa edistämään, ja Pettyn mukaan
sen liikkuvuus edisti hyvinvointia. Rahoitusjärjestelmä loi modernin markkinatalouden perustan
[valvonnasta, ks. Brunel]. Osakeyhtiöt [ks. Polybios; Albert; Mercator] keräsivät sijoittajilta pääomia maksullisilla osakeanneilla: osakkeiden (engl. share, stock) osto loi omistussuhteen (equity
stake) ja osinkoja (dividend). Osakkeiden likviditeettiä [ks. Hammurabi] ja siten myös suosiota
lisäsi jälkimarkkinakelpoisuus niiden myyntiin erikoistuneessa arvopaperipörssissä; ensimmäinen
aloitti toiminnan Amsterdamissa vuonna 1602. Osakeantien eli oman pääoman lisäksi yritykset
voivat hankkia vierasta pääomaa joukkovelkakirjalainoilla valtioiden tapaan [ks. Albert; Machiavelli]. Myös pankit [ks. Machiavelli] tarjosivat lainaa, varsinkin kun Englantiin oli saatu patenttilaki vuonna 1623. Syndikoidussa luotossa useampi pankki yhdisti voimansa isomman lainan
myöntämiseksi. Tärkeä oli myös vuoden 1706 aikaisempaa liberaalimpi konkurssilaki; kauppiaita
oli niin paljon velkavankeudessa, että se haittasi taloutta [ks. Solon]. Ensimmäinen pörssin toimintaa käsittelevä teos, Joseph De La Vegan (n. 1650-1692) Confision de Confusiones (1688),
käsitteli myös johdannaisia (derivative).
• Rahoituslaitokset (esim. pankit ja vakuutuslaitokset) ja rahoitusmarkkinat (esim. pörssit)
muodostavat yhdessä rahoitusjärjestelmän [tertiaaritaloudesta, ks. Locke]. Rahoitusmarkkinoilla käydään kauppaa jälkimarkkinakelpoisilla rahoitusvälineillä (arvopapereilla), esim.
osakkeilla ja joukkovelkakirjoilla sekä niiden johdannaisilla. Valuuttoja vaihdetaan valuuttamarkkinoilla. Johdannaisilla, joita luodaan myös valuutasta ja raaka-aineista, suojataan
sijoituksia tai spekuloidaan; De La Vega käsitteli esim. futuureja ja optioita [ks. Thales]
sekä shorttausta (lyhyeksi myynti, engl. short selling). Futuureihin ja optioihin liittyy (hieman erilaisia) lupauksia kaupan tekemiseen etukäteen sovituin ehdoin. Shorttaus on ylimyyntiä: spekuloija myy osakkeita enemmän kuin niitä omistaa luottaen siihen, että saa
hankittua puuttuvat osakkeet halvemmalla myöhemmin.
– Vakuutukset tekevät mahdolliseksi liiketoimintaa, joka muuten olisi liian riskialtista.
Tällä oli samanlainen yhteiskunnallinen, kaikkia hyödyttävä funktio kuin pankkien ja
pörssien tarjoamalla pääomalla. Merikuljetusten [ks. Hooke ja Leeuwenhoek] lisäksi
vakuutuksia otettiin myös teollisuuteen [ks. Black ja Watt].
∗ Vakuutusyhtiöt alkoivat sijoittaa vakuutusrahastojensa varoja ja myöntää lainoja
ja säästövakuutuksia, eli toimivat osittain samalla alueella kuin pankit. Myöhemmin on puhuttu finanssitavarataloista.
– Englannissa kahvilat [ks. Locke] tarjosivat paikan varhaiselle osakekaupalle ja vakuutustoimelle. Nykyään pörssien ulkopuolista kahdenvälistä arvopaperikauppaa kutsutaan OTC-markkinoiksi (engl. over-the-counter).
• Vuosien 1636-7 tulppaaniepisodista huolimatta osakeyhtiömalli oli osoittautunut toimivaksi
ja kopioimisen arvoiseksi. Sijoittaminen (eli finanssi-investointi) on joko passiivista tai aktiivista: (1) pitkäaikainen sijoittaminen tähtää lähinnä osinkojen keruuseen ilman jatkuvaa
osakkeiden ostoa ja myyntiä (engl. fundamental investing), kun taas (2) trendien seuranta
tavoittelee myyntivoittoja osakkeiden hinnanvaihtelua hyödyntävällä ostolla ja myynnillä
(momentum investing). Jälkimmäinen — joka dominoi nykyaikaisilla osakemarkkinoilla —
vaikutti jo tulppaanikuplan aikana. Osakkeiden hintojen vaihtelua kutsutaan volatiliteetiksi.
– Tulppaaniepisodi ei ollut kupla (krooninen väärinhinnoittelutilanne) vaikka niin on
esitetty, vaan seurausta lainmuutoksesta4 . Todellisiakin talouskuplia esiintyi [ks. Vol4 Earl
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taire; Smith], mutta ne eivät olleet samalla tavalla mediaseksikkäitä kuin tulppaaneista
luotu myytti [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin].
∗ Sijoituskuplat ovat kahdella tavalla ongelmallisia: (1) ne vievät rahaa pois aidosti
tuottavista hankkeista ja (2) niitä rahoitetaan usein lainarahalla; juuri velkadeflaatio vaikuttaa laajemmin taloudessa [ks. Mill].
– On sanottu, että spekulaatio on epäonnistunut sijoitus ja sijoitus onnistunut spekulointi. Toisen teorian mukaan sijoittaminen estää paljon rahan muuttumisen vähäksi,
kun taas spekulaatio pyrkii muuttamaan vähän rahan paljoksi; edellisellä on suurempi todennäköisyys onnistua. Oma lukunsa on lainarahalla spekulointi. Vaikka Samuel
Johnson (1709-1784) esitti, että vastuuton velallinen implikoi aina vastuutonta lainanantajaa, velkaa voidaan ottaa myös huijaamalla ja useista eri lähteistä.
– Yritykset hakevat markkinoilta rahaa investointeihinsa [ks. Ötzi; Malthus ja Ricardo]
ja sijoittajat etsivät tuottavaa kohdetta säästöilleen. On kysytty, miksi — jos kaikki ovat rationaalisia ja tietävät kaiken tietämisen arvoisen — kukaan ostaisi toiselta
osaketta josta tämä on valmis luopumaan? Passiivisen sijoittamisen tapauksessa kyse
on siitä, että ihmisillä on eri aikoina erilaisia tarpeita: toisille sijoitetulle rahalle tulee
parempaa käyttöä, eikä myynnissä (tai ostossakaan) ole mitään irrationaalista. Em.
likviditeetti liittyy juuri tähän. Aktiivisessa sijoittamisessa osapuolet eivät kohtaa siksi, että jompikumpi olisi (välttämättä) irrationaalinen, vaan siksi että sijoittaminen
ei ole eksaktia tiedettä [ks. Marshall].
• Vaikka kuninkaan valtaa luoda monopoleja rajoitettiin Englannissa 1600-luvun lopulla [ks.
Locke], jo vuonna 1720 osakeyhtiöiden toimintaa rajoitettiin [ks. Smith]. Tämä saattoi jopa
hidastaa teollista vallankumousta [ks. Black ja Watt].
• Ensimmäinen englantilainen patentti oli myönnetty vuonna 1559 [vrt. Brunelleschi ja Alberti].
Amsterdamin pankki vuodelta 1609 ennakoi jo keskuspankkitoimintaa [ks. Machiavelli]. Pettyn
suositukset vaikuttivat Englannin keskuspankin perustamiseen vuonna 1694. Vaikka aluksi kyse oli lähinnä valtionlainojen järjestämisestä, vähitellen keskuspankkien tehtäväksi tuli ylläpitää
makrotalouden ja rahoitusjärjestelmän vakautta. (1) Makrotaloutta vakautetaan rahapolitiikalla (engl. monetary policy), jossa (nykyään ja pääsääntöisesti) keskuspankin ohjauskorolla vaikutetaan pankkien likviditeettiin ja sitä kautta edelleen markkinakorkoihin ja siten inflaation
tasoon [ks. Solon; Bodin]. Myös valuuttakurssipolitiikkaa on käytetty. (2) Rahoitusjärjestelmää
vakautetaan tukemalla ja valvomalla sen instituutioita. Keskuspankkitoiminta on yksi tärkeimmistä valtion tehtävistä [ks. Smith]. Toiminta on (nykyään) virkamiesten vastuulla erotuksena
poliitikkojen harjoittamasta budjetti- eli finanssipolitiikasta (fiscal policy), so. valtion tulojen ja
menojen määrittämisestä [verotuksesta, ks. Solon].
• Vaikka usein esitetään että Ruotsin keskuspankki perustettiin 1668, tuolloin perustettu
liikepankki muuttui Riksbankeniksi vasta 1867 [Suomen Pankista, ks. Brunel].
• Ennen hyvinvointivaltiota [ks. Mill; Marshall] valtiot tarvitsivat rahaa lähinnä vain sotimiseen, ja nyt sitä saatiin keskuspankkien myymistä valtion joukkovelkakirjoista.
• Inflaatiokehityksen lisäksi ohjauskorkopäätöksissä pitää nykyään huomioida myös tuotantokuilu, so. toteutuvan tuotannon tason poikkeama inflaatiota vakauttavasta ja suhdannevaihteluita [ks. Malthus ja Ricardo] vähentävästä tasosta, jota kutsutaan potentiaaliseksi
tuotannoksi.
Paperiraha ei edellytä keskuspankkia, mutta keskuspankkisysteemissä keskuspankilla on yksinoikeus setelistön liikkeelle laittamiseen. Paperiraha otettiin Englannissa käyttöön 1695 alkaen
[Kiinasta, ks. Su Song ja Shen Kuo]. Setelit ovat vakuudettomia haltijavelkakirjoja, joiden omistajan varallisuutta vastaa liikkeelle laittajan velka. Tällaisen rahan lisääminen ei lisää nettovarallisuutta. Sama pätee pankkitileillä olevaan rahaan, jonka taustalla on aina pankin velka (rahan
luomisesta, ks. alla). Huolimatta siitä että raha ja velka kumoavat aina toisensa, rahalla on merkitystä koska se on väline [ks. Solon]. Pettyn mukaan rahan liike on sen määrää tärkeämpi tekijä,
ja kvantiteettiteoria korosti lisääntyneen rahan yhteyttä inflaatioon [ks. Bodin; Hume].
• Kiinteän arvon omaaviin seteleihin siirryttiin vähitellen 1700-luvun alkupuolella.
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• Vaikka rahan painaminen tarjosi uuden tavan valtion velkojen häivyttämiseen, seuraukset
eivät olleet hyviä. Yksi rajoite oli rahan sitominen arvometallikantaan [ks. Marshall]. Sillä
voitiin myös kiinnittää eri valuuttojen vaihtokurssit.
– Esim. kultakannan aikana keskuspankin piti vaadittaessa lunastaa setelit kullassa.
Nykyäänkin keskuspankit omistavat jonkin verran kultavarantoja. Lisäksi omasta valuutasta riippumattomat valuuttavarannot ovat niille tärkeitä.
Setelistö on keskuspankkirahaa (perusrahaa). Sitä on myös keskuspankin viitekorolla (perusrahoitusoperaatioiden korolla) pankeille myöntämät luotot, jotka jäävät keskuspankkiin pankkien
tileille. Ne ja pankkien muut talletukset keskuspankissa muodostavat pankkien likviditeetin (reservin), joka vaikuttaa lyhyihin markkinakorkoihin. Käytössä olevassa vähimmäisvarantojärjestelmässä (engl. fractional reserve banking) pankkien tulee esim. pitää keskuspankin tilillään tietty (pieni) osuus talletusasiakkaidensa talletuksista. Pankkien välisessä maksuliikenteessä käytetään vain näiden tilien keskuspankkirahaa. Luottojen lisäksi pankkien likviditeettiin vaikuttaviin
markkinaoperaatioihin kuuluu myös keskuspankin ja pankkien välisiä arvopaperikauppoja.
• Keskuspankin myöntämille luotoille voidaan vaatia koron lisäksi myös vakuudet. Luottojen
avulla esim. pankit voivat lisätä omaa luotonantoaan.
• John Law’n (1671-1729) mukaan korkoihin kannattaa vaikuttaa epäsuorasti, rahan määrään vaikuttamalla (Money and Trade Considered, 1705).
– Law: ”if lowness of Interest were the Consequence of a greater Quantity of Money, the
Stock applyed to Trade would be greater, and Merchants would trade Cheaper...”.
Pankilta lainaa ottaneen tilille siirretty rahamäärä on uutta rahaa ja (kuten tileillä yleisesti)
pankin velkaa asiakkaalle, mutta nyt sitä vastaa lainaajan samansuuruinen velka pankille. Kun
lainattu raha päätyy toisen pankin asiakkaalle, luoton antaneelle pankille tulee maksuvelvoite
keskuspankkirahan puolella. Jos pankin likviditeetti ei riitä, sen pitää lainata joko toisilta pankeilta tai keskuspankilta. Jälkimmäisen tarjoaman maksuvalmiusluoton korko on viitekorkoa korkeampi, joten pankkien välinen luottamus on tässä tärkeää. Vaikka puhutaan ’rahan luomisesta’,
”[t]ilanne ei paljonkaan poikkea yksinkertaisesta oppikirjaesimerkistä, jossa yhdelle asiakkaalle
myönnetään laina vasta kun toinen asiakas on tyhjennyttänyt säästöporsaansa pankin tiskillä”5 .
• Pankilta lainattu raha lakkaa olemasta takaisinmaksun yhteydessä. Pankki tekee lainoillaan
tulosta vain korkokatteella ja erilaisilla maksuilla.
• Pankkien väliset maksuvelvoitteet rajoittavat niiden antolainausta, so. rahan luomista.
Jo vuonna 1783 Englannin keskuspankki aloitti sisäiset tarkastukset (Committee of Inspection).
Englannin 1800-luvun pankkikriisit johtivat siihen, että pankkien toimintaa takaamaan alkanut keskuspankki aloitti myös pankkien valvonnan [ks. Spencer ja Galton]. Hätärahoituksessa
astutaan jo rahapolitiikan ulkopuolelle.
• Vuosina 1716-1844 Skotlannissa ei ollut keskuspankkia, ja paperirahaa liikkeelle laskevat
pankit reguloivat toisiaan — sekä kilpailulla että yhteistyöllä — menestyksekkäämmin kuin
Englannin keskuspankki. Vastaava ’anarkistinen’ systeemi toimi 1800-luvulla Ruotsissa, ja
on nykyäänkin voimassa muutamassa Yhdysvaltain dollaria käyttävässä maassa — Panamassa, Ecuadorissa ja El Salvadorissa.
– Vuonna 2021 El Salvador hyväksyi kryptovaluutta bitcoinin lailliseksi maksuvälineeksi,
mutta tässä ei käynyt hyvin.

7.15

Robert Boyle 1627 - 1691

Fyysikko ja kemisti [ks. Libavius] joka korosti objektiivisten laboratoriokokeiden merkitystä [ks.
Helmont]. Tunnetuimmassa teoksessaan The Sceptical Chymist (1661) Boyle kannatti atomiteoriaa [ks. Gassendi] ja määritteli alkuaineen aineiksi, joka voi muodostaa muiden aineiden kanssa
5 https://www.suomenpankki.fi/fi/opi-taloudesta/opi-taloudesta/mita-raha-on/
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yhdisteitä, mutta jota itseään ei voi jakaa muihin aineisiin. Vakavampi atomiteorian kehitys jatkui vasta 1800-luvulla [ks. Dalton]. Boylen [ja aikaisemmin Huygensin] apulaisena toiminut Denis
Papin (n. 1647-1712) oli varhainen höyrykoneen kehittäjä [ks. Heron; Roger Bacon; da Vinci].
• Florence Rivault (1571–1616) tutki höyrypaineen räjähtävää voimaa vuonna 1605, ja Salomon de Caus (1576-1626) rakensi höyryllä toimivan suihkulähteen samoihin aikoihin.
Worcesterin toinen markiisi Edward Somerset (1602/1603-1667) ilmeisesti rakensi alkeellisen höyrykoneen noin vuonna 1655.
• Vuonna 1669 Hennig Brand (n. 1630-1710) löysi fosforin (P) [ks. Sachs].
Boyle oli aloittanut uransa vuoden 1658 kokeilla tyhjiöpumpulla [ks. Fermat ja Pascal]. Hän mm.
osoitti, että metalliraha ja höyhen putoavat harvassa ilmassa samalla nopeudella, että palaminen
ei siinä onnistu, ja että ääni [ks. Galileo] oli aalto, joka tarvitsi edetäkseen väliaineen. John Mayow
(1641-1679) osoitti ilman olevan kaasujen [ks. Helmont] seoksen, ja että kaikki kaasut eivät olleet
elämälle välttämättömiä.
• Ajan laitteistoilla luodut ’tyhjiöt’ olivat todellisuudessa vain tavallista harvempaa ilmaa, ja
äänen katoaminen johtui äänienergian huonosta siirtymisestä äänilähteestä ensin harvaan
ilmaan, ja siitä edelleen ympäröivään lasiin. Kyse oli siis akustisesta impedanssiongelmasta
[vrt. Ohm].
• Vuonna 1674 Mayow yhdisti valtimoveren punertumisen [ks. Harvey; Willis] salpietarista
[ks. Roger Bacon] saatuun kaasuun [ks. Helmont]; hapen [ks. Priestley ja Ingenhousz; Lavoisier] löytyminen oli jo lähellä. Mayow määritteli salpietarin kaliumnitraatiksi (KNO3 ).
Teoksessa New Experiments (1662) Boyle tutki termodynamiikaksi myöhemmin kutsuttua fysiikan alaa [ks. Black ja Watt; Thompson]. Boylen laki, jonka mukaan kaasun paine ja tilavuus
ovat vakiolämpötilassa käänteisesti verrannollisia suureita, auttoi määrittelemään ideaalikaasun
[ks. Gay-Lussac]. Se selitti, miksi paine tarjosi — onnistuneesti valjastettuna — voiman lähteen
(ks. alla). Boyle tutki myös lämmön puutetta, kylmyyttä (General History of the Air, 1692).
• Boyle vahvisti mittauksillaan lain, jolla oli useampi keksijä. Lain teoreettinen selittäminen
käynnistyi noin sata vuotta myöhemmin [ks. Bernoulli ja Bayes].
• Firenzen akatemiassa veden havaittiin olevan tiheintä +4°C lämpötilassa (Saggi di Naturali Esperienze fatte nell’Accademia del Cimento, 1657-1667). Toisaalta myös kiinteiden
aineiden lämpölaajeneminen tuli tutuksi.
– Vesi laajenee jäätyessään siten että sen tiheys pienenee noin 10%. Jäätyvä vesi rapauttaa kiveä ja aiheuttaa routavaurioita, ja jää kelluu vedessä.
∗ Routa on jäätynyttä maavettä. Jos se ei ehdi sulaa kesän aikana, puhutaan ikiroudasta [ks. Lyell].
∗ Veden erikoinen käyttäytyminen selittyy molekyylien välisten vetysidosten avulla.
Taiteilijat ja väriaineiden valmistajat olivat tienneet jo pitkään, että kasvimaailman sininen väri
muuttuu eri aineilla erilaisiksi väreiksi. Kirjoituksessa Experimental History of Colours (1664)
Boyle käsitteli happoja ja emäksiä [ks. Black ja Watt; Berzelius].
• Luonnon omat lakmuspaperit perustuvat antosyaaneihin, jotka ovat flavonoideja. Ne puolestaan ovat antioksidantteja (hapettumisenestoaineita).
Vaikka Boyle erotti ominaisuudet kuin muoto ja koko sellaisista kuin haju ja väri [ks. Aristoteles],
hän myönsi [toisin kuin Descartes] jälkimmäisillekin jonkinasteisen objektiivisuuden (Origin of
Forms and Qualities, 1666).
• Vastaavasti esim. usein hyvin subjektiivisena pidetylle kauneudelle tultiin myöhemmin etsimään perusteita [ks. Hume].
Tulikärpänen lienee tunnetuin esimerkki bioluminesenssista. Vuosina 1666 ja 1672 Boyle raportoi sienten (lahoava puu) ja bakteerien (pilaantunut liha ja kala) bioluminesenssista, joista on

180

LUKU 7. JÄRJEN AIKAKAUSI 1600-1830

mainintoja jo antiikin ajalta. Boyle kiinnitti huomiota siihen, että ilmiöön ei liittynyt lämpösäteilyä. Kemiallisiin reaktioihin perustuvana bioluminesenssi on kemiluminesenssin erikoistapaus.
Perimmältään kyse on valokemiasta, jonka tärkein ilmentymä on fotosynteesi [ks. Priestley ja
Ingenhousz].
• On myös fysikaalisempaa fotoluminesenssia, joka jakaantuu (nopeampaan) fluoresenssiin
[ks. Edison] ja (hitaampaan) fosforesenssiin. Edellisen oli Bernardino de Sahagún (n. 14991590) löytänyt vuonna 1560, ja jälkimmäisen löysi Jean Picard (1620-1682) vuonna 1675.
Fosforesenssi ei liity fosforiin.
Boylen A Continuation of New Experiments (1680, 1682) oli Papinin kirjoittama. Tyhjiökokeiden
innoittamina Papin kehitti painekeittimen ja siihen liittyvän männän (A Continuation of the
New Digester of Bones, 1687). Höyrykoneen toimintaperiaatteen hän esitti vuonna 1690. Vaikka
Papin keksi myös esim. turvaventtiilin, hänen koneensa ei toiminut kunnolla. Sama päti Thomas
Saveryn (n. 1650-1715) koneeseen vuodelta 1698.
• Mäntäkompressori on yksinkertaisin nk. syrjäytyskompressori. Kompressoreilla kaasun tai
höyryn painetta lisätään sen tilavuutta pienentämällä.
– Esim. jääkaapit perustuvat höyrynpuristusprosessiin [ks. Clausewitz]. Yleisemmin puhutaan lämpöpumpuista [ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin].
Thomas Newcomen (1663-1729) rakensi ensimmäisen kaupallisesti uskottavan höyrykoneen vuonna 1712. Koneessa oli höyrykattila (engl. boiler) ja männän (piston) sisältävä sylinteri (cylinder).
Vesihöyryn paine liikutti mäntää yhteen suuntaan, minkä jälkeen höyryn tiivistäminen (lauhdutus) loi tyhjiön, jota vastaan ilmanpaine liikutti mäntää toiseen suuntaan; näin syntyi työkierto
(engl. power stroke). Ilmanpaineen hyödyntämisestä tuli termi ’atmospheric engine’ [ilmanpaineen voimasta, ks. Fermat ja Pascal].
• Newcomen koneen teho oli yhä vaatimaton, ja monet tärkeät parannukset syntyivät myöhemmin [ks. Black ja Watt]. Ilmanpainetta korkeammat paineet otettiin käyttöön vasta
höyryveturien myötä [ks. Brunel].
Boyle uskoi alkemiaan ja esim. selvännäkemiseen; kyse on varhaisesta parapsykologiasta [ks.
Holyoake]. Ateismia hän vastusti luonnon suunnitelmallisuuden perusteella [ks. Cicero]; tätä
ajattelua oli pohjustanut mm. Leonardus Lessius (1554-1623) [ks. Linné; Hume].
Boylen sijaan modernin kemian aloittajaksi on joskus nimetty Étienne François Geoffroy [ks.
Newton].

7.16

Christian Huygens 1629 - 1695

Fyysikko ja laiterakentaja, jossain määrin myös matemaatikko.
• Teoksessa De circuli magnitude inventa (1654) Huygens todisti [euklidisen] geometrian
teoreemoja. Hänen De lude aleae (1657) on lyhyt johdanto todennäköisyyslaskentaan [ks.
Fermat ja Pascal; Halley].
Vuonna 1655 Huygens kehitti uuden linssien hiontamenetelmän kaukoputkia [ks. Galileo] ja mikroskooppeja [ks. Hooke ja Leeuwenhoek] varten. Kaukoputkihavaintojensa nojalla hän alkoi tehdä
eroa maan lähiavaruuden ja tähtien välille; aurinkokunnan käsite oli muotoutumassa [ks. Newton]. Huygens löysi Saturnuksen renkaat [ks. Maxwell] ja sen suurimman kuun, Titanin (Systema
Saturnium, 1659).
• Vuoden 1640 paikkeilla William Gascoigne (1612-1644) keksi liittää kaukoputkeen hiusristikon. Tästä kehittyi myös mikrometri.
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Vuonna 1671 Giovanni Domenico Cassini (1625-1712) määritti maan ja Marsin välisen etäisyyden
jälkimmäisen parallaksin avulla. Menetelmässä planeetan sijaintia tähtiin nähden havainnointiin
samaan aikaan kahdesta toisistaan kaukana olevista paikoista, Ranskasta ja Etelä-Amerikasta;
Jupiterin kuita käytettiin yhteisen ajanhetken määrittämiseen. Keplerin kolmas laki antoi tämän
jälkeen maan ja auringon välisen etäisyyden, noin 149 597 871 km, jota kutsutaan tähtitieteelliseksi yksiköksi (engl. Astronomical Unit, au (aik. AU)). John Flamsteed (1646-1719) päätyi samaan tulokseen päiväparallaksin avulla: siinä hyödynnetään maapallon pyörimisliikkeen suomaa
kulmaeroa. Myöhemmin hyödynnettiin Venuksen kulkua auringon yli [ks. Halley].
• Tähtien etäisyyksien mittaukseen nämä menetelmät eivät tehonneet [vuotuisesta parallaksista, ks. Bessel].
Vuonna 1656 Huygens rakensi ensimmäisen toimivan heilurikellon [ks. Galileo] ja julkaisi keksintönsä teoksessa Horologium (1658). Heilurikello oli keskiaikaisia kelloja [ks. Dominicus ja
Franciscus] tarkempi. Huygens havaitsi, että toisiaan lähellä olevien kellojen heilurit tahdistuivat
keskenään.
• Heilurikello sai energiansa perinteisten mekaanisten kellojen tapaan punnuksista.
Teoksessa Horologium oscillatorium (1673) Huygens
p esitti (ideaalisen) kaavan heilurin heilahdusajan T ja heilurin pituuden l välille: T =2π l/g. Kaavassa esiintyvä ja nyt siis heilurilla
mitattavissa oleva kiihtyvyys [ks. Oresme; Galileo] g =9.80 m/s2 selitettiin pian gravitaation [ks.
Newton] avulla.
• Kun keskiaikaiseen kellomekanismiin liitettiin heiluri, siltä vaadittiin laajaa heilahdusta.
William Clementin keksintö (engl. anchor escapement) salli pienet heilahdukset, ja muita
ratkaisuja seurasi.
Heilurikello ei merenkäynnistä häiriintyvänä mahdollistanut pituuspiirin määrittämistä laivoissa
[ks. Mercator]. Huygens ja Hooke [ks. Hooke ja Leeuwenhoek] kehittivät mekanismia, jossa heiluri
korvattiin liipotinjousella (spiraalilla, engl. balance spring, hairspring) varustetulla liipottimella.
Mekanismi soveltui myös taskukellojen tahdistukseen. Tarkkoja merellä toimivia kronometreja
rakensivat vasta John Harrison (1693-1776) ja etenkin Pierre Le Roy (1717-1785).
• Kannettavien kellojen energian lähdettä, kellojousta, ei pidä sekoittaa liipotinjouseen.
• Rannekello keksittiin 1800-luvun lopulla; nyt käytössä oli ’lever escapement’. Pietsosähköisyys [ks. Becquerel, Curie ja Curie] mahdollisti 1900-luvun kvartsikellot.
• William Derham (1657-1735) kirjoitti horologiasta teoksen Artificial Clockmaker (1696).
Hänen ’fysikoteologiansa’ pohjusti luonnonteologiaa [ks. Linné].
Voiman käsite oli selkiytymässä mekaniikan avulla [ks. Newton], mutta fysiikassa tärkeämmäksi suureeksi oli muodostuva energia. Huygens osoitti, että heilurin maksiminopeuden neliö oli
suoraan verrannollinen sen pudotuskorkeuteen. Vuonna 1667 hän osoitti, että suure mv 2 säilyi
kovien pallojen törmäyksessä. Näistä havainnoista syntyivät potentiaalienergian ja kineettisen
energian käsitteet [ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin]. Huygens tiesi myös, että liikemäärä mv
oli vektorisuure.
• Vuonna 1673 Huygens ehdotti, että työtä voitaisiin tehdä koneella joka toimii räjäyttämällä ruutia [ks. Roger Bacon]. Hänen apulaisensa Papin alkoi tämän innoittamana tutkia
höyrykonetta [ks. Boyle]. Höyrykoneen kehitykseen vaikutti myös Huygensin keksimä ja
takaisinkytkentää hyödyntävä keskipakosäädin [ks. Black ja Watt].
Vuonna 1678 Huygens johti valon taittumislain [ks. Haitham ja Biruni; Snell; Fermat ja Pascal]
valon aaltoluonteen olettavan Huygensin periaatteen avulla. Teoksessa Traité de la Lumière
(1690) hän ehdotti valon olevan pitkittäistä aaltoliikettä maailman täyttävässä eetterissä [termin
historiasta, ks. Aristoteles; vrt. Descartes]. Eetterin olemassaoloa hän perusteli mm. sillä, että
tyhjiössä ääni häviää [ks. Boyle], mutta valo jatkaa kulkuaan [ks. Young ja Fresnel; Maxwell;
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Michelson]. Huygens tutki myös islanninsälvässä [ks. Berzelius] tapahtuvaa valon kaksoistaittumista, josta Erasmus Bartholinus (1625-1698) oli raportoinut (Experimentia crystalli Islandici
disdiaclastici, 1669). Ilmiö liittyy valon polarisaatioon [ks. Young ja Fresnel; Biot].
• Eetterimäisiä olivat myös eräät näkymättömät ’nesteet’, joita postuloitiin selittämään fysikaalisia ilmiöitä [ks. Newton, Boerhaave].
• Islanninsälvän ominaisuudet selittyvät sen kiderakenteella; René-Just Haüyn (1743-1822)
katsotaan aloittaneen kiteiden modernin tutkimuksen noin vuonna 1780. Puhutaan kristallografiasta, kidemorfologiasta, tai kideopista [kidehilatyypeistä, ks. Spencer ja Galton;
myöhemmästä tutkimuksesta, ks. Werner].
– Ei-kiteiset kiinteät aineet, kuten esim. lasi, ovat amorfisia aineita.
– Kiinteät aineet jaetaan myös elastisiin ja plastisiin [ks. Newton].
• Islanninsälpä mahdollistaa myös eräänlaisen aurinkokompassin, aurinkokiven [ks. Haitham
ja Biruni].

7.17

Baruch (Benedictus de) Spinoza 1632 - 1677

Filosofi, joka pohjusti sekä valistusta [ks. Bayle] että romanttista filosofiaa [ks. Schlegel ja Schelling]. Spinoza erotti uskonnon ja filosofian toisistaan (Tractatus theologico-politicus, 1670). Tältä
pohjalta hän loi — päätyössään Etiikka (Ethica ordine geometrico demonstrata, 1674) — rationalistista [ks. Descartes] teoriaa etiikasta ja politiikasta. Maailmaa voi selittää muutamaan
perusmääritelmään ja aksioomaan nojaten.
• Spinoza aloittama uusi kriittinen Raamatun tutkimus [ks. Jeesus; Augustinus] johti hänet
vaikeuksiin.
Vaikka ihminen toimii itsesuojeluvaistonsa ohjaamana [ks. Grotius; Hobbes], oman edun tavoittelun ei Spinozan mukaan tarvinnut olla muiden etujen vastaista [ks. Mandeville; Smith]. Järki —
joka mahdollistaa hyveen [ks. Platon] — on itsesuojeluvaiston ja ymmärryksen yhdistelmä. Valtion synnyn taustalla oli [suojelufunktion lisäksi, ks. Hobbes] sen kansalaisille tarjoamat mahdollisuudet toteuttaa itseään [ks. Locke; Hume; Mill]. Sananvapautta [ks. Gutenberg] Spinoza
puolusti yhteiskuntarauhan takaajana [ks. myös Locke; Smith; Mill].
• Elävien olentojen pyrkimyksestä pysyä elossa ja menestyä Spinoza käytti termiä ’conatus’
[ks. Zenon ja Khrysippos; konatiivisista asenteista, ks. Hume]. Etenkin romantiikassa ja
idealismissa tahdosta tuli tärkeä käsite [ks. Schopenhauer], joka sai myös vitalistisia piirteitä [ks. Buffon].
Spinozalle maailma, so. luonto, oli ainoa substanssi, eräänlainen ’jumala’. Kyse on neutraalista
monismista, koska tämä substanssi ei ole aineellinen eikä henkinen. Koska mieli ja keho ovat
sama asia, dualismin [ks. Descartes] ongelmaa ei synny. Spinozan maailma oli deterministinen
[ks. Laplace] jyrkällä tavalla jota kutsutaan ’necessitarianismiksi’: kaikki totuudet ovat totta
välttämättömästi eikä mikään voi tapahtua toisin kuin se tapahtuu [ks. Leibniz]. Lisäksi Spinoza
kehitti varhaista totuuden koherenssiteoriaa [perustateoriasta, ks. Descartes].
• Neutraali monismi poikkeaa panteismista ja panpsykismistä [ks. Zenon ja Khrysippos; Tylor, Tarde ja Baldwin] ja subjektiivisesta (empiirisestä) idealismista [ks. Berkeley]. Jonkin
verran läheisemmät rationalistiset idealismin muodotkin [ks. Platon; Leibniz] poikkeavat
Spinozan ajattelusta.
• Monismin lisäksi dualismin ongelmaa kierrettiin parallelismilla [ks. Leibniz] ja epifenomenalismilla [ks. Hume].
• Necessitarianismi kumpusi riittävän perusteen periaatteesta (engl. principle of sufficient
reason) joka määrittää metafyysisen rationalismin. Necessitarianismia voidaan pitää fatalistisena oppina.
• Em. ’conatus’ johti myös puheisiin filosofisista affekteista [psykologisista sellaisista, ks.
Aristoteles; Hume].
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Necessitarianisminsa mukaisesti Spinoza kielsi vapaan tahdon [ks. Zenon ja Khrysippos]. Vapaata
tahtoa koskevan skeptisismin lisäksi on libertarianismia [ks. Descartes] ja kompatibilismia [ks.
Hobbes].
• Collins [ks. Mandeville] epäili vapaan tahdon olemassaoloa teoksessa Inquiry Concerning
Human Liberty (1717).
Taiteessa uuden ajan alun merkittäviä nimiä olivat mm. Rembrandt van Rijn (1606-1669) ja Jan
Vermeer (1632-1675).

7.18

John Locke 1632 - 1704

Filosofi, joka kehitti empirismiä [ks. Tuomas; Hobbes; Hume] ja liberalismia [ks. Magna Carta;
Bodin; Petty; Smith; Mill]. Locken tuki koulutukselle ja poliittisille vapauksille pohjusti valistusta
[ks. Bayle], varsinkin kun hänet tulkittiin usein materialistiksi [ks. Hobbes; Mandeville; Hume].
• Poliittista liberalismia symbolisoi valtion ja kirkon ohjauksesta vapaa tuomari [ks. Polybios;
Montesquieu], taloudellista liberalismia yksityinen omistusoikeus [ks. Tuomas; Ockham;
More].
– Koska valta vaatii rajansa, liberaalit instituutiot loivat puitteet enemmistön vallan, so.
demokratian [ks. Solon], terveelle kehitykselle. Etenkin deliberatiiviset [ks. Aristoteles; Machiavelli; Kant; Burke; Mill] demokratiateoriat liittyvät läheisesti liberalismiin
[osallistuvista teorioista, ks. Rousseau; Mill].
• Arvoliberalismi ei kunnioita perinnettä samalla tavalla kuin arvokonservatismi [ks. Burke].
Valistusfilosofeihin verrattuna Locken arvoliberalismi oli vielä rajallista.
Teoksessa An Essay Concerning Human Understanding (1690) Locke esitti, että ihminen on syntyessään ’tyhjä taulu’ (lat. tabula rasa), johon kokemukset piirtävät jälkensä. Vaikka ajatusta
kannattivat eräät myöhemmät valistusfilosofit, valtavirrassa kannatusta sai ajatus ihmisluonnosta [ks. Mandeville; Hume; Smith]. Minuuden [ks. Cicero; Hume; Smith; James; Tylor, Tarde ja
Baldwin] Locke liitti itsetietoisuuteen [ks. Descartes] ja muistiin: ”And as far as this consciousness can be extended backwards to any past Action or Thought, so far reaches the Identity of
that Person”. Empiirisen tiedon epävarmuuteen Locke suhtautui pragmatistisesti [ks. Peirce].
• Étienne Bonnot de Condillacin (1715-1780) mukaan kaikki tajunnalliset kyvyt ovat muuntuneita aistimuksia (Traité des sensations, 1754), ja Claude-Adrien Helvétiuksen (17151771) mukaan luonteen ja lahjakkuuden erot eivät ole synnynnäisiä, ja ihminen on siten
rajattomasti muokattavissa (mm. De l’esprit, 1758; De l’homme, de ses facultés intellectuelles et de son education, 1772). Hän käsitteli myös ikävystymistä (ks. alla).
– Kielen Condillac ajatteli syntyneet viittomien kautta [ks. Mandeville; Darwin]. Käsiaakkosista oli kirjoittanut jo Juan Pablo Bonnet (n. 1573-1633) vuonna 1620. Varhainen viittomakielen tutkija oli John Bulwer (1606-1656) yleisemminkin kättä [ks.
Charles Bell] käsitelleellä teoksella Chirlogia... Chironomia (1644).
∗ Bulwerin teoksessa on myös yksi varhaisista hiljaisen tiedon artikulaatioista: taito
kädessä on samaa sukua kuin tieto järjessä [ks. Hooke ja Leeuwenhoek; Mandeville].
• Locke: ”our business here is not to know all things, but those which concern our conduct”.
Lisäksi, koska aineella on geometrian [ks. Descartes] lisäksi geometriaan palautumatonta
kiinteyttä, sen tutkimus vaatii empiriaa. Tämä implikoi todennäköisyyksiä (geometrisen)
varmuuden sijaan.
Ajattelun selittämiseksi Locke spekuloi kahdella teorialla: Jumala oli joko luonut materian sellaiseksi että se kykeni ajattelemaan, tai lisännyt materian lomaan ajattelevaa immateriaalista
ainetta. Esim. edellinen vaihtoehtoon liittyvä panpsykismi [ks. Zenon ja Khrysippos] herätti vastustusta (”kivet eivät ajattele”) mutta sai myös (yhä jatkuvaa) suosiota. Yhteiskuntatieteissä
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kehittymässä ollut [ks. Hobbes] ja edelleen kehittyvä [ks. Smith] emergenssin ajatus laajeni selittämään myös ajattelua [ks. Mandeville].
• Locke piti uskontoa moraalin perustana (The Reasonableness of Christianity, as Delivered
in the Scriptures, 1695). Tämä oli jo vanhanaikaista [ks. Platon; Hobbes], vaikka hän ei
vaatinut ateistien teloittamista [ks. Gassendi].
Empiristit loivat ensimmäiset teoriat käsitteistä, vaikka Locke käytti vielä termiä ’idea’ [ks. Zenon ja Khrysippos]. Primitiivisiä ideoita, joita syntyy aistimuksista, käsitellään muistissa luovasti
rinnastaen (engl. wit) ja tarkasti erotellen (judgement). Prosessissa — johon liittyy myös assosiaatiot eli mielleyhtymät [ks. Aristoteles; Hume] — syntyy ylemmän tason ideoita, lopulta myös
käsitteitä. Käsitteet ovat ajattelun elementtejä [propositionaalisista asenteista, ks. Hume].
• Aistimuksiin liittyviä ideoita ei pidetä käsitteinä; alkeellisia suoria ideoita on kutsuttu presentaatioiksi [ks. Peirce]. Ylemmän tason ideat ovat käsitteitä viimeistään siinä vaiheessa,
kun ne representoivat [ks. Aristoteles; Descartes] ulkopuolisia olioita, jotka tuottavat aistimuksia kausaalisesti. Lockelle nämä representaatiot myös muistuttavat — naiivisti ja jo
antiikista peräisin olevan käsityksen mukaan — jollain tapaa niitä synnyttäviä olioita.
• Primitiivisten ideoiden ja kielellisten käsitteiden jyrkkä erottelu rajoittaisi ajattelun ihmiseen [ks. Descartes]. Ei-kielelliset käsitteet, joista osa voisi olla biologisesti määräytyneitä
[vrt. Kant], sallisivat ajattelua myös eläimille [ks. Wundt; Peirce]. Toisaalta empiristien
malli käsitteiden kehitykselle voi olla yksinkertaistava, ja prosessiin mahdollisesti liittyvät
epäjatkuvuuskohdat korostaisivat ihmisen erityisyyttä.
Locke kysyi minkälainen kieli olisi, jos yleiskäsitteet [ks. Plotinos; Abélard] puuttuisivat ja kaikilla yksittäisillä objekteilla, esim. kivillä ja pilvillä, olisi oma nimensä. Muistin rajallisen kapasiteetin lisäksi hän näki toisenkin ongelman: ilman yleistämistä induktiivinen [ks. Aristoteles;
Francis Bacon] oppiminen ei ole mahdollista [ks. Hume; Kant]. Käsitteet tavoittelevat kohteista
jotain syvällisempää. Veden määritelmäksi ei riitä ’kirkas väritön neste’, ja lapsikin tietää että
lampaaksi naamioitunut susi ei muuta tapojaan. Locken ajattelu oli vielä essentiaalista [ks. Ibn
Sina], koska käsitteet määriteltiin luokkina, välttämättömien ja riittävien olioiden ominaisuuksien kautta [vrt. Mill].
• Persialaisen [ks. Gesner ja Cesalpino] Mulla Sadran (n. 1571-1640) mukaan Jumala on
puhdasta eksistenssia, eräänlaista valoa, joka heikkenee levitessään ja luo ensin [Platonin]
ideoiden tyyssijan, sitten sielut ja elävät olennot ja lopuksi kuolleen materian. Tähän vaihtelevan olemassaolon jatkumoon ihmisen ymmärrys luo (eksistenssiin verrattuna toisarvoisia)
essentiaalisia rakenteita, so. käsitteitä.
Locken ideapohjainen merkitysteoria kuului entiteettiteorioiden piiriin. Erisnimien ongelma synnytti myös viittaavia merkitysteorioita [ks. Mill]. Käsitteitä tuleekin selittää ulkoinen maailma
huomioiden; myöhemmin on esim. erotettu olioiden käsitteet (engl. concept) ja se mitä po. olioista
tiedetään (conception). Erottelua metafysiikan ja psykologian välille tehdään luokittelun lisäksi
esim. kausaalisuuden tutkimuksessa [ks. Hume].
• Luokitteluun liittyy myös keskiarvoistaminen [ks. Gilbert].
Sekä käsiterealistit [ks. Platon; Aristoteles] että nominalistit [ks. Zenon ja Khrysippos; Ockham;
Frege] pitivät ominaisuuksia yleiskäsiteinstansseina, ja erosivat siinä, kuinka realistisina näitä
pitivät. Locke uskoi vain yksittäisten ominaisuuksien ilmentymiseen. Näitä ominaisuusinstansseja
tarkoittava termi ’trooppi’ on myöhempää perua. Locke oletti, että aineen todellinen olemus oli
hiukkasmainen, mutta että aistit ja inhimillinen ymmärrys välittävät meille vain nk. nimellisen
olemuksen [ks. Kant]. Se on todellisesta olemuksesta seuraavaa objektien kykyä aikaansaada
tarkkailijan aivoissa asioita, jotka johtavat asianmukaiseen aistimukseen.
• Osa filosofeista pitää troopeista puhumista ’uusskolastiikkana’, so. pahimman laatuisena
nojatuolifilosofiana [vrt. Tuomas].
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• Esimerkiksi ’punainen’ oli esineen pinnan dispositionaalinen kyky tuottaa havaitsijassa
’punaisen idean’ valon heijastuessa esineestä silmään. Värien kaltaisissa sekundaarisissa
ominaisuuksissa mieli vaikuttaa vielä enemmän kuin primaarisissa ominaisuuksissa [ks.
Descartes; Boyle].
Teoksessa Tutkielma hallitusvallasta (Two Treatises on Civil Government, 1690) Locke kritisoi
Hobbesin näkemystä yhteiskuntasopimuksesta [ks. myös Spinoza]. Ihmisillä oli taipumus solmia
keskinäisiä sopimuksia [ks. Platon; Hume], ja yhteiselo olisi mahdollista ilman valtiotakin. Tässä
puhutaan jo kansalaisyhteiskunnasta [ks. Galileo; Smith; Mill]: yhteiskunta on muutakin kuin
valtio. Järjestäytynyt yhteiskunta oli kuitenkin tarpeen, jos ei olemassaolon taistelun hillitsemiseen, niin arkipäiväisten päätösten tekoon niukkuuden oloissa. Näin myös Locken teoria perustui yhteiskuntasopimukseen [ks. Rousseau]. Liberalismin hengessä valtion oli oltava teoistaan
vastuussa kansalle, ja uskottavuuden säilyttämiseksi lakia säätävä ja toimeenpaneva valta tuli
erottaa toisistaan.
• Yhteistyötaipumukset olivat ristiriidassa Locken tabula rasa –ajattelun kanssa [vrt. Leibniz]. Tässä kuitenkin näkyy Locken uskonnollisuus.
Locken teoriassa maalla ja luonnonvaroilla ei ole arvoa itsessään: uutta vaurautta luodaan ihmisten työllä ja siinä käytetyllä teknologialla, eikä kauppakaan ollut nollasummapeliä [ks. Ötzi].
Locke korosti ihmisoikeuksien merkitystä ja omaisuuden, so. työn tulosten, suojaa yhtenä perusarvona: ”The great and chief end therefore, of Men’s uniting into Commonwealths ... is the preservation of their Property”. Lakien tulee olla kaikille samat ja kansaa hyödyntäviä, eikä verotus [ks.
Solon] saa perustua mielivaltaan. Locke oli vuoden 1688 Englannin parlamentin ja kuningasvallan välisen riidan [lopullisesti, vrt. Petty] lopettaneen mainion vallankumouksen (engl. Glorious
Revolution) oppi-isä. Sen päätteeksi kuningas allekirjoitti kansalaisoikeuksien julistuksen (engl.
Bill of Rights).
• Raskaan päivätyön tehnyt metsästäjä-keräilijäkin haluaa turvata saaliillaan perheensä toimeentulon eikä hän — eikä hänen yhteisönsä — suvaitse työn tulosten varastamista. Hallussapidon ja omaisuuden välinen ero tunnetaan kaikkialla. Myös immateriaalioikeudet
laajenivat [ks. Burke].
• Locken ajattelu näkyy Yhdysvaltain perustuslaissa [ks. Burke]. Toinen tärkeä vaikuttaja oli
Algernon Sidneyn (1623-1683) postuumisti julkaistu Discourses Concerning Government
(1698). Myös John Trenchardin ja Thomas Gordonin 144 esseetä otsikon Cato’s Letters
(1720-23) alla vaikuttivat.
– Sidney teloitettiin osin em. teoksen käsikirjoituksen antaman todisteen nojalla, ja Locke oli vuosina 1683-88 maanpaossa Alankomaissa. Mainio vallankumous mahdollisti
monien Locken teosten julkaisun vuonna 1690.
– Pietari I Suuri vahvisti Venäjällä yksinvaltiutta perustaessaan Venäjän keisarikunnan
vuonna 1721 [ks. Kyrillos; Magna Carta; Bodin]. Pääkaupungiksi tuli vuonna 1703
perustettu Pietari.
Englantilaisesta yhteiskunnasta tuli avoimempi ja poliittiset puolueet syntyivät [ks. Herodotos
ja Thukydides]. Vuoden 1689 varovainen uskonnonvapauslaki johti uskonnon yksityistymiseen ja
papiston vallan vähenemiseen. Sanomalehtien merkitys kasvoi, kun valtio lopetti painolisenssilain
vuonna 1694 ja ennakkosensuurin 1695 [ks. myös Smith]. Kynästä tuli miekkaa mahtavampi
lehdistön muodostuessa ’vallan vahtikoiraksi’. Ranskan valistusajattelijat [Voltaire; Montesquieu]
ottivat englantilaisen hallinnon esikuvakseen.
• Uutiskirjeitä [ks. Albert] seuranneet uutislehtiset ja -kirjaset [ks. Gutenberg] olivat kehittyneet sanomalehtien suuntaan [ks. Galileo]. Päivittäiset sanomalehdet syntyivät 1660luvulla. Mainostaminen lehdissä lisääntyi (ks. alla).
• Carew Reynell (1636-1690): ”... the chief things that promote trade and make it flourish
are that it be free, naturalization [so. maahanmuutto], populacy [so. väkirikkaus], comprehension [so. suvaitsevaisuus], freedom from arrests, certainty of property and freedom from
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arbitrary power” (1685)6 .
• Mainiolle vallankumoukselle oli ominaista parlamentarismia puolustavien tahojen laajuus.
Tämä tarjosi voiman lisäksi myös stabiiliutta, kun mikään yksittäinen ryhmittymä ei voinut anastaa valtaa itselleen. Parlamentti sai mm. oikeuden päättää verotuksesta, ja kansalaisten varoja sekä kerättiin tehokkaammin että käytettiin järkevämmin. Vaikka valtion
osuus bruttokansantuotteesta (ks. alla) kasvoi, valtio velkaantui vastuullisesti [ks. Burke].
Keskuspankki perustettiin vuonna 1694 [ks. Petty].
Majatalot ovat ikivanhoja [ks. Arkhimedes]. Lontoon ensimmäinen kahvila oli avattu vuonna 1652
[ks. Ibn Khaldun]. Niissä luettiin sanomalehtiä, keskusteltiin uutisista ja levitettiin vallanpitäjiä
kritisoivia huhuja. Jälkimmäisten vuoksi kuningas uhkasi jopa kieltää kahvilat vuonna 1675.
Uhkaus oli käytännössä mahdoton toteuttaa, ja vuosisadan lopulla kahviloita oli kaupungissa jo
noin 500 kappaletta. Kun parlamentti [ks. Magna Carta] alkoi kuunnella yleistä mielipidettä [ks.
Montesquieu; Mill; Rochau ja Renan], alamaisista tuli kansalaisia. Ja vaikka John Milton (16081674) korosti, että yleistä mielipidettä piti myös haastaa ja luoda siten tilaa erilaisille mielipiteille
(Areopagitica, 1644), tähänkin kahvilakulttuuri oli omiaan. Moderni ravintolatoiminta syntyi
1700-luvun lopulla [ks. Lavoisier].
• Kahvia, kuten myös kaakaota ja teetä, maustettiin sokerilla. Teetä lukuunottamatta [ks.
Su Song ja Shen Kuo] kaikkia näitä, samoin kuin kahviloissa tarjolla ollutta tupakkaa,
saatiin myös Amerikan mantereelta [ks. Mercator].
• Kahviloissa harrastettiin osakekauppaa [ks. Petty] ja vakuutustoimintaa [ks. Hooke ja Leeuwenhoek]. Koska niissä pidettiin myös esitelmiä esim. tieteestä [ks. Galileo], aikalaiset
käyttivät kahviloista termiä ’penny university’. Kahvilat olivat valistuksen ajan internet.
• Milton korosti tiedon merkitystä [vrt. Goethe]. Taikauskoa vastustanut aikakausilehti FreeThinker otti 1718 tunnuslauseekseen [Horatiuksen, ks. Vergilius] ”uskalla tietää” [ks. Kant].
– Runoelmassa Kadotettu paratiisi (1667; suom. Yrjö Jylhä) Milton kirjoitti: ”Puu, tiedon puuksi nimitetty, heiltä / on kielletty. Siis kiellettykö tieto? / Kuink’ omituista!
Miks ei Herra heille / voi sitä suoda? Onko tieto synti? / Se toisko kuoleman? Siis
heitä suojaa / vain tietämättömyys? Siin’ onni onko? / ja vakuus nöyrän, uskollisen
mielen?”.
– Tärkeä oli myös komediallisia näytelmiä kirjoittanut Molière (1622-1673), mm. Tartuffe (1664).
Mainiosta vallankumouksesta huolimatta ongelmiakin jäi. Kesti esim. pitkään, ennen kuin valtion
virantäyttö avautui kaikille [ks. Mill]; tässä itsevaltaisempi Preussi [ks. Agricola] oli edellä [ks.
Kant; Herder ja Humboldt]. Samoin uskonnon ja valtiovallan erottaminen edistyi hitaasti [ks.
Bayle; Burke]. Osakeyhtiöiden [ks. Petty] toiminta vapautui vain hetkellisesti [ks. Smith]. Vaikka
puolustikin omistusoikeutta, taloudellinen liberalismi muodosti uhan yläluokalle.
• Ei kuitenkaan ole liioiteltua sanoa että oli astuttu periaatteellinen askel kohti modernia
oikeusvaltiota [ks. Solon; Aristoteles; Magna Carta].
Nicholas Barbon (1640-1698) vastusti (antiliberaalia) merkantilismia [ks. Machiavelli] ja kannatti
(liberaalia) vapaakauppaa [ks. Smith]. Teoksessa A Discourse of Trade (1690) hän liitti ihmisten henkisiin tarpeisiin kaiken uuden, harvinaisen, esteettisesti miellyttävän ja elämää helpottavan. Tämä sekundaaritalous — erilaiset palvelut ja esim. uusi vaate- ja tavaramuoti — taistelee
tylsyyttä (ks. yllä) vastaan ja motivoi kuluttajia tehokkaammin kuin perustarpeet tyydyttävä
primaaritalous [utiliteetista, ks. Bernoulli ja Bayes]. Siinä missä primaaritalous vaatii energiaa
ja raaka-aineita, sekundaaritaloudessa resurssit ovat laajemmat. Myöskään kulutus ei ole samalla tavalla rajoitettu kuin primaaritaloudessa. Sekundaaritalous liittyikin kehittyvässä olleeseen
bruttokansantuotteen käsitteeseen [ks. Petty]. Käsitys kulutuksen moraalittomuudesta [ks. Machiavelli] heikkeni [ks. Mandeville; Hume; Smith], vaikka valistusajalla [ks. Bayle] vallanpitäjien
ylellistä elämää toki kritisoitiin.

6 Norberg
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• Sekundaaritalous tekee jäykän hierarkkisten tarvepyramidien kehittelyn ongelmalliseksi:
aliravittuinakin ihmiset ostavat muutakin kuin ruokaa [ks. Marx]. Mainonta teki lähinnä eroa erilaisten sekundaaritalouden tuotteiden välillä; John Houghtonia (1645–1705) on
kutsuttu mainonnan isäksi [ks. Veblen].
• Myöhemmässä taloustieteessä puhuttiin tylsyyttä vähentävistä luovista hyödykkeistä [ks.
Burke; Marshall]. Em. Helvétius piti ikävystymistä tärkeänä ihmisen motivoijana [ks. Seneca; Fermat ja Pascal; Schopenhauer].
• Kulutuksen lisäksi Barbonin teoria selitti myös tuotannon motivaatiota ja kykyä luoda vaurautta (tyydytettyjä tarpeita). Toisaalta monimutkaistuvassa taloudessa kysynnän ja tarjonnan [ks. Albert; Smith] tekniset kysymykset osoittautuivat monimutkaisiksi [ks. Malthus
ja Ricardo].
– Gregory King (1648-1712) tutki huonon viljasadon vaikutusta viljan markkinahintaan.
Teoria esitetään Charles Davenantin (1656-1714) esseessä Probable Methods of Making
People Gainers in the Balance of Trade (1699).
– Kehittymässä ollut utiliteetin käsite oli tärkeä kysynnän ja tarjonnan laille [ks. Bernoulli ja Bayes]. Muut kysymykset liittyivät mm. tertiaaritalouteen, so. rahoitusjärjestelmään [ks. Petty]. Toisin kuin primaari- ja sekundaaritaloutta, sitä ei lasketa
reaalitalouteen.
• Tavarataloja [ks. Veblen] ennakoineet laajemmat kauppagalleriat olivat ilmestyneet suuriin
kaupunkeihin jo 1600-luvun alkupuolella.
• Sekundaaritaloutta oli myös taideteollinen muotoilu [ks. Gesner ja Cesalpino; Veblen].
Taide-elämystenkin, esim. kirjallisuuden, kuluttamisesta on puhuttu Barbonin hengessä.
Paitsi koulutuksen [ks. Comenius; Condorcet; Herder ja Humboldt] tärkeyttä ihmiskunnan kehitykselle, Locke puolusti myös kädentaitoja [ks. Machiavelli] sekä lopputulemien että aktiviteetin
itsensä vuoksi (Some Thoughts Concerning Education, 1693). Jos opettajat näkevät opetustilanteen oppilaiden näkökulmasta, opetuksesta tulee motivoivaa, ja eri-ikäisten lasten erilaiset kyvyt
tulevat huomioitua [ks. Rousseau; Kant].
• Halveksittuja kädentaitoja (ja -taitajia) oli puolustanut jo Joseph Moxon (1627-1691) teoksessa Mechanick Exercises (1668). Käsityöläisillä oli tärkeä rooli esim. mittalaitteiden rakentajina [ks. Hooke ja Leeuwenhoek].

7.19

Robert Hooke 1635 - 1703 ja Antoni van Leeuwenhoek
1632 - 1723

Tutkijoita, jotka käynnistivät mikrobiologiaa uusien mikroskooppien avulla. Hooke oli merkittävä
laiterakentaja laajemminkin [myös Huygens kehitti optisia laitteita]. Hooke tiesi aikansa tutkijoiden tavoittelevan tieteellistä vallankumousta, josta hän käytti termiä ’reformation of philosophy’
[vrt. Luther ja Calvin].
• Kaukoputkien [ks. Galileo] tavoin varhaisimpien mikroskooppien historia on epäselvä.
• Tieteestä (’filosofiasta’) Hooke sanoi: ”it is to begin with Hands and Eyes, and to proceed
on through the Memory, to be continued by the Reason; nor is it to stop there, but to come
about to the Hands and Eye again”. Ajattelu on yhteydessä maailmaan [ks. Locke].
Hooke teki tarkkoja piirustuksia omatekoisella mikroskoopilla tehdyistä havainnoista, joihin kuului ’soluiksi’ [ks. Schleiden ja Schwann] nimettyjä kohteista (Micrographia, 1665). Leeuwenhoek
rakensi aikansa tarkimman mikroskoopin ja havainnoi ensimmäisenä mikrobeja (engl. germ).
Vedessä elävät alkueläimet kiinnostivat, ja [toisin kuin Linné] Leeuwenhoek teki eron näiden ”giganttisten hirviöiden” ja pienempien olioiden, ilmeisesti bakteerien, välille. Leeuwenhoek löysi
mm. veren punasolut [ks. Lavoisier; Bernard]. Lääketieteessä kehon ulkopuolisten taudinaiheuttajien tartuntoja kutsutaan infektioiksi [tulehduksista, ks. Metšnikov ja Ehrlich].
• Mikrobeiksi lasketaan (1) parasiittiset madot, (2) alkueläimet, (3) homeet ja hiivat, (4)
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bakteerit [ks. Pasteur ja Koch] ja (5) virukset [ks. Metšnikov ja Ehrlich]. Vain parasiittiset
madot ovat ihmissilmin nähtäviä.
• Jan Swammerdamin (1637-1680) vastaavat havainnot eivät levinneet kovinkaan laajalle.
• Magneettia hyödyntänyt Vincenzo A. Menghini (1704-1759) osoitti punasolujen sisältävän
rautaa (De ferrearum particularum sede in sanguine, 17467 ).
Hooke kannatti valon aaltoteoriaa [ks. Huygens; vrt. Newton]. (1) Hooken mikroskooppikuvat
paljastivat uudenlaista valon käyttäytymistä, joiden innoittamana Newton löysi ’renkaansa’. (2)
Kun Hooke osoitti että varjotkaan eivät olleet teräväreunaisia, hän totesi vuonna 1675 että ”the
effect was ascribable wholly to a new Propriety of the Rays of Light, and not at all to any
Reflection or Refraction, or any other common Propriety of Light”. Myöhemmin puhuttiin valon
(1) interferenssistä, so. valoaaltojen summautumisen, ja valon (2) diffraktiosta, ’taipumisesta’.
Ilmiöt tultiin selittämään juuri valon aaltoluonteella [ks. Young ja Fresnel].
• Vuonna 1665 postuumisti julkaistussa teoksessa Francesco Maria Grimaldi (1618-1663) oli
kuvannut valon taipumista kapean raon läpi kulkiessaan. Hooke teki vastaavanlaisen löydön
itsenäisesti.
Jousia oli käytetty kellojen voimanlähteenä jo vuosisatoja [ks. Dominicus ja Franciscus]. 1660luvun alussa Hooke spekuloi että jousella hillitty liipotin voisi korvata heilurin taskukelloissa ja
laivojen kronometreissa. Tähän liittyy Hooken jousivoiman laki (Lectures de potentia restitutiva,
or, Of Spring, 1678). Siinä jousivakio k antaa harmonisen voiman F kun poikkeama tasapainopisteestä x tunnetaan: F = −kx. Sen paremmin Hooke kuin Huygenskaan ei saanut luotettavasti
toimivaa kelloa valmistettua, vaikka riitelivätkin aiheesta [ks. Huygens]. Tässä yhteydessä Hooke
kehitteli myös laitteita hienomekaaniseen työstöön.
• Hooken mukaan maailma koostui värähtelevistä atomeista ja oletti aineiden kokoonpuristumisen kertovan jotain tästä maailmasta [ks. Euler].
Planeettojen liikkeeseen [ks. Kepler] oli liitetty [Descartesin] keskipakoisvoimaa [mm. Huygens].
Vuonna 1666 Hooke selitti (julkisesti Royal Societyssa) asiaa tangentiaalisen liikkeen ja Auringon planeettaan kohdistaman vetovoiman summana. Virallinen julkaisu tapahtui artikkelissa An
attempt to prove the motion of the Earth (1674, 1679). Hooken taidot eivät riittäneet painovoimateorian matemaattiseen muotoiluun [ks. Newton].
• Hooke kannatti voimavaikutuksen käänteistä riippuvuutta etäisyyden neliöstä analogiana
auringon säteilyn levittäytymiselle yhä suuremmalle pallopinnalle kaavan 4πr2 mukaan.
Uransa alkuvaiheessa Hooke oli rakentanut maailman parasta tyhjiöpumppua ja osallistunut
kaasujen tutkimukseen [ks. Boyle]. Instrumenttien rakentajana ja systemaattisena havainnoijana
hän vaikutti meteorologian [ks. Dalton; Henry] kehittymiseen itsenäiseksi tieteenalaksi (Method
for Making a History of Weather, 1663).
• Hooke suunnitteli mittareita lämpötilan [ks. Rømer], ilmanpaineen [ks. Fermat ja Pascal]
sekä kosteuden ja tuulen nopeuden [molemmista ks. Brunelleschi ja Alberti] mittaamiseen.
Hieman erilaista geofysiikkaa, maanjäristyksiä [ks. Augustinus; Buffon], Hooke käsitteli teoksessa Discourse of Earthquakes (1668, julkaistu postuumisti 1705). Hän osoitti että tulivuorten [ks.
Plinius; Justinianus] lisäksi kraattereita voi synnyttää myös raskaiden esineiden iskeytyminen.
Hooke kuitenkin selitti Kuun kraatterit edellisellä (väärällä) teorialla; hän ei osannut kuvitella
mitä Kuuhun olisi iskeytynyt [meteoriiteista, ks. Biot]. Geologiassa hän kannatti teoriaa fossiileista [ks. Gesner ja Cesalpino] joskus eläneinä olentoina: eliölajit voivat kuolla sukupuuttoon
[ks. Darwin].
• Vuonna 1556 maanjäristys vaati n. 830 000 kiinalaisen hengen, ja vuosien 1575, 1604 ja
1647 maanjäristykset nykyisessä Chilessä olivat myös rajuja [vrt. Voltaire].
7 Bonon.
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• Myös Niels Stensen (eli Nicolaus Steno, 1638-1686) esitti teorian fossiilien orgaanisesta
alkuperästä (Prodromus to a Dissertation concerning a Solid body Enclosed by Process of
Nature within a Solid, 1669).
Vuonna 1666 Lontoo kärsi laajasta tulipalosta. Christopher Wren (1632-1723), joka vaikutti myös
tieteen puolella [ks. Willis], oli jälleenrakennuksen ajan tunnetuin arkkitehti. Hooke toimi hänen
rinnallaan virallisessa asemassa jälleenrakennuksen organisoijana, ja vähitellen myös rakennusten
suunnittelijana.
• Wren suunnitteli mm. Saint Paulin katedraalin, joka rakennettiin 1675-1710.
Vuonna 1680 perustettiin ensimmäinen vakuutusyhtiö tulipaloja varten [ks. Albert]. Edward Lloydin (n. 1648–1713) kahvilasta [ks. Locke] kehittyi paikka turvata merikuljetuksia katastrofeilta
[muista vakuutuksista, ks. Halley].

7.20

Olaus Rømer 1644 - 1710

Tähtitieteilijä, joka vuonna 1676 keksi tavan mitata valon nopeuden Jupiterin kuiden pimennysten avulla [laboratoriomittauksista, ks. Doppler ja Foucault]. Saatu arvio [jonka Huygens laski]
vastasi suuruusluokaltaan oikeaa arvoa, joka on noin 299 792 km/s.
• Äärellinen nopeus yhdistettynä oletettuun valon hiukkasluonteeseen johti spekulaatioihin
mustista aukoista [ks. Laplace].
Esim. auringon valolta menee noin 8,3 minuuttia saapua maahan, 1 au:n [noin 149 597 871
km, ks. Huygens] etäisyydelle. Valon vuodessa kulkemaa matkaa käytetään suurten etäisyyksien
ilmaisemiseen. Lisäksi parsek (parallaksisekuntti) on noin 3.26 valovuotta.
• Tähden etäisyys on yksi parsek, jos maan radan säde näkyy yhden kaarisekunnin kulmassa.
Valon äärellinen nopeus yhdistettynä havaitsijan liikkeeseen johtaa taivaankappaleiden näennäisen paikan muutokseen, aberraatioon. Vuonna 1728 James Bradley (1692-1762) havainnoi maapallon rataliikkeen aiheuttamaa aberraatiota. Viimeistään tämä osoitti maan kiertävän aurinkoa
[ks. Kopernikus].
• Vuonna 1747 Bradley keksi myös maan akselin prekessioon [ks. Hipparkhos; Kopernikus;
Brahe] liittyvän nutaation.
Rømer keksi asteikollisen elohopealämpömittarin [ks. Harvey]. Vuonna 1714 Gabriel Fahrenheit
(1686-1736) kopioi Rømerin idean kalibrointimenetelmää myöten. Anders Celsius (1701-1744)
kehitti celsius-asteikon, jonka käännettiin [Linnén toimesta] vielä meidän tuntemaamme muotoon.

7.21

Isaac Newton 1642 - 1727

Fyysikko ja matemaatikko. Newton selitti ensimmäisenä [Aristoteleen filosofian vastaisesti] maanpäällisiä ja avaruuden ilmiöitä samalla teorialla. Teoksessa Philosophie naturalis principia mathematica (1687) hän esitti mekaniikan kolme liikelakia ja painovoimalain. Newtonista tuli kuuluisa
ja tieteestä muodikasta. Alan seuraavaa suurmiestä sai odottaa sata vuotta [ks. Laplace]. Voiman
yksikkö on Newton (1 N = 1 kg m s−2 ).
• Taivaanmekaniikka (engl. celestial mechanics) tuli pallotähtitieteen (spherical astronomy)
rinnalle tähtitieteeseen.
• Runoilija Alexander Pope (1688-1744) kirjoitti: ”Nature and Nature’s laws lay hid in night;
God said, ’Let Newton be!’ and all was light.”
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Newton säilytti uskonsa absoluuttisen avaruuden olemassaoloon, vaikka hänen liikelakinsa tekivätkin koko käsitteen tarpeettomaksi: koska mitään ehdottoman varmaa kiintopistettä ei ollut ja
mekaniikan lait saivat saman muodon kahdessa toistensa suhteen tasaisessa liikkeessä olevan havaitsijan maailmassa, ei enää voitu sanoa missä kohdin avaruutta jokin tietty tapahtuma tapahtuu ja mikä on järjestelmän absoluuttinen liiketila. Myöhemmin Einstein suhteellisti avaruuden
ja jopa ajan käsitettä vieläkin radikaalimmin. Ennen sitä mekaniikassa kehitettiin liikeyhtälöitä
[ks. Lagrange; Hamilton]. Newtonin esittämät liikelait:
• Kappale jatkaa tasaista suoraviivaista liikettään (tai pysyy levossa) ellei siihen vaikuta
ulkoisia voimia [ks. Descartes].
– Kappaleen massa m on sen inertian [liikkeen muutoksen vastustamisen; ks. Ockham]
mitta. Suomen kielessä puhutaan myös hitaudesta tai jatkavuudesta.
∗ Termillä inertia on myöhemmin kuvattu myös organisaatioiden haluttomuutta tai
kyvyttömyyttä muuttua (sopeutua ja vastata) muuttuneisiin olosuhteisiin.
• Kappaleeseen kohdistuva voima F synnyttää sen liikkeeseen vaikutuksen, joka on kappaleen
massan m ja sen saaman kiihtyvyyden a [ks. Galileo] tulo: F = ma.
– Erikoistapauksena kappaleen paino w on vapaassa putoamisessa massaan m kohdistuvan voiman suuruus: w = mg, missä g on maan painovoiman aiheuttama kiihtyvyys
[ks. Huygens].
• Jos kappale kohdistaa johonkin toiseen kappaleeseen voiman, tämä kohdistaa ensimmäiseen
kappaleeseen yhtä suuren, mutta vastakkaissuuntaisen voiman.
– Reaktiomoottorit perustuvat tähän voiman ja vastavoiman lakiin. Kaasuturbiineihin
[ks. Tesla] perustuvia reaktiomoottoreita ovat rakettimoottorit ja suihkumoottorit.
Teoksessa De la resistance causée dans les Machines (1699) Guillaume Amontons (1663-1705)
tutki kitkaa [ks. da Vinci; Brahe; Coulomb]. Ilmanvastus on toinen idealisoituihin liikeyhtälöihin
vaikuttava tekijä; esim. putoavien kappaleiden rajanopeus liittyy siihen.
• Vierintälaakereissa liukukitka vaihdetaan vierintäkitkaksi kuulien, rullien tai neulojen avulla. Liukulaakereissa on yksinkertaisempi rakenne.
• Yleisemmin konetekniikassa puhutaan tribologiasta, so. kosketuspintojen kitkan, kulumisen
ja voitelun ilmiöistä.
Vaikka jo Newton itse tutki Maapallon pyörimistä sekä Auringon että oman akselinsa ympäri (ja
ymmärsi että myös hyrrä vaati selittämistä), kesti kauan ennen kuin lineaarisen liikkeen laeista
saatiin pyörimisliikkeeseen soveltuvat versiot [ks. Euler].
Taivaanmekaniikkaa selittävä painovoimalaki [ks. Hooke ja Leeuwenhoek] antaa massapisteiden
väliselle voimalle kaavan F = Gm1 m2 /r2 , missä G on gravitaatiovakio. Voima on siis suoraan
verrannollinen kappaleiden massoihin m1 ja m2 sekä kääntäen verrannollinen niiden välisen etäisyyden r neliöön. Koska massaan m kohdistuva gravitaatiovoima F maapallon (massa mE , säde
2
RE ) pinnalla on toisen liikelain mukaan sama kuin sen paino w = mg, g = GmE /RE
. Koska
sekä maapallon säde [ks. Eratosthenes] että gravitaation aiheuttama kiihtyvyys g maanpinnalla
[ks. Galileo; Huygens] tunnettiin, kaavasta voitiin laskea maapallon massa heti kun gravitaatiovakion G suuruus saatiin mitattua [ks. Cavendish]. Teoria ei kerro miten painovoima välittyy
kappaleiden kesken; kyseessä oletettiin olevan äärettömän nopeasti liikkuvan kaukovaikutuksen
[vrt. Descartes]. Kentän käsite kehittyi myöhemmin sähkömagnetismin yhteydessä [ks. Faraday].
Gravitaatio-ongelmien ratkaisu onnistu helposti kahden kappaleen systeemeissä, mutta kolmen
kappaleen ongelmat [ks. Euler; Lagrange; Poincaré] vaativat — ennen tietokonemallintamista —
häiriöteorian [ks. Laplace] käyttöä.
• Newton johti kaavastaan Keplerin empiiriset lait; esim. kolmas laki sai muodon T 2 =
4π 2 /(GMS ) × r3 , missä MS on auringon massa. Tämä mahdollistaa kiertoliikkeen keskuksen massan arvioimisen kiertoajan T ja etäisyyden r avulla. Näin aurinko punnittiin;
sovellettuna maapallon ja kuun systeemiin kaava antoi myös toisen tavan laskea maapallon
massa.
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• Painovoimalain avulla voidaan laskea kuun kiertoaika [ks. Hipparkhos] maapallon ympäri.
Newton havaitsi, että myös aurinko vaikuttaa maan ja kuun muodostamaan systeemiin.
Aivan vastaavasti osa Merkuriuksen rataliikkeen omituisuuksista [ks. Le Verrier] selittyy
Newtonin teorialla.
• Vuonna 1672 Jean Richer (1630-1696) havaitsi, että heilurikellot toimivat päiväntasaajalla hieman hitaammin kuin korkeilla leveysasteilla. Huygensin kaavan mukaan g:n täytyy
siis olla pienempi, ja kellot vaativat vastaavaa heilurin pituuden lyhentämistä. Newton sovitti tuloksen painovoimateoriaansa olettamalla maapallon olevan päiväntasaajalta hieman
pullistuneen, eli RE on suurempi [ks. Hipparkhos; Buffon]. Newton aloitti myös vuorovesiilmiön selittämisen teoriansa avulla [ks. Kant; Laplace].
• Myöhemmin painovoimalaki voitiin johtaa Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian approksimaationa.
Miksi tähdet eivät keräänny painovoiman johdosta yhteen? James Gregory (1638-1675) kehitti menetelmän jolla arvioida tähtien etäisyyksiä (Geometriae pars universalis, 1668). Se antoi
Newtonille lähimpienkin tähtien etäisyydeksi (nykyaikaisissa yksiköissä ilmaistuna) 8 valovuotta. Kuitenkaan tämä — tai edes oletus avaruuden äärettömästä koosta — ei ratkaise Newtonin
ongelmaa tyydyttävästi.
• Lähimmän tähden todellinen etäisyys on noin neljä valovuotta. Tähän lukuun pääsi ensimmäisenä Jean-Philippe Loys de Cheseaux (1718-1751), joka käytti myös Gregoryn menetelmää. Menetelmässä oli kaksi puutetta: (1) se oletti tähtien säteilytehon olevan vakion ja (2)
se vaati arvioimaan kuinka paljon Saturnus heijasti auringon valoa. Parempi menetelmä
etäisyyksien mittaukseen kehitettiin myöhemmin [ks. Bessel].
• Edes tähtien ominaisliike [ks. Halley; Herschel] ei poista Newtonin ongelmaa, vaikka Johann
Heinrich Lambert (1728-1777) tuli näin ehdottamaan. Tarvittiin modernia kosmologiaa
antamaan vastaus: maailmankaikkeus laajenee.
Painovoima oli ensimmäinen löydetty luonnon perusvoima eli vuorovaikutus, joita on kaikkiaan
neljä [seuraava oli sähkömagneettinen voima, ks. Ampère]. Newton spekuloi, että aineen rakenteeseen vaikuttavat sen hiukkasten väliset tuntemattomat, voimakkaat lyhyen kantaman veto- ja
poistovoimat. Puhutaan esim. koheesiosta, kiinnevoimasta, joka pitää nesteet ja kiinteät aineet
yhtenäisinä. Nesteillä esiintyvä kapillaari-ilmiö, josta Newtonkin oli kiinnostunut, johtuu koheesion synnyttämästä pintajännityksestä [ks. Camerarius ja Hales; Laplace]. Kiinteiden aineiden
kimmoisuus [engl. elasticity, ks. Euler; Cauchy], taipumus palata muotoonsa ulkoisen voiman hellittäessä, ja nesteiden viskositeetti [ks. Brunel; Maxwell], taipumus vastustaa virtaamista, ovat
koheesiosta seuraavia fysikaalisia ominaisuuksia, samoin kuin lämmönjohtokyky [ks. Fourier] ja
aineen eri olomuodot [ks. van der Waals]. Aineen ainakin osittainen kokoonpuristumattomuus
viittasi myös poistovoiman olemassaoloon [ks. Euler]. Vuonna 1717 Newton postuloi hyvin pienistä ja poistovoimaisista hiukkasista koostuvan ’nesteen’, eetterin. Näkymättömiä nesteitä liitettiin
vielä monenlaisten ilmiöiden taustalle [ks. Boerhaave].
• Kesti pitkään ennen kuin Newtonin toista liikelakia osattiin soveltaa nesteille [hydrodynamiikasta, ks. Bernoulli ja Bayes; Euler; Brunel]. Etenkin turbulenssi tekee nesteiden
fysiikasta vaikeaa.
• Nesteiden lisäksi voidaan puhua myös kaasujen viskositeetista; yleistermi on fluidi eli epäkiinteää aine joka voi virrata ja muuttaa muotoaan paineen vaikutuksesta. Fluidin viskositeettiin vaikuttavat sekä lämpötila että paine.
• Elastisten kiinteiden aineiden ja yksinkertaisen viskositeetin omaavien (newtonilaisten) fluidien välimaastossa on sekä plastisia (muovautuvia) kiinteitä aineita että ei-newtonilaisia
fluideja.
– Ketsuppi, valumaton maali ja esim. jokisuiston sedimentti ovat esimerkkejä ei-newtonilaisista fluideista. Esim. maanjäristyksen aikana sedimentti voi nesteytyä eli sen
viskositeetti alenee ravistuksen johdosta (vrt. juoksuhiekka).
– Kiinteät aineet jaetaan myös kiteisiin ja amorfisiin [ks. Huygens].
• Koheesiota heikompi adheesio eli pintaveto on toisiinsa kosketuksessa olevien erilaisten
aineiden välinen vetovoima.
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Vuonna 1718 Etienne-François Geoffroy (1672-1731) taulukoi aineita niiden keskinäisen ’vaaliheimolaisuuden’ (engl. elective affinity, saks. Wahlverwandtschaften) perusteella, ja häntä on joskus
kutsuttu [Boylen sijaan] modernin kemian [ks. Black ja Watt; Lavoisier] aloittajaksi. Geoffroy
nimesi 24 ainetta joista pystyi luomaan yhdisteitä, ja jotka edelleen olivat palautettavissa alkuperäisiksi aineiksi [alkuaineista, ks. Dalton].
• Elektrolyysin [ks. Volta; Faraday] keksiminen johti ensimmäiseen, sähköön perustuvaan,
kemialliseen sidosteoriaan [ks. Berzelius].
Prisman avulla Newton osoitti näkyvän ’valkoisen’ valon koostuvan erivärisistä komponenteista
(nyk. aallonpituuksista), jotka muodostavat jatkuvan spektrin eli värien skaalan punaisesta keltaisen ja vihreän kautta violettiin (Opticks, 1704; tulokset kuitenkin jo vuodelta 1666). Newton
piti valoa hiukkasilmiönä, mikä oli ollut jo antiikin kreikkalaisten käsitys [vrt. Huygens; Hooke
ja Leeuwenhoek]. Näin siitä huolimatta, että hän oli (Hooken innoittamana) löytänyt (myöhemmin interferenssin avulla selittyvät) nk. Newtonin renkaat [Hooke ja Leeuwenhoek]. Vuonna 1668
Newton rakensi peilikaukoputken: koska suuren peilin voi — toisin kuin linssin — tukea takaa,
tekniikka mahdollisti entistä suurempien kaukoputkien rakentamisen [vrt. Galileo; Huygens].
• Newtonin komponenttiteorian hyväksyminen kesti aikansa [vrt. Goethe]. Ei esim. ymmärretty valon kromaattisten värien ja kappaleiden värien eroa. Jatkossa kiinnitettiin huomiota
myös väriaistin fysiologiaan [ks. Young ja Fresnel; Helmholtz].
• Koska prisman erotuskyky oli heikko, auringon valossa olevia ’pimeitä’ viivoja ei vielä
havaittu [ks. Fraunhofer].
• Peilikaukoputken idean esitti em. Gregory vuonna 1663.
Matematiikassa Newton kehitti (jatkuvasti muuttuvien suureiden) differentiaali- ja integraalilaskennan (engl. calculus) [ks. Fermat ja Pascal]. Vaikka hän kuvaa menetelmäänsä Principiassa, sitä koskevat kirjoitukset julkaistiin vasta vuosikymmeniä myöhemmin [tämä johti kiistoihin
keksinnön alkuperäisestä tekijästä, ks. Leibniz]. Menetelmän syntymiselle oli tärkeää derivoinnin ja integroinnin — eli kulmakertoimen ja pinta-alan — käänteisyyden havaitseminen [mutta
ks. Cauchy]. Newton yleisti myös binomiteoreeman, kehitti napakoordinaatiston käsitteen [vrt.
Descartes] ja laski π:n arvon 16 desimaalin tarkkuudella [ks. Oresme; Viète].
• Newtonin alkuperäiset, mutta paljon myöhemmin julkaistut matemaattiset työt: De analysi per aequationes numero terminorum infinitas (1669), Methodus fluxionum et serierum
infitorum (1671), De quadratura curvarum (1676), Enumeration linearum tertii ordinis
(1676) ja Arithmetica universalis (1673-1683). Töitä julkaistiin mm. postuumisti teoksessa
Method of Fluxions and Infinite Series (1737).
• Matemaatikkoja, jotka vaikuttivat Newtonin työhön, olivat mm. John Wallis (1616-1703)
ja Isaac Barrow (1630-1677); jälkimmäinen oli myös Newtonin opettaja. Wallisin tunnetuin teos on Arithmetica infinitorum (n. 1657). Hänet tunnetaan yhtenä ensimmäisistä äärettömyyden tutkijoista: nykyinen symboli ∞ on hänen määrittelemänsä [ks. Aristoteles;
Parmenides ja Zenon; Cantor]. Myös negatiivinen ja murtolukueksponentti ovat Wallisin
määrittelemiä.
Newton vastusti Descartesin puhtaan rationalistista tieteen teoriaa. Hän korosti Aristoteleen [ja
Francis Baconin ja Galileon] mukaisesti sekä induktion että deduktion merkitystä ja puhui ’analyysin ja synteesin metodista’. Deduktion seuraamukset — joiden tulee olla alkuperäisistä havainnoista riippumattomia — pitää todistaa kokeellisesti. Nämä ovat modernin luonnontieteellisen
ajattelun kulmakiviä. Newton ei koskaan sekoittanut epätieteellisiä harrastuksiaan tiedeseuran
toimialueeseen.
• Newton nojasi paljon toisten tutkijoiden teoksiin (”If I have seen further it is by standing
on the shoulders of giants”), ja hänen katsotaan siten aloittaneen kollektiivisen tutkimuskäytännön [ks. Peirce].
• Toki Newton oli teisti [ks. Zenon ja Khrysippos], ja esim. painovoiman salaperäiseltä tuntunut kaukovaikutus tulkittiin mielellään Jumalan vaikutukseksi.
• 1680-luvulta alkaen Newton vietti paljon aikaa alkemian ja raamatullisten ennustusten
parissa. Esimerkiksi Principia julkaistiin lähinnä ystävän [Halleyn] painostuksen tuloksena.
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Matemaatikko, psykologi, kielitieteilijä, filosofi, ym.; Leibnizia voidaan pitää viimeisenä universaalina nerona.
• Leibniz tutki myös mm. tieteen ja kansainvaellusten historiaa sekä geologiaa. Lisäksi hän
kehitti patenttioikeutta [ks. myös Petty]. Leibnizin filosofisen perinteen jatkajaa Christian
Wolffia (1679-1754) on kutsuttu ’saksalaisen perusteellisuuden isäksi’.
Matematiikassa Leibniz kehitti mm. differentiaali- ja integraalilaskentaa [ks. Newton]; juuri hänen merkintänsä jäivät eloon (Nova methodus pro maximis et minimis, itemque tangentibus, qua
nec irrationales quantites moratur, 1684). Leibniz kehitti myös topologian [ks. Euler] alkeita.
Leibnizin mukaan matematiikka perustui logiikalle, ja hän pyrki saamaan kehittämänsä symbolisen logiikan [ks. Ockham] saman katon alle geometrian ja algebran kanssa [ks. Boole]. Hän
suunnitteli mm. kerto- ja jakolaskuun kykeneviä koneita [ks. Roger Bacon; Fermat ja Pascal;
Babbage] ja keksi binäärijärjestelmän.
• Teoksessa Logica demonstrativa (1697) Giovanni Saccheri (1667-1733) pyrki logiikan aksiomatisointiin [ks. Frege].
– Saccheri oli myös lähellä epäeuklidisen geometrian [ks. Eukleides; Ptolemaios; Haitham ja Biruni] keksimistä havaittuaan, että Eukleideen paralleeliaksiooma vastaa kolmion kulmien summan yhtäsuuruutta 180° kanssa [ks. Gauss; Riemann]. Voitiin jo
puhua geometrioista, olihan Girard Desargues (1591-1661) ottanut ensi askeleita projektiivisessa geometriassa [ks. Gauss].
Leibniz halusi vähentää sekä katolisten ja protestanttien että luterilaisten ja kalvinistien välistä
vastakkainasettelua [ks. Luther ja Calvin]. Wilkinsin [ks. Francis Bacon; Galileo] ja Hobbesin
innoittamana hän haaveili matemaattisesta kielestä (lat. characteristica universalis), joka ajatuksia tarkasti kuvailemalla poistaisi ihmisten väliset erimielisyydet [vrt. Frege]. Pohjana toimisi
Kiinan kirjoitusjärjestelmä [ks. Fu Hao], eli kyse oli erikoisesta kielifilosofiasta [kritiikistä, ks.
Rask, Grimm ja Bopp]. Leibniz spekuloi jopa Euroopan kristittyjen valtioiden yhteenliittymällä
[ks. Kant]. Sotien [ks. Grotius] vastustus oli nousemassa [ks. Erasmus; Hume; Smith].
• Teoksessa An Essay Towards the Present and Future Peace of Europe (1693) William Penn
(1644-1718) suositteli kansainvälisen organisaation perustamista eurooppalaisen rauhan takaamiseksi [ks. Erasmus]. Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre (1658-1743) jatkoi teoksella
Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe (1713).
Psykologiassa Leibniz vastusti [Locken] tabula rasa –ajattelua ja kysyi, miten oppiminen olisi
tällöin mahdollista [ks. Kant]. Hän oli ensimmäinen moderni tiedostamattomasta ajattelusta
puhunut oppinut [ks. Helmholtz; Wundt; James; Poincaré]. Esim. ”musiikki on se nautinto, jonka
ihmissielu saa laskemisesta silloin, kun ei ole siitä tietoinen” [vrt. Pythagoras; Hobbes]. Ihmisen
tahto [ks. Zenon ja Khrysippos; Hobbes; Hume] ei ollut absoluuttisesti vapaa [vrt. Descartes],
vaan (selvän) harkinnan [ks. Tuomas] lisäksi myös (epäselvät) tunteet [ks. Hobbes] rajoittavan
sitä. Christian Thomasius (1655-1728) teki hyvin erilaista tutkimusta tunteista [ks. Aristoteles;
Tuomas].
• Leibnizin teoriassa lukuisat pienet ei-tietoiset tunne-elämykset vaikuttavat tahtoon eräänlaisen vektorilaskennan avulla.
• Tiedostamattomasta ajattelusta käytetään myös termiä kognitiivinen alitajunta. Hyvin
erilainen käsitys ilmiöstä [ks. Schopenhauer] saavutti kuitenkin suosiota [ks. Freud].
• Thomasius luokitteli ihmisiä analysoimalla neljän erilaisen ’tunnetyypin’ suhteellisia osuuksia heissä. Tunnetyypit, (positiivinen) järkevä rakkaus ja (negatiiviset) aistillisuus, kunnianhimo ja ahneus, vertautuvat suoraan antiikin humoraaliopin nesteisiin [ks. Hippokrates] ja
temperamentteihin [ks. Galenos].
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Vuonna 1610 Joseph Justus Scaliger (1540-1609) spekuloi yhteisen alkukielen jakavista kieliperheistä. Leibniz aloitti komparatiivisen eli historiallis-vertailevan kielitieteen kielten sukupuumalliin perustuen. Suomen ja unkarin yhteys oli jo tiedossa [ks. Comenius], ja Leibnizia kiinnosti
Venäjän suomensukuiset kielet. Kun Martin Fogelin (1635–1675) fennougristinen tutkimus unohtui, ala syntyi vasta noin sata vuotta myöhemmin [ks. Rask, Grimm ja Bopp; Rochau ja Renan].
Tällöin alettiin puhua myös indoeurooppalaisista kielistä.
• Eri aikakausien ja kulttuurien kirjavan ajanlaskun [ks. Herodotos ja Thukydides; Eratosthenes] vuoksi Scaliger kehitti juliaaniset päivämäärät, jossa ajan nollakohta on keskipäivällä 1.1. vuonna 4713 eaa. Filologina Scalinger korjasi itse useita historiallisia päivämääriä
(esim. Thesaurus Temporum, 1609).
– Scalingerin isän nimi oli Julius, ja tästä päivämäärän hieman hämäävä nimi.
– Modifioidussa juliaanisessa päivämäärässä nollakohta tuodaan lähemmäksi nykyhetkeä.
• Suomalaiset, saamelaiset, virolaiset ja unkarilaiset muodostavat suomensukuisten kielien
läntisimmät puhujat yhdessä Venäjän alueella asustavien karjalaisten, vepsäläisten ja inkeriläisten kanssa. Komit, marit, udmurtit ja moksalaiset sekä ersäläiset kauempana idässä,
mansit, hantit, selkupit, nenetsit, enetsit ja nganasaanit vieläkin kauempana.
Leibniz oli myös komparatiivinen sosiologi [ks. Ibn Khaldun]. Hän rohkaisi katolisuuden ja kungfutselaisuuden [ks. Kungfutse ja Mozi] yhtäläisyyksiä tutkivia jesuiittoja [ks. Luther ja Calvin],
joista tunnetuin oli Kiinassa vuosikymmeniä asunut Matteo Ricci (1552-1610). Länsi voisi —
Leibnizin mukaan — hyötyä kiinalaisesta filosofiasta hallinnon ja moraalin alalla, ja Kiina lännen tieteistä [vrt. Montesquieu]. Huomioiden että uuskungfutselaisuutta [ks. Ghazali ja Zhu Xi]
seuraava keisari Kangxi (hallitsi 1661-1722) kielsi kaikki luonnontieteelliset aiheet virkamieskokeesta ja keisari Yongzheng (1722-1735) käytännössä eristi maan ulkopuoliselta maailmalta,
Leibnizin ajatus ei vaikuttanut eurooppalaisittain hyödylliseltä eikä kiinalaisittain mahdolliselta.
Vasta 1800-luvulla, eurooppalaisten rikottua Kiinan eristyneisyyttä, oppineet kuten Wei Yuan
(1794-1857) alkoivat vaatia reformia.
• Vaikka jesuiitta Ferdinand Verbiest (1623-1688) korjasi tähtitieteen taidoillaan kiinalaisen
kalenterin [ks. Polo], yleisemmin jo vanhentuneen aristoteelisen maailmankuvan omaavat
jesuiitat eivät voineet tarjota kovin hyödyllistä apua yhtä vanhentuneen uuskungfutselaisen
maailmankuvan omaaville kiinalaisille.
– Kiinalaisia ei myöskään käynyt Euroopassa tutkimassa todellista tilannetta.
• Kävi ilmi, että mekaanisten kellojen rakennustaito [ks. Su Song ja Shen Kuo; Polo] oli
1300-luvun jälkeen hävinnyt Kiinasta.
• Kun Xu Guangqi (1562-1633) kirjoitti maanviljelystä (Nong Zheng Quan Shu, postuumisti
1639), 90% teosta oli lainausta vanhasta materiaalista. Vähän myöhemmin Lio Xanting
(1648-1695) valitti että ei ollut löytänyt kopiota kirjasta vaikka oli etsinyt sitä kymmenen
vuotta8 . Kirjapainotaidosta [ks. Polo] huolimatta tämä oli tyypillinen ongelma. Euroopassa
tilanne oli toinen [ks. Gutenberg].
• Yan Yuan (1635-1704) yritti suistaa uuskungfutselaisuutta vallasta, siinä kuitenkaan onnistumatta. Uuden tiedon sijaan hänkin suositteli paluuta alkuperäiseen kungfutselaiseen
oppiin. Sama päti paljolti myös (Changzhou) shixue- ja kaozheng-koulukuntiin. Kiinnostuksen kohteina olivat filologia, kielitiede ja historia.
– Song Yingxing (1587-1666) kirjoitti tekniikkaa käsittelevän teoksen Tiangong Kaiwu
(1637). Teosta painettiin vain muutama kymmenen kappaletta, joista jälkipolville
säilyi vain muutama kappale Japanissa.
• Myös Japani eristäytyi muusta maailmasta Tokugawa-kaudella 1603-1868 [ks. Kropotkin].
Esittäessään, että ”nykyhetki on raskaana tulevaisuudesta” Leibniz puhui kausaalisuudesta. Teos
Théodicée (1710) edusti teodikeaa eli se puolusti jumalan hyvyyttä pahan (kärsimyksen) olemassaolosta huolimatta [ks. Plotinos]. Kärsimyksellä on tarkoitus [ks. Berkeley] koska maailmassa,
8 Mokyr
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joka on paras Jumalan mielessä olevista, kaikki tapahtuu hyvästä syystä [vrt. Voltaire]. Vapaata
tahtoa Leibniz ei kuitenkaan kieltänyt, ja hänet lasketaan kompatibilistiksi [ks. Hobbes]. Tavallisemman tapahtumakausaalisuuden sijaan Leibnizin teoria oli toimijakausaalista (agent-causal)
eli perustui toimijan spontaanisuuteen.
• Leibnizin mielestä riittävän perusteen periaate [ks. Spinoza], jota hän kannatti, ei kuitenkaan implikoi Spinozan siitä johtamaa necessitarianismia.
Fysikaalisia atomeja [ks. Gassendi] ei ole olemassa, koska Leibnizin mukaan ei voi olla kahta
entiteettiä joilla on samat ominaisuudet (engl. identity of indiscernibles). Tämä väite rajoittaa
kvalitatiivista identiteettiä. Vähemmän kiistanalainen on Leibnizin laki (engl. indiscernibility of
identicals), joka määrittää numeerisen identiteetin eli samuuden [ks. Aristoteles].
• Clark Kent ja Teräsmies ovat numeerisesti identtisiä.
Leibnizille maailma rakentui ns. energiayksiköistä eli ’psyykkisistä atomeista’, monadeista (Monadologia, 1714). Teoria pyrki säilyttämään [Descartesin hylkäämät] muoto- ja päämääräsyyt
[ks. Aristoteles] sijoittamalla ne monadeihin, jotka ovat itse itsensä aitoja syitä. Tietoisuus [ks.
Descartes] vaatii oman, ei-materialistisen substanssinsa. Leibniz oli rationalistinen idealisti [ks.
Platon; empiirisestä idealismista, ks. Berkeley].
• Monadien monadi oli Jumala. Monadeista oli puhunut jo Anne Conway (1631-1679).
Monadi-ajattelua soveltamalla Leibniz ratkaisi karteesisen dualismin [ks. Descartes; Spinoza]
ongelman parallelismilla: aineelliset ja henkiset prosessit eivät vuorovaikuta keskenään, vaan
tapahtuvat samanaikaisesti Jumalan ennalta määrääminä. Parallelismia kehitti myös Nicolas
Malebranche (1638-1715) teoksessa De la recherche de la Vérité (1674-75).
• Malebranchen okkasionalismissa sielu ylläpitää parallelismia laskemalla — Jumalan avustamana — materialistisen maailman tapahtumia reaaliajassa. Tämä on mahdollista, koska
Jumalan tekemä maailma perustuu laeille jotka ovat sekä yksinkertaisia että yleisiä [ks.
Newton]. Tämä ratkaisi myös pahan olemassaolon: Jumala ei alentunut ’korjailemaan’ lakiensa mukaan itseään laskevaa maailmaa [vrt. Plotinos].
• Dualismin ongelman ratkaisuksi esitettiin myös yksisuuntaista epifenomenalismia [ks. Hume]. Dualismin kieltäminen toimi myös [ks. Spinoza].

7.23

Pierre Bayle 1647 - 1706

Skeptikko [ks. Pyrrhon; Cicero; Regiomontanus; Montaigne] ja ensyklopedisti [ks. Magna Carta],
joka oli käynnistämässä valistusaikaa [taustoista, ks. Grotius; Hobbes; Locke]. Myöhempiä valistusajattelijoita löytyi Ranskan [ks. Montesquieu; Voltaire; Condorcet] lisäksi Englannista [ks.
Mandeville; Bentham; jopa Burke], Skotlannista [ks. Hume; Smith] ja Saksasta [ks. Kant]; kyse ei
ollut ranskalaisesta ilmiöstä. Filosofien lisäksi myös luonnontieteilijät jakoivat usein valistuksen
ideologian [esim. Buffon; Franklin].
• Myös naturalistiset humanistit pohjustivat valistusajattelua [ks. Montaigne; Shakespeare].
Sen sijaan rationalistit [Descartes; Spinoza; Leibniz] tekivät niin korkeintaan hyvin epäsuorasti. Rationaalinen valistusajattelu tarvitsi myös empiriaa.
• Yksi tunnetuimpia ranskalaisia valistukseen liitetyistä ajattelijoista [Rousseau] oli eri mieltä
lähes jokaisesta alla luetelluista valistuksen piirteistä ja ennakoi siten jo vastavalistusta [ks.
Burke].
Moraalifilosofiassaan Bayle korosti ylpeyden [ks. Aristoteles; Mandeville; Smith] merkitystä, eikä
pitänyt uskontoa moraalille välttämättömänä [ks. Mandeville]. Uskonvapauden lisäksi hän korosti
vapautta ateismiin [ks. Gassendi; Mandeville; Hume; Burke; Holyoake].
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• Aphra Behnin (1640-1689) romaani Oronooko (1688) kritisoi orjuutta. Behn teki ajalleen
harvinaisesti pitkän uran naispuolisena kirjailijana [ks. Shikibu; Rabelais].
Bayle kirjoitti esim. kriittisen teoksen (Pensées diverses sur la comète de 1680, 1682) komeettoihin liittyvästä pelosta ja taikauskosta [ks. Brahe; Halley]. Hänen Dictionnaire historique et
critique (1697, 1702) toimi myöhempien ensyklopedioiden esikuvana [ks. Hume]. Valistuksen kiinnostuksen kohteista kertoo se, että termi psykologia ilmaantui sanakirjoihin 1700-luvun alkupuolella.
• Varhaisia tietosanakirjoja olivat myös John Harrisin (n. 1666-1719) Lexicon technicum
(1704), Ephraim Chambersin (n. 1680-1740) Cyclopaedia (1728) ja J.H. Zedlerin (17061763) Grosses vollständiges Universal Lexicon (1732-1750 sekä myöhempiä täydennysosia).
Valistusfilosofit olivat pragmaattisia ajattelijoita, jotka [Kantia lukuun ottamatta] vierastivat filosofisten systeemien rakentamista. Valistusta karakterisoi kuitenkin joukko melko laajasti jaettuja emansipatorisia arvoja [ks. Laozi ja Gautama; Simmel]. Liberaali demokratia kehittyi paljolti
juuri niistä [ks. Mill].
• Yhteiskunnallinen edistys on mahdollista ja saavutettavissa tietoa lisäämällä [ks. Francis
Bacon; Condorcet].
• Poliittinen valta on seurausta (virtuaalisesta) yhteiskuntasopimuksesta [ks. Hobbes; Locke;
Rousseau]; kansalaisilla on poliittisia vapauksia.
• Toimeenpanovallalla on säännöin määritellyt rajansa [ks. Locke; Montesquieu]; itsevaltiutta
vastustettiin [ks. Grotius].
• Kansalaisilla on lakisääteisiä ihmis- ja muita oikeuksia. Esim. orjuutta vastustettiin [ks.
Machiavelli; Montaigne; Smith; Blumenbach] ja sananvapautta kannatettiin [ks. Gutenberg;
Spinoza; Locke; Smith; Mill].
– Kuolemanrangaistusta arvosteltiin ja feminismi otettiin vakavasti [ks. Rabelais; Mandeville; Condorcet].
– Aatteita ja tietoa kyseenalaistettiin; ideoilla on markkinansa [ks. Galileo; Peirce; Tylor, Tarde ja Baldwin]. Rationaalisuus kumpuaa tästä.
• Uskonnollinen suvaitsevaisuus [ks. Luther ja Calvin; Grotius; Locke] on välttämätöntä.
Kirkon sattumanvaraisia oppeja ja ahdasmielistä moraalia vastustettiin. Utilitarismi [ks.
Sokrates; Platon; Mandeville; Bentham; Mill] alkoi kehittyä moraalifilosofiana.
– Kirkon vastustaminen ei välttämättä tarkoittanut ateismia. Toisaalta ateismi saattoi
olla järkevää pitää omana asianaan ja keskittyä tärkeimpiin kysymyksiin.
– Valistusfilosofeja ei voi jakaa rationaalista ajattelua puolustaviin (ranskalaisiin) radikaaleihin ja perinnettä puolustaviin jumalallisen järjestyksen (brittiläisiin) kannattajiin, kuten eräät modernit historioitsijat tekevät.
• Tunteet [ks. Platon; Aristoteles; Tuomas; Descartes], em. ylpeyden lisäksi esim. empatia,
vaikuttavat käyttäytymiseen. Tapoihin ja instituutioihin sisältyvään rationaalisuuteen ei
liity kylmää laskentaa [ks. Mandeville; Smith].
– Estetiikka nousi filosofiseksi aiheeksi [ks. Hume; Kant; Burke].
• Omistusoikeus on perustavanlaatuinen oikeus [ks. Locke]. Kauppa ei ole nollasummapeliä: vapaakauppa [ks. Smith; Malthus ja Ricardo] voittaa merkantilismin [ks. Machiavelli;
Smith].
– Vääränlaista nationalismia [ks. Hume; Burke; Herder ja Humboldt] epäiltiin laajemminkin, ja matkustelua suosittiin tapana hälventää ennakkoluuloja.
• Kansainvälisen lain mahdollisuus otettiin vakavasti [ks. Grotius; Kant].

7.24

Edmond Halley 1656 - 1742

Tähtitieteilijä, geofyysikko ja — matemaatikkona — myös yhteiskuntatieteilijä. Halley tunnetaan
parhaiten nimeään kantavasta komeetasta [ks. Anaksagoras].
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• Varhainen geofysiikka, meteorologia, oli erilaisten parametrien mittaamista [ks. Hooke ja
Leeuwenhoek], ja Halley pohjusti karteesisen koordinaatiston [ks. Descartes] käyttöä kaksimuuttujadatan esittämiseen [ks. Herschel ja Whewell; Spencer ja Galton]. Termodynamiikan syntyminen [ks. Black ja Watt] mahdollisti teoreettisemman otteen [ks. Dalton].
Vuonna 1686 Halley selitti monsuunituulia [ks. Mercator] mekanismilla jota oli jo käytetty merija maatuulen selittämiseen [ks. Varenius]: kesällä tuuli suuntaa mereltä maalle koska maa lämpenee tehokkaammin kuin vesi, ja talvella tilanne on päinvastainen meren säilyttäessä lämpöään pidempään. Kesät ovat mantereella sateisia tuulen tuodessa sinne kosteaa meri-ilmaa. Esim. Intian
monsuunissa kesän merkitys korostuu koska aurinko käy zeniitissä Pohjois-Intian korkeudella, ei
Intian valtamerellä. Näin tuuli vie Afrikasta Intiaan juuri kesäisin.
• Intian monsuunisateisiin vaikuttaa myös Himalajan vuoristo.
Halley kartoitti myös pasaatituulia mutta ei pystynyt selittämään niitä. Vuonna 1735 George
Hadley (1685-1768) postuloi trooppiselle ilmamassalle nimeään kantavan kiertoliikkeen (engl.
cell). Ensin (1) lämmintä ja kosteaa ilmaa nousee ylös päiväntasaajalla synnyttäen trooppisen
matalapainevyöhykkeen. Tämä ilma (2) kulkeutuu kohti napoja, (3) jäähtyy ja laskeutuu alas
tuottaen subtrooppiset korkeapainevyöhykkeet (’hepoasteet’, n. 30°). Lopulta ilma (4) palaa
takaisin päiväntasaajalle maanpinnan pasaatituulena. Tuulten kääntyminen kohti länttä liittyi
Hadleyn mukaan maapallon pyörimiseen akselinsa ympäri. Hadleyn solu muodosti ensimmäisen
osan laajemmasta ilmakehän kiertoliikkeitä koskevasta teoriasta, joka selitti myös mm. korkeampien leveysasteiden länsituulia [ks. Maury].
• Korkealle noussut kostea ilma tuottaa sadetta jo päiväntasaajan alueella [ks. Dalton]. Myös
liike kohti napoja viilentää ilmaa ja tuottaa sadetta leveysasteilla 5-10°. Nämä mekanismit
vaikuttavat trooppisiin sademetsiin.
• Hepoasteille laskeutuva ilma on siis kuivaa jo lähtökohtaisesti. Lisäksi laskeutuva ilma lämpenee ilmanpaineen kasvaessa ja sen suhteellinen kosteus laskee [ks. van der Waals]. Prosessi tuottaa aavikoita kuten Sahara, koska samalla syntyvä korkeapaine estää sadealueiden
tulon etelästä ja pohjoisesta.
Voidaan puhua veden kiertokulusta [ks. Gesner ja Cesalpino]. Vuonna 1693 Halley osoitti Välimeren veden haihtumisen tuottavan riittävästi sadevettä siihen laskevien jokien selittämiseksi
[ks. Aristoteles]. Vuonna 1715 hän spekuloi mahdollisuudella mitata maapallon ikä merien suolapitoisuuden lisääntymisnopeudesta [vrt. Buffon]. Vaikka menetelmä ei käytännössä toimi [ks.
Lyell], se oli ensimmäinen fysiikkaan perustuva ratkaisuehdotus vuosisatoja kestäneen raamatuntutkimuksen jälkeen [ks. Beda].
• Vuonna 1674 Pierre Perrault (1611-1680) oli laskenut, että Seinen veden määrä voitiin selittää yläjuoksun sademäärällä ja sulavalla lumella. Vuonna 1786 Louis Gabriel Comte du
Buat (1734-1809) loi jo tarkempaa matemaattista välineistöä virtaavan veden mallintamiseen. Veden kiertokulku kuuluu hydrologiaksi kutsuttuun geologian haaraan. Sen osa-alue,
geohydrologia, tutkii pohjavettä [ks. Sachs; Werner].
• Vesiä tutkivaan hydrologiaan kuuluu mm. virtaavia vesiä, lähinnä jokia ja puroja, tutkiva
potamologia ja järviä tutkiva limnologia. Jälkimmäinen käsitetään usein myös yleistermiksi
kaikkien näiden nk. sisävesien tutkimukselle. Sisävedet ja merien ylimmät kerrokset ovat
nk. pintavesiä [ks. Thompson].
Yhteiskuntatieteissä Halley kehitti väestötilastojen [ks. Petty] käsittelyyn liittyvää matematiikkaa artikkelissa An estimate of the degrees of mortality of mankind (16939 ). Hän huomasi, että
valtio möi elinkorkoja (engl. annuity) tappiolla [eläkkeistä, ks. Caesar]. Elinkorko oli kertamaksulla ostettava vakuutustuote [ks. Albert], joka tarjosi edunsaajalle elinikäisen, säännöllisin väliajoin maksetun toistuvaissuorituksen. Kyse oli sosiaaliturvasta, jota edistykselliset halusivat
laajentaa [ks. Condorcet] mutta johon suhtauduttiin myös epäillen [ks. Malthus ja Ricardo].
9 Philosophical
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Elinkoron myyntihinta tulisi optimoida sellaiseksi, että tappiota tuottavat pitkäikäiset asiakkaat
kompensoituvat keskimääräistä aikaisemmin kuolevilla asiakkailla. Johan De Witt (1625-1672)
oli ehdottanut vuonna 1671, että vakuutuksen hinnan pitäisi nousta vakuutuksen ottajan iän
laskiessa. De Moivre [ks. Bernoulli ja Bayes] täydensi Halleyn työtä artikkelissa A Treatise of
Annuities of Lives (1724). Hänen oppilastaan James Dodsonia (1705-1757) on joskus kutsuttu eläkevakuutuksen isäksi [ks. myös Marshall]. Kahviloilla [ks. Locke] oli oma merkityksensä
vakuutusliiketoiminnan kehityksessä [ks. Hooke ja Leeuwenhoek].
• Myöhemmin mm. J.P. Süssmilch (1707-1767) hyödynsi väestötilastoja. Anton Friedrich
Büsching (1724-1793) käytti väestötiheyttä maantieteellisenä parametrina vuonna 1792.
Maan magneettikenttää [ks. Gilbert] tutkinut Halley julkaisi meristä magneettisen kartan (Sea
Chart of the whole world, showing the Variations of the Compass, 1702). Vaikka myös revontulet [ks. Magna Carta] kiinnostivat, hän näki niitä vasta 1710-luvulla. Teoksessa Traité physique
et historique de l’aurore boréale (1733) Jean-Jacques d’Ortous de Mairan (1678-1771) esitti yhteyttä revontulten ja auringonpilkkujen välille [hänellä oli muitakin hyviä ideoita; ks. Linné;
Buffon]. Auringonpilkuilla mitattu auringon aktiivisuus olikin hyvin alhainen vuosina 1645-1715
[ks. Wolf]. Vuonna 1722 George Graham (1674-1751) löysi geomagneettisen aktiivisuuden; magneettikenttä ei ole vakio, vaan voi lyhyellä aikavälillä vaihdella suurestikin keskiarvonsa ympärillä. Vuonna 1741 Olaf Hjorter (1696-1750) ja Celsius [ks. Rømer] liittivät tämän aktiivisuuden
revontulten esiintymiseen.
• Ajatus että auringonpilkut vaikuttaisivat maapäällisiin ilmiöihin oli jo lähellä. Vuonna 1769
nähtiin jo aivan erityisen suuri auringonpilkku, jota Alexander Wilson (1714-1786) tutki.
Anders Helland (1717-1789) tutki revontulten esiintymisaluetta ja korkeutta Torniossa. Revontulikaarten aktiivisen luonteen vuoksi jälkimmäinen kolmiointimenetelmä [vrt. Mercator] oli epätarkka.
• Sattumalta Ranskan ’Aurinkokuningas’, Ludvig XIV, hallitsi tämän auringonpilkkuminimin aikana. Tulivuorten purkaukset vaikuttivat itse auringon näkyvyyteen [ks. Franklin;
Goethe]. Aikaan on liitetty ’pieni jääkausi’ alkoi 1300-luvulla [ks. Boccaccio] ja jatkui 1800luvun jälkipuoliskolle asti. Etenkin 1600-luku oli kylmä.
– On spekuloitu, että Antonio Stradivariuksen (1644-1737) viulut saivat äänensä epätavallisen kylmissä oloissa kasvaneiden puiden tuottamasta raaka-aineesta: vuosina
1625-1720 puiden vuosilustot olivat erityisen ohuita ja tiiviitä. Toisaalta viuluja ei ole
sokkotestattu, ja todennäköisesti ne ovat vain kalliita statusesineitä [ks. Veblen].
Halley laski komeettojen [ks. Brahe] ratoja gravitaatioteorian [ks. Newton] avulla (Astronomiae
Cometicae Synopsis, 1705). Näin hän ennusti viimeksi 1682 nähdyn komeetan paluun vuodenvaihteeksi 1758-59, jolloin laskelmia totellut komeetta nimettiin Halleyn komeetaksi. Toteutunut
ennustus vähensi komeettoihin kohdistuneita pelkoja [ks. Bayle]. Teoksessa Theoria philosophiae
naturalis (1763) Roger Boscovich (1711-1787) spekuloi mahdollisuudella ennustaa tulevaisuutta
laajemminkin [ks. Laplace]. Planeettojen kiertoajoissa Halley havaitsi muutoksia, jotka pystyttiin
selittämään vasta myöhemmin [ks. Laplace].
• Ennustaminen ei ole tieteen tehtävä; toteutuviin tapahtumaketjuihin liittyy esim. ceteris
paribus –klausuuli häiriötekijöistä. Taivaanmekaniikan pitkä historia osoittaa sen erityisaseman tieteiden joukossa.
– Hypoteesi-deduktio –mallissakin [ks. Aristoteles; Herschel ja Whewell] ennustaminen
liittyy lähinnä kontrolloituihin laboratoriomittauksiin, joissa etsitään ilmiöitä.
– Esim. kausaliteettia [ks. Hume; Mill] ei enää rajata ilmiöiden säännönmukaisuuteen.
– Tieteen tehtävä ei edes ole kuvata todellisuutta äärettömän tarkasti. Hyödytön karttamittakaava 1:1 kuvaa juuri tätä [ks. Boole; Marshall].
• Vuonna 1694 Halley spekuloi, että eräät symmetriset järvet olisivat syntyneet komeettatörmäyksissä. Meteoriitit [ks. Biot] ovat kuitenkin pääsääntöisesti asteroideja [ks. Gauss].
Vuonna 1715 Halley kartoitti auringonpimennyksen kulkureitin ja teki ensimmäiset havainnot
pimennyksessä näkyvän auringon koronan [ks. Thales] alapuolella olevasta, punaisena hehkuvasta kromosfääristä. Analysoimalla historiallisia auringonpimennyksiä hän löysi pimennysten jo
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unohtuneen Saros-jakson [ks. Thales] uudelleen ja päätteli, että maapallon pyörimisliike akselinsa
ympäri hidastuu.
• Auringon valo on pääasiassa peräisin kromosfäärin alapuolella olevasta fotosfääristä.
• Nykyään vuorokauden tiedetään pitenevän noin sekunnin tuhannesosan sadassa vuodessa;
vuorovesiefektin [ks. Kant; Laplace] lisäksi myös ilmakehän häiriöt vaikuttavat asiaan.
Vuonna 1716 Halley esitti menetelmän, jolla maapallon ja auringon etäisyyden pystyisi laskemaan
aikaisempaa [ks. Huygens] tarkemmin hyödyntämällä Venuksen kulkua auringon yli. Hän tiesi
että vuosien 1631 ja 1639 jälkeen seuraavat ylikulut olivat vasta 1761 ja 1769, eikä hän itse
olisi enää elossa Hän kuitenkin kannusti seuraajiaan hyödyntämään tilanteen, ja esim. kapteeni
Cookin [ks. Boerhaave] ensimmäinen merkittävä matka liittyi vuoden 1769 ylikulkuun.
• Myöhemmät Venuksen ylikulut tapahtuivat 1874, 1882, 2004 ja 2012, ja seuraava on vasta
2117.
• Nykyään aurinkokunnan etäisyyksiä mitataan tutkalla [ks. Hertz].
Halley havaitsi eräiden ’kiintotähtien’ liikkuneen sitten antiikin aikojen (Considerations on the
change of the latitudes of some of the principal fixt stars, 171710 ). Tämä oli ensimmäinen havainto
tähtien ominaisliikkeestä, joka on seurausta linnunradan [ks. Kant; Herschel] dynamiikasta.

7.25

Hermann Boerhaave 1666 - 1738

Lääkäri ja lääketieteen tutkija [ks. Hippokrates; Galenos; Ibn Sina; Vesalius; Harvey; Willis] ja
kemisti [ks. Helmont; Boyle; Newton; Lavoisier]. Teoksissa Institutiones Medicae (1708) ja Aphorismi de Cognoscendis et Curandis Morbis (1709) Boerhaave selitti elintoimintoja, so. fysiologiaa
[ks. Charles Bell; Bernard], materialistisesti. Työ vaikutti myös valistusfilosofiaan [ks. Bayle];
esim. Mettrie [ks. Hume] oli hetken Boerhaaven oppilaana.
• 1700-luvulla Euroopassa perustettiin useita uusia sairaaloita [ks. Sokrates; Augustinus;
Ibn Sina]. Valistuksen [ks. Bayle] hengessä monista tuli myös opetussairaaloita, ja jopa
’hullujenhuoneet’ muuttuivat mielisairaaloiksi [ks. Bentham].
• Boerhaaven oppilasta Albrecht von Halleria (1707-1777) on kutsuttu modernin fysiologian
perustajaksi (esim. Elementa physiologiae corporis humani, 1759-1766). Itsenäisenä alana
se syntyi kuitenkin kasvitieteen puolella [ks. Camerarius ja Hales; T. H. de Saussure; Sachs].
Myöhemmin huomattiin, että osa ilmiöistä on yhteisiä kasveille ja eläimille [soluista, ks.
Schleiden ja Schwann].
Lääketiede toimi vielä pragmaattisella strategialla [vrt. Black ja Watt]. Esim. Thomas Sydenham
(1624-1689) oli kerännyt tietoa menetelmistä periaatteella, että hoidon tehon syyt eivät olleet
yhtä tärkeitä kuin sen tulokset [tiedon perusteista, ks. Locke]. Toisaalta — kun lääkkeet toimivat lähinnä lumevaikutuksen kautta [ks. Montaigne; Franklin] — yleiseen terveyteen vaikuttivat
parhaiten hygienia [ks. Black ja Watt; Marx; Pasteur ja Koch] ja ruokahuolto. Vuonna 1689 Richard Morton (1637–1698) raportoi hyvin ajankohtaiseen tuberkuloosiin [ks. Galenos] liittyvistä
tuberkkeleista [ks. Bernard]. Samalla hän teki ensimmäiset modernit huomiot laihuushäiriöstä
[ks. Hippokrates; Dominicus ja Franciscus].
• Vitsin mukaan sairaudesta parantuneet ihmiset olivat onnekkaita kahdella tapaa: he selvisivät sekä itse sairaudesta että lääkärien yrityksistä parantaa heidät. Puhutaan iatrogeneesista sairauksista.
• Mortonin artikkeli oli Phthisiologia, seu exercitationes de phthisi, tribus libris comprehensae
(1689), englanniksi Phthisiologia: Or, a Treatise of Consumptions (1694).
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Esim. vuoroviljelyn ja lantalannoituksen [molemmista, ks. Theofrastos; Sachs] sekä erilaisten
keksintöjen ansiosta maatalous tuotti enemmän ruokaa. Pian ruoka saatiin kuluttajille myös
tuoreena; esim. suolan [ks. Ötzi] merkitys säilöntäaineena väheni [ks. Clausewitz]. Perunan [ks.
Mercator] ulkonäkö [ks. Vesalius] hidasti sen käyttöönottoa. Kun viljaa alettiin varastoida [ks.
Condorcet], nälänhädät [ks. Hammurabi; Boccaccio] kävivät vaurastuvassa Euroopassa harvinaisiksi [ks. Malthus ja Ricardo].
• Hevosen käyttö työjuhtana yleistyi, ja vuonna 1701 Jethro Tull (1674-1741) kehitti rivikylvökoneen.
– Viimeinen villin nautaeläimen, alkuhärän, yksilö oli kuollut vuonna 1627.
• Englannissa perunaa oli mainostanut jo John Forster (England’s Happiness Increased,
1664). Suurinta vastustus oli ehkä Ranskassa [ks. Condorcet].
• Vuosien 1695–1697 nälänhätä Suomessa sai tässä vaiheessa jo harvinaista jatkoa n. 200
vuotta myöhemmin [ks. Brunel].
Teorian puute tuotti ongelmia lääketieteelle. Esim. James Lindin (1716-1794) kliiniset kokeet
osoittivat sitrushedelmien estävän keripukkia (Treatise on Scurvy, 1753). Myös esim. hapankaali
ja (runsaasti syötynä) perunakin suojavat keripukilta. Yleisemmin tultiin puhumaan puutostaudeista [ks. Sachs]. Selittämättömänä tämä korrelaatio [ks. Francis Bacon] oikeanlaisen ravinnon
ja keripukin välillä unohtui kuitenkin pian, vaikka kapteeni Cook [ks. Halley] ehti hyödyntää
tietoa matkoillaan. Lääketiede alkoi kehittyä vasta kun (lähes) näkymättömät taudinaiheuttajat
[ks. Vesalius] löydettiin 1800-luvulla [ks. Pasteur ja Koch; Metšnikov ja Ehrlich].
• Walter Charleton (1619-1707) oli puhunut kontrolliryhmistä vuonna 1654 (idea oli jo vanha, ja mainitaan mm. Raamatussa). Myöhemmin korostettiin sokkotestien merkitystä [ks.
Bernard].
• Pelkkä korrelaatio ei selitä mitään. Data muuttuu tiedoksi vasta kausaalisen [ks. Hume]
selitysmekanismin myötä. Keripukin tapauksessa tarvittiin välittävä tekijä [ks. Mill], Cvitamiini.
Eräisiin ilmiöihin liitettiin spekulatiivisia ’eettereitä’ [ks. Huygens; Newton]. Teoksessa Elementa Chemiae (1724) Boerhaave kritisoi vastaavanlaista ajatusta palavasta aineesta vapautuvasta
’liekkimäisestä’ flogistonista [ks. Lavoisier]. Myös lämpöön liitettiin spekulatiivinen ’neste’ [ks.
Black ja Watt]. Tieteenfilosofia on tehnyt ehkä turhankin suuren numeron näistä teorioista [ks.
Young ja Fresnel; Poincaré].
• Flogiston-hypoteesin vuonna 1718 esittänyt Georg Stahl (1660-1734) perusti teoriansa Johann Joachim Becherin (n. 1635-1682) työhön.
• Sähköön aluksi liitetty neste [ks. Franklin] ei ollut yhtä pahasti virheellinen teoria.

7.26

Giambattista Vico 1668 - 1744

Historian filosofi, joka teoksessa Scienza nuova (Uusi tiede, 1725) vastusti uusia käsityksiä tieteellisistä tutkimuskohteista [ks. Galileo; Descartes]. Tieteen tuli keskittyä ihmisen omiin tekemisiin ja historiaan, joista saa paremmin tietoa kuin Jumalan luomasta luonnosta. Juuri näin
valistusajattelijat [ks. Bayle] tekivätkin.
Vicolle historian kulku oli antiikin tapaan syklistä [vrt. Augustinus], ja hän puhuu jumalien, sankarien ja ihmisten aikakausista. Historialliset edistysaskeleet johtavat elämysten alkuvoimaisuuden katoamiseen; näkemys, joka korostui romantiikan [ks. Herder ja Humboldt; Goethe; Schlegel
ja Schelling] aikakaudella.

7.27

Bernard (de) Mandeville 1670 - 1733

Filosofi, joka muotoili itseorganisoitumisen ja institutionaalisen älykkyyden ideoita aikaisempaa
[ks. Hobbes] selvemmin ja pohjusti utilitaristisen moraalifilosofian [ks. Sokrates; Platon] uutta

7.27. MANDEVILLE

201

nousua [ks. Bentham; Mill]. Mehiläisyhteisöstä kertova runoelma The Grumbling Hive, or Knaves turn’d Honest (1705) painettiin — täydennettynä alkuperäistä tekstiä selittävillä esseillä —
uudestaan useita kertoja nimellä The Fable of the Bees: or Private Vices turned Publick Benefits,
Vols I, II (1714-1732). Etenkin vuonna 1729 ilmestynyt toinen osa edisti materialistista ajattelua
[ks. Gassendi; Hobbes; Locke; Buffon, Hume; Smith].
• Itseorganisoituminen (ja järjestelmäteoriat) ovat sukua kybernetiikalle, joka kehittyi teknologiassa [ks. Black ja Watt], yhteiskuntatieteissä [ks. Ampère] ja biologissa [ks. Bernard].
Koska ylemmän tason ’omalakiset’ ilmentymät ovat yleensä jollain tapaa järjestelmän synnyttämistä olioista riippuvaisia, ontologisen reduktion ajatusta ei täysin hylätä.
– Jonkinlaista teologisesti perusteltua ’spontaanista järjestystä’ oli kuvannut jo JacquesBénigne Bossuet (1627-1704) vuonna 1681.
• Jo klassisia esimerkkejä sosiaalisesta tiedon luomisesta [ks. Platon] ovat interrogatiivinen
päättely [ks. Sokrates] ja deliberatiivinen retoriikka [ks. Aristoteles]. Voidaan puhua interaktiivisesta rationaalisuudesta ja esim. ’jaetusta’ (engl. distributed) kognitiosta. Tuloksia
voidaan ’säilöä’ instituutioiden toimintaan.
Mandevillen mehiläisyhteisö kukoisti jokaisen tavoitellessa omaa etuaan [ks. Hobbes; Spinoza;
Smith]; ”... a most beautiful Super-structure may be rais’d upon a rotten and despicable Foundation” [ks. Montaigne]. Itseorganisoituvassa taloudessa yhteinen hyvinvointi syntyy viime kädessä
yksilöiden luontaisesta ylpeydestä [ks. Aristoteles; More; Hobbes; Bayle; Smith]: ”What promotes and encourages Arts and Sciences, is the Reward, Money and Honour...” [ks. Hobbes; Bayle].
Tarve puolustautua villieläimiä ja lajitovereita vastaan, ja jälkimmäisten vaatiman lakien [ks.
Hammurabi; Solon; Bentham] määritteleminen, loivat järjestäytyneen yhteiskunnan. Kasvanut
väestötiheys ja rauha mahdollistivat työnjaon [ks. Platon; Smith]. ”Nature has design’d Man
for Society, as she has made Grapes for Wine”, so. sosiaalisuus syntyy vasta yksilöä ylemmällä
tasolla, jossa viininteon käymisprosessia vastaa ihmisten vuorovaikutus. Lisäksi: ”... this real Something, this Sociableness, is a Compound, that consists in a Concurrence of several Things...”.
Mandeville oli näin varhainen verkottumisen [ks. Galileo] teoreetikko [ks. Smith; Mill; Simmel].
• Vaikka Mandevillen mielestä ihminen on luonnostaan sosiaalinen, ”It is very unworthy of a
Philosopher to say, as Hobbes did, that Man is born unfit for Society...”, hänen selityksensä
po. sosiaalisuuden taustoista oli yllättävä: ”... Desire as well as Aptness of Man to associate,
do not proceed from his Love of others...”.
Kulttuurievoluutiota [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin] Mandeville kuvasi laivojen avulla. (1) Laivanrakentamistaitoa ei ole ’keksitty’, vaan se on syntynyt pitkällisen prosessin aikana. Mandeville:
”...Works of Art and human Invention are all very lame and defective, and most of them pitifully
mean at first: Our knowledge is advanced by slow Degrees, and some Arts and Sciences require
the Experience of many Ages, before they can be brought to any tolerable Perfection”. (2) Kehitykseen vaikuttavien ihmisten ei tarvitse olla erityisen nerokkaita, vaan ”... Men of ordinary
Capacity...”, eivätkä heidän luontaiset kykynsä kehity edes sukupolvien myötä: ”That we often
ascribe to the Excellency of Man’s Genius, and the Depth of his Penetration, what is in Reality
owing to length of Time, and the Experience of many Generations, all of them very little differing
from one another in natural Parts and Sagacity”. (3) Tällainen prosessi tuottaa myös tuloksia,
joita ei tietoisesti osattaisi etsiä: ”... diligent Enquirers have often stumbled by Chance on useful
Discoveries of Things they did not look for, and which human Sagacity labouring with Design a
priori never would have detected” [ks. Hobbes; Smith].
• 1710-luvulla Englannissa kehitettiin myös sukelluspuku laivojen pohjien tarkastukseen.
Vanhin säilynyt kappale on saman vuosisadan aikana (mahdollisesti jopa Suomessa) tehty
ja Raahessa näytteillä oleva ’Wanha herra’.
• Biologisessa evoluutiossa Mandevillen ajattelu ei ollut yhtä johdonmukaista ja systemaattista (tunteista ja kielestä, ks. alla). Heikki Sarmajan teos Kuka keksi luonnonvalinnan?
(2009) käsittelee aihetta.
Kulttuurievoluutioon tarvitaan myös imitaatiota ja opetusta: ”... the greatest Docility can be of
no use to a Creature, whilst it has nothing to imitate, nor any body to teach it” [ks. myös Darwin].
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(1) Institutionalisoitu älykkyys kuitenkin mahdollistaa tulokset heikommallakin yksilön kyvyllä
oppia. Esim. hallinnossa [byrokratiasta, ks. Hammurabi; Xunzi ja Han Feizi; Caesar] tärkeitä ovat
henkilöiden persooniin sitomattomat instituutiot [ks. Veblen]: ”By dividing the Employments in
a great Office, and subdividing them into many parts, every Man’s Business may be made so plain
and certain, that, when he is a little used to it, it is hardly possible for him to make Mistakes.”
(2) Mandeville suosi myös käytännöllistä [hiljaista, ks. Locke] tietoa ’kodifioidun’ kirjatiedon
kustannuksella. Tässä tilanne oli monimutkaisempi, koska esim. pyrkimys tehdä laivoista aina
vain isompia oli johtanut ongelmiin [ks. Grotius], ja jatkokehitys vaati tieteellisempää otetta [ks.
Brunel]. Toisaalta esim. taloudessa hiljainen tieto luo kilpailuetua [ks. Burke] ja aivotutkimuskin
tuli tukemaan sen merkitystä [ks. Cajal ja Sherrington].
• Kunnianhimo ja kyvykkyys eivät edes pääse vaikuttamaan, jos virat periytyvät aatelissuvuissa. Käytännössä kaikki sosiologit tulivat tutkimaan sosiaalista sulkemista (engl. social
closure). Preussissa hallintoa jo uudistettiin [ks. Kant], ja meritokraattinen [ks. Aristoteles] systeemi levisi laajemmalle Ranskan vallankumouksen [ks. Burke] jälkeen [ks. Herder
ja Humboldt; Mill; Spencer ja Galton].
• Mandeville teki eron ”... between Knowledge, as it signifies the Treasure of Images receiv’d,
and Knowledge, or rather Skill, to find out those Images when we want them, and work
them readily to our Purpose.”
Mandeville oli ensimmäisiä [ks. Locke; Hume; Smith], jotka puolustivat kulutusta [vrt. Machiavelli]. Säästämistä hän piti jopa tuhoisana kansantaloudelle; myöhemmin puhuttiin ’säästäväisyyden paradoksista’. Tämä meni jo liian pitkälle, samoin kuin käsitys tuottamattoman työn
ja esim. kauppatavaran tuhoutumisen (laivojen haaksirikkojen ym.) hyödyllisyydestä (jälkimmäinen tulkittiin kulutuksen ääri-ilmiöksi). Noin sata vuotta myöhemmin aiheesta nousi kiista,
jonka vastustajat voittivat [ks. Malthus ja Ricardo].
• Ongelmallista on jos säästöjä pidetään merkantilistisesti [ks. Machiavelli] arvona sinänsä,
eikä niitä investoida [ks. Petty]. Varsinkin investoinnit teknologiaan lisäävät työntekijöidenkin varallisuutta ja siten myös yleistä kulutusta.
Mehiläisyhteisö tuhoutuu puritaanisen [ks. Luther ja Calvin] moraalin vaikutuksesta. Mandeville argumentoi, ettei kukaan toimi uskonnollisesti motivoitujen ja rationalististen [ks. Kant]
moraalisääntöjen pohjalta, vaan tunteilla ja siten myös terveellä itsekkyydellä oli merkitystä [ks.
Erasmus; Bayle]. Ottamalla vallitsevan moraalikäsityksen vakavasti, kuten Mandeville oli tekevinään, mikään ei voinut olla aidosti hyveellistä (näin siis yllä ”rotten and despicable”). Tämä
oli näennäisesti mahdollista, koska Mandeville käsitteli — ketunhäntä kainalossa — tekojen seuraamusten sijaan niiden motivaatioita. Filosofit alkoivatkin etsiä uutta perustaa moraalille, ja
sekulaarinen utilitarismi syntyi. Mandeville: ”... it is manifest, that when we pronounce Actions
good or evil, we only regard the Hurt or Benefit the Society receives from them...”. Mandeville
ymmärsi myös tunteiden evoluution [ks. Darwin] päälle: ”... it is the Work of Ages to find out
the true Use of the Passions...”. Tunteet ”are born with us, and belong to our Nature”.
• ”... the nearer we search into human nature, the more we shall be convinced, that the
Moral Virtues are the Political Offspring which Flattery begot upon Pride.” Kyse ei ollut
tekopyhyydestä, koska ihmiset eivät näe motivaatioitaan ja ovat tuomittuja itsepetokseen
[ks. Aristoteles; Zenon ja Khrysippos; Francis Bacon; Holyoake; James]. ”... we are ever
pushing our Reason which way soever we feel Passion to draw it...” [ks. Hume].
• Mandevillen teoriassa biologiset tunteet luovat myös kulttuurisidonnaisia ilmiöitä: vaikka
”Honour is the undoubted Offspring of Pride...”, niin ”Honour is acquir’d, and the Rules
of it are taught...”. Hänen moraaliteoriansa perustui erilaisen yhteiskunnallisen evoluution
synnyttämään tapakulttuurien erilaisuuteen, mutta tärkeällä varauksella: perustavanlaiset
moraaliset arvot ovat sellaisia että kaikki ihmiset, jotka ovat kasvaneet järjestäytyneessä
yhteiskunnassa, hyväksyvät ne ”in all Countries, and in all Ages”.
• Mandeville ei esim. väittänyt, että rikollinen toiminta olisi yhteiskunnallisesti hyödyllistä,
ja hän kirjoitti rikollisuuden torjunnasta teoksenkin.
Mandeville lähestyi selvimmin biologista evoluutiota puhekielien synnyn analyysissa [ks. Locke;
Darwin]. Vaikka varhaiset ihmiset puhuivat käsimerkein ja elein, he huomasivat, että ”... the
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Volubility of Tongue, and Flexibility of Voice, were much greater in their young ones [...] some
of these young ones would, either by Accident or Design, make use of this superior Aptitude
of the Organs at one time or other; which every Generation would still improve upon; and this
must have been the Origin of all Languages, and Speech it self...”. Taustalla oli tarve vaikuttaa
lajitovereihin: ”... the first Design of Speech was to persuade others...” [mutta ks. myös Hobbes].
• Koska lajitoverit vastaavat vastasuostuttelulla, Mandevillen ajatus implikoi perustelujen
kierrettä ja dialogisuutta [ks. Sokrates; Platon; Aristoteles].
Dualismin [ks. Descartes] ongelmasta Mandeville kirjoittaa materialistisesti: ”... and a reciprocal
Action upon each other, between an immaterial Substance and Matter, is as incomprehensible
to human Capacity, as that Thought should be the Result of Matter and Motion”. Ja: ”As
there can be no Effect without a Cause, so nothing can be said to happen by Chance, but in
respect to him who is ignorant of the Cause of it”. Sekä ihmiset että eläimet olivat ajattelevia
ja tuntevia ’koneita’ (Free Thoughts, 1729). Vastaavasti Anthony Collins (1676-1729) esitti, että
ajattelu [tietoisuus, ks. Descartes] on sopivalla tavalla kokonaisuudeksi järjestäytyneen, itsessään
ei-ajattelevan, materian ominaisuus [ks. Locke]. Myöhemmin on puhuttu emergenssistä [ks. Mill],
johon liittyy usein mittakaavan kasvu.
• Mandeville: ”We are forced to breathe, before we know it [...] Nature furnishes us with all
the Substance of our Food herself, nor does trust to our Wisdom for an Appetite to crave
it; to chew it, she teaches us by Instinct, and pribes us by Pleasure. This seeming to be an
Action of Choise...”.
• Collins (vuosien 1707-08 kirjeenvaihto): ”...the powers of a System of Matter may intirely
cease upon the least Alteration of a Part of that System...”.
Uskonnolle [ks. Hume] Mandeville ei antanut sijaa edes moraalin alueella [ks. Laozi ja Gautama;
Platon; Bayle]: ”... Nation, that enter’d upon good Manners before they had any Notion of Virtue
or Religion...”. Uskontojen synnyn taustalla hän näki pelon tunteen. Motiivi on ilmeinen: ”It is
very material, therefore, to know the Cause of Evil...”, kun toisaalta ihminen ”... be very prone
to look upon every thing, he enjoys, as his due...”.
• Mandevillen uskontoteorian taustalla oli havainto lasten psykologisesta kehityksestä: ”All
young Children seem to imagine, that every thing thinks and feels in the same Manner as
they do themselves : And, that they generally have this wrong Opinion of Things inanimate,
is evident...”.
– Toisaalta: ”As to religious Matters, prepossessing the Mind, and forcing Youth into a
Belief, is more partial and unfair, than it is to leave them unbiass’d, and uprejudiced
till they come to Maturity, and are fit to judge, as well as chuse for themselves.”
Radikaali oli myös Mandevillen käsitys sukupuolista [ks. Rabelais, vrt. Rousseau]: ”... there is
no Labour of the Brain, which Women are not as capable of performing, at least, as well as
the Men...” [ks. Condorcet; Godwin ja Wollstonecraft; Mill]. Mandevillea ihmetytti moraalin
kohtuuton kiinnostus seksuaalisuuteen [ks. Hume], ja etenkin naisten seksuaalisuuden [ks. Freud]
kahlehtiminen (The Virgin Unmask’d, 1709).
• Mary Astell (1666-1731) oli kysynyt ”If all Men are born free, how is it that all Women
are born slaves?” (Some Reflections upon Marriage, 1700).
Shaftesburyn jaarlin (1671-1713) mukaan rankaiseva suuttumus [ks. myös Westermarck; kostosta, ks. Grotius] synnyttää spontaanisti moraalia ja yhteiskunnallista järjestystä (Characteristics
of Men, Manners, Opinions, Times, 1711). Joseph Butlerin (1692-1752) mukaan myös (itsekäs)
omasta maineesta huolehtiminen voi johtaa samaan (Fifteen Sermons on Human Nature, 1726).
Hän esitti myös, että ihmisten ’passiot’ saattoivat olla ristiriidassa keskenään: ”The same person
hath often contrary principles [...] he may follow one passion and contradict another” [ks. Hume]. Näissä — ja skottilaisessa valistuksessa [ks. Hume; Smith] — otettiin etäisyyttä [Locken]
’tabula rasa’ –filosofiaan ja alettiin puhua ihmisluonnosta. Vaikka syntynyt ajatus ’moraalisesta
aistista’ (engl. moral sense) on liitetty empiiriseen intuitionistiseen etiikkaan, intuitio on hyvin
ongelmallinen termi.
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• Sekä Shaftesburyn että Butlerin ajattelussa naturalistiset ominaisuudet olivat Jumalan
suunnittelemia. He kehittelivät teemaa kuitenkin pidemmälle kuin varhaiseksi moraalifilosofisen intuitionismin edustajaksi mainittu Ralph Cudworth (1617-1688).
• Skottilaisen valistuksen käynnistivät Gershom Carmichael (1672-1729) ja Francis Hutcheson (1694-1746). Hutchesonin teoksessa Inquiry into the Original of Our Ideas of Beauty
and Virtue (1725) postuloitiin ihmisen moraalinen aisti ja ’kiihkoton hyvänsuopuus’ (calm
benevolence). Siinä tehtiin myös estetiikan alaan kuuluva ero kohteen primaaristen ominaisuuksien ja sen synnyttämän sekundaarisen kauneuden idean välille [ks. Boyle; Locke].

7.28

George Berkeley 1685 - 1753

Filosofi, joka jatkoi cogito-ajattelua [ks. Augustinus; Descartes] idealistiseen [ks. Anaksagoras;
Platon; Leibniz] huippuunsa. Berkeleylle esim. pöytien ja tuolien olemassaolo on havaituksi tulemista (”esse est percipi”), koska ne muodostuvat ideoista materian sijaan [esim. neutraalista
monismista, ks. Spinoza]. Teoksia mm. Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge
(1710) ja Three Dialogues between Hylas and Philonous (1713).
• Berkeleyn mukaan Amerikka tulisi ottamaan paikan läntisen maailman johtajana [vrt.
Voltaire]; mm. runo On the Prospect of Planting Arts and Learning in America (1728).
Kärsimyksen ongelmalle [ks. Plotinos; Leibniz] Berkeley esitti kaksi ratkaisua: (1) ilman pahuutta
hyvä ei näkyisi, ja (2) paha on perspektiiviharha. Molempien on nähty vähättelevän kärsimystä. Hän pohjusti moraaliteoreettista emotivismia korostaesaan, että kielellä välitettiin ideoiden
lisäksi toimintaan vaikuttavia ”passioita” [vrt. Hume; Smith; Peirce]. Berkeley esitti myös vierassieluisuuden ongelman: mistä tiedämme, että muilla ihmisillä on sielu ja sielunelämää? Vastaus oli ihmisten kyky vaihtaa ajatuksia puheen avulla. Analogisesti myös Jumalan olemassaolo
voidaan todistaa sillä, että luonto puhuttelee meitä [ks. Tuomas].
• Vierassieluisuutta vastaa modernissa psykologiassa ’mielen teoria’ [ks. myös Tylor, Tarde
ja Baldwin].
Havaintopsykologiassa [ks. Hume; Wundt] Berkeleyn ajattelu edusti radikaalia representationalismia: kokemusmaailma ei käsittele ulkoista maailmaa vaan päänsisäistä ’virtuaalitodellisuutta’
[sense datum –teorioista, ks. Aristoteles; Descartes]. Tieteelliset teoriat eivät kuvaa todellisuutta
tai olemassa olevia objekteja, vaikka voivat olla hyödyllisiä kokemuksen selittäjiä [instrumentalismista, ks. Geminus; Mach].
• Berkeleyn mukaan (syvyyssuuntaisia) etäisyyksiä itsessään ei voi nähdä, so. aistia: kyse
on kokemuksen tuottamasta assosiaatiosta [ks. Hume], johon ei liity laskennallisuutta [ks.
Descartes; Wheatstone].
Representationalismia kutsutaan myös epäsuoraksi realismiksi tai epistemiologiseksi dualismiksi.
Toinen ääripää on naiivi (suora) realismi. Viittaavat merkitysteoriat [ks. Mill] ja pragmatismi
[ks. Peirce] tarjoavat lääkkeitä molempiin.
• Moderni representationalismi ei perustu sense-dataan. Tämä aiheuttaa kiistoja ja väärinymmärrystä.

7.29

Rudolph Jacob Camerarius 1665 - 1721 ja Stephen
Hales 1677 - 1761

Kasvitieteilijöitä [ks. Gesner ja Cesalpino; Darwin; Sachs]. Camerarius todisti kasvien lisääntyvän
suvullisesti ja Hales tutki juuripainetta ja haihtumisimua. Kasvien ja hyönteisten välinen suhde
tuli tutkimuksen kohteeksi, samoin kuin kasvien jalostus; pölytys liittyy näihin. Levitäkseen
ympäristössään kasvit voivat tehdä yhteistyötä muidenkin eläinten kanssa. Lisäksi Hales tutki
eläinten verenkiertoa [ks. Harvey] ja oli myös kemisti.
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• Kasvianatomiaa olivat kehittäneet etenkin Marcello Malpighi (1628-1694) ja Nemehiah
Grew (1641-1712).
Siemenkasveilla on — juurten, varren ja lehtien lisäksi — joko kukka/kukkia tai kävyn kaltaisia
kukintoja. Edelliset, joita kutsutaan koppisiemenisiksi, voivat olla puita, pensaita, varpuja tai
ruohoja. Jälkimmäiset, paljassiemeniset kasvit, ovat melkein aina puita, ja siten paljon harvinaisempia. Camerarius osoitti, että koppisiemenellinen alkio syntyy kukan pölytyksessä, heteiden
siitepölyn saapuessa emille (Epistola de sexu plantarum, 1694). Etanoilla juuri havaittu kaksineuvoisuus auttoi kun Camerarius jakoi kasvit kukkien perusteella. Yksineuvoisissa kukissa on
vain joko heteet tai emit, ja itse kasvit ovat joko yksi- tai kaksikotisia riippuen siitä, voivatko
erilaiset kukat olla samassa yksilössä (edellisillä kyllä, jälkimmäisillä ei). Kaksikotisilla kasviyksilöillä on siis selvä ’sukupuoli’. Kaksineuvoisissa kukissa on sekä heteet että emit, eli yksittäiset
kasviyksilöt ovat (yksikotisten tapaan) sukupuolettomia. Sukupuolettomuus ei estä suvullista
lisääntymistä, eli kasvit voivat olla ristipölytteisiä.
• Siemenkasvien lisäksi on itiökasveja [ks. Lyell], joissa kukkien/kukintojen sijaan on itiöpesäkkeitä. Esim. sammaleet ovat itiökasveja.
• Heteet ja emit ovat nk. siitoslehtiä. Siitepölyä tuottavat heteiden ponnet ja vastaanottavat
emien luotit (yks. luotti).
• Osa kasveista on itsepölytteisiä. Monet voivat lisääntyä myös ilman siemeniä, ja tällä partenogeneesillä eli neitseellisellä syntymisellä on kasveilla monia muotoja. Esim. somaattisen
partenogeneesin apomiktisen version toinen päätyyppi, kasvullinen (vegetatiivinen) lisääntyminen, selittää esim. pistokkaat [ks. Weismann].
• Grew oli spekuloinut, että heteet ja siitepöly vastaisivat eläinkoiraiden sukuelintä ja siemennestettä (The Anatomy of Plants, 1682), ja John Ray (1627-1705) oli tukenut teoriaa
[hänet tunnetaan myös varhaisena taksonomina, ks. Gesner ja Cesalpino; Linné].
– Tällaisista yhtäläisyyksistä huolimatta kasvien lisäksi myös hyönteisten lisääntyminen
poikkeaa usein nisäkkäiden varsin suoraviivaisesta lisääntymisestä.
Camerarius uskoi tuulen auttavan siitepölyn levittämisessä; myöhemmin on puhuttu aerobiologiasta. Samalla hän näki mahdollisuudet keinotekoiseen kasvien risteyttämiseen [muulista, ks.
Aristoteles]. Thomas Fairchild (n. 1667-1729) risteytti kasvilajeja 1710-luvulla. Joseph Gottlieb
Kölreuter (1733-1806) osoitti, että kasviristeymät saivat perintönsä sekä koiraalta että naaraalta. Hän myös päätteli tulostensa olevan seurausta tarkoista biologisen luonnon laeista [ks. Mendel]. Vaikka enemmän tai vähemmän tiedostettua kasvien ja eläinten valintajalostusta oli tehty
jo vuosituhansia, risteytysjalostuksen myötä siitä tuli tiedettä [maatalouden kehityksestä, ks.
Boerhaave; Sachs].
• Ilmassa on myös pieniä hyönteisiä, sieni-itiöitä, bakteereja ja viruksia. Puhutaan ilmaplanktonista (engl. aeroplankton) ja bioaerosoleista [ks. van der Waals]. Siitepöly ja sieni-itiöt
aiheuttavat allergioita.
• Kölreuter löysi kasveista ilmiön, jota nykyään kutsutaan sytoplasmiseksi urospuoliseksi
steriiliydeksi ja joka osoittaa että geeneillä (joista ei vielä tiedetty mitään) voi olla omia
intressejä [ks. Darwin].
• Robert Bakewell (1725-1795) jalosti kotieläimiä, etenkin lampaita, ja vaikutti työllään evoluutioteorian kehitykseen [ks. Darwin].
Kölreuter täydensi myös Camerariuksen työtä löytämällä hyönteispölytyksen. Vuonna 1793 Christian Konrad Sprengel (1750-1816) esitti, että kasvit ovat sopeutuneet yhteispeliin hyönteisten
kanssa [ks. Lyell; Darwin]. Kukkien värikirjo, tuoksut ja muodot — nykytiedon mukaan jopa
sähkökenttä — mainostavat kukissa olevaa sokeripitoista mettä pölyttäjähyönteisille. Tämä molempia osapuolia hyödyttävä symbioosin muoto, mutualismi, ei perustu lajien yksilöiden älykkyyteen vaan lajien koevoluutioon. Vastaavasti esim. myrmekofiliassa kasvit tarjoavat mettä niitä
puolustaville muurahaisille.
• Kukkien negatiivista sähkövarausta vastaa esim. mehiläisten lentämiseen liittyvän kitkan
luoma positiivinen varaus. Kukalla käyvä hyönteinen vaimentaa kukan sähkökenttää, joka
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palaa entiselleen vasta mesivaraston täydennyksen jälkeen. Näin mehiläiset voivat keskittyä
mettä sisältäviin kukkiin.
• Myös loisinta eli parasitismi edustaa symbioosia, vaikka siinä vain loinen hyötyy isännästään. Symbioosia edustavat myös eräät mutualismin ja parasitismin väliset muodot [ks.
Spencer ja Galton].
Suojakuoren ja ravintovaraston kanssa siemenkasvin alkio muodostaa siemenen. Menestyäkseen
kasvien pitää levittää myös niitä. Joissain tapauksissa tähän riittää tuuli ja vesi. Monet koppisiemenelliset kasvit tuottavat hedelmiä, jotka tarjoavat siemenen/siementen lisäksi eläimiä houkuttelevaa ravintoa. Tässä termiä käytetään sen kasvitieteellisessä merkityksessä, joka poikkeaa
arkikielestä. Esim. pähkinät ovat kuivia aukeamattomia hedelmiä ja marjat — joihin lasketaan
mm. banaani ja tomaatti — ovat meheviä hedelmiä. Myös palkokasvien palko on hedelmä, samoin kuin heinäkasvien jyvä. Maassa lopulta itävä siemen tuottaa taimen, jolla on alkeisjuuri,
alkeisvarsi ja (tyypillisesti) sirkkalehtiä. Jälkimmäisiä käytetään jakamaan siemenkasveja erilaisiin ryhmiin.
• Hedelmä kehittyy emin sikiäimestä samalla kun emin luotti ja nk. vartalo surkastuvat.
Eräät kasvit keräävät vararavintoa, puhtaasti omiin tarkoituksiinsa, kasvattamalla joko juuria tai
maavartta. Edellisistä syntyy juureksia (engl. root vegetable), jälkimmäisistä (stem vegetables)
mukuloita (tuber) ja esim. sipuleita (bulb). Porkkanat ovat juureksia ja perunat mukuloita. Kyse
voi olla (kaksi- tai monivuotisten kasvien) talvehtimiselimistä tai kasvullisista lisääntymiselimistä
(ks. yllä).
• Vihannes ei ole kasvitieteellinen termi, vaan mikä tahansa syötävä kasvi tai kasvin osa, jota
ei pidetä viljana tai (arkikielen) hedelmänä tai pähkinänä: esim. lehdet, varret, maaversot ja
juuret. Ruokapöydässä tomaattikin on vihannes. Yrtit ja mausteet ovat vielä asia erikseen.
Hyönteisten tutkimus, entomologia, kehittyi. René Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757)
esim. havaitsi, että hyönteisten hyvin tehokas lisääntyminen ei näkynyt kannoissa samalla tavalla
[ks. Malthus ja Ricardo]. Hän päätteli paperiampiaisten avulla, että ihminenkin voisi valmistaa
paperia puuaineksesta lumpun sijaan [ks. Brunel]. Toisaalta Réaumur havaitsi myös hiilipitoisuuden merkityksen eri raudan muodoille [ks. Fu Hao; Albert; Black ja Watt].
• William Kirby (1759-1850) tunnetaan teoksessta Introduction to Entomology (1815–1826).
Hales tutki veden nousua (putkilo)kasvien juurista latvukseen (Vegetable Staticks, 1727). Juuripaineen olemassaolon lisäksi hän vakuuttui, että myös lehdissä tapahtuva haihtuminen, so. haihtumisimu, helpotti veden ylösvirtausta. Haihtumisimu perustuu veden suureen koheesioon eli
molekyylien välisten sidosten voimaan, johon liittyy myös prosessia auttava kapillaari-ilmiö [ks.
Newton; Laplace]. Nykyään sen tiedetään olevan veden nousulle juuripainetta tärkeämmän tekijän. Lisäksi Hales oletti kasvien lehtien ottavan osan ravinnosta suoraan ilmasta [vrt. Helmont],
mikä myöhemmin todistettiin; hän jopa spekuloi valon mahdollisella merkityksellä [yhteyttämisestä, ks. Priestley ja Ingenhousz; N. T. de Saussure].
• Kasvit kuljettavat veden mukana kemiallisia aineita ja — kuten myöhemmin todettiin —
saavat vedestä yhteyttämiseen tarvittavan hapen [ks. Fischer].
– Korkeimmat puut ovat yli satametrisiä, ja on laskettu että noin 130 metriä korkeammat puut eivät enää kykenisi ’imemään’ vettä ylös asti.
– Puun rungon rakenne: sydänpuu, vuosirenkainen puuaines (ksyleemi), jälsi (josta puu
kasvaa sisään ja ulospäin), nila, kaarna. Puuaines, joka toimii tukirakenteena ja (aineita kuljettavana) johtosolukkona, on suurimmalta osalta kuollutta ainetta: em. prosessit ovat fysiikkaa.
• Jean Antoine Nollet (1700-1770) teki juuripaineen selittävästä osmoosista havaintoja vuonna 1748 ja Dutrochet [ks. N. T. de Saussure] vuonna 1828 [myöhemmästä teoriasta, ks. van’t
Hoff ja Arrhenius].
– Suolainen kasteluvesi johtaa normaalin osmoosin häiriintymiseen.
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• Kasvien osuutta veden kokonaishaihdunnassa maasta ilmakehään kutsutaan transpiraatioksi. Muu haihtuminen on evaporaatiota [ks. Dalton]. Haihduttaminen viilentää kasveja
samalla tavalla kuin hikoilu eläimiä, eli ilmiöön liittyy lämpökemia [ks. Black ja Watt].
Teoksessa Haemastaticks (1733) Hales tutki myös verenkiertoa ja -painetta. Kemistinä hän kehitti
laitteen, jonka avulla kaasuja [ks. Helmont; Boyle] pystyttiin erottelemaan ja keräämään talteen
[ks. Cavendish]. Tällä oli suuri merkitys myöhemmälle kehitykselle [ks. Priestley ja Ingenhousz;
Lavoisier]. Hales huomasi myös, että hiilestä pystyi eristämään palavaa kaasua [ks. Cavendish].
• Malpighi oli löytänyt hiussuonet vuonna 1661.

7.30

Montesquieu eli Charles Louis de Secondat 1689 1755

Yhteiskuntafilosofi ja valistusajattelija [ks. Bayle; Mandeville; Voltaire; Hume; Smith; Kant].
Vaikka oli [Burken kanssa] kollegoitaan konservatiivisempi, teoksessa Persialaisia kirjeitä (Lettres
persanes, 1721) Montesquieu arvosteli itsevaltaista hallintomuotoa, kirkkoa ja yhteiskunnallisia
epäkohtia. Hänen päätyönsä oli De l’espirit des lois (1748).
• Kirjeissä kaksi muslimia etsii Euroopasta syitä islamilaisen sivilisaation ongelmiin [ks.
Ghazali ja Zhu Xi]. Tällaisia matkoja tehtiin myös todellisuudessa, koska Osmanien valtakuntaa [ks. Regiomontanus], jota oli jo heikentynyt [ks. Luther ja Calvin], oli nöyryytetty
lisää Wienissä vuonna 1683 [Krimin sodasta, ks. Kropotkin]. Shiialainen safavidien Persia
oli pappien hallinnassa [ks. Gesner ja Cesalpino], ja 1740-luvulla syntyi uudenlainen sunniislamilainen fundamentalismi [ks. Laozi ja Gautama], wahhabismi [vrt. Luther ja Calvin;
Holyoake].
– Islamilaisessa maailmassa kirjojen painaminen [ks. Ibn Khaldun; Gutenberg] alkoi
vuonna 1784 (1729 oli lyhytaikainen yritys). Kun 1800-luvun puolivälissä länsieurooppalaisista lukutaitoisia oli yli puolet [ks. Mill], islamin alueella luku oli noin 2%.
– Pääasiassa Nader Ferganyn (s. 1944) kirjoittamassa YK:n raportissa Creating Opportunities for Future Generations (200211 ) arvioidaan, että edeltäneellä vuosituhannella
arabian kielelle käännettiin yhtä paljon kirjoja kuin Espanjassa julkaistaan yhdessä
vuodessa.
• Montesquieu esitti Rooman rappion [ks. Gibbon] syyksi liiallista kasvua hallintomuotoon
nähden. Suuruus johti sisällissotiin, eikä välttämättömien palkkasotilaiden motivaatio ollut
riittävä.
Montesquieu vertaili tasavaltalaisuutta (demokratia ja/tai aristokratia), monarkiaa ja despotismia [ks. Aristoteles; Machiavelli; Bodin]. Hän määritteli ’poliittisen hyveen’, so. isänmaallisuuden, joka tunnetasolla kuvaa yksilön suhdetta yhteiskunnallisiin instituutioihin [ks. myös Hume].
Vaikka tätä hyvettä esiintyy sekä tasavalloista että monarkioista, vain edellisessä se on hallintomuodon perusta, jälkimmäisen hyödyntäessä kunniaa. Isänmaallisuus kumpuaa siis hyvistä
laeista ja perusvapauksista [ks. Herodotos ja Thukydides; Cicero] kansanhengen tms. sijaan [ks.
Rousseau; Burke; Herder ja Humboldt]. Vaikka vapaus johtaa myös konflikteihin, sen ei Montesquieun mukaan tarvitse olla pelkästään huono asia [ks. Machiavelli]. Despotismissa länsimaisittain ymmärrettävät lait korvautuvat lähinnä tapakulttuurilla. Kiinan [ks. Leibniz] despotismin
Montesquieu selitti maantieteellä, joka teki hallitsemisen helpommaksi ja joka vaati keinokastelun organisointia. Qing-dynastian (1644-1912) aikana Kiina alkoi köyhtyä [ks. Kropotkin].
• Montesquieu itse kannatti perustuslaillista monarkiaa [ks. Locke], koska epäili etenkin demokratian vaativan epärealistista hyveellisyyden määrää. Hän kuitenkin määritteli demokratian lähes kommunismiksi [ks. More; Rousseau; Marx].
11 Arab
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• Myöhemmässä liberalismissa ajateltiin, että konfliktit voidaan kesyttää ja hyödyntää kilpailuna ei vain kaupassa, vaan myös ajattelussa [ks. Mill]. Tässä kuvaan tulee politiikka.
• Euroopassa vuoristot, joet ja metsät suosivat erillisten, kilpailevien valtioiden syntyä. Montesquieu ei kuitenkaan ollut jyrkkä ympäristödeterministi [ks. Polybios; Varenius], ja muut
valistusajattelijat vielä vähemmän [ks. Voltaire].
– Abbe Jean-Baptiste Du Bos (1670-1742) oli tuonut ilmastodeterminismiin myös ajallisen ulottuvuuden ja selittänyt näin sivilisaatioiden syntyä ja tuhoa (Réflexions critiques sur la poësie et sur la peinture, 1719).
Montesquieun vallanjako-opin mukaan (1) lainsäädäntö-, (2) toimeenpano- ja (3) tuomiovalta oli
erotettava toisistaan [ks. Polybios; Locke]. Tämän hän katsoi toteutuneen Englannissa; sen sijaan
Ranskan vallankumous jätti jälkeensä keskitetymmän hallintomallin [ks. Burke]. Yhdysvaltain
perustuslaki, joka valmisteltiin Locken ja Montesquieun linjoilla, hajotti valtaa ehkä liikaakin
(checks and balances –ajattelu), estäen tehokkaan päätöksenteon. Myös ’neljäs valtiomahti’ oli
jo syntynyt valtiosta riippumattomien (4) sanomalehtien muodossa [ks. Locke; Bentham].
• Montesquieun mukaan lait pitää suhteuttaa kansan tapoihin ja perinteisiin.
• Tiedonvälityksen ja propagandan [ks. Holyoake] välissä on ’suostuttelu’, joka kuului esim.
poliittisesti sitoutuneelle lehdistölle alusta alkaen.
• Lehdistön sijaan myöhemmin puhuttiin yleisemmin mediasta ja nykyisin vain julkisuudesta.
Valtioiden välisen kaupan [ks. Albert; Malthus ja Ricardo; Smith] Montesquieu katsoi edistävän
rauhaa [ks. Kant; Mill].
• Samuel Ricard (1637-1717) kirjoitti jo vuonna 1704 ’lempeästä kaupasta’, joka yhdistää
ihmisiä yhteisen edun nimissä: ”Through commerse, man learns to deliberate, to be honest,
to acquire manners, to be prudent and reserved in both talk and action.” Myöhemmin
ajatusta on kannatettu [ks. Smith] ja vastustettu [ks. Marx]. Vuonna 1713 Abbé de Saint
Pierre esitti, että yhteinen hyöty vapaassa kansainvälisessä kaupassa edistää rauhaa.

7.31

Voltaire eli François-Marie Arouet 1694 - 1778

Kirjailija, humanisti ja valistusfilosofi [ks. Bayle]. Voltaire vastusti kirkkoa, orjuutta, kidutusta
ja epäinhimillisiä rangaistuksia, sotia ja militarismia. Hyvällä hallinnolla oli merkitystä, ja oikeusvaltio [ks. Magna Carta; Locke] ei vain suojele [ks. Hobbes] vaan myös palvelee [ks. Spinoza;
Hume] kansalaisiaan.
Voltaire oli deisti [ks. Grotius], joka kannatti uskonnonvapautta ja valtion ja kirkon eroa. ”Murskatkaa se kurja” oli hänen taisteluhuutonsa kirkkoa ja taikauskoa vastaan. Luonnontieteitä Voltaire sivusi teoksella Sir Isaac Newtonin filosofian alkeet (1736). Toisaalta Voltaire puolusti myös
ihmisten oikeutta olla väärässä!
• Voltaire: ”Ellei Jumalaa olisi, hänet pitäisi keksiä”.
Romaanissa Candide (1759) Voltaire pilkkasi [Leibnizin] uskonnollisesti perusteltua rationalismia [ks. Spinoza]. Teoksen päähenkilö on tohtori Pangloss, joka pitää maailmaamme parhaana
mahdollisena. Todellisuus oli kuitenkin jotain muuta. Esim. vuoden 1755 Lissabonin maanjäristyksessä [ks. Hooke ja Leeuwenhoek] oli kuollut kymmeniätuhansia ihmistä, ja vuosien 1756-1763
seitsenvuotista sotaa voidaan kutsua ensimmäiseksi maailmansodaksi. Toisaalta Voltaire epäili
rahvaan valmiutta demokratiaan [ks. Solon], ja häneltä on peräisin lause ”kaikki kansan hyväksi,
ei mitään kansan kautta” [ks. myös Montesquieu].
• Jonathan Swiftin ihmiskuntaa pilkkaava (1667-1745) Gulliverin retket (Gulliver’s Travels,
1726), yksi kaikkien aikojen ilkeimmistä teoksista [vrt. Moren utopia], oli osoitus valistusajan suorapuheisuudesta.
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• Seitsenvuotinen sota alkoi Itävallan (Habsburgien monarkian) kanssa kinastelleen Preussin
hyökätessä Saksin vaaliruhtinaskuntaan. Lopulta sotaan liittyivät melkein kaikki suuret
Euroopan maat.
• Euroopassa käydyn sodan lisäksi Amerikassa käytiin nk. Suurta siirtomaasotaa (1754-1763,
engl. French and Indian War) Iso-Britannian ja Ranskan välillä, molempien hyödyntäessä
myös mantereen alkuperäisasukkaita. Sodan hävinnyt Ranska menetti siirtomaa-alueensa,
mutta lopulta niin teki myös Iso-Britannia [ks. Burke].
– J. Fenimore Cooperin (1789-1851) romaani Viimeinen mohikaani (The Last of the
Mohicans, 1826) kertoo siirtomaasodasta.
– Voltaire ei ymmärtänyt miksi ”muutamasta eekkeristä lunta” piti taistella [vrt. Berkeley].
Voltaire oli ehtinyt ennakoida vuoden 1720 Missisippin kuplaa [ks. Petty; Smith], joka oli syntynyt kun John Law [ks. Petty] auttoi Ranskan kuningasta huonosti hoidetun valtiontalouden
pelastamisyrityksessä. Efektiivisesti kyse oli siitä, että paperirahaa painettiin huoletta [ks. Bodin]. Taloutta ei uskallettu järkeistää myöhemminkään, ja talousongelmat olivat vuosisadan lopun vallankumouksen tärkein syy [ks. Burke]. Vallankumoukselliset tietenkin jatkoivat rahan
painamista.
Voltairen kulttuurihistoriallinen [ks. Pausanias; Plinius; Tacitus; Marx] teos Essai sur les mœurs
et l’esprit des nations (1756) käsitteli positiiviseen sävyyn Kiinaa, Intiaa ja muslimimaailmaa
[ks. Leibniz; Rousseau]. Modernista kaikkeudenhistoriasta hän ei kuitenkaan olisi pitänyt, koska
teoksessa Filosofinen sanakirja (Dictionnaire philosophique, 1764) erotti luonnonhistorian varsinaisesta historiasta.
• Voltaire viittasi taantuneisiin Kreikkaan, Italiana ja Egyptiin vastauksena niille, jotka pitivät esim. ilmastoa merkittävänä tekijänä yhteiskunnan kehitykselle [ks. Polybios; Varenius;
Montesquieu].

7.32

Daniel Bernoulli 1700 - 1782 ja Thomas Bayes 1701 1761

Matemaatikkoja, joiden tutkimukset todennäköisyydestä [ks. Fermat ja Pascal] liittyivät rationaalisuuden käsitteeseen. Bernoullin työ liittyi mm. odotetun hyödyn (engl. expected utility) ja
rajahyödyn (engl. marginal utility) käsitteisiin, Baysin käsitellessä inversiota. Bernoulli oli myös
fyysikko. Abraham De Moivre (1667-1754) pohjusti tilastotiedettä [ks. Gauss; Comte; Spencer
ja Galton].
• Daniel Bernoulli oli merkittävän matemaatikkosuvun jäsen; esim. variaatiolaskentaa [ks.
Lagrange] pohjustanut Johann Bernoulli (1667-1748) oli hänen isänsä. Setä Jacob (16551705) ja serkku Nicolaus (1687-1759) mainitaan alla.
Vuonna 1713 Nicolaus Bernoulli keksi uhkapeleihin liittyvän Pietarin paradoksin. Gabriel Cramer
(1704-1752) analysoi sitä vuonna 1728 tavalla, joka lähestyi odotetun hyödyn teoriaa. Itse teorian
esitti kuitenkin Daniel Bernoulli artikkelissa Specimen theoriae novae de mensura sortis (1731,
julkaistu 1738). Ihmiset valitsevat mieluummin varman 5 euroa kuin kolikonheitolla määrätyn 0
tai 10 euroa: vaikka odotettu rahallinen summa on sama, odotettu hyöty, utiliteetti, ei ole.
• Utiliteetti muodosti pohjan kysynnän ja tarjonnan laille [ks. Guan Zhong; Albert; Locke;
Smith; Mill; Marshall].
• Daniel Bernoullin artikkeli julkaistiin englanniksi nimellä Exposition of a new theory on
the measurement of risk (195412 ).

12 Econometrica,

22, 23-36, 1954

210

LUKU 7. JÄRJEN AIKAKAUSI 1600-1830

Yksinkertaisimmillaan rationaalisen valinnan teoria olettaa rajatun joukon toisiaan poissulkevia
vaihtoehtoja X ja niitä koskevan preferenssijärjestyksen R siten, että aRb tarkoittaa toimijan
suosivan a:ta enemmän kuin b:tä, so. ei koskaan valitse b:tä jos a on mahdollinen. Vähimmäisoletukset ovat, että R on täydellinen (engl. complete) ja transitiivinen. Tärkeä rationaalisuuskriteeri
on myös riippumattomuus irrelevanteista vaihtoehdoista. Utiliteetti kuvaa valintojen johdonmukaisuutta suhteessa toisiinsa ja valitsijan arvoihin, mitä ne sitten ovatkin: tässä ei esim. oleteta
itsekkyyttä. Kyse on siis keinorationaalisuudesta [ks. Pythagoras]. Valinnat kertovat todellista
preferensseistä.
• Täydellisyys: Kaikki vaihtoehdot voidaan asettaa keskinäiseen paremmuusjärjestykseen, eli
joko aRb tai bRa. Yksi ilmeinen laajennus on sallia samanarvoisuus.
• Transitiivisuus: Jos a on parempi kuin b ja b parempi kuin c, niin a on parempi kuin c.
Sen vastakohtaan, intransitiivisuuteen, liitetään taloustieteessä rahapumppu (engl. money
pump) ja uhkapeleissä hollantilainen kirja (Dutch book).
Daniel Bernoulli alkoi ymmärtää, että rationaalinen valinta oli arveltua monimutkaisempi ilmiö
[vaalimatematiikasta, ks. Condorcet]. Edellä utiliteetti oli vain preferenssien järjestystä eli hyöty
ordinaalista (engl. ordinal). Bernoulli huomioi myös kardinaalinen (cardinal) utiliteetin, mikä
mahdollistaa utiliteettifunktion luomisen. Tämä korosti psykologian merkitystä päätöksenteossa
[ks. Hume].
• Myöhemmin utiliteettiteoria voitiin tällä perusteella erottaa odotetun hyödyn teoriasta.
Objektiivisten todennäköisyyksien lisäksi päätöksentekoon vaikuttavat subjektiiviset mielipiteet
tappioiden ja voittojen merkityksestä. Ihmisillä on monia, usein jopa keskenään ristiriitaisia haluja, jotka jalostuvat realistisemmiksi tavoitteiksi [ks. Pythagoras]. Keinot näiden saavuttamiseen voivat olla riskipitoisia [vakuutuksista, ks. Albert; Hooke ja Leeuwenhoek; Halley; Black ja
Watt]. Näin ihminen voi esim. tyytyä vähempään jos (riittävän) tavoitteen saavuttamisen todennäköisyys sen ansiosta paranee. Riskiaversioon (riskinkarttamiseen) liittyy määritelmällisesti
konkaavi utiliteettifunktio. Vastaavasti tietyn suuruisen lisärahan utiliteetti on kääntäen verrannollinen jo olemassa olevaan varallisuuteen [ks. Bodin]. Tällä vähenevällä rajahyödyllä [ks.
Malthus ja Ricardo; Marshall] on moraalifilosofisia implikaatioita [ks. Bentham]. Lisäksi tietyn
suuruinen rahanmenetys tuntuu pahemmalta kuin saman suuruinen lisäraha.
• Sananlasku ’parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla’ kuvaa järkevää riskiaversiota.
Vaihtoehtoisesti sillä voi selittää tahdonvoiman [ks. Sokrates] puutetta ja kunnianhimottomuutta.
• Jo olemassa olevan varallisuuden utiliteetin oletettiin riippuvan vain sen suuruudesta. Myöhemmin havaittiin, että esim. naapurin varallisuus muodostaa referenssipisteen myös omalle
varallisuudelle [ks. Veblen]. Myös ihmisen oma taloushistoria muodostaa referenssin, mutta
tämä keksittiin vasta 1900-luvulla.
• Havaintopsykologissa tultiin myöhemmin samantyyppisiin tuloksiin [ks. Wundt].
Odotetun hyödyn ja rajahyödyn käsitteet pohjustivat (tilastollista) päätösteoriaa (engl. decision
theory), joka on yksi rationaalisen valinnan muoto [ks. Poincaré]. Siinä todennäköisyydet tulkitaan ulkoisen maailman frekvensseiksi, so. objektiivisiksi. Tilastollisuuden lisäksi Jacob Bernoulli
oli käyttänyt todennäköisyyden määritelmänä subjektiivista luottamuksen astetta (Ars conjectandi, postuumisti 1713). Molempia teorioita kehiteltiin [ks. Laplace] ja pragmatismi hyväksyi
molemmat [ks. Peirce]. Tilastollinen tulkinta oli kuitenkin suositumpi. Bayesin pohjustustyöstä
huolimatta subjektiivisia todennäköisyyksiä hyödynnettiin päätösteoriassa vasta 1900-luvulla.
• Matemaattista päätösteoriaa täydentää institutionaalista päätöksentekoa tutkiva psykologia ja sosiologia [ks. Condorcet].
• Toisin kuin klassisessa todennäköisyydessä, tilastollisessa versiossa alkeistapausten todennäköisyydet voivat poiketa toisistaan, ja tapahtuman (empiirinen) todennäköisyys on sen
suhteellisen osuuden eli frekvenssin raja-arvo.
• Ymmärrettiin että rationaaliseen valintaan liitetty tietoinen laskennallisuus oli psykologisesti epäuskottavaa. Tarvittiin evolutiivista ajattelua ennen kuin kognitiiviseen alitajun-
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taan [ks. Leibniz] perustuva ekologinen rationaalisuus toi teorialle uudenlaista psykologista
uskottavuutta.
• Yhdenlaista (arkista) todennäköisyyttä on myös maailman taipumus toimia tietyllä tavalla
[ks. Pythagoras].
Jacob Bernoulli pohjusti myös suurten lukujen lakia. Kun esim. kolikkoa heittää tarpeeksi monta
kertaa, kruunujen suhteellinen määrä lähestyy arvoa 0,5. Normaalijakauman esittänyt de Moivre osoitti, että sitä voi käyttää approksimaationa hyvin erilaisissa tilanteissa (Approximatio ad
summam terminorum binomii (a + b)n in seriem expansi, 1733). Tätä kutsutaan nykyisin todennäköisyyslaskennan keskeiseksi raja-arvolauseeksi (engl. central limit theorem, CLT). Yhdessä suurten lukujen lain kanssa se muodostaa tilastotieteen perustan. Asiaa todisteltiin yleisellä
tasolla vielä 1900-luvulla, mutta de Moivren tapailemaa varhaista diskreettien satunnaismuuttujien erikoistapausta kutsutaan de Moivren-Laplacen lauseeksi [koska Laplace pystyi todistamaan
sen].
• Normaalijakauman eli kellokäyrän de Moivre esitti teoksessa Doctrine of Chances (1718).
Myöhemmät painokset sisälsivät jo CLT:n. De Moivre tutki myös eläkevakuutuksia [ks.
Halley].
• Poimimalla riippumattomasti samasta perusjoukosta useita otoksia, niiden keskiarvot noudattavat normaalijakaumaa riippumatta alkuperäisen jakauman muodosta. Jos esim. laskee
kruunujen määrän 32 kolikonheitolle tuhansia kertoja, saa jakauman jonka huippu on 16
kruunun kohdalla ja jonka leveys on normaalijakauman leveys.
• Muuttujat, joiden arvot riippuvat useista vaikuttavista tekijöistä, noudattavat usein normaalijakaumaa. Satunnaisvirhe on tästä esimerkki [ks. Gauss].
• Vaikka kahden normaalijakautuneen ryhmän välillä ei näkyisi eroa suurenkaan enemmistön
osalta (eli käyrien kattamat alat ovat melkein päällekkäisiä), kaukana keskiarvoista erot
voivat olla hyvinkin suuria. Tämä on totta kun (1) jakaumien keskiarvossa on pieni ero
mutta leveydet ovat samat ja kun (2) jakaumien keskiarvot ovat samat mutta leveydessä
on pieni ero.
Bayesin vieläkin vaativampaa teoriaa pidetään nykyään usein rationaalisuuden mallina. Bayes kehitti tavan hyödyntää uutta empiiristä tietoa todennäköisyyksien tarkentamiseen (Essay towards
solving a problem in the doctrine of chances, 176313 ). Teoria hyödyntää ehdollista todennäköisyyttä P (A|B), eli tapahtuman A todennäköisyyttä ehdolla B. Määritelmällisesti
P (A|B) =

P (A ∩ B)
P (B)

Kirjoittamalla vastaava yhtälö P (B|A):lle ja huomioimalla että leikkaus ∩ on symmetrinen,
saadaan
P (B|A)
P (A|B) =
× P (A)
P (B)
Bayesin teoriassa P (A) on A:n prioritodennäköisyys (hypoteesi) ja P(A|B) A:n posterioritodennäköisyys ehdolla B. Ehto vastaa tilanteesta saatua, todennäköisyyttä muuttavaa uutta lisätietoa.
Esimerkki auttaa tässä14 . Oletetaan että potilas saa positiivisen testituloksen (+) sairaudesta S.
Testin kyky löytää olemassa oleva sairaus on 90% ja positiivisista tuloksista 9% on virheellisiä.
Mikä on todennäköisyys että potilas todella sairastaa po. tautia? Oletetaan että 1% ihmisistä
kärsii po. sairaudesta; tätä perustasoa (engl. base rate) P (S) = 0, 01 käytetään hypoteesina.
Bayesin kaava on P (S|+) = k × P (S), missä k = P (+|S)/P (+). Jaettava P (+|S) = 0, 90 eli
em. 90%. Jakaja P (+) on positiivisen testituloksen todennäköisyys ylipäätään eli 0,01×0,90 +
0,99×0,09 = 0,0981 ≈ 0,1. Näin k = 0,90/0,1 = 9 ja P (S|+) = 9 × 0,01 = 0,09 eli 9%.

13 Philosophical Transactions of the Royal Society, 53, 370-418, 1763, postuumisti Richard Pricen (1723-1791)
toimittamana
14 Pinker (2021)
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• Perustason huomiotta jättäminen tuottaa hyvin monenlaisia tilastollisen ajattelun virheitä.
Tärkeä Bayesin teorian moderni sovellusalue on havaintopsykologinen [ks. Hume; Kant] signaalintunnistus ja hypoteesien testaus [ks. Helmholtz] eli em. päätösteoria. Jopa uuden tiedon sovittaminen vanhaan liittyy asiaan [ks. Zenon ja Khrysippos]. Teoria soveltuu myös todennäköisyysjakaumiin; tällöin puhutaan baysilaisesta tilastotieteestä. Bayes halusi etsiä ilmiöiden syitä niiden
seurauksia havainnoimalla; nykyään puhutaan inversiosta. Mittaustulokset ja niitä tuottaneiden monimutkaisten mittalaitteiden vastefunktiot liittyvät tähän. Myös kausaalisuuden ongelma
liittyy asiaan [ks. Hume].
• On puhuttu ’bayesilaisista aivoista’.
• Vaikka puhtaasti tilastollisella aineistolla voitaisiin tutkia kausaalisuuttakin, tutkija haluaa
tuntea myös kausaalisuutta välittävän mekanismin.
Fysiikassa Daniel Bernoulli osoitti, että putkessa virtaavan nesteen [ks. Euler] nopeuden kasvua
vastaa paineen lasku (Hydrodynamica, 1738). Teknologian lisäksi ilmiöllä on merkitystä esim.
artikulatorisessa fonetiikassa [ks. Broca ja Wernicke]. Lisäksi Bernoulli korjasi Antoine Parentin
(1666-1716) vuonna 1704 esittämää vesimyllyn [ks. Arkhimedes; Boëthius; Albert] teoriaa [jatkosta, ks. Black ja Watt]. Hän jopa selitti Boylen lakia varhaisella kineettisellä kaasuteorialla
[ks. Thompson; Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin].
• Bernoullin yhtälöön liittyy Giovanni Battista Venturin (1746–1822) keksimä Venturi-ilmiö,
jota tultiin hyödyntämään mm. tyhjiötekniikassa [ks. Maxwell]
Matematiikassa Bernoulli tutki mm. osittaisdifferentiaaleja [ks. Euler], jotka liittyvät esim. värähtelevään soittimen kieleen [ks. Pythagoras; Galileo].
• Osittaisdifferentiaaleja tutki myös Jean le Rond d’Alembert (1717-1783). Teoksessa Dimension (1754) hän piti aikaa neljäntenä ulottuvuutena [ks. Riemann].
Bernoulli päätyi myös inhimillisen pääoman, mm. lahjakkuuden, koulutuksen ja kokemuksen,
käsitteeseen, jonka hän laski ’varallisuuteen’ kuuluvaksi. Aihe oli tärkeä klassiselle taloustieteelle
[ks. Smith; Marshall].

7.33

Carl von Linné 1707 - 1778

Biologi, joka luokitteli eliökuntaa [ks. Aristoteles; Theofrastos; Gesner ja Cesalpino]. Taksonomiaa oli kehittänyt lähinnä Ray [ks. Camerarius ja Hales], ja Linné esitti oman systeeminsä
teoksessa Systema naturae (1735).
• Muita biologian systematisoijia olivat Buffon [ks. Buffon] ja Lamarck [ks. Darwin]. Jälkimmäisen Systême des animaux sans vertèbres (1801) oli tärkeä teos.
• Suomen Lajitietokeskuksella on verkkopalvelu laji.fi.
Kaksiosaiset latinankieliset nimet koostuvat suvun ja lajin nimestä tässä järjestyksessä. Järjestelmä auttoi näkemään eliöiden välisiä samankaltaisuuksia ja kehittämään evoluutioteorioita
[ks. Darwin]. Linné mm. nimesi ihmisen Homo sapiensiksi, viisaaksi ihmiseksi. Michel Adansonin (1727-1806) ja Antoine-Laurent de Jussieun (1748-1836) töiden jälkeen taksonomiset tasot
olivat: pääjakso, luokka, lahko, heimo, suku ja laji (engl. phylum, class, order, family, genus,
species). Ylemmällä kuntatasolla (kingdom) erotettiin vain kasvit ja eläimet, joihin myös mikrobit [ks. Hooke ja Leeuwenhoek] yritettiin sijoittaa. Pääkuntatasoa eli domeenia (domain) ei
määritelty vielä 1800-luvullakaan [ks. Spencer ja Galton], eli bakteerien [ks. Pasteur ja Koch]
erilaisuus ymmärrettiin hyvin hitaasti.
• Linné määritteli Homo-sukua varten oman lahkon, kädelliset, joiden raajat ovat sopeutuneet tarttumiseen [ks. myös Willis; Lyell]. Ne kuuluvat nisäkkäiden luokkaan.

7.34. BUFFON

213

• Tasoilla voi olla ala- ja ylätasoja. Esim. nisäkkäät kuuluvat selkäjänteisten pääjakson alatasoon (alajaksoon) selkärankaiset. Muut alatasot ovat vaippaeläimet ja suikulaiset.
– Selkärankaisten nikamat puuttuvat muilta selkäjänteisiltä.
– On ehdotettu, että selkäjänteiset pitäisi tulkita pääjakson ylätasoksi (yläjaksoksi),
jolloin em. kolme alatasoa olisivatkin varsinaisia pääjaksoja sen alla.
• Koska Linné ei uskonut evoluutioon, orangin sijoittaminen Homo-sukuun ei tuottanut hänelle ongelmia. John Edward Gray (1800-1875) määritteli isoihmisapinoiden heimon Hominidae vuonna 1825.
Linnén kannattaman luonnonteologian [ks. Huygens] mukaan luonnossa vallitsi Jumalan valvoma
sopusointu ilman olemassaoloon liittyvää taistelua. Hän puhui ’luonnontaloudesta’ johon liittyi
mm. ravintoketjun käsite – luonnonteologiaa voidaan pitää (hyvin) alkeellisena ekologiana [ks.
Humboldt; Comte]. Se oli myös selvästi kreationistista [ks. Cicero; Holyoake].
• William Paleyn (1743-1805) Natural Theology (1802) korosti eläinten ominaisuuksien suunnitelmallisuutta ja täydellisyyttä: elävällä luonnolla täytyy olla luojansa samaan tapaan
kuin monimutkaisella kellolla on tekijänsä [ks. Boyle; Hume].
Vuonna 1729 De Mairan [ks. Halley; Buffon] huomasi kasvien vuorokausirytmin [ks. Albert] säilyvän pimeässäkin: kasveilla oli sisäinen kello. Linné esitti että kasvit nukkuvat (Somnus plantarum,
1755). Myös eräiden kukkien tapaa seurata aurinkoa tutkittiin [ks. da Vinci; Darwin].
• Linné spekuloi mahdollisuudella luoda kello kukkansa tiettyinä hetkinä päivän aikana avaavista ja sulkevista kasveista. Kovin tarkasta kellosta ei ole kyse, ja säätilakin vaikuttaa
kukkien aikatauluun.
Linnéllä oli vaikeuksia hyväksyä ajatusta hyönteisiä syövistä kasveista, vaikka John Ellis (n.
1710-1776) kuvaili hänelle kärpäsloukkua vuoden 1769 kirjeessään. Yleisemmin puhutaan lihansyöjäkasveista [ks. Darwin].
• Ilmiön taustalla on kasvien typen tarve [ks. Sachs].
1700-luvun lopulla Ruotsissa vaikutti runoilija Carl Michael Bellman (1740-1795, esim. Fredmanin epistolat, 1790).

7.34

Georges Louis de Buffon 1707 - 1788

Biologi ja geologi, aikansa tunnetuimpia tiedemiehiä. Päätyönsä Histoire naturelle (1749-1789)
44 osaa Buffon kirjoitti avustajiensa kanssa. Buffonin mukaan ihminen oli eläin, joka muistaa kokemansa ja oppii niistä. Ihminen sopeutuu ympäristöönsä [esim. käyttämällä vaatteita kylmässä
ilmastossa, ks. Varenius] ja myös muuttaa sitä.
• Buffon oli Linnén pahin kilpailija; Linné jopa nimesi erään pahanhajuisen kasvin hänen
mukaansa!
• Charles-Georges Le Roy (1723-1789) julkaisi teoksen eläinten käyttäytymisestä (Lettres sur
les animaux, 1762).
• Vaikka lintujen muutosta oli ollut puhetta antiikista asti, myös hibernaatiolla oli spekuloitu.
Thomas Bewick (1753-1828) esitti todisteita muuton puolesta teoksessa A History of British
Birds, Vol 1 (1797). Kyse on behavioristisesta lämpösäätelystä.
– Eliöiden toiminnan ja käyttäytymisen vuodenaikaista ja vuosittaista vaihtelua, fenologiaa, tutki mm. Gilbert White (1720-1793) teoksessaan The Natural History and
Antiquities of Selborne (1789).
Buffonin alkionkehitysopissa [ks. Harvey; Schleiden ja Schwann] sikiö muodostuu vanhempien
lisääntymisjärjestelmien ’orgaanisista hiukkasista’. Vaikka ennaltamuodostusopista oltiin pääsemässä eroon, alkionkehitykseen liitettiin nyt ulkopuolinen ’olemusvoima’ (entelekia, élan vital,
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...), joka muovasi alkujaan hahmotonta massaa. Sama ajatus liitettiin yleensäkin orgaanisiin yhdisteisiin. Tämä vitalismi [ks. Spinoza; Schlegel ja Schelling] menetti suosiotaan vasta kun kemistit osoittivat, että orgaaninen kemia tottelee kemian lakeja siinä missä epäorgaaninenkin, ja että
orgaanisia yhdisteitä voidaan syntetisoida epäorgaanisista [ks. Berzelius]. Buffon ennakoi myös
evoluutioteoriaa [ks. Mandeville; Hume; Smith; Darwin].
• Vuonna 1759 Caspar Friedrich Wolff (1733-1794) osoitti kananpojan elinten muotoutuvan
vähitellen: kyse ei siis ollut pelkästä kasvusta. Artikkelissa De Formatione Intestinorum
(1768-6915 ) hän spekuloi alkion jonkinlaisen kerrosrakenteen olemassaololla [ks. Schleiden
ja Schwann].
• Katolisen kirkon painostuksesta Buffon perui väitteen hevosen ja seepran sukulaisuudesta.
Vuonna 1745 Buffon esitti, että planeetat syntyivät komeetan törmättyä aurinkoon ja irrotettua siitä ainetta ympäröivään avaruuteen. Tämä selittäisi miksi kaikilla planeetoilla on samansuuntainen pyörimisliike auringon ympäri ja miksi niiden ratatasot olivat niin lähellä toisiaan.
Katastrofiteoriat kilpailivat planeettojen kehitysteorioiden [ks. Kant; Laplace] kanssa pitkään,
komeetan vaihtuessa esim. ohi kulkevaksi toiseksi tähdeksi. Kehitysteoriat — joissa alkutilan ei
oletettu olleen sulan — pääsivät lopulta voitolle. Nykyään planeettojen syntyä pidetään luonnollisena vaiheena itse tähden synnyssä.
• Maupertuis’n [ks. Euler] mittaukset Suomen Lapissa 1736-1737 osoittivat maapallon olevan pyörähdysellipsoidin muotoisen [ks. Newton]. Buffon piti tätä todisteena (väärälle)
komeettateorialleen.
• Nykyisessäkään teoriassa ei väkivaltaisilta kappaleiden välisiltä törmäyksiltä vältytä, ja
Buffonin teoria muistuttaakin hieman kuun synnyn impaktiteoriaa.
Vuonna 1765 de Mairan [ks. Halley; Linné] argumentoi, että maapallolla täytyi olla sisäinen lämmönlähde. Tältä pohjalta Buffon johti maapallon iän [ks. Halley] kokeellisesti, kuumien kappaleiden jäähtymisen perusteella [ks. Fourier]. Teoksessa Les Époques de la nature (1779) esitetyllä
— tietenkin vielä aivan liian pienellä — arviolla, 74 832 vuotta, oli suuri merkitys geologian [ks.
Lyell] ja evoluutioteorian [ks. Darwin] kehitykselle. Maanjäristykset [ks. Hooke ja Leeuwenhoek]
ja vuoristot selitettiin vielä pitkään maapallon jäähtymisestä johtuvana kutistumisena ja pinnan
rypistymisenä [ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin].
• Mairanin väite perustui laskuihin auringonvalon ja lämpötilan vaihteluista vuoden aikana ja
havaintoon, että lämpötila kohosi kaivoksissa alaspäin mentäessä. Myös aktiiviset tulivuoret antoivat viitteitä maapallon sisuksen kuumuudesta. Puhutaan geotermisestä energiasta
ja geolämmöstä [ks. Tesla].
• Patrick Brydone (1736-1818) esitteli — teoksessa A Tour through Sicily and Malta (1773)
— Etna-tulivuoren laavavirtauksia todisteena yli 6000 vuotta vanhasta maapallosta [ks.
Beda].
Vuonna 1746 Jean-Étienne Guettard (1715-1786) piirsi ensimmäiset geologiset kartat [maantieteestä, ks. Varenius]. Tulivuoritoimintaan liittyvät (1) magmakivet (engl. igneous rocks) oli
tunnettu jo pitkään. Mantereiden kuorelle tyypillinen graniitti kuuluu magmakivien alalajiin,
syväkiviin (plutonisiin kiviin). Vuonna 1760 Giovanni Arduino (1713-1795) puhui (2) sedimenttikivistä, irtainten maalajien kerrostuneista kovettumista. James Hutton (1726-1797) esitti, että
vuorten eroosiossa [ks. Ibn Sina] syntyvä materia voi paitsi sedimentoitua niin myös sulaa ja
muodostaa jäähtyessään uutta kiveä, joka päätyy uusien vuorten materiaaliksi (Theory of the
Earth, 1788). Puutteellisenakin tämä teoria määritteli (3) metamorfiset kivet. Hutton päätteli
kulutusprosessien liittyvän myös maa-aineksen syntyyn [ks. Sachs]. Buffonin tapaan hän päätteli
maapallon olevan aikaisemmin ymmärrettyä vanhemman. Kivet muodostuvat mineraaleista [ks.
Werner].
• Nicolas Desmarest (1725-1815) päätteli kivianalyysillä, että monet muinaiset tulivuoret
olivat sammuneet.
15 dans

les Mémoires de l’Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg, 1768-69
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• Sedimentaatio on aineen kulutusta, kuljetusta ja kerrostumista. Kulutusprosesseja ovat
rapautuminen (engl. weathering) ja eroosio.
• Eroosiota aiheuttavat tuuli, sade, (muu) liikkuva vesi ja myös jää. Liikkuvaa vettä edustavat vuorovesi [ks. Kant; Laplace; Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin], tuulen aiheuttamat
aallot [myrskyistä, ks. Henry; Maury] ja jokien virtaava vesi. Tuulen ja liikkuvan veden
tehoa lisäävät niiden mukana kulkeutuva hiekka ja sora [sadeveden happamuudesta eli kemiallisesta rapautumisesta, ks. Lyell].
– Jään aiheuttamaa eroosiota tutkinut Jens Esmark (1763-1839) esitti vuonna 1823
teorian jääkausista [ks. Agassiz ja Croll].
– Vaikka kasvillisuus ei yleensä kärsi eroosiosta, huonoon kuntoon päästetty viljelysmaa
kärsii [ks. Sachs].
– Sadevesi tuottaa esim. karstimaata.
• James Hall (1761-1832) osoitti, että sedimenttikivilajeihin kuuluvasta kalkkikivestä [ks.
Berzelius; Lyell] saadaan suurissa paineissa kuumennetamalla metamorfista kivilajia, marmoria [ks. Herodotos ja Thukydides].
– Liuskeisuus (engl. schistosity) tarkoittaa metamorfoosin synnyttämää kiven yhdensuuntaisrakennetta. Liuskekivet halkeavat helposti laatoiksi; esim. saviliusketta on
käytetty kattoihin.
• Vuonna 1757 Mihail V. Lomonosov (1711-1765) tuki ajatusta fossiilisten polttoaineiden
biologisesta alkuperästä [ks. Libavius; Lyell].
Buffonin Essai d’arithmétique morale (1777) sisälsi ensimmäiset yritykset luoda peliteorian [ks.
Hobbes; Hume] matematiikkaa [ks. Ampère].

7.35

Leonhard Euler 1707 - 1783

Matemaatikko, jonka työ sivusi myös tähtitiedettä ja fysiikkaa. Euler kontribuoi lähes jokaiseen
matematiikan haaraan ja kirjoitti vaikutusvaltaisia oppikirjoja (n. 856 julkaisua). Fysiikassa hän
mm. sovelsi mekaniikan lakeja [ks. Newton] pyörimisliikkeeseen ja hydrodynamiikkaan eli nesteiden mekaniikkaan.
• Euler osallistui myös tieteen popularisointiin [ks. Babbage; Faraday; Poincaré] teoksessa
Lettres à une princesse d’Allemagne (1760-1761).
Euler vaikutti matemaattisten merkintöjen muotoutumiseen nykyisen kaltaiseen muotoon. Hän
kehitti lukuteoriaa [ks. Fermat ja Pascal] ja kompleksimuuttujien teoriaa. Vuonna 1736 hän pohjusti topologiaa [ks. Leibniz; Poincaré] ratkaisemalla Köningsbergin siltoihin liittyvän reittiongelman. Julkaisussa Methodus inveniendi lineas curvas (1744) hän kehitti menetelmää, joka johti
myöhemmin osittaisdifferentiaaliyhtälöihin [ks. Bernoulli ja Bayes]. Kuulussa oppikirjassa Introductio in analysis infinitorum (1748) Euler esitti eksponentti- ja trigonometristen funktioiden
yhteyden, eix = cos(x) + i × sin(x); asettamalle x = π saadaan Eulerin suosikkiyhtälö. Vuonna
1768 Euler käsitteli logiikkaa nimeään kantavien diagrammien avulla [ks. Mill; Peirce].
Eulerin Methodus inveniendi/Additamentum II (1744) määritteli pienimmän vaikutuksen [engl.
least action, ks. Heron; Fermat ja Pascal] periaatteen modernilla tavalla. Luonnon pyrkimykseen
’minimoida kustannuksia’ liitettiin variaatiolaskenta [ks. Lagrange].
• Pierre Maupertuisin (1698-1759) vuoden 1744 artikkeli aiheesta oli ongelmallinen. Myöhemmin hän sovelsi periaatetta mekaniikkaan Eulerin tavoin.
Teoksessa Theoria motus planetarum et cometarum (1774) Euler esitti, että planeetan kiertoliikkeen keskipiste ei ollut aurinko [ks. Kepler], vaan auringon ja ko. planeetan painopiste [ks.
Doppler ja Foucault]. Hän käsitteli myös kolmen kappaleen ongelmaa [ks. Lagrange; Poincaré].
• Eulerin beetafunktiolle on löytynyt käyttöä modernin fysiikan säieteoriassa.
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Vuonna 1747 Euler esitti että väriaberraation [ks. Snell] voisi korjata akromaattisilla linsseillä.
Vaikka jopa Newton oli asiaa epäillyt, po. linssejä kehiteltiin jo. Teos Dioptrica (1769-1771)
käsitteli optiikkaa ja mm. erilaisia aberraation lajeja laajemminkin.
• Chester Moore Hall (1703-1771) oli keksinyt akromaattisen linssin viimeistään vuonna 1733,
mutta se jäi salaisuudeksi. John Dollond (1706-1761) kaupallisti oman versionsa 1750luvulla.
Teoksessa Theoria motus corporum solidorum seu rigidorum (1765) laajensi Newtonin liikelakeja
jäykkien kappaleiden pyörimisen kuvaamiseen. Täysin moderni pyörimisliikkeen kuvaus syntyi
vasta 1800-luvun lopulla [ks. Doppler ja Foucault].
• Vuonna 1743 John Sersonin (k. 1744) kehittämä hyrrään pohjautuva laite pohjusti gyroskooppia.
Jo vuonna 1727 Euler spekuloi kappaleeseen kohdistuvan jännityksen ja sen aiheuttaman venymän/puristuman suhteella ja liitti siihen aineen kimmokertoimen, ensimmäisen nk. elastisen
kertoimen [ks. Hooke ja Leeuwenhoek]. Giordano Riccati (1709-1790) teki aiheesta ensimmäiset
mittaukset (Delle vibrazioni sonore dei cilindri, 178216 ).
• Koska Young [ks. Young ja Fresnel] teki samoja mittauksia vuonna 1807, kimmokerrointa
on kutsuttu myös Youngin moduuliksi.
Nesteisiin soveltuva elastinen moduuli on puristusmoduuli. Kun Euler johti nestevirtaukselle
[ks. Bernoulli ja Bayes] mekaniikan toisen lain mukaisen yhtälön, hänen ideaalinesteensä oli
vielä kokoonpuristumaton. John Cantonin (1718-1772) mittaukset vuonna 1762 osoittivat veden
puristuvan jossain määrin kasaan. Moderni hydrodynamiikka, joka huomioi myös viskositeetin,
kehittyi myöhemmin [ks. Brunel].
• Koska nesteet (kiinteiden aineiden tavoin) välittivät ääniaaltoja, täydellinen kokoonpuristumattomuus oli mahdotonta.
Euler käänsi saksaksi Benjamin Robinsin (1707-1751) teoksen New Principles of Gunnery (1742)
sitä samalla parantaen. Länsimaisen sivilisaation kyky puolustaa etujaan sotilaallisesti kasvoi, ja
taustalla oli myös uusin tiede ja matematiikka [ks. Cardano; Clausewitz].
• Robins keksi mm. uuden tavan — ballistisen heilurin — testata ruudin [ks. Roger Bacon]
ja sitä käyttävien käsiaseiden tehokkuutta. Hän kirjoitti myös rihlatusta kivääristä, jossa
luoti saadaan — tarkkuutta parantaen — pyörimään akselinsa ympäri (Observations of
the nature and advantage of rifled barrel pieces, 1747). Musketeista [ks. Agricola] alettiin
päästä vähitellen eroon [ks. Brunel].

7.36

Benjamin Franklin 1706-1790

Fyysikko ja valtiomies. Vaikka Franklin tunnetaan parhaiten sähköä [ks. Thales; Gilbert] koskevista tutkimuksista, hän vaikutti myös laajemmin geofysiikassa. .
Sähkövarauksen kaksinainen luonne ja siihen liittyvät veto- ja poistovoimat olivat jo tiedossa,
vaikka yksityiskohdat olivat vielä epäselviä [elektronista, ks. Thomson]. Sähköä tuotettiin vielä
vanhaan tapaan hankaamalla [ks. Fermat ja Pascal; paristosta, ks. Volta], mutta sitä kyettiin
nyt myös varastoimaan alkeellisiin kondensaattoreihin.
• Vuonna 1729 Stephen Gray (1666-1736) jakoi aineita johteiksi tai eristeiksi niiden sähkönjohtokyvyn mukaan [ks. Ohm].
16 Memorie

di Matematica e di Fisica della Società Italiana delle Scienze, 1, 444-525, 1782
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• Vuonna 1733 C. F. Du Fay (1698-1739) määritteli sähkön kaksikomponenttiseksi nesteeksi
[vrt. Boerhaave].
• Ewald Jürgen von Kleist (1700-1748) ja Pieter van Musschenbroek (1692-1761) olivat keksineet kondensaattorit (’Leydenin pullot’) toisistaan riippumatta vuonna 1745 [ks. Faraday].
Vuoden 1752 leijakokeilla Franklin osoitti salaman [ks. Thales; van der Waals] olevan sähköisen
ilmiön ja keksi ukkosenjohdattimen. Hän piti sähköä yksikomponenttisena nesteenä, jonka ylitai alijäämä määräsi positiivisen tai negatiivisen varauksen. Vuonna 1761 Ebenezer Kinnersley
(1711-1778) osoitti sähkövirralla kuumennetun metallilangan tuottavan valoa, ja vuonna 1785
William Morgan (1750-1833) ajoi sähkövirtaa lasiputkessa, johon oli luotu osittainen tyhjiö [ks.
Boyle]. Nämä työt johtivat hehkulamppuihin ja tyhjiöputkiin [ks. Edison].
• Vuonna 1730 Johann Georg Estor (1699-1773) havainnoi yläsalamoita.
• George Pocock (1774–1843) tutki leijan tarjoaman kineettisen energian mahdollisuuksia.
Nykyään tältä pohjalta suunnitellaan tuulivoimaloita.
Geofyysikkona Franklinia kiinnosti muutkin säähän [ks. Hooke ja Leeuwenhoek; Dalton] liittyvät
ilmiöt. Hän mm. havaitsi Amerikan itärannikon myrskyjen tulevan mantereen poikki lännestä
[ks. Henry; Spencer ja Galton]. Kärsiessään Islannin tulivuorten vuosien 1783-86 purkauksista
Pariisissa hän havaitsi, että ilmakehään purkautuneet epäpuhtaudet laskivat lämpötilaa laajoilla
alueilla (Meteorological imaginations and conjectures, 187417 ). Kesästä 1816 tuli tässä mielessä kuuluisa [ks. Goethe]. Vuosien 1783-84 nälänhädät vaikuttivat osaltaan Ranskan vallankumoukseenkin [ks. Burke]. Lisäksi Franklin tutki Golfvirran [ks. Maury] kulkua päiväntasaajalta
Pohjois-Atlantille [ks. Mercator; Thompson].
• Tulivuorenpurkauksiin [ks. Plinius; Justinianus] liittyviä kylmiä episodeja koettiin vuosina myös 1601, 1641-1643, 1666-1669, 1675 ja 1698-1699. Purkaukset sattuvat pidemmälle
pienelle jääkaudelle [ks. Boccaccio; Halley].
Franklin kuvasi ihmistä työkaluja [ks. Charles Bell; Brunel] valmistavaksi eläimeksi. Hänen kirjoituksistaan on löydettävissä kapitalismia [ks. Albert; Machiavelli; Smith] tukevaa protestanttista
etiikkaa [ks. Luther ja Calvin]; hänen mielestään ’aika on rahaa’. Voidaan puhua myös porvarillisista hyveistä, jotka tulivat osaltaan nostamaan maailmaa köyhyydestä [ks. Black ja Watt].
Vaikka ansaitsemisesta oli näin tullut hyve, kulutus ei sitä vielä ollut [ks. Locke; Smith; Veblen].
Franklin esitti myös, että se joka asettaa turvallisuuden vapauden edelle, ei ansaitse kumpaakaan
[vallankumouksesta, ks. Burke].
• John Wesley (1703-1791) havaitsi, että ahkeruus ja säästäväisyys tekivät hänen perustamansa metodistisen kirkon jäsenistä varakkaita, ja piti tätä ongelmana.
Vuonna 1774 Franklin osoitti ihmeparantaja Franz Anton Mesmerin (1734-1815) ’hoitojen’ perustuvan lumevaikutukseen [kuten suuri osa ajan ’oikeastakin’ lääketieteestä, ks. Montaigne; Boerhaave]. Mesmer onnistui kuitenkin hypnotisoimaan potilaitaan, mikä oli uusi ilmiö [ks. Freud].
• Taivuttelevaa viestintää kutsutaan suggestioksi, ja hypnoosi on sen erikoistapaus. Myöhemmin on puhuttu myös mielenhallinnasta ja aivopesusta.
• Vuonna 1800 John Haygarth (1740-1827) tutki lumevaikutusta systemaattisemmin. Lumelääkettä kutsutaan myös plaseboksi.
Franklin levitti sanomalehdissä [ks. Galileo; Locke] valeuutisia [disinformaatiosta, ks. Holyoake] sekä hyötymistarkoituksessa (Titan Leeds –episodi) että yhteiskuntakriittisesti (Polly Baker
–episodi) soveltamalla ’hevonkukun palautesilmukkaa’: toisiltaan uutisia kopioivat mediat luovat
toiston avulla illuusion vahvistetusta tiedosta.

17 Manchr.
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David Hume 1711 - 1776

Valistusfilosofi [ks. Bayle], joka empiristinä [ks. Hobbes; Locke] vierasti metafysiikkaa ja pohjusti siten positivistista filosofiaa [ks. Comte]. Vaikka Humea pidettiin skeptikkona [ks. Pyrrhon;
Cicero; Montaigne], hän teki selvän eron radikaalin ja maltillisen skeptisismin välille ja kannatti
nimenomaan jälkimmäistä. Aivan erityisen kiinnostunut hän oli ihmisluonnosta [ks. Mandeville;
Smith]. Hume edusti skottilaista valistusta, kuten tekivät myös esim. Thomas Reid (1710-1796)
ja Humen ystävä Smith [muista, ks. Mandeville].
• Skotlannin ja Britannian yhdistyttyä vuonna 1707 oli syntynyt Iso-Britannia.
Hume esitteli filosofiansa teoksessa A Treatise of Human Nature (1739-40) ja toisti paljolti samat
asiat uudessa muodossa teoksissa Tutkimus inhimillisestä ymmärryksestä (An Enquiry Concerning Human Understanding, 1748, 1751) ja An Enquiry Concerning the Principles of Morals
(1751). Ajattelu (”agitation of the brain”) oli Humelle tuntemusten ja kokemusten vähän kerrallaan opittua ja tavaksi tullutta assosioimista [ks. Aristoteles; Locke]. Käsitteet Hume jakoi sensorisiin ja abstrakteihin siten, että edelliset ovat välittömiä; vauva ymmärtää esim. PUNAISEN
ilman sitä koskevaa teoriaakin [ks. Locke; Helmholtz].
• Assosiatismia kehitti myös David Hartley (1705-1759).
• Vuonna 1754 Horace Walpole (1717-1797) lanseerasi termin serendipisyys yllättäville, sattumalta tehdyille löydöille. Tieteessä tämä tapahtuu yleensä aihepiiristä, joka tunnetaan
erityisen tarkasti ja jossa osataan tehdä löydöistä myös oikeita johtopäätöksiä.
Humen assosiatismiin liittämä kausaalisuuden regulariteettiteoria johtaa mm. induktion ongelmaan [vrt. Kant]. Kausaalisuus ei ole triviaali asia edes luonnontieteessä, ihmistieteistä puhumattakaan [ks. Dilthey ja Windelband]. Vaikka erilaisten riippuvuussuhteiden verkostot [ks. Zenon
ja Khrysippos; Mill; James] tekevät ’kausaalisuuden itsensä’ näkemisen vaikeaksi, pysyäkseen selväjärkisinä ihmisten on kuitenkin uskottava pelkkää korrelaatiota vahvempaan kausaalisuuteen.
Näin Hume edusti skeptisismin lisäksi myös pragmatismia [ks. Peirce]. Kausaalisuudestakin hän
esitti konkreettisemman kontrafaktuaaliteorian [ks. Herodotos ja Thukydides]: ”where, if the first
object had not been, the second never had existed”.
• Kausaalisuus vaati Humenkin mielestä paikallisen läheisyyden ja ajallisen seuraamisen lisäksi syyn ja seurauksen yhdistävän välttämättömän syyn. Korrelaatio on dataa, kausaalinen selitys tietoa [ks. Boerhaave].
Pragmatistinen Reid, joka arvosti kadunmiehen ajattelua enemmän kuin filosofisia spekulaatioita, puhui terveen järjen filosofiasta (An Inquiry into the Human Mind on the Principles
of Common Sense, 1764). Hän vastusti Humen skeptisismiä hieman kantilaiseen tapaan, mutta
idealismiin turvautumatta: ihmiskunnan yhteinen ’aisti’ syntyy ajattelua mahdollistavista perusarvostelmista. Esim. aistihavainto (engl. perception) koostuu ’aistimuksesta’ (engl. sensation) ja
automaattisesta uskomuksesta jonkun ulkopuolisen olemassaoloon. Yleisemmin käsitteiden synty oli alisteista propositioille [ks. Abélard] ja vaati niiden analyysiä [ks. Zenon ja Khrysippos;
Locke; Mill].
Humen teonfilosofiassa [ks. Aristoteles] uskomukset (engl. belief), halut (desire) ja esim. toiveet
ja pelot vaikuttavat käyttäytymiseen [ks. Descartes; Peirce; Frege]. Psykologiassa puhutaan mm.
kognitiivisista ja affektiivisista [ks. Aristoteles] asenteista. Uskomukset ovat puhtaimpia kognitiivisia asenteita, haluihin ym. liittyessä myös affektiivisuutta ja sen mukana usein konatiivisia
(engl. conative) tekijöitä, so. ’käyttäytymisellisiä aikomuksia ja taipumuksia’ [ks. Zenon ja Khrysippos; Spinoza]. Nämä asenteet tekevät meistä toimijoita [ks. Pythagoras; Charles Bell].
• Halu juomaan saa ihmisen ylös nojatuolista, jos tietää (omaa uskomuksen) että jääkaapissa
on olutta [ks. Bernoulli ja Bayes].
• Normien (ks. alla) selittämiseksi on myöhemmin spekuloitu (ehkä tarpeettomiin) normatiivisista asenteista [ks. Dilthey ja Windelband].
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Halut ovat laajempi käsite kuin vietit (engl. drive) eli motivationaaliset vaistot [instinct, ks.
Darwin]. Kaikki eläimet esim. hakeutuvat veden ja ruoan äärelle, ja affektit liittyvät ainakin
kemiallisiin aisteihin [ks. Parmenides ja Zenon]. Pian puhuttiin myös lajikohtaisista tunteista
esim. estetiikassa (ks. alla).
• Motivaatiot, virittyneisyys (engl. arousal), vietit ja tunnereaktiot (emotion) ovat MADEtiloja [ks. James]. Niiden erottelu ja suhteet ovat vieläkin tieteellisen tutkimuksen alaisia.
Järki oli Humelle halujen ja ’passioiden’ orja, koska järki ei yksin riitä toiminnan motivointiin
[ks. Platon; Aristoteles; Zenon ja Khrysippos; vrt. Tuomas]. Tästä ei välttämättä seuraa paheellisuutta [ks. Mandeville], vaikka lyhyen tähtäimen hyödyt voivat viedä voiton pitkän tähtäimen
hyödyistä. Toisaalta esim. valtiovallan asettamat rangaistukset [ks. Ötzi; Platon; Bentham] tekivät lainkuuliaisuudesta myös lyhyen tähtäimen intressin.
• Vaikka Hume epäili ’puhtaiden tunteiden’ (pure emotions) kykyä motivoida, monet muut
[ks. Mandeville; Smith] eivät epäilleet esim. ylpeyden kykyä motivoida ihmistä.
– Jo Aristoteles oli liittänyt ylpeyden hyvään elämään (so. tekoihin) eikä esim. (annettuun) rotuun, etnisyyteen tms. [ks. Blumenbach].
Toiminnan selittäjinä asenteet ovat metodologisesti individualistisia [ks. Mill], vaikka tavoitteet
olisivat sosiaalisia. Normit [ks. Ötzi; Aristoteles; Smith; Peirce] ja roolit [ks. Cicero] tekevät
sosiaalisesta elämästä ennustettavampaa. Tahdon vapautta [ks. Zenon ja Khrysippos; Tuomas]
Hume käsitteli ’haarukkansa’ avulla: ”tekomme ovat joko ennalta määrättyjä, jolloin emme ole
niistä vastuussa, tai ne ovat sattuman tulosta, jolloin emme myöskään ole niistä vastuussa”
[vrt. Epikuros; Laplace]. Kumpikaan ei ollut järkevä vaihtoehto [kompatibilismista, ks. Hobbes;
James].
• Filosofiassa puhutaan myös propositionaalista asenteista, jotka kohdistuvat ajattelun ’sisältöön’, maailman representaatioon [ks. Aristoteles; Descartes; Locke]. Kyse on intentionaalisuudesta [ks. Frege].
Koska pelkkä muisti ei riitä minuuden [ks. Locke; Smith; James; Tylor, Tarde ja Baldwin] määrittelyyn, Hume kehitteli sen ’kimppu’ (engl. bundle) –teoriaa. Toisaalta uskomukset, halut, muisti
ja tajunnanvirta luovat käyttäytymiseen vaikuttavan psykologisen viitekehyksen, jossa minuus
voitaisiin nähdä aivotoimintaa kokoavana kertomuksena, toimijuuteen liittyvänä päämäärien yhtenäisyytenä. Humen uskonnon filosofia on yhteensopiva tällaisen tulkinnan kanssa (ks. alla). Toisaalta nykyään tunnustetaan myös tietoisuuden alapuolella vaikuttavat alipersoonalliset (engl.
subpersonal) kognitiiviset rakenteet, joten aivan väärässä Hume ei ollut.
• Hume minuudesta: ”a bundle or collection of different perceptions, which succeed each
other with inconceivable rapidity, and are in a perpetual flux and movement”.
Moraali, jota Hume käsitti myös esseissään (Essays, Moral, Political, and Literary, 1758), on
yksilöiden halujen sosiaalistamista. Humelle (1) oikeudenmukaisuus on ihmisen luoma käsite,
’hiljainen’ sopimus, jota ei ’Humen giljotiinin’ mukaan voi johtaa yksinomaan tosiasioista tai
auktoriteeteista; muu johtaisi ’naturalistiseen virhepäätelmään’ [vrt. Spencer ja Galton]. Toisaalta Humen (2) etiikka oli jo biologian värittämää [ks. Darwin]: filosofien tuli ”reject every
system of ethics, however subtle or ingenious, which is not founded on fact and observation”.
Kulttuurinen evoluutio muuttaa luonnolliset hyveet (engl. natural virtues) moraalisiksi hyveiksi.
Jyrkästi arvot erotettiin normeista vasta aivan toisenlaisessa filosofiassa [ks. Kant]. Humelle moraalia säätelee ihmisluonto [ks. Cicero; Smith; Darwin; Westermarck], johon liittyvät ’sympatia’
[nyk. empatia, ks. Smith] ja vastavuoroisuus. Edellinen vähenee etäisyyden mukana [ks. Zenon
ja Khrysippos], ja jälkimmäiseen liittyy koordinaatio-ongelmia.
• Humen etiikka ei ole emotivistista [ks. Berkeley], vaikka kielsikin ’kosmisen’ objektiivisuuden: etiikka on intersubjektiivisesti objektiivista [ks. Smith].
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• Hume vastavuoroisuudesta: ”I learn to do service to another, without bearing him any real
kindness, because I foresee, that he will return my service in expectation of another of
the same kind, and in order to maintain the same correspondence of good offices with me
and others.” Lopun ”and others” osoittaa että Hume ymmärsi vastavuoroisuuden olevan
sosiologista [ks. Simmel].
Yhteistyö ja työnjako hyödyttävät terveellä tavalla itsekkäitä yksilöitä [ks. Spinoza; Locke; Mandeville; Smith]: ”By the conjunction of forces, our power is augmented: By the partition of employments, our ability encreases: And by mutual succour we are less exposed to fortune and accidents” (1739). Myöhempi termi ’joint utility’ kuvaa asiaa [utiliteetista, ks. Bernoulli ja Bayes].
Yhteistyön organisointi on kuitenkin usein haasteellista. Humen esimerkki yhteistyön ongelmasta koski suon kuivausta pelloksi; on myös puhuttu [Rousseaun myöhemmän esimerkin mukaan]
hirvenmetsästyksestä. Vaikka konventiot voivat Humen mukaan syntyä spontaanisti ilman ’lupauksia’, ajattelu oli sopimusteoreettista [ks. Platon]. Kyse oli mutualistisesta utilitarismista,
oikeudenmukaisuudesta yhteisenä etuna [ks. Sokrates].
• Kyse on peliteoreettisesta [ks. Hobbes; Ampère] ongelmasta (engl. stag hunt game). Hirveä
metsästävän ryhmän yksittäinen jäsen voi harhautua näkemänsä jäniksen perään ja pilata
koko jahdin.
• Kiista kielen kehityksen konventionaalisuudesta [ks. Leukippos ja Demokritos] oli turha:
ei tarvita sen paremmin eksplisiittistä sopimista sanojen merkityksistä kuin niiden samankaltaisuutta kohteiden kanssa [ks. Platon; ikoneista, ks. Peirce]. Esim. Rousseau kannatti
vielä jälkimmäistä teoriaa.
• Koska kaikki eivät voi osallistua yhteistyöhön, oikeudenmukaisuus vaatii myös puolueettomuuden ja tasa-arvon huomioimista [ks. Smith; Bentham].
• Johtajuus on perinteinen tapa organisoida yhteistyötä, kuten Hobbes tiesi.
Arabialainen sananlasku ”minä veljeäni vastaan; minä ja veljeni serkkuani vastaan; minä, veljeni ja serkkuni maailmaa vastaan” implikoi, että yhteistyöryhmät syntyvät kontekstista riippuen
eri tavoin. Tämä oli myös Humen kanta. Toisaalta sananlasku implikoi, että yhteistyö kehittyy
yhteisistä kilpakumppaneista tai vihollisista, ja tässä Hume [kuten myös Darwin] oli eri mieltä. Varhaisessa muodossaan yhteistyö mahdollisti alimman tason ’kaupan’ nimenomaan luonnonympäristön kanssa [ks. Simmel], ja ryhmiä tärkeämpiä ovat tällä yhteistyöllä saavutetettavat
tulokset [ks. Rochau ja Renan]. Vaurauden perusta oli työssä ja sen luomissa hyödykkeissä, jotka
”varastoivat työtä” [ks. Petty].
• Ryhmien sisäisen empatian ja solidaarisuuden synty ei edellytä ryhmien välistä vihanpitoa:
altruismi ei ole nurkkakuntaista.
• Hume ei tuominnut kulutusta: ”increase and consumption of all the commodities, which
serve to the ornament and pleasures of life, are advantages to society” [ks. Locke; Mandeville; Smith].
– William Fletwood (1656-1723) oli luonut ensimmäisen hintaindeksin (Chronicon Preciosum, 1707). Nykyään puhutaan kuluttajahintaindekseistä (engl. consumer price
index, CPI).
Em. sananlasku ei noteeraa lähisukua laajempia heimoja ja kansoja eikä yhteistyötä tukevia instituutioita [ks. Hobbes; Spinoza; Voltaire]. Jos varhainen yhteistyö selittyy sosiaalipsykologialla,
laajempi kollektiivinen toiminta vaatii sosiologiaa. Esim. taloudessa raha [ks. Solon] helpotti
kauppaa ja luotto mahdollisti investoinnit. Hume käsitteli mm. korkoja ja veroja teoksissa Political Discourses (1752) ja History of England (1754-1762). Kyse oli klassisesta taloustieteestä
[ks. Bernoulli ja Bayes], jota etenkin Smith kehitti otteella, joka oli sekä sosiaalipsykologinen
että (enenevässä määrin) sosiologinen. Yhteiskunta monimutkaistui ja esim. nepotismi muuttui
negatiiviseksi käsitteeksi kun reiluuden merkitys kasvoi empatian kustannuksella. Valtiotasolla
yhteistyöhön liittyy myös esim. julkishyödykkeiden ongelma [ks. Smith; Mill]: ihmisten intressit
eivät ole aina yhteneviä ja vapaamatkustus houkuttaa.
• Vaikka isänmaallisuus [ks. Herodotos ja Thukydides; Cicero] voitiin jopa rajoittaa institutionaalisiin tekijöihin [ks. Montesquieu], vuosisatojen saatossa syntyneet valtiot olivat
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nimenomaan kansallisvaltioita [ks. Tacitus; Beda; Magna Carta; Gutenberg]. Asia vaivasi
tutkijoita [ks. Rochau ja Renan].
– Kansalliskiihkoiseen nationalismiin liittyy toki ongelmia [ks. Hegel; tribalismista ja
etnosentrismista, ks. Blumenbach].
Alemman (kansallisen) tason yhteistyö mahdollisti (teki kannattavaksi) myös ylemmän (kansainvälisen) tason yhteistyön [ks. Malthus ja Ricardo]. Humelle esim. kilpailijamaan Ranskan
vaurastumista ei ollut uhka; tämä oli valistusajan globaalia isänmaallisuutta [ks. Smith; Kant].
Rahan kvantiteettiteorian [inflaatiosta, ks. Bodin; Petty] avulla hän johti merkantilismin [ks.
Machiavelli; Locke; Smith] vastaisen teorian ulkomaankaupasta (engl. price-specie-flow theory).
Kansainvälisen kaupan lisäksi valistukselle tärkeää oli rajat ylittävä tieteellinen yhteistyö [ks.
Galileo]. Yleensäkin Hume korosti Euroopan poliittisen hajanaisuuden luoman ja eri tasoilla
tapahtuvan kilpailun (engl. emulation) merkitystä kansalaisten vapaudelle.
• Em. empatian heikentyminen etäisyyden funktiona ei siis itsessään lisää vihollisuuksia.
• Maan hintatason noustessa sen kulta ajautuu sellaisiin toisiin maihin, joissa sillä saa enemmän. Tästä seuraava kullan ja siihen sidotun rahan väheneminen johtaa hintatason laskuun
ja tasapainon palautumiseen.
Hume kirjoitti esseitä estetiikasta, mm. Of the standards of taste (1757). Kauneuden oli perinteisesti nähty liittyvän kohteen ominaisuuksiin, ja subjektiivisuuden merkityksestä oli puhuttu
vain vähän [ks. Tuomas]. Humelle kauneus oli kuitenkin tunteen eli mielihyvän asia (”kauneus on
katsojan silmässä”), mistä seurasi maun paradoksi: miksi arkikielessä on luontevaa väittää jokin
kauniiksi? Hume, joka ei pyrkinyt estetiikan kokonaisteorian muotoiluun, tyytyi postuloimaan
maun empiirisen, ihmisluonnosta juontuvan standardin [ks. Burke; Darwin]. Hän oletti kauneuden olevan arvioitavissa sääntöjen perusteella ja siten myös todistettavissa [ks. Kant]. Taiteeseen
sovellettuna tämä selitti, miksi esim. Homeroksen töiden arvostus ei ole riippuvainen ajasta ja
kulttuurista. Hume ei kiellä makujen välisiä eroja, vaan selittää ne eräänlaisina virheinä: (1) aistit tai kognitio voivat toimia vajavaisesti, (2) ihminen ei välttämättä tunne taidelajia riittävästi
voidakseen tehdä vertailua tai on muusta syystä ennakkoluuloinen, (3) ihmiset kerta kaikkiaan
ovat erilaisia ja esim. ikä vaikuttaa arvioihin, ja (4) myös kulttuuriset, aikakauteen ja kansakuntaan liittyvät, tekijät vaikuttavat. Ajallinen ja kulttuurinen etäisyys auttavatkin ’oikean’ arvion
tekemisessä.
• Charles Batteux (1713-1780) oli vakiinnuttanut käsitteen ’taide’ (Les beaux arts réduits à
un même principe, 1746). Kaunotaidot eli taiteet — musiikki, runous, maalaus, kuvanveisto
ja (myöhemmin) arkkitehtuuri — pyrkivät huvin ja ilon tuottamiseen, eivät vain hyötyyn.
Taiteet ovat aikuisten leikkiä.
• Alexander Baumgarten (1714-1762) oli antanut estetiikalle nimen teoksessa Aesthetica
(1750 ja 1758); siinä hän nosti [Descartesin] kirkkaan ja selvän tiedon rinnalle ’hämärän ja
sekavan tiedon’, jota myös kauneudeksi kutsutaan. Baumgartenille esteettinen tieto kuului
aistimusten piiriin.
• Em. Reid esitti, että esim. kauneudentaju oli hyödyllinen ’sopeuma’ [ks. Burke; Darwin;
Simmel]: ”This instinctive sense of beauty, in different species of animals, may differ as
much as the external sense of taste, and in each species be adapted to its manner of life”
(Essays on the Intellectual Powers of Man, 1785).
Hume oli ensimmäinen moderni uskonnon filosofi [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; Durkheim]. Hän
kuvasi, miten ihmismieli etsii ja näkee rakenteita sielläkin, missä niitä ei ole: esim. ihmiskasvoja
Kuun pinnalla ja pahaa tahtoa luonnonilmiöissä (The Natural History of Religion, 1757). Kyse oli havaintopsykologiasta [ks. Berkeley; Wundt]. Eliömaailman näennäinen suunnitelmallisuus
[ks. Cicero; Linné] selittyi evoluutiolla (Dialogues Concerning Natural Religions, 1779); tässä
Hume käyttää [Mandevillen] laivanrakennusesimerkkiä [ks. myös Smith; Darwin]. Hume kritisoi maailman selittämistä Jumalalla; mikä selittää Jumalan itsensä [ateismista, ks. Gassendi;
Bayle; Mandeville; Burke; Holyoake]? Pelkkään ’uskoon’ vetoaminen itseisarvona pelotti häntä:
rationaalisuuden hylkäävä ja moraalista, jopa poliittista, arvovaltaa [ks. Aristoteles; Spencer ja
Galton; Veblen] saava uskovainen voi saada paljon pahaa aikaan.
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• Varhainen uskontojen [ks. Ötzi; Hammurabi; Hesiodos; Laozi ja Gautama; Jeesus; Muhammad] tutkija oli Charles de Brosses (1709-1777) teoksella Du culte des dieux féticher
(1760).
• Hahmonhaku, pyrkimys etsiä rakenteita liittyy aistien aktiivisuuteen [ks. Kant]. Ominaisuuden tilastollista adaptiivisuutta ei kumoa sen ajoittainen virhetoiminta. Jo kehitteillä
ollut matematiikka [ks. Bernoulli ja Bayes; Laplace] tuli vahvistamaan tätä [ks. Helmholtz].
• Hahmonhaku selittänee myös salaliittoteorioita [ks. Holyoake]. Pahan tahdon kaltaista (olematonta) kausaliteettia voisi selittää myös ajattelun tarinankerronnallisuudella [ks. James].
• Argumentti ’tiedämme koska emme tiedä’ ei ole pätevä. Siitä että emme esim. tiedä elämän
synnyn yksityiskohtia, ei voi seurata, että tiedämme Jumalan olemassaolon.
Uskontoa kritisoivat myös Julien Offroy de La Mettrie (1709-1751), Denis Diderot (1713-1784) ja
Paul von Holbach (1723-1789). La Mettrie tunnetaan teoksesta Ihmiskone (L’homme machine,
1747). Vuosina 1751-1772 Diderot johti Encyclopédie-projektia [ks. Bayle; Bernoulli ja Bayes].
Hän suhtautui kriittisesti uskontojen ahdasmieliseen, tunteita väheksyvään moraaliin. Holbach
asetti Jumalan paikalle luonnon [vrt. Zenon ja Khrysippos; Spinoza].
• La Mettrie oli ajan suorapuheisin ateisti. Hän kirjoittaa evolutiivisesti, että ”siirtymä eläimistä ihmiseen ei ole väkivaltainen” ja että ”ihmistä ei ole tehty arvokkaammasta mudasta”
ja ”sielu on siis vain turha sana”.
– Dualismin [ks. Descartes] ongelman La Mettrie ratkaisi epifenomenalismilla: materialistiset mekanismit tuottavat mielen tiloja, joilla itsellään ei ole minkäänlaista kausaalista voimaa [vrt. Leibniz; Spinoza]. Tällainen dualismi ei enää ole perinteistä substanssidualismia, vaan kyse on ominaisuusdualismista, jossa mielen tilat voivat olla
emergenttejä [ks. Mandeville; Mill] ilmiöitä.
• Vuonna 1749 Diderot kirjoitti: ”Väitän teille [...] että hirviöt tuhosivat toisensa yksi kerrallaan; että kaikki vialliset aineen keräytymät ovat hävinneet, ja vain ne joiden organisaatiossa ei ole ristiriitaisuuksia, ne jotka pysyvät elossa ja pystyvät ikuistamaan itsensä, ovat
säilyneet” [vrt. Thales; Empedokles].
– Milan Kundera pitää Diderot’n kaunokirjallista teosta Jaakko fatalisti ja hänen isäntänsä (1796) yhtenä aikansa merkittävimmistä. Lisäksi Diderot kirjoitti eroottisia
teoksia [ks. Mandeville; Freud].
∗ Toinen Kunderan arvostama teos oli Laurence Sternen (1713-1768) Tristram Shandy - elämä ja mielipiteet (1759-1767).
∗ Henry Fieldingin (1707-1754) säädyttömänä pidetty Tom Jones (1749) parodioi
aikansa romanttista kirjallisuutta [ks. Rousseau]. Pierre Choderlos de Laclos’n
(1741-1803) Vaarallisia suhteita (Les Liaisons dangereuses, 1782) oli synkempi.
• Holbachin teosta Système de la nature (1770) on kutsuttu ’materialistien raamatuksi’, mitä
voidaan pitää asiattomana.
Jacques de Vaucanson (1709-1782) rakensi biologisten olioiden fysiologiaa matkivia mekanismeja, kuten esim. huilua soittavan ’robotin’ [ks. Darwin] 1730-luvulla. Hän kehitti teknologiaa
muutenkin, mm. kutomakoneiden [ks. Black ja Watt] automatisointia [ks. Babbage].

7.38

Jean-Jacques Rousseau 1712 - 1778

Filosofi, joka pohjusti romantiikan [ks. Herder ja Humboldt; Goethe; Schlegel ja Schelling] aikakautta. Vaikka Rousseau aloitti valistusfilosofina [ks. Bayle], hänen ajattelunsa oli osittain
räikeästikin valistusajattelun vastaista: hän oli ensimmäinen vastavalistuksen [ks. Burke] edustaja.
Yksityisomaisuuden vastustuksella on pitkä historia [ks. Platon; Zenon ja Khrysippos; Ockham;
More; Luther ja Calvin]. Sitä vastusti myös Jean Meslier (1664-1729), jolta Rousseau saattoi saada vaikutteita. Meslierin ateismi [ks. Hume] ja anarkismi [ks. Godwin ja Wollstonecraft] istuivat
huonommin Rousseaun ajatteluun. Kommuuneista tuli myöhemmin hyvin suosittuja [ks. Agassiz
ja Croll].
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• Meslierin mukaan maailmasta tulee parempi vasta kun ”viimeinen kuningas on kuristettu
viimeisen papin suolilla”.
Rousseau piti kulttuuria, so. tieteitä, taiteita ja yhteiskuntaa, kaiken pahan syynä (Discours sur
les sciences et les arts, 1750). Luonnontilassa ihmiset olivat eläneet rauhassa, toisia vahingoittamatta, koska luontoomme kuuluu synnynnäinen vastenmielisyys toisten kärsimystä kohtaan
[ks. Hume; Smith]. Väestön kasvun aiheuttama niukkuus johti työkalujen valmistukseen, yhteistyöhön ja lopulta vapaa-ajan ja ensimmäisten arvoesineiden syntyyn; tämä on ihmiskunnan
onnellisin vaihe.
• Jalosta villi-ihmisestä oli puhunut runoilija John Dryden (1631-1700, The Conquest of
Granada, 1672): ”I am as free as nature first made man / Ere the base laws of servitude
began / When wild in woods the noble savage ran.” Ajatus oli toki paljon vanhempaa perua
[ks. Ovidius; Montaigne], ja tuttu jopa taolaisuudesta [ks. Laozi ja Gautama].
Ensimmäinen askel eriarvoisuuteen oli arvostus, jota toisia paremmat laulajat ja tanssijat, samoin kuin toisia kauniimmat tai voimakkaammat ihmiset, saivat osakseen [ks. Spencer ja Galton]. Maatalouden ja metallurgian kehittyessä yksityisomistus ja tavarakulttuuri vain lisäsivät
eriarvoisuutta ja riistoa. Teollistuminen, josta ei vielä ollut merkkejä, olisi saanut saman tuomion
[ks. Black ja Watt].
• Varsinaiset valistusajattelijat pitivät erilaisuutta edistyksen lähteenä [ks. Kant].
Syntyneiden kiistojen hallintaan tarvittiin lakeja ja hallintoa. ’Takaisin luontoon’ –iskulauseestaan
[ks. Laozi ja Gautama; Aristippos ja Diogenes] huolimatta Rousseau ei uskonut yhteiskunnallisuuden kuuluvan ihmisluontoon [vrt. Aristoteles]. Tämän sijaan hän kehitti valtiososialismin
[ks. Marx] varhaista muotoa teoksessa Yhteiskuntasopimuksesta (Du contrat social ou principes
du droit politique, 1762). Siihen kuuluivat (1) kansalaisuskonto [ks. Durkheim] joka yhdenmukaistaa ihmisiä, (2) yhteiskuntasopimus [ks. Hobbes; Locke] joka luo ’yleistahtoa’ ja (3) kuolemanrangaistus [vrt. Bentham] niiden vakuutena. Koska yksilö uhrautuu valtiolle [ks. Sokrates],
Rousseaun teoria edustaa totalitarismia [ks. Platon; Xunzi ja Han Feizi]. Teoksesta tuli Ranskan
vallankumouksen [ks. Burke] ’raamattu’.
• Kansalaisuskontunnustuksen ”kohdat kuuluvat ylimmän valtiovallan määrättäviin”. Lakien
pyhyyden ohella opinkappaleisiin kuuluu ”[k]aikkivaltiaan, viisaan, laupiaan, huoltavan ja
kaitsevan jumaluuden olemassaolo” [ks. Locke]. Kristinuskoa Rousseau kritisoi, mutta varhaisen islamin tapa pitää valtio ja uskonto yhdessä kiinnosti häntä.
– Kristinuskon ”ja valtioruumiin väliltä on aina puuttunut välttämätön yhdysside”. Sodissakin kristityt ”osaavat paremmin kuolla kuin voittaa” [ks. Nietzsche].
– Poliittinen islam eli islamismi oli jo tekemässä paluuta [ks. Montesquieu].
• ”[K]en kieltäytyy tottelemasta yleistahtoa, koko yhdyskunta saa hänet siihen pakottaa: mikä taas merkitsee vain sitä, että hänet pakotetaan olemaan vapaa”. Tärkeä valtion perusta muodostui ”tavoista, luontumuksista ja varsinkin yleisestä mielipiteestä”. Jälkimmäisen
turmeltumista on sensorien pyrittävä estämään, mutta vaivihkaa.
– ”Kaikki, mikä rikkoo yhteiskunnallisen yhteyden, on arvotonta”, ja esim. poliittiset
puolueet ovat kiellettyjä (”on tärkeätä, ettei valtiossa ole osayhtymiä”).
– Antiikin Roomaan viitaten Rousseau sanoo, että ”kun yleinen mielipide ei siedä minkäänlaista pakkoa, ei pakosta saanut myöskään näkyä jälkeäkään virkakunnassa, joka
oli asetettu sitä edustamaan”.
– ”[P]elkän mieliteon noudattaminen on orjuutta, kun taas sellaisen lain totteleminen,
jonka on itse itselleen säätänyt, on vapautta” [ks. Kant; Hegel].
• Totalitarismi eroaa diktatuurista siinä, että yksilöt omaksuvat yhteisen uskomusjärjestelmän. Robespierren lisäksi Rousseaun teoriaa kannattivat mm. Lenin ja Pol Pot.
Yleistahdon tapaan myös ’lainlaatijan’ käsite jää Rousseaun teoriassa epäselväksi. ”Tämä toimi,
joka luo valtion, ei kuulu sen hallitusmuotoon; se on erikoisempaa ja korkeampaa toimintaa”.
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Kansa, ”sokea joukko”, ei tähän kykene. Kansan on omissa kokouksissaan vain vahvistettava tai
hylättävä lainlaatijan ehdotukset. Lakien toimeenpano puolestaan jää ’hallituksen’ harteille. Tässä Rousseau seuraa Montesquieu’ta: itsevaltiudesta, ylimystövallasta ja kansanvallasta mikään
ei ole absoluuttisesti toistaan parempi, vaan ratkaisevaa on ajan ja paikan tarjoama konteksti
(asukasluku, pinta-ala, ilmasto,...).
• Yleissääntönä Rousseau sanoo, että demokratia sopii pienille ja köyhille (ja kylmille), ja
yksinvalta suurille ja äveriäille (ja kuumille) maille. Kaikkia näitä hän kutsuu tasavalloiksi,
jos niissä noudatetaan lakia. Vaikka vain ”jumalten muodostama kansa” voisi hallita itseään
demokraattisesti, myös yksinvaltaisessa mallissa on ongelmansa. Näin Rousseau näyttää
taipuvan ylimystövallan tai sekamallin kannalle. Edustuksellista valtaa hän kammoksui
[vrt. Burke].
Lait ovat Rousseaulle ”yhteiskunnallisen liittoutumisen ehtoja”. Liittoutumisen tarkoitus on kansakunnan koon kasvattaminen. Pinta-alaa pitää kasvattaa asukasluvun mukaan. Rousseau kannatti [Hobbesin] teoriaa valtioiden välisestä anarkiasta; nykyisin puhutaan ’turvallisuusdilemmasta’ [ks. Hegel; vrt. Grotius; Kant]. Sotia esti parhaiten voimatasapaino ja ”[o]n helpompi
valloittaa kuin hallita”. Kansainvälistä kauppaa Rousseau ei arvostanut. Yleisestikin kauppa oli
nollasummapeliä [ks. Machiavelli], jossa hyödytään toisten epäonnesta. Omavaraisuus oli tärkeää
[ks. Hesiodos, vrt. Hume; Smith; Malthus ja Ricardo].
• Rousseau: ”[j]okainen kansa, joka asemansa takia voi valita vain kaupan tai sodan, on
heikko itsessään...”.
Teoksessa Émile (1762) Rousseau käsitteli kasvatusta [ks. Comenius; Locke; Kant]. Koulutusta
tarvitsivat vain yläluokan pojat; se ei ollut tarpeen sen paremmin rahvaan lapsille kuin yläluokan tytöillekään. Rousseau esitti, että kasvussa on vaistojen, tuntemusten ja ideoiden kaudet,
jotka tulisi opetuksessa huomioida. Lapsille tulisi suoda aikaa nauttia lapsuudestaan, ja vanhempien tuli näyttää hyvää esimerkkiä eikä vain saarnata hyveistä. Lapsille ei myöskään tarvinnut
opettaa mitään, vaan heidän tulisi oppia kaikki omatoimisesti. Rousseaun teoria vaikutti etenkin
saksalaiseen maailmaan, ranskalaisten seuratessa toista maanmiestään [ks. Condorcet].
• Rousseau — joka piti naisia alempiarvoisempina kuin miehiä [vrt. Mandeville; Godwin ja
Wollstonecraft; Condorcet] — pakotti rakastajansa hylkäämään kaikki parin viisi lasta.
• Myöhemmin Joseph Jacotot (1770-1840) esitti, että kaikki lapset ovat yhtä älykkäitä ja
kykeneviä oppimaan ilman opetusta koska ”kaikki on kaikessa” (Enseignement universel,
Langue maternelle, 1823).
• Tietoaineksen toissijaisuus on vallalla nykyaikaisessakin kasvatusfilosofiassa, vaikka ’sirpaletiedon’ lisäksi myös teoriat kuuluvat tietoainekseen.
Rousseaun Julie, ou la nouvelle Héloïse (1761) oli rakkausromaani [viihdekirjallisuudesta, ks.
Mill].
• Vaikka esim. Samuel Richardsonin (1689-1761) melodramaattisia rakkaustarinoita myös
parodioitiin [ks. Hume], myös valistusfilosofit ylistivät Pamelan (1740) ja Clarissan (1748)
kykyä nostattaa tunteita sankarittariin samaistuvissa lukijoissa [ks. Marx].
Rousseau kirjoitti myös omaelämäkerrallisen Tunnustuksia (Les Confessions, 1782-1788).

7.39

Johann Joachim Winckelmann 1717 - 1768

Arkeologi [ks. Herodotos ja Thukydides; Lucretius; Thomsen] ja taidehistorioitsija [ks. Vasari].
Winckelmann edusti uushumanismista ponnistanutta uusklassismia. Vaikka molemmat liikkeet
saivat innoitteensa antiikista, uushumanismi pohjusti myös antiikin estetiikkaa vastustanutta
romantiikkaa [ks. Herder ja Humboldt; Goethe; Schlegel ja Schelling].
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Uushumanismi uskoi sivistyksen mahtiin ihmisen inhimillistäjänä ja esteettisen nautinnon kykyyn muovata persoonallisuutta [vrt. Locke; Condorcet]. Winckelmannia enemmän ajatteluun
vaikutti Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), joka korosti runoilijoiden profetiallista roolia ja
sitä, että antiikin ajattelijat olivat ”tienneet paremmin”, kun uusi tiede tietää vain enemmän [ks.
Galileo]. Lessingin ajatukset ihmiskunnan kasvatuksesta eivät siis perustuneet valistukseen (Die
Erziehung des Menschengeschlechts, 1780).
• Varhaisimpia uushumanisteja oli Johann Matthias Gesner (1691-1761), myöhempiä mm.
Humboldt [ks. Herder ja Humboldt]
• Romantiikassa taideteokset alettiin nähdä nimenomaan taiteilijan itseilmauksina [ks. Goethe], ja samaa ajattelua sovellettiin tieteeseenkin.
Winckelmannin pääteos oli antiikin Kreikan taidetta käsittelevä Geschichte der Kunst des Alterthums (1764), jossa hän teki tunnetuksi mm. Pompeijin [ks. Plinius] kaivausten löydöksiä
vuodelta 1748. Winckelmannin mielestä paras taide ilmaisee antiikin tapaan ideaalisia suhteita
ja tasapainoa [ks. Pythagoras], ei tekijänsä persoonallisuutta. Renessanssia seuranneiden barokin
ja rokokoon jälkeen kaivattiin jälleen puhtaampaa kauneutta; juuri tämä on uusklassismia.
• Pompeijista löytynyttä eroottista taidetta piiloteltiin pitkään.
Jos Johann Sebastian Bach (1685-1750) oli barokin ajan tärkein säveltäjä, Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791) oli sitä klassismin ’puhtaan kauneuden’ kaudella. Vaikka Jane Austenin
(1775-1817) romaanit, kuten esim. Ylpeys ja ennakkoluulo, 1813), syntyivät vasta romantiikan
ajalla, tyylinsä selkeydessä ne vertautuvat paremmin klassismiin kuin romantiikkaan [ks. Goethe].
• Klassismia edustivat myös Joseph Haydn (1732-1809) ja Beethoven, vaikka jälkimmäinen
oli myös varhainen romantikko.

7.40

Adam Smith 1723 - 1790

Taloustieteilijä [ks. Bodin; Petty; Mandeville; Bernoulli ja Bayes; Hume], moraalifilosofi [ks. Mandeville; Hume] ja psykologi [ks. Hume]. Smith kannatti vapaakauppaa [ks. Locke; Hume; Malthus ja Ricardo; Marshall] aikana, jolloin propagandistisesti nimetty Bubble Act vuodelta 1720 oli
rajoittanut osakeyhtiöiden toimintaa vain luvanvaraisiin hankkeisiin ja vaikeuttanut uusien yhtiöiden perustamista. Tämä vuoteen 1825 asti voimassa ollut laki nosti Amerikan siirtokuntien
kapinahenkeä [ks. Burke] ja jätti pankit varhaisen teollisuuden rahoittajaksi [ks. Black ja Watt].
Myös monet sääty-yhteiskunnan rajoitteet olivat yhä voimassa. Mainion vallankumouksen [ks.
Locke] perinnöstä oli palattu merkantilismiin [ks. Machiavelli].
• Smithin tapa yhdistellä em. aloja teki hänestä varhaisen sosiaalipsykologin [ks. Kindi ja
Farabi; Tylor, Tarde ja Baldwin] ja sosiologin [ks. Ibn Khaldun; Comte; Marx]. Näissäkin
hän jatkoi Humen työtä.
• Lain alkuperäinen tarkoitus oli suojata Etelämeren yhtiötä kilpailijoilta, mutta, kun yhtiö
kaatui alta [’kupla’ puhkesi, vrt. Petty; Voltaire], laki nimettiin kuplalaiksi, muka taloutta
suojaamaan. Todellisuudessa vallanpitäjät suojelivat omia intressejään.
Smithin julkaisemat kaksi teosta — Moraalituntojen teoria (The Theory of Moral Sentiments,
1759) ja Kansojen varallisuus (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations,
1776) — käsittelivät etiikkaa ja kauppaa. Smithin tarkoituksena oli kirjoittaa myös kolmas, teemat yhdistävä kirja laeista. Vaikka hän ei saanut tätä aikaiseksi, luentomuistiinpanot Lectures
on Jurisprudence osoittavat mihin hän pyrki. Yhdistävä tekijä oli, että yksilöiden toiminta tuottaa yhteiskunnan tasolla ennakoimattomia seuraamuksia [ks. Hobbes; Mandeville; Bernoulli ja
Bayes]. ”Näkymätön käsi” liittyi tähän; myöhemmin on puhuttu emergenssistä [ks. Mandeville;
Mill; Marx]. Uudet vuorovaikutukset kaavamaistuvat yhteiskunnallisiksi rooleiksi [ks. Cicero],
joihin liittyi uusia normeja (ks. alla). Smith-tutkimuksen ongelmaksi muodostui, että laajemmin
luennot tulivat saataville vasta 1970-luvulla.
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• Opiskelijoiden tekemien lakiluentojen muistiinpanojen varhaisimmat versiot lienevät 1750luvun alusta, vaikka säilyneet ovat kymmenisen vuotta myöhempiä. Ne sisälsivät myös
materiaalia, joka päätyi julkaistuihin teoksiin.
• Victor de Riqueti Mirabeau (1715-1789) piti kauppaa sosiaalisena vaihtona (L’Ami des
hommes, ou Traité de la population, 1756). Jo Mandevillen kehittelemä verkottumisen [ks.
Galileo] ajatus sai Smithin käsissä uusia muotoja.
• Adam Fergusonin (1723-1816) mukaan sosiaaliset rakenteet ovat ”the result of human action, but not the execution of any human design” (An Essay on the History of Civil Society,
1767).
– Myöhemmin institutionaalista oppimista on kuvattu ekspansiiviseksi, so. jonkin vielä
olemassa olemattoman tiedon oppimiseksi.
Moraalituntojen teoriassa Smith loi naturalistista moraalifilosofiaa [ks. Hume]. Vaikka empatia
(engl. fellow feeling) kuuluu ihmisluontoon, Smithin teoria ei ollut emotivistinen [ks. Berkeley]
tai sentimentalistinen [ks. Goethe]. Tunnemme empatiaa vaikka lähimmäisen kärsimys ei johtuisikaan epäoikeudenmukaisuudesta, ja moraaliin kuuluvat oikeudenmukaisuus ja pahantekijöiden
rankaisu [ks. Ötzi; Platon], yleinen reiluus. Näin yhteiskunnan monimutkaisuuskin vaikuttaa
(ks. alla), samoin kuin rationaalinen ajattelu. Moraali on emergentti ilmiö; Smith vertasi sen
evoluutiota kielen syntyyn [ks. Darwin]. Sääntömoraali ei reiluuden logiikkaa tavoita.
• Moraalista tilivelvollisuutta ei voi sivuuttaa ’kostomotiivina’ [ks. Grotius; Bentham]. Tilivelvollisuus ja hyväksynnän kaipuu ovat voimakkaita motivoijia. Sääntöihin perustuvan
moraalin ongelmista huolimatta esim. orjuuttaminen oli yksikäsitteisesti tuomittavaa [ks.
Bayle; Blumenbach].
• Smith: ”It is not the soft power of humanity, it is not that feeble spark of benevolence
which Nature has lighted up in human heart, that is thus capable of counteracting the
strongest impulses of self-love. It is a stronger power, a more forcible motive, which exerts
itself upon such occasions. It is reason, principle, conscience, the inhabitant of the breast,
the man within, the great judge and arbiter of our conduct.”
Humen teorian tapaan moraali oli Smithille intersubjektiivisesti objektiivista. Minuus [ks. Locke;
Hume] syntyy vain suhteessa muihin; John Donnen (1572-1631) sanoin ”no man is an island”
(Devotions upon Emergent Occasions, 1624). Voidaan puhua sosiaalisesta minuudesta [ks. James; Tylor, Tarde ja Baldwin] ja identiteetistä (ks. alla). Itsetietoinen ihminen hakee arvostusta
myös moraalin alueella. Nämä arviot muodostuvat ’puolueettomaksi tarkkailijaksi’ [ks. Seneca],
joka ylläpitää itsehillintää [ks. Aristoteles] ja selittää jopa jumalan käsitteen syntyä [ks. Hume].
Puolueettomuus liittyy myös kultaiseen sääntöön [ks. Laozi ja Gautama; Kant] ja yleisemmin
oikeudenmukaisuusteorioihin [ks. Aristoteles; Bentham; Mill; Marx]. Puolueettomuuden mutualistisesti utilitaristista [ks. Sokrates] ihannetta käsitellään myös sopimusteorioissa [ks. Platon;
Hume].
• Ylpeys liittyy asiaa [ks. Aristoteles; More; Hobbes; Bayle; Mandeville].
• Smith ei sietänyt ”kitiseviä” (engl. whining) moralisteja, joiden mielestä kenelläkään ei
ollut oikeutta onneen niin kauan kun maailmassa oli kärsimystä, ja jotka itse loivat näin
tarpeetonta lisäkärsimystä.
Suomalainen valtiopäivämies Anders Chydenius (1729-1803) kritisoi merkantilismia pamfletissa
Kansallinen voitto (Den nationnella vinsten, 1765). Teos pohjusti myös suhteellisen edun käsitettä (ks. alla). Esim. Suomen kaupungeista Oulu sai tapulioikeudet samana vuonna ja kehittyi
merkittäväksi tervasatamaksi. 1700-luvun lopulla Suomesta vietiin ulkomaille kainuulaisen tervan [ks. Grotius] lisäksi myös laivoja ja sahatavaraa [ks. Brunel].
• Kirjoituksella Painovapausmuistio (1765) Chydenius vaikutti Ruotsin vuoden 1766 painovapausasetuksen syntyyn [ks. Locke]. Taustalla oli myös suomalaissyntyisen Peter Forsskålin (1732-1763) teos Tankar om borgerliga friheten (1759). Kyse ei ollut vain yksityishenkilöiden kirjoitusten ennakkosensuurin lopettamisesta, vaan myös hallinnon asiakirjojen
julkisuudesta [ks. Kant]. Tiedonsaanti oli erityisen tärkeää syrjäisen Suomen kehitykselle.
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Smith oli kapitalismin [ks. Albert; Machiavelli; Franklin] ensimmäinen teoreetikko [ks. Malthus
ja Ricardo; Mill; Marx]. Kansojen varallisuudessa hän kuvaa työnjakoon [ks. Platon; Mandeville]
perustuvaa yhteiskuntaa [ks. Malthus ja Ricardo; Mill]. Toimijoiden oma etu [engl. self-interest,
ei itsekkyys, selfishness; ks. Hobbes; Spinoza; Mandeville; Hume], yksityisomaisuus ja vapaa kilpailu ohjaavat tuottajia ja kuluttajia ”kuin näkymätön käsi” tavalla, joka luo ja jakaa vaurautta
paremmin kuin orjatyöhön perustuneet taloudet; puhutaan rationaalisen valinnan teoriasta [ks.
Bernoulli ja Bayes]. Liberalismi [ks. Locke; Mill] merkitsi ammatinharjoittamisen ja siihen liittyvän kaupan vapautta. Vaikka hyödykkeiden ’luonnollinen’ hinta perustuu niiden tuotantoon,
markkinahinta muodostuu kysynnän ja tarjonnan laista [ks. Albert; Locke; Bernoulli ja Bayes].
• Teurastaja tai leipuri myyvät tuotteitaan omaksi hyödykseen yhteiskunnallisessa roolissa,
jota vastaan asiakkaat ostavat niitä omaan tarpeeseen.
• Sääty-yhteiskunnan rajoitteet vaikeuttivat kaikkia hyödyttävää verkottunutta [ks. Mill;
Simmel] toimintaa. Esim. eurooppalaisia ammattikuntalaitoksia [ks. Isokrates; Machiavelli;
Bodin] lakkautettiin 1800-luvun aikana [ks. Mill].
• Smith pohjusti modernia uskontojen taloustiedettä (engl. economics of religions) argumentoidessaan, että papisto olisi tehokkaampi jos uskovat itse rahoittaisivat sen toiminnan.
Moraalikadosta (engl. moral hazard) on muodostunut taloustieteen tutkimuskohde laajemmassakin mielessä.
• James Steuart (1712-1780) oli käsitellyt kysynnän ja tarjonnan lakia teoksessa An Inquiry
into the Principles of Political Oeconomy (1767).
Edeltäjiensä [ks. Locke; Mandeville; Hume] tavoin Smith tunnusti kulutuksen merkityksen (”consumption is the sole end and purpose of all production”). Köyhilläkin oli pian kengät jaloissaan,
ja Smithinkin mukaan perustoimeentulo vaati hengissä pysymisen lisäksi ”whatever the custom
of the country renders it indecent for creditable people, even of the lowest order, to be without”.
Myöhemmin kysynnän käsitettä psykologisoitiin [ks. Malthus ja Ricardo].
• Vanhoilliset kritisoivat sosiaalisten rajojen murtumista ja asiakaskuntaansa laajentaneiden
tuottajien uutta nenäkkyyttä ’parempiaan’ kohtaan.
• Charles de Biencourt (1747-1824) totesi, että englantilaiset olivat tarpeeksi älykkäitä tuottaakseen tarvikkeita koko kansalle, eikä vain rikkaille. Monia tärkeitä tuotteita sai jopa
halvemmalla kuin mitä ihmiset olivat valmiit maksamaan, ja tästä syntynyt kulutuskritiikki [vrt. Machiavelli] oli liiankin varhaista [ks. Mill].
– Smith huomasi, että rikkaimmat hankkivat mielellään harvinaisia ja siten kalliita tavaroita [ks. Veblen].
Massatuotannon Smith näki loogisena työnjaon tuloksena [ks. Brunel]. Skaalaetu (eli mittakaavaetu, engl. economies of scale) tuli näin taloustieteeseen [ks. Mill]: tuotannon kasvu laskee
yksikkökustannuksia (engl. cost per unit). Tämä suuruuden ekonomia loi kilpailuetua [ks. Burke] ja laski hintoja [sillä on myös laajempi merkitys, ks. Simmel]. Koska työnjaon hedelmien
maksimointi vaati markkina-alueiden kasvua [ks. Brunel], vapaakauppa luo vaurautta: valtionkassan kulta ei edusta varallisuutta [ks. Machiavelli; Locke]. Kansainvälisessä kaupassa työnjako
on oman absoluuttisen edun (tuotannon tehokkuuden) hyödyntämistä [suhteellisesta edusta, ks.
Malthus ja Ricardo]. Toisaalta Smith pelkäsi massatuotannon tylsistyttävää vaikutusta ja suosi
vastapainoksi koulutusta (ks. alla). Myöhemmin työnjaon käsitettä laajennettiin valtioiden väliseen kauppaan [ks. Malthus ja Ricardo]. Smith itsekin tiesi, että ”people and countries should
do what they do best and trade for everything else”.
• Kaupan vapaudella tarkoitetaan mm. tullimaksujen madaltamista. Liian korkeat tullit houkuttelevat salakuljetukseen ja suosivat oman maan mahdollisesti tehotonta tuotantoa, mikä pitkällä aikavälillä köyhdyttää kansakuntaa (sama vaikutus on paikallisen tuotannon
kritiikittömällä suosimisella).
• Skaalaedulle analoginen ilmiö on kuluttajan saaman hyödyn kasvu verkostovaikutuksessa
[ks. Edison].
Smithin ’lakitieteellisten luentojen’ mukaan lisääntyvän väestön luoma niukkuus oli johtanut
metsästyksestä paimentolaisuuteen, maanviljelyyn ja kauppaan [ks. Eratosthenes]. Tuotannon

228

LUKU 7. JÄRJEN AIKAKAUSI 1600-1830

erikoistuminen toi tehokkuutta, mutta — estäessään omavaraisuuden [ks. Rousseau] — pakotti
kauppaan, joka vaati yhteisiä mittatikkuja, tehostuvaa kommunikaatiota, uudenlaisia sopimuksia
ja mm. rahaa.
• François Quesnay (1694-1774) kannatti perinteistä näkemystä maanviljelyn erityisasemasta
(Tableau écominique, 1758). Ainakin Hume oli ehtinyt epäillä asiaa. Toisaalta Quesnayn
vapaan kaupan puolustus inspiroi Smithiä.
• Vaikka Smithin elinkeinojen kehitysteorian yksityiskohdissa oli puutteita [ks. Durkheim],
kaikkein monimutkaisimman yhteiskunnan monimutkaisuus on historian edetessä kasvanut, kun tätä mitataan erilaisten yhteiskunnallisten roolien lukumäärällä ja (myöhemmin)
vuorovaikutusten suhteellisen kasvottomuuden määrällä [’yhteisöstä’ tulee ’yhteiskunta’,
ks. Durkheim]. Ilmiöön liittyvä teoretisointi lähti aluksi väärille linjoille [ks. Spencer ja
Galton].
• Teoksessa Origin of the Distinction of Ranks (1778) John Millar (1735-1801) esitti, että
taloussysteemi määrittää kaikki sosiaaliset suhteet [ks. Marx]. Toisaalta juuri vaurastuminen mahdollisti muunlaisen harrastustoiminnan ja esim. alakulttuurit, ja niihin liittyvät
erilaiset roolit [ks. Simmel].
Elettiin teollista kapitalismia edeltänyttä kauppakapitalismia, eikä Smith ymmärtänyt teknologian (tai palveluiden) merkitystä taloudelle. Alexander Hamilton (1757-1804) esitti modernimpia käsityksiä (Report on the Subject of Manufactures, 1791). Toisaalta hän kannatti suoriin
yritystukiin perustuvaa teollisuuspolitiikkaa (engl. industrial policy). Myöhemmin on suosittu
epäsuorempaa teknologiapolitiikkaa (technology policy). Teollinen vallankumous alkoi vähitellen
näkyä pysyvänä talouskasvuna [ks. Brunel] ja uusina yhteiskuntaluokkina [ks. Black ja Watts;
Mill; Marx].
• Teknologian kehitykseen vaikuttaa sekä tiedon vapaus että immateriaalioikeudet [ks. Burke].
• Teknistyvä työ vaati työntekijöiltä enemmän tarjosi vähitellen myös parempaa palkkaa [ks.
Malthus ja Ricardo; Marshall].
• Talousnobelisti Michael Spence määritteli talouskasvun alkaneen noin vuonna 1750. Vaikka
rajana käyttäisi vaihtoehtoista vuotta 1830, kasvun taustalla ei ollut öljy [ks. Lyell; Tesla].
Yhteiskunnallisten instituutioiden monimutkaistuminen loi uusia rooleja ja samalla vahvisti myös
porvarillista kansalaisyhteiskuntaa [ks. Locke; Mill; vrt. Hegel]. Smith korosti näitä rooleja [sosiologisia tekijöitä, ks. Platon] ja etenkin niiden evoluutiota [ks. Mandeville] uusien normien [ks.
Ötzi; Sokrates; Aristoteles] selittäjinä [ks. Seneca]. Normit motivoivat käyttäytymistä uudella
tavalla [ks. Hume]. Näin moraalikin on muuttunut [ks. Nietzsche; Westermarck], ei ihmisluonnon, vaan olosuhteiden mukana. Samantyyppisen kehitysteorian esitti myös Turgot (1727-1781).
Sama vaatimus muutoksesta pätee myös lakeihin [ks. Burke; Bentham].
• Smithin mukaan pelkkään (biologian luomaan) empatiaan perustuva moraali on — etenkin
monimutkaisissa yhteiskunnissa — ongelmallista, koska se johtaa esim. nepotismiin, sukulaisten suosimiseen. Virkamiehenä sukulaisiin tulee suhtautua nimenomaan tämän roolin
määräämällä tavalla.
– Normien ja roolien luomat identiteetit [ks. Cicero] ovat ’sosiaalisia faktoja’. Ne tekevät ihmisten toiminnan ennustamisesta helpompaa muuten monimutkaistuvassa maailmassa. On jopa puhuttu tiedostamattomista rituaaleista.
• Kategorisointiin [ks. Locke; Kant] sosiaalisessa elämässä liittyy roolien lisäksi myös stereotypiat.
Vaikka valtion piti välttää talouteen puuttumista [ks. Bentham], sen tuli estää kilpailua rajoittavien etuoikeuksien ja monopolien syntyminen, ja huolehtia yleisellä tasolla yhteiskunnan toimivuudesta, so. infrastruktuurista ja muista julkishyödykkeistä. Näin valtio oli vastuussa mm.
maanpuolustuksesta, lain ja järjestyksen ylläpidosta [ks. Hobbes], sekä teistä, silloista ja koulutuksesta [ks. Burke; Mill]. Varat tarjonneen verotuksen [ks. Solon; Locke] tuli olla progressiivista
[ks. Marshall]. Myös em. yhteisten ja laajojen markkinoiden luominen vaati vahvoja keskitettyjä
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valtioita, ja esim. kaupan vapauttamisessa tuli edetä varovasti (”with a good deal of reserve and
circumspection”). Ajattelu ei ollut sosiaalidarwinistista [ks. Spencer ja Galton] vaan institutionaalista [ks. Veblen]. Smith varoitti, että instituutioiden rapautuminen esim. korruptoituneen
eliitin toimesta voi tappaa talouskasvun [ks. Mill].
• Käsitellessään kilpailulainsäädäntöä Smith loi varhaista oikeustaloustiedettä [luonnollisista
monopoleista, ks. Brunel; Mill].
• Smith korosti, että esim. teitä tulee rakentaa ja ylläpitää vain hyötykäyttöön, ei esim.
vallanpitäjien maaseutuasuntoja varten [julkisen vallan häiriöistä ja kustannus-hyötyanalyysistä, ks. Mill]. Omaisuutta jonka käyttöarvo on pienempi kuin ylläpitokustannukset on
myöhemmin kutsuttu valkeaksi elefantiksi.
• Koulutus [ks. Comenius; Condorcet] ei ollut vain keino parempaan tuottavuuteen (mikä
ilmeni teknisten aineiden suosimisena latinan sijaan), vaan myös tie ihmisarvoisempaan ja
antoisampaan elämään.
Smithille kapitalismi merkitsi kilpailun lisäksi myös yhteistyötä: tuottajat ja kuluttajat tarvitsivat toisiaan, samoin kuin työ ja pääoma [ks. Ötzi]. Tämä vaikuttaa ihmisten persoonallisuuteen ja
mm. vähentää yhteiskunnan maskuliinisuutta [’lempeästä kaupasta’, ks. Montesquieu]. Naisasialiike [ks. Mandeville; Condorcet; Godwin ja Wollstonecraft; Mill] oli yksi seuraus. Valloitussotia
Smith piti järjettöminä [ks. Montesquieu; Kant; Mill], ja brittienkin pitäisi luopua merten takaisista alueista [ks. Burke]. Valistusajan ’globaalissa isänmaallisuudessa’ kansakuntien tuli edistää
naapuriensa hyvinvointia myös omana etunaan [ks. Hume; Kant]. Kommunistit tulivat olemaan
toista mieltä kaupan siunauksellisuudesta [ks. Marx].
• Uhkana oli, että sotiminen ja valloitettujen alueiden hallinnointi johtivat kasvavaan verotukseen ja kallistuviin valtionlainoihin. Kun tuotanto tehostui teollistumisen myötä, todelliseksi ongelmaksi muodostui kuitenkin menetetyn rauhan hinta [ks. Comte]. Vaikka
1700-luvulla sota saattoi olla tuottavaa, 1800-luvulla tilanne oli jo toinen [Bismarckista,
ks. Rochau ja Renan].
• Työn eli työvoiman ja siihen liittyvän, myös Smithin korostaman, inhimillisen pääoman
merkitys kasvoi [ks. Bernoulli ja Bayes; Marshall]. ’Elintila’ ei enää kuulunut taloudelle tärkeisiin pääomiin [vrt. Clausewitz] ja luonnonvarojenkin kohdalla tärkeintä oli, minkälaista hintaa niistä maksettiin. Finanssipääoman merkitys oli kasvamassa [ks. Brunel;
Marx].

7.41

Immanuel Kant 1724 - 1804

Filosofi, joka määritteli valistuksen ”ihmisen pääsemiseksi ulos itse aiheutetusta alaikäisyyden
tilasta” (Beantwortung auf die Frage: Was ist Aufklärung?, 1784). Kantin mukaan ihmiskunta ei vielä ollut tarpeeksi valistunutta, ja tarvittiin kriittistä otetta; ”uskalla tietää” oli hänen
mottonsa [ks. Vergilius; Locke]. Päätyönsä hän perusti kolmeen erilaiseen kognitiivisen kykyyn:
ymmärrys (saks. Vernstand), järki (Vernunft) ja arvostelukyky (Urteil), joihin hän liitti myös
totuuden, hyvyyden ja kauneuden. Epäonnistuminen totuuden (puhtaan järjen) projektissa inspiroi (1) romanttista ja idealistista filosofiaa [ks. Goethe; Schlegel ja Schelling; Hegel] sekä (2)
tieteellistä instrumentalismia ja tälle läheistä uuskantilaisuutta [ks. Mach].
• Vuosina 1740-1786 Preussia [ks. Agricola] hallinnut Fredrik II Suuri piti itseään valistuneena itsevaltiaana. Hän uudisti mm. hallintoa [ks. Mandeville; Herder ja Humboldt] lisäämällä
(ainakin näennäinen) meritokratian merkitystä. Preussin uudistukset olivat armeijalähtöisiä [ks. Rochau ja Renan; vrt. Mill].
– Fredrik kutsui itseään ”valtion ensimmäiseksi palvelijaksi” eli suhtautui (jälleen ainakin päällisin puolin) tehtäväänsä vaatimattomammin kuin ’Aurinkokuninkaan’ [ks.
Halley] kaltaiset kollegansa.
– Vitsailtiin että Preussi oli armeija jolla oli oma valtio.
• Kant itsekin piti esim. vapauden lisääntymistä historian pyrkimyksenä.
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Anonyyminä julkaistussa luonnontieteellisessä teoksessa Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels (1755) Kant kuvasi maailmankaikkeutta kaaoksena, jossa planeetat, tähdet ja
galaksit syntyivät painovoiman [ks. Newton] vaikutuksesta atomivirtojen pyörteistä, so. luominen ei koskaan pääty [vrt. Buffonin katastrofiteoria]. Tähtitieteilijöiden näkemät sumumaiset
kohteet saattoivat olla kaasupilviä, uusien tähtien syntyalueita [ks. Laplace], tähtijoukkoja [ks.
Galileo], tai jopa linnunratamme ulkopuolisia galakseja. Kant esitti myös, että kitka veden ja
valtamerten pohjien välillä vaikutti [Halleyn havaitsemaan] maapallon pyörimisliikkeen muutokseen (Physische Monadologie, 1756). Ilmiö liittyy myös vuoroveteen [ks. Laplace; Mayer, Joule,
Clausius ja Kelvin].
• Vastaavanlaista aurinkokunnan syntyteoriaa oli esittänyt Emanuel Swedenborg (1688-1772)
teoksessa Principia (1734).
• Thomas Wright (1711-1786) oli kehittänyt ajatuksen Linnunradasta, johon aurinkokin kuuluu (An Original Theory or New Hypothesis of the Universe, 1750). Wright spekuloi myös
ajatuksella muista galakseista [ks. Herschel].
Pelkkään kokemukseen tukeutuva empirismi [ks. Hobbes; Hume] suhtautui metafysiikkaan kielteisesti. Kant halusi antaa sille [ja Newtonin fysiikalle] tilaa kysymällä, miten kokemus yleensä on
mahdollista [ks. Leibniz]. Teoksessa Puhtaan järjen kritiikki (Critik der reinen Vernunft, 1781)
hän esitti, että mielemme lisää kokemukseen jäsentävän osan [vrt. Locke]. Ihmisen ymmärryksellä on tietyt synteettiset kattokäsitteet, kategoriat, jotka ovat olemassa a priori, ilman kokemusta,
ja joihin mm. aika, avaruus ja kausaalisuus — ja mm. logiikka ja matematiikka — kuuluivat. Ne
luovat kokemuksen muodon. Koska esim. aikaa ei voi havainnoida sellaisenaan, hyödynnämme
kausaalisuutta ajallisen järjestyksen määrittelemiseen [vrt. Hume]. Metafysiikka on mahdollista vain transsendentaalisena (’kriittisenä’) tieteenä, ymmärryksen ennakkoehtojen apriorisena
tutkimuksena. Kantin [aristoteelinen] kategoriaoppi ja [kartesiolainen] tiedon perustateoria eivät kuitenkaan tuottaneet tuloksia toivotulla tavalla. Yksi ongelma oli Kantin käytössä olleen
aristoteelisen logiikan vanhanaikaisuus.
• Kant erotti analyyttisen a priori ja synteettisen a posteriori –tiedon. Edellinen tarkoittaa
loogisesti välttämättä tosia lauseita, jälkimmäinen empiirisen tutkimuksen tuloksia [ks. Platon; Aristoteles]. Kattokäsitteet rikkovat tämän jaon olemalla synteettistä a priori –tietoa.
Koska Kantin logiikan mukaan apriorisuus implikoi välttämättömyyttä, synteettinenkin
tieto voi olla välttämätöntä.
– Induktio, esim. eläinlajin määritys eri yksilöistä, on [Humesta huolimatta] hyväksyttävä tapa hankkia tietoa. Jos esim. oppii jotain yleistä nisäkäslajeista, osaa sanoa jotain
muuten tuntemattomasta eläinlajista, jos pitää sitä nisäkkäänä [ks. Locke]. Kant piti
luokittelevia kategorioita [ks. Locke; Mill] metakäsitteinä, käsitteiden käsitteinä.
• Teoksessa Logik (1800) Kant jatkoi ajattelunsa perustelemista aristoteelisella logiikalla.
Vaikka logiikka tuli pian kehittymään radikaalilla tavalla [ks. Boole; Peirce; Frege], logiikan
ja ajattelun yhteys ymmärrettiin senkin jälkeen monimutkaisemmaksi kuin mitä Kant oletti
[vrt. Sokrates; Platon; Aristoteles; Ockham].
• Ulkoista todellisuutta tutkivalla transsendentilla metafysiikalla ei ole tiedollista pohjaa, ja
’tosiolevainen’ (olio sinänsä, saks. das Ding an sich) on ihmismielelle tavoittamaton [ks.
Husserl]. Tässä syntyy kuilu aistein havaittavan todellisuuden (jota ymmärrys käsittelee)
ja reaalitodellisuuden (jota järki turhaan tavoittelee) välille. Esim. Eukleideen geometria
kuvasi maailmaa sellaisena kuin sen on pakko ilmetä meille, ei sellaisena kuin se todellisuudessa on. Puhutaan transsendentaalista idealismista.
– Kantin julistus ”Olen pitänyt välttämättömänä kieltää tiedon tehdäkseni tilaa uskolle” on hieman hämärä, kun yksi syy kategoriaopin taustalla oli Descartesin liian kärkäs
tapa vedota Jumalaan metafyysisissä kysymyksissä. Kant myös kritisoi ontologisia jumalatodistuksia [ks. Abélard] siitä, että niissä olemassaoloa käsiteltiin ominaisuutena
[ks. Frege].
• Kant määritteli kysymyksiä joissa järki joutuu ristiriitaan (antinomiaan) itsensä kanssa.
Ainoa mielenkiintoinen näistä oli kysymys determinismistä ja vapaasta tahdosta, ja Kant
käsitteli sitä käytännön järjen yhteydessä (ks. alla). Myöhemmin esim. kysymys absoluuttisesti välttämättömästä oliosta on kiinnostanut vain teologeja.
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Kantin teorian rakentava osa oli ajatus, että havainnointi vaatii aina aktiivista henkistä toimintaa, ei vain passiivista vastaanottoa [ks. Hume; Helmholtz; James]. Kant piti ajatustaan kopernikaanisena kumouksena [vrt. Kopernikus]. Ihmisen aktiivisuus oli laajemminkin tärkeää, ja tällä
perusteella Kant kritisoi ’jalon villin’ [ks. Rousseau] ideaalia. Pragmatismin mukaan kokemukseen liittyy havaitsemisen lisäksi myös toimintaa [ks. Peirce].
• Kantin mukaan ihminen ei kukoista pysähtyneisyyden tilassa, koska järki ja mielikuvitus
tuottavat mielihaluja, joita luonnonvaraisilla eläimillä ei ole. Ihminen haluaa myös erottua
muista [vrt. Rousseau], mikä on mahdollista vain yhteisössä; Kant puhuu ”epäsosiaalisesta
seurallisuudesta”.
Teoksessa Käytännöllisen järjen kritiikki (Kritik der praktischen Vernunft, 1788) Kant hyödynsi
puhdasta järkeä hyvyyden etsinnässä. Tosiolevaista on vapaa tahto [ks. Zenon ja Khrysippos;
Tuomas] ja siitä seuraava moraali, jotka kuuluvat vain ihmiselle. Vaikka elämän ilmiöiden taustalla on mekaanisia kausaalisyitä [ks. Hobbes; Hume], metodologisesti on tärkeämpää huomioida
teleologiset syyt [ks. Aristoteles]: eliöillä on pyrkimyksensä [ks. Zenon ja Khrysippos], ja tahto ei
operoi ajassa [eräät myöhemmin uuskantilaisiksi kutsutut filosofiat sovelsivat tätä ajattelua, ks.
Mach]. Kantin moraalioppina oli kategorinen imperatiivi, ”Toimi vain sellaisen periaatteen mukaan, jonka voit toivoa tulevan yleiseksi laiksi” [ks. Hobbes]. Vaikka tässä voisi nähdä yhteyden
kultaiseen sääntöön [ks. Laozi ja Gautama] ja puolueettomaan tarkkailijaan [ks. Smith], Kantin
etiikka oli jyrkän deonttista: moraali perustuu absoluuttisiin, järjellä määriteltyihin sääntöihin,
joista ei saanut poiketa. Ihminen on todella vapaa vain toimiessaan itse itselleen määrittelemän
lain pohjalta [ks. Rousseau]. Rationaalisia toimijoita tuli kohdella päämäärinä sinänsä, ei välineinä [ks. Tuomas]. Tekojen motiivit, ei seuraamukset, ratkaisevat niiden moraalisuuden [ks.
Abélard]; tämä oli yksi tapa liittää puolueettomuuden käsite moraaliseen päätöksentekoon.
• Hypoteettinen imperatiivi tarkoittaa arvostelmaa ”jos haluat päästä tiettyyn päämäärään,
toimi tietyllä tavalla”. Kantin teoriassa sellaiset tekijät kuin mielihyvä [ks. Epikuros] tai
hyödyllisyys [ks. Mandeville; Hume; Bentham; Mill] eivät kuitenkaan saaneet vaikuttaa
moraalisiin päätöksiin, joiden tulee määritelmällisesti olla epämiellyttäviä tehdä! Kantia
onkin kutsuttu protestantismin [ks. Luther ja Calvin] filosofiksi, ja pohjoismaita ja PohjoisSaksaa kantilaisiksi maiksi.
• Käytännössä vasta Kant erotti arvot normeista jyrkästi eli määritteli naturalistisen virhepäätelmän [vrt. Hume].
• Poliittinen valta perustui Kantin mielestä (kuvitteelliselle) yhteiskuntasopimukselle [sopimusteorioista, ks. Hobbes; Locke; Rousseua].
Teoksessa Arvostelukyvyn kritiikki (Kritik der Urteilskraft, 1790) Kant käsitteli estetiikan filosofiaa; häntä pidetään alan perustajana [mutta ks. Hume; Burke]. Kant vertasi kaunista ja ylevää
koskevaa (tunteeseen perustuvaa) makuarvostelmaa hyvää koskevaan (käsitteeseen perustuvaan)
loogiseen arvostelmaan: molemmissa oli kyse yleispätevyyden vaatimuksesta. Hän siis etsi kauneudestakin absoluuttisuutta [ks. Schlegel ja Schelling]. Vaikka luonto voi olla sekä kaunista että
ylevöittävää, taide voi olla vain kaunista. Kauneuden perustana oleva kohteen yhtenäisyys ja
vaihtelevuus ei ole selitettävissä, vaan ainoastaan koettavissa ’tietokykyjen harmoniana’: mielikuvituksen tuottamia intuitioita ei yllättäen voi alistaa ymmärryksen avulla käsitteisiin, ja
seurauksena on mielihyvän tunne. Kant ei pitänyt mahdollisena todistaa asian tai olion kauneutta sellaiselle, joka ei sitä tajua. Taiteen tekeminen vaati Kantin mielestä maun lisäksi myös
neroutta.
• Ylevän käsite tuli Burkelta. Luonnon kohdalla ylevöityminen liitettiin etenkin villeihin
erämaihin [ks. Humboldt; Agassiz ja Croll].
• Yksilöllisiä makueroja Kant selitti liittämällä esteettisyyden alaan makuarvostelman lisäksi
myös miellyttävää koskevan aistiarvostelman, jolla oli vain yksilöllisiä pätevyysvaatimuksia.
• Taideteoksen konteksti, esim. tekijän motivaatio tai teoksen muu historia ei vaikuta työn
laatuun, ja siksi puhutaan formalismista: muoto on sisältöä tärkeämpi [vrt. Hegel]. Kant:
”kauniin arvioinnin perustana on vain muodollinen tarkoituksenmukaisuus, so. tarkoituksenmukaisuus ilman tarkoitusta”.
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• Kantin mukaan huumori [ks. Aristoteles; Darwin; Freud] syntyy yhteensopimattomien
elementtien rinnastuksesta. Jo Hutcheson [ks. Mandeville] oli spekuloinut tällaisella inkongruenssiteorialla.
Tuhoisten [ks. Erasmus] sotien [ks. Grotius] jälkeen oli alettu puhua eurooppalaisesta rauhasta
[ks. Leibniz]. Yksi valistusajan teemoista oli sotien turhuutta korostava globaali isänmaallisuus
[ks. Hume; Smith]. Kantin Ikuiseen rauhaan (Zum ewigen Frieden, 1795) oli tälle jatkoa. (1)
Kant piti tasavaltalaista [ks. Machiavelli] eli käytännössä liberaalia [ks. Locke] valtiomuotoa rauhanomaisena, koska sodista eniten kärsivillä tavallisilla ihmisillä oli siinä enemmän sananvaltaa.
Julkiseen harkintaan perustuva deliberatiivinen [ks. Aristoteles; Machiavelli; Burke] demokratia
[ks. Solon; Mill] selittää liberalismin ja demokratian luontevalta näyttävää (mutta ei itsestään
selvää) suhdetta. (2) Taloudessa liberalismi edistää kansainvälistä kauppaa, joka luo riippuvuussuhteita valtioiden välille [ks. Montesquieu; Comte; Mill]. (3) Kant oli tietoinen myös valtioiden
välisten sopimusten merkityksestä rauhalle [ks. Grotius].
• Jo kirjoituksessa Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (1784)
Kant oli esittänyt, että valtiot oppivat kantapään kautta rauhan merkityksen. Demokratioiden on arveltu olevan alttiimpia oppimaan historiastaan.
• Kant edusti kansainvälisen politiikan ’idealismia’ [ks. Grotius]. Toisaalta realismikaan [ks.
Herodotos ja Thukydides; Machiavelli] ei välttämättä johda konflikteihin. Kansallinen etu
voi esim. määrittyä eri olosuhteissa eri tavalla. Vakaa kansainvälinen järjestys on usein
kaikkien etu. Voimankaan ei aina tarvitse olla sotilaallista.
– Havaittuaan että sotia rahoitettiin lähinnä valtion lainoilla, Kant esitti lainaamisen
kieltämistä [ks. Machiavelli; Petty]. Tämä oli jo yltiöidealistista.
– Realismista johdettu kansainvälinen anarkismi [ks. Hobbes] saattoi tukeutua voimatasapainoon [ks. Rousseau] mutta myös johtaa synkempään kuvaan todellisuudesta
[ks. Hegel].
• Julkisuudella on Kantin teoriassa keskeinen osuus [ks. Smith]: ”valistukseen ei vaadita
mitään muuta kuin vapautta; ja vieläpä vaarattominta kaikesta siitä, mitä vapaus voi
merkitä, nimittäin sitä, että kukin käyttää järkeään kaikilta osin julkisesti”.
Kasvatusta [ks. Comenius; Locke; Rousseau; Condorcet] Kant käsitteli teoksessa Pedagogiikasta
(Über Pädagogik, 1802). Kasvatus oli ihmiseksi tulemisen ehto, ja Kantin esittämän pedagogisen paradoksin mukaan se pyrkii tekemään itsensä tarpeettomaksi. Johann Friedrich Herbart
(1776-1841), joka seurasi Kantin lisäksi Johann Heinrich Pestalozzin (1746-1827) oppeja, loi
kasvatustieteen (Allgemeine Pädagogik, 1806). Erään (kiistellyn) tulkinnan mukaan Herbartille
etiikka antoi kasvatukselle päämäärän ja psykologia keinot. Pedagogisen kausaliteetin mukaan
kasvatus on tavoitteellista, tietoista toimintaa. Varhaiskasvatukseen liittyy leikki [ks. Aristoteles;
Priscianus; Montaigne], myöhempään koulutukseen myös sisältöaines. Kyse oli osittain em. pyrkimyksestä hallinnon parantamiseen ja sivistyksen demokratisoitumiseen. Kasvatustieteen lukuisista erilaisista suuntauksista ensimmäinen, hermeneuttinen pedagogiikka, kehittyi 1800-luvun
lopulla [ks. Dilthey ja Windelband].
• Kasvatukseen liittyy suorastaan määritelmällisesti epäsymmetristä vuorovaikusta. Paradoksi liittyy siihen, että kasvatuksen edustama ’pakkovalta’ mahdollistaa kasvatettavan
myöhemmän itsenäisyyden. Pedagogiikan kaksoisfunktion mukaan kasvatus edesauttaa sekä yksilön (1) subjektiivisen identiteetin rakentumista että tämän (2) sosialisaatiota [ks.
Durkheim]. Lisätavoite on vaikeasti määritettävä (3) sivistys [ks. Comenius].
– Sosialisaation tuloksena osa identiteetistä rakentuu yhteisön ehdoilla. Tätä pidetään
historian opetuksen tehtävänäkin.
– Oppijaan liitetään myös psykologisia tarpeita kuten itsenäisyys, aikaansaavuus ja yhteenkuuluvuus; puhutaan itseohjautuvuusteoriasta [ihmisen kukoistuksesta, ks. Aristoteles; Mill]. Yhteisöt pystyvät hyödyntämään yksilöiden erilaisuutta monin tavoin.
• Puisista leikkipalikoistaan tunnettu Friedrich Wilhelm Fröbel (1782-1852) perusti Pestalozzin oppien mukaisen nykyaikaisen lastentarhan vuonna 1837.
– Ajatus [siinä määrin kuin se oli todellinen, ks. Montaigne] lapsista perisynnin [ks.
Augustinus] saastuttamina olioina, joista paholaisen saattoi piiskata pois, vaihtui ajatukseen lasten viattomuudesta [lasten oikeuksista, ks. Tylor, Tarde ja Baldwin].

7.42. BLACK JA WATT
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Kantin mukaan on olemassa kaksi tapaa jaotella tutkittavia ilmiöitä: (1) looginen jaottelu alkuperän mukaan ja (2) fysikaalinen jaottelu ajan tai paikan mukaan [vrt. Dilthey ja Windelband].
Ensimmäisen mukaan on myöhemmin tehty esim. jakoa fysikaalisiin, biologisiin, yhteiskunnallisiin ja humanistisiin tieteisiin. Toinen määrittelee historian [ks. Machiavelli; Gibbon; Ranke] ja
maantieteen [ks. Varenius; Humboldt]. Tieteen filosofiassa Kant oli enemmän todistajia kaipaava
tuomari kuin opettajan (ympäristön) sanelua kirjaava koululainen [interrogatiivisesta tiedekäsityksestä, ks. Francis Bacon].

7.42

Joseph Black 1728 - 1799 ja James Watt 1736 - 1819

Kemisti (Black) ja keksijä (Watt), jotka vaikuttivat teollisen vallankumouksen ensimmäiseen vaiheeseen. Black aloitti lämpökemian [ks. Lavoisier] tutkimuksen ja Watt kehitti höyrykonetta [ks.
Boyle; Carnot]. Vallankumouksen ensimmäinen vaihe perustui höyrykoneiden tehostamaan tekstiiliteollisuuteen [ks. Bodin] ja raudan työstöön [ks. Fu Hao]. Kivihiili [ks. Fu Hao; Theofrastos]
ja siitä tehty koksi [ks. Fu Hao] olivat tässä merkittäviä tekijöitä. Tehon yksikkö on nimetty
Wattin mukaan: 1 W = 1 J/s = 1 VA [ks. Volta; Ampère].
• Lämpökemia tutkii lämpöenergiaa sekä kemiallisissa reaktioissa että faasimuutoksissa [ks.
van der Waals]. Se on lähellä termodynamiikkaa [ks. Boyle; Carnot; Mayer, Joule, Clausius
ja Kelvin].
• Ajan keksinnöistä voisi mainita myös Alexander Cummingin (1733-1814) vuonna 1775 keksimä hajulukko (eli vesilukko), jolla viemäreiden ilma eristettiin asuintilojen ilmasta.
• Teollisen vallankumouksen toinen vaihe toi sähkön, polttomoottorin ja teräksen massatuotannon [ks. Tesla]. Polttomoottoriin liittyvä öljyteollisuus on osa laajempaa kemianteollisuuden nousua. Kolmatta vaihetta pohjusti varhainen elektroniikka [ks. Hertz].
Kehruukoneista (engl. spinning frame) ’kehruu-Jenny’ vuodelta 1767 toimi vielä ihmisvoimalla.
Vesivoima otettiin käyttöön vuonna 1775 ja höyryvoima vuosikymmentä myöhemmin. Edmund
Cartwrightin (1743-1823) vuonna 1806 kehittämät höyrykäyttöiset kangaspuut loivat kutomateollisuuden, jota myös automatisoitiin lisää [ks. Babbage].
• Varhaisissa tehtaissa vesi- ja höyryvoima ketjutettiin yhdestä pisteestä läpi koko tehtaan
kattoon rakennetulla systeemillä (engl. line shaft). Sähkömoottorit [ks. Faraday] olivat tästä
vapauttava radikaali uudistus.
• Pesunkestävästä puuvillasta valmistetut halvat alusvaatteet paransivat hygieniaa niin, että
se näkyi jopa tautitilastoissa [ks. Boerhaave].
Vuonna 1709 Abraham Darby (1678-1717) oli tuonut koksin sulan takkiraudan valmistukseen.
Vaikka takkiraudassa on hiiltä valurautaakin enemmän, sitä voidaan vähentää ja tuottaa siten
muita rautalajeja [ks. Fu Hao; Albert; Camerarius ja Hales]. Etenkin Henry Cort (n. 1741-1800)
kehitti 1780-luvun alussa tätä mellotusta (engl. decarburising). Näin valmistettu kankirauta oli
tärkeä myöhemmissä silloissa, rautateissä ym. Cort paranteli myös valssausmenetelmiä.
• 1800-luvulla tyypillisimmäksi rautamalmiksi nousi hematiitti (Fe2 O3 ), joka muuttuu punaiseksi rapautuessaan.
• Vuosina 1777-1779 Abraham Darby III (1750-1789) rakensi valurautaisen sillan vanhemmalla menetelmällä.
Maailman varallisuutta alkoivat nostaa (1) tiede ja tekniikka, (2) instituutiot ja (3) porvarilliset
hyveet [ks. Franklin; Smith]. Kyse ei voinut olla pelkästään työpajojen ammattilaisten osaamisen
kasvusta, koska silloin teollinen vallankumous olisi alkanut Kiinassa tai Intiassa.
• Vaikka tiede ei vielä suuresti vaikuttanut teknologiaan [ks. Boerhaave; Mandeville], Watt
hyödynsi opettajansa metodeja [ks. myös Euler; Brunel]. Höyrykone sen sijaan inspiroi
tiedettä [ks. Carnot].
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• Watt tiesi poliittisten ja taloudellisten instituutioiden antavan hänelle mahdollisuuden hyötyä keksinnöistään. Kilpailuetua luovat patenttien lisäksi myös monet muut tekijät [ks. Burke]. Pääoma piti Englannissa tosin hankkia pankeista (tai sukulaisilta), sillä osakeyhtiöiden
[ks. Petty] toiminta oli rajoitettua 1720-1825 [ks. Smith].
– Teollistumisen alkuvaiheessa tarvetta oli lähinnä käyttöpääomalle [ks. Malthus ja
Ricardo], jolla katettiin yritysten päivittäinen toiminta, ja johon pankit sopivat jopa pörssiä paremmin.
– Juutalaisten paluu Englantiin [ks. Petty] oli tuonut talousosaamista [ks. Fibonacci],
ja 1800-luvulle tultaessa heidän merkityksensä esim. pankkisektorilla oli jo suuri [ks.
Rochau ja Renan].
• Aluksi porvarilliset hyveet rajoittuivat Alankomaihin ja Iso-Britanniaan, joissa taloudellinen aktiviteetti ei ollut enää ’noloa’. Etenkin Saksassa halveksittiin ”brittiläistä kauppiasmentaliteettia” [ks. Rochau ja Renan].
Black löysi hiilidioksidin CO2 [ks. Lavoisier; N.T. de Saussure; van’t Hoff ja Arrhenius], jota hän
kutsui sitoutuneeksi ilmaksi (engl. fixed air) (Experiments on Magnesia Albak, Quick-lime and
other alkaline substances, 1756). Oli ilmeistä, että myös kaasut saattoivat ottaa osaa kemiallisiin
reaktioihin [ks. Priestley ja Ingenhousz; Cavendish]. Tässä yhteydessä Black teki eron laimeiden
ja syövyttävien emästen [ks. Boyle] eli karbonaattien ja hydroksidien välille.
• Vuonna 1744 Guillaume François Rouelle (1703-1770) oli määritellyt suolat [ks. Ötzi] hapon
ja emäksen reaktiotuotteiksi [ks. Boyle]. Reaktioissa syntyy myös vettä. Nykyään puhutaan
yleisemmin ioniyhdisteistä [ks. Berzelius]. Elektrolyytit liittyvät asiaan [ks. Volta].
– Esim. suolahapon ja lipeän tapauksessa HCl + NaOH → NaCl + H2 O.
Vuonna 1760 Black erotti lämpötilan ja lämmön toisistaan: lämpö [nyt vielä nestemäinen ’kalorikki’, ks. Boerhaave, vrt. Thompson; Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin] siirtyy kuumemmasta
materiasta kylmempään. Hänen työnsä pohjalta kehittyi jääkalorimetri [ks. Lavoisier], jolla lämmön määrää mitattiin sen sulattaman jään määrällä. Blackin lämpökapasiteetin (kappaleen kyvyn varastoida lämpöä, C) käsite johti eri aineiden ominaislämpökapasiteettiin (c = C/m, missä
m on kappaleen massa). Hän huomasi, että jään sulaessa siihen tuotu lämpö ei nosta lämpötilaa,
vaan kuluu faasimuutokseen [ks. van der Waals] kiinteästä nesteeksi; puhutaan latenttilämmöstä.
• Veden haihtumisessa vesihöyryyn latentisti varastoituvalla energialla on suuri merkitys meteorologiassa [ks. Dalton]. Sama mekanismi selittää hikoilun viilentävän vaikutuksen.
– Jotta hikoilu olisi mahdollista, ympäristön tulee olla suhteellisen kuivan ja haihduttajan ihoon verrattuna hieman viileämmän. Esimerkiksi ihminen, jonka iholämpötila
on n. 34°C, viihtyy parhaiten n. 19-24°C lämpötilassa.
Varhaisten höyrykoneiden teho ei riittänyt hyötykäyttöön; vain hiilikaivosten vedenpumppaus
[ks. Agricola] muodosti poikkeuksen. Vuosina 1763-1782 Watt paransi höyrykoneen hyötysuhdetta ulkoisella lauhduttimella ja otti käyttöön [Huygensin keksimän] keskipakosäätimen (engl.
centrifugal governor). Jälkimmäisen takaisinkytkentä osoitti että syy-seuraus –suhde saattoi olla
kaksisuuntainen [ks. Hume; Mill] ja yksinkertainen mekanismi ’päämäärähakuinen’ [kybernetiikasta, ks. Bernard]. Ilmiö sai myöhemmin myös matemaattisen esityksen [ks. Maxwell]. Tehtaisiin siirtyneet höyrykoneet tehostivat esim. raudanvalmistusta. Pian rakennettiin höyryjunia ja
-laivoja [ks. Brunel].
• Vuonna 1620 Cornelis Drebbel (1572-1633) oli kehittänyt alkeellisen termostaatin. Edmund
Leen vuonna 1745 kehittämä takaisinkytkentä käänsi tuulimyllyn automaattisesti tuuleen
päin.
– ’Kovien’ luonnontieteiden [esim. geofysiikasta, ks. Agassiz ja Croll] lisäksi takaisinkytkentää hyödynnettiin ekologiassa [ks. Comte] ja ihmistieteissä [ks. Mill]. Jälkimmäisissä puhutaan refleksiivisyydestä [ks. Dilthey ja Windelband].
• Joel Leanin käynnistämä Lean’s Engine Reporter (1810-1904) oli brittiläisten insinöörien
avoin julkaisu kaivoksissa toimivien höyrykoneiden tehon parantamiseksi [ks. Marshall].

7.43. PRIESTLEY JA INGENHOUSZ

235

Myös hydrauliikka [ks. Arkhimedes] kehittyi [ks. Bernoulli ja Bayes]. John Smeaton (1724-1792)
tutki energian tuotantoa esim. artikkelissa An experimental enquiry concerning the natural power
of water and wind to turn mills, and other machines, depending on a circular motion (175918 ).
Joseph Bramah (1748-1814) keksi hydraulisen puristimen [ks. Fermat ja Pascal].
• Vuonna 1759 Smeaton herätteli henkiin myös betonin valmistusta [ks. Vitruvius]. Vähitellen
sementtiä alettiin tehdä kalkista (engl. quicklime), savesta ja kipsistä. Vuonna 1848 Joseph
Monier (1823-1906) keksi teräsbetonin eli teräskehikkoon valetun betonin.
– Kalkki eli kalsiumoksidi CaO tuotettiin kalkkikivestä [kalsiumkarbonaatista, ks. Berzelius] kuumentamalla: CaCO3 → CaO + CO2 . Korkea energiankulutus ja hiilidioksidin
tuotto tekevät prosessista ongelmallisen.
– Sementin lisäksi kalkkia tarvittiin laastin tuotannossa. Sillä alennetaan myös peltomaan happamuutta.
• Matemaattisesti hydrauliikkaa tutkivat Bernard Forest de Bélidor (1698-1761) ja etenkin Jean-Charles de Borda (1733-1799), joka tunnetaan myös äänestysmatematiikasta [ks.
Condorcet]. Myöhempi hydrauliikan pioneeri oli William George Armstrong (1810-1900).
Vaikka teollistumisen tuotti myös ongelmia, positiivisetkin puolet olivat ilmeisiä [molemmista,
ks. Marx]. Esim. Wattin tuttava Matthew Boulton (1728-1808) järjesti niin hyvät työolot, että
hänen Birminghamin tehtaasta tuli turistinähtävyys [ergonomista, ks. Coulomb]. Hän myös vakuutti työntekijänsä [ks. Hooke ja Leeuwenhoek; Petty; Halley]. Höyryä käyttävät painokoneet
vuodelta 1810 olivat askel kohti halvempia kirjoja ja kansan koulutusta [ks. Gutenberg; Comenius]. Säätyjärjestelmä [ks. Smith] alkoi korvautua luokkajärjestelmällä, kun työväenluokka ja
keskiluokka syntyivät [ks. Mill]. Tästä huolimatta luddiitit vastustivat uusia koneita, ja vuonna
1812 Englannissa piti kieltää koneiden vandalisoiminen lailla.
• Kun William Blake (1757-1827) runoili ”synkistä saatanallisista myllyistä” (And did those feet in ancient time, 1808) hän saattoi puhua tehtaiden lisäksi tai sijaan kirkoista ja
yliopistoista!
• Boulton oli perustamassa Lunar Society –tiedeseuraa [Darwinin isoisän] Erasmus Darwinin
(1731-1802) kanssa. Seura oli teollisen vallankumouksen ajatushautomo.
• Vaikka hiilen lisääntynyt käyttö alkoi vaikuttaa luonnon hiilikiertoon [ks. Priestley ja Ingenhousz], metsät hyötyivät kehityksestä [ks. Varenius].

7.43

Joseph Priestley 1733 - 1804 ja Jan Ingenhousz 1730
- 1799

Luonnontieteilijöitä, jotka kokeillaan löysivät fotosynteesin [ks. N. T. de Saussure]. Se on tärkein
esimerkki valokemiasta [luminesensseista, ks. Boyle]. Valon kyky tuottaa D-vitamiinia on toinen
esimerkki. Samalla kyse on biokemiasta, kuten esim. hengityksen tutkimuksessa [ks. Lavoisier].
• Aikaisemmin valon merkityksestä kasveille oli spekuloinut vain Hales [ks. Camerarius ja
Hales]. Termi fotosynteesi eli yhteyttäminen tulee Charles Reid Barnesilta (1858-1910)
vuodelta 1898.
• Fotosynteesin myötä kehittyi ajatus hiilen biogeokemiallisesta kierrosta [ks. Lyell], johon
teknologiakin vaikuttaa [ks. Black ja Watt]. Fotosynteesissä ja hengityksessä [ks. Fischer]
hiilen kierto sivuaa hapen kiertoa.
Priestley poltti kynttilää ilmatiiviissä astiassa ja havaitsi palamisen ’pilaavan’ ilman [hiilidioksidista, ks. Black ja Watt]: pian sekä liekki [ks. Boyle] että astiaan laitettu hiiri kuolivat (Experiments and Observations on Different Kinds of Air, 1775). Astiaan laitettu mintunverso puolestaan
’puhdisti’ ilman. Selitykseksi Priestley tarjosi deflogistoitunutta ilmaa [engl. depholgisticated air,
18 Philosophical
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ks. Helmont], eikä ymmärtänyt kyseessä olevan uuden alkuaineen, hapen [ks. Lavoisier]. Priestley
löysi ja tutki myös monia kaasuja [esim. vedystä ks. kuitenkin Cavendish, typestä Lavoisier].
• Kunnia hapen löytämisestä meni Lavoisierille, joka myös nimesi kaasun. Karl Wilhelm
Scheele (1742-1786) oli löytänyt hapen jo 1771, mutta ei saanut tuloksiaan julkisuuteen
ennen kuin 1777.
• Priestley spekuloi ajatuksella, että vaikka puhdas happi tuntui helpolta hengittää, se saattoi
olla epäterveellistä ja elämää liian nopeasti kuluttavaa. Nykyisin hapen myrkyllisyys on
hyvin tiedossa.
Priestleyn fotosynteesitutkimukset jäivät vajavaisiksi, ja muutama vuosi myöhemmin Ingenhouszin järjestelmällisemmät tutkimukset tekivät hänestä fotosynteesin varsinaisen keksijän (Experiments Upon Vegetables, 1779). Merkittävimpiä olivat havainnot, että kasvit puhdistavat ilmaa
vain valossa ja vain vihreillä osillaan, ja että pimeässä ne kuluttavat happea kuten eläimetkin.
• Jean Sénebier (1742-1809) osoitti hapentuotannon vaativan hiilidioksidia ja huomasi, että
kasvien yli-ikäiset lehdet luovuttavat hiilidioksidia. Näin käy aina kasvien ja niiden osien
lahotessa [jolta voidaan hapettomissa oloissa välttyä, ks. Lyell].
Priestley kirjoitti sähkön [ks. Franklin] historiasta (The History of Electricity, 1767) ja keksi
vuonna 1770, että kumista voi tehdä pyyhekumeja. Hän oli kiinnostunut myös ihmisen minuuden [ks. Locke; Hume; Smith] kehityksestä. Tutkimusta jatkoi hänen oppilaansa William Hazlitt
(1778-1830) teoksessa An Essay on the Principles of Human Action (1805). Varsinainen kehityspsykologia kehittyi [ks. James; Tylor, Tarde ja Baldwin].
• Luontoperäistä kumia valmistetaan lateksista, kumipuun maitiaisnesteestä [ks. Ötzi]. Koneenrakennuksessa kumista tuli tärkeä vasta vulkanoinnin keksimisen jälkeen [ks. Tesla].

7.44

Henry Cavendish 1731 - 1810

Fyysikko ja kemisti, joka julkaisi vain osan tuloksistaan, eikä siten vaikuttanut kehitykseen kykyjään vastaavalla tavalla.
Palavia kaasuyhdisteitä oli löytynyt hiilikaivoksista ja eristetty hiilestä [ks. Camerarius ja Hales].
Vuonna 1766 Cavendish eristi vetyä (H) ja käytti siitä termiä ’inflammable air’. Vuonna 1781
hän päätteli vedyn muodostavan hapen [ks. Priestley ja Ingenhousz] kanssa vettä suhteessa 2:1
(eli H2 O). Hän eristi ilmakehästä myös typpeä (N) [ks. Lavoisier]. Cavendish kehitti kaasuja
keräävää laitteistoa [ks. Camerarius ja Hales] siten, että myös veteen liukenevia kaasuja saatiin
vangittua.
• Vedyn nykyinen nimi — ransk. hydrogène eli veden muodostaja — tulee Lavoisierilta [sen
tuottamisesta, ks. Volta].
• Ensimmäisenä typpeä oli tuottanut Daniel Rutherford (1749-1819) vuonna 1772. Kolmas
löytäjä oli Scheele [ks. Priestley ja Ingenhousz]. Kaikki kolme arvioivat että typpeä oli
ilmakehässä noin neljä kertaa enemmän kuin happea. Tarkemmat arvot ovat N: 79% ja O:
21%. Muita kaasuja on siis hyvin vähän (pitoisuudet toki muuttuvat korkeuden funktiona).
William Murdoch (1754-1839) kehitti palavien kaasujen avulla suurkaupunkien valaistusta. Vaikka 1800-luvalla käytetty valokaasu korvautui myöhemmin sähkövalaistuksella [ks. Edison], kaupunkikaasu on säilynyt pidempään kaasuliesien polttoaineena. Vaarallista hiilimonoksidia [ks.
Bernard] ja vetyä sisältävä kaasu on nykyään korvattu maakaasulla eli metaanilla [ks. Lyell].
• Murdoch: ”the gas obtained by distillation from coal, peat, wood and other inflammable
substances burnt with great brilliancy upon being set fire to ... by conducting it through
tubes, it might be employed as an economical substitute for lamps and candles”.
• Kotioloissa käytettiin vielä öljylamppuja [ks. Ötzi] ja kynttilöitä [ks. Solon]. Edellisissä
käytettiin esim. valaanrasvaa, joka on nestemäistä vahaa, ja jälkimmäisissä perinteistä
talia [parafiinista, ks. Justinianus; Tesla].
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Cavendish määritteli gravitaatiovakion G [ks. Newton] arvoksi 6.67 × 10−11 N m2 /kg2 (Experiments to determine the density of the Earth, 179819 ). Näin heikko gravitaatiovoima astui
laboratorioihin; aikaisempi tutkimushan oli perustunut taivaanmekaniikkaan. Maan säteen [ks.
Eratosthenes], G:n ja heilurista saatavan gravitaatiokiihtyvyyden [ks. Huygens] avulla Cavendish
määritteli maapallon massan (n. 6 × 1024 kg) ja edelleen sen tiheyden (n. 5.5 g/cm3 ). Jälkimmäinen tulos, 5.5 kertaa veden tiheys, osoitti, että maapallon sisuksen täytyi muodostua suhteellisen
kevyttä (n. 3 kertaa veden tiheys) pintakerrosta tiheämmästä aineesta. Lisäksi oli ilmeistä, ettei
maapallo voinut olla ontto; tällaisellakin teorialla oli spekuloitu.
• Kiertovaakaa oli ennakoinut John Michell (1724-1793), ja se keksittiin muuallakin [ks. Coulomb]. Michell kehitti myös keinotekoisia magneetteja (Treatise of artificial magnets, 1750)
ja keksi ’mustan aukon’ [ks. Laplace].

7.45

Joseph-Louis Lagrange 1736 - 1813

Matemaatikko ja tähtitieteilijä. Lagrange vaikutti mekaniikan [ks. Newton] kehitykseen (Mécanique analytique, 1788) ja hänen teostaan Théorie des fonctions analytiques (1797) pidetään
matematiikan klassikkona.
Lagrange keksi viisi ’Lagrangen pistettä’, joissa massapiste pysyy paikoillaan suhteessa kahteen
suurempaan massaan sen läheisyydessä. Kyse on rajoitetusta kolmen kappaleen ongelmasta [ks.
Euler; Poincaré]: jos kolmas massa on liian painava, ongelmaa ei voida ratkaista suljetussa muodossa. Kehittyvät liikeyhtälöt [ks. myös Hamilton] korvasivat vähitellen Newtonin formalismin.
• Lagrangen pisteiden L1-L5 sovellutusalueeksi käy esim. auringon, maan ja avaruusluotaimen muodostama systeemi. Satelliiteista aurinkoa tutkinut SOHO oli maan ja auringon
välisessä L1-pisteessä, ja WMAP ja Planck samalla janalla olevassa L2-pisteessä maan takana, auringolta piilossa. Piste L3 on aina maapallolta piilossa auringon takana. Kaikki
kolme mainittua pistettä ovat epästabiileja (satelliitit pisteissä L1 ja L2 tarvitsevat säännöllisiä ratakorjauksia). Janan L3 - L1 - L2 ulkopuolella ovat eräissä (tyypillisissä) tilanteissa stabiilit pisteet L4 ja L5; esim. suurehkoja asteroideja [ks. Gauss] on sijoittunut auringon
ja Jupiterin systeemissä niihin.
Lagrange vaikutti differentiaali- ja integraalilaskennassa [ks. Newton; Leibniz] ja lukuteoriassa
[ks. Fermat ja Pascal]. Nk. Lagrangen lause pohjusti ryhmäteoriaa [ks. Galois]. Lisäksi Lagrange kehitti variaatiolaskentaa (engl. calculus of variations), johon myös pienimmän vaikutuksen
periaate [ks. Euler] kytkeytyy.
• Variaatiolaskennassa etsitään ääriarvotehtävien vastaukseksi funktioita pelkkien lukujen
sijaan. Sitä olivat ennakoineet sekä Newton että Leibnizin ryhmä, etenkin Johann Bernoulli
[ks. Bernoulli ja Bayes].
Nesteiden mekaniikassa Lagrange kehitti pintaintegraalin käsitteen ja johti divergenssilauseen
paljon ennen Gaussia, johon lause nykyään yhdistetään [ks. Gauss].

7.46

Edward Gibbon 1737 - 1794

Historioitsija [ks. Bodin; Ranke], jonka Rooman keisarikuntaa [ks. Caesar] käsitellyttä teosta
The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (1776, 1781, 1788) pidetään yhä
esimerkillisenä. Gibbonin mukaan jumalaisen kaitselmuksen korvaaminen historian kausaalisena
selityksenä ei onnistu vetoamalla sattumaan tai suurmiehiin: on huomioitava lukemattomista
vuorovaikutuksista muodostuvat tekijät kuten esim. talous, teknologia ja kulttuuri [ks. Hume;
Smith].
19 Philosophical

Transactions of the Royal Society, 88, 469-526, 1798
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• Gloucesterin herttua: ”Another damned, thick, square book. Always scribble, scribble, scribble! Eh! Mr Gibbon?”
Rooman valtakunnan taustalla oli Italian niemimaan etnisten [ks. Herodotos ja Thukydides] ryhmien yhdistyminen [ks. Homeros; Solon]. Gibbonin mukaan ”...distinctions were obliterated, and
they insensibly coalesced into one great nation, united by language, manners, and civil institutions”. Etnisyys on historiallinen muokkautuvuus tarkoittaa että se ei ole essentiaalinen käsite [ks.
Magna Carta]. Alkuperäisten ryhmien sisäinen solidaarisuus [ks. Zenon ja Khrysippos; Blumenbach] laajeni kattamaan syntyneen uuden roomalaisuuden. Toisaalta uuden kansakunnan luoma
imperiumi [ks. Polybios; Caesar] esti kansallisvaltioiden synnyn alati laajenevalla alueellaan [ks.
Tacitus].
• Myöhemmin myös kansakuntiin tultiin liittämään ’yhteinen tekeminen’ [ks. Rochau ja Renan; Westermarck].
Yhtenä Rooman ongelmana Gibbon piti keisarin vakituista henkivartiokaartia, jolla oli epävirallinen valta nostaa ja erottaa keisareita. Toinen ongelma oli kristinusko [ks. Jeesus]: ”I have
described the triumph of barbarism and religion” [vrt. Augustinus; Hypatia; Justinianus]. Gibbon
selitti kristinuskon nousua sen suvaitsemattomuudella ja tehokkaalla organisoitumisella, ikuisen
elämän lupauksella, ihmekertomuksilla ja uudenlaisella moraalilla.
• Erään myöhemmän teorian mukaan lyijystä valmistetut vesijohdot myrkyttivät etenkin
roomalaisen aristokratian. Lyijy vaikuttaa kognitiivisiin kykyihin ja hedelmällisyyteen.
Roomalaiset saattoivat kuvitella maailman ’olevan valmiin’.
Protoitalialaisen ytimen omaavan Rooman tuho [ks. Augustinus; Boëthius] fragmentoi Italian
niemimaan poliittisesti ja merkittävän taustavaikuttajan roolin otti katolinen kirkko [ks. Machiavelli]. Moderni Italia syntyi vasta 1800-luvun lopulla [ks. Rochau ja Renan].

7.47

Charles Augustin de Coulomb 1736 - 1806

Fyysikko ja insinööri, joka aloitti myös ergonomian tutkimuksen. Sähkövarauksen yksikkö —
coulombi, C — on nimetty hänen mukaansa [vrt. Ampère].
Coulomb jatkoi kitkan [ks. Newton] tutkimusta teoksessa Théorie des machines simples (1781).
• Vuonna 1794 Philip Vaughan (1757-1824) patentoi modernin kuulalaakerin [ks. da Vinci;
Brahe].
• Merkittävää jatkoa kitkan tutkimuksessa piti odottaa 1900-luvulle, molekyylifysiikan edistysaskeliin.
Artikkelissa Premier mémoire sur l’électricité et le magnétisme (1785)20 Coulomb määritteli yhtälön pistemäisten sähkövarausten q1 ja q2 väliselle sähköstaattiselle voimalle. Tämän nk. Coulombin lain mukaan F = kq1 q2 /r2 [vrt. Newton]. Kyse on sähköstatiikasta [magnetostatiikasta,
ks. Biot]. Tulos sai myös teoreettisia perusteluja [ks. Gauss].
• Sähkömittauksia varten Coulomb keksi kiertovaa’an [ks. Cavendish] uudelleen.
Ergonomiatutkimuksensa Coulomb julkaisi vuonna 1799. Vaikka osa varhaisesta teollisuudesta
kiinnitti huomiota myös työoloihin [ks. Black ja Watt], tämä ei ollut sääntö [ks. Marx].
• Bernardino Ramazinni (1633-1714) oli yksi varhaisia työperäisiä vaivoja kommentoinut
lääkäri.
20 Histoire

de l’Académie Royale des Sciences, 569-577, 1785
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William Herschel 1738 - 1822

Tähtitieteilijä, joka tutki tähtitaivasta systemaattisesti omatekoisilla kaukoputkilla. Herschel löysi Uranuksen (1781; ensimmäinen ’löydetty’ planeetta), kaksi sen kuuta sekä uusia Saturnuksen
kuita [ks. Huygens]. Hän tutki myös planeettojen pyörimisnopeuksia akseleidensa ympäri.
• Titiuksen-Boden laki ennusti, että Uranuksen radalla voisi sijaita planeetta. Vuonna 1766
Johann Daniell Titius (1729-1796) oli keksinyt numeroleikin, joka ’selitti’ tunnettujen planeettojen etäisyydet auringosta, ja Johann Bode (1747-1826) oli julkaissut sen vuonna
1772. Vaikka laki osoitti myös asteroidien paikan [n. 2,8 au, ks. Kepler; Gauss], se pettää
Neptunuksen [ks. Le Verrier] kohdalla.
– Planeettojen (Merkuriuksesta Neptunukseen) etäisyydet auringosta: 0.4, 0.7, 1.0, 1.5,
5.2, 9.5, 19.2, 30.1 au [astronomisesta yksiköstä, ks. Huygens; Halley].
• Williamin sisko, Caroline (1750-1848), havainnoi mm. komeettoja [pojasta, ks. Herschel ja
Whewell].
Vuonna 1781 Charles Messier (1730-1817) oli koonnut ensimmäisen, noin sadan kohteen luettelon
heikoista sumumaisista kohteista [ks. Kant], ja Herschel kasvatti luettelon lähes kolmeen tuhanteen kohteeseen. Eräiden sumujen osoitettiin koostuvan tähdistä [kuten jo Galileo oli otaksunut],
ja Herschel spekuloi, että toiset voisivat olla erillisiä galakseja. Hän päätyi lopulta tulokseen,
että Linnunratamme oli ainoa lajissaan; tämä väärä teoria säilyi pitkälle 1900-luvulle. Herschel
luetteloi ja tutki myös kaksoistähtiä.
• Herschel nimesi erään sumutyypin planetaariseksi sumuksi. Nykyisin niiden tiedetään olevan kuolleiden tähtien jäänteitä. Hän nimesi myös pallomaiset tähtijoukot (engl. globular
cluster).
• Herschel huomasi, että taivaalla oli tähtipareja niin paljon, että kyse täytyi olla avaruudessa
lähekkäin sijaitsevista tähdistä eikä vain sattumalta samassa suunnassa näkyvistä tähdistä
(1782). Nykyisin kaksoistähtiä arvioidaan olevan peräti 60-80% kaikista tähdistä. Tähtien
liikettä toistensa ympäri voidaan havainnoida spektroskooppisesti, Doppler-ilmiötä hyödyntämällä [ks. Doppler ja Foucault]. Tähtien ollessa erilaisia niiden kiertoliike voi näkyy
systeemin kirkkauden säännöllisenä vaihteluna; tällöin puhutaan pimennysmuuttujista.
– Myöhemmin selvisi, että novien kirkkaus vaihtelee niissä säännöllisesti tapahtuvien
räjähdysten vuoksi.
Ajatus pyörivästä Linnunradasta oli jo esitetty [ks. Kant], ja Herschel mm. kartoitti galaksimme
litistynyttä muotoa (On the Construction of the Heavens, 1785). Hän löysi myös kaksi taivaankannen vastakkaisilla puolilla olevaa pistettä: toisella puolella tähdet liikkuivat apeksista poispäin,
toisella puolella kohti antapeksia. Herschel selitti ilmiön auringon ominaisliikkeen [ks. Halley]
avulla: olemme liikkeellä kohti Herkuleen tähdistössä sijaitsevaa apeksia (On the motion of the
Solar System in space, 1783). Argelander [ks. Bessel] todisti myöhemmin Herschelin selityksen
ominaisliikkeestä oikeaksi; liikkeen nopeus on n. 20.1 km/s.
Vuonna 1800 Herschel löysi infrapunaisen säteilyn [ks. Maxwell] alueen auringon valosta havaittuaan näkyvän spektrin punaisen takaa voimakkaasti lämmittävää näkymätöntä säteilyä. Seuraavana vuonna Johann Ritter (1776-1810) löysi spektrin toisesta päästä ultravioletin säteilyn,
joka näkyvän valon tavoin tummensi hopeanitraatin. Ultravioletti (UV) alue kattaa aallonpituudet 10 - 400 nm, infrapuna (IR) 700 nm - 1 mm. Väliin jäävä alue on ihmissilmin näkyvää valoa
[ks. myös Young ja Fresnel].
• Jo 1727 Johann Heinrich Schulze (1687-1744) oli havainnut hopeanitraatin [AgNO3 , ks.
Helmont] kopioivan siihen heijastettua kuvaa, ja vuonna 1802 Humphry Davy (1778-1829)
teki Thomas Wedgwoodin (1771-1805) kanssa kuvia, jotka kuitenkin olivat hyvin lyhytikäisiä: valo jolla kuvia katsottiin valotti myös jäljelle jääneen hopean [ks. Herschel ja
Whewell].
Herschel havaitsi, että vehnän markkinahinta oli korkeampi kun auringonpilkkuja [ks. Galileo]
oli vähän. Pilkkuihin liittyvää periodisuutta [ks. Wolf] ei oltu vielä huomattu [vrt. Marshall].
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Antoine Laurent Lavoisier 1743 - 1794

Kemisti, joka määritteli kemiallisten aineiden nimeämisen nykyaikaiset periaatteet (Méthode de
nomenclature chimique, 1787; useita tekijöitä) ja kumosi palamisen flogiston-teorian (Traité élémentaire de chimie, 1789). Työssään Lavoisier teki ratkaisevia havaintoja mm. hapen [O, ks.
Priestley ja Ingenhousz], typen [N, ks. Cavendish] ja hiilen (C) merkityksestä, teki selvän eron
alkuaineiden [ks. Newton] ja yhdisteiden välille ja toi tarkat mittaukset [ks. Helmont] kemian
tutkimukseen. Lavoisier tuomittiin Ranskan vallankumouksen [ks. Burke] tiimellyksessä giljotiiniin.
• Yksi aineiden nimeämistä määritelleitä tutkijoita oli Claude Louis Berthollet (1748-1822).
Teoksessa Essai de statique chimique (1803) hän ennakoi — tosin virheellisin perustein —
massavaikutuksen lakia [ks. van’t Hoff ja Arrhenius]: aineiden väliset affiniteetit [ks. Newton] eivät riitä selittämään kemiallisten reaktioiden etenemistä, koska reagoivien aineiden
määrilläkin on vaikutusta.
• Intohimonsa mittauksiin Lavoisier osoitti ennustamalla, että ihmisen aivojen toimintaa
pystyttäisiin joskus seuraamaan reaaliaikaisesti erilaisten henkisten suoritusten aikana; ennustus on tietyllä tasolla jo toteutunut.
• Vallankumoukseen liitetty lause ”Tasavalta ei tarvitse tiedemiehiä” ei välttämättä ole aito,
mutta toki useiden vallankumousten hengen mukainen [ks. Marx].
Lavoisier osoitti, että aineen polttaminen ilmassa kasvatti sen painoa; palamisessa alkuperäisestä
aineesta ei siis poistunut mitään [ks. Boerhaave]. Vähitellen hänelle selvisi, että palaminen luo
uuden, happea sisältävän yhdisteen: happi on siis hyvin reaktiivinen aine ja palaminen on yhtymistä siihen. Tulostensa pohjalta Lavoisier muotoili massan säilymislakia suljetuissa kemiallisissa
reaktioissa. Hän yhdisti hapen myös ruostumiseen. Lisäksi Lavoisier oli osavastuussa ranskalaisen
ruudin [ks. Roger Bacon] valmistuksesta.
• Ruostuminen eli raudan hapettuminen rautaoksideiksi on esimerkki korroosiosta. Metallien painon nousu ’kalsinoinnissa’ eli hapetuksessa oli tunnettu jo keskiajalla. Esim. Louis
Bertrand Guyton de Morveau (1737-1816), joka tutki ilmiötä tarkoilla uusilla mittauksilla,
selitti ilmiötä vielä flogistonin avulla.
– Ruostuminen yksinkertaisimmillaan: 4 Fe + 3 O2 → 2 Fe2 O3 .
• Palaminen on eksoterminen (lämpöä vapauttava) reaktio. Sopivilla ehdoilla paine kasvaa
nopeasti, so. tapahtuu räjähdys. Ruuti on tarkasti ottaen deflagroituva eli humahtava,
ei detonoiva eli räjähtävä, aine: räjähdysnopeus jää siinä yleensä alle äänen nopeuden
[räjähteistä, ks. Nobel].
– Kemialliset reaktiot ovat räjähtäviä, jos ne ovat nopeita ja eksotermisiä ja jos niissä
vapautuu kaasuja, jotka — etenkin kuumetessaan — nostavat painetta. Ruudissa
salpietari [ks. Boyle] tarjoaa hapen, joka yhtyy rikkiin ja hiileen synnyttäen kuumaa
rikkidioksidi- ja hiilidioksidi-kaasua. Prosessi on niin hidas, että kelvollisen paineen
synty vaatii rajoitetun tilan, esim. tykin piipun. Kaivoksilla voidaan lähestyä ’oikeaa’
räjähdystä kiveen poratun reiän avulla.
Orgaanisessa kemiassa [ks. Berzelius; Kekulé] Lavoisier esitti, että sokerit [ks. Ötzi] ovat ’hiilellä
kiinteytettyä vettä’. Tältä pohjalta syntyi termi hiilihydraatti [ks. Gay-Lussac]. Lavoisier päätteli,
että käymisessä eli fermentaatiossa [ks. Ötzi; Berzelius; Pasteur ja Koch; Fischer] sokeri hajoaa alkoholiksi ja hiilidioksidiksi [myöhemmästä sokerien tutkimuksesta, ks. Biot; Sachs; Fischer].
Perinteisen kemian kuumentamiseen perustunut analyysi ei soveltunut orgaanisen aineen tutkimukseen, ja Lavoisier aloitti uusien menetelmien kehittämisen. Lavoisier myös määritteli typen
alkuaineeksi. Vuonna 1772 hän osoitti timanttien olevan grafiitin [ks. Agricola] tapaan hiiltä,
mikä vaati selitystä [ks. Berzelius; Kekulé].
• Lavoisierin sokeriteoriaa voidaan kuvata kemiallisella suhdekaavalla k(CH2 O). Kemialliset
kaavat kehittyivät vähitellen vuosisatojen saatossa [ks. Helmont; Dalton]. Joseph Proust
[ks. Dalton] eristi mm. glukoosia, fruktoosia ja sakkaroosia.
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• Toinen orgaanisia aineita menestyksekkäästi käsitellyt kemisti oli Scheele [ks. Priestley ja
Ingenhousz; Thompson]. Hän mm. eristi koko joukon uusia orgaanisia happoja [ks. Boyle;
Black ja Watt; Berzelius].
• Lavoisier käytti typestä nimeä ’atsootti’, eloton, koska havaitsi sen olevan erittäin epäreaktiivisen. Typpi on kuitenkin hapen tavoin elämälle välttämätön aine [ks. N. T. de Saussure;
Sachs].
• Vuonna 1797 Smithson Tennant (1761-1815) tarkensi Lavoisierin koetta timanteilla.
Teoksessa Dissertationi di fisica animale e vegetale (1780) Lazzaro Spallanzani (1729-1799) osoitti, että ruoansulatus [ks. myös Harvey] on kemiallinen prosessi, jossa mahanesteellä on tärkeä
asema; ravitsemustiede alkoi kehittyä [ks. Bernard]. Happi oli yhdistetty hengitykseen [ks. Priestley ja Ingenhousz], ja tähän liittyen Lavoisier teki [Laplacen kanssa] jääkalorimetrimittauksia.
Hän päätteli hiilen palavan (yhtyvän happeen) myös aineenvaihdunnassa, vaikkakin vain hitaasti
(so. ilman liekkiä), energiaa tuottaen [ks. Fischer]. Armand Seguinin (1765-1835) kanssa Lavoisier osoitti, että eliöiden energiankulutusta voidaan tutkia mittaamalla hapenkulutusta. Happi
leviää keuhkoista muualla elimistöön verenkierron avulla [ks. Harvey].
• Lavoisier havaitsi, että kemiallisessa reaktiossa vapautuva lämpöenergian määrä on sama
kuin käänteisreaktiossa sitoutuva energia; tämä on lämpökemiaa [ks. Black ja Watt; Mayer,
Joule, Clausius ja Kelvin].
• Ravinnon tarjoamaa energiaa tarvitaan elintoimintojen ylläpitämiseen. Eläimillä näihin
kuuluvat lihasten ja sisäelinten toiminta; varsinkin aivot kuluttavat (jopa nukuttaessa)
runsaasti energiaa. Myös monimutkaisten molekyylien, esim. proteiinien [ks. Berzelius],
valmistus vaatii energiaa [ks. Sachs]. Ruumiinlämmön ylläpitäminen on itsessään tärkeätä.
Osa energiasta muuttuu väistämättä hukkalämmöksi.
• Myös kuolleiden eliöiden lahoaminen on hidasta palamista [ks. Sachs].
• Sisältämänsä raudan takia valmiiksi punaiset veren punasolut [ks. Hooke ja Leeuwenhoek]
muuttuvat hapen vaikutuksesta kirkkaamman punaisiksi [ks. Willis; Boyle]. Tutkimuksen
seuraava vaihe oli hemoglobiinin löytäminen [ks. Bernard].
Ihmisellä ruoka on myös kulttuuria; esim. James Boswell (1740-1795) kutsui ihmistä ”ruokaa
valmistavaksi eläimeksi” [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin]. Yhdessä aterioinnilla sekä kotioloissa
että erilaisissa juhlatilaisuuksissa on lisäksi sosiaalista merkitystä [kahviloista, ks. Locke]. Ensimmäisen ruokaloista ja majataloista [ks. Arkhimedes] poikkeavan modernin ravintolan perusti
Mathurin Roze (k. 1806) Pariisiin 1760-luvulla. Siitä alkaen ranskalaiset ovat vaikuttaneet gastronomiaan merkittävästi [ks. Fischer].
• Jean Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826) piti ensimmäisenä hyvänä ravintolana Pariisissa
vuonna 1782 avattua La Grande Taverne de Londres’ia. Sen omistaja Antoine B. Beauvilliers (1754-1817) kirjoitti myös keittokirjan L’Art du cuisinier (1814). Brillat-Savarin
tunnetaan teoksesta Maun fysiologia (Physiologie du goût, 1825).
– Brillat-Savarinin mukaan hyvässä ravintolassa yhdistyi kaunis tila, osaavat tarjoilijat,
runsas viinivalikoima ja erinomainen keittiö. Jo hän esitti ’olet mitä syöt’ –argumentin
[ks. Marx].
• Carl Friedrich von Rumohr (1785–1843) korosti arkisen keittopadan tärkeyttä (Geist der
Kochkunst von Joseph König, 1822). Ravintolakulttuuriin liittyykin paljon elitismiä.

7.50

Edmund Burke 1729 - 1797

Yhteiskuntafilosofi ja poliitikko. Burkea on pidetty nykyaikaisen konservatismin henkisenä isänä
[liberalismista, ks. Locke; Mill; sosialismista, ks. Marx]. Hän uskoi ’orgaaniseen’ yhteiskuntaan,
jonka jokaisella osalla on oma tehtävänsä [ks. Hobbes; Mandeville; Spencer ja Galton; Durkheim].
• Nykytermein Burken suosima valtio edustaa ’institutionalisoitua kollektiivista toimintaa’.
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Vuonna 1818 lanseerattu termi konservatismi juontuu latinan säilyttämistä kuvaavasta sanasta [ks. Durkheim]. Näin konservatismi suhtautuu muutokseen lähtökohtaisesti negatiivisemmin
kuin liberalismi. Burke oli kuitenkin liberaali konservatiivi, joka mm. puolusti Amerikan vallankumousta (eli ei ollut status quo –konservatiivi) ja rajoitti Itä-Intian Komppanian toimintaa
(eli ei ollut laissez-faire –konservatiivi). Ei ole liioiteltua nähdä häntä valistusajattelijana [ks.
Bayle; Hume; Smith], joista Ranskastakin löytyi suhteellisen konservatiivisia esimerkkejä [ks.
Montesquieu].
• Emämaan suojeluksessa toimivat kauppakomppaniat puolustivat emämaan etuja siirtomaissa. Kyse oli merkantilismista [ks. Machiavelli; Smith] ja kolonialismista [ks. Mercator].
• Burke oli jopa (ateistiksi epäillyn) Humen ystävä.
Liberaalille konservatismille päinvastaista autoritaarista konservatismia [ja vastavalistusta, ks.
Rousseau] edusti Joseph de Maistre (1753-1821) teoksellaan Du Pape (1819). Siinä yhteiskunnan
perustaksi nostettiin myytit; traditionalismin ja antimodernismin lisäksi puhutaan jopa ’konservatiivisesta vallankumouksellisuudesta’. De Maistren ’valtaistuin-ja-alttari’ –ajattelu korosti
kuuliaisuutta yhteiskunnallisena hyveenä. Kuuliaisuus ja sen tuottama konformismi luovat ’sosiaalista konservatiivisuutta’, lyhyesti (ja tarkemmin) autoritarismia.
• Traditionalistit esittävät — tieteellisen historiatutkimuksen vastaisesti — että länsimainen
tiede syntyi kristinuskosta [ks. Augustinus; Dominicus ja Franciscus]. Antiikkia väheksytään myös väitteellä, että ihmisoikeudet olisivat kristillinen keksintö [ks. esim. Zenon ja
Khrysippos].
• Autoritarismi poikkeaa sekä status quo että laissez-faire –konservatismista, jotka eivät keskenäänkään ole kovin yhteensopivia.
Varhaisessa teoksessa A Philosophical Inquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and
the Beautiful (1757) Burke toi estetiikkaan [ks. Hume; Kant; Hegel] — kauneuden rinnalle —
ylevän käsitteen. Kauneuden kokemus liittyy rakkauteen johon ei kuulu halua, ja ylevöityminen
hämmästykseen johon ei kuulu pelkoa. Burke antoi molemmille biologisen selityksen: kauneuden
taustalta löytyy suvunjatkaminen, ylevöityminen taustalta itsesuojeluvaisto [ks. Hume; Darwin;
Simmel].
• Ylevöityminen ”kuoleman voittavan” yhteisen perinteen ja kulttuurin edessä on tärkeimpiä
konservatismin tunnusmerkkejä.
Demokratiassa [ks. Solon] Burke korosti sen edustukselliseen muotoon liittyvää vastuuta: parlamentin [ks. Magna Carta; Locke] edustajien tuli käyttää omaa harkintaansa jopa äänestäjien
enemmistön tahdon vastaisesti. Tällöin puhutaan vapaasta mandaatista imperatiivisen mandaatin sijaan. Retoriikassa [ks. Aristoteles] Burke erotti deliberaation [ks. Machiavelli; Kant; Mill]
ja esim. suurlähettiläiden väliset osapuolineuvottelut [ks. Smith]. Hän puolusti Irlannin katolisia
protestanttien valtapyrkimyksiltä [ks. Hume], Amerikan siirtokuntia emämaan kohtuuttomalta
verotukselta, ja intialaisia siirtomaavallan sorrolta. Smithin tavoin hän piti vapaakaupan tuomia
molemminpuolisia etuja tärkeämpänä kuin nimellistä siirtomaan hallintaa. Moderni parlamentarismi kehittyi 1700-luvulla Iso-Britannian lisäksi myös (mutta vain väliaikaisesti) Ruotsissa.
Burkelle vapaus oli hyvien lakien ja toimivien instituutioiden luoma sosiaalinen ilmiö.
• Burke eli periaatteidensa mukaisesti: vuonna 1780 hän menetti parlamenttipaikkansa Irlannin politiikkansa johdosta. Intian politiikka ajoi hänet puolueensa mukana pitkäaikaiseen
oppositioon.
• Parlamentarismissa ei suoran demokratian ideaalia skaalata kaupunkivaltioita suurempiin
kansallisvaltioihin, vaikka ajatus edustuslaitoksesta äänestäjäkunnan ’peilinä’ näin vihjaakin. Maailmasta oli tullut tähän liian monimutkainen, kuten myös Benjamin Constant
(1767-1830) tuli esittämään (Liberty Ancient and Modern, 1819).
– Pari sataa vuotta myöhemmin Jean-Claude Junckers sanoi, että poliitikot kyllä tietävät mitä pitäisi tehdä, mutta eivät miten tulisivat valituiksi uudelleen sen jälkeen.
• Yksinvaltiuden jälkeen Ruotsissa (Suomi mukaan lukien) elettiin vapauden eli säätyvallan
aikaa vuosina 1719–1772. Sen jälkeen kehitys otti takapakkia, ja loppujen lopuksi Ruotsi
menetti itäisen osansa Venäjälle [ks. Hegel].
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Parlamentarismille tärkeää oli toimiva oppositio. Sen lisäksi Henry St John (Bolingbroke, 16781751) oli korostanut perustuslakia [ks. Magna Carta; Locke]. Hänen mottonsa oli ”free not from
the law, but by the law”. Perustuslaki kirjaa ne kansalaisten oikeudet, jotka ovat jokapäiväisen
demokraattisen arvokeskustelun ulkopuolella ja jotka vaativat merkittävää konsensusta tullakseen muutetuiksi maailman muuttumisen mukana. Englannissa se oli (ja on) kirjoittamaton;
ensimmäiset kirjoitetut perustuslait tulivat Yhdysvaltoihin ja Ranskaan (ks. alla). Useimmilla
mailla on jälkivalvontaa tekevä poliittisesti riippumaton perustuslakituomioistuin.
• Suomessa on poliittinen perustuslakivaliokunta, joka tekee etukäteisvalvontaa osana poliittista prosessia.
Burke vaikutti osaltaan siihen, että kuninkaan valta säilyi Englannissa perustuslain rajoissa. Syntyperäisenä irlantilaisena hän kuitenkin tiesi, että laki ei toiminut Irlannissa asti. Burken oma
poliittinen ura Iso-Britannian parlamentissa oli mahdollista vain siksi, että hän oli saanut protestanttisen kasvatuksen katolisesta taustastaan huolimatta. Vallan väärinkäytön vastustamisesta
muodostuikin po. uran ’suuri melodia’.
• Vaikka Burke sai parannettua merkittävästi Irlannin katolisten asemaa, näillä ei ollut vielä
hänen kuollessaan asiaa Iso-Britannian parlamenttiin.
Pamfletissa Thoughts on the Cause of the Present Discontents (1770) Burke suhtautui ymmärtävästi Amerikan siirtokuntien ongelmiin [ks. Smith]. Vuonna 1776 hän puolusti Yhdysvaltain
itsenäisyysjulistusta. Yhdysvaltalaisen James Madisonin (1751-1836) mukaan hyvä hallinto osasi hallita kansan lisäksi myös itseään: yhteiskuntarauha ja kansalaisten vapaus ovat molemmat
tärkeitä. Vuonna 1786 tuli voimaan Thomas Jeffersonin (1743-1826) laki uskonnonvapaudesta,
ja hänen johdolla kirjoitettiin vuonna 1788 ratifioitu Yhdysvaltain perustuslaki: ”Me pidämme
itsestään selvinä näitä totuuksia, että kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi...”. Jefferson korosti
myös, että yhteiskunnan instituutioiden, lait mukaan lukien, tulee seurata aikaansa, eikä ”remain ever under the regiment of their barbarous ancestors” [ks. Bentham]. Yhdysvallat aloitti
laajenemisen itään päin; vastassa oli alkuperäisasukkaiden lisäksi espanjalaisia [ks. Mercator].
• Itsenäisyyden alkaessa Yhdysvalloissa asui alle 4 miljoonaa ihmistä, ja maahanmuuttoa
suosittiin pitkään.
• Luonteensa vuoksi demokratia vaatii panostusta vähemmistöjen oikeuksien suojeluun [ks.
Mill]. Perustuslaillinen demokratia tekee juuri tämän. Esim. kirjoituksessa Memorial and
Remonstrance against Religious Establishment (1785) Madison perusteli miksi uskonto pitää erottaa valtiovallasta ja miksi uskonnonvapauteen kuuluu myös vapaus ateismiin [ks.
Gassendi; Bayle; Mandeville; Hume; Holyoake].
– Vuonna 1788 John Adams (1735-1826) käytti ensimmäisenä termiä ’enemmistön tyrannia’ [ks. Mill].
• 1800-luvun alkupuolella Yhdysvaltain eteläpuoliset Amerikan osat pääsivät eroon Espanjasta; yksi kapinaan vaikuttanut henkilö oli Simón Bolívar (1783-1830). Pohjois-Amerikassa
esim. Espanjan Kalifornia (1769–1821) tuli Meksikon alaisuuteen; sen pohjoinen osa liitettiin Yhdysvaltoihin vuonna 1850 [ks. Brunel].
– Toisin kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa, demokratiasta ei Latinalaisessa Amerikassa
päästy juurikaan nauttimaan.
Jefferson ymmärsi (tieteellisen) tiedon erityislaadun, johon tiedon tasavaltakin [ks. Galileo] oli
perustunut: ”[h]e who receives an idea from me, receives instruction himself without lessening
mine”. Toisaalta 1700-luvulta lähtien kehitettiin tekijänoikeuksia, joista etenkin kirjailijat hyötyivät. Myös talouselämä tarvitsi immateriaalioikeuksia (engl. intellectual property rights, IPR),
ja patenttien [ks. Brunelleschi ja Alberti; Petty; Black ja Watt] rinnalle kehitettiin tavaramerkkejä 1800-luvulta lähtien. Kilpailuetua tuottavista IPR:istä on englannin kielessä käytetty termejä
’isolating mechanisms’ ja ’barriers to imitation’. Abraham Lincolnin (1809-1865) mukaan Yhdysvalloilla oli ”a great passion — a perfect rage — for the ’new’ ”; puhutaan elämyshakuisuudesta
(engl. novelty seeking), jota tutkittiin taloustieteessä [ks. Locke; Marshall].
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• Myöhemmin on puhuttu tiedosta julkishyödykkeenä, so. runsaana ja julkisena [kuten esim.
hengitettävä ilma, ks. Smith]. Tiedon merkitys taloustieteessä tuli tutkimuksen kohteeksi
[ks. Mill; Marshall].
• Brittien systeemissä omaperäiseksi todetun hakemuksen muusta kelpoisuudesta ei päätetty
patenttitoimistossa, vaan se jätettiin markkinoiden ratkaistavaksi. Yhdysvalloissa patenttimaksut laskettiin hyvin alhaisiksi.
• Tavara- eli tuotemerkki tai yritys voi laajeta brändin kaltaiseksi laajaksi myönteiseksi tunnettavuudeksi. Brändäys voi koskea myös yksittäisiä ihmisiä [ks Veblen].
• Thomas Hood (1799-1845) esitti, että ”[t]here are three things which the public will always
clamor for, sooner or later: namely, novelty, novelty, novelty”.
IPR:ien tavoin kilpailuetua synnyttävät myös hyvä maine, toimivat liikesuhteet, edelläkävijän
etu (engl. first mover advantage), hiljainen tieto [ks. Locke; Mandeville; Cajal ja Sherrington] ja
muu tietotaito, skaalaetu [ks. Smith] ja esim. verkostovaikutus [ks. Edison]. IPR:ien merkitystä
tässä on ehkä liioiteltu.
• Teollisen vallankumouksen [ks. Black ja Watt] myötä syntyi teknologista hiljaista tietoa
[ks. Marx] jonka kodifioiminen levitti vaurautta [ks. Marshall].
Vuosina 1781-1795 Burke kävi taistoa Intiaa sortavan Itä-Intian Komppanian uudistamiseksi ja
sen johtajan saattamiseksi vastuuseen järjestön toimista. Intian olot paranivat, vaikka ennen itsenäistymistään alue ehti kuulua virallisestikin Iso-Britanniaan [’uudesta’ imperialismista, ks.
Rochau ja Renan]. Konservatismille oli itsestään selvää, että valtaa käyttävien ihmisten ja yritysten oli myös vastattava teoistaan. Burke nosti esiin myös kysymyksen virkamiesten pätevyysvaatimuksista [ks. Mandeville; Herder ja Humboldt; Mill].
• Burken alahuoneen puhe 1.12.1783 kuuluu humanismissaan suurten poliittisten puheitten
joukkoon. Vastaava, 15.2.1788 alkanut puhe ylähuoneessa kesti neljä päivää, ja loppupuheenvuoro lähes kolme viikkoa, 28.5.-16.6.1794!
• Vaikka saksalaiset syyttivät brittejä — osittain aiheellisestikin — tekopyhyydestä [ks. Rochau ja Renan], tekopyhyyden sivilisoiva vaikutus on myös todellinen ilmiö. Julkisuudella
on tässä suuri merkitys.
Burken kirjoitus Reflections on the Revolution in France (1790) käsitteli edellisenä vuonna alkanutta Ranskan suurta vallankumousta [ks. Franklin; Condorcet]. Burke kritisoi sitä liberaalin
vallanjako-opin [ks. Montesquieu] unohtamisesta ja Yhdysvaltain mallin vastaisesta vallan keskittämisestä. Tämä johti terroriin ylevältä kuulostavan ideologian nimissä: ”vapaus, veljeys ja
tasa-arvo” ja... giljotiini [ks. Rousseau; Marx]. Burke ennusti kehityksen johtavan sotilaiden diktatuuriin. Kumouksellisten aloittamat sodat ja Napoleon Bonaparten valtaannousu 1804 osoitti
hänen olleen oikeassa; ensimmäinen tasavalta (1792–1804) jäi lyhyeksi. Burken mukaan yhteiskuntasopimus [ks. Hobbes; Locke; Rousseau] ei ollut vain aikalaisten välinen sopimus; piti huomioida myös tulevat sukupolvet, joihin tehdyt päätökset vaikuttivat. Nykytermein kehityksen
tulee olla ’kestävää’. Myöhemmin sanottiin, että Ranskassa tehdään vallankumouksia, ei uudistuksia [ks. Rochau ja Renan]. Toisaalta Ranskan valloitussodat levittivät vallankumouksen hyviä
puolia muualle Eurooppaan [laeista, ks. Bentham, hallinnosta, ks. Herder ja Humboldt].
• Yksi vallankumouksen sytykkeistä oli Emmanuel Joseph Sieyèsin (1748-1836) porvarien ja
talonpoikien yhteiskunnallista merkitystä korostanut pamfletti (Qu’est-ce que le Tiers-État,
1789).
• Ranskan monarkian ongelma oli valtionlainat [ks. Machiavelli; Petty]. Vaikka briteillä oli
Ranskaa enemmän velkaa sekä absoluuttisesti että kansantuotteeseen suhteutettuna, korot
olivat alhaisemmat: hyvät instituutiot takasivat sekä lainojen noston että takaisinmaksun
[ks. Locke]. Esim. veronkanto toimi, ja vuonna 1799 otettiin käyttöön tuloverotus [ks. Solon;
Petty; Locke; Smith].
– Tuloverotuksessa oli alkuvaiheessa katkoksia, ja pysyvä kanto alkoi vuonna 1843. Verotulojen lisäksi se tuotti tietoa kansan varallisuudesta [ks. Marshall].
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• Ranskan kansalliskokous hyväksyi ihmisoikeuksien julistuksen 1789, ja siitä kehkeytyi ensimmäisen tasavallan perustuslaki vuonna 1792 [myöhemmistä tasavalloista, ks. Rochau ja
Renan].
• Sotia tutkineen Evan Luardin mukaan suvereenisuuden aikakausi [ks. Grotius] vaihtui ’nationalismin aikakaudeksi’ vuonna 1789. Toisaalta Ranskan vallankumous ennakoi selvästi
myös ’ideologioiden aikakautta’.
– Termin ideologia oli ottanut käyttöön Destutt de Tracy (1754-1836) ideoiden teoriassaan. Jo Napoleon käytti termiä halventavassa sävyssä [kuten mm. Marx myöhemmin].
Sekä Amerikan että Ranskan vallankumousten ihanteena oli uskonnon ja valtion erottaminen,
minkä ei katsottu johtavan moraaliseen rappioon [ks. Bayle]. Muutenkaan useimmat kommentoijat eivät nähneet kumousten välillä merkittävää eroa [Paynesta, ks. Condorcet].

7.51

Condorcet eli Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat
1743 - 1794

Matemaatikko ja valistusfilosofi [ks. Bayle]. Condorcet suhtautui optimistisesti yhteiskuntien
edistykseen. Hän kuoli — mahdollisesti tappoi itsensä — odottaessaan vuoroaan giljotiinille
Ranskan vallankumouksen [ks. Burke] aikana [vrt. Lavoisier].
Condorcetin juryteoreema osoitti matemaattisesti demokraattisen [ks. Solon; Burke; Mill] päätöksenteon edut yhteiskunnalle (Essai sur l’application de l’analyse à la probabilité des décisions
rendues à la pluralité des voix, 1785). Kysymys suurten ihmisjoukkojen rationaalisuudesta nousi
myöhemminkin esiin [ks. Spencer ja Galton].
• Juryteoreema: jos edustajalla on 65% todennäköisyys valita parempi kahdesta vaihtoehdosta, 99 edustajan äänestys vaihtoehtojen välillä tuottaa paremman tuloksen 98% todennäköisyydellä. Myöhemmin on tarkennettu, että tämä tulos vaatii esim. edustajien tekevän
päätöksensä itsenäisesti.
Äänestäjillä on erilaisia ehdokkaiden preferenssijärjestyksiä eli erilaisia intressejä, ja Condorcet
tunnisti nykyään nimeään kantavan paradoksin: enemmistön suosio ei ole transitiivista, jos vaihtoehtoja on enemmän kuin kaksi [ks. Bernoulli ja Bayes]. De Bordan [ks. Black ja Watt] tavoin
Condorcet kehitti uusia vaalitapoja.
• Vaalitapa määrää, miten vaaleissa annetut äänet muutetaan edustuspaikoiksi. Kun esim.
enemmistövaalitavassa valitaan vain eniten ääniä saanut ehdokas, suhteellisessa vaalitavassa paikat jaetaan suhteessa puolueiden saamiin äänimääriin [ks. Spencer ja Galton].
Parlamentaarisen päätöksenteon Condorcet jakoi (1) keskusteluun jossa luodaan periaatteita,
joiden varassa toimitaan, mutta ei pyritä vielä yksimielisyyteen; (2) keskusteluun jossa luodaan
riittävän pieni määrä vaihtoehtoisia ratkaisumalleja; (3) lopulliseen valintaan näistä vaihtoehdoista [päätösteorioista, ks. Bernoulli ja Bayes; Poincaré].
• Kahden ensimmäisen keskustelun erottaminen voi antaa tilaa alitajuiselle ongelman hautomiselle [ks. Poincaré].
Ryhmät voivat tehdä päätöksiä muutenkin kuin enemmistöperiaatteella. Toisaalta yksilöt voivat
hyödyntää enemmistön mielipidettä omassa ajattelussa ja toiminnassa. Tällöin kyse on yksinkertaisesta sosiaalisesta oppimisesta [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin]. Tällainen hyödyllisen informaation tavoittelu ei implikoi normatiivista konformismia, jossa pyritään ryhmään integroitumiseen.
Condorcet kirjoitti naisten oikeuksista [ks. Mandeville; Godwin ja Wollstonecraft; Mill]. Naisia ei
mainita Ranskan vallankumouksen ihmisoikeuksien julistuksessa vuodelta 1789, ja aiheesta 1791
kirjoittanut Olympe de Gouges (1748-1793) teloitettiin.
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Condorcetin mukaan ’järjen voittokulku’ johtaa lisääntyvän koulutuksen [ks. Comenius; Herder
ja Humboldt], vapauden ja esim. eläketurvan [ks. Halley] kautta väestönkasvun hidastumiseen
[vrt. Malthus ja Ricardo]. Tässä oli kyse jo sosiaalipolitiikasta [ks. Machiavelli; Marshall]. Myös
esim. Thomas Paine (1737-1809) kannatti sosiaaliturvan järjestämistä.
• Condorcet vaikutti Ranskan koulutusjärjestelmän syntyyn saksankielisen maailman ottaessa oppia toisen ranskalaisen [Rousseaun] opeista.
• Paine vaikutti Yhdysvaltain itsenäistymiseen [ks. Burke] mm. monarkiaa pilkkaavalla pamfletilla Common Sense (1776). Vaikka hän puolusti myös Ranskan vallankumousta (The
Rights of Man, 1791), hänkin vietti Ranskassa 11 kuukautta vallankumouksellisten vankina.
– Paine: ”To argue with someone who has renounced the use of reason is like administering medicine to the dead.”
Suomalainen kemisti Pehr A. Gadd (1727-1797) esitti, että jokainen vuosikymmen tuottaa kaksi
katovuotta ja kolme niukkaa vuotta.21 Hyvin järjestäytyneessä yhteiskunnassa katovuosien ei
kuitenkaan tarvitse olla tuhoisia, ja 1700-luvulla Euroopassa kehitettiin mm. makasiinilaitosta
viljojen varastointiin. Myöhemmin on puhuttu huoltovarmuudesta [ks. Mill]. Perunaa [ks. Mercator; Boerhaave] vierastaneessa [ks. Vesalius] Ranskassa Antoine-Augustin Parmentier (1737-1813)
kannusti sen viljelyyn (Examen chimique des pommes de terre, 1773).
• Suomessa köyhäinapua organisoitiin sotilaiden ruotujakolaitoksen mallin mukaan. Nälkävuodet [ks. Boerhaave] olivat muistissa, mutta varastoitukaan vilja ei riittänyt seuraavassa
kriisissä [ks. Brunel].
• Perunan tuottama väestönkasvu ja yksipuolinen viljely kostautui Irlannissa [ks. Brunel].
Postuumisti julkaistu Esquisse d’un tableau historique des progres de l’esprit humain (1795)
oli yksityiskohtainen tulkinta historiasta ihmiskunnan kehityksenä kohti ’täydellisyyttä’. Vaikka
retoriikka oli yliampuvaa ja poikkesi valtavirran valistusajattelusta, Condorcet kirjoitti teoksensa
vankilassa: hänellekin oli selvää, että edistys [ks, Bacon] vaatii työtä ja uhrauksia, eikä ollut
pelkkä uskon asia.
• Vaikka romantiikan ajan filosofit pilkkasivat ’edistysuskoa’, heidän omassa piirissä esiintyi
paljon ongelmallisempaa uskoa [ks. Winckelmann; Schlegel ja Schelling; Hegel].

7.52

Johann Gottfried von Herder 1744 - 1803 ja Wilhelm
von Humboldt 1767 - 1835

Filosofeja ja kielitieteilijöitä [ks. Rask, Grimm ja Bopp]. Herder edusti esiromanttista filosofiaa [ks. Schlegel ja Schelling], Humboldt uushumanismia [ks. Winckelmann]. Molemmat linkittivät kieltä ajatteluun tavalla, joka muistutti hieman vanhaa ilmastodeterminismiä [ks. Varenius;
Montesquieu] ja jota tultiin myös kritisoimaan [ks. Wundt; Peirce]. Herder käynnisti vertailevan
kirjallisuustieteen [ks. Aristoteles; Augustinus; Boccaccio]. Humboldt kehitti koulutusta.
• On puhuttu myös kansainpsykologiasta (saks. Völkerpsychologie, engl. cultural psychology), joka voidaan liittää sosiaalipsykologiaan [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin] ja kulttuuriantropologiaan [ks. Boas ja Landtman].
Etnolingvistinä Herder yhdisti kielen ja kansan (Abhandlung über den Ursprung der Sprache,
1772). Tähän liittyi myös nationalismi [ks. Tacitus; Beda; Magna Carta; Gutenberg]. Koska
Herderille kieli ja sitä vastaava maailmankatsomus ilmensivät kansan kollektiivista kokemusta,
kansanhenkeä tai -sielua [ks. Rousseau; Hegel], häntä pidetään kulttuurisen nationalismin ’isänä’. Kulttuuri- ja elämänmuotojen moninaisuus oli Herderille arvo, koska kulttuurisen identiteetin tarve kuuluu ihmisluontoon [ks. Durkheim]. Herderin pääteoksen Ideen zur Philosophie der
21 Voutilainen

(2017)
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Geschichte der Meschheit (1784-91) mukaan ihminen imee kulttuuria kuin ”sieni vettä märältä
lattialta”. Herder keräsi itse saksalaisia kansanrunoja ja oli synnyttämässä taiteilijoita inspiroivaa Sturm und Drang –liikettä [ks. Goethe]. Suomessa kehittyi aivan vastaavaa aktiviteettia [ks.
Rochau ja Renan].
• Herderin nationalismi oli kieleen ja kulttuuriin perustuvaa etnisyyttä [ks. Homeros; Herodotos ja Thukydides] valtiotasolla [ks. Tacitus]. Vähemmälle huomiolle jäi, että yhteinen
kieli ja kulttuuri muodostuvat (ehkä vähemmän romanttisesti) yhteistyön ja siihen kytkeytyvän solidaarisuuden kautta [ks. Zenon ja Khrysippos; Hume].
• Koska tribalismi, etnosentrismi ja kansalliskiihko [ks. Blumenbach] ovat ongelmallisia ilmiöitä, nationalismia ja isänmaallisuutta pyrittiin määrittelemään myös ilman kieltä ja
kulttuuria [ks. Montesquieu; Rochau ja Renan].
• Kulttuurieroja syvällisempi kysymys on niitä selittävä kulttuurievoluutio [ks. Mandeville;
Tylor, Tarde ja Baldwin].
Myöhempien romantikkojen tapaan Herder kritisoi valistuksen [ks. Bayle] väitettyä järjen ylikorostusta [mutta ks. Hume; Smith]. Toisaalta em. pääteoksessaan hän totesi että ”...Euroopan
ihanuus perustuu toimeliaisuuteen, kekseliäisyyteen, tieteisiin, taiteisiin ja yhteisölliseen, kilpailulliseen pyrkimykseen”22 . Ajatus yhteisöllisyyden ja kilpailun yhteensopivuudesta oli tuttu
valistuksesta [ks. Montesquieu; Hume; Smith; Malthus ja Ricardo].
Myös Humboldt tutki kielen suhdetta kansaan ja sen luonteeseen. Hänen kielifilosofinen päätyönsä, Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige
Entwickelung des Menschengeschlechts, julkaistiin postuumisti vuonna 1836. Humboldtin on tulkittu painottaneen toisaalta kielen rajallisuutta totuuden kuvauksessa ja toisaalta sen kykyä
muodostaa rajallisella sanavarastolla äärettömästi erilaisia merkityksiä. Asia ei ole ihan yksikäsitteinen, mutta joka tapauksessa teoria syntaksin produktiivisuudesta alkoi kehittyä [ks. Frege].
Humboldt vaikutti siihen, että vuonna 1806 Preussissa syntyi Euroopan ensimmäinen valtion
tukema koulujärjestelmä [ks. Comenius; Locke; Kant; Condorcet]. Samalla luotiin moderni luokkaopetuksen malli, joka perustui ikäluokkaryhmiin ja usean aineen opettamiseen päivän aikana.
• Koulutuspolitiikasta tuli yksi hyvinvointivaltion [ks. Mill; Marshall] peruspilareista.
Humboldt korosti koulun ja yliopiston eroa [ks. Schlegel ja Schelling]. Omatoimisuutta vaativien lopputöiden lisäksi luentojen rinnalle tulleet seminaarit aktivoivat yliopisto-opiskelijoita.
Humboldtin vuonna 1809 perustamassa Berliinin yliopistossa ei vaadittu sitoutumista tiettyyn
uskontoon tai koulukuntaan. Humboldtilaista yliopistoa karakterisoi (1) akateeminen kasvatus,
(2) tieteiden ykseys, sekä (3) tutkimuksen ja opetuksen ykseys ja (molempien) vapaus esim. valtiovallasta ja talouselämästä. Yliopistolaitoksen yhdeksi tehtäväksi tuli suhteellisen itsenäisen
ja meritokratiaan perustuvan hallintobyrokratian luominen [ks. Mandeville; Mill]. Tyypillinen
opetusmalli oli yleissivistävä eli klassinen (amerikkalaisittain liberaali) malli, johon on liitetty
stoalainen filosofia [ks. Zenon ja Khrysippos].
• Yliopistoissa opiskeli vielä hyvin pieni osa ikäluokkaa, ja vasta myöhemmin akateemiseen
vapauteen alettiin liittää myös vastuuta [ks. Peirce]. Tämä edisti myös modernin perustutkimuksen syntyä.
• Hallinnossa ’liberaalista itsevaltiudesta’ käytettiin termiä ’Rechtsstaat’ [ks. Kant]. Myös
vallankumouksen [ks. Burke] jälkeiset muutokset Ranskassa toimivat esimerkkinä.

7.53

Alessandro Volta 1745 - 1827

Fyysikko, joka vuonna 1800 keksi tavan muuttaa kemiallista energiaa sähköenergiaksi. Voltan
paristo mahdollisti sähköllä tehtäviä kokeita paremmin kuin hankaussähköön [ks. Thales; Gilbert]
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perustuvat laitteet [ks. Fermat ja Pascal; Franklin]. Voltan kunniaksi sähköjännitteen yksikkö on
voltti (V).
Paristo perustui sarjaan kytkettyihin sinkki- ja kuparilevyihin (sähköpareihin) ja elektrolyyttiin,
so. aineeseen, joka esimerkiksi veteen liuenneena johtaa sähköä ja jonka sähkövirta hajottaa
kemiallisesti. Elektrolyyttejä ovat esim. emäkset ja hapot [ks. Boyle] ja suolojen [ks. Ötzi; Black
ja Watt] vesiliuokset [ks. van’t Hoff ja Arrhenius].
• Käytön kannalta pariston energiatiheys on tärkeä suure. Vastaavasti polttoaineiden kohdalla puhutaan lämpöarvosta [ks. Tesla].
Voltan keksinnön taustalla oli Luigi Galvanin (1737-1798) ’eläinsähkökokeet’ sammakoilla (De
viribus electricitatis in motu musculari, 1792). Volta huomasi samankaltaisuutta paristonsa ja
eräiden sähköiskuja tuottavien kalojen sähköelinten välillä [biofysiikasta, ks. Harvey; Helmholtz].
• Galvani oletti löytäneensä elämänvoiman salaisuuden [ks. Goethe]. Yhteys hermostoihin
[ks. Charles Bell] tuli selväksi myöhemmin [ks. Helmholtz].
Kemiallisilla paristoilla ja etenkin jälleenvarattavilla akuilla on yhä käyttöä, vaikka sähkön tekemiseen keksittiin pian paljon parempi tapa [ks. Faraday].
• Gaston Planté (1834-1889) keksi ladattavan lyijyhappoakun vuonna 1859.
Vuonna 1800 William Nicholson (1753-1815) ja Anthony Carlisle (1768-1840) hajottivat pariston
avulla vettä vedyksi [H, ks. Cavendish] ja hapeksi [O; atomiteoriasta, ks. Dalton]. Tämä elektrolyysiksi nimetty ilmiö edisti kemian tutkimusta [ks. Berzelius; Faraday], koska myös veteen
liuenneita aineita pystyttiin hajottamaan; esim. H2 SO4 → 2H+ + SO2−
4 .
• Koska elektrolyysi vaatii runsaasti energiaa, yleisin tapa ’valmistaa’ vetyä on maakaasun
höyryreformointi. Vetyä tarvitaan etenkin ammoniakin valmistukseen lannoiteteollisuudessa [ks. Haber].
Akkujen kanssa kilpailevat polttokennot toimivat elektrolyysille käänteisesti: vetyä polttamalla
[yhdistämällä happeen, ks. Lavoisier] saadaan energiaa ja vettä. Myös höyrykäyttöisiä ajoneuvoja
[vrt. Black ja Watt; Brunel] rakentanut François Isaac de Rivaz (1752-1828) rakensi vetykäyttöisen auton vuonna 1807 [vrt. Tesla].
• Myös yhteyttämiselle [ks. Priestley ja Ingenhousz; N. T. de Saussure] vastakkainen soluhengitys lataa molekyyleihin energiaa vetyä kontrolloidusti polttamalla. Tämä tutkimus
edistyi hitaasti [ks. Fischer].

7.54

Jeremy Bentham 1748 - 1832

Filosofi, taloustieteilijä ja lakimies, joka kehitti utilitaristista moraalifilosofiaa [ks. Sokrates; Platon; Mandeville]. Absoluuttisista säännöistä [ks. Kant] oltiin siirtymässä seurausetiikkaan. Benthamin ajattelu johti useisiin humanitaarisiin ideoihin. Voidaan puhua oikeudenmukaisuusteoriasta [ks. Sokrates; Aristoteles; Hume; Smith; Mill; Marx].
• Humanitaariseen kehitykseen vaikutti myös fiktiivinen kirjallisuus [ks. Mill; Darwin].
Lakeja [ks. Hammurabi; Solon; Magna Carta] oli jo uudistettu valistusajan hengessä [ks. Locke;
Smith, Black ja Watt; Burke]. Rangaistuksia [ks. Ötzi; Platon; More; Grotius] käsitellyt Cesare Beccaria (1738-1794)) vastusti kidutusta ja teloituksia (Dei delitti e delle bene, 1764). William Blackstone (1723-1780) kehitti englantilaista lakia (Commentaries on the Laws of England,
1765-1769). Ranskalainen, Napoleon Bonaparten mukaan nimetty siviililaki vuodelta 1804 toimi
mallina lakiuudistuksille eri puolilla maailmaan [Ranskan valloitussodat edesauttoivat asiaa, ks.
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Burke]. Lakeja modernisoitiin muuallakin; esim. Venäjällä Katariina Suuri (hallitsi 1762–1796)
rajasi keisarin oikeuksia vuonna 1785 [ks. Bodin]. Kustaa III:n vuosina 1771-1792 hallitsemassa
Ruotsissa jatkettiin vuonna 1757 aloitettua isojakoa. Se ja vuoden 1789 yhdistys- ja vakuuskirja
siirsivät suomalaista metsäomistusta aatelilta talonpojille ja valtiolle [isosta reduktiosta, ks. Comenius]. Voidaan puhua maareformista, koska eräitä aateliston erioikeuksia kumottiin. Preussi
uusi lakejaan vuonna 1794. Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) tutki omistusoikeutta [ks.
Black ja Watt] alan klassikossa Das Recht des Besitzes (1803).
• Nk. Blackstonen suhde sanoo, että on parempi vapauttaa kymmenen rikollista kuin tuomita yksi syytön. Menettelyllisten käytänteiden lisäksi alettiin kiinnittää huomiota myös
sisällöllisiin kysymyksiin, so. ennakkotapauksiin.
• John Howardin The State of Prison in England and Wales (1777) johti vankilastandardien
kehitykseen: sellipohjaiset vankilat alkoivat syrjäyttää julkisia kidutuksia ja työtaloja 1700luvun lopulla.
– Erillisten sellien tarkoitus oli estää vankilakulttuurien kehittyminen.
• Ruotsin vuoden 1734 lakia päivitettiin 1772 kieltämällä kuolemanrangaistus ja kidutus, ja
etenkin kidutuksen käyttö väheni muuallakin. Toisaalta Kustaa III oli itsevaltainen [vrt.
Burke] ja sotaisa [ks. Hegel]. Etelä-Pohjanmaalla vaikutti n. 1790-1825 puukkojunkkareiden
väkivaltainen kulttuuri.
• Von Savigny korosti että kollektiiviset oikeushenkilöt ovat abstraktioita. Otto F. von Gierke
(1841-1921), joka ei pitänyt yksityis- ja julkisoikeuden dikotomiasta, puhui realistisesta
”yhdyspersoonallisuudesta”.
Benthamin mukaan moraalisen toiminnan on tuotettava mahdollisimman suurta onnellisuutta
mahdollisimman suurelle ihmisjoukolle (Introduction to the Principles of Morals and Legistlation, 1789). Koska tällainen onnellisuusoppi [ks. Sokrates] oli universaalina puolueetonta [ks.
Smith], sen katsottiin ’reiluutena’ sopivan moraalinkin perustaksi [mutualismista, ks. Sokrates;
Platon; Hume]. Vaikka parhaasta utiliteetista kiisteltiin [ks. Mill], jo Bentham teki merkittäviä
johtopäätöksiä. Esim. kokonaisutiliteetin lisääminen vaati laajan köyhän kansankerroksen auttamista, koska tietyn suuruisella tuella oli köyhälle suurempi utiliteetti kuin varakkaalle [ks. Bodin;
Bernoulli ja Bayes; Marshall]. Kokonaishyöty ei siis estä utilitarismia näkemästä hyödyn jakautumisen kysymystä. Utilitarismin inhimillisyys näkyi myös rikosoikeudessa (ks. alla). Mutualismin,
tasa-arvon ja puolueettomuuden korostaminen tekivät utilitarismista oikeudenmukaisuusteorian.
• Bentham: ”Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters,
pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to
determine what we shall do. On the one hand, the standard of right and wrong, on the
other the chain of causes and effects, are fastened to their throne. They govern us in all we
do, in all we say, in all we think: every effort we can make to throw off our subjection, will
serve but to demonstrate and confirm it.”
• Onnellisuuteen perustuva utilitarismi tarjosi kriitikoille (ainakin näennäisesti) helpon maalitaulun: esim. yhteiskunnalta varastaminen voi tuottaa iloa varkaalle ilman, että samalla
voitaisiin osoittaa kärsinyt osapuoli, ja ratkaisemattomasta rikoksesta voitaisiin rangaista
syytöntä, jotta yhteiskunnallinen rauha sillä taattaisiin [vrt. Sokrates]. Esim. Benthamin
työhön verrattuna kritiikki on asiatonta.
Benthamin ajattelussa korostui rangaistusten yleisestävyys, pelotevaikutus [ks. Platon]; niiden
tulee vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen (The Rationale of Punishment, 1830). Rangaistus ei
saa perustua kostoon eikä sen tarvitse olla ankara pelotevaikutuksen aikaansaamiseksi; esim.
kuolemanrangaistus ei ole hyväksyttävä. Vaikka ankaruutta merkittävämpi tekijä on rangaistuksen varmuus, rangaistuksen tuottaman mielipahan on oltava suurempi kuin teon tuottama
hyöty (Hedonistic Calculus). Huonot varhaiset vankilat, joita Bentham kutsui ”pahuuden kouluiksi”, eivät edesauttaneet rikollisen parantumista, minkä myös Francis Lieber (n. 1799-1872)
totesi vuonna 1844. Kriminologia oli syntymässä [ks. Westermarck].
• Utilitarismi korostaa rangaistuksen tuottamaa etua yhteiskunnalle. Moraalitunteiden [ks.
Hume; Smith] tuottaman halun rangaista ajatellaan olevan jotain muuta, vaikka se edis-
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tääkin ihmisten välistä yhteistyötä. Kyse ei ehkä kuitenkaan ole täysin eri asioista [ks.
Westermarck].
• Bentham halusi rajoittaa kidutusta; esim. pysyvää haittaa ei saanut tuottaa (Of Torture,
1777). Bentham pyrki jatkamaan Howardin työtä vankilaolojen inhimillistämiseksi, mutta
ei tässä ollut parhaimmillaan. On syytä epäillä että hän kärsi Aspergerin oireyhtymästä,
eikä täysin ymmärtänyt ihmistä.
Franz Joseph Gallin (1758-1828) mukaan rikoslailla oli kolme tehtävää: (1) rikollisuuden ennaltaehkäisy, (2) rikollisten parantaminen, ja (3) yhteiskunnan suojelu niiltä joita ei voi parantaa
eli inkapasitaatio. Syyntakeisuudelle hän määritteli eri tasoja. Mania ja melankolia oli tunnettu
jo pitkään [ks. Galenos] ja jopa ’noituuteen’ oli liitetty mielenterveyden ongelmat [ks. Luther ja
Calvin]. Päälle päin näkyvät ongelmat erotettiin nyt ’moraalisesta hulluudesta’, jossa normaalin
oloinen ihminen syyllistyy jatkuvasti tietynlaisiin rikoksiin, so. on kleptomaani tai esim. pyromaani. Mm. teoksellaan Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale; ou la manie (1801)
Philippe Pinel (1745-1826) oli yksi psykiatrian perustajia. Ala syntyi, kun sairaita ’säilöneistä’
hullujenhuoneista tuli terapeuttisia mielisairaaloita. Sairaalat osoittautuivat koteja paljon tehokkaimmiksi hoitopaikoiksi. Varsinaisia teorioita mielisairauksien syistä ei ollut, vaan puhuttiin
epämääräisesti aivoaineksen ärsyyntyneisyydestä. Lievää ärsytystä (’hermopotilaita’) hoidettiin
julkisten kylpylöiden, yksityisten ’vesihoitoklinikoiden’ ja seurapiirilääkäreiden avulla.
• Gallin frenologiassa ihmisen persoonallisuutta selitettiin pääkallon pinnan erilaisten painaumien ja kohoumien avulla. Aivoista saatiin lisätietoa vähitellen [ks. Charles Bell; Broca
ja Wernicke; Cajal ja Sherrington].
– Johann Kaspar Lavater (1741—1801) herätteli henkiin ikiaikaista fysiognomiaa, joka
luki persoonallisuutta etenkin kasvoista, ja johon kuului myös käsite ’rikolliset kasvot’.
• Ennen Pineliä psykiatriaa kehitti William Battie (1703-1776; A Treatise on Madness, 1758)
ja Vincenzio Chiarugi (1759–1820; Della Pazzìa in Genere e in Specie, 1793-94).
• Vuoden 1786 esitelmässä On the influence of physical causes on the moral faculty Benjamin
Rush (1745-1813) arveli aivoperäisen vaurion johtavan joidenkin ihmisten kyvyttömyyteen
omaksua moraalia.
– Nykyään puhuttaisiin psykopatiasta, joka on persoonallisuushäiriö. Termiä tultiin
käyttämään myös hieman toisenlaisessa merkityksessä [ks. Westermarck].
– Vaikka asiaa ei ymmärretty, riisitaudin (engl. rickets) aiheuttamat aivovauriot synnytyksessä todella olivat merkittävä mielenvikaisuuden syy. Vaikka yleinen vaurastuminen vähensi riisitautia, tilalle tulivat alkoholismi ja neurosyfilis [ks. Broca ja Wernicke].
• Pinelin psyykkinen terapia (ransk. le traitement moral) tarkoitti toivoa nostattavaa lääkäripotilas –suhdetta. Modernin psykoterapian juuret ovat tässä. Suhdetta täydensi sairaalan
rutiinit; voidaan puhua toimintaterapiasta, jota myös kveekarit kuten William Tuke (17321822) kehittivät. Jopa saksalaisessa kuripuheessa tarkoitettiin lähes samaa asiaa. Kolmas
vaikuttava tekijä oli potilaan eristäminen normaalista ympäristöstään, joka usein vaikeutti
sairautta.
– ’Moraalinen terapia’ on tyypillinen käännösvirhe, eikä mistään sellaisesta ollut kyse.
– Vaikka monien sairauksien jonkin asteisesta periytyvyydestä oli selvä käsitys [ks.
Mercator], myös elinoloilla oli vaikutusta; tähän terapia perustui. Neurologiset ja psykososiaaliset tekijät lomittuvat.
– Pinel kuvasi esim. skitsofreniaa, ja John Haslam (1764–1844) kuvasi sen paranoidista (ja tässä tapauksessa hyvin värikästä) muotoa teoksessa Illustrations of Madness
(1810). Itse termi skitsofrenia on myöhempää perua [ks. Freud].
• Pinelin oppilas Jean-Étienne Esquirol (1772-1840) liitti mielisairauden myös itsemurhiin
[vrt. Freud; Durkheim; sosiaalipsykiatriasta, ks. Watson].
• Häikäilemättömät seurapiirilääkärit, kuten esim. George Cheyne (1672-1743; The English
Malady, 1733), popularisoivat mm. hysteriaa ja raskasmielisyyttä [ks. Freud].
Oikeusfilosofina Bentham ei sekoittanut lakiin moraalia; laki on oikeuden päätöksiä ja oikeus pakkovaltaa. Tällaista legalismia eli lakipositivismia kehitti myöhemmin John Austin (1790-1859),
esim. The Province of Jurisprudence Determined (1832)), ja kehitykseen liittyi myöhemmin myös
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pragmatismi [ks. James]. Osa laeista käsitteli asioita, joita Bentham ei pitänyt lain piiriin kuuluvina. Muiden valistusajattelijoiden [kuten Montesquieu; Voltaire] tavoin hän ei esim. pitänyt
homoseksuaalisuutta rikollisena. Bentham kritisoi myös eläinten huonoa kohtelua: ”The question
is not, Can they reason? nor, Can they talk? but, Can they suffer?” [ks. Tacitus; Montaigne;
Wundt; vrt. Descartes]. Lait eivät vain muutu; niiden pitää muuttua [ks. Burke]. Legalismin
yhteys tieteenfilosofiseen positivismiin rajoittuu empirian korostamiseen [ks. Comte].
• Legalismista poiketen etenkin rikosoikeudella on selvä moraalinen ulottuvuus. Lisäksi monet lait eivät ole määräyksiä vaan esim. erilaisiin sopimuksiin liittyviä, laillisuuden takaavia
ja siten myös oikeuksia luovia toimintaohjeita, joihin ei edes liity rangaistuksia. Ja epäoikeudenmukainen laki on koherentti käsite [vallitsevaa moraaliakin voi kyseenalaistaa, ks.
Aristoteles]. Vaikka Austin pyrki määrittelemään demokraattisen maan lakien lähteen äänestäjäkuntaan asti, ajatusta oikeudesta pakkovaltana ei ole pidetty hyvänä.
• 1800-luvun alkupuolella luotiin lakeja ja instituutioita suojelemaan eläimiä huonolta kohtelulta, ja niistä eriytyi vuosisadan lopulla lastensuojelukin [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin].
Utilitaristina Bentham korosti, että parlamentissa ei väitellä päämäärättä, vaan deliberoidaan
[ks. Machiavelli; Kant; Burke; Mill] hyvää lainsäädäntöä tavoitellen. Tämä ei tarkoita, etteikö
hän olisi ymmärtänyt retoriikan merkitystä (Essay on Political Tactics, postuumisti 1843), vaan
että hän kunnioitti antiikin [ks. Aristoteles] käsitystä asiasta [vrt. Bodin]. Myös William Gerard
Hamilton (1729-1796), joka oli koonnut retoriset maksiimit teokseen Parliamentary Logick (postuumisti 1808), esitti että ”logiikka käsittelee järkeä sellaisena kuin se on, retoriikka sellaisena
kuin se sisältyy ihmisten mielipiteisiin” (suomennos Kari Palosen). Myöhemmin puhuttiin esim.
spekulatiivisesta retoriikasta osana logiikkaa [ks. Peirce].
• Tätä Hamiltonia ei pidä sekoittaa myöhempään matemaatikkoon [ks. Hamilton].
Bentham kannatti laissez-faire –ajattelua, jonka mukaan valtion tulee puuttua mahdollisimman
vähän talouteen. Tämä liitetään klassiseen [ks. Smith; Malthus ja Ricardo; Mill] ja neoklassiseen
[ks. Marshall] taloustieteeseen. Jo Smith osoitti, valtiolla oli tärkeä rooli tässäkin ajattelussa.
• ’Mahdollisimman vähän’ ei ole sama asia kuin ’ei ollenkaan’ [ks. Kropotkin].

7.55

Johann Wolfgang von Goethe 1749 - 1832

Kirjailija, joka tutki myös mm. kasveja ja värejä. Goethen luonnonfilosofia oli romanttista [ks.
Herder ja Humboldt; Schlegel ja Schelling], ideologisesti kvalitatiivista ja fenomenologista [ks.
Frege; Husserl]. Friedrich Schiller (1759-1805), käsitteli estetiikkaa [ks. Hume; Kant; Hegel].
• Goethen fiktioon on liitetty romantiikan lisäksi sentimentalismi.
• Romantiikka yhdisti taiteilijan filosofiin [vrt. James], jonka henkilökohtainen psykologia
nähtiin tärkeänä tutkimuskohteena; kirjallisuudentutkimuksessa puhuttiin biografismista
[ks. Winckelmann].
– Syntyi ajatus, että abstrakteissakin taideteoksissa, kuten musiikissa, on jokin merkitys
ja sanoma jonka sivistyneen ihmisen tulee ymmärtää [vrt. Nietzsche].
Goethen tutkimukset kasvien morfologiasta [ks. Fibonacci] olivat tieteellisesti arvokkaita (Versuch, die Metamorphose der Pflanzen zu erklären, 1790). Noin 150 vuotta myöhemmin aiheesta
kasvoi matemaattinen biologia — termi, joka olisi kauhistuttanut Goethea, jonka mukaan matemaattiset luonnonlait kiduttivat luontoa. Teoksessa Värioppi (Die Farbenlehre, 1810) esitetty
teoria oli ongelmallisempi. Goethe mm. kielsi [Newtonin] analyysin valkoisesta valosta [ks. Young
ja Fresnel; Helmholtz].
• Vuonna 1868 Wilhelm Hofmeister (1824-1877) tutki lehtien syntyä versossa. Yli sata vuotta
myöhemmin prosessia ymmärrettiin jo biokemian, mekaniikan ja geometrian avulla. Useiden kasvien kukissa ja lehdistössä ei edes ilmene säännönmukaisuutta.
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• Goethe oli läheisissä tekemisissä aikansa kuuluisimman tiedemiehen kanssa jo 1790-luvulta
alkaen [ks. Humboldt].
Goethin fiktiivisestä tuotannosta erottuu kaksi työtä:
• Yltiöromanttisen [ks. Petrarca; Shakespeare] romaanin Nuoren Wertherin kärsimykset (Die
Leiden des jungen Werthers, 1774) mukaan yhteiskunnan normit ja lait luovat ’luonnottoman’ olotilan [vrt. Rousseau].
– Teoksessa esitettiin ajatus, jonka moderni muoto tunnetaan Hanlonin partaveitsenä:
Älä oleta pahantahtoisuutta jos pelkkä tyhmyys riittää selitykseksi.
• Pääteoksen Faustin (1808, 1832) nimihenkilö on tulkittu lakkaamatta eteenpäin pyrkivän,
saavutuksiinsa tyytymättömän länsimaisen ’uuden’ ihmisen perikuvaksi [vrt. Schopenhauer]. Tarina perustuu noin 300 vuotta aikaisemmin eläneeseen saksalaiseen taikuriin, jonka
Luther [ks. Luther ja Calvin] väitti tehneen sopimuksen paholaisen kanssa [Miltonista, ks.
Locke].
Schillerin mukaan kauneus ja taide eheyttävät ihmistä ja yhteiskuntaa (Über die ästhetische
Erziehung des Menschen, 1795). Hän liitti luovuuteen myös leikin [ks. Aristoteles; Priscianus;
Montaigne; Kant; Darwin], joka yhdisti aistimaailmaa ja järkeä. Luonnonfilosofiassa hän oli Schlegelin linjoilla [ks. Schlegel ja Schelling].
• Käsitys taiteen hyödyllisyydestä muodossa tai toisessa tuli 1800-luvulla yleisesti — joskaan
ei täysin — hyväksytyksi [ks. myös James; Durkheim]. Romantiikassa taide kompensoi sitä,
että todellisuudesta ei [Kantin mukaan] voi saada (muuta) tietoa.
Englanninkielistä romanttista runoutta edustivat William Wordsworth (1770-1850), Samuel Taylor Coleridge (1772-1834), lordi (George Gordon) Byron (1788-1824), Percy Bysshe Shelley (17921822) ja John Keats (1795-1821). Shelleyn vaimo Mary Shelley (1797-1851) kirjoitti romaanin
Frankenstein (1818). Taustalla oli pienen ystäväjoukon kilpailu yliluonnollisista tarinoista ’kesättömän’ vuoden 1816 kesällä. Samassa yhteydessä Byron modernisoi vampyyrimytologiaa tarinaaihiossaan. Myös Emily Brontën Humiseva harju (1847) kuuluu romantiikan piiriin.
• Mary Shelleyllä oli kuuluisat vanhemmat [ks. Godwin ja Wollstonecraft], ja Byronin tyttärestä tuli kuuluisa [ks. Babbage].
• Golem-legenda [ks. Ghazali ja Zhu Xi; roboteista, ks. Hume; Darwin] oli tuttu, mutta sähkö
[ks. Franklin] ja etenkin eläinsähkö [ks. Volta] uusia ilmiöitä. Kant oli kutsunut Franklinia
moderniksi Prometheukseksi, ja Shelleyn teoksen alaotsikko olikin Uusi Prometheus. Lajityyppi oli siis tieteiskauhu [scifistä, ks. Kepler]. Positiivisemmin Byronilla oli ajatuksia
meteoriittien torjunnasta [ks. Biot].
• Byronin aihion pohjalta (myös mukana ollut) John William Polidori (1795-1821) kirjoitti
teoksen The Vampyre (1819). Myöhemmin vampyyreistä kynäilivät Joseph Thomas Sheridan Le Fanu (Carmilla, 1872) ja Bram Stoker (Dracula, 1897). Jälkimmäinen mainitsee
myös ihmissudet.
• Indonesian Tambora-tulivuoren purkaus vuonna 1815 viilensi ilmastoa pitkäksi aikaa [ks.
Franklin]. Tuhkapilvet vaikuttivat myös auringonlaskun väreihin, minkä mm. Joseph Mallord William Turner (1775-1851) vangitsi maalauksiinsa. Hän pohjusti ensimmäistä modernia taidesuuntausta, impressionismia.
Coleridge pohjusti romanttista tietoteoriaa teoksella Hints towards the Formation of a more
Comprehensive Theory of Life (1818). Tähän liittyi myös ’romanttinen lääketiede’; mm. Samuel
Hahnemann (1755-1843) kehitti homeopatiaa vuonna 1796 (Organon der Heilkunst, 1810). Idea
on, että lääkkeenä voidaan käyttää aineita jotka terveellä ihmisellä aiheuttavat taudin kaltaisia
oireita [vrt. Vesalius; samankaltaisuuteen perustuvasta taiasta, ks. Durkheim]. Goethe kuului
asiakkaisiin.
• Homeopatiassa vaikuttavaa ainetta laimennetaan niin että veteen ei jää ainoatakaan sen
molekyyliä; vesimolekyylien oletetaan ’muistavan’ ja välittävät aineen parantavia ominaisuuksia.

7.56. LAPLACE

253

Bach, Mozart [molemmista, ks. Winckelmann] ja Ludwig van Beethoven (1770-1827) loivat länsimaisen taidemusiikin. Beethoven myöhäistuotantoa on pidetty jo romantiikan piiriin kuuluvana.
Myöhemmistä romantikoista mainittakoon Johannes Brahms (1833-1897). Kansallisromantiikka
tuli olemaan tärkeä romanttisen musiikin alalaji [ks. Rochau ja Renan].
• Beethovenin 9. sinfonian Oodi ilolle –osuus perustuu Schillerin runoon.

7.56

Pierre Simon de Laplace 1749 - 1827

Tähtitieteilijä ja matemaatikko, ’Ranskan Newton’ [ks. Newton; Poincaré]. Teoksessa Mécanique
céleste (1799-1825, viisi osaa) Laplace tutki aurinkokuntaa ja mm. vuorovettä [ks. Kant] häiriöteoriaa ja potentiaalifunktiota hyödyntämällä. Esim. planeettojen keskinäinen vuorovaikutus
muuttaa niiden ratojen elliptisyyttä [ks. Kepler; jääkausista, ks. Agassiz ja Croll] ja rataresonanssit voivat tuottaa suurempaakin epävakautta [ks. Biot]. Laplace osoitti kuitenkin, että nykyisin
aurinkokunta on stabiili.
• Samoja aiheita käsitellyt Exposition du système du monde (1796) oli suunnattu suurelle
yleisölle.
• Fysikaalisen kentän [ks. Gauss; Faraday] — tässä tapauksessa gravitaation — voimakkuus
annetussa pisteessä saadaan potentiaalifunktion gradientista (joka on derivaatan yleistys).
Tähän liittyy myös Laplacen operaattori.
• Koska vuorovesi syntyy gravitaation gradientista, lähempänä olevan kuun vaikutus kasvaa
hieman aurinkoa suuremmaksi. Pian oli mahdollista ennustaa paikallista vuorovettä [ks.
Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin].
– Vuorovesilaskujen yhteydessä Laplace osoitti tuntevansa Coriolis-ilmiön, joka sai nykyisen nimensä myöhemmin [ks. Doppler ja Foucault]. Ilmiö on tärkeä myös ilmakehässä [ks. Thompson; Maury].
• Laplace arvioi Jupiterin kuiden Io, Ganymede ja Europa kiertoaikojen suhteiden olevan
1:2:4.
Laplace kehitti ajatusta aurinkokuntien [ks. Buffon; Kant] synnystä tiivistyvistä ja pyörivistä
kaasupilvistä. Tämä sai tukea William Parsons’in (lordi Rosse; 1800-1867) havaittua vuonna
1845 eräiden sumujen spiraalirakenteen, koska tämä Kantin-Laplacen nebulaarihypoteesi soveltuu myös galakseihin. Laplace spekuloi, että jos prosessissa syntyy riittävän massiivinen tähti,
valon äärellinen nopeus [ks. Rømer] mahdollistaisi painovoiman vaikutuksen siihen; nykyisin puhumme mustasta aukosta.
• Syntyaikanaan aurinkokunnan muodostava materiaali ei ole stabiilissa tilassa, minkä jo
Newton ymmärsi [ks. myös Poincaré].
• John Michell [ks. Cavendish] julkaisi — Laplacesta riippumattomasti — mustan aukon
idean 1783.
Laplace vaikutti koheesiovoimien tutkimukseen [ks. Newton; Camerarius ja Hales; Euler; Cauchy] kuvaamalla kapillaari-ilmiötä matemaattisesti; Sur l’action capillaire (1806) julkaistiin Mécanique célesten neljännen osan (1805) täydennysosana. Samaan teokseen päätyi myös vuoden 1807
jatkoartikkeli. Laplace sovelsi teoriaa ilmanpaineen [ks. Fermat ja Pascal] mittaukseen (Sur la
dépression du mercure dans un tube de baromètre, due à sa capillarité, 1810). Hänen suunnittelemaansa mittalaitetta käytettiin mm. varhaisilla pallolennoilla [ks. Gay-Lussac].
• Myös Young [ks. Young ja Fresnel] johti vuonna 1805 joitain yksinkertaisempia tuloksia.
Toisin kuin Young, Laplace pystyi osoittamaan nesteen pintajännityksen sen hiukkasten
välisten (yhä tuntemattomien) voimien seuraukseksi [ks. van der Waals].
• Koheesion mikroskooppista tutkimusta alkoi haitata positivistinen filosofia, joka ei hyväksynyt sen paremmin näkymättömiä hiukkasia kuin selittämättömiä voimiakaan [ks. Fourier;
Comte; Mach]. Myös insinööritieteiden edistyminen vaikutti asiaan; esim. rakennusmateriaaleja tutkittaessa makroskooppiset teoriat ovat kätevämpiä kuin laplacelainen teoreettinen
fysiikka.
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Todennäköisyyttä [ks. Fermat ja Pascal; Halley] käsitellyt Théorie analytique des probabilités
(1812) esitteli mm. integraalimuunnoksen. Vaikka tilastollinen tieto ei koskaan ole absoluuttisen
varmaa, Laplacen mukaan mittausvirheet voidaan kvantifioida [ks. Bernoulli ja Bayes; Gauss].
Sovellettuaan tilastotiedettä ihmistieteisiin [ks. Petty; Halley; Comte; Spencer ja Galton] Laplace
muotoili modernin kaavan Bayesin ’subjektiiviselle’ todennäköisyydelle. Hän alkoi kuitenkin suosia kehittämäänsä ’objektiivisempaa’ tilastollista tulkintaa arvioituaan, että suurten datamäärien
tapauksessa menetelmät olivat yhtä hyviä. Aivan näin ei ollut, ja 1900-luvulla suuntausten välille
syntyi raju kiista.
• Vähemmän teknisestä teoksesta Essai philosophique sur les probabilités (1814) tuli suosittu.
• Poisson [ks. Gauss] avusti Laplacea virheiden ja tilastomatematiikan yhdistämisessä.
Laplace esitti 1820-luvulla ajatuskokeen deterministisyydestä: jos tietäisimme kaikki maailmaa
ohjaavat lait ja alkuehdot, olisiko mahdollista laskea mitä tulevaisuudessa tapahtuu? Luonnontieteiden mukaan näin näytti olevan [ks. Halley; Hume]. Laplace itse esim. uskoi mittauksiin liittyvän tilastollisuuden olevan seurausta virheellisistä mittauksista. Sitä että nykyisyys määrittää
sekä menneisyyden että tulevaisuuden kutsutaan (mikroskooppisen) informaation säilymislaiksi.
Deterministinen kaaos [ks. Poincaré] vaikutti myöhemmin tähän keskusteluun.
• Napoleon Bonaparten kysyessä miksi Laplace ei mainitse teoksissaan Jumalaa, tämä vastasi: ”Teidän Majesteettinne, en ole tarvinnut sitä hypoteesia”.
• Kaaoksen ansiosta (metafyysisestä) determinismistä ei seuraa (tietoteoreettista) ennustettavuutta. Kausaalinen determinismi ei myöskään johda loogiseen determinismiin eli fatalismiin [ks. Zenon ja Khrysippos; James], johon liittyy myös necessitarianismi [ks. Spinoza;
Leibniz]. Determinismistä huolimatta maailman tilastollisuutta ei tarvitse selittää pois mittausvirheillä.

7.57

Adrien Marie Legendre 1752 - 1833

Matemaatikko. Teoksessa Éléments de Géométrie (1794) Legendre todisti π:n irrationaalisuuden
[ks. Pythagoras]. Hän epäili [Eulerin tavoin], ettei luku olisi edes algebrallinen [ks. Liouville].
Legendre kehitti lukuteoriaa (Essai sur la théorie des nombres, 1798) ja esitti, että tiettyä lukua
n pienempien alkulukujen [ks. Eratosthenes; Riemann] lukumäärä lähestyy, n:n kasvaessa, rajaarvoa n/log(n) tietyn korjauskertoimen kanssa.
• Johann Heinrich Lambert (1728-1777) oli osoittanut π:n irrationaalisuuden jo vuonna 1761,
mutta Legendren todistus oli täsmällisempi.
• Myös Gauss oli löytänyt alkulukutuloksen, mutta ei ollut julkaissut sitä. Legendren työstä kimpaantuneena hän kehitti elegantimman ja tarkemman korjauksen alkuperäiseen arvioonsa. Tutkimuksen julkisuudella on merkitystä kehityksen nopeuteen ja jopa olemassaoloon.
Legendre keksi luonnontieteissä tärkeän pienimmän neliösumman menetelmän, ja julkaisi sen kuvauksen Sur la Méthode des moindres quarrés komeettaratatutkielman Nouvelles méthodes pour
la détermination des orbites des comètes (1805) liitteenä [Gauss jatkoi tästä]. Tällaisessa tilastotieteellisessä [ks. Comte; Spencer ja Galton] regressioanalyysissä etsitään keskiarvoistamista
[ks. Gilbert; Comte] parempaa mallia datalle. Teos Traité des fonctions elliptiques (1825-1828)
esitteli Legendren mukaan nimetyt funktiot ja muita matemaattisen fysiikan apuneuvoja.

7.58

Johann Friedrich Blumenbach 1752 - 1840

Biologisen eli fyysisen antropologian perustaja [kulttuuriantropologiasta, ks. Herodotos ja Thukydides; Tacitus; Mercator]. Blumenbach argumentoi, että myös ’villi-ihmiset’ kuuluvat eurooppalaisten kanssa samaan lajiin. Eroja hän selitti rotu-käsitteen avulla. Aikaisemmin ihmisrotuja
oli tutkinut mm. François Bernier (1625–1688).
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• Biologinen ja kulttuurinen antropologia yhdistyvät myöhemmin kulttuuriekologiassa.
• Ihmisen esi-isien fossiilit [ks. Darwin] synnyttivät paleoantropologian; myöhemmin kehittyi
esim. molekyyliantropologia.
Väitöskirjassa De generis humani varietate nativa (1775) Blumenbach jakoi ihmiset eri rotuihin
fyysisten (mm. kallojen) erojen perusteella [ks. Agassiz ja Croll; Spencer ja Galton]. Hän esitti
myös, että ihmiskunta oli ’kesyttänyt’ (domestikoinut) itse itsensä [ks. Aristoteles], vaikka ei
osannut selittää miten [ks. Darwin].
• Kategorinen rotukäsite on myöhemmin korvautunut kliineihin perustuvalla käsityksellä.
Kliinit sallivat liukuvan muutoksen esi-isien mukaisesti.
• Blumenbach todisteli, että metsistä löytyneet villilapset (’susilapset’) olivat nuorina luontoon eri syistä joutuneita tai hylättyjä ja — ihmiskontaktien puutteessa — vajavaisesti
kehittyneitä lapsia. Kyse ei siis ollut erillisestä ihmislajista, mitä oli (tässäkin asiassa) esitetty.
– Esim. kielen oppiminen vaatii altistumista sille tietyssä vaiheessa lapsuutta; puhutaan
herkkyyskausista.
Etnisyys käsittää mm. kulttuurin ja kielen [ks. Herodotos ja Thukydides; Herder ja Humboldt].
Vaikka jo Herodotosin mukaan ryhmät korostavat yhteisiä esi-isiäkin, etnisyys kehittyy yhteistyöstä ja luo solidaarisuutta [ks. Zenon ja Khrysippos; Hume] myös ilman sukulinjoja [ks. Magna
Carta; Gibbon]. Politisoitunut etnisyys on nationalismia joka tavoittelee itsemääräämisoikeutta
esim. kansallisvaltion muodossa [ks. Tacitus; Beda; Magna Carta; Gutenberg]. Vaikka esi-isät
eivät ole tärkeitä, kansakunnan ’yhteiseen tekemiseen’ [ks. Rochau ja Renan] voidaan laskea
avioliitot [ks. Westermarck].
• Esim. Yhdysvalloissa (1) orjien yhteistyötä vaikeutettiin keskittämällä samaan paikkaan
vain etnisyydeltään erilaisia orjia [sisällissodasta, ks. Marx] ja (2) rotujen väliset avioliitot
olivat laittomia.
• Suomessa saamelaiskäräjät on esimerkki etnisen vähemmistön poliittisesta toiminnasta
omien etujen ajamiseksi. Nationalismi ei aina vaadi separatistista pyrkimystä kansallisvaltioon.
– Suomen, Ruotsin ja Norjan (ja periaatteessa myös Venäjän) pohjoisista alueista synnytetty itsenäinen Saamenmaa olisi ajateltavissa ja toimisi esimerkkinä mm. Kurdistanialle.
Tribalismissa (heimokuntaisuudessa) ja etnosentrismissä maailmaa tarkastellaan ahtaasti oman
kulttuurin näkökulmasta [ks. Aristoteles; Hume]. Voidaan puhua myös kansalliskiihkosta [ks.
Tacitus]. Muukalaispelon, ksenofobian, lisäksi seurauksena voi olla muukalaisvihaa ja rasismia.
Eurooppalainen rasismi oli saanut sytykkeitä löytöretkistä ja sen jälkeisestä orjataloudesta [ks.
Mercator]. Blumenbach vastusti sekä orjuuttamista että syntymässä ollutta ’tieteellistä rasismia’;
jälkimmäistä edusti mm. Christoph Meiners (1747-1810). Kiihtymässä ollut kolonialismi [ks.
Burke] saattoi olla avoimen rasistista [ks. Rochau ja Renan].
Edellisen vastapainona orjien atlanttisen kaupan kieltävä laki astui voimaan vuonna 1807. Jo
vanha vastustus [ks. Machiavelli; Bodin] oli organisoitunut yhteiskunnalliseksi liikkeeksi, so. yhteiskunnallista muutosta hakevaksi kollektiiviseksi toimijaksi [ks. Mill], jonka taustalla oli sekä
uskonnollisia että valistusfilosofisia [ks. Bayle; Smith] perusteita. Silloin kun aktivistit taistelivat omista oikeuksistaan, kuten esim. Haitin vallankumouksessa vuonna 1804, heidän tuli nähdä
läpi vallanpitäjien pyrkimyksistä luonnollistaa (engl. naturalize) etuoikeutensa. Tämä tarkoittaa, että sosialisaatiollakin [ks. Kant; Durkheim] on pimeä puolensa [väärästä tietoisuudesta, ks.
Marx].
• Kehitys oli nimenomaan eurooppalaista; sitä vastustettiin sekä Afrikassa että Lähi-idässä
[ks. Ibn Khaldun]. Yhdysvalloissa kehitystä täydensi em. sisällissota ja 1900-luvun kansalaisoikeustaistelu.
• Yleisemminkin institutionaalisten oikeuksien muutosvaatimukset vaativat taakseen kulttuurisia muutoksia vallitsevissa arvoissa [ks. Laozi ja Gautama], etenkin emansipatorisissa
sellaisissa [ks. Bayle; Mill; Simmel].
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• Yhteiskunnallisten liikkeiden juuria on etsitty John Wilkesin (1725-1797) kannattajien
hyvin organisoiduista julkisista kokouksista, mielenosoituksista, pamfleteista jne. vuonna
1769.

7.59

Benjamin Thompson 1753 - 1814

Fyysikko, keksijä ja valtiomies (ja myöh. Rumfordin kreivi). Thompson vaikutti kineettisen teorian [ks. Bernoulli ja Bayes; Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin] kehitykseen ja tutki konvektiovirtauksia [ks. Dalton; Fourier; Rayleigh]. Hän keksi nimeään kantavan edistyksellisen lieden.
• Vuonna 1767 Horace de Saussure (1740-1799) oli keksinyt aurinkouunin. Myöhemmin havaittiin, että myös sähköä voitiin synnyttää auringonvalolla [ks. Tesla].
Thompson yritti mitata ’lämpönesteen’ [ks. Black ja Watt] oletettua massaa ja siinä epäonnistuttua päätteli lämmön liittyvän ’liikkeen’ siirtoon (Enquiry concerning the source of heat which
is excited by friction, 179823 ). Teoria ei saanut yleistä hyväksyntää ennen energia-käsitteen ja
kineettisen teorian syntyä. Osittain tämä johtui siitä, että lämpösäteilyä pidettiin virheellisesti
lämpönä [ks. Maxwell].
• Vuonna 1777 Scheele [ks. Priestley ja Ingenhousz] oli lanseerannut termin lämpösäteily, ja
Pierre Prévost (1751-1839) esitti teorian dynaamisesta säteilytasapainosta (Observations
sur la physique, 1791). Vuonna 1800 löydettiin valon ja lämmittävän infrapunaisen säteilyn
välinen yhteys [ks. Herschel].
– Massavaikutuksen laki [ks. Lavoisier] toi dynaamisen tasapainon myös kemiaan [ks.
van’t Hoff ja Arrhenius].
Vuonna 1797 Thompson vertasi tuulten [ks. Varenius; Halley] konvektiovirtauksia merten virtauksiin [ks. Franklin; Maury]. Päiväntasaajalla oli lämpimän pintaveden alta löydetty kylmää
vettä, ja Thompson päätteli sen tulleen napa-alueilta.
• Pintaveteen on liuennut ilmaa ja sen lämpötila vaihtelee vuodenajan mukaan. Merien suolaisten [ks. Lyell] yläosien lisäksi kaikki sisävesien [ks. Halley] makeat vedet ovat pintavesiä
[pohjavedestä, ks. Sachs; Werner].
• Ensimmäinen laajempi merivirtojen kartoitus on James Rennellin (1742-1830) An Investigation of the Currents of the Atlantic Ocean and of Those Which Prevail Between the
Indian Ocean and the Atlantic Ocean (postuumisti 1832).

7.60

William Godwin 1756 - 1836 ja Mary Wollstonecraft
1759 - 1797

Aikansa radikaaleja; Godwin oli anarkisti, Wollstonecraft feministi. Heidän tyttärensä pääsi historiankirjoihin romantiikan piiriin kuuluvan fiktion kirjoittajana [ks. Goethe].
• Godwinin ja Wollstonecraftin avioliitto oli omanlaisensa skandaali, koska molemmat vastustivat avioliittoinstituutiota.
Godwin oli poliittinen filosofi ja anarkismin [ks. Kropotkin] ensimmäisiä teoreetikkoja (The
Enquiry Concerning Political Justice, and its Influence on General Virtue and Happiness, 1793).
Tietoa, totuutta ja järkeä tulee arvostaa lakeja enemmän, sillä yhteiskunnalliset instituutiot,
esim. valtio, ovat pahan lähteitä [ks. Rousseau]. Koska anarkismi vaatii huomattavan paljon ihmisluonnolta [ks. More; Voltaire], Godwin oletti lasten olevan täysin opetuksella muokattavissa
[vrt. Marx].
23 Philosophical
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• Samoihin aikoihin oli syntymässä päinvastaista, kansallisvaltioita ihannoivaa filosofiaa [ks.
Hegel].
Wollstonecraft puolusti naisten tasavertaisia oikeuksia [feminismistä, ks. Rabelais; Mandeville;
Condorcet] teoksessa A Vindication of the Rights of Women (1792). Toisaalta esim. palvelijat
eivät tarvinneet äänioikeutta, koska heillä ei töiden takia olisi aikaa perehtyä yhteiskunnallisiin
asioihin [ks. Mill].
• Wollstonecraft: ”How many women thus waste life away the prey of discontent, who might
have practised as physicians, regulated a farm, managed a shop, and stood erect, supported
by their own industry”.
• Wollstonecraft piti prostituutiota rehellisempänä ansaitsemistapana kuin avioliittoa.

7.61

John Dalton 1766 - 1844

Kemisti, joka esitti kemiallisen atomihypoteesin [ks. myös Newton]. Pilviä [ks. Descartes] tutkinut
Dalton vaikutti osaltaan myös meteorologian [ks. Hooke ja Leeuwenhoek] kehittymiseen tieteeksi
[ks. Henry; Maury]. Pilvien luokittelun aloitti Luke Howard (1772-1864).
• Francis Beaufort (1774-1857) julkaisi tuulennopeusasteikkonsa vuonna 1806.
Dalton julkaisi vuonna 1803 kehittämänsä teorian atomeista teoksessa A New System of Chemical Philosophy (1808). Hänelle eri alkuaineet koostuivat eripainoisista atomeista, jotka määräsivät myös aineen ominaisuudet; yhdisteet syntyivät eri aineiden atomien liittyessä toisiinsa.
Lähtökohtana oli vakioisten painosuhteiden laki: yhdisteessä eri alkuaineiden painojen suhde oli
(eräitä harvinaisia poikkeuksia lukuun ottamatta) aina sama [ks. myös Gay-Lussac]. Dalton listasi tunnettujen aineiden atomipainot suhteessa vetyatomiin [ks. Berzelius]. Muiden kemistien
atomit olivat lähinnä heuristisia malleja, eivät Daltonin [tai monien fyysikoiden, ks. Mayer, Joule,
Clausius ja Kelvin] todellisiksi olettamia hiukkasia.
• Jeremias Benjamin Richter (1762-1807) ja etenkin Joseph Louis Proust (1754-1826) olivat
muotoilleet vakioisten painosuhteiden lakia 1790-luvulla.
• Esim. vedelle, jonka Dalton oletti olevan muotoa HO, m(O):m(H) = 8:1. Todellisuudessa
pitäisi olla m(O):m(2H) = 16:2 = 8:1, mutta Daltonilla ei ollut vielä oikeaa molekyylikäsitettä [ks. Berzelius], ja hän uskoi kunkin alkuaineen tuovan yhdisteeseen aina vain yhden
atomin [ks. Cavendish; Gay-Lussac]. Samoin happi O2 on todellisuudessa painavampi kuin
vesi H2 O, mutta Daltonilla HO oli tietenkin painavampi kuin O!
Kemiallisissa yhdisteissä alkuaineiden määrät ovat tietyssä suhteessa toisiinsa nähden; suhdekaavat [ks. Lavoisier] kuvaavat tätä. Yhdisteitä koskevat kemialliset reaktioyhtälöt [ks. Helmont]
ovat tasapainotettuja — em. Richterin termillä stoikiometrisia — siten, että eri atomien määrät
lähtöaineiden ja tuotteiden (suhdekaavoja täydellisimmissä) molekyylikaavoissa säilyvät (sama
pätee varaukseen). Yhdisteiden lisäksi on olemassa kolmenlaisia seoksia.
• Molekyylikaavatkaan eivät kuvaa molekyylien kolmiuloitteista rakennetta; niitä varten luotiin rakennekaavoja [ks. Kekulé; Fischer].
• Alkeisreaktio tapahtuu reaktioyhtälön kuvaamalla tavalla; kaikki reaktiot eivät kuitenkaan
ole alkeisreaktoita [ks. van’t Hoff ja Arrhenius].
• (1) Esim. veden ja öljyn seos on heterogeeninen seos. (2) Liuokset ovat homogeenisia seoksia
[ks. van’t Hoff ja Arrhenius]. (3) Kolloidi on välimuoto [ks. van der Waals].
Teoksessa Meteorological Essays (1793) Dalton esitti, että koska myös pilviä muodostavat vesipisarat ovat gravitaation alaisia, ilmakehässä esiintyy ylöspäin suuntautuvaa ilmamassojen konvektiota [ks. Thompson; Fourier]. Lämpötilan aleneminen korkeuden funktioina [ks. Fermat ja
Pascal] tiivistää ylöspäin nousevan ilman [ks. Halley] vesihöyryä ja tuottaa konvektiivista sadetta. Ilmamassat voivat kohota muistakin syistä, ja nykyään tunnetaan myös orografinen sade ja
rintamasade.
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• Orografisessa sateessa ilma nousee tuulen puskiessa päin vuoristoa. Rintamasade syntyy
erilaisten ilmamassojen kohdatessa: painavampi kylmempi ilma nostaa lämpimämpää ilmaa
painumalla sen alapuolelle.
Howard luokitteli pilviä biologian [ks. Linné] innoittamana (On the Modification of Clouds, 1803).
Morfologiset perustyypit ovat cumulus, stratus (sis. usvan ja sumun) ja cirrus. Monet pilvityypit
muistuttavat näiden yhdistelmiä; nykyisin käytössä olevista tyyppinimistä myös cirrocumulus ja
cirrostratus ovat Howardin sepittämiä. Hieman myöhemmin hän lajitteli tyyppinsä myös niiden
korkeuden perusteella: cirrus-pilvet ovat cumulus- ja stratus-pilviä korkeammalla.
• Cumulus-pilvet ovat ’kasoja’, lasten piirrosten pilvihattaroita. Stratus-pilvet esiintyvät piirteettömänä pilvipeitteenä. Cirrus-pilvet voivat näyttää esim. siveltimenvedoilta.
• Pilvien tyypilliset korkeudet kasvavat päiväntasaajalle mentäessä. Cumulus- ja stratuspilvet tulevat alle kilometrin korkeuteen, cirrus-pilvien sijaitessa n. 10 km:n eli lentokoneiden korkeudella.
Ilmakehän kosteus on peräisin kahdenlaisesta haihtumisesta: (1) suorasta evaporaatiosta mantereilta ja meristä ja (2) transpiraatiosta jota kasvillisuus tuottaa [ks. Camerarius ja Hales]. Howard
huomasi, että sisävedet ja kasvillisuus pitivät maaseudun kaupunkeja viileämpänä: vesihöyryn
muodostus sitoo ympäristön lämpöä [ks. Black ja Watt]. Koska auringon suora säteily lämmittää
ilmakehää vain vähän, lämmönlähteitä ovat (1) maanpinnan lämpösäteily ja (2) lämpötilagradientin mukana ylöspäin nousevan vesihöyryn latentti lämpö. Edellinen vaikuttaa alempana ilmakehässä, jälkimmäinen vapautuu vesihöyryn tiivistyessä ylempänä. Faasimuutoksia tutkittiin
myöhemmin tarkemmin [ks. van der Waals].
• Howardin löytämä lämpösaareke-ilmiö on asfaltin ja betonin aikakaudella vain kasvanut,
ja lämpötilat, jotka nousevat tasaisesti asukasmäärän mukana, ovat suurkaupungeissa jopa
8°C luonnollista korkeampia.
Dalton havaitsi olevansa keskimääräistä huonompi tunnistamaan kemiallisia aineita niiden värin
[ks. Young ja Fresnel; Helmholtz] perusteella. Värisokeus tuli vasta nyt yleiseen tietouteen, vaikka
on arvioitu, että miehistä ainakin 10%:lla on vaikeata erottaa punaista ja vihreää väriä toisistaan.

7.62

Nicolas Théodore de Saussure 1767 - 1845

Biologi, joka käynnisti modernin kasvifysiologian tutkimuksen [ks. Camerarius ja Hales]. De
Saussure tutki kasvien yhteyttämistä [ks. Priestley ja Ingenhousz] ja typensaantia [ks. Cavendish].
De Saussure osoitti kasvien saavan hiilen ilmakehän hiilidioksidista [ks. Black ja Watt], ei maaperästä (Recherches chimiques sur la végétation, 1804). Lisäksi hän osoitti kasvien ottavan typpeä
ja monia muita ravinteita veden mukana maasta juurien avulla [ks. Sachs]. Kasvit eivät siis
esim. osaa hyödyntää ilmakehän valtavia typpivarantoja. De Saussure havaitsi myös, että kasvit
pystyvät erottamaan ravinteet toisistaan ja valikoimaan, mitä maasta ottavat.
• Kasvien lehdissä olevat ilmaraot eli lehtihuokoset (engl. stoma) ottavat sisään hiilidioksidia ja haihduttavat vettä. Jälkimmäisestä syntyvä haihtumisimu on tärkeä kasvien veden
saannille [ks. Camerarius ja Hales].
• Pitkään kuviteltiin että fotosynteesissä vapautuva happikin olisi peräisin hiilidioksidista [se
tulee vedestä, ks. Fischer].
Vuonna 1837 René J. H. Dutrochet (1776-1847) osoitti lehtivihreän eli klorofyllin merkityksen
yhteyttämiselle. Hän tutki myös soluja [ks. Schleiden ja Schwann] ja osmoosia [ks. Camerarius
ja Hales].
• Pierre-Joseph Pelletier (1788-1842) ja Joseph Bienaimé Caventou (1795-1877) eristivät
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ensimmäisenä lehtivihreää (Sur la matière verte des feuilles, 181724 ). Se ei ole jakautunut kasvisoluissa tasaisesti, vaan sijaitsee viherhiukkasissa [organelleista, ks. Schleiden ja
Schwann].
• Ruska syntyy kasvien hajottaessa lehtivihreää, jonka ainesosia (esim. typpeä ja magnesiumia) säilötään talven yli myöhempää käyttöä varten.
Valokemiaa [ks. Boyle] tutkinut Theodor von Grotthuss (1785-1822) esitti alan ensimmäisen
lain vuonna 1817. Puhutaan valokemiallisen aktivaation periaatteesta ja (hieman myöhemmän
tutkijan kunniaksi) Grotthussin–Draperin laista.
• Myöhemmin kvanttimekaniikalla (fotoneilla) tuli olemaan suuri merkitys valokemiassa (fotokemiassa).

7.63

Joseph Louis Gay-Lussac 1778 - 1850

Kemisti, joka tutki etenkin kaasuja. Vuonna 1804 Gay-Lussac mittasi ilmapallolennollaan ilmakehää korkeuden funktiona aina 7 km korkeudelle asti [ks. Fermat ja Pascal]. Ilmakehän koostumus
[ks. Lavoisier] pysyi samana, vaikka paine (ja lämpötila) laskivatkin. Lennoilla [joihin myös Biot
osallistui] käytettiin Laplacen [ks. Laplace] rakentamaa ilmapuntaria [ks. Fermat ja Pascal].
• Vuonna 1783 Jacques Charles (1746-1823) oli rakentanut ensimmäisen vetytäytteisen ilmapallon.
• Vuonna 1809 George Cayley (1773-1857) julkaisi ensimmäiset aerodynamiikan tutkimukset.
Ilmaa raskaammat lentokoneet keksittiin sata vuotta myöhemmin [ks. Tesla].
• Myöhemmin kävi ilmi, että ilmakehän vakioisen koostumuksen alue yltää n. 100 km korkeudelle asti. Siellä homosfääri eli turbosfääri muuttuu heterosfääriksi, jossa eri alkuaineet
alkavat erottua eri kerroksiksi.
Vuoden 1800 tienoilla Gay-Lussac osoitti, että kaasujen tilavuuden V muutos riippuu suoraan
lämpötilan T muutoksesta, jos paine P pysyy vakiona, ja että paineen muutos on verrannollinen
lämpötilan muutokseen, jos tilavuus pysyy vakiona. Näistä yhdessä Boylen lain kanssa syntyi
empiirinen ideaalikaasun yhtälö P V = vakio × T [ks. myös van der Waals].
• Em. Charles oli löytänyt edellisen lain itsenäisesti jo aikaisemmin.
• Mittauksista voitiin johtaa myös lämpötilan absoluuttinen nollapiste, ja yo. kaava onkin ilmaistu käyttämällä lämpötilan yksikkönä Celsiuksen [ks. Rømer] sijaan Kelviniä [ks. Mayer,
Joule, Clausius ja Kelvin], T = tc +273.15 (esim. veden kiehumispiste 100°C on 373.15 K).
• Miehitetyissä ilmapalloissa herkästi syttyvä vety korvattiin ilman kuumentamisella 1960luvulla. Nämä kuumailmapallot toimivat ideaalikaasun fysiikalla.
Vuonna 1808 Gay-Lussac havaitsi, että kaasutilavuudet yhdistyvät keskenään yksinkertaisin kokonaislukusuhtein. Vuonna 1811 Amadeo Avogadro (1776-1856) esitti nimeään kantavan lain,
jonka mukaan annetussa tilavuudessa, lämpötilan ja paineen pysyessä vakiona, on aina sama
lukumäärä N kaasumolekyylejä. Myöhemmin määriteltiin moolin [ks. van’t Hoff ja Arrhenius]
käsite siten, että N = nNA , missä n on moolien määrä ja NA Avogadron vakio. Avogadro oletti
happimolekyylin jakautuvan kahtia veden muodostuessa [ks. Dalton]; tämä johti oikean molekyylikäsitteen syntyyn [ks. Berzelius].
• Ideaalikaasun laissa P V = kN T suure N on molekyylien lukumäärä, ja verrannollisuuskerroin k nimettiin myöhemmin Boltzmannin vakioksi. Moolien avulla yhtälö voidaan kirjoittaa muotoon P V = nRT , missä R = kNA on yleinen kaasuvakio.
• Yhdessä moolissa vettä H2 O on kaksi moolia vetyä ja yksi mooli happea.

24 Journal

de Pharmacie et des Sciences Accessoires, 3, 486-491, 1817
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• Absoluuttisten massojen määritys vaati Avogadron luvun (n. 6.02 × 1023 mol−1 ) mittaamista [ks. Boltzmann].
Yhdessä Louis Jacques Thénardin (1777-1857) kanssa Gay-Lussac kehitti orgaanisen kemian
analyysilaitteistoa [ks. Berzelius]. Sokereihin [ks. Ötzi; Lavoisier] perustuen he ottivat käyttöön
yleistermin hiilihydraatti [ks. Sachs; Fischer].

7.64

Jean Baptiste Joseph Fourier 1768 - 1830

Matemaatikko, joka tutki lämmön [ks. Black ja Watt; Thompson] johtumista Fourier’n sarjojen
avulla.
• Lämpöä siirtyy paikasta toiseen (1) konvektiolla eli aineen itsensä siirtymisenä [ks. Rayleigh], (2) johtumalla eli väliaineen lämpötilagradientin kautta ja (3) säteilemällä [ks.
Thompson].
Fourier kuvasi lämmönjohtumista teoksessa Théorie analytique de la chaleur (1822). Positivistina [ks. Comte; Mach] hän piti teoriansa makroskooppisena [ks. Cauchy], eikä ollut kiinnostunut
(mahdollisten) hiukkasten välisistä (mahdollisista) koheesiovoimista [ks. Newton; Laplace]. Myöhemmin havaittiin, että myös kaasuhiukkasten diffuusiota [ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin]
voitiin kuvata vastaavanlaisella matematiikalla.
• Fourier’n teoriaa yritettiin hyödyntää maapallon iän laskemisessa [ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin, vrt. Buffon].
• Rakenteiden lämmönläpäisykerroin riippuu materiaalien lämmönjohtumiskyvyn (ja siten
eristävyyden) lisäksi materiaalien lämmönvarauskyvystä [ks. Black ja Watt].
Fourier’n (trigonometristen) sarjojen ansiosta matemaatikot oppivat käsittelemään funktioita,
jotka eivät olleet ’hyvin käyttäytyviä’. Työ johti funktionaalianalyysiin, joka tutkii esim. Hilbertin avaruuksia [ks. Hilbert]. Signaalinkäsittelyssä Fourier’n sarjat johtivat tärkeään matemaattisen fysiikan menetelmään, Fourier’n analyysiin. Sarjojensa yhteydessä Fourier hyödynsi funktiota, joka tunnetaan nykyään Diracin δ-funktiona; se on osoittautunut hyödylliseksi soveltavassa
matematiikassa, vaikka monet matemaatikot suhtautuvat siihen hieman epäillen.
• Vuorovesi-ilmiön [ks. Newton; Laplace] jakaminen harmonisiin komponentteihin mahdollisti sen ennustamisen, aluksi analogisella tietokoneella [ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin].
• 1900-luvulla kehitettiin tapoja nopeuttaa Fourier’n analyysin tietokoneajoa; esim. John
Tukey (1915-2000) kehitti FFT:tä (engl. Fast Fourier Transformation).
Fourier’n menetelmällä voidaan mm. analysoida musiikki-instrumenttien yläsäveliä, jotka vaikuttavat sointiväriin, so. eroihin jotka eivät liity äänen (perus)korkeuteen, voimakkuuteen tai
kestoon [ks. Pythagoras; Theofrastos].
• Etenkin pianossa ja lyömäsoittimissa sointiväriin vaikuttavat myös iskut; esim. nauhoitettu
pianonsoitto ei takaperin soitettuna kuulosta pianolta.

7.65

Thomas Malthus 1766 - 1834 ja David Ricardo 1772
- 1823

Taloustieteilijöitä, jotka esikuvaansa [Smith] nähden olivat vanhanaikaisia olettaessaan joko ruoan tai sen kasvattamiseen tarvittavan maan loppumisen muodostavan takarajan talouskasvulle.
• Fysiokraattinen taloustiede vähätteli kaupan merkitystä. Teoksessa Britain Independent
of Commerce (1822) William Spence (1783-1860) esitti, että on toisarvoista, teettävätkö
maanomistajat työläisillä tuottavaa vai tuottamatonta työtä [ks. Mandeville]. Tuotetut
esineet voitiin rikkoa saman tien, ilman vaivalloista kaupankäyntiä.
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Malthusin mukaan (lyhyellä tähtäimellä) alati paraneva kyky tuottaa ruokaa johtaa (pitkällä
tähtäimellä) kostautuvaan väestönkasvuun (Essay on the Principle of Population, 1798, 1803).
Väestönkasvu on eksponentiaalista, maatalouden tehostuminen [ks. Boerhaave] vain lineaarista.
Tässä oli jo implisiittisesti mukana ekosysteemien kantokyvyn käsite [ks. Comte].
• Jos oletetaan jokin suure Nt ajanhetkellä t, lineaarinen kasvu ilmaistaan kaavalla Nt =
N0 + kt. Koska se tuottaa tietyn vakiokasvun k tietyssä aikayksikössä, prosentuaalinen
kasvu pienenee ajan mukana. Sen sijaan eksponentiaalinen kasvu Nt = N0 (1 + r)t tuottaa
vakioisen prosenttikasvun r (1 = 100%) aikayksikköä kohti, ja nopeutuu ajan mukana.
– Koska 1 + r = eln(1+r) , eksponentiaalinen kasvu voidaan kirjoittaa eksponentiaaliseen
muotoon Nt = N0 ekt , jossa k = ln(1 + r).
– dN /dt on lineaarisessa kasvussa k mutta eksponentiaalisessa kasvussa kN .
• Vaikka maatalouden alkuperäistä ’keksimistä’ selitettiin pitkään lisääntyneen väestön aiheuttamalla väestöpaineella (engl. Malthusian push), nykyään maatalouden ajatellaan tarjonneen mahdollisuuden väestönkasvulle (Malthusian pull).
Nälänhätien [ks. Hammurabi; Boccaccio] välttämiseksi Malthus suositteli väestökasvun hillitsemistä jopa pakolla. Samalla logiikalla hän vastusti sosiaaliturvaa [ks. Halley], joka pidentää
elinikää ja vähentää kannustimia työntekoon [ks. Spencer ja Galton]. Kansantaloustiedettä tultiin kutsumaan ”synkäksi tieteeksi” (engl. dismal science). Väestökehityksen ohella kurjuuteen
etsittiin myös muita syitä [ks. Marx].
• Malthus oletti aikalaistensa jo vapaaehtoisesti lykkäävän lasten tekoa ”moraalisella voimallaan”. Naisten naimisiinmenon ikä olikin epätavallisen korkea ja kasvussa (engl. Western
European marriage pattern).
• Vaikka luonnonvalinnan teoria [ks. Darwin] sai Malthusilta kimmokkeen, siihen ei liittynyt
yhteiskunnallista nihilismiä.
Todellisuudessa tehostunut ruoantuotanto alkoi vähentää lapsilukua [ks. Condorcet] ja nälänhädät hävisivät Euroopasta [viimeisistä, ks. Brunel]. Väestötieteessä [ks. Comte] ilmiöön liitettiin,
tosin vasta 1900-luvulla, ’väestöllinen muuntuminen’. Lasten lukumäärä ei enää ollut ykkösprioriteetti ja yleinen koulutustaso nousi [ks. Comenius; Mill]; molemmat tekijät tulivat nostamaan
palkkoja. Elintasoa pysyvästi nostanutta talouskasvua luotiin etenkin ammattikoulutuksella ja
sen synnyttämillä työmarkkinoilla [ks. Marshall]. Kaupunkien kohonneesta väestötiheydestä oli
uuden luomisessa nyt jopa hyötyä [ks. Durkheim]. Inhimillinen pääoma [ks. Bernoulli ja Bayes;
Smith; Marshall] kasvoi myös teknologian itsensä tuella [ks. Marx].
• Aliravitsemuskin aiheutui tämän jälkeen lähinnä huonosta hygieniasta [ks. Pasteur ja Koch].
• Tämä moderni väestöllinen muuntuminen palautti olotilan, jonka vastaava neoliittinen
muuntuminen oli maataloudella rikkonut. Uudenlaisessa ympäristössä seuraukset olivat
kuitenkin ennennäkemättömiä.
Ekosysteemien kantokyvyn huomioiminen muuttaa kasvufunktioiden muotoa, ja tämä pätee
myös taloudessa. Jo Malthus viittasi kasvavien panostusten vähenevään voimaan tuottaa hyötyjä
(engl. law of diminishing returns), ja William Forster Lloyd (1794-1852) käsitteli asiaa tarkemmin teoksessa Population, Value, Poor Laws and Rent (1837). Rajallisia resursseja ei yleensä
kannata investoida jääräpäisesti yhteen ja samaan kohteeseen, oli kyseessä kuinka ylevä ja tärkeä asia tahansa: hajauttaminen mahdollistaa positiivisella tavalla ennakoimattomat tulokset
[ks. Mandeville; Bernoulli ja Bayes; Smith].
• Ricardo puhui alenevasta rajatuotosta. Etenkin rajattu eksponentiaalinen kasvu on liitetty
ilmiöön [ks. Comte].
• Lloydin Two Lectures on the Checks to Population (1833) käsitteli yhteismaan ylikäytön
ongelmia.
Teoksessa Kansantalouden ja verotuksen periaatteet (Principles of Political Economy and Taxation, 1817) Ricardo laajensi valtioiden välisen työnjaon käsitettä suhteellisen edun lailla [absoluuttisesta edusta, ks. Smith]. Valtiolla voi olla kaupassa suhteellinen etu, vaikka se olisi tehottomampi tuotteen valmistuksessa kuin kauppakumppaninsa: jälkimmäinen voi olla vielä parempi
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valmistamaan jotain muuta tuotetta, ja sen kannattaa tehdä sillä kauppaa saadakseen muita
tuotteita. Suhteellista etua luovat luonnonvarat ja teknologia. Koska kaikki hyötyvät, kauppa ei
ole nollasummapeliä ja yhteistyö kuvaa sitä paremmin kuin kilpailu. Merkantilismi [ks. Machiavelli; Hume] häviää vapaakaupalle [ks. Smith; Marshall].
• Suhteellinen etu on yhä tärkeä käsite kansainvälisessä kaupassa. Valtioiden lisäksi puhutaan
toki yrityksistä ja esim. tuotannon rinnalla muistetaan kysyntä. Etuihin vaikuttaa myös
pääoman ja työvoiman jakautuminen.
• Smith oli nostanut kaupan yhdeksi sivistyksen merkiksi, ja Ricardon huomiot vain korostavat asiaa. Luottamukseen perustuva ryhmien välinen työnjako on kehittynyt vain ihmisellä, mikä tietenkin vaatii selityksensä. Ricardon teoria tuki myös ajatusta kaupankäynnistä
rauhaa edistävänä tekijänä [ks. Montesquieu; Smith; Kant; Mill].
– Antropologian tutkimat heimot olivat ensimmäinen askel kohti ihmislajin laajempaa
yhteistyötä [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin]. Ricardon teoria vaati jotain vahvempaa.
• Kun ’omavaraiset’ kansakunnat alkavat käydä kauppaa työnjakoa hyödyntäen, kaikki rikastuvat sitä enemmän mitä enemmän tavarat ja palvelut liikkuvat, vaikka kaikkien vienti
ja tuonti pysyisi aina tasapainossa.
– Tässä globalisaation vaiheessa, joka kiihtyi kuljetusteknologian myötä [ks. Brunel],
hyödykkeiden tuotanto ja kulutus eriytyivät eri maihin. Modernin globalisaation arvoketjut ovat monimutkaisempia.
– Vielä 2000-luvulla kauppaa pidetään nollasummapelinä sekä oikeiston että vasemmiston reuna-alueilla.
Malthus ja Ricardo kiistelivät suhdannevaihteluista ja lama-aikojen (suhdanne)työttömyydestä. Taustalla oli Jean Baptiste Sayn (1767-1832) teoksessa Traité d’économie politique (1803)
esitetty markkinoiden laki (engl. law of markets, ransk. théorie des débouchés). Laki korostaa
investointeja, innovaatioita ja yrittämistä: (1) Pääomaa [ks. Ötzi; Petty; Smith] ei voi olla liikaa.
(2) Talouskasvu perustuu riskipitoisiin investointeihin. Riski on lyhyen tähtäimen varmuuden
korvaamista pitkän tähtäimen todennäköisyydellä jostain paremmasta. (3) Uutta vaurautta luo
tehostunut tuotanto ja vaihto, ei kulutus. (4) Vauraus tekee (maksukykyisen, so. todellisen) kysynnän mahdolliseksi. (5) Kysynnällä on merkitystä, koska taantumat ja lamat ovat seurausta
vääränlaisesta tuotannosta.
• Say kehitti lakiaan teoksensa myöhemmissä painoksissa (neljäs 1821) saatuaan vaikutteita
James Millin (1773-1836) selventävästä jatkotyöstä (Commerce Defended, 1808).
• Kriitikot esittivät Sayn lain muodossa ”tarjonta luo itse kysyntänsä”, jolloin suhdannevaihtelut olisivat mahdottomia. Kuitenkin vasta esim. maidon myynti tuo niiden tuottajalle varallisuutta, joka voi johtaa esim. kirjallisuuden kysyntään. Tuotteet eivät automaattisesti
myy itseään, eikä Say sellaista esittänyt.
Malthusin mukaan teollisuuden laitteisiin investointi johtaa ylitarjonnan kautta työttömyyteen
[ks. Bodin], ja talouskasvun tae on kasvava kulutus [ks. Veblen]. Hän käsitteli asiaa teoksessa
Principles of Political Economy (1820) ja Ricardon kanssa käydyssä kirjeenvaihdossa. Ricardo
puolestaan oli kehittänyt markkinoiden lakia jo em. teoksessa: vaurautta syntyy vain investointien mahdollistaman tuotannon kautta [ks. Smith]. Talouden suhdannevaihtelut eivät perustu sen
paremmin ylitarjontaan kuin kysynnän puutteeseen: taustalla on kysynnän ja tarjonnan rakenteelliset eroavuudet, eli tarjolla olevat tuotteet eivät ole oikeita (koordinaation ongelma). Ricardon mukaan lama pitkittyy, jos tuottajat kieltäytyvät myymästä tuotteitaan alhaisella hinnalla:
heidän köyhtymisensä supistaa muiden tuotteiden kysyntää. Kiista päättyi Ricardon voittoon,
ja Malthus jopa poisti em. teoksensa toisesta painoksesta (postuumisti 1836) viittauksen tuottamattoman työn siunauksellisuuteen [jatkokehityksestä, ks. Mill, mutta myös Marx]. Rahan rooli
tekee asioista toki hieman monimutkaisempaa (ks. alla).
• Malthus seurasi luddiittien [ks. Black ja Watt] ajattelua, ja jopa Ricardo alkoi vanhemmalla iällä karsastaa koneita. Vaikka ajatus teknologian aiheuttamasta työttömyydestä
(teknologiatyöttömyys) on yleinen, jo kehruukone tuli tuottamaan uutta työtä [ks. Marx;
Marshall].
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• Markkinoiden lakia kehitti mm. suhdannevaihteluita teoksessa Essay on the Production of
Wealth (1821) tutkinut Robert Torrens (1760-1864). Vuonna 1819 Jean Charles de Sismondi
(1773-1842) oli puhunut talouskriisien periodisuudesta, ja Charles Dunoyer (1786-1862)
alkoi puhua taloussykleistä [ks. Mill].
Työtuntien lisääminen esim. työvoimaa lisäämällä tuottaa talouskasvua vain rajallisesti. Sen sijaan käyttökatteella, lainalla, osakeannilla tai (nykyään myös) riskipääomalla tehtävät investoinnit esim. koneisiin nostivat työn tuottavuutta. Samalla syntyi em. positiivinen kierre inhimillisen
pääoman kanssa. Palkkoja nostaessaan investoinnit lisäsivät myös kulutusta.
• Globaalia työllisyysastetta voitaisiin nykyäänkin nostaa esim. naisia työllistämällä. Toisaalta kehittyvillä mailla ei välttämättä ole kykyä työllistää väestöään tuottavasti.
• Käyttökate jää jäljelle kun yrityksen liikevaihdosta eli myyntituotosta vähennetään toimintakulut, esim. raaka-aineet, palkat ja vuokrat. Liiketulos, so. voitto tai tappio, saadaan
vähentämällä käyttökatteesta muut menot kuten verot, lainakorot, poistot ja alaskirjaukset.
– Poisto on pitkävaikutteisen tuotannontekijän hankintamenon kirjaamista kuluiksi vaikutusaikanaan. Alaskirjaus on omaisuuserän tasearvon pienentämistä.
– Tuloslaskelma mittaa yrityksen tuottoja, kuluja ja liiketulosta, ja tase sen omaisuuden
ja velkojen arvoa.
– Laskentatoimessa [ks. Regiomontanus] yrityksen juokseva liiketoiminta vaatii käyttöpääomaa [ks. Black ja Watt]. Kyse on paljolti siitä että asiakkaiden maksuissa on viivettä, jolloin virtaperusteinen (dynaaminen) tulorahoitus ei välttämättä riitä. Tällöin
avuksi tulee rahoituspuskuri eli varantoperusteinen (staattinen) maksuvalmius.
• Nykyisessä globaalissa taloudessa hyvien investointi-ideoiden puute on suurempi ongelma
kuin pääoman saatavuus. Myös omistamisen huonoksi tehty kannattavuus voi olla investointien esteenä.
Kaikki työ ei ole yhtä tuottavaa, ja lisäksi työn arvo määräytyy markkinoilla kysynnän ja tarjonnan perusteella [ks. Smith; Mill]. Sopeutuminen markkinoilla määräytyviin hintoihin ei ollut
kivutonta, ja myöhemmin kehitettiin [marxilainen] ajatus (hypoteettisesta) alkuperäisestä ’moraalitaloudesta’, jonka markkinat hävittivät [lahjataloudesta, ks. Hammurabi]. Yleisemmin rahapolitiikka [ks. Petty; Hume] — esim. luoton saanti — ja erilaiset psykologiset tekijät — esim.
toimijoiden luottamus tulevaisuuteen — vaikuttavat reaalitalouteen [ks. Locke]. Ainakaan lyhyellä aikavälillä raha ei ollut enää vain neutraali vaihtotalouden helpottaja, vaan sillä oli oma
roolinsa taloudessa. Näin syntyi tarve teorioille rahasta ja hinnoista. Esim. Ricardon työnarvoteorian mukaan tuotteiden hinnat perustuvat niiden valmistuksessa tehtyyn työhön. Koska teoria ei
huomioinut pääomien (tai edes työn tuottavuuden) merkitystä, Ricardo luopui siitä itsekin [vrt.
Smith].
• Vaikka markkinat reagoivat ostovoimaan, eivät tarpeeseen, ne ovat kuitenkin paras tapa
luoda ostovoimaa. Toisaalta markkinat ovat vain yksi työväline muiden joukossa [ks. Mill].
• Vuonna 1825 Samuel Bailey (1791-1870) korosti tuotteiden subjektiivista arvonmuodostusta ja Nassau Senior (1790-1864) pohjusti rajahyödyn käsitettä [ks. Bernoulli ja Bayes;
Marshall].
• Työn hinnan ja tuotteen hinnan erotuksesta, lisäarvosta, tuli keskeinen käsite kommunismissa [ks. Marx]. Lisäksi Ricardo näki maaomistuksen johtavan luokkaristiriitoihin [vrt.
Rousseau], koska piti viljelysmaata tärkeimpänä pääoman muotona.
• Esim. Englannissa koettiin ruokamellakoita [ks. More], kun talonpojat eivät kokeneet saavansa enää ’reilua’ hintaa tuotteistaan. Toisaalta maanomistajat vaativat suojatulleja halvalle ulkomaisen viljalle, ja vuosien 1815-1846 viljalait (engl. Corn laws) onnistuivatkin
nostamaan hintoja. Tämä näkyi kaupunkien köyhien ravitsemustilassa [ks. Marx]. Siinä
missä vanhoillinen Malthus kannatti lakeja, kauppaa puolustanut Ricardo vastusti niitä.
– Teoksessa Happiness of States (1815) Simon Gray esitti, että viljan kaltaisen tuotteen
kohdalla hinnan korotus johtaa tuotteen kysynnän kasvuun: köyhtyvät ihmiset vähentävät kalliimman ruoan, so. lihan, kulutusta ja ostavat enemmän (yhä suhteellisesti)
halvempaa viljaa. Tämä myöhemmin Giffenin hyödykkeeksi nimetty ilmiö on eri asia
kuin halu ostaa kallistuvia ylellisyystuotteista [ks. Veblen].
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Thomas Young 1773 - 1829 ja Augustin Jean Fresnel
1788 - 1827

Fyysikkoja, jotka osoittivat valon aaltoluonteen [ks. Hooke ja Leeuwenhoek; Huygens]. Young oli
kokeellinen fyysikko, Fresnel ennen kaikkea Eulerin opit omaksunut matemaatikko.
Valkoisen valon oli osoitettu olevan sekoituksen eri väreistä [ks. Newton]. Kokeidensa perusteella
Young ehdotti vuonna 1801, että värinäkö perustui kolmen päävärin — punainen, vihreä ja
sininen — näkemiseen ja sekoittumiseen muiksi väreiksi.
• Helmholtz jatkoi näitä tutkimuksia, ja usein puhutaankin Youngin-Helmholtzin teoriasta
[ks. Helmholtz].
Vuosina 1802-03 Young osoitti kahden raon läpi kulkevan valon muodostavan interferenssi-ilmiön
[hilasta, ks. Fraunhofer]; ilmiö selittyy vain aaltoteorian avulla (Lectures in Natural Philosophy,
1807). Young määritteli valon aallonpituudeksi miljoonasosametrin [oikea lukema on noin puolet
tästä, 400-700 nm; ks. myös Herschel]. Vuonna 1818 Fresnel kehitteli ilmiöihin liittyvää matematiikkaa. Huygens oli postuloinut pitkittäisen valoaallon, mutta Young ja Fresnel argumentoivat (Young 1817 hieman epäröiden ja Fresnel 1821 vakuuttavammin) sen olevan poikittaista
aaltoliikettä kohtisuorassa etenemissuuntaan nähden. Tämä selitti valon polarisaatioilmiön [ks.
Huygens], vaikkakaan ei vielä kaikkia siihen liittyviä erikoisuuksia [ks. Biot; Faraday]. Fresnel
pystyi jopa luomaan ympyräpolarisoitunutta valoa. Kumpikaan ei osannut sanoa, mikä valossa
aaltoili [ks. Maxwell].
• Vuonna 1808 Étienne Stephen Louis Malus (1775-1812) raportoi, että heijastunut valo on
polarisoitunutta, ja vuonna 1815 David Brewster (1781-1868) kehitti nimeään kantavan
lain kuvaamaan ilmiöön liittyviä kulmia.
• Instrumentalismia [ks. Geminus; Mach] kannattavien tieteen filosofien mielestä Youngin ja
Fresnelin tulokset osoittavat, miten täysin väärä teoria pystyy selittämään mittaustuloksia. Tulkinta on väärä: (1) Eetteri [ks. Huygens; Michelson] ei näytellyt ratkaisevaa roolia
selvityksessä. (2) Sähkömagnetismi ei kumonnut teoriaa vaan selitti, miksi se toimi. (3)
Kvanttifysiikka osoitti vain, että kyseessä oli vielä puutteellinen osatotuus. Pragmatismi
[ks. Peirce] ja strukturaalinen realismi [ks. Poincaré] ymmärtävät tieteellisten teorioiden
kehitystä instrumentalismia paremmin.
Young osallistui Egyptistä vuonna 1799 löydetyn Rosetten kiven tulkintaan [arkeologiasta, ks.
Winckelmann; Thomsen]. Kiveen oli vuonna 196 eaa. kirjoitettu sama teksti hieroglyfein (sekä
alkuperäisellä että myöhemmällä demoottisella kirjoituksella) ja kreikaksi, ja sen avulla muinaisen Egyptin kirjoitus pystyttiin avaamaan. Jean François Champollionin (1790-1832) katsotaan
kuitenkin tehneen päätyön vuonna 1822. Young vaikutti myös kielitieteessä [ks. Rask, Grimm ja
Bopp].
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Friedrich Schlegel 1772 - 1829 ja Friedrich Schelling
1775 - 1854

Filosofeja, romanttisen filosofian [ks. Herder ja Humboldt; Goethe] edustajia. Schelling oli myös
idealisti [ks. Hegel; Schopenhauer]. Schlegel sai vaikutteita etenkin Friedrich Schleiermacherilta
(1768-1834), jonka hermeneutiikkaa [ks. Zenon ja Khrysippos] käsitteleviä artikkeleita ja luentoja koottiin postuumisti teokseen Hermeneutik (1838). Hermeneutiikan kohteiden laajentuminen
Raamatusta [ks. Augustinus] muihin teksteihin [ks. Dante; Shakespeare] ja jopa laajemmalle [ks.
Dilthey ja Windelband] jatkui.
• Vaikutteita tuli myös Schilleriltä [ks. Goethe] ja Johann Gottlieb Fichtelta (1762-1814).
Schlegelin mukaan sivistys perustuu luonnon välttämättömyyden ja kulttuurin vapauden jatkuvalle kamppailulle (Über das Studium der Griechischen Poesie, 1795-1797). Tässä prosessissa
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luonto vaikuttaa ihmisen luonnontieteelliseen teorianmuodostukseen samalla kun ihminen muokkaa luontoa käytännöllisillä kyvyillään [vrt. Sokrates; Francis Bacon]. Asiaan liittyy myös hermeneuttinen kehä, joka on tietoteoriassa liitetty totuuden koherenssiteoriaan [ks. Spinoza] ja johon
voisi liittää koevoluution [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin]. Maailmanhistoria jaettiin kolmeen vaiheeseen: menneeseen harmoniaan luonnon kanssa, nykyiseen kulttuurin rappioon [ks. Rousseau]
ja tulevaan korjausliikkeeseen [ks. Hegel]25 . Schiller oli samoilla linjoilla.
• Schleiermacher tulkitsi hermeneutiikan retoriikan [ks. Aristoteles; Bentham; Peirce] käänteisjärjestelmäksi.
– Schleiermacherille uskonto oli (idealistista) tunnetta absoluuttisesta riippuvuudesta,
eikä sitä voinut redusoida etiikkaan, filosofiaan tai luonnontieteisiin.
• Teoksessa Über die Sprache und Weisheit der Indier (1808) Schlegel vertaili kieliä [ks.
Leibniz; Rask, Grimm ja Bopp].
Panteismista [ks. Zenon ja Khrysippos; Spinoza; Tylor, Tarde ja Baldwin] kiinnostunut Schelling
näki luonnon erilaisten voimien elävänä leikkinä (Einleitung zu seinem Entwurf eines Systems
der Naturphilosophie, 1799). Sähkön ja magnetismin pian löydetyn dynaamisen olemuksen [ks.
Ampère] ajateltiin tukevan tätä, ja atomien [ks. Dalton], so. kuolleen materian, olemassaoloon ei
uskottu. Laajemmin Schellingin idealistisessa filosofiassa Todellisuus kehittyy: henki ilmenee ensimmäisessä ’potenssoitumassa’ mekanistisena, toisessa dynaamisena ja kolmannessa orgaanisena
[ks. Spencer ja Galton].
• Schellingin luonnonfilosofia ei ollut kaukana vitalismista [ks. Buffon]. Lievemmin voidaan
puhua organisismista (engl. organicism), joka korostaa luonnon holistisuutta [vrt. Goethe;
Humboldt].
• Fichtelle kaikki on ’Minän’ tuotetta; oltiin lähellä solipsismia (Wissenschaftslehre, 1804).
Schellingin Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums (1802, julkaistu 1803)
erotti yliopistot kouluista nimenomaan ajattelun tyyssijoina [ks. Herder ja Humboldt]. Esim.
Schleiermacher korosti yliopisto-opetuksen dialogisuutta [ks. Platon] ja itse tiedon synnyn eksplikointia (Gelegentliche Gedanken über Universitäten im deutschen Sinn, 1808).
Maanpäällistä elämää Schelling selitti syntiinlankeemuksella, vapaana tahdonaktina [eksistentialismista, ks. Regiomontanus; Kierkegaard; Nietzsche]. Oli olemassa rationaalisuuden ja tieteen
unohtamia ja tukahduttamia totuuksia, joita muinaisten uskontojen ja myyttien tutkiminen selventäisi. Filosofia antaa absoluutista käsitteellistä tietoa.
Taiteen Schelling näki äärettömän absoluutin äärellisenä ilmentymänä [ks. Kant]. Taide antaa
absoluutista kuvallista tietoa. Schelling kutsui arkkitehtuuria ”musiikiksi tilassa” ja ”jähmettyneeksi musiikiksi” (Philosophie der Kunst, postuumisti 1859).
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Alexander von Humboldt 1769 - 1859

Nykyaikaisen maantieteen [ks. Varenius] uranuurtaja joka — luonnon verkottumista korostaessaan — pohjusti myös ekologiaa [ks. Linné; Comte; Darwin]. Humboldt kiersi Etelä-Amerikkaa
1799-1803 ja Venäjää 1829.
• Humboldt esitti mm. Panaman kanavan rakentamista ja teki Etelä-Amerikan guanoa tunnetuksi Euroopassa. Guano on ikivanhaa merilintujen ulostetta ja kalanjätteitä, joka sopii lannoitteeksi [ks. Sachs; Haber]. Thaddäus Haenke (1761-1816) löysi Etelä-Amerikasta
natriumnitraattia (NaNO3 , chilensalpietari), joka myös on lannoite.
– Natriumnitraatti ei kelpaa ruudin [ks. Roger Bacon] raaka-aineeksi, mutta siitä voitiin
tehdä tarvittavaa kaliumnitraattia [ks. Boyle] kaliumkloridin avulla. Ruudille löytyi
pian myös kilpailijoita [ks. Nobel].
25 Väyrynen

ja Pulkkinen (2015)
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• Carl Ritter (1779-1859) piti valtiota biologisena organismina; geopolitiikka oli syntymässä
[ks. Tylor, Tarde ja Baldwin].
Maantieteessä Humboldt kehitti uusia tekniikoita mittaustulosten esittämiseen. Hän mm. julkaisi graafisen esityksen (saks. Naturgemälde) Andien kasvillisuudesta korkeuden (eli lämpötilan)
funktiona (Essai sur la géographie des plantes, 1805). Isotermisten karttaviivoitusten [vrt. Spencer
ja Galton] avulla hän osoitti, että ilmastoon vaikuttaa — leveysasteen lisäksi [ks. Eratosthenes]
— myös mantereiden ja merten jakautuminen (Des lignes isothermes et de la distribution de la
châleur sur le globe, 1817). Eliömaantiede vaikutti evoluutioteorian [ks. Darwin] syntyyn.
• Humboldt vaikutti myös maapallon magneettikentän [ks. Gilbert] muutoksia [ks. Halley]
mittaavan kansainvälisen verkoston luomiseen [ks. Gauss; tuloksista, ks. Wolf]. Tässä yhteydessä luotiin myös sääasemia [ks. Henry].
Vaikka Humboldt ennakoi mm. avainlajin käsitettä, varsinainen ekologia biologian osa-alueena
syntyi vasta 1900-luvulla, jolloin Humboldt oli paljolti jo unohdettu. Hän vaikutti kuitenkin luonnonsuojelulliseen ajatteluun [ks. Spencer ja Galton]; esim. metsiä kannatti suojella [ks. Varenius]
niiden ilmaa kosteuttavan ja maata sitovan funktion vuoksi. Luontoa edusti vain erämaa [ks.
Agassiz ja Croll]; modernia maisemansuojelua Humboldt ei olisi ymmärtänyt.
• Humboldt vastusti rahakasvien viljelyä niiden maata köyhdyttävän vaikutuksen vuoksi.
Monien aikalaisten tavoin hän halusi pitää länsimaat maatalousvaltaisina ja omavaraisina
[ks. Rousseau; Marx].
Viisiosainen Kosmos (1845-62) oli — ainakin kahden ensimmäisen ja menestyneimmän osan
puolesta — suurelle yleisölle tarkoitettu ajan tieteen yleisesitys. Humboldt jopa harkitsi teossarjalleen nimeä Gäa, joka olisi korostanut näkyvämmin hänen holistista filosofiaansa. Goethen jo
ennen tutkimusmatkojaan tuntenut Humboldt vaikutti sekä romanttiseen filosofiaan [ks. Goethe;
Schlegel ja Schelling] että amerikkalaiseen transsendentialismiin [ks. Agassiz ja Croll].

7.69

Carl Friedrich Gauss 1777 - 1855

Matemaatikko ja fyysikko. Matematiikkaa Gauss kehitti usein omia luonnontieteellisiä töitään
tukemaan.
Gauss tutki mm. algebrallista lukuteoriaa (Disquisitiones arithmeticae, 1801) ja kehitti todistuksia algebran peruslauseelle. Moduloaritmetiikkaa hyödynnetään modernissa kryptografiassa. Vektoreita [ks. Hamilton] Gauss pohjusti liittämällä kompleksiluvun a + bi kaksiulotteisen, suorakulmaisen koordinaatiston pisteeseen [ks. Descartes]. Teos (Disquisitiones circa superficies curvas,
1827) käsitteli differentiaaligeometriaa. Gauss keksi myös epäeuklidisen geometrian [ks. Leibniz;
Riemann], mutta ei julkaissut tuloksiaan [alkulukuja koskevasta episodista, ks. Legendre].
• Garpard Monge (1746-1818) kehitti deskriptiivisen geometrian, jossa tutkitaan kolmiulotteisen avaruuden projisointia kaksiulotteiselle pinnalle. Siitä on hyötyä mm. koneenpiirustuksessa; Monge vaikuttikin Pariisin teknisen korkeakoulun, École Polytechniquen, perustamiseen vuonna 1795. Jean-Victor Poncelet (1788-1867) jatkoi projektiivisen geometrian
[ks. Leibniz] kehittämistä.
Tilastotieteessä [ks. Laplace; Comte; Spencer ja Galton] Gauss tutki mm. [Legendren keksimää] pienimmän neliösumman menetelmää (Theoria combinationis observationum erroribus minimis obnoxiae, 1821, 1823). Normaalijakaumaa [ks. Bernoulli ja Bayes] kutsutaan usein Gaussin
jakaumaksi tai kellokäyräksi. Siméon-Denis Poissonin (1781-1840) mukaan nimettyihin prosesseihin liittyy Poissonin todennäköisyysjakauma, jota lähellä ovat myös eksponenttijakauma ja
Gamma-jakauma [jakaumista yleisemmin, ks. Comte]. Poisson myös avusti Laplacea virheiden
ja tilastomatematiikan yhdistämisessä.
• Gaussin tutkima satunnaisvirhe on usein normaalijakautunut.
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• Vuonna 1829 Poisson ennusti seismisten P- ja S-aaltojen olemassaolon [pinta-aalloista, ks.
Rayleigh].
Taivaanmekaniikassa (pääteos Theoria motus corporum celestium, 1809) Gauss laski Ceres-nimisen asteroidin radan. Geofysiikassa hän rakensi ensimmäiset herkät magnetometrit [ks. Halley] ja
osallistui maailmanlaajuisen magnetometriketjun pystyttämiseen [ks. Humboldt] ja sillä saadun
aineiston tulkitsemiseen [ks. Wolf].
• Guiseppe Piazzi (1746-1826) löysi Cereksen vuonna 1801. Se oli ensimmäinen löydetty asteroidi ison kokonsa johdosta; nykyään sitä pidetäänkin kääpiöplaneettana. Sillä on ilmeisesti
paljon jäätynyttä vettä.
• Asteroidit ovat pieniä planetesimaaleja Marsin ja Jupiterin välisellä, tyhjäksi luullulla alueella [ks. Lagrange; Herschel]. Radan kappaleista ei päässyt muotoutumaan planeettaa Jupiterin gravitaatiokentän aiheuttaman häiriön vuoksi. Asteroidivyöhykkeellä on yhä epästabiileja ratoja, joihin joutuvat kappaleet ajautuvat maan läheisyyteen [ks. Biot].
Gauss johti (mutta ei julkaissut) nykyään nimeään kantavan sähköopin lain [ks. Maxwell]. Laki
yleisti varauksen voimavaikutuksen kuvaamalla kenttää [ks. Laplace; Faraday] E matemaattisesti
ja määrittelemällä vuon (engl. flux) ΦE ja sen tiheyden D käsitteet. Gaussin lain differentiaalimuoto on ∇ · D = ρ, missä ρ on sähkövaraustiheys.
• D=εE, missä ε = ε0 εr . Skalaarikerroin ε0 on sähkövakio eli tyhjiön permittiivisyys ja εr
on väliaineen suhteellinen permittiivisyys (joka on tyhjiölle 1 ja muuten >1; esim. kuivalle
ilmalle 1,00059).
– Kemiassa ja biologiassa yleisen liuottimen, veden, εr = 80, eli se on poolista [ks. van’t
Hoff ja Arrhenius].
– Kiteisissä aineissa [ks. Huygens] suunnalla on väliä, ja permittiivisyyskin siten tensori.
• Gaussin lain avulla voitiin johtaa varausten välinen vetovoima; sen kaavan vakio k [ks.
Coulomb] sai nyt arvon 1/(4πε). Väliaine siis vaimentaa varausten välistä voimaa.
Jo varhaiset magnetismin tutkijat [Peregrinus; Gilbert] olivat päätelleet että magneettisia monopoleja ei ole, ja kaava ∇ · B = 0, jossa B on magneettikenttä, kuvaa juuri tätä (magneettikenttä
on lähteetön). Myös tämä nk. Gaussin laki magneettikentille kuuluu Maxwellin yhtälöihin.
• Molemmat em. lait perustuivat matematiikkaan, jota oli kehitetty nesteiden mekaniikkaan
[ks. Lagrange] ja jota sovellettiin sähköön ja magnetismiin vasta myöhemmin. Lisäksi edes
Maxwell ei esittänyt lakeja em. modernissa muodossa [ks. Gibbs].

7.70

G. W. F. Hegel 1770 - 1831

Filosofi, joka toi alaansa historiallisen elementin. Hegel oli idealisti [ks. Schlegel ja Schelling] ja
rationalisti [ks. Spinoza; Leibniz], jolle todellisuus oli sekä henkinen että järkevä: ”...järki hallitsee maailmaa ja [...] maailmanhistoriankin tapahtumat ovat olleet järkeviä”. Hegelin seuraajat
jakaantuivat oikeistoon ja vasemmistoon sen perusteella, miten he tulkitsivat oppi-isänsä lauseen
”Se, mikä on todellista, on järjellistä, ja se, mikä on järjellistä, on todellista”. Edellisten mukaan
kaikki todellinen on hyväksyttävää, jälkimmäisten mukaan kaikki järkevä tulisi ’todellistaa’.
• Hegel esitti teoriansa pääpiirteet teoksessa Hengen fenomenologia (Phänomenologie des
Geistes, 1807), ja häntä voidaan pitää ensimmäisenä fenomenologina [ks. Frege; Husserl].
Hegelin päätyönä on pidetty teosta Logiikan tiede (Wissenschaft der logik, 1812). Hän kuvasi
Todellisuutta uudella muutoksen logiikalla, dialektiikalla, johon liittyy teesi, antiteesi ja synteesi
[vrt. Goethe]. Tämä logiikka, joka lähtee olemisen käsitteestä [kategoriasta; ks. Kant], johtaa historiaa vääjäämättömästi ainoaan olemassa olevaan ja täydelliseen olioon, Absoluuttiseen Aatteeseen eli koko maailmankaikkeuteen. Hegelin näkemykset saattoivat olla tieteellisten tosiasioiden
vastaisia, ja kun siitä huomautettiin, hän julisti: ”Sen pahempi tosiasioille”.
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• Esimerkkejä dialektisesta logiikasta: Jos teesi on looginen idea, antiteesi on luonto ja synteesi henki; jos teesi on ilmakehä, antiteesi on meri ja synteesi mantereet.
Teoksessa Oikeusfilosofia (Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1820) Hegel vastusti [Montesquieun tavoin] luonnonoikeuden käsitettä ja painotti kansaa ja sen kulttuuria [ks. Herder ja
Humboldt]. Kansalaisyhteiskunnan sijaan vapautta edusti valtio [vrt. Locke; Smith; Mill]. Valtioiden suvereenisuutta [ks. Bodin] ei saanut rajoittaa sopimuksilla; nk. ’Staatswissenschaft’ tukeutui kansainvälisen anarkian oppiin [ks. Hobbes; Rousseau], jossa sodat nähtiin luonnollisina
[ks. Clausewitz]. Valtiomuodoista Hegel tuki [jälleen Montesquieu’n tavoin] perustuslaillista monarkiaa. Kunakin historiallisena aikana jollakin kansalla oli tehtävänä johtaa maailma tietyn
dialektisen vaiheen läpi. Hegelin aikana kyse oli saksalaisista [ks. Rochau ja Renan; Weber].
• Yhteiskunnan perusta löytyy herran ja orjan välisestä suhteesta, ja edellisten halusta uhrata
henkensä platonilaisen ei-materiaalisen kunnian tavoittelun puolesta [ks. Nietzsche].
• Kommunismissa [ks. Marx] kansakunta ja valtio korvattiin yhteiskuntaluokalla ja ajan henki (saks. Zeitgeist) tuotannollisilla tekijöillä.
• Koiranleuat voivat verrata Hegelin ja Marxin teorioita millennialismiin [ks. Jeesus; Ghazali
ja Zhu Xi].
Anarkismin [ks. Godwin ja Wollstonecraft] ja pasifismin [ks. Kant] lisäksi valtioiden suvereenisuutta kyseenalaistettiin myös uudella tavalla: ensimmäinen tuloksekas laaja valtioiden välinen
konferenssi, Wienin kongressi, pidettiin 1814-1815 Napoleonin [ks. Burke] ollessa jo (melkein)
kukistettu. Wienissä mm. vahvistettiin Suomen siirtyminen Venäjän alaisuuteen, mikä oli tapahtunut Suomen sodan (1808–1809) jälkeen. Suomea muutos rauhoitti, koska venäläiset eivät
enää ahdistelleet ’omiaan’, ja lisäksi maa sai autonomisen aseman Suomen Suuriruhtinaskuntana. Suomella oli mm. oikeus ja velvollisuus hoitaa omaa valtiontaloutta itsenäisesti, ilman Venäjän tukea. Toisaalta esim. valtiopäivät olivat jäissä vuoden 1809 Porvoon maapäivien ja vuoden
1863 säätyvaltiopäivien välillä (nk. valtioyö). Esim. rikosoikeusjärjestelmä vanhentui ja, koska
verotusta ei saatu uudistettua, valtion kassaa kartutettiin tullimaksuilla [ks. Brunel].
• Napoleonin sodat hävittivät Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan [ks. Magna Carta;
Gutenberg; Regiomontanus] kartalta vuonna 1806 [ks. myös Rochau ja Renan].
• Vuoden 1709 Pultavan taistelun [ks. Grotius] jälkeen venäläiset olivat miehittäneet nykyisen
Suomen aluetta sekä isonvihan (1713-1721) että pikkuvihan (1741-1743) aikana. Kymmeniä
tuhansia suomalaisia vietiin orjuuteen Venäjälle. Viaporin (ruots. Sveaborg, suom. nyk.
Suomenlinna) rakennustyöt aloitettiin 1748.
– 29. syyskuuta 1714 kasakat tappoivat satoja ihmistä Oulun edustalla Hailuodon saaressa.
• Kustaa III [ks. Bentham] oli palannut itsevaltaiseen hallitustapaan [vrt. Burke] ja soti Katariina Suuren [ks. Bentham] hallitsemaa Venäjää vastaan tarpeettomastikin. Meritaistelut
Kotkan edustalla vuosina 1789 ja 1790 johtivat Värälän rauhaan. Vuoden 1807 Tilsitin sopimuksessa Napoleon ja Aleksanteri I sopivat Suomen kuulumisesta Venäjän etupiiriin.
Suomen sodassa tappion kärsi Kustaa IV Aadolf.
• Länsimaat hyvittelivät Venäjää Napoleonin sodista paitsi antamalla sen pitää Suomen,
myös siirtämällä Norjan Napoleonia tukeneelta Tanskalta Ruotsin haltuun.
Teoksessa Vorlesungen über die Ästhetik (koottu 1835) Hegel käsitteli estetiikkaa [ks. Hume;
Kant; Burke]. Taide oli hänelle itsetiedostuksen ensimmäinen vaihe, jota seurasivat uskonto ja
— korkeimpana — filosofia. Kaikki kolme kuuluivat kuitenkin ylimmälle, ’absoluuttisen Hengen’
asteelle. Taiteessa ihminen pyrkii kauneuden, Idean aistittavan ilmentymän, kautta selvittämään
omaa olemustaan; pelkkä viihde tai nautinto eivät ole riittäviä päämääriä [ks. Goethe; James].
• ’Objektiivinen Henki’ liittyi yhteisöllisiin asioihin kuten oikeus, moraali ja siveellisyys, alhaisin ’subjektiivinen Henki’ yksittäisen ihmisen mieleen. Näin Hegel nousi Marxin kautta
kulttuurideterministisen sosiologian [ks. Durkheim] yhdeksi peruspilariksi: yhteisö oli yksilöä tärkeämpi.
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– Näkemys yhteiskunnan holistisuudesta kansan tai ajan hengen määräämänä loi pohjaa
sosiologialle, jossa kaikki elämänalueet kehittyvät samalla logiikalla samaan tahtiin.
Vaikka Marx oli yksi esimerkki, holismi tuli näkymään myös järjestelmäteoreettisessa
sosiologiassa.
• Romanttiseen taiteeseen liittyivät kaikkein henkisimmät lajit, maalaus, musiikki ja etenkin
runous.
Hyvässä taiteessa muoto vastaa sisältöä eli merkitystä [vrt. Kant], ja tähän liittyy myös Hegelin
ajatukset maalauksen ja katsojan suhteesta [ks. myös Nietzsche]. Theophile Gautierin (18111872) vuonna 1832 lanseeraama taidetta taiteen vuoksi –ideologia korosti muotoa ja ilmaisua
sisällön kustannuksella [ks. Bahtin ja Jacobson]; tämä vaikutti modernismin syntyyn [ks. James;
Joyce].

7.71

Charles Bell 1774 - 1842

Kirurgi, neurologi [ks. Herofilos ja Erasistrato; Willis] ja fysiologi [ks. Boerhaave]; teoksia mm. A
New Idea of the Anatomy of the Brain (1811) ja The Nervous System of the Human Body (1830).
Bell osoitti hermojen yhteydet tiettyihin aivojen osiin ja tiettyihin funktioihin ja teki eroa selkärankaisten aistielimistä lähtevien (sensoristen) hermojen ja liikettä aikaansaavien (motoristen)
hermojen välille. Myös aivoissa on rakenteellisuutta [ks. Broca ja Wernicke].
• Vuonna 1822 François Magendie [Bernardin opettaja] havaitsi, että aistihermot ovat sijoittuneet selän puolelle ja liikehermot vatsan puolelle.
• Hermosto jaetaan keskushermostoon ja ääreishermostoon. Edelliseen kuuluvat aivot, selkäydin ja verkkokalvot [ks. da Vinci; Descartes], jälkimmäiseen muut aistinhermot, lihasten
ohjaukseen liittyvä hermosto ja autonominen hermosto [ks. Cajal ja Sherrington].
– Sähkön osuuden [josta oli jo saatu vihjeitä, ks. Volta] varmistumisen jälkeen [ks. Helmholtz] voitiin puhua sähköfysiologiasta.
• James Parkinson (1755-1824) kuvasi (nykyään) nimeään kantavaa neurologista sairautta
teoksessa An Essay on the Shaking Palsy (1817).
Teoksessa The Hand, 1833) Bell tutki kättä [ks. Locke]. Hän mm. argumentoi että oikeakätisyys
ei ole kulttuurin tuottamaa [ks. Aristoteles]. Myöhempi tutkimus on vahvistanut kätisyyden
geneettisen luonteen [ks. myös Broca ja Wernicke]. Samalla osoitettiin, että länsimaissa vasenkätisyys on kaksinkertaistunut 1900-luvun aikana, saavuttaen n. 11% tason (hieman enemmän
miehiä kuin naisia); vähemmän vapaissa oloissa vasenkätisyyttä aiheuttavien geenien leviäminen
tälle stabiilille tasolle estyy.
Aistien [ks. Parmenides ja Zenon] tutkimuksessa Bell nosti liike-, toiminta- ja asentotunnon
eräänlaiseksi kuudenneksi aistiksi [ballistiikasta, ks. Darwin]. Sen ja tuntoaistin [ks. Helmholtz]
ohjaaman käden Bell liitti toimijuuteen [engl. agency, ks. Pythagoras; Hume]; nykyään puhutaan
esim. toimintasilmukasta [engl. action-perception loop; vrt. Kant]. Myös Thomas Brown (17781820) piti lihastuntemuksia tuntoaistin täydentäjinä. Jatkotutkimuksen [ks. Broca ja Wernicke]
jälkeen aisti nimettiin proprioseptioksi [ks. Cajal ja Sherrington]. Myöhemmin löydetty sisäinen
kehoaisti nimettiin interoseptioksi [ks. Bernard].
• Kyse on todellisesta ilmiöstä, toisin kuin parapsykologisessa [ks. Boyle; Holyoake] ’kuudennessa’ aistissa.
• Käteen liitetty toimijuus edustaa ääripäätä johon näkyvimpänä liittyy ihmisen esinekulttuuri. Esim. työkaluja voidaan pitää ihmisruumiin jatkeena [ks. Brunel]. Toimijuuden lisäksi voidaan puhua ’ruumiillisesta olemisesta’ ja ruumiinkuvasta (engl. body image). Esim.
amputoitujen raajojen aavekipua [ks. Vesalius] tutkittiin pian tarkemmin [ks. Broca ja
Wernicke].
• Brown: ”if we had the sense of touch only, we should not be sensible of resistance, nor, I
conceive, even of extension [...] The feeling of resistance [...] is, I conceive, to be ascribed,
not to our organ of touch, but to our muscular frame”.
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Yleisempi anatomia [ks. Vesalius; Harvey; Willis] oli vielä paljolti elinten morfologiaa eli muotooppia. Félix Vicq d’Azyr (1748-1794) kiinnitti huomiota mm. siihen, että kädet ja jalat ovat
variaatioita samasta teemasta [ks. Darwin]. Elinten ja solujen [ks. Schleiden ja Schwann] väliin sijoittuva kudosoppi eli histologia kehittyi mm. Marie François Xavier Bichatin (1771-1802,
Anatomie générale, 1801) ja Franz Josef Karl Mayerin (1787-1865, Über Histologie, 1819) tutkimusten myötä. (1) Lihas- ja (2) hermokudos oli tunnistettu omiksi tyypeikseen jo pitkään,
ja luusto ymmärrettiin nyt (3) tukikudokseksi, johon sisältyy myös rusto-, side- ja rasvakudos.
Vaikein hahmotettava oli (4) pinta- eli epiteelikudos, vaikka itse termi on peräisin jo vuodelta
1703 [ks. Helmholtz]. Kesti myös aikansa, ennen kuin soluoppi liitettiin kudosoppiin: kudokset
muodostuvat soluista ja soluväliaineista [ks. Weismann].
• Franz Boll (1849-1879) määritteli kudosten nelijaon vuonna 1869.
• Myös veri ja imuneste eli lymfa lasketaan kudoksiksi. Lymfajärjestelmä on osa elimistön
immuunijärjestelmää [ks. Metšnikov ja Ehrlich].

7.72

Jean Baptiste Biot 1774 - 1862

Matemaatikko, fyysikko ja tähtitieteilijä, joka tutki valon käyttäytymistä aineissa, meteoriitteja
ja mm. sähköä.
Biot osoitti, että useat orgaaniset aineet, mm. sokeriliuokset [ks. Lavoisier], kääntävät tasopolaroituneen valon [ks. Young ja Fresnel] polarisaatiotasoa (Phenomene de polarisation successive,
observés dans des fluides homogenes, 181526 ). Hän päätteli, että molekyylien rakenteella oli jotain tekemistä asian kanssa [ks. Berzelius; Pasteur ja Koch; Kekulé]. Arago [ks. Ampère] oli
löytänyt saman ilmiön epäorgaanisista kvartsikiteistä [ks. Werner] jo vuonna 1811.
• Menetelmä mahdollisti mm. liuoksen sokeripitoisuuden määrittämisen valon avulla.
Biot osoitti 6.4.1803 L’Aiglen kaupunkiin Ranskaan pudonneiden n. 3000 meteoriitin olleen avaruudesta peräisin (Relation d’un voyage fait dans le département de l’Orne, pour constater la
réalité d’un météore observé à l’Aigle le 6 floréal an 11, 1803). Toisin kuin monet edeltäjänsä,
Biot otti kouluttamattomien talonpoikien todistajanlausunnot vakavasti. Löytö teki mahdolliseksi selittää Kuun kraatterit uudella tavalla [ks. Hooke ja Leeuwenhoek]. Tosin kraattereiden
symmetria nähtiin tässä ongelmaksi. Jopa Auringon kuumuutta yritettiin selittää meteoriiteilla
[ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin].
• Meteoriitit ovat peräisin asteroidivyöhykkeeltä [ks. Gauss] ja — joskus — esim. Kuusta tai
Marsista, joista materiaa irtoaa meteoriittipommituksessa [komeetoista, ks. Halley]. Vuonna 1857 Daniel Kirkwood (1814-1895) löysi asteroidivyöhykkeeltä Kirkwoodin aukot (engl.
Gaps), ja selitti ne vuonna 1866 ratojen kiertoaikojen resonanssilla [ks. Laplace] Jupiterin
kanssa. Näin kumuloituva Jupiterin häiriö tekee aukkoihin ajautuvien asteroidien radoista
epästabiileja, ja asteroidit joko jättävät aurinkokunnan tai sinkoutuvat kohti sisäplanettoja
ja aurinkoa.
– Ensimmäinen alle 0.3 AU:n etäisyydellä maan radasta käyvä asteroidi (engl. NearEarth asteroid), Eros, havaittiin vuonna 1898. 2000-luvulle tultaessa niitä tunnettiin
jo tuhansia. Maahan törmäävien asteroidien pitää tulla alle 0.05 AU:n etäisyydelle.
Tunguskan (Siperia) räjähdyksen 30.6. 1908 aiheutti n. 30 metrin suuruinen asteroidi.
• Avaruudessa liikkuvia erikokoisia kiviä kutsutaan meteoroideiksi. Jos meteoroidi saapuu
maan ilmakehään, se näkyy tähdenlentona eli meteorina tai, jos kappale on vähintään
2 mm:n suuruinen, tulipallona eli bolidina. Jos meteoroidi on tarpeeksi suuri eikä pala
ilmakehässä kokonaan, maahan pudonnutta kappaletta kutsutaan meteoriitiksi; ne jaetaan
koostumuksensa mukaan rauta- ja kivimeteoriitteihin.

26 Bulletin

des Sciences, par la Société Philomatique de Paris, 190–192, 1815
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Biotin poika, Edouard Constant, tutki tähdenlentoparvia kiinalaiseen historiankirjoitukseen nojaten. Niitä ovat mm. elokuussa näkyvät perseidit ja joulukuussa näkyvät geminidit. Osa on
samalla radalla jonkin komeetan kanssa; vuonna 1866 Giovanni Schiaparelli (1835-1910) huomasi yhteyden komeettojen ja tähdenlentoparvien välillä. Hänet tunnetaan myös teoriastaan Marsin
’kanavista’.
Byron [ks. Goethe] puhui meteoriittien torjunnasta: ”Who knows whether, when a comet shall
approach this globe to destroy it, as it often has been and will be destroyed, men will not tear
rocks from their foundations by means of steam, and hurl mountains, as the giants are said to
have done, against the flaming mass?” (Medwin, 182427 ).
Artikkelissa Note sur le magnétisme de la pile de Volta (182028 ) Biot ja Félix Savart (17911841) määrittelivät sähkövirtaan liittyvän Biot’n-Savartin lain, joka selitti Ørstedin havainnon
[ks. Ampère]. Lain mukaan virtajohtimen ympärille muodostuu rengasmainen magneettikenttä
oikean käden säännön mukaisesti; tämä on magnetostatiikkaa [sähköstatiikasta, ks. Coulomb].

7.73

André Marie Ampère 1775 - 1836

Fyysikko, joka tutki etenkin sähkövirran ominaisuuksia. Ampeeri (A) tunnetaan nykyisin sähkövirran yksikkönä, eli pinnan läpi siirtyvän varauksen [ks. Coulomb] suuruutena aikayksikössä: 1
A = 1 C/s.
• Painovoiman [ks. Newton] rinnalle alkoi muotoutua teoria luonnon toiselle, sähkömagneettiselle, vuorovaikutukselle; tämä työ kulminoitui puoli vuosisataa myöhemmin [ks. Maxwell].
Vuonna 1820 Hans Christian Ørsted (1777-1851) havaitsi, että johtimessa kulkeva sähkövirta vaikuttaa kompassiin [ks. Gilbert] ja että virtajohdin kokee magneettikentässä voiman, molemmat
ilman fyysistä kontaktia. Sähköllä ja magnetismilla oli siis jokin yhteys. Biot’n-Savartin laki [ks.
Biot] kuvasi syntyneen kentän muodon.
• Ørsted kuvasi monistisia luonnonfilosofisia näkemyksiään teoksessa Der Geist in der Natur (1852). Sähkön dynaaminen luonne vaikutti romanttiseen filosofiaan [ks. Schlegel ja
Schelling].
• Ilmiö johti pian laitteisiin, joilla virran suuruutta voitiin mitata.
Tutkimuksia jatkanut Ampère osoitti jo vuonna 1820, että kaksi rinnakkaista virtajohdinta vaikuttavat toisiinsa kuin magneetin navat: samansuuntaiset virrat aiheuttavat vetovoiman, vastakkaissuuntaiset poistovoiman. Nk. Ampèren laki — joka on Biot’n-Savartin lain yleistys —
määritteli miten sähkövirta indusoi magneettikentän [vrt. Faraday]. Ampère julkaisi tuloksiaan
teoksissa Recueil d’observations électrodynamiques (1822) ja Théorie des phénomènes électrodynamiques (1826).
• Ampèren havainto oli seurausta siitä, että magneettikenttä muuttaa varatun hiukkasen
liikesuuntaa jos liike ei ole kentän suuntaan.
– Sähkökenttä toimii toisin: se kiihdyttää hiukkasta kenttäviivoja pitkin jompaankumpaan suuntaan varauksen merkistä riippuen [tässä on analogia gravitaatioon, ks. Coulomb].
• Dominique François Jean Arago (1786-1853) loi ensimmäisen sähkömagneetin jo vuonna
1820, ja William Sturgeon (1783-1850) kehitti sitä [kuin myös Henry]. Sähkömagneetti
mahdollisti releet eli sähköisesti ohjatut kytkimet [ks Henry].
– Vuonna 1821 Arago osoitti indusoidun magneettikentän magnetoivan myös raudankappaleita.
27 Conversations of Lord Byron noted during a Residence with His Lordship at Pisa, in the Years 1821 and 1822,
1824
28 Annales de chimie et de physique, 15, 222-223, 1820
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• Myöhemmin Ampèren lakiin lisättiin myös muuttuvan sähkökentän indusoima magneettikenttä [ks. Maxwell]. Ilmiön havaittiin liittyvän myös diamagnetismiin [ks. Faraday; Becquerel, Curie ja Curie].
Teoksessa Considérations sur la théorie mathématique du jeu (1802) Ampère kehitti matemaattista peliteoriaa [ks. Hobbes; Hume; Buffon]. Hän pyrki myös luokittelemaan inhimillisen tiedon
osa-alueita (Essai sur la philosophie des sciences, ou Exposition analytique d’une classification
naturelle de toutes les connaissances humaines, 1834-1843). Hän käytti termiä ’cybernétique’
kuvaamaan prosesseja, jotka ohjaavat esim. erilaisten organisaatioiden kehitystä [ks. Hobbes;
Mandeville; Burke]. Kybernetiikkaa sovellettiin jo teknologiassa [ks. Black ja Watt; Maxwell] ja
pian myös fysiologiassa [ks. Bernard].

7.74

Jöns Jakob Berzelius 1779 - 1848

Kemisti, yksi modernin kemian tärkeimpiä alkuunpanijoita [ks. myös Lavoisier]. Etenkin Berzeliuksen alkuaikojen epäorgaanisen kemian tutkimus oli merkittävää. Koska atomien ydin-elektroni
-rakennetta ei vielä tunnettu, aikansa sähköoppia seuratessaan hän ajautui etenkin orgaaniselle
kemialle ongelmalliseen, liian yksinkertaiseen molekyylien sidosteoriaan [ks. Newton]. Orgaanisen kemian uranuurtajia ovat etenkin Friedrich Wöhler (1800-1882) ja Liebig [ks. Sachs]. Heidän
ansiostaan ymmärrettiin, että orgaaniset aineet muodostuvat lähinnä vedystä, hapesta, typestä
ja hiilestä. Kuitenkin moderni orgaaninen kemia syntyi vasta kun hiilen erityisyys huomattiin
[ks. Kekulé].
• Berzeliuksen teoria mm. esti näkemästä orgaanisille molekyyleille luonteista atomien ketjuuntumisen mahdollisuutta. Bentseeni [ks. Faraday] liittyi tähän.
Berzelius mittasi atomi- ja molekyylipainoja [ks. Dalton; Gay-Lussac], ja keräsi kaikki n. 2000
tulostaan teokseen Essai sur la théorie des proportions chimiques et sur l’influence chimique de
l’électricité (1819). Työnsä yhteydessä hän määritteli myös monet nykyiset kemian merkintätavat.
• Koska suhteelliset painot näyttivät olevan kokonaislukuja, William Prout (1785-1850) ehdotti vuonna 1816, että kaikki alkuaineet koostuisivat vetyatomeista [hän vaikutti myös
fysiologiassa, ks. Sachs]. Myöhemmin painoissa havaittiin kuitenkin selviä poikkeamia tästä säännöstä, ja syy — isotoopit [ks. Thomson] — keksittiin vasta sata vuotta myöhemmin.
Etenkin Jean Servais Stas (1813-1891) teki paljon tarkkoja atomipainomittauksia.
Vuonna 1803 Berzelius havaitsi, että suolojen [ks. Black ja Watt] elektrolyysissä [ks. Volta; Faraday] emäkset kulkeutuvat negatiiviseen ja hapot positiiviseen napaan. Tällä perusteella hän
selitti kemialliset sidokset sähköisiksi: atomit olivat varautuneita. Näin kahdesta samanlaisesta
atomista muodostunut molekyyli, esim. O2 , ei ollut mahdollinen, koska toinen atomi ei voinut
olla luonnostaan sähköisesti positiivinen ja toinen negatiivinen [ks. Dalton].
• Davy [ks. myös Herschel] oli löytänyt elektrolyysin avulla suolaliuoksista useita uusia alkuaineita. Hän oli myös ensimmäisenä kannattanut kemiallisten sidosten sähköistä luonnetta.
Alkemistit olivat tienneet jo vuosisatoja, että materia jakaantuu kahteen ryhmään: toiset aineet
säilyttävät ominaisuutensa kuumentamisen jälkeenkin, toiset eivät. Vuonna 1807 Berzelius huomasi, että jälkimmäiset aineet liittyivät elolliseen maailmaan, ja keksi termit orgaaninen ja epäorgaaninen aine [ks. Lavoisier]. 1810-luvulla hän kehitti orgaaniselle kemialle soveliasta analyysilaitteistoa [ks. Gay-Lussac] ja mm. auttoi Gerrit J. Mulderia (1802-1880) tämän analysoidessa
proteiineja. Vuonna 1838 Berzelius esitti termin proteiini (’ensimmäinen aine’) eli valkuaisaine
Mulderille. Hieman aikaisemmin, vuonna 1832, hän oli keksinyt termin polymeeri aineille kuten proteiinit, selluloosa, tärkkelys, pihka, kumi ja — kuten myöhemmin opittiin — muovi [ks.
Edison]; niissä molekyylit koostuvat pienemmistä osista, monomeereistä [ks. Fischer]. Juuri molekyylien suuren koon johdosta polymeerit muodostavat vedessä kolloidisia [ks. van der Waals]
liuoksia.
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• Proteiinit oli löydetty vuonna 1789, kun Lavoisierinkin kanssa yhteistyötä tehnyt Antoine
Fourcroy (1755-1809) huomasi eräiden (orgaanisten) aineiden muodostavan oman ryhmänsä
[ks. Sachs].
• Epäorgaanisen kemian tutkimus on yhtä vanhaa kuin kaivosteollisuuskin; sen kehitystä
edisti myöhemmin alkuaineiden jaksollisen järjestelmän löytyminen [ks. Mendelejev].
Vuonna 1823 Johann Döbereiner (1780-1849) osoitti, että vety paloi erityisen nopeasti platinan
kanssa. Berzelius määritteli termin katalyytti aineille, jotka nopeuttavat reaktioita ilman, että
kuluisivat itse prosessissa (Quelques idées sur une nouvelle force agissant dans les combinaisons
des corps organiques, 183829 ).
• Metalleja oli käytetty vuosituhansia aseissa ja työkaluissa mekaanisen lujuutensa vuoksi.
Nyt niille löytyi uutta käyttöä kemianteollisuuden katalyytteinä. Myös metallien sähköisillä
ominaisuuksilla oli käyttöä [ks. Tesla].
• Kemiallinen reaktio voi olla termodynaamisesti [ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin] sallittu mutta samalla kineettisesti estetty: vapaa energia [ks. Gibbs] vähenee mutta ei monotonisesti. Tällöin reaktio voidaan laukaista ylimääräisellä energialla, esim. kipinällä, tai
katalysoimalla [ks. van’t Hoff ja Arrhenius].
• Heterogeenisessä katalyysissä katalyytti sijaitsee eri faasissa kuin reagoivat aineet. Etu
homogeeniseen katalyysiin on siinä, että katalyytti on helposti kierrätettävissä. Entsyymejä
ja muita biokatalyyttejä voidaan pitää kolmantena kategoriana.
Vuonna 1837 Berzelius kuvasi käymistä [ks. Lavoisier; Pasteur ja Koch] hiivan katalysoimaksi
prosessiksi; myöhemmin termi entsyymi otettiin käyttöön orgaanisen kemian katalyyteille [ks.
Fischer]. Vähitellen havaittiin, että kemian lait olivat samat sekä orgaaniselle että epäorgaaniselle
aineelle [vitalismista, ks. Buffon]. Etenkin orgaanisten aineiden syntetisointi vaikutti kehitykseen
[ks. myös Fischer].
• Wöhlerin urean syntetisointi (Über künstliche Bildung des Harnstoffs, 182830 ) osoitti, että orgaanisia aineita voidaan syntetisoida epäorgaanisista aineista [ks. Fischer]. Vuosina
1843-45 Hermann Kolbe (1818-1884) syntetisoi orgaanista etikkahappoa. Marcellin Berthelot (1827-1907) esitti, että kaikkien orgaanisten yhdisteiden syntetisointi olisi mahdollista
(Chimie organique fondée sur la synthèse, 1860).
Lähtöaineiden (reagenssien) ja katalyyttien lisäksi kemiallisiin reaktioihin vaikuttavat myös käytetyt liuottimet [ks. van’t Hoff ja Arrhenius]. Etenkin vedellä on tärkeä merkitys sekä kemiassa
että biokemiassa.
• Liuokset ovat homogeenisia ja poikkeavat siten muista seostyypeistä [ks. van der Waals].
Liebigin ja Wöhlerin tutkimus paljasti eräiden kemiallisesti erilaisten aineiden omaavan samanlaisen alkuainerakenteen. Vuonna 1831 Berzelius nimesi ilmiön isomeriaksi: atomien järjestäytymisellä molekyylissä oli vaikutusta aineen ominaisuuksiin. Ilmiö selittyi, kun hiilen merkitys
orgaanisessa kemiassa selvisi [ks. Kekulé]. Samalla selvisi, miksi orgaaninen kemia oli niin paljon monimutkaisempaa kuin epäorgaaninen kemia. Stereoisomeriaksi [ks. Biot; Pasteur ja Koch]
kutsutussa ilmiössä samojen atomien erilainen avaruudellinen järjestys muuttaa vain aineen fysikaalisia ominaisuuksia.
• Ensimmäinen isomeriaesimerkki oli vuodelta 1823: Wöhler valmisti hopeasyanaattia (AgCNO) ja Liebig hopeafulminaattia (AgOCN).
• Vuonna 1841 Berzelius otti käyttöön termin allotropia, so. saman alkuaineen atomien erilainen sitoutuminen kiteessä. Esim. timantit [ks. Hammurabi; Lavoisier], grafiitti [ks. Agricola]
ja (myöhemmin löydetyt) fulleriini ja grafeeni ovat hiiltä.

29 Annales

30 Annalen

de chimie et de physique, 61, 146-151, 1836
der Physik und Chemie, 88, 253–256, 1828
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– Yhdisteiden kohdalla puhutaan polymorfismista. Esim. sedimenttikivilajeihin [ks. Buffon] kuuluva kalkkikivi (engl. limestone) koostuu pääasiassa kahdesta mineraalista [ks.
Werner], aragoniitista [ks. Hammurabi] ja kalsiitista (kalkkisälpä), jotka ovat eri tavalla kiteytynyttä kalsiumkarbonaattia CaCO3 [ks. Lyell]. Aragoniitti muuttuu epästabiilina hitaasti kalsiitiksi. Liitukivi (chalk) on ’puhdasta’, vain kalsiitista muodostunutta kalkkikiveä. Islanninsälpäkin [Iceland spar, ks. Huygens] on kiteytynyttä kalsiumkarbonaattia.
∗ Kalkkikiveä käytetään rakennuskivenä [ks. Hammurabi] ja kalsiumkarbonaattia
laastissa ja betonissa [ks. Vitruvius; Black ja Watt].

Kemistit olivat vaikeuksissa aikana, jolloin empiirisiä tuloksia ei voinut organisoida kelvollisen
teorian avulla. Tilanne alkoi helpottua vasta kun Stanislao Cannizzaro (1826-1910) käytti Avogadron luvun [ks. Gay-Lussac] ideaa atomi- ja molekyylipainojen suhteelliseen määrittämiseen
(Sunto di un corso di filosofia chimica fatto nella R. Universita di Genova dal Prof. S. Cannizzaro, 185831 ). Tämän jälkeen hyväksyttiin, että esim. happi esiintyy kaksiatomisena molekyylinä,
O2 . Sekä orgaanisen [ks. Kekulé] että epäorgaanisen [ks. Mendelejev] kemian kehitys vauhdittui.

7.75

Karl von Clausewitz 1780 - 1831

Kenraali ja poliittinen filosofi, joka pyrki määrittelemään sodat ennemmin niiden poliittisten tavoitteiden kuin väkivaltaisen käyttäytymisen kautta [ks. Machiavelli; Hobbes; Rousseau; Hegel].
Teoksessa Sodankäynnistä (Vom Kriege, julkaistiin postuumisti keskeneräisenä 1833) Clausewitz
suosi politiikan käyttöä kansainvälisten ongelmien ratkaisemisessa, mutta piti samalla sotaa ’politiikan jatkeena’. Sodan alkaessa sitä on vaikea rajoittaa, ja siten sitä käydään kaikkia vihollisen
kohteita vastaan, siviilejä ja yksityisomaisuutta myöten [vrt. Grotius; Kant]. Toisaalta puolustaminen oli helpompaa kuin hyökkääminen, ja takasi valtion turvallisuuden siten luotettavammin
[ks. myös Smith].
• Clausewitzin teosta on kutsuttu myös valtiotaidon Raamatuksi [vrt. Guan Zhong], ja sitä
on viime aikoina käytetty jopa liiketoiminnan strategian oppaana [ks. Marshall].
• Emmerich de Vattel (1714-1767) oli muotoillut periaatteen, jonka mukaan sodissa ei saisi
käyttää väkivaltaa, joka oli tarpeetonta päämäärän saavuttamiseksi.
Sodankäyntiin alkoivat vaikuttaa aseiden [ks. Euler] ja strategioiden lisäksi myös logistiset seikat;
esim. rautatiet [ks. Brunel] ja säilykeruoka. Nicolas Appert (1749-1841) havaitsi, että ruoka
säilyi pitempään, kun sen sulki ilmatiiviisti esim. lasipulloon tai peltitölkkiin, jota kuumennettiin
tarpeeksi kauan sulkemisen jälkeen (L’Art de conserver les substances animales et végétales,
1810). Myöhemmin ymmärrettiin, että prosessi tappoi ruuassa olleet pilaantumista aiheuttavat
bakteerit [ks. Hooke ja Leeuwenhoek; Pasteur ja Koch].
• Frederic Tudor (1783-1864) aloitti luonnonjään käytön herkästi pilaantuvan ruoan kuljetuksissa ja varastoinnissa. Hänen innovaationsa oli käyttää sahanpurua jään sulamisen
estämiseksi. Keinotekoisen jään pioneeri oli John Gorrie (1802-1855). Vuonna 1834 Jacob
Perkins (1766-1849) patentoi kylmäaineeseen (engl. refrigerant) ja höyrynpuristusprosessiin
[ks. Boyle] perustuvan jääkaapin [engl. vapor-compression refrigeration; lämpöpumpuista,
ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin]. Myöhemmät varsinaiset kuluttajatuotteet vaativat
alkuperäisiä (esim. ammoniakkia) turvallisemmat kylmäaineet [ks. Haber].
– Vaikka William Cullen (1710-1790) oli demonstroinut keinotekoista jäähdytystä jo
vuonna 1756, hänen menetelmänsä ei ollut käytännöllinen. Perkins sai oman ideansa
Oliver Evansilta (1755-1819), joka ei itse koskaan rakentanut laitetta.
– Kylmän lisäksi jääkaapit (ja pakastimet) tuottavat hukkalämpöä jota kutsutaan lauhdelämmöksi.

31 Il
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Ruoan jäähdytys vähensi suolan [ks. Ötzi] merkitystä säilöntäaineena [ks. Boerhaave]. Se edisti
myös suurkaupunkien syntyä; teoksessa Der isolierte Staat (1826) Johann Heinrich von Thünen (1783-1850) tutki laajemmin kaupunkien ja niitä ympäröivän maaseudun verkottumista [ks.
Varenius; Simmel].
• Kaupungit muodostivat gravitaatioon [ks. Newton] verrattavan väestöpotentiaalin joka vaikuttaa ympäristön ihmisten elämään. Etäisyyksien lisäksi ’voimavaikutukset’ riippuvat kulkuyhteyksistä [ks. Brunel] ja esim. ihmisten tuloista.
• Yhteiskunnallinen verkottuminen oli muutenkin kehittyvä tutkimusala [ks. Mandeville;
Smith; Mill; Simmel]. Se näkyi myös tieteellisessä tutkimuksessa [ks. Francis Bacon; Galileo;
Peirce].
Vuonna 1815, Napoleonin [ks. Burke] kukistaneen Waterloon taistelun jälkeen, Arthur Wellesley,
Wellingtonin 1. herttua (1769-1852) totesi, että ”next to a battle lost, the greatest misery is a
battle gained”. Sotien hyödyllisyyttä kaupallisesti integroituvassa maailmassa alettiin epäillä [ks.
Smith; Kant; Comte].
• Wienin konferenssi [ks. Hegel] pyrki luomaan kansainvälistä järjestystä. Kansallisella tasolla
lainvalvonta kehittyi [ks. Bentham].

7.76

Rasmus Christian Rask 1787 - 1832, Jacob Grimm
1785 - 1863 ja Franz Bopp 1791 - 1867

Kielitieteilijöitä, jotka tutkivat kielen muuttumista [ks. Leibniz; Schlegel ja Schelling]. Bopp auttoi määrittelemään indoeurooppalaiset kielet, ja Rask ja Grimm kehittivät kielten sukupuumallia [ks. Leibniz]. Ennen 1900-luvun radikaalia alan muutosta tutkimuskohteena oli myös mm.
fonetiikka ja aivojen merkitys kielelle [ks. Broca ja Wernicke].
• Fennougristiikassa [ks. Comenius; Leibniz] János Sajnovics (1733-1785, Demonstratio idioma Hungarorum et Lapporum idem esse, 1770) ja Sámuel Gyarmathi (1751-1830, Affinitas
linguae hungaricae cum linguis fennicae originis grammatice demonstrata, 1799) osoittivat
suomalais-ugrilaisten kielten keskinäisen sukulaisuuden [ks. myös Rochau ja Renan].
Bopp, jota on kutsuttu komparatiivisen eli vertailevan filologian perustajaksi, osoitti verbitaivutuksia tutkimalla indoeurooppalaisen kieliperheen olemassaolon (Über das Conjugationssystem
der Sanskritsprache im Verleich mit jenen der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache, 1816).
• Vuonna 1786 William Jones (1746-1794) oli huomannut sanskriitin kielessä yhtäläisyyksiä
kreikkaan ja latinaan. Viitteitä löytyi myös goottiin, kelttiin ja muinaispersiaan. Young [ks.
Young ja Fresnel] otti käyttöön termin ’indoeurooppalainen’ vuonna 1813.
Historiallisissa tutkimuksissaan Rask ja Grimm osoittivat kielten muutoksen olevan systemaattista; puhutaan esim. Grimmin laista. Rask tutki erityisesti vanhaa norjaa 1818, ja Grimm sovelsi näitä tuloksia saksan kieleen (Deutsche Grammatik, 1819). Vaikka muutokset ovat usein
reduktiivisia, eli yksinkertaistavat kieltä, luonnehdinta on kuvaileva, ei normatiivinen: kyse ei
ole — päinvastaisista väitteistä huolimatta — kielen köyhtymisestä. Uusien kielten synty selitettiin sukupuumallilla, jossa yksittäiset kantakielet jakaantuivat isolaation ja erilaisten muutosten
seurauksena kahdeksi.
• Kielen kehityksen sukupuumalli vaikutti myös evoluutioteoriaan [ks. Darwin]. Myöhemmin
kielten kehitys havaittiin liian monimutkaiseksi yksinkertaisella sukupuumallilla selitettäväksi; kielet saattavat esim. sekoittua toisiinsa.
Grimm tutki myös esim. saksalaista mytologiaa [ks. Herder ja Humboldt], ja kirjoitti veljensä Wilhelm Grimmin (1786-1859) kanssa Grimmin sadut (1812-1815, laajassa muodossa 1857)
vanhojen kansantarinoiden pohjalta [ks. myös Bahtin ja Jacobson].
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• Grimmin veljekset saivat vaikutteita Charles Perraultin (1628-1703) keräämistä tarinoista.
• Hans Christian Andersen (1805-1875) aloitti satujensa kirjoittamisen vuonna 1834.
Peter Stephen Du Ponceau (1760-1844) kritisoi (myöhemmin ’orientalismiksi’ kutsuttua) tapaa
mystifioida ja vääristellä vieraiden kulttuurien ilmiöitä (Dissertation on the Nature and Character of the Chinese System of Writing, 1838). Erityisesti asia oli koskenut Kiinan kirjoitusjärjestelmää [ks. Fu Hao], jonka tutkimus ei aina ollut vakavaa [ks. Leibniz]. Intialainen ajattelu alkoi
kiinnostaa romanttisia filosofeja [ks. Schopenhauer].
• Vuonna 1796 Pariisiin oli perustettu elävien itämaisten kielten tutkimuskeskus.
• Du Ponceau’n mukaan kiinalainen kirjoitus oli sana-, ei kuvakirjoitusta. Siinä on myös
tavukirjoituksen elementtejä.
• Theodor Waitz (1821-1864) korosti, että kaikilla kielillä oli kielioppi (Anthropologie der
Naturvölker I, 1859).

7.77

Joseph von Fraunhofer 1787 - 1826

Optisten instrumenttien suunnittelija ja fyysikko. Fraunhoferin diffraktiohila oli prismaa [ks.
Newton] parempi valon aallonpituuksien [ks. Young ja Fresnel] erottelija; puhutaan jo alkeellisesta
spektroskopiasta.
• Hilaan oli timantilla kaiverrettu jopa tuhansia viivamaisia rakoja tuumaa kohti.
Kuumennetut aineet säteilevät valoa. Jo Andreas Sigismund Marggraf (1702-1782) oli raportoinut, että kaliumin ja natriumin suolat [ks. Ötzi; Roger Bacon] tuottivat erivärisen liekin (engl.
flame test). Thomas Melvill (1726-1753) erotti (prisman avulla luoduista) spektreistä kullekin
aineille ominaisia kirkkaita (diskreettejä eli yksivärisiä) emissioviivoja.
Vuonna 1802 William Hyde Wollaston (1766-1828) teki ensimmäiset havainnot absorptiospektreistä: aineet ’syövät’ jatkuvasta valosta tiettyjä aallonpituuksia.
• Adsorptio on jotain aivan muuta: kiinteän aineen kykyä sitoa kaasua tai nestettä pinnalleen
ohueksi kalvoksi. Johann Tobias Lowitz (tai Lovits, 1757-1804) oli varhainen ilmiön tutkija.
Aktiivihiilisuodatin [ks. Hippokrates] perustuu tähän [vedenkäsittelystä, ks. Simmel].
Vuonna 1814 Fraunhofer kartoitti instrumenttiensa avulla auringon jatkuvan spektrin tummia
viivoja, jotka muodostivat absorptiospektrin. Pian ehdotettiin [ks. Herschel ja Whewell], että
näitä ’Fraunhoferin viivoja’ voitaisiin käyttää alkuaineiden tunnistamiseen [ks. Kirchhoff; Ångström]: (suhteellisesti) kylmät aineet absorboivat samoja aallonpituuksia kuin mitä ne emittoivat
kuumennettuina [ks. Doppler ja Foucault].

7.78

Georg Simon Ohm 1787 - 1854

Fyysikko, joka tutki sähkövirran ominaisuuksia. Sähköisen vastuksen eli resistanssin [ks. Franklin]
R yksikkö on nimetty Ohmin mukaan: 1 ohm = 1 V/A [ks. Volta; Ampère]. Nk. Ohmin lain
mukaan virtapiirin yli vaikuttava sähköinen potentiaali U on suoraan verrannollinen sen läpi
kulkevaan virtaan I, eli U = RI (Die galvanische Kette, mathematisch bearbeiten, 1827).
• Tarkasti ottaen Ohmin laki esitettiin yo. muodossa vasta laajemmassa virtapiirien tutkimuksessa [ks. Kirchhoff].
Uusi menetelmä resistanssin mittaamiseen [ks. Wheatstone] soveltui elektrolyyttien [ks. Volta;
Faraday] ’molekylaarisen johtavuuden’ (johtavuus on resistanssin käänteisluku) mittauksiin [ks.
van’t Hoff ja Arrhenius]. Myös kiinteiden aineiden fysiikka alkoi kehittyä sähkönjohtavuutta
selitettäessä [ks. Kamerlingh Onnes].

7.79. THOMSEN
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Vaihtovirran [ks. Tesla] tapauksessa resistanssia vastaa kompleksinen [ks. Cardano] impedanssi,
jolla on suuruuden lisäksi myös vaihe [akustisesta impedanssista, ks. Boyle].
Vuonna 1943 Ohm esitti akustiikkaan liittyvän Ohmin lain, jonka mukaan korva toimii Fourier
analysaattorina [ks. Fourier]. Vaikka teoria sai arvovaltaisen tukijan [Helmholtzin], jo August
Seebeck (1805-1849) ehti kumota sen.

7.79

Christian J. Thomsen 1788 - 1865

Arkeologi [ks. Winckelmann; Young ja Fresnel], joka tutki ihmisen esihistoriaa, so. aikaa ennen
kirjoitettuja dokumentteja [ks. Ötzi]. Vuonna 1818 Thomsen määritteli kivi-, pronssi- ja rautakauden [ks. Lucretius] ja julkaisi jaottelun teoksessa Ledetraad til nordisk Oldkyndighed (1836).
Tämä typologinen luokittelu mahdollisti vain relatiivisen kronologian [ks. myös Lyell]. Merkittäviä varhaisia arkeologeja olivat myös Jens Jacob Amussen Worsaae (1821-1885), Augustus Pitt
Rivers (1827-1900) ja John Lubbock (1834-1913).
• Vuodesta 1846 alkaen Johann Georg Ramsauer (1795-1874) teki hautalöytöjä n. 700-450
eaa. kukoistaneesta rautakautisesta kelttiläisestä kulttuurista [ks. Hesiodos; Herodotos ja
Thukydides]. Lähinnä aarteenetsijänä pidetty Heinrich Schliemann (1822-1890) aloitti Troijan kaivaukset 1870-luvulla [ks. Homeros]. Samoihin aikoihin K. Hjalmar Stolpe (1841-1905)
teki tarkkoja havaintoja Birkan viikinkihaudoista [ks. Beda; Kyrillos; Haitham ja Biruni;
Magna Carta].
1800-luvulla arkeologit alkoivat tunnistaa ja nimetä Euroopan kivikautisia [ja samalla jääkautisia, ks. Agassiz ja Croll] kulttuureja. Ainakin Aurignacin ja Gravetten kulttuureihin liittyy
nykyihmisten migraatioita Eurooppaan sen lähialueilta [ks. Childe]. Vuonna 1879 Espanjasta
löytyi Altamiran luolan maalaukset, jotka nyt tiedetään noin 15 000 vuotta vanhoiksi Madeleinen kulttuurin luomuksiksi. Vuonna 1940 löydettiin hieman vanhemmat Lascaux’n maalaukset.
• Kulttuurien ajoituksia: Aurignac 45-35, Gravette 28-22, Solutré 22-17 ja Madeleine (Magdalene) 18-10 tuhatta vuotta sitten. Täysi lista on pitempi ja kulttuurien ajoitukset vaihtelevat eri lähteissä yllättävän paljon; kyse lienee osittain eri maiden omaksumasta politiikasta.
Eurooppalaisia metsästäjä-keräilijöitä on jaoteltu myös geenien mukaan [ks. Childe].
– Châtelperron (45-41) oli neandertalinihmisen [ks. Darwin] kulttuuri, samoin kuin sitä
edeltänyt Moustier.
– Jäätiköityminen oli laajimmillaan Solutrén aikana. Glasiaalikauden loppuvaiheen suuret lämpötilavaihtelut (lämpimät interstadiaalit) vaikuttivat elämään Madeleinen kulttuurin myöhäisvaiheessa.
Thomsenin määrittämien kausien ajoitukset riippuvat kansasta; alla nykyiset ajoitukset läntisessä Euroopassa ja sen kehitykseen vaikuttaneilla lähialueilla. Euroopassa sekä maatalouteen
että pronssin käyttöönottoon liittyi laajaa uudisasutusta, mikä vaikutti myös kieliin [ks. Childe].
Historialliseen kauteen Euroopassa siirryttiin lopullisesti n. 700 eaa.
• Kivikausi, joka alkoi kivityökalujen käyttöönotosta n. 3 miljoonaa vuotta sitten, jaetaan
paleoliittiseen, mesoliittiseen ja neoliittiseen kauteen.
– Paleoliittinen kausi on ylivoimaisesti pisin ja jaetaan varhais-, keski- ja myöhäispaleoliittiin. Varhaispaleoliitti kattaa ihmisen esi-isät ja päättyy nykyihmisen ilmaantumiseen ehkä n. 300 000 vuotta sitten. Keskipaleoliitin loppupuolella käytössä oli luusta
tehty ompeluneula, jolla eläinten nahkoista saa istuvampia vaatteita. Myöhäispaleoliitti, jonka aikana luotiin mm. keraamisia figuriineja ja muuta aikaisempaa säilyvämpää
taidetta, alkaa n. 40 000 vuotta sitten. Kankaiden kudonta alkoi.
– Mesoliittinen kausi alkoi Lähi-idässä n. 13 000 eaa. Leudomman ilmaston aika, koiran
yleistyminen. Ensimmäiset väestökeskittymät syntyivät.
∗ Osa ihmisistä jätti kiertävän elämän ennen maanviljelyn keksimistä, ja turvautuivat viljakasvien villeihin esi-isiin ja esim. kalaan. Karjalasta löytynyt Antrean
verkko on ajoitettu vuoteen 8540 eaa.
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– Neoliittinen kausi, Lähi-idässä 8000 eaa. eteenpäin. Maanviljelyn, karjanhoidon, vaatteiden kudonnan ja kehittyneemmän keramiikan alku. Kulta, hopea ja kupari tulivat
tunnetuiksi. Myös ensimmäiset puunrungoista koverretut kanootit ja pian myös purjeet.
∗ Neoliittinen kausi määritellään länsimaisessa arkeologiassa karjanhoidon (paimentolaisuuden) ja/tai maanviljelyn alkamisesta. Itäeurooppalaisessa arkeologiassa
rajana pidetään keramiikan keksimistä.
∗ Lammas oli kesytetty lihakarjaksi jo n. 8000 eaa., mutta villaa tuottava mutaatio
on peräisin ajalta n. 3500 eaa.

• Pronssikausi, Mesopotamiassa n. 3500 eaa. [ks. Hammurabi] ja Kreetalla n. 2300 eaa. eteenpäin. Jotkut paimentolaisheimot kehittivät korkeatasoisen pronssikautisen kulttuurin ilman
panostusta maanviljelyyn: kehityksen polut saattoivat siis poiketa toisistaan merkittävällä
tavalla.
– Kiinassa myöhemmin alkanutta pronssikautta edelsi jadekausi [ks. Fu Hao].
– Ensimmäiset varsinaiset lasiastiat valmistettiin Egyptissä n. 2500 eaa.
• Rautakausi, Kreikassa n. 1100 eaa. alkaen [ks. Fu Hao].
Fennoskandiassa kehitys kulki jäljessä muusta Euroopasta: mesoliittinen kivikausi 8800-4000
eaa., neoliittinen kivikausi 4000-1730 eaa., pronssikausi 1730-760 eaa. ja rautakausi 760 eaa.
alkaen [ks. Hesiodos; Childe]. Kulttuureista kampakeramiikka tuli alueelle n. 5100 eaa, ja nuorakeraaminen vasarakirveskulttuuri n. 3200 eaa.

7.80

Arthur Schopenhauer 1788 - 1860

Filosofi, joka vastusti aikansa idealistisia suuntauksia [ks. Schlegel ja Schelling; Hegel] omalla,
aivan yhtä idealistisella ja yltiöpessimistisellä ajattelulla. Schopenhauerin päätyö oli Die Welt als
Wille und Vorstellung (1819), ”Maailma tahtona ja mielteenä” [tahdosta, ks. Spinoza].
• Schopenhauer sai vaikutteita itämaisista uskonnoista [ks. Laozi ja Gautama], mikä teki
hänestä myöhemmin muotifilosofin [orientalismista, ks. Rask, Grimm ja Bopp].
Schopenhauerille ihminen on tahto- ja viettiolento. Elämäntahto (’hämärä pyrkimys olemassaoloon’) on olio sinänsä [ks. Kant] ajan ja avaruuden tuolla puolen. Koska tahdolla ei ole rajoja
eikä päämäärää, jokainen saavutettu tavoite luo ikävystymistä [ks. Seneca; Fermat ja Pascal;
Locke] ja uuden tahdon kohteen [ks. Goethe]. Tylsistyminen on älykkäiden ihmisten kokemaa,
joskus jopa vaaralliseksi yltyvää, olemassaolon turhuuden tunnetta [ks. Kierkegaard; Nietzsche].
• Schopenhauerille tahto saa esim. magneetin kääntymään pohjoisnapaa kohti ja kasvin kasvamaan.
Tahdon ja järjen suhteella on pitkä historia [ks. Platon; Tuomas]. Korkeammiksi moraalisiksi hyveiksi Schopenhauer nosti säälin [ks. Aristoteles; Nietzsche] ja tahdon kieltämisen älyn avulla [ks.
Ockham]. Etenkin taide ja askeettinen elämä vapauttavat tahdon kierteestä. Kun koemme esteettisiä elämyksiä, kieltäydymme hetkeksi tottelemasta elämäntahtoa; kauneus ei siis ollut olioissa
itsessään vaan tarkastelutavassamme. Muiden taiteiden kuvatessa ideoita, musiikki kuvaa maailman olemusta, tahtoa itseään [ks. Nietzsche]. Omaa työtään Schopenhauer selitti ’alitajuisella
märehdinnällä’ (Parerga und Paralipomena, 1851).
• Psykoanalyyttinen tiedostumaton [ks. Freud] sai vaikutteita enemmän romanttisesta filosofiasta kuin proosallisemmasta kognitiivisesta alitajunnasta [ks. Leibniz; Helmholtz; Wundt;
James; Poincaré].
Valtio oli vain välttämätön paha [ks. Machiavelli; Hobbes; vrt. Hegel], eikä maailmaa voi muuttaa
paremmaksi uudistusten kautta [ks. Francis Bacon; Condorcet]. Schopenhauer tuli tunnetuksi
naisvihastaan!

7.81. CAUCHY

7.81
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Augustin Louis Cauchy 1789 - 1857

Matemaatikko, joka [Gaussin tavoin] korosti uutta, kriittisempää ja täsmällisempää tutkimusasennetta (Cours d’analyse, 1821).
• Vuoden 1821 teoksessa Cauchy määritteli datapisteiden geometrisen keskiarvon [ks. Comte],
johon liitettiin pian log-normaalijakauma [ks. Spencer ja Galton].
Differentiaali- ja integraalilaskennassa [ks. Newton; Leibniz] Cauchyn työtä oli pohjustanut Bernard Bolzano (1781-1848) ja sitä jatkoi Karl Weierstrass (1815-1897). Cauchy määritteli funktion y = f (x) differentiaaliksi dy = f 0 (x)dx. Derivaatan hän määritteli raja-arvokäsitteen
avulla, ja määrätyn integraalin integraalisummien avulla. Jälkimmäinen poikkesi perinteisestä
antiderivaatta-ajatuksesta, ja siihen liittyy Cauchyn differentiaalilaskennan väliarvolause. Cauchyn laajensi analyysiä kompleksilukuihin.
• Vuonna 1817 Bolzano oli kehittänyt lukujonojen suppenemisehdon.
Haluttomuus hyödyntää geometriaa esti Cauchya kehittämästä yleisempää funktioteoriaa. Cauchy tunnetaan myös determinanttien teoriasta ja residylaskennasta.
• Peter L. Dirichlet (1805-1859) kehitti funktioteoriaa ja määritteli matemaattisen funktion
modernilla tavalla.
• Determinantteja tutki myöhemmin mm. Carl Jacobi (1804-1851). Funktionaalideterminantti tunnetaan myös Jacobin determinanttina.
Useissa artikkeleissa otsikolla Exercices de mathématiques (1827-1829) Cauchy tutki kiinteiden
aineiden kimmoisuutta, so. koheesiota [ks. Newton; Laplace]. Aivan samoin kuin lämmönjohdossa [ks. Fourier], materiaa käsiteltiin makroskooppisella formuloinnilla, rakenteettomana massana, jossa pinta-alayksikköön kohdistuva voima ja sen aiheuttama vaikutus ovat toisen asteen
tensoreita.
• Aineiden kimmoisuutta pidettiin tärkeänä tutkimusaiheena kahdesta syystä: sillä oli yhteyksiä insinööritieteisiin ja sen ajateltiin selittävän eetteriä [ks. Huygens; Michelson], jossa
sähkömagneettisen säteilyn [ks. Herschel; Maxwell] oletettiin etenevän.

7.82

Leopold von Ranke 1795 - 1886

Historioitsija [ks. Bodin; Gibbon], etenkin diplomatian [ks. Machiavelli] historian ’isä’. Ranke
eriytti alaansa filosofiasta ja kirjallisuudesta lähdevaraisella ja -kriittisellä metodilla [ks. Erasmus; Descartes]. Koska kansan lisäksi toinen keskeinen käsite oli ’tendenssi’, esim. kristillistyminen tai reformaatio, teoriaakaan ei hylätty. Tästä huolimatta kyseessä oli radikaalisti erilainen
historiakäsitys kuin eräillä aikalaisilla [ks. Hegel].
• François de Callièresin (1645-1717) diplomatian opaskirja De la manière de négocier avec
les souverains (1716) on alan klassikko.
• Muita merkittäviä historiankirjoittajia olivat mm. Barthold Georg Niebuhr (1776-1831) ja
Theodor Mommsen (1817-1903). Jälkimmäiselle myönnettiin kirjallisuuden Nobelin palkinto vuonna 1902.
Ranken mukaan tutkijoiden oli (1) kiinnitettävä huomiota dokumenttien sisäiseen ja keskinäiseen
ristiriidattomuuteen, (2) suosittava silminnäkijöiden raportteja toisen käden tietojen sijaan, ja
(3) hyödynnettävä kaikkea saatavilla olevaa, julkaisematontakin, materiaalia, eli myös arkistoja
kirjastojen ohella (Zur Kritik neuer Geschichtsschreiber, 1824).
• Descartesin hengessä epäiltiin yhä, oliko mahdollista saavuttaa objektiivista tietoa menneisyydestä [ks. Dilthey ja Windelband]. Mm. arkeologian [ks. Winckelmann; Thomsen]
kehitys vaikutti asiaan.
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Kirjoitus julkaistiin Ranken esikoisteoksen Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1514 (1824) liitteenä. Ranke korosti Euroopan itä-länsijakoa sijoittamalla slaavit [ks. Tacitus; Kyrillos] itään. Venäjänkielisen kirjallisuuden kehittäjä Aleksandr Puškin (17991837) kritisoi keisarinvaltaa runossaan Vapaus (1817) ja liberaalien upseerien dekabristikapina
kukistettiin vuonna 1825. Slaavilaisen kulttuurin ja ortodoksisuuden ylivertaisuutta korostanut
slavofilia vei kuitenkin voiton, ja länsimielisten zapadnikien yritykset uudistaa maata epäonnistuivat myöhemminkin [ks. Kropotkin].
• Zapadnikeihin kuulunut (Puškinin ystävä) Pjotr Tšaadajev (1794-1856) kirjoitti kahdeksan kriittistä kirjettä (Filosofiset kirjeet, 1826-1831). Vain ensimmäinen julkaistiin (1836),
minkä tuloksena Tšaadajev julistettiin hulluksi ja julkaisija karkotettiin Siperiaan.
• Slavofiliaan liittyy myös yksinvaltiuden korostaminen. Neuvostoaikana [ks. Fisher ja Keynes; Sartre] politbyroo lievensi tätä vain vähän.
• Panslavismi kannattaa kaikkien slaavilaisten kansojen sulautumista venäläisyyteen.
Itä-länsijakoa konkretisoi myös Kreikan valtion synty vuosien 1821-29 vapaussodassa Osmanien
valtakunnasta [ks. Montesquieu]. 1800-luku oli muutenkin aktiivista aikaa eurooppalaisessa valtionmuodostuksessa [ks. Rochau ja Renan].
• Kreikka laajeni itsenäisyytensä sadan ensimmäisen vuoden aikana pohjoiseen. Balkanin
historia on hyvin sotkuista, ja yksi syy oli Venäjän panslavilaiset intressit alueella.
• Osmanien valtakunnasta tuli ensimmäisen maailmansodan seurauksena Turkki [ks. Fisher
ja Keynes].
Menneisyyttä ei saanut nähdä nykyisyyden läpi, vaan omana erilaisena maailmanaan, jota pyrittiin ymmärtämään tieteellisesti. Vaikka historiankirjoitus on luova prosessi, jossa aina vajavaista
lähdemateriaalia yhdistellään intuitiivisesti, lopputuloksen piti heijastaa todellisuutta. Ranke,
jolle tutkimuksen päämäärä oli antaa suunta tulevaisuuden politiikalle [ks. Polybios], korosti
poliittisen historian merkitystä kehittymässä olleen sosiologisemman ja taloustieteellisemmän
näkemyksen sijaan [ks. Hume; Gibbon; Marx]. Valtion kansainvälinen asema määräytyy sen toimintavapauden kautta; on puhuttu mm. reaalipolitiikasta [ks. Machiavelli; Hobbes; Rochau ja
Renan]. Ulkopolitiikka oli sisäpolitiikkaa tärkeämpää.
• Historioitsijan ja kronikoitsijan ero on siinä, että jälkimmäinen ei pyri luomaan yhteyksiä tapahtumien välille. Rankea itseään arvosteltiin siitä, että suolsi satoja teoksia hyvin
vähäisestä aineistosta; hän otti historian luovan aspektin ehkä liian kirjaimellisesti.
• Vuonna 1874 myös Mommsen esitti, että historioitsijaksi ei voi opiskella samalla tavalla
kuin esim. matemaatikoksi.
Pian tutkittiin tavanomaista historiaa suurempia linjoja eli makrososiologista evoluutiota [ks.
Spencer ja Galton; Lévi-Strauss]. Historia on (tendensseineenkin) ideografisempaa kuin nomoteettisempi makrososiologia [ks. Comte; Dilthey ja Windelband].

7.83

Sadi Carnot 1796 - 1832

Fyysikko ja insinööri, termodynamiikan [ks. Boyle] isä, joka tutki höyrykoneen [ks. Black ja
Watt] toimintaa (Refléxions sur la puissance motrice du feu, 1824). Carnot alkoi itsekin epäillä
teoriassa käytetyn kalorikin [ks. Black ja Watt] merkitystä.
• Carnot’n teoria välitti eteenpäin Emile Clapeyron (1799-1864) esittämällä sen matemaattisesti ja selventävän grafiikan kanssa vuonna 1834.
Carnot’n kehittämän ideaalikaasun [ks. Gay-Lussac] kiertoprosessi pohjusti termodynamiikan
toista pääsääntöä [ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin]. Prosessi kuvasi lämpöä mekaaniseksi
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energiaksi muuttavaa lämpövoimakonetta (engl. heat engine). Höyrykone vaati aina kaksi lämpövarastoa, joiden välinen lämpötilaero määrää ideaalisen (’reversiibelin’ eli ajan suunnasta riippumattomasti toimivan) koneen maksimaalisen hyötysuhteen. Vaikka todelliset koneet eivät saavuta tätäkään hyötysuhdetta, mitä suurempi lämpötilaero on, sen parempi hyötysuhdekin on.
Myöhempi eksergian käsite liittyy asiaan [ks. Gibbs].
• Termodynaamiset koneet hyödyntävät erilaisia kiertoprosesseja. Tästä alkoi myös polttomoottoreiden kehitys [ks. Tesla].
• Lämpöpumput toimivat käänteisesti lämpövoimakoneisiin nähden, eli työllä luodaan lämpötilaeroja [ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin].
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Luku 8

Nykyaikaisen tieteen synty
1830-1900
Uuden ajan alun luomalle perustalle muodostui 1800-luvulla tieteellinen kulttuuri, joka muistutti
jo huomattavasti omaamme. Kun myös ihmisen olemus ja asema maailmassa joutui tieteellisen
tutkimuksen kohteeksi, romantiikan aika sai väistyä realistisempien suuntausten tieltä. Kauppakapitalismi vaihtui teolliseksi kapitalismiksi ja ennen näkemättömän talouskasvun aika alkoi:
tästä eteenpäin jo sukupolven vaihtuminen näkyi tavallisten ihmisten elintason nousuna. Teknologian — etenkin rautatien, höyrylaivan ja lennättimen — kehityksen lisäksi taustalla olivat
modernin yrityksen synty ja kansainvälisen kaupan liberalisointi. Myös muiden yhteiskunnallisten
instituutioiden kehitys auttoi; mm. modernit poliittiset puolueet syntyivät.

8.1

Charles Babbage 1792 - 1871

Matemaatikko, joka kehitti varhaista tietokoneteknologiaa. Babbage propagoi muutenkin sekä
tieteen [ks. Galileo; Newton] että teollisen vallankumouksen [ks. Black ja Watt; Tesla; Bardeen
ja Townes] puolesta. Molemmilla oli kuitenkin myös vastustajansa [ks. Marx]. Babbage teki
yhteistyötä Ada Lovelacen (1815-1852) kanssa.
• Lady Lovelace oli runoilija lordi Byronin [ks. Biot] tytär.
1830-luvulla Babbage kehitti idean reikäkorttien avulla ohjelmoitavasta digitaalisesta Analytical
Engine –tietokoneesta [ks. Fermat ja Pascal; Leibniz]. Vaikka Babbage ei saanut liian työlästä ja
kallista konetta toteutettua, projektin perusidea on myöhemmin osoitettu toimivaksi. Teoksessa
Sketch of the Analytical Engine (1843) Lovelace, joka maailman ensimmäisenä tietokoneohjelmoijana simuloi koneen toimintaa, sanoi sen ”kutovan algebraa” [ks. Frege]. Babbagen suunnitelmien
pohjalta rakennettiin yksinkertaisempia Difference Engine –koneita [elektronisista koneista, ks.
Turing; von Neumann].
• Vuonna 1801 Joseph Marie Jacquard (1752-1834) oli kehittänyt ohjelmoitavan kutomakoneen [ks. Hume; Bjerknes ja Richardson].
• Yllä mainittu kirjoitus on käännös Luigi F. Menabrean (1809-1896) vuotta aikaisemmasta
työstä, jota Lovelace täydensi omilla huomioillaan, mm. esimerkkikoodilla.
• Ruotsalainen Per Georg Scheutz (1785-1873) rakensi poikansa Edvardin kanssa Difference
Engine –tyypin koneita.
• William Gibsonin ja Bruce Sterlingin tieteiskirjassa The Difference Engine (1991) Babbagen kone on muuttanut radikaalisti vuoden 1855 maailmaa. Kyse on siis steampunkista.
Pamfletissa Reflections on the Decline of Science in England and Some of its Causes (1830)
Babbage valitti vähäistä kiinnostusta tieteeseen ja tutkimuksen vähäistä ammattimaisuutta.
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• Tieteen popularisointi oli vielä harvinaista [ks. Euler; Faraday; Poincaré].
Taloudessa Babbage korosti teollisten tuotantolinjojen [eli työnjaon, ks. Smith; Taylor] merkitystä
(On the Economy of Machinery and Manufacturers, 1832). Tähän liittyi teollisten standardien
kehitys [ks. Brunel] ja uudenlaisen työn synty [ks. Marx; Marshall].

8.2

Michael Faraday 1791 - 1867

Kemisti ja kokeellinen fyysikko. Faraday kokosi tuloksensa teoksiin Experimental Researches in
Electricity (1839-1855) ja Experimental Researches in Chemistry and Physics (1859). Nykyään
faradi (F) tunnetaan kondensaattoreiden [ks. Franklin] kapasitanssin (varautumiskyvyn) yksikkönä. 1 F = 1 C/V.
• Royal Institution järjesti lapsille suunnattuja tiedeaiheisia joululuentoja, ja Faraday esitelmöi esim. kynttilän [ks. Solon; Cavendish] kemiallisesta historiasta [tieteen popularisoinnista, ks. Euler; Babbage; Poincaré].
Vuonna 1831 Faraday havaitsi, että muuttuva magneettikenttä luo sähkövirtaa; puhutaan sähkömagneettisesta induktiosta [vrt. Volta]. Turbiineissa fluidin [ks. Newton] virtaus muutetaan pyörimisenergiaksi, joka tuottaa sähkövirtaa generaattoreiden kestomagneettien avulla [ks. Tesla];
sähkömoottorit toimivat päinvastoin. Faraday teki myös kokeita, joilla perusteli sähkövarauksen
säilymislakia.
• Induktiossa syntyvä sähkömotorinen voima riippuu magneettivuon aikaderivaatasta. Vuonna 1834 H. F. Emil Lenz (1804-1865) täydensi Faradayn kaavaa voiman (syntyneen virran)
suunnan määrittämiseksi. Kyseessä on energian säilymislain seuraus: induktiovirta pyrkii
vastustamaan sen synnyttävän magneettivuon muutosta.
• Yleisön edustaja: ”Mitä hyötyä sähkömagneettisesta induktiosta voi olla?”; Faraday: ”Hyvä
rouva, mitä hyötyä vastasyntyneestä vauvasta on?”. Ministeri: ”Mitä hyötyä sähköstä voi
olla?”; Faraday: ”Sir, jonain päivänä voitte verottaa sitä”.
Yksinkertainen esimerkki on moderni taskulamppu, joka toimii ravistamalla, ilman paristoa [ks.
Volta]: käämissä liikkuva magneetti indusoi käämilankaan sähkövirran (tuuliturbiini on analoginen laite). Yleisemmin puhutaan energian keruusta (engl. energy harvesting); tärinän lisäksi
energiaa voidaan kerätä esim. lämmöstä tai valosta. Jo vuonna 1821 Thomas J. Seebeck (17701831) oli keksinyt (nykyisin nimeään kantavan) ilmiön, jossa lämpötilaero aiheuttaa jännitteen
kahden eri materiaalin välille. Tällaista termoparia voidaan käyttää lämpötila-anturina [vrt. Rømer]. Lämpösähköisten (engl. thermoelectric) generaattoreiden (TEG) tehokkuus ei kuitenkaan
ole kovin hyvä. Tärkeämmäksi on osoittautunut Edmund Becquerelin (1820-1891) vuoden 1839
havainto, että eräissä materiaaleissa auringonvalo tuotti sähköjännitettä [ks. Bardeen ja Townes].
• Hyvässä TEG:issä pitäisi olla hyvä sähkönjohtavuus ja huono lämmönjohtavuus, mitä on
vaikea saavuttaa.
• Vuonna 1834 Jean Charles Athanase Peltier (1785-1845) keksi käänteinen Seebecin ilmiön,
Peltier’n ilmiön.
Kemistinä Faraday määritteli elektrolyysin [ks. Volta] lakeja (Experimental researches in electricity, 1833-341 ). Hajoavan kemiallisen yhdisteen määrä on esim. verrannollinen käytetyn sähkövirran suuruuteen ja käytettyyn aikaan. Faraday jatkoi [ks. Berzelius] happojen ja emästen [ks.
Boyle; Black ja Watt; van’t Hoff ja Arrhenius] tutkimusta. Vuonna 1825 hän löysi bentseenin
[C6 H6 ; ks. Kekulé].
• Paristossa tapahtuu sähkövirtaa tuottava hapetus-pelkistysreaktio. Elektrolyysi on päinvastaiseen suuntaan tapahtuva pakotettu hapetus-pelkistysreaktio. Asiaan tultiin liittämään
myös happo-emäs –reaktiot [ks. Lewis ja Langmuir].
1 Philosophical
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Faraday havaitsi, että kondensaattorin kapasitanssia voi kasvattaa eristeiden [ks. Franklin] avulla. Vuonna 1845 hän erotteli para- ja diamagneettiset aineet [ks. Becquerel, Curie ja Curie]:
edelliset vahvistavat sisällään ulkoista magneettikenttää, jälkimmäiset heikentävät sitä. Lisäksi
hän havaitsi, että polaroidun valon [ks. Young ja Fresnel] polarisaatiotasoa voi tietyissä oloissa
muuttaa magneettikentällä [ks. myös Biot]. Tämä Faradayn rotaatioksi nimetty ilmiö sai hänet
miettimään valon todellista luonnetta [ks. Maxwell].
• Sebald Justinus Brugmans (1763-1819) oli löytänyt diamagneettisuuden vuonna 1778.
Faraday käytti kentän [ks. Laplace; Gauss] käsitettä selittääkseen sähkön ja magnetismin ominaisuuksia. Hän oletti kentän leviävän aaltomaisesti ja rajallisella nopeudella. Ajatus kentän vaikutuksesta sähköisten signaalien kulkuun auttoi vuonna 1866 lennätinkaapeliyhteyden luomisessa
Euroopan ja Amerikan välille [ks. Henry; Maury; Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin].
• Vuonna 1844 pitämässään esitelmässä Faraday laajensi kenttäkäsitystään tavalla, jonka
voidaan sanoa enteilleen moderneja kvanttikenttäteorioita. Atomit olivat hänelle voimaviivojen keskittymiä.
Kylmäfysiikan alalla Faraday saavutti 163 K (-110°C) lämpötilan. Artikkelissa The Bakerian lecture: experimental relations of gold (and other metals) to light (18472 ) hän kuvasi nanohiukkasia
[ks. Feynman].

8.3

John Herschel 1792 - 1871 ja William Whewell 1794 1866

Tiedemiehiä, jotka tunnetaan myös tieteenfilosofiaa käsittelevistä töistä. Herschel mm. jatkoi
isänsä [ks. Herschel] tähtitieteellistä työtä. Tieteen tekeminen alkoi ammatillistua, ja vuonna
1833 Whewellin termi ’scientist’ korvasi termin ’man of science’ (ja joukon vanhempia termejä
kuten ’virtuosi’). Hän ymmärsi myös, että uusien käsitteiden luominen on tieteellisen edistyksen
edellytys.
• On liioiteltua sanoa että Whewell olisi keksinyt käsitteen käsitteen [ks. Zenon ja Khrysippos].
• Vuonna 1842 sanaseppo Wolmar S. Schildt (Wolmari Kilpinen, 1810-1893) keksi suomenkielisen sanan tiede.
Teoksessa A Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy (1830) Herschel esitti,
että tiede voi edetä havainnoista luonnon lakeihin ja teorioihin sekä induktion että hypoteesin
muodostuksen kautta [ks. Newton]. Tulokset hyväksytään vain jos ne ovat yhteensopivia havaintojen kanssa. Tutkijoiden tulee aktiivisesti etsiä teorioistaan vikoja ja rajoituksia; vain tämän
kestävät teoriat ovat hyväksyttäviä [ks. Popper].
• Monien muiden fysikaalisiin tieteisiin pohjaavien ajattelijoiden [esim. Popper] tavoin Herschel ei pitänyt luonnonvalinnan teoriaa [ks. Darwin] tieteellisenä (Physical Geography,
1861). Toisaalta hän välitti ideaa kielten evoluutiosta [ks. Rask, Grimm ja Bopp] Darwinille.
• Herschel esitti ensimmäisenä datapisteitä pistekaaviona [ks. Halley; Spencer ja Galton].
Herschel keksi tavan kehittää valokuvat aikaisempaa paremmin säilyviksi [vrt. Herschel] ja lanseerasi termit ’valokuva’ ja ’negatiivi’. Vuonna 1823 hän ehdotti, että alkuaineiden emissioviivoja
[ks. Fraunhofer] voisi käyttää niiden tunnistukseen, ja William Henry Fox Talbot (1800-1877)
kehitti ajatusta edelleen [ks. Kirchhoff]. Herschel myös laski kaksoistähtien ratoja ja kasvatti
sumumaisten kohteiden luetteloa tuhansilla (Catalogue of nebulae and clusters of stars, 1864).
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• Valokuvauksen kehittäjiä olivat myös Joseph Niépce ja em. William Talbot (Pencil of
Nature, 1844). Valotusajat olivat vielä pitkiä, minkä vuoksi esim. tähtitiede otti tekniikan
käyttöönsä vasta 1870-luvulla [ks. Kirchhoff]. Myös värikuvaus kehittyi myöhemmin [ks.
Maxwell]. Vuosisadan lopulla keksittiin filmirulla [ks. Edison].
• Herschel kannatti virheellistä yhden galaksin maailmankaikkeutta ja argumentoi — jälleen
virheellisesti — kaikkien sumujen olevan tähtijoukkoja [vrt. Kant; Hubble].
Tieteenhistoriaa tutkinut (History of the Inductive Sciences, 1837) Whewell loi oman tieteenfilosofiansa (Philosophy of the Inductive Sciences, 1840). Hänen tiedekäsityksensä vertautui virtaan, joka syntyy vähitellen sivujokien yhtyessä: kyse on ennemmin jatkuvasta prosessista kuin
sarjasta vallankumouksia. Edistysaskeliin liittyy usein jonkin uuden teknisen termin, käsitteen,
käyttöönotto. Merkittävä verifikaatiotekijä mallissa on teorioiden punoutuminen yhteen, konsilienssi (engl. consilience): kun havainnoista koottu teoria sopii yhteen muista havainnoista johdettujen tulosten kanssa, tutkija tietää olevansa oikeilla jäljillä [ks. Dewey; Carnap]. Whewellin
mallissa induktiivinen päättely on luova ja kokeileva prosessi, jota ei voi määritellä sääntöjen
avulla [ks. Mill]. Hän kannatti hypoteettis-deduktiivista –mallia [ks. Harvey; Popper]: tieteelliset
teoriat ovat hypoteeseja, jopa arvauksia, joiden totuudellisuus riippuu niistä johdettujen uusien
ennusteiden oikeellisuudesta. Whewellin näkemykset äkillisestä faktojen yhteen kietoutumisesta
pohjusti [Peircen] abduktio-käsitettä.
• Luovaan induktioon Whewell liitti termin ’colligation’, joka ei yleistynyt mutta joka otettiin
sata vuotta myöhemmin käyttöön historiatieteessä [ks. Collingwood].
Whewell piti tosiseikkojen ja teorioiden rajaa häilyvänä: kun teoria liitetään mukaan toiseen,
ylemmän tason teoriaan, sitä käsitellään tosiasiana. Ei myöskään ole olemassa täysin ’puhdasta’ tosiasiaa tai havaintoa, joka ei jollain tapaa liittyisi johonkin ideaan tai teoriaan, esim. aika,
avaruus tai numerot [ks. Russell; Quine]. Ero on psykologinen: ’tosiasian’ tapauksessa emme
tietoisesti kiinnitä huomiota näihin taustalla oleviin seikkoihin [ks. Mach; muusta tieteen psykologiasta, ks. Bessel; Peirce].
• Keplerin lait olivat Newtonille ’tosiasioita’, joista saattoi lähteä kehittelemään gravitaatioteoriaa [ks. Kepler; Newton]; samoin on laita Keplerin käyttämillä mittauksilla [ks. Brahe].

8.4

Joseph Henry 1797 - 1878

Fyysikko, joka tutki mm. sähköä [ks. Ampère], meteorologiaa [ks. Hooke ja Leeuwenhoek; Dalton;
Spencer ja Galton; Bjerknes ja Richardson] ja auringonpilkkuja [ks. Galileo; Wolf; Zeeman].
Vuonna 1832 Henry keksi itseinduktion, joka johti induktoriksi kutsuttuun virtapiiriin; induktion
yksikkö H on nimetty Henryn mukaan, 1 H = 1 Wb / A [ks. Maxwell]. Henry vaikutti myös
sähkömoottorin ja muuntajien kehitykseen [ks. Tesla].
• Vuonna 1830 Henry keksi tavan tehdä magneetilla sähköä, mutta koska ei julkaissut tuloksiaan, kunnia meni toisaalle [ks. Faraday]. Vuonna 1829 hän paranteli sähkömagneettia
[ks. Ampère].
Meteorologiassa Henry pyrki luomaan varoitusjärjestelmän myrskyjen [ks. Franklin] varalle. Lennätin tarjosi uuden mahdollisuuden laajojenkin sääilmiöiden kartoitukseen, ja Henry auttoikin Samuel Morsea (1791-1872) tämän lennätinhankkeessa [muista lennättimen keksijöistä, ks.
Wheatstone]. Viimeistään tässä vaiheessa releet tulivat käyttöön [ks. Ampère]. Puhelin [ks. Edison] ja radio [ks. Hertz] syrjäyttivät lennättimen muutamassa vuosikymmenessä.
• Tornadojen (trombien) kulun ennustaminen on tärkeää. Ne ovat sykloneja [ks. Maury]
paljon pienempiä mutta silti voimakkaita, lähinnä ukkospilviin liittyviä, pyörremyrskyjä.
Syöksyvirtaus (engl. downburst) on läheinen mutta hieman erilainen ilmiö.
• Claude Chappen (1763-1805) kehittämä optinen lennätin [ks. Francis Bacon] aloitti toimintansa Ranskassa 1793 ja ehti yhdistää useita kaupunkeja, ennen kuin sähköinen lankalennätin syrjäytti sen.
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• Morsen ensimmäinen morseaakkosilla lähetetty sanoma (”What hath God wrought?”) välitettiin Washingtonista Baltimoreen vuonna 1844.
• Ensimmäinen kaapeli Atlantin yli vedettiin 1858, toimiva 1866 [ks. Mayer, Joule, Clausius
ja Kelvin].
Vuonna 1845 Henry osoitti auringonpilkkujen olevan ympäristöään kylmempiä alueita. Pilkkumaksimin aikana aurinko on kuitenkin aktiivisemmillaan, ja muiden prosessien vaikutuksesta
pilkut eivät himmennä aurinkoa.
• Myöhemmin huomattiin, että aktiivinen aurinko on keskimäärin 0.1% kirkkaampi kuin pilkkuminimin aurinko. Ultravioletin säteilyn alueella aktiivinen aurinko on kymmenen kertaa
kirkkaampi, ja röntgensäteilyn alueella jopa 1000 kertaa kirkkaampi kuin pilkkuminimin
aurinko.

8.5

Charles Lyell 1797 - 1875

Geologi, jonka mukaan geologiset prosessit ovat historiallisina aikoina olleet yhtä hitaita kuin
nykyäänkin. Lyellin teoksen Principles of Geology (1830-33) alaotsikko oli Being an Attempt to
Explain the Former Changes of the Earth’s Surface by Reference to Causes Now in Operation.
• Lyellin oikeansuuntaisella ajattelulla oli ongelmansakin: hän piti myös teoriaa jääkausista
tarpeettomana.
Esim. eroosio [ks. Buffon] tunnettiin, ja Lyell argumentoi, että sade, joet, vuorovedet, maanjäristykset ja esim. tulivuoret muokkaavat maisemaa pitkien aikojen suomalla voimalla, ilman
erityistä tarvetta vedenpaisumuksille tms. katastrofeille. Geologien apuna oli William Smithin
(1769-1839; The Geological Map of England and Wales, 1815) kerrostumaoppi (stratigrafia), jossa
kivimuodostumat järjestetään ajallisesti niistä löydettyjen fossiilien [ks. Hooke ja Leeuwenhoek]
perusteella. Näin geologian rinnalla kehittyi myös fossiileja tutkiva paleontologia. Sen sijaan
planktoneista ja kasvillisuudesta syntyi fossiilisia polttoaineita [ks. Libavius; Buffon].
• Lyellin teoriassa maapallon täytyi olla miljoonia vuosia vanhan [ks. Mayer, Joule, Clausius
ja Kelvin]. Näin geologialla oli suuri vaikutus myös Darwinin teoriankehitykseen, vaikka
Lyell ei itse evoluutioon(kaan) juuri uskonut.
Stratigrafian vaatima laaja vertailutyö saatiin tehtyä 1800-luvulla, ja myöhemmin kerrosten iät
on pystytty myös kalibroimaan absoluuttisesti [ks. Rutherford]: maapallon iäksi on tarkentunut
noin 4,6 miljardia vuotta. Tämä aika jaetaan kivien ja fossiililöytöjen perusteella eoneihin (tai
aioneihin, engl. eon), maailmankausiin (era) ja kausiin (period). Eonit ennen 542 mvs (miljoonaa vuotta sitten) muodostavat prekambrisen (engl. Precambrian) ajan. Sen jälkeen alkaneen
nykyisen (fanerotsooinen) eonin kaudet jaetaan vielä epookkeihin (epoch). Alla luetellaan vain
nykyisen (kenotsooisen) maailmankauden epookit.
• Osa geologisista ajanjaksoista nimettiin jo 1800-luvulla. Esim. John Phillips (Smithin mukana kentällä kulkenut sisarenpoika) nimesi nykyisen eonin kolme maailmankautta vuonna
1860, ja Lyell itse eoseenin, mioseenin ja plioseenin.
Maapallon alkuaikojen prosesseista tiedetään vähiten; esim. alkuilmakehän koostumus on jossain määrin epäselvä [ks. Wright, Fisher ja Haldane]. Myöhemmin vaikuttaneista prosesseista
tiedetään enemmän. Esim. hiilidioksidi CO2 on kasvuhuonekaasu [ks. van’t Hoff ja Arrhenius]
ja lämmittää siten ilmastoa. Sama pätee metaaniin CH4 , joka oli tärkeä tekijä kun happea ei
vielä ollut ilmakehässä. Tulivuoret tuottivat hiilidioksidia ja elämä (ja mahdollisesti jotkut muut
prosessit) metaania. Mantereiden liike [ks. Wegener ja Holmes] on vaikuttanut maapallon albedoon [ks. Bethe], merivirtoihin [ks. Thompson; Maury; Stommel] ja — vuoristojen kautta
— tuuliin ja sateisiin. Sateet poistavat hiilidioksidia ilmasta ja eroosiota aiheuttamalla sitovat
hiiltä esim. karbonaatteihin (-CO3 ). Myös elämä sitoo hiiltä (esim. jurakauden kalkkikivestä ja
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liitukauden liitukivestä, ks. alla). Näin hiiltä siirtyy pitempiaikaiseen biogeokemialliseen kiertoon [ks. Priestley ja Ingenhousz]. Elämä ja sateiden aiheuttama eroosio tuottaa myös irtonaista
maa-ainesta [ks. Sachs], jolla on rooli tässä kierrossa. Tällaiset tekijät loivat jääkausijaksoja [ks.
Agassiz ja Croll] ja joskus myös lyhyempiä lämpöjaksoja. Paitsi että elämän tuottama happi vaikutti kehitykseen, myös esim. myrkyllisellä rikillä on voinut olla merkitystä. Geologisten kausien
vaihtumiseen liittyykin usein eri syistä johtuvia eliöiden joukkosukupuuttoja (engl. extinction
event), jotka näkyvät stratigrafiassa. Kaikkia näitä tekijöitä, alla olevasta (spekulatiivisesta ja
puutteellisesta) kuvauksesta puhumattakaan, ei tunnettu vielä Lyellin aikana.
• Nykyään ilmakehä on tärkein metaanin nielu juuri hapen ansiosta. Metaanille on olemassa
myös abioottinen selitys, Sabatier-reaktio: CO2 +4H2 → CH4 + 2H2 O. Tämä Paul Sabatierin (1854-1941; kemian Nobel vuonna 1912) vuonna 1897 löytämä reaktio vaatii energiaa,
mutta myös varastoi sitä.
– Teoriat fossiilisten polttoaineiden yleisemmästä abioottisesta alkuperästä, joita etenkin venäläiset [esim. Mendelejev] ovat kehitelleet, eivät ole uskottavia.
• Hiilidioksidin hapattama sadevesi reagoi kallioaineksen kanssa ja esim. syntyvä kalsiumkarbonaatti CaCO3 sedimentoitui merenpohjaan kalkkikiveä muodostaen [ks. Buffon; Berzelius].
Maapallon geologinen aika jaetaan neljään eoniin:
•
•
•
•

Hadeeinen eoni 4567 - 4000 mvs
Arkeeinen eoni 4000 - 2500 mvs
Proterotsooinen eoni 2500 - 542 mvs
Fanerotsooinen eoni 542 - 0 mvs

(1) Hadeeinen eoni
Maapallon synty oli kaoottinen tapahtuma [ks. Kant; Laplace]. Vaikka varhainen aurinko oli
nykyistä viileämpi [ks. Bethe], planeetan syntymekanismi ja hadeeisella eonilla jatkunut meteoriittipommitus [ks. Oort ja Kuiper] piti planeetan sulassa olomuodossa. Tämä synnytti sen
rautasydämen [ks. Oldham ja Mohorovičíc]. Vesi, joka oli aluksi höyrystyneenä ilmakehässä, saattoi olla peräisin meteoriiteista. Pommituksen lakkaaminen laski lämpötilaa ja vesihöyry tiivistyi
valtameriksi; tästä todistavat yli 4000 mvs vuotta vanhat zirkonikiteet. Meret olivat tärkeitä
maapallon vaipan konvektiolle [ks. Oldham ja Mohorovičíc] ja mantereita rakentavalle laattatektoniikalle. Mantereiden ansiosta hiilidioksidia alkoi sitoutua kiviin; esim. Venuksessa sateiden
puute piti ilmakehän hiilidioksipitoisuuden korkeana. Hiilidioksidi happamoitti myös valtameret
[vrt. Pasteur ja Koch]. Merivesi on joko aina ollut suolaista tai suola on tullut sateiden myötä
mantereilta [ks. Halley].
(2) Arkeeinen eoni
•
•
•
•

Eoarkeeinen mk 4000 - 3600 mvs
Paleoarkeeinen mk 3600 - 3200 mvs
Mesoarkeeinen mk 3200 - 2800 mvs
Neoarkeeinen mk 2800 - 2500 mvs

Arkeeinen eoni synnytti elämää [ks. Wright, Fisher ja Haldane]. Solujen esiasteet (engl. protocell)
eivät olleet itsenäisiä olioita, ja alkeellisen geneettisen koodin [ks. Crick ja Watson] synnyttyäkin sen muutokset levisivät horisontaalisti [ks. Beadle, Tatum ja Avery]. On epävarmaa, millä
mekanismilla varhainen elämä sai tarvitsemansa energian (mahdollisuuksia on useita). Tämä
kehitys huipentui LUCAan (engl. Last Universal Common/Communal/Cellular Ancestor), jolla
oli jo hallussaan alkeelliset versiot moderneista biokemiallisista mekanismeista, ja josta kaikki
myöhempi elämä periytyy [ekstremofiileista, ks. Pasteur ja Koch].
Ensimmäiset tumattomat [ks. Schleiden ja Schwann] bakteerit ilmaantuivat 3200 mvs. Noin 3000
mvs yhteyttävät [fotosynteesistä, ks. Priestley ja Ingenhousz; N. T. de Saussure; Fischer] syanobakteerit alkoivat vapauttaa ilmakehään (myrkyllistä) happea, koska hyödynsivät prosessissa
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vettä [ks. Calvin ja Mitchell]. Ensimmäisten happea tuottaneiden eliöiden oli itse saatava energiansa anaerobisesti, koska hapen käyttöön ei oltu vielä sopeuduttu. Varhainen elämä on voinut
perustua esim. vetyyn (H) ja hiilidioksidiin; syvällä maan sisuksissa on tällaista metaania kehittävää elämää vieläkin. Myös rikkivetyä (H2 S) hyödyntävä ja rikkiä (S) vapauttava elämä olisi
ollut mahdollista jo tähän aikaan [ks. Fischer].
(Hyvin vaatimatonta elämää voi olla Mars-planeetalla, jonka ilmakehästä on löytynyt metaania.
Tosin tässäkin em. Sabatier-reaktio pitää huomioida. Vastaavasti Venuksen ilmakehästä vuonna
2020 löytyneen fosfiinin (PH3 ) tulkinta elämän merkiksi oli ennenaikaista.)
Maapallo jäähtyi varsin nopeasti, koska ensimmäinen jääkausijakso koettiin jo 2900-2800 mvs.
Varhaiset syanobakteerien muodostamat stromatoliitit syntyivät noin 2700 mvs. Noin 2600 mvs
alkanut ja seuraavalle eonille jatkunut raudan hapettuminen [ks. Lavoisier] loi rautamuodostumia
(engl. Banded Iron Formations, BIF). Rauta liukeni veteen merien hapettomissa syvyyksissä.
Kun tällainen vesi ajautui lähemmäksi happea, rauta ruostui eikä enää liuennut veteen. Tämä
johti rautamalmin rikastumiseen geologisesti. Samanaikainen muu sedimentoituminen selittää
muodostumien juovikkuuden. Tektoniikka on tuonut tämän malmin maan pinnalle [ofioliiteista,
ks. Wegener ja Holmes].
(3) Proterotsooinen eoni
• Paleoproterotsooinen mk 2500 - 1600 mvs
• Mesoproterotsooinen mk 1600 - 1000 mvs
• Neoproterotsooinen mk 1000 - 542 mvs
(3a) Paleoproterotsooinen mk
•
•
•
•

Sideros [Siderian] 2500 - 2300 mvs
Rhyax [Rhyacian] 2300 - 2050 mvs
Oroseira [Orosirian] 2050 - 1800 mvs
Statheros [Statherian] 1800 - 1600 mvs

Proterotsooisella eonilla syntyi (lähes) nykyisen kaltainen happirikas ilmakehä, joka tarjosi elämälle uuden energialähteen ja kiihdytti evoluutiota. Hapen määrä kasvoi ilmakehässä noin 2420
mvs (engl. Great Oxidation Event). Ilmakehän happi mm. suojasi maapallon vesivaroja: vaikka
auringon ultraviolettisäteily hajotti vettä (fotolyysi), vapautunut vety ehti reagoida ilmakehän
hapen kanssa (uutta vettä muodostaen) ennen kuin hävisi (hyvin kevyenä) avaruuteen.
Raudan lisäksi happi alkoi reagoida myös ilmakehän metaanin kanssa. Tämän kasvihuonekaasun
väheneminen johti ensimmäiseen huomattavan kylmään ’sohjopallomaahan’ noin 2350-2220 mvs.
Tätä edisti se, että jäätiköiden kiihdyttämä eliöiden sedimentoituminen vähensi myös ilmakehän
hiilidioksidia. Ilmakehän happeakaan ei enää kulunut entiseen malliin eliöiden hajottamiseen.
Jääkausijakso päättyi kun tulivuorenpurkaukset palauttivat riittävästi hiilidioksidia ilmakehään.
Rautamuodostumien synty lakkasi noin 2200 mvs, kun rautaa ei enää ollut vapaana. Mm. Suomen kallioperästä löytyvä mustaliuske on 2200-1800 mvs elämän tuottamaa hiilipitoista merisedimenttiä. Viimeisiä rautamuodostumia syntyi hetkellisesti vielä 1800 mvs.
Suvulliseen lisääntymiseen [ks. Wright, Fisher ja Haldane] kykenevät tumalliset solut ilmaantuivat myös noin 1800 mvs. Yksisoluisissa eliöissä tumattomia bakteereja seurasi tumalliset alkueliöt, protistit. Solujen kyky toimia yhdessä kehittyi. Aluksi kyse oli samanlaisten solujen löyhistä
yhdyskunnista (engl. protist colony).
(3b) Mesoproterotsooinen mk
• Calymma [Calymmian] 1600 - 1400 mvs
• Ectasis [Ectasian] 1400 - 1200 mvs
• Stenos [Stenian] 1200 - 1000 mvs
Näiden kausien ajoituksessa ja niihin liittyvissä tapahtumissa on vielä epävarmuutta, mutta
yleisesti puhutaan ’tylsästä miljardista’ johon kuuluu koko mesoproterotsooinen maailmankausi
ja osia edellisestä ja jälkimmäisestä.
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(3c) Neoproterotsooinen mk
• Tonus [Tonian] 1000 - 850 mvs
• Kryogeeni [Cryogenian] 850 - 635 mvs
• Ediacara [Ediacaran] 635 - 542 mvs
Ensimmäiset monisoluiset organismit erikoistuneilla soluilla olivat vedenalaiset kasvit 900 mvs.
Sienieläimet olivat ensimmäiset eläimet noin 800 mvs. Toinen kylmä ’sohjopallomaa’ noin 720-635
mvs syntyi kasvien varastoidessa itseensä ilmakehän hiiltä (hiilidioksidia vähentäen). Siihen liittyi
jonkinasteista eliöiden joukkotuhoa. Myös tämä kausi päättyi tulivuoriaktiviteettiin. Hermostot
kehittyivät noin 700 mvs ensimmäisille meduusoille. Eliöiden bilateraalinen symmetria kehittyi
noin 630 mvs.
Otsoni [ks. Bjerknes ja Richardson] löydettiin alemmasta ilmakehästä ja tunnistettiin O3 :ksi
1800-luvun puolivälin tienoilla. Vapaasta hapesta noin 600 mvs syntynyt otsonikerros esti haitallisen ultraviolettisäteilyn pääsyn maanpinnalle ja mahdollisti elämän siirtyminen kuivalle maalle.
Eläinfossiilit ediacaran loppuvaiheesta, noin 575 mvs alkaen, ovat erityisen tunnettuja. Suuri
muutos oli kuitenkin vasta tulollaan.
(4) Fanerotsooinen eoni
• Paleotsooinen [Paleozoic] mk 542 - 252 mvs
• Mesotsooinen [Mesozoic] mk 252 - 66 mvs
• Kenotsooinen [Cenozoic] mk 66 - 0 mvs
(4a) Paleotsooinen mk
•
•
•
•
•
•

Kambri [Cambrian] 542 - 488 mvs
Ordoviikki [Ordovician] 488 - 440 mvs
Siluuri [Silurian] 440 - 420 mvs
Devoni [Devonian] 420 - 359 mvs
Hiili [Carboniferous] 359 - 299 mvs
Permi [Permian] 299 - 252 mvs

Paleotsooinen maailmankausi alkoi kambrikauden lajiräjähdyksellä 542–530 mvs. Tällä kaudella syntyivät myös ensimmäiset selkärankaiset eliöt, kalat. Hyvin säilyneitä fossiileja löydettiin
Burgess Shalesta, Kanadasta, vuonna 1909. Chengjiangissa, Kiinassa, on ehkä vieläkin parempi
tämän ajan fossiilikokoelma.
Eliöt kehittyivät edelleen ordoviikkikauden radiaatiossa. Luukaloista (480 mvs) kehittyi mm.
varsieväkalat (440 mvs). Yksinkertaisempien eliöiden maatuneet jäännökset muodostivat rapautuneen kiviaineksen kanssa ravinnerikkaan maaperän [ks. Sachs]. Näin itiökasvit alkoivat vallata
maata juuri ennen siluurikautta.
Jättiläispuut sitoivat ilmakehän hiilidioksidia niin paljon, että ensimmäinen suuri joukkosukupuutto määrittää siluurin alun 440 mvs. Ordovikin loppupuolella alkanut jääkausijakso kesti
koko siluurin ajan eli 450-420 mvs. Jääkaudet eivät enää olleet yhtä totaalisia kuin edellisellä
maailmankaudella.
Devonikauden lopulla varsieväkaloista kehittyi maaselkärankaiset lajit (engl. tetrapod) 360 mvs.
Välimuodoilla (’fishapod’, esim. Tiktaalik-suku, 375 mvs) oli sekä kidukset että alkeelliset keuhkot [keuhkokaloista, ks. Darwin]. Toinen joukkosukupuutto johti hiilikauteen.
Hiilikauteen vaikutti jääkausijakso 360-289 mvs ja suuren yhtenäismantereen, Pangean, muodostuminen. Kivihiili [ks. Fu Hao; Theofrastos; Black ja Watt] syntyi. Kun merenpinnan korkeus
vaihteli jäätiköiden kasvaessa ja sulaessa, uusien vuoristojen reunoille syntyneet alangot peittyivät ajoittain veden alle. Turpeen muodostuksella alkanut prosessi (engl. coalification) jatkui
pitkään, koska jatkuvasti nouseva vuoristo painoi myös alankoa alas orgaanisen aineksen kerään-
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tyessä3 . Näin syntyi ruskohiiltä, bitumista hiiltä ja viimein antrasiittia, jonka hiilipitoisuus on yli
90%. Maatumisen estyminen nosti ilmakehän happipitoisuuden jopa 35%:iin; tämä mahdollisti
mm. jättiläishyönteiset. Pangea oli valmis noin 335 mvs. Ensimmäiset maaselkärankaiset olivat
sammakkoeläimiä (amphibians). Niistä kehittyi matelijoita 320 mvs vesikalvollisen munimisen
myötä. Osa matelijoista kehittyi ’nisäkäsliskon’ suuntaan: synapsidit kehittyivät 310 mvs.
Paljassiemeniset kasvit syntyivät permikaudella. Kun synapsidejä seurasi terapsidit 270 mvs, voitiin jo puhua muinaisnisäkkäistä (engl. proto-mammals). Veteen verrattuna ilman suuret lämpötilavaihtelut johtivat tasalämpöisten [ks. van’t Hoff ja Arrhenius] eläinten, kynodonttien, kehitykseen 260 mvs. Tämä mahdollisti esim. aivojen toiminnan monimutkaistumisen.
Maailmankausi päättyi 252 mvs kolmanteen eli permikauden massiiviseen joukkotuhoon, joka
johtui Keski-Siperian miljoona vuotta jatkuneiden laakiobasalttipurkausten [ks. Alvarez] aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä.
(4b) Mesotsooinen mk
• Trias [Triassic] 252 - 200 mvs
• Jura [Jurassic] 200 - 145 mvs
• Liitu [Cretaceous] 145 - 66 mvs
Mesotsooiseen maailmankauteen liittyi ilmakehän korkea hiilidioksidipitoisuus ja lämmin ilmasto. Matelijoista kehittyi dinosaurukset 230 mvs ja kynodonteista nisäkkäät 210 mvs. Varhaiset nisäkäsnaaraat munivat, vaikka (määritelmällisesti) imettivät poikasiaan (nokkaeläimet tuottavat
vieläkin munia, vaikka ovat nisäkkäitä). Neljäs suuri joukkosukupuutto määrittää Trias-kauden
lopun.
Pienten merielävien kuorten sedimentoituminen jurakautisiin merenpohjiin synnytti kalkkikiveä
[ks. Berzelius]. Sedimentoitumista edisti merenpinnan tason nousu Pangean hajoamisen (merenalaisten vuoristojen nousun) vuoksi. Lisääntyneellä tulivuoriaktiviteetilla oli myös lannoittava
vaikutus. Linnut eriytyivät dinosauruksista 150 mvs [ks. Darwin] ja eläviä jälkeläisiä synnyttävät
istukkanisäkkäät kehittyivät 145 mvs. Samoihin aikoihin syntyivät myös vivipaariset pussieläimet. Myöhäisellä jurakaudella kehittyivät koppisiemeniset kasvit kukkineen ja hedelmineen.
Lämmin ilmasto johti korkeaan meriveden pintaan ja alensi veden kykyä sitoa happea. Kylmää
vettä ei myöskään ollut synnyttämään happea tuovia merivirtoja syvemmällä meressä. Näin merenpohjalle vajonnut ja normaalia runsaampi planktonaines ei maatunut. Maaöljy ja maakaasu
syntyivät aineksen sedimentoituneesta kahdessa suuressa pulssissa jura- ja liitukaudella noin 155100 mvs. Maaöljy on erilaisten hiilivetyjen seos ja maakaasu on suurimmaksi osaksi yksinkertaisinta hiilivetyä, metaania (hiilivedyissä on pelkkää hiiltä ja vetyä). Maakaasun muodostuminen
vaatii suurempaa lämpötilaa ja siten syvempää hautautumista kuin maaöljyn. Osa metaanista
on metaanihydraattina (ks. alla).
(Yhä vieläkin pieni osa planktonkasvillisuudesta välttää lahoamisen hautautumalla meren pohjaan. Toisaalta alas vajoava materia, merilumi (engl. marine snow), ylläpitää elämää syvissä
vesissä.)
Kalkkivien sijaan erityisen lämpimällä liitukaudella syntyi liitukiveä [ks. Berzelius]. Pölyttäjähyönteiset ilmaantuivat ja ruohokasvien yleistyessä myös kasveja syöviä eläimiä kehittyi lisää.
Viides suuri joukkosukupuutto määrittää liitukauden lopun. Siihen liittyy Deccanin laavapurkaukset ja asteroidin törmäys [ks. Alvarez].
Kädelliset [ks. Linné] erottautuivat omaksi ryhmäkseen 70 mvs ja siirtyivät puihin. Hedelmien
hyödyntämisen vuoksi näöstä tuli hajua tärkeämpi aisti. Myös hyönteisten ja kukkien välille
syntyi värikoodaukseen perustuvaa yhteistyötä [ks. Camerarius ja Hales]; väreillä on merkitystä
[ks. Young ja Fresnel; Helmholtz].
(4c) Kenotsooinen mk
• Paleogeeni [Paleogene] 66 - 23 mvs
3 Dartnell

(2019)

292

LUKU 8. NYKYAIKAISEN TIETEEN SYNTY 1830-1900
– Paleoseeni [Paleocene] 66 - 56 mvs
– Eoseeni [Eocene] 56 - 34 mvs
– Oligoseeni [Oligocene] 34 - 23 mvs

• Neogeeni [Neogene] 23 - 1.8 mvs
– Mioseeni [Miocene] 23 - 5,3 mvs
– Plioseeni [Pliocene] 5,3 - 1,8 mvs
• Kvartääri [Quaternary] 1,8 - 0 mvs
– Pleistoseeni [Pleistocene] 1,8 mvs - 11 500 vs
– Holoseeni [Holocene] 9 500 eaa. Kenotsooinen maailmankausi on nisäkkäiden aikaa. Paleoseenin-eoseenin lämpöhuippu, joka kesti vain noin 200 000 vuotta, saattoi olla seurausta metaanihydraatin (4CH4 ·23H2 O) vapautumisesta. Tätä jäätyneen veden kiderakenteeseen sitoutunutta metaania (metaaniklatraattia, ’palavaa jäätä’) on merien ja syvimpien järvien sedimenteissä, mutta myös arktisessa ikiroudassa [ks.
Boyle]. Lämpöhuipun jälkeen alkoi hidas kehitys kohti uutta (eli nykyistä) jääkausijaksoa.
Paleogeenin loppupuolella ruohokasvit alkoivat levitä, ja niitä syövät kavio- ja sorkkaeläimet
kehittyivät. Vähäinen hiilidioksidi pakotti jotkut kasvit fotosynteesin tehostamiseen; puhutaan
C4-kasveista. Niitä alkoi ilmaantua varsinkin 8 miljoonaa vuotta sitten.
Kvartäärikausi on ihmisen suvun aikaa. Jääkausijakson aloittaneen pleistoseenin loppuvaiheen
megafaunan sukupuuttoon vaikutti ihminenkin: Euroopasta hävisivät mm. luolaleijona ja -karhu
sekä käyräsapelikissa. Sen sijaan koiran kaikkiruokainen esi-isä, harmaasusi, menestyi. PohjoisAmerikasta hävisivät siellä kehittyneet hevonen ja kameli, jotka olivat kuitenkin ehtineet levitä
Euraasian puolelle ennen ihmisen päinvastaista muuttoa. Etelä-Amerikan laama ja alpakka ovat
kamelieläimiä.
Holoseeni on jäätiköitymisten välistä aikaa; mm. ilmakehän hiilidioksidipitoisuus alkoi taas kasvaa. Tänä aikana ihminen on mm. jalostanut modernit viljakasvit villeistä ruohokasveista.
Antroposeeni ei ole virallinen termi, mutta sitä on ehdotettu kuvaamaan ilmakehän hiilidioksidimäärän teollistumisen myötä alkanutta kasvua. Antroposeenin alku voitaisiin liittää myös maatalouteen ja kaupungistumiseen, jotka monipuolistivat tarjolla olevia elinympäristöjä [ks. Elton].
Tällöin se alkaisi jo hyvin aikaisessa holoseenin vaiheessa. Jos kriteerinä on laajamittainen tulen
käyttö, antroposeeni alkaisi jo pleistoseenin aikana.

8.6

Friedrich Wilhelm Bessel 1784 - 1846

Tähtitieteilijä ja matemaatikko. Bessel kehitti järjestelmän tähtien paikan määritykseen [ks.
Brahe] ja laajensi näin tähtien luettelon 50 000 kohteeseen (Astronomische Untersuchungen,
1842). Hän mittasi myös tähtien etäisyyksiä [ks. Newton].
• Besselin entinen opiskelija Friedrich Wilhelm August Argelander (1799-1875) tunnetaan
muuttuvien tähtien varhaisena tutkijana ja mm. auringon ominaisliikkeen arvioijana [ks.
Herschel]. Hän toimi sekä Turun että Helsingin observatorioiden johtajana.
– Vuonna 1834 valmistunut Helsingin observatorio korvasi vuoden 1827 Turun palossa
menetetyn rakennuksen. Argelander suunnitteli sen yhdessä arkkitehti Johann Carl
Ludwig Engelin (1778-1840) kanssa. Engel vaikutti laajemminkin Turussa ja Helsingissä.
Vuonna 1838 Bessel määritteli ensimmäisenä tähden, 61 Cygnin, etäisyyden, n. 11 valovuotta,
vuotuisella parallaksimittauksella [vrt. Huygens]. Menetelmä perustuu maapallon muuttuvaan
sijaintiin puolen vuoden välein auringon eri puolilla: mitä suurempi radan säde, sitä kauempana
olevien kohteiden etäisyyksiä pystyy mittaamaan. Se ei toimi esim. kaukaisten galaksien tapauksessa, ja 61 Cygnikin valittiin mittauskohteeksi sen suhteellisesta läheisyydestä kertovan suuren
ominaisliikkeen [ks. Halley; Herschel] johdosta.
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• 61 Cygni on kaksoistähti [ks. Herschel], ja etäisyyden mittaus mahdollisti tähtien keskinäisen etäisyyden laskemisen, ja tämä edelleen tähtien massan laskemisen [ks. Newton].
• Myös Thomas Henderson (1798-1844) ja Friedrich von Struve (1793-1864) mittasivat samoihin aikoihin tähtien etäisyyksiä samalla menetelmällä.
Planeettojen liikkeitä tutkiakseen Bessel kehitti nimellään kulkevat funktiot differentiaaliyhtälöiden ratkaisemiseen; funktioille löytyi myöhemmin paljon muitakin sovelluskohteita.
Bessel havaitsi, että ihmisten väliset fysiologiset erot saattoivat vaikuttaa tarkkoihin mittauksiin,
ja hän pyrki korjaamaan näistä johtuvia virheitä [psykofysiikasta, ks. Helmholtz; Wundt].

8.7

Auguste Comte 1798 - 1857

Varhainen sosiologi [ks. Ibn Khaldun; Leibniz]. Comten empiristinen [ks. Hume] positivistinen
tieteenfilosofia oli pitkään vaikutusvaltainen [ks. Mach; Carnap]. Hän julkaisi kirjoituksiaan otsikon Cours de philosophie positive (1830-42) alla. Adolphe Quetelet (1796-1874) tutki keskivertoihmistä [tilastotieteestä, ks. Gilbert; Laplace; Gauss] ja kriminologiaa [ks. Bentham; Westermarck] positivismin hengessä. Hänen oppilaansa Pierre François Verhulst (1804-1849) pohjusti
väestötiedettä [demografiaa; ks. Malthus ja Ricardo; Elton].
• Termiä positivismi käytti ensimmäisenä Claude Henri Saint-Simon (1760-1825), mutta
Comtea pidetään itse filosofian muotoilijana [ks. myös Hume]. Oikeuspositivismi eli legalismi on hieman eri asia [ks. Bentham; James].
• Positivismi edusti usein empirismin äärimuotoa, fenomenalismia, jossa voidaan puhua vain
tietoisuuden [ks. Descartes] sisällöstä [ks. Mach]. Comte ei esim. uskonut, että tähtien
toiminnan periaatetta voitaisiin ratkaista [vrt. Fraunhofer; Kirchhoff].
Comte jakoi ihmiskunnan kehityksen uskonnolliseen, metafyysiseen ja tieteelliseen (positivistiseen) vaiheeseen: maailman selityksiä etsittiin ensin jumalista, sitten esim. substansseista tai
päämääräsyistä, ja lopuksi empiirisistä havainnoista ja lainalaisuuksista. Empiristinen positivismi korosti luonnontieteiden ja niiden sovellutusten arvoa: tieteen tulee ”tietää nähdäkseen ennakolta voidakseen toimia”. Toisaalta pelkkä välittömän hyödyn tavoittelu pysäyttää kehityksen.
• Kulttuuriantropologit joko löysivät tukea Comten ajatukselle uskonnosta tieteen esiasteena
[ks. Tylor, Tarde ja Baldwin] tai sitten eivät [ks. Durkheim].
• Moderni psykologia erottaa intuitiiviset ja koeteltavat (realistiset) arkipäivän uskomukset
teoreettisemmista reflektiivisistä ja ’etäisistä’ (mytologisista) uskomuksista. Kaikki Comten
vaiheet liittyvät jälkimmäiseen tyyppiin. Tiede eroaa kuitenkin muista vaatiessaan todisteita.
– Moderni filosofia, ja siten myös metafysiikka, voi olla myös tieteellistä.
• Filosofiassa sen paremmin vanhat [ks. Peirce; James] kuin uudet [ks. Wittgenstein; Ramsey]
pragmatistit eivät korosta metafysiikkaa, ja sama pätee tietenkin eksplisiittisesti positivismiin liitettyihin suuntauksiin [ks. Carnap]. Toisaalta esim. Carnap itse harrasti metafysiikkaa ’kevyellä’ tavalla.
Vuonna 1838 Comte, joka oli kiinnostunut tieteiden luokittelusta [ks. Kant], lanseerasi termin
’sosiologia’. Hänelle kyse oli luonnontieteestä, joka vertautui biologiaan kuin tämä kemiaan [ks.
nomoteettisista tieteistä, ks. Dilthey ja Windelband]. Psykologialle Comte ei antanut arvoa syistä, jotka muistuttavat myöhempää behaviorismia [ks. Watson]. Ihanneyhteiskuntaa johtaisivat
sosiologien neuvostot [ks. Platon], ja Comte perusti oppinsa ympärille myös uskonnon. Sosiologian varsinaiset perustajat löytyvätkin muualta [ks. Marx; Durkheim; Simmel; Weber].
• Myös Bolzano [ks. Cauchy] luokitteli tieteitä (Wissenschaftslehre, 1837).
• Sosiologia tutkii ihmisten vuorovaikutusta ja käyttäytymistä sosiaalisina olentoina sekä —
siihen liittyen — yhteiskuntien rakennetta, toimintaa ja muutosta. Mikä on yhteiskuntarakenteen ja ihmisyksilöiden suhde?
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Oppineiden ja työnjohtajien väliin oli syntymässä uusi, teoriaa ja käytäntöä yhteen sovittava
insinöörien luokka [ks. Black ja Watt; Brunel]. Comten mukaan tästä seuraava taloudellinen kehitys korvaisi ’soturiyhteiskunnan’ [ks. Smith; Kant; Clausewitz]. Hän tutki myös traditioita, so.
kuolleiden ihmisten jälkeensä jättämää ja alati kasautuvaa painolastia [kulttuurievoluutiosta, ks.
Tylor, Tarde ja Baldwin]. Esitettiin, että tämä kulttuuri hävittäisi vähitellen biologisen ihmisluonnon [ks. Mill]. Kulttuuriantropologia otti ajatuksen tosissaan [ks. Boas ja Landtman]. Myös
emergenssin käsitettä on (väärin)käytetty tällaisessa ajattelussa [ks. Popper].
• Vuonna 1841 Helmuth von Moltke (1800-1891) esitti, että rauhanaikaisen tuottavan työn
estyminen tulee enenevässä määrin vähentämään sotia [vrt. Rochau ja Renan].
Tilastotieteen menetelmiä sovellettiin myös ihmisjoukkoihin [ks. Petty; Halley], ja Quetelet määritteli keskivertoihmisen (ransk. l’homme moyen) teoksessa Sur l’homme et le developpement de
ses facultés (1835). Hänen uusi painoindeksinsä huomioi painon riippuvuuden pituudesta. Samalla tilastot vahvistivat murrosiän kasvupyrähdyksen olemassaolon [ks. Piaget]. Quetelet tutki
myös kriminologiaa [ks. Westermarck] ja osoitti, että ihmisrodut [ks. Blumenbach] eivät tilastollisesti poikenneet suuresti toisistaan [ks. Boas ja Landtman, vrt. Agassiz ja Croll].
• Louis-René Villermé (1782-1863) oli osoittanut että köyhyyden tuottama aliravitsemus ehkäisee ihmisten pituuskasvua (Mémoire sur la taille de l’homme en France, 18294 ).
• Ylipaino (engl. overweight) ja etenkin liikalihavuus (obesity) ovat terveysongelmia [ks. Fisher ja Keynes; Fleming]. Lihasmassa ei kuitenkaan ole ongelmallista, eikä sisäelinrasva yhtä
vaarallista kuin ihonalaisrasva. Liikunta alentaa painon lisäksi myös lihavuuden periytyvyysastetta [ks. Wright, Fisher ja Haldane].
Verhulst tutki valtioiden asukasmäärien N kasvua ja rajoja. Hänen määrittelemänsä logistinen
funktio oli rajoitettu kasvufunktio [vrt. Malthus ja Ricardo]: vaikka alussa hidas kasvu kiihtyy
eksponentiaaliseksi, käännekohdassa (engl. inflection point) kasvu hidastua uudestaan ja lopulta
pysähtyy. Syntyvää S:n muotoista käyrää kutsutaan sigmoidiseksi. Differentiaaliyhtälössä
dN
rN 2
= rN −
dt
K
r on kasvuvauhti ja K ympäristön kantokyky. Kun N < K, ensimmäinen termi hallitsee ja
väestö kasvaa. Arvolla N = K kasvu pysähtyy. Kun N > K, toinen, negatiivinen termi, hallitsee
ja väestö vähenee. Kaavassa yhdistyy sekä positiivinen että negatiivinen takaisinkytkentä [ks.
Black ja Watt; Maxwell], jotka ovat tärkeitä ekologiassa [ks. Linné; Humboldt; Darwin; Spencer
ja Galton; Elton].
• Benjamin Gompertz (1779-1865) oli kehittänyt ensimmäisen sigmoidisen funktion vuonna
1825. Se ei ollut symmetrinen logistisen funktion tavoin. Myöhemmin logistisille funktioille
pyrittiin löytämään mahdollisimman yleinen kaava [ks. Shannon ja Wiener].
• Logistinen funktio liitettiin autokatalyyttisiin kemiallisiin reaktioihin [ks. van’t Hoff ja
Arrhenius].
Logistisen funktion lisäksi määriteltiin myös rajattu (engl. confined) eksponentiaalinen kasvu
dN
= r(K − N )
dt
jossa kasvu on nopeaa kun N < K, ja käyrän muoto siten ei-sigmoidinen, vaikka päädytään
samanlaiseen käyttäytymiseen kun N > K. Funktio on liitetty mm. kasvavien panostusten vähenevään voimaan [ks. Malthus ja Ricardo]. Ekologian ja väestötieteen lisäksi kasvufunktioita on
käytetty myös mm. teknologian siirron ja diffuusion tutkimuksessa.
Tilastollisia tunnuslukuja eli keskilukuja (esim. keskiarvo) ja hajontalukuja (muuttujan vaihtelun mittoja, esim. keskihajonta) on useita erilaisia. Oikeaan tunnuslukuun vaikuttavat aineiston
4 Annales
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mitta-asteikko ja jakauma. Edellisiä ovat (1) luokittelu- eli laatueroasteikko (mies/nainen/muu),
(2) järjestysasteikko (kandidaatti/maisteri/tohtori), (3) välimatka-asteikko (lämpötila Celsiusasteina tai esim. vuosiluvut) ja (4) suhdeasteikko (lämpötila kelvineinä, vuositulot). Normaalijakauman [ks. Bernoulli ja Bayes] lisäksi on esim. Poissonin jakauma [ks. Gauss], log-normaalijakauma [ks. Spencer ja Galton], Maxwellin jakauma [ks. Maxwell; Boltzmann] ja potenssilakijakauma [ks. Marshall] ja paljon muita. Normaalijakauma on muita ’paremmin’ käyttäytyvä; se
ei ole paksuhäntäinen (engl. fat-tailed) eikä vino (skewed).
• Tunnetuin keskiluku on aritmeettinen keskiarvo. Se on kuitenkin herkkä poikkeaville havaintoarvoille eikä kuvaa hyvin esim. vinoa jakaumaa. Tämän vuoksi on myös geometrinen
[ks. Cauchy; Spencer ja Galton], harmoninen, neliöllinen ja painotettu keskiarvo. Toisenlainen keskiluku on moodi eli tyyppiarvo, so. se muuttujan arvo, jota aineistossa on eniten.
Numeeristen asteikkojen lisäksi se sopii myös luokitteluasteikolle. Vastaavasti mediaani on
se muuttujan arvo, jota pienempiä ja suurempia arvoja on yhtä monta. Se sopii myös järjestysasteikolle.
– Aikasarjojen tasoittamiseen käytetty liukuva keskiarvo on jotain muuta.
• Vaihteluväli, so. maksimin ja minimin erotus, on yksinkertaisin hajontaluku, ja sopii järjestysasteikollekin. Jo Gaussin tuntema keskihajonta (standard deviation, σ) kertoo tarkemmin, miten hyvin keskiarvo kuvaa joukon yksilöitä [varianssista σ 2 , ks. Wright, Fisher ja
Haldane].
– Vaikka aritmeettinen keskiarvo olisi sama, korkeampi varianssi alentaa geometrista
keskiarvoa.
• Mitta-asteikot jakaantuvat kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin asteikkoihin.
– Suhde- ja välimatka-asteikolliset muuttujat ovat kvantitatiivisia eli numeerisia (määrällisiä) muuttujia. Jos muuttujat ovat jatkuvia, ne tulee luokitella ennen alla mainittuja analyysejä.
– Luokittelu- ja järjestysasteikolliset muuttujat ovat kvalitatiivisia eli kategorisia muuttujia. Niille ei voi laskea keskiarvoja, vaikka arvot koodattaisiin numeroina.
∗ Mielipideasteikko eli nk. Likert-asteikko [ks. Fisher ja Keynes] on järjestysasteikko, joka voidaan joissain tapauksissa tulkita määrälliseksi.
Kuvailevassa tilastotieteessä esim. opettaja esittelee oppilaiden tenttituloksia tunnusluvuilla ja
tilastografiikalla. Havaintoihin perustuva analyysi (engl. inferential statistics) on vaativampaa.
Tärkeä käsite on otanta, perusjoukosta poimitut havaintoyksiköt. Perusjoukon parametreja, esim.
jonkun suureen (tuntematonta) keskiarvoa, vastaa otannassa tunnusluku (esim. otoskeskiarvo).
Otannan on oltava sekä riittävän suuri mahdollistaakseen luotettavan analyysin että riittävän
pieni datan keräämisen ja analyysin vaativuuden näkökulmasta. Tärkeä on myös otannan edustavuus, joka saavutetaan yleensä satunnaisotannalla. Näin voidaan estimoida esim. koko väestön
painoindeksiä (ks. yllä). Tavallisesti halutaan myös selvittää, eroavatko eri ryhmät — esim. sukupuolet tai yhteiskuntaluokat — toisistaan tutkittavan ilmiön suhteen. Usein tutkitaan, onko
jollain interventiolla, esim. uudella lääkkeellä, vaikutusta. Kehittyvä matematiikka [ks. Spencer
ja Galton] synnytti merkitsevyystestejä, hypoteesin testausta ja luottamusvälien määrittämistä
[ks. Wright, Fisher ja Haldane]. Aineiston mitta-asteikko vaikutti siihen, mitä menetelmiä oli
mahdollista käyttää.
• Suomen kielessä voidaan puhua myös kuvailevasta ja selittävästä analytiikasta.
• Kokeita tutkiva opettaja tekee kokonaistutkimusta otantatutkimuksen sijaan.
Positivismi vaikutti naturalistisen ja realistisen taiteen ja taideteorian syntyyn [ks. Marx; James].

8.8

Charles Wheatstone 1802 - 1875

Fyysikko ja keksijä, joka tunnetaan sähköteknisestä keksinnöstä vuodelta 1843: nk. Wheatstonen
sillan avulla voidaan mitata tarkasti vastusten resistanssia [ks. Ohm]. Keksintö vaikutti mm.
lennättimen [ks. Henry] ja kemian [ks. Faraday; van’t Hoff ja Arrhenius] kehitykseen [sähköpiirejä
kehitti edelleen Kirchhoff].
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• Lennättimellä oli useita keksijöitä ja kehittelijöitä, ja Wheatstone oli yksi heistä. Ensimmäinen viestinlähetys onnistui 1837, ja laitteen avulla tehtiin käytännön poliisityötä jo
1845. Wheatstonen yhteistyökumppani William Fothergill Cooke (1806-1879) puhui ’tiedon valtatiestä’ 1842. Lennätintä on kutsuttu viktoriaaniseksi internetiksi vuosina 18371901 hallinneen Iso-Britannian kuningattaren mukaan. Esim. pörssi [ks. Petty] hyödynsi
lennätintä aivan kuten se hyödyntää internetiä tänään.
Wheatstone havaitsi syvyysnäön [ks. Helmholtz] perustuvan stereoskopiaan (Contributions to the
physiology of vision, Part 1: On some remarkable and hitherto unobserved phenomena of binocular vision, 18385 ). Löytö antoi esimakua aivotoiminnan rakenteellisuudesta [ks. Broca ja Wernicke] ja laskennallisuudesta [ks. Hobbes; Leibniz; Piaget; Turing]. Stereoskopian vuoksi tarkatkaan
maalaukset eivät näytä aidoilta molempien silmien nähdessä kohteesta saman kuvan. Wheatstone kehittikin kahta hieman erilaista kuvaa käyttävän instrumentin kolmiulotteisten illuusioiden
luomiseen. Menetelmää on myöhemmin käytetty mm. ilmakuvauksissa maaston korkeuserojen
kartoitukseen.
• Wheatstone itse käytti vielä piirrettyjä kuvia, mutta valokuvauskin oli kehittymässä [ks.
Herschel ja Whewell].
• Noin 20% ihmisistä ei kykene ’laiskan silmän’ johdosta näkemään Wheatstonen laitteen (ja
sen kehitelmien) kuvia stereoskooppisesti.
Vuonna 1832 Joseph Plateau (1801-1883) keksi pyörivän animaatiolaitteen, joka loi liikkeen illuusion [elokuvasta, ks. Edison]. Hänen jälkikuvateoriansa ilmiölle ei ollut oikea [ks. myös Lewin
ja Heider].
• Peter Mark Roget (1779-1869) raportoi erilaisesta liikeilluusiosta artikkelissa Explanation
of an optical deception in the appearance of the spokes of a wheel when seen through vertical
apertures (1824).

8.9

Matthias J. Schleiden 1804 - 1881 ja Theodor Schwann
1810 - 1882

Biologeja, joiden mikroskooppitutkimukset [ks. Hooke ja Leeuwenhoek] kehittivät sytologiaa eli
soluoppia mm. Robert Remakin (1815-1865) avustuksella [ks. myös Harvey]. Samaan aikaan
kehittymässä ollut kudosoppi [ks. Charles Bell] yhdistettiin soluoppiin vuosisadan lopulla [ks.
Weismann].
• Vuonna 1800 Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1828) oli ottanut käyttöön termin biologia.
Moderni biologia alkoi kehittyä kun Karl Ernst von Baer (1792-1876) kuvasi nisäkkään munasolua [ks. Harvey] vuonna 1827, ja oli kutakuinkin määritelty [Darwinin] luonnonvalinnan teorian
ja [Mendelin] perinnöllisyysopin myötä. Lisäksi von Baer tutki kolmen löydetyn alkiokerroksen
(engl. germ layer) toisistaan eriytynyttä kehitystä eri lajeilla (Über Entwickelungsgeschichte der
Thiere, 1828). Myös tähän aiheeseen Remak teki täydentäviä huomioita (Untersuchungen über
die Entwickelung der Wirbelthiere, 1855).
• Vuonna 1817 H. Christian Pander (1794-1865) oli löytänyt nimenomaan kolme kerrosta
kanan alkiosta [Wolffin työstä, ks. Buffon].
• Alkionkehitys havaittiin säännönmukaiseksi siten, että esim. suolisto saa aina alkunsa sisimmästä alkiokerroksesta ja esim. iho uloimmasta. Myöhemmin kehitys ymmärrettiin hieman
monimutkaisemmaksi [ks. Weismann].
• Ennen evoluutioteoriaa syntyneellä alkionkehitysopilla oli erikoinen vaikutus yhteiskuntatieteisiin [ks. Spencer ja Galton].
5 Philosophical
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Sytologia yhdisti kasvi- ja eläintieteet, koska Schleiden tutki kasveja (Beiträge zur Phytogenese, 1838) ja Schwann eläimiä (Microskopische Untersuchungen über die Übereinstimmung in der
Struktur und dem Wachstum der Tiere und Pflanzen, 1839). Vuonna 1852 Remak esitti, että
kaikki solut syntyivät jakautumalla toisista, jo olemassa olevista soluista. Häntä kopioineen Rudolf Virchowin (1821-1902) tunnuslause oli ”jokainen solu solusta” (Die Cellularpathologie, 1858).
Tällaista jakautumista kutsutaan mitoosiksi, täydennysjakautumiseksi.
• Virchow piti monisoluisia eliöitä ’solujen valtioina’ (saks. Zellenstaat).
• Soluteoriaa olivat olleet synnyttämässä em. Lamarckin lisäksi myös mm. Dutrochet [ks. N.
T. de Saussure], C. F. Brisseau de Mirbel (1776-1854) ja Paul Moldenhawer (1766-1827).
Robert Brown (1773-1858) löysi solutuman vuonna 1831. Solu jaettiin aluksi solukalvoon, tumaan ja sytoplasmaan. Jälkimmäinen ’solulima’ nähtiin koostuvan nestemäisestä osasta ja joukosta soluelimiä eli -organelleja, kuten esim. viherhiukkaset [ks. N. T. de Saussure]. Sytoplasmaa
jakavasta endoplasmakalvostosta tehtiin ensimmäiset havainnot vasta vuonna 1897 [ks. Calvin ja
Mitchell]. Vuonna 1851 Hugo von Mohl (1805-1872) teki havaintoja yhtäaikaisesta tuman ja solun
jakautumisesta: ”jokainen tuma tumasta”. Remakin teoria mitoosista huomioi tämän: tuma kahdentuu jotta solu voisi jakaantua. Sukusolujen kohdalla tuman (oik. kromosomien) kopiointiin
liittyy erilainen solunjakautuminen, meioosi [ks. Weismann].
• Solukalvon rakenteeseen liittyy lipidejä [ks. Sachs]; tähän voi liittää jopa elämän synnyn
[ks. Lyell; Wright, Fisher ja Haldane].
• Myöhemmin havaittiin että bakteerisolut ovat tumattomia [ks. Pasteur ja Koch]. Tumaa
ei ole kaikissa monisoluisten eliöiden erikoistuneimmissa soluissakaan.
• Vuonna 1827 Brown oli tarkastellut vedessä olevia hiukkasia (siitepölyä ym.) mikroskoopilla ja havainnut niiden liikkuvan satunnaisesti, kuin sahalaitaista rataa [stokastisista prosesseista, ks. Marshall]. Tuman lisäksi hän tavallaan löysi molekyylitkin [ks. Einstein].
Vaikka Jan Evangelista Purkyně (1787-1869) löysi pikkuaivojen [ks. Willis; Penfield ja Sperry]
Purkinjen solut jo vuonna 1839, ymmärrys aivojen tavallisimmista hermosoluista (neuroneista)
syntyi myöhemmin [ks. Cajal ja Sherrington].

8.10

William Rowan Hamilton 1805 - 1865

Matemaatikko, fyysikko ja tähtitieteilijä, jota ei irlantilaisena pidä sekoittaa skottifilosofi William
Gerard Hamiltoniin [ks. Bentham].
Algebrassa [ks. Diofantos ja Pappos; Brahmagupta; Khwarizmi; Cardano; Viète] Hamilton otti
käyttöön termit skalaari ja vektori [ks. Gauss], mikä laajensi tutkimusaluetta perinteisten polynomiyhtälöiden ulkopuolelle [vastaavaa kehitystä oli jo tapahtunut geometriassa]. Pian myös
matriisialgebra ja algebralliset struktuurit [esim. ryhmät, ks. Galois] ilmaantuivat kuvaan mukaan. Vaikka vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ovat yksinkertaisia, kesti aikansa ennen kuin
esim. kertolaskuoperaatiot saatiin määriteltyä [ks. Maxwell; Gibbs].
• Skalaarit muodostuvat suuruuden ilmaisevasta numerosta ja sen laadusta (esim. 80 km/h).
Vektorit sisältävät myös suunnan (esim. 80 km/h pohjoiseen).
Hamilton tunnetaan nimeään kantavasta funktiosta, jota käytetään sekä klassisessa mekaniikassa
[ks. Newton; Lagrange] että kvanttimekaniikassa [ks. Heisenberg ja Schrödinger]. Lisäksi hän
vaikutti optiikan tutkimuksessa.

8.11

Isambard Kingdom Brunel 1806 - 1859

Insinööri, joka modernisoi maailmaa tunneleillaan, silloillaan, rautateillään ja laivoillaan. Höyrykoneiden [ks. Black ja Watt; Carnot] teho oli kasvanut kun käytetyt paineet nostettiin moninkertaisiksi ilmanpaineeseen verrattuna. Brunelin suunnittelema Great Western oli ensimmäinen
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Atlantin ylittänyt höyrykäyttöinen laiva: vuoden 1838 esikoismatka Bristolista New Yorkiin kesti
15 päivää. Rautateistä Great Western Railway valmistui Bristolin ja Lontoon välille vuonna 1841
(tämä ei ollut ensimmäinen lajissaan). Great Britain, ensimmäinen rautarunkoinen ja modernia
potkuria käyttänyt laiva, ylitti Atlantin vuonna 1845. Uusi kuljetusteknologia [ks. myös Tesla]
kiihdytti globalisaatiota [ks. Malthus ja Ricardo; Fisher ja Keynes].
• Ennen Brunelia rautateitä olivat kehittäneet etenkin Richard Trevithick (1771-1833) ja
George Stephenson (1781-1848). Jälkimmäinen oli rakentamassa ensimmäistä pelkästään
höyryjunaan perustuvaa, 1830 avattua linjaa Liverpoolin ja Manchesterin välille. Yhdysvaltain itä- ja länsirannikon yhdistävä rata valmistui vuonna 1869. Suurkaupunkien sisäinen
joukkoliikenne kehittyi hitaammin [ks. Simmel].
– Rautateiden jälkeen toisen nk. luonnollisen monopolin [ks. Mill] synnytti sähkönsiirto
[ks. Tesla].
– Juna-aikataulut vaativat eri paikkakuntien kellojen synkronointia, missä lennätin [ks.
Henry; Wheatstone] auttoi. Myös aikavyöhykkeet luotiin tällä perusteella. Kaikki tämä vaati kansainvälistä yhteistyötä, jota mm. vuonna 1865 perustettu kansainvälinen
lennätinunioni edusti.
• Potkurin oli keksinyt Josef Ressel (1793-1857) vuonna 1826. Francis P. Smith (1808-1874)
teki ensimmäiset käytännön kokeet potkurilaivoilla.
Talouselämälle yksittäisiä keksintöjä tärkeämpää oli massatuotannon mahdollistava standardoiminen. Kivääreille [ks. Euler] kehiteltiin keskenään vaihtokelpoisia osia [tuotantolinjoista ja liukuhihnasta, ks. Babbage; Taylor]. Kyse oli julkisesta hankinnasta (engl. procurement) Yhdysvaltain
armeijan tarpeisiin [ks. Mill]. Yleisemmin teolliset standardit ovat keksintöjen implementaatioita,
ajan kanssa syntyviä tekemällä oppimisen ja käyttäjäinnovaatioiden kiteytymisiä, jotka luovat
sekä työmarkkinoita että talouskasvua [ks. Marshall; Schumpeter ja Hayek]. Teknologian ensimmäisiä moderneja filosofeja oli Ernst Kapp (1809-1896) teoksella Grundlinien einer Philosophie
der Technik (1877). Työkalut hän näki ihmísruumiin jatkeina [kädestä ja toimijuudesta, ks. Charles Bell], ja sovelsi samaa ajattelua myös kieleen, tieteeseen ja esim. valtioon [kybernetiikasta,
ks. Shannon ja Wiener].
• Sotateollisen kompleksin (engl. military-industrial complex) hyödyllisyys ja tehokkuus on
myöhemmin ollut kyseenalainen.
• Standardit — jotka voivat liittyä myös käytänteisiin — säästävät resursseja, vaikka niihin
liittyy myös ongelmia. (1) Standardien kehitys on hidasta. (2) Rinnakkaisten standardien
välille syntyy ’sotia’. (3) Etabloituneet standardit luovat polkuriippuvuutta, so. rajoittavat (pahimmillaan estävät, engl. lock-in) tulevia valintoja. Edut ovat kuitenkin haittoja
suurempia.
• Myöhempi teknologian filosofia on ollut paljolti hermeneutiikan värittämää [ks. Heidegger].
Itsenästymisen jälkeen Yhdysvallat valtasi alueita lännessä paitsi intiaaneilta niin myös espanjalaisilta ja meksikolaisilta [ks. Burke]. Esim. Winchester-kivääristä on käytetty kuvausta ’the gun
that won the West’. Alexander John Forsyth (1769-1843) oli kehittänyt ampuma-aseiden iskuria
1800-luvun alussa, ja Samuel Colt (1814-1862) kehitti revolveria. Mustaruutikin tultiin korvaamaan [ks. Nobel]. Aseiden lisäksi ’villin lännen’ valloitus perustui rautatiehen, tuulimyllyyn ja
piikkilankaan.
• Aseita tarvittiin myös tulevassa sisällissodassa [ks. Marx].
Brunelin suunnittelema ja vuonna 1858 valmistunut Great Eastern –laiva osoittautui pettymykseksi, ja tuottavan liiketoiminnan sijaan sen saavutukseksi jäi lennätinkaapelin vetäminen
Atlantin yli [ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin]. Ongelma oli, että perinteeseen nojaava laivanrakennus oli tullut tiensä päähän [ks. Grotius; Mandeville], ja tarvittiin tieteellisempää otetta.
Perinteinen teknologinen tieto oli ollut ’ohjailevaa’ (engl. prescriptive, knowing-how). Nyt tarvittiin tutkimukseen perustuvaa ’kuvailevaa’ (engl. descriptive, knowing-that) tietoa [ks. Cajal ja
Sherrington; Wittgenstein]. Brunelin kanssa jo yhteistyötä tehneen William Frouden (1810-1879)
vesitankkikokeet ja skaalausteoria modernisoivat laivanrakennuksen; yleiset virtausdynamiikan
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käsitteet kuten epälineaarisuus ja turbulenssi tulivat nesteiden hydrodynamiikkaan [ks. Bernoulli ja Bayes; Euler]. Tuulitunnelien myötä myös kaasujen aerodynamiikasta tuli kokeellinen tiede,
jota tarvittiin siltojen ja esim. polttomoottoreita [ks. Tesla] käyttävien kulkuneuvojen rakentamiseen. Kehitystä tultiin hyödyntämään myös esim. meteorologiassa [ks. Bjerknes ja Richardson].
• Claude-Louis Navier (1785-1836) ja George Stokes (1819-1903) formalisoivat hydrodynamiikan ja mm. lisäsivät viskositeetin teoriaa. Syntyneet Navierin–Stokesin yhtälöt perustuvat
mekaniikan liikelakeihin [ks. Newton; myöhemmästä aerodynamiikasta, ks. Mach].
– Esim. Stokes määritteli virtausmekaniikan luvun, jota on myöhemmin kutsuttu Reynoldsin luvuksi ja joka erottaa laminaarisen ja turbulentin virtauksen (On the effect
of the internal friction of fluids on the motion of pendulums, 18516 ).
• Yliopistoissa tehdyllä tutkimuksella alkoi olla taloudellista merkitystä, ja vähitellen myös
yrityksissä alkoi tutkimus ja tuotekehitys [ks. Edison]. Merkittävää oli myös yritysten välinen dynamiikka [ks. Marshall].
Uudet kunnianhimoiset hankkeet vaativat pääomamarkkinoiden kehitystä [ks. Petty]. Iso-Britanniassa kahlehdittua osakeyhtiötoimintaa [ks. Smith; Black ja Watt] vapautettiin vuonna 1825.
Kasvaakseen tarvittaviin mittoihin yhdysvaltalaiset rautatieyhtiöt kehittivät modernia liikeyritysmallia [ks. Schumpeter ja Hayek]. Myös perheyrityksiin palkattiin ulkopuolisia ammattijohtajia, toiminta hierarkisoitui, ja suurimmat yritykset jaettiin osittain itsenäisiin jaoksiin [ks.
Schumpeter ja Hayek]. Tuotteiden helpottunut rahtaus — globalisaation ensimmäinen osittuminen (engl. unbundling) — laajensi markkina-alueita. Yrityskoon ja markkinoiden kasvu tehosti
työnjakoa [ks. Smith] ja synnytti tavaramerkkejä [ks. Burke]. Myös maailmankaupan vapautuminen 1800-luvun puolenvälin molemmin puolin vaikutti kehitykseen.
• Pankit ja pörssit, jotka mahdollistivat laajenevan taloudellisen toiminnan, tarvitsevat sääntelyä myös vapaassa markkinataloudessa. Tämä ei ole klassisen [ks. Smith; Malthus ja
Ricardo; Mill] tai neoklassisen [ks. Marshall] taloustieteen vastaista.
– William Duer (1743-1799), varhainen markkinoiden rikollinen manipuloija [ks. Fisher
ja Keynes], oli aiheuttanut ’vuoden 1792 paniikin’ Wall Streetillä.
Pitkäaikaisen talouskasvun [ks. Smith] ansiosta teollistuneissa länsimaissa ei enää koettu nälänhätää [ks. Malthus ja Ricardo; Spencer ja Galton]. Viimeinen koettiin kehityksestä syrjään
jääneessä Suomessa, jossa viljavarastoista [ks. Condorcet] huolimatta n. 10% väestöstä kuoli katovuosina 1867-68 [vrt. Boerhaave; Suomesta, ks. myös Comenius; Bentham; Rochau ja Renan;
Kropotkin]. Venäjän autonomisena alueena Suomi hoiti valtiontaloutta itsenäisesti [ks. Hegel].
Puulaivojen jäätyä historiaan tervan [ks. Smith] merkitys väheni ja laivanvarustus hiipui 1800luvun jälkipuolella. Jäljelle jäi sahatavara, jossa oli kuitenkin laatuongelmia ennen sahateollisuuden koneellistamista. Vasta 1900-luvun puolenvälin jälkeen sellun ja paperin [ks. Justinianus]
merkitys ohitti sahatavaran. Johan Vilhelm Snellman (1806-1881) puhui tieteellisen maailmankuvan ja koulutuksen [ks. Comenius; Herder ja Humboldt] puolesta ja ajoi rautatieverkoston
kehittämistä. Suomen kansakoulun ’isänä’ pidetään Uno Cygnaeusta (1810-1888). Samoihin aikoihin heräsi myös kansallistunne uudella tavalla [ks. Rochau ja Renan].
• Nälkävuosien jälkeen Suomesta lähdettiin Yhdysvaltoihin asti parempaa elämää hakemaan;
valitettavasti monien valitsema Minnesotan ’Finnish Triangle’ ei ollut kaikkein parasta
viljelyseutua. Yhdysvaltoihin lähdettiin myös Irlannista, jossa kärsittiin Euroopan toiseksi
viimeistä nälänhätää 1845-49 perunaruton vuoksi.
• Suomen Pankki oli perustettu jo vuonna 1811, ja se muuttui vähitellen keskuspankiksi
[ks. Petty]; esim. vuonna 1860 maa sai oman rahan, markan. Merkantilistista sääntelyä
purettiin omilla valtiopäivillä vuodesta 1863 alkaen [vapaakaupasta, ks. Marshall]. Ammattikuntalaitos lakkautettiin vuonna 1868 ja elinkeinovapauslaki tuli voimaan 1879 [ks.
Mill].

6 Transactions

of the Cambridge Philosophical Society, 9, 8–106, 1851

300

LUKU 8. NYKYAIKAISEN TIETEEN SYNTY 1830-1900

• 1860-luvulla (1) höyrysahojen salliminen ja (2) vientitullien ja sahausveron laskeminen yhdessä (3) Iso-Britannian tuontitullien poistumisen kanssa aloittivat kehityksen, jota (4)
liikenneyhteyksien (Saimaan kanava, rautatiet) ja muun infrastruktuurin (esim. uittoyhdistysten) synty tuki7 . Metsästä tuli ’vihreää kultaa’.
• Selluprosessia [ks. Camerarius ja Hales] olivat kehittäneet Friedrich Gottlob Keller (18161895) ja Charles Fenerty (1821-1892) toisistaan riippumattomasti. Prosessissa puusta erotetaan paperinvalmistukselle haitallinen sidosaine ligniini.
– Pian selluloosasta valmistettiin myös viskoosikuitua [ks. Edison].

8.12

John Stuart Mill 1806 - 1873

Filosofi, taloustieteilijä ja politiikan tutkija, joka jatkoi valistuksen [ks. Bayle] ohjelmaa kehittämällä liberalismia [ks. Locke; Smith] ja edustuksellista demokratiaa [ks. Burke]. Millin talous- ja
arvoliberalistinen ajattelu tukeutui valtioon vähemmän kuin kilpaileva sosiaaliliberalismi. Tämä
markkinaliberalismi vauhditti myös kansalaisyhteiskunnan kehitystä [ks. Locke; Smith; Simmel;
vrt. Hegel]. Liberaalista demokratiasta kehittyi sosialismin [ks. Marx] kanssa kilpaileva, ja lopulta voittoisa, poliittinen filosofia. Mill tunnetaan myös utilitaristisesta filosofiasta [ks. Sokrates;
Platon; Mandeville; Bentham].
• Jo Millin isä James oli tutkinut markkinoiden lakia ja utilitarismia [ks. Malthus ja Ricardo].
• Valtion rooli taloudessa oli kehittymässä [ks. Halley; Condorcet; Marshall]. Siinä missä
sosiaaliliberalismi tavoittelee hyvinvointivaltiota [ks. Fisher ja Keynes], markkinaliberalismi
tavoittelee hyvinvointiyhteiskuntaa [ks. Schumpeter ja Hayek]. Vaikka jälkimmäisessäkin
valtio on tärkeä [libertarismista, ks. Kropotkin], esim. sosiaalietuuksilla on välineellinen
arvo itseisarvon sijaan.
Liberalismin kritisoijat kauhistelivat sen muutosmyönteisyyttä: konservatiivit [ks. Burke] tukeutuivat jo tunnettuun menneisyyteen ja sosialistit ennalta määrättyyn tulevaisuuteen. Muutos
implikoi konfliktia, joka implikoi politiikkaa, joka implikoi kompromisseja [ks. Montesquieu].
Maailma — esim. teknologia — muuttuu, haluttiin sitä tai ei; liberaaleillekaan muutos ei ole
itsetarkoituksellista. Liberalismia voidaan kutsua metodiksi ideologian sijaan: kulloinkin tarvittavat muutokset määritellään yrityksen ja erehdyksen kautta [ks. Dewey].
• Lordi Salisbury (1830–1903): ”Change? Why change? Aren’t things bad enough as they
are?”
Teoksessa System Of Logic (1843) Mill kehitti kielifilosofista viittausteoriaa [vrt. Locke], jossa
erisnimet viittaavat olioihin jotka ne nimeävät ja yleisemmät termit olioihin joiden kohdalla ne
ovat tosia. Näin siis ’Sokrates’, ’viisas’ ja ’ihminen’ viittaavat kaikki Sokratekseen, jälkimmäiset
tietenkin moneen muuhunkin. Yksinkertaistaen, erisnimillä ei ole muuta merkitystä kuin niiden
viittauskohde, referentti. Mahdollisten maailmojen [ks. Ockham, Leibniz; Carnap] terminologialla ’milliläiset nimet’ ovat jäykkiä (engl. rigid). Vaikka teoria jäi lähinnä analyyttisten [ks. Frege;
Russell] teorioiden jalkoihin, se on kuitenkin varhaisin vakava pyrkimys siirtää merkityksiä aivojen ulkopuolelle. Pragmatismin puolella kehiteltiin jotain vastaavaa [ks. Peirce; Ramsey; Sellars].
Esim. Peircen semiotiikan indeksit liittyvät asiaan.
• Yleisesti ajatellaan, että (vuonna 2022) termeillä ’Suomen presidentti’ ja ’Sauli Niinistö’
on sama referentti mutta eri merkitys [terminologia tosin vaihtelee eri teorioissa, ks. Frege].
Tämän intensionaalisuuden [ks. Parmenides ja Zenon; Tuomas; Frege] lisäksi myös tyhjien
käsitteiden, esim. yksisarvisen, ajatellaan tuottavan ongelmia Millin teorialle.
• Myös Mill liitti termeihin konnotaatioita, eräänlaisia (analyyttisiä) sanakirjamääritelmiä,
jotka loogisesti edelsivät viittauksia. Myöhemmin on kehitetty myös ’hidden indexical theory’.
7 Kuisma
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Samassa teoksessa Mill käsitteli substanssien [ks. Aristoteles] ontologiaa, ja otti käyttöön termin
luonnollinen luokka (engl. real kind) — John Vennin (1832-1923) myöhempi termi ’natural kind’
jäi elämään. Luonnolliset luokat mahdollistavat induktion [ks. Locke; Kant]: esim. ’koirat haukkuvat’ ja ’puu kelluu’. Jo Mill huomasi erilaisten luokkien rajallisen määrän; olioita kopioidaan
toisistaan tai niitä syntyy toisista samanlaisista [ks. Darwin]. Kuhunkin oliotyyppiin liittyviä
ominaisuuksia ei voi johtaa logiikalla toisistaan, vaan ne löytyvät vain tutkimuksen kautta. Tieteen avulla määritettävät luonnolliset luokat muuttuvat tieteen edistyessä. Mielekkäitä luokkia
määrittelevien ominaisuuksien tulee olla jollain tapaa relevantteja; on esim. korostettu kausaalivaikutuksia (ks. alla). On myös epäilty, voidaanko biologiassa ja yhteiskuntatieteissä puhua
luonnollisista luokista [ks. Carnap]. Jo Millin teoria otti etäisyyttä essentialismiin [ks. Ibn Sina; Locke]: empiria ei luo samalla tasolla vahvoja luokkia kuin hypoteettiset välttämättömät ja
riittävät ominaisuudet.
• Mill oli löytänyt kasvien luokittelusta [ks. Linné] virheitä, jotka olivat seurausta epärelevanttien ulkoisten tekijöiden käytöstä.
• Mill esitti, että kulttuurin paino [ks. Comte] hävittäisi myös ihmisluonnon.
• Anti-essentialismi on saanut radikaalin muodon eliminativismissa [ks. Quine].
Jo antiikissa oli ymmärretty [ks. Zenon ja Khrysippos] että kausaalisuus [ks. Hume; Spencer ja
Galton; Lewin ja Heider] ei rajoitu yksinkertaisiin vaikutuksiin X → Y. Em. teoksessa Mill esitti,
että ilmiöillä on harvoin vain yksi syy; nykytermillä ’törmäytin’ (engl. collider) on X → Z ← Y.
Kahdella ilmiöllä voi olla yhteinen syy, X ← Z → Y, eikä siten keskinäistä syy-seuraus –suhdetta.
Tällainen ’haarauma’ (fork) on yksi syy epäillä korrelaatiota jolla ei ole selittävää kausaalista
mekanismia. Mill ei tehnyt eroa syiden ja edellytysten välille [ks. James], vaikka myönsi että esim.
estävän tekijän puuttumista on vaikea kutsua varsinaiseksi syyksi. Varsinaisten kausaaliverkkojen
1920-luvulla alkanut kehitys oli kuitenkin hidasta [ks. Wright, Fisher ja Haldane].
• Jos X on Y:n (osa)syy ja lisäksi vaikuttaa myös yhteinen syy Z, korrelaatio heijastaa molempia tekijöitä, jotka usein halutaan erottaa toisistaan [sekoittavasta tekijästä, ks. Wright,
Fisher ja Haldane].
• Myös välittävä (engl. mediator) tekijä X → Z → Y on olemassa. Tällöin muodostuu ketju (chain). Esim. sitrushedelmien ja keripukin [ks. Boerhaave] korrelaatiota välittävä Cvitamiini [ks. Loewi] tai tauteja välittävät mikrobit [ks. Pasteur ja Koch; Metšnikov ja
Ehrlich].
Esim. taitoihin vaikuttaa usein sekä synnynnäinen lahjakkuus että ahkera harjoittelu. Asiaa
monimutkaistaa se, että syntyjään lahjakas henkilö usein myös hyötyy ahkerasta harjoittelusta
muita enemmän. Syyt vaikuttavat toisiinsa, ja tilastotieteessä tunnetaankin käsite yhdysvaikutus
[ks. Wright, Fisher ja Haldane]. Sen merkitys näkyy esim. masennuksen synnyssä [ks. Watson].
• Tämän jälkeen asiaa monimutkaistaa se että vaikutukset ovat lähes aina tilastollisia.
Myös takaisinkytkennät [ks. Black ja Watt; Maxwell] monimutkaistavat (eivät kumoa) kausaalisuutta [ks. Shannon ja Wiener]. Millin yhteiskuntatieteellinen ajattelu (ks. alla) viittaa siihen,
että hänellä oli ainakin intuitiivinen käsitys takaisinkytketyistä ilmiöistä [ks. Dewey; Popper]. Lisäksi hän katsoi, että elävien olentojen kohdalla syyt eivät kumuloidu lineaarisesti, mikä tuottaa
seurauksia tavoilla joita ei voi pukea luonnonlaeiksi [ks. Mandeville]. Antoine Augustin Cournot (1801-1877), joka tutki myös taloutta (ks. alla), selitti satunnaisuutta toisistaan riippumattomien (determinististen) kausaaliketjujen vuorovaikutuksella. Termi emergenssi tulee George
Henry Lewesiltä (1817-1878) vuodelta 1875 [ks. Popper; Sellars].
• Cournot teki eroa positiivisten tieteiden [ks. Comte] ja historiallisten tieteiden välille; jälkimmäisistä on käytetty termiä ontohistoriallinen [ks. Dilthey ja Windelband]. Hän spekuloi
myös kulttuurievoluutiolla [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin].
• Emergentismi oli tuttua yhteiskuntatieteistä [ks. Hobbes; Smith], ja pian sille löytyi käyttöä
myös fysiikassa [ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin].
• Positivismin [ks. Comte; Mach] myötä jopa itse kausaalisuutta alettiin epäillä [ks. Spencer
ja Galton; Russell].
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Mill käsitteli tieteenfilosofiaa laajemminkin. Empiristiksi [ks. Hume] hän otti formaalin logiikan
vakavasti. Tieteellisenä instrumentalistina [ks. Geminus; Berkeley; Mach] hän kehitti induktiologiikkaa [ks. Francis Bacon; Carnap]. Siihen kuuluvan selittämisen peittävän lain (engl. covering law) mukaan yksittäistapaukset selitetään jonkin yleisen lain mallin mukaan, todellisen
selityksen lähteen ollessa lain muodostaneet alkuperäiset, toiset yksittäistapaukset. Todennäköisyydessä Mill suosi tilastollista tulkintaa [ks. Laplace; Wright, Fisher ja Haldane]. Hän pohjusti
myös teoriaa tieteen etenemisestä vaihtoehtoisten näkemysten kamppailuna [vrt. Tylor, Tarde ja
Baldwin].
• Peittävän lain [termi on myöhempää perua, ks. Carnap] mallia on kutsuttu myös subsumptioteoriaksi.
• Em. Venn käsitteli tilastollista todennäköisyyttä teoksessa The Logic of Chance (1866).
– Vuonna 1880 hän kehitti myös [Eulerin pohjustamia] Venn-diagrammeja. Filosofian
puolella Eulerin aloittamaa työtä vietiin paljon pidemmälle [ks. Peirce].
• Ajatus tieteen evoluutiosta tuli saamaan myös darwinilaisen painotuksen [ks. Weber].
Rikastettuaan kausaalisuuden käsitettä Mill ei tehnyt suurta filosofista eroa luonnon- ja yhteiskuntatieteiden välille [vrt. Dilthey ja Windelband; Husserl]. Metodologisen individualismin (MI)
mukaan sosiaalinen elämä juontuu siinä vaikuttavista toimijoista [ks. Hume; Smith; Weber].
Yksilön kuvaukseen lasketaan myös tämän suhteet muihin [ks. Elias], ja näin puhutaan myös
toimijapohjaisesta mallinnuksessa [ks. von Neumann] . Esim. elinkeinojen historiallinen muutos
[ks. Smith; Darwin] muodosti Millille ”inhimillisen kehityksen lain” (Civilization, 18368 ). Vuorovaikutuksessa syntyneet normit, roolit ja identiteetit (1) vaikuttavat uskomuksiin ja haluihin
[ks. Hume] ja (2) helpottavat yksilöiden toiminnan ennustamista [ks. Smith]. Näin (1) kausaalisuus vaikuttaa sekä alhaalta ylös että ylhäältä alas, ja (2) toimijoilta ei vaadita epärealistista
rationaalisuutta [ks. Simon ja Arrow]. Vaikka kesti aikansa ennen kuin tätä verkottumista formalisoitiin [ks. Simmel; Elias], Millin omat työt kansalaisyhteiskunnan ja sananvapauden alalla
liittyvät asiaan (ks. alla).
• Yleisemmin Mill puolusti metodologista monismia [ks. Comte]. Ihmistieteiden lisäksi myös
esim. matematiikka [vrt. Frege] noudattaa samaa tieteellistä menetelmää kuin luonnontieteet. Mill oli ensimmäinen matemaattisen empirismin puolustaja [ks. Peirce].
• Yksilön yhteisöllisesti suuntautunut psykologia näkyy moraalin lisäksi myös kielikyvyssä
[ks. Darwin].
• Esim. kausaalisten takaisinkytkentöjen vuoksi sen paremmin kokonaisuutta (esim. yhteisöä) kuin sen osiakaan (yksilöitä) ei tarvitse pitää ensisijaisena (paitsi evoluutiohistoriassa).
On esim. puhuttu metodologisesta lokalismista.
– Vieläkin radikaalimmin yksilön minuus [ks. Locke] itsessään ei enää ole monoliittinen [ks. Hume], vaan heijastelee erilaisia evolutiivisia tarpeita [joita Maslow yritti jo
tapailla].
Talouden suhdannevaihteluita tutkiessaan Mill korosti markkinoiden lakia: edes valtion lisääntynyt kulutus (budjetti- eli finanssipolitiikka) ei auta taloutta ylös lamasta, koska vähentynyt
kulutus / ylituotanto ei ole sen taustalla [vrt. Marx; Fisher ja Keynes]. Artikkelissa On the
influence of consumption on production — joka julkaistiin teoksessa Some Unsettled Questions
of Political Economy (1844) — esitettyä kantaa Mill käsitteli myös pääteoksessa Principles of
Political Economy (1848). Valtion aputoimien [jotka eivät ole kiellettyjä, ks. Bentham] tulee keskittyä tuottaviin investointeihin. Vain säästäminen (kulutuksen vähentäminen) tuottaa pääomaa
[ks. Ötzi; Marx], joka johtaa todelliseen vaurauteen. Koska pääoma maksaa myös työläisten palkat, kulutuksen tukeminen johtaa pitkällä aikavälillä työttömyyteen. Lisäksi esim. rahan kysyntä
ja tarjonta [rahapolitiikka, ks. Petty] pitää ottaa huomioon; tuotteen myynnin ja toisen oston
välillä voi olla aikaväli, mikä vaikuttaa laman kestoon ja syvyyteen. Tehdessään eroa vaurauden
luomisen ja jakamisen välille Mill pohjusti modernia hyvinvointivaltiota, onhan jälkimmäinen
voimakkaammin ihmisten kehittämien instituutioiden [ks. Veblen] hallinnassa. Millin ajattelun
taustalla oli myös yleisempi kulutusyhteiskunnan kritiikki (ks. alla).
8 London

and Westminster Review, 1836
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• Pörssiromahdukset olivat jo tuttuja [ks. Petty; Voltaire; Smith]. Yhdysvalloissa valtion
tarjoamat halvat lainat maaostoihin synnyttivät velkakriisiin hintojen romahdettua vuonna
1819; myöhemmin otettiin käyttöön termi velkadeflaatio. Mill kuvasi Englannin pankin
lähelle tuhoa vienyttä pörssiromahdusta ’Panic of 1825’. Myös sen taustalla oli pankkien
yletön lainoitus, nyt spekulatiivisiin investointeihin Latinalaiseen Amerikkaan. Kyse ei ehkä
ollut aivan tavallisen suhdannevaihtelun [ks. Malthus ja Ricardo] käynnistymisestä, vaikka
näin usein esitetäänkin.
– Yhdysvalloissa kehittynyt ’maan tapa’ lainoittaa aluksi maaostoja ja myöhemmin
asuntokauppaa johti usein velkakriiseihin; viimeisin osoitus tästä on vuodelta 2008.
– Vuonna 1862 Clément Juglar (1819-1905) spekuloi n. 7-11 vuoden investointisyklin
olemassaololla [ks. Marshall; Fisher ja Keynes].
• 1830-luvun alussa mm. Claude Louis Marie Henri Navier (1785-1836) oli tehnyt laskelmia
siitä, miten verotuksella saatujen varojen käyttö julkishyödykkeisiin (engl. public good),
esim. teiden ja kanavien rakentamiseen [ks. Hume; Smith], edisti kauppaa ja siten myös
yleistä hyvinvointia. Tämä on yksi esimerkki kuluttajan ylijäämästä (engl. consumer surplus)
joka oli tunnettu jo jonkin aikaa [ks. Smith]. Näillä toimilla sekä autettiin luomaan vaurautta että jaettiin sitä palkkoina. Millin kritiikki kohdistui tuhlaukseen.
– Vuonna 1848 Jules Dupuit (1804-1866) luonnosteli kustannus-hyötyanalyysiä (engl.
cost-benefit analysis, CBA), jota myöhempi tutkimus formalisoi [ks. Marshall]. Sitä
käytetään etenkin yhteiskuntapolitiikan apuvälineenä [ks. myös Smith]. Tutkiessaan
junien eritasoisia lipputyyppejä hän pohjusti myös markkinoiden segmentoinnin ajatusta [tuotedifferoinnista, ks. Schumpeter ja Hayek].
Markkinatalouden tunnusmerkit (jotka eivät sellaisenaan ole voimassa missään): (1) Maa, raakaaineet, tuotantolaitokset jne. ovat yksityisessä omistuksessa, joka on lain suojaamaa (valtiot voivat olla ’strategisia’ omistajia). Tämä on kapitalismia. (2) Tuotanto ja kauppa perustuvat kysynnän ja tarjonnan lakiin (laeilla esim. estetään orjakauppaa). (3) Voitto on tärkeä yritystoiminnan
motivoija (hyväntekeväisyys on sallittua). (4) Kilpailun tulee olla vapaata (on myös luonnollisia monopoleja). Näillä ehdoilla markkinat, tarkemmin hintamekanismi (1) käsittelee ja tuottaa
informaatiota tarpeista [ks. Schumpeter ja Hayek], mikä (2) luo kannustimia tehokkaaseen tuotantoon [kestävästä kehityksestä, ks. Solow], (3) koordinoi kulutusta sekä (4) määrittelee laadun.
Samalla markkinat luovat tulonjakoa. Markkinatalouden vastakohta on suunnitelmatalous [ks.
Marx].
• Valtioilla on usein sisäiseen turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen liittyvää omistusta [ks.
Machiavelli; Condorcet; Fisher ja Keynes]. Julkisilla hankinnoilla voidaan vaikuttaa myös
talouteen [ks. Brunel].
– Yksityisen sektorin syrjäyttäminen (engl. crowding out) laajalla valtion yritystoiminnalla on eri asia. Jopa ruoan kaltaisen perustarpeen kohdalla talous on hyvinvointiyhteiskunnissa yksityistä.
• Kysynnän ja tarjonnan lain [ks. Smith; Malthus ja Ricardo] tutkimus aktivoitui [ks. Marshall], kun Cournot visualisoi sitä diagrammeilla (Recherches sur les Principes Mathématiques de la Théorie des Richesses, 1838). Matemaattinen taloustiede alkoi kehittyä.
– Myös Karl Heinrich Rau (1792-1870) oli samoilla apajilla (Lehrbuch der politischen
Ökonomie, 1826–37).
• Vaikka lyhyellä aikavälillä liiketoimintaa voi rajoittaa rahoitus, pitkällä aikavälillä toiminnan tulee olla kannattavaa, ja tämä edellyttää kuluttajien tarpeisiin vastaamista [ks. Marshall; Schumpeter ja Hayek].
– Liiketoiminta ei oikeuta rikoksia [ks. Burke].
• Luonnolliset monopolit eivät rajoita kilpailua vaan operoivat alueilla joihin ei synny kilpailua; esim. rautatieverkot [ks. Brunel] ja sähkönsiirtoverkot [ks. Tesla]. Muuten monopoleista ja kartelleista pyritään eroon kilpailulainsäädännöllä [ks. Smith; Schumpeter ja Hayek].
Monopolit ovat markkinahäiriöitä (ks. alla).
– Esim. kansallisia lentoyhtiöitä pidettiin pitkään luonnollisina monopoleina, mutta tilanne muuttui nopeasti.
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– Luonnolliset monopolit johtavat valtion omistukseen tai palvelun tilaamiseen yksityisiltä toimijoilta vahvasti säänneltynä.
– Em. Cournot’n mukaan nimetty dilemma kysyy, miksi skaalaetu [ks. Smith] ei läheskään aina johda monopoliin [skaalaedusta ks. myös Simmel; Loewi; vrt. Edison].

• Kannustin (insentiivi, engl. incentive) on talouselämän peruskäsitteitä ja kuuluu — kilpailulainsäädännön tavoin — oikeustaloustieteeseen [ks. Schumpeter ja Hayek]: huonot lait
luovat kannustinloukkuja [ks. Fisher ja Keynes].
Mitä enemmän valtio edistää vapautta järjestämällä koulutusta, terveydenhuoltoa ym. [ks. Fisher ja Keynes], sitä enemmän puhutaan sosiaaliliberalismista. Lester Frank Ward (1841-1913) ja
teos Dynamic Sociology (1883) mainitaan usein sen yhteydessä. Myöhemmin syntyi myös ordolibaralismi ja sen sosiaalinen markkinatalous. Sosiaali- jo ordoliberalismeja on kutsuttu ’uusiksi liberalismeiksi’. Sosiaalipolitiikan tulee kuitenkin tukea sellaista kollektiivista toimintaa [ks.
Ötzi], joka tuottaa kaikkein tehokkaimmin yhteistä hyvinvointia. Uusliberalismi on haukkumasana liberalismille, joka puhuu hyvinvointivaltion sijaan hyvinvointiyhteiskunnasta. Kuitenkin
sekä markkinat että julkinen talous tuottavat etujen lisäksi myös hyvinvointitappioita (engl.
deadweight loss): markkinahäiriöiden (market failure) lisäksi puhutaan julkisen vallan häiriöistä
(government failure).
• Ward kritisoi laissez-faire –politiikkaa [ks. Bentham; Spencer ja Galton], joka automaattisesti [mutta väärin, ks. Smith] liitettiin klassiseen liberalismiin. Sosiaaliliberalismikin on
lähempänä klassista (markkina)liberalismia kuin sosialismia, eikä liberalismi — ehkä äärimmäistä libertarismia lukuun ottamatta — kiistä esim. sosiaaliturvan tarvetta.
• Henry Sidgwickin (1838-1900) termi markkinahäiriö tarkoittaa tilanteita joissa markkinat
eivät toimi tehokkaasti. Monopolien lisäksi häiriöitä edustavat esim. ulkoishaitat ja ongelmat julkishyödykkeiden tuotannossa [molemmista, ks. Fisher ja Keynes].
• Pelkästään siitä että julkinen talous kattaa yhä suuremman osuuden kansantaloudesta [ks.
Petty] ei seuraa hyvinvointia. Hyvinvointiyhteiskuntaa voidaan pitää aktivoivampana kuin
hyvinvointivaltiota [ks. Marshall]. Julkisen vallan ongelmia ovat em. kannustinloukkujen
lisäksi byrokratian politisoituminen (korruptiosta, ks. alla) ja esim. konkurssikypsien yritysten tukeminen [luovasta tuhosta, ks. Schumpeter ja Hayek].
Elinkeinovapautta (engl. freedom to conduct a business) rajoittanut ammattikuntalaitos [ks.
Smith] oli lakkautettu Englannissa vuonna 1835. Taloutta liberalisoitiin tällä tavoin laajemminkin Euroopassa [Suomesta, ks. Brunel]. Millin Vapaudesta (On Liberty, 1859) puolusti sananvapautta [ks. Locke; Smith]. Nyt kyse oli poliittisesta liberalismista. Luku- ja kirjoitustaito olivat
tässä tärkeitä, ja Mill kannatti lakia pakollisesta koulutuksesta [ks. Comenius; Condorcet; Herder
ja Humboldt]. Laki asiasta astui voimaan paljolti teollisuuden vaatimuksesta vuonna 1884 [ks.
Marx]. Uudenlainen ’kioskikirjallisuus’ syntyi (jo perinteisten) romanssien [ks. Rousseau] ja (hieman uudemman) kauhun [ks. Goethe] rinnalle. Nk. vakavampi fiktio [ks. Hume] alkoi käsitellä
yhteiskunnallisia asioita [ks. Marx]. Kirjallisuus edisti humanitaarista kehitystä myös kertomalla
laajemmin erilaisista ihmisistä [ks. Rousseau; James]. Sananvapaus on tärkeää sekä demokratialle
[ks. Solon] että kansalaisyhteiskunnalle.
• Heinrich Heinen (1797-1856) näytelmässä Almansor (1821) todetaan, että ”[m]issä poltetaan kirjoja, poltetaan lopulta myös ihmisiä”.
• Iso-Britannian lukutaito, joka oli pysynyt 50%:ssa vuodesta 1750 lähtien, oli alkanut nousta
jo vuonna 18309 . Ilmiöön liittyi kiihtyvä teollistuminen [ks. Marshall].
• Kioskikirjallisuus syntyi 1830-luvun Iso-Britanniassa ’penny dreadful’ –julkaisujen myötä;
myös termi ’dime novel’ oli käytössä ennen termiä ’pulp fiction’ [ks. Dewey]. Ehkä osittain
niiden vaikutuksesta myös laadukkaammassa viihdekirjallisuudessa syntyi uusia genrejä.
– Wilkie Collins (1824-1889) kehitti [Poen ohella, ks. Agassiz ja Croll] rikoskirjallisuutta;
esim. Valkopukuinen nainen (The Woman in White, 1859).

9 https://ourworldindata.org/literacy
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– H. Rider Haggard (1856-1925) aloitti seikkailullisen kadonnut maailma –genren teoksella Kuningas Salomon kaivokset (King Solomon’s Mines, 1885).
Demokratiaa Mill kannatti sen edustuksellisessa muodossa (Considerations on Representative
Government, 1861). Hän oli tietoinen senkin käytännön ongelmista [ks. Burke; Weber]: paitsi
että kannatti vallanjako-oppia [ks. Montesquieu] ja lyhyitä toimikausia, Mill halusi rajata vaalikampanjointiin käytettävän rahamäärän ja turvata vähemmistöjen etuja. Jälkimmäistä uhkasi
’enemmistön tyrannian’ [ks. Burke] lisäksi syntymässä ollut lobbaus. Tärkeää on, että ihmiset perustelevat poliittisia kantojaan toisilleen. Yhdysvalloissa valkoiset miehet saivat varallisuudesta
riippumattoman äänioikeuden 1820- ja 30-luvuilla, ja isoimmissa Euroopan maissa täysi-ikäiset
miehet saivat äänioikeuden vuosisadan jälkipuoliskolla. Nykyisen kaltaiset äänioikeudet syntyivät
1900-luvulla.
• François Guizot (1787-1874) korosti tarvetta haastaa vallanpitäjiä selittämään tekojaan
ja niiden taustoja. Termi lobbaus eli vaikuttajaviestintä tulee siitä, että Englannin parlamentin istuntosalien aulassa (engl. lobby) edustajat tapasivat tahoja, joiden intressissä oli
vaikuttaa lainsäädäntöön.
– Perustuslaillista monarkiaa kannattanut Guizot totesi, että ”jos ei ole tasavaltalainen kaksikymmenvuotiaana, ei omaa sydäntä; jos on sitä kolmekymmenvuotiaana, ei
omaa järkeä”. Iästä riippuvien arvojen taustalla voi kuitenkin olla maailman, ei yksilön ajattelun, muuttuminen [ks. Merton]. Tässä Guizot’n konservatiivinen logiikka
petti.
∗ Myöhemmin samaa argumenttia on sovellettu liberalismi-konservatismi-akseliin
arvoissa ja vasemmisto-oikeisto-akseliin taloudessa.
– Guizot: ”Maailma kuuluu optimisteille. Pessimistit ovat mukana vain katselijoina.”
Asia on esitetty myös aforismina ”pessimisti näkee vaikeutta joka tehtävässä, optimisti
tehtävää joka vaikeudessa”. Aleksis Kivi esitti runollisen version asiasta [ks. Rochau
ja Renan].
• Thomas Carlylen (1795-1881) mukaan demokratia seuraa väistämättä painokoneen [ks.
Gutenberg] keksimisestä [ks. Locke].
– Elämän tarkoitusta pohtinut Carlyle korosti ihmisen oman potentiaalin hyödyntämistä kykyjä kehittämällä ja hyvän tekemisellä [ks. Maslow]. Tämä oli myös Millin kanta
(ks. alla). Uskonnon merkityksen vähetessä [ks. Holyoake; Darwin] ihmisen tuli etsiä
tarkoitustaan omasta itsestään [ks. Sartre].
– Tosin konservatiivina ja fichtelaisena [ks. Schlegel ja Schelling] romantikkona Carlyle
myös korosti ’suurmiesten’ merkitystä historialle [tämän kritiikistä, ks. Spencer ja
Galton].
• Parlamentarismissa hallituksen tulee nauttia tyypillisesti yksi- tai kaksikamarisen kansanedustuslaitoksen (Suomessa yksikamarisen eduskunnan) luottamusta. Parlamentarismia levitti maailmalla mm. Bagehot [ks. Spencer ja Galton], jonka asenne yhteiskunnalliseen
muutokseen oli evolutiivinen.
– Parlamenttien työskentelytavoissa on eroja; esim. brittiläisessä mallissa edustajat väittelivät (ja väittelevät) julkisesti enemmän kuin valiokuntatyöhön painottuvassa (nykyisessä) pohjoismaisessa mallissa.
• Em. lukutaito oli Millin mielestä äänioikeuden edellytys. Myös esim. kaksikamarisuuden
tärkein funktio on rajata populistista enemmistövaltaa.
– Äänioikeuden omaavien kansalaisten lukumäärä kasvoi huomattavasti nopeammin
kuin suoran verotuksen piirissä olevien lukumäärä; edellisiä oli pahimmillaan lähes
kymmenen kertaa enemmän kuin jälkimmäisiä. Monet — esim. Thomas Babington
Macaulay (1800-1859) — näkivät tässä eturistiriidan mahdollisuuden.
Millin demokratiateoria oli sekä osallistuva [ks. Rousseau] että deliberatiivinen [ks. Machiavelli;
Kant; Burke; Weber], ei minimaalinen sellainen [ks. Schumpeter ja Hayek]. Poliittinen toiminta aktivoi kansalaisia sekä yksilön että yhteisön hyväksi, ja vapaa mielipideilmasto [ks. Locke;
Montesquieu; Rochau ja Renan] tehostaa päätöksentekoa. Mill ymmärsi, että valtioiden ja markkinoiden rinnalle oli syntymässä uusi (verkottunut) kansalaisyhteiskunta, jossa korostuu vapaus
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(positiivisesti) johonkin, ei (negatiivisesti) jostain [ks. Hobbes]. Taustalla ollutta keskiluokan
nousua [ks. Black ja Watt] oli käsitellyt Alexis de Tocqueville (1805-1859) teoksessa Demokratia
Amerikassa (De la démocratie en Amerique, 1835 (Vol. 1), 1840 (Vol. 2)). Jo hän puhui sellaisesta prososiaalisuudesta [ks. Sokrates], joka demokratiateorioissa laajeni ’kansalaismielisyydeksi’
[ks. Solon; Weber]. Esim. Robert Owen (1771–1858) käynnisti osuustoiminnan, jossa yritys- ym.
toiminnasta tapahtuu — osakeyhtiön sijaan — osuuskunnan (cooperative) kautta. Toiminta oli
usein aatteellista [ks. Agassiz ja Croll], ja puhutaan kolmannesta sektorista [julkisen ja yksityisen
sektorin rinnalla, ks. Ötzi; Isokrates]. Myös naiset alkoivat tavoitella oikeuksia aktivismilla (ks.
alla).
• Kansalaisyhteiskuntaa tutkinut Hermann Schulze-Delitzsch (1808-1883) käynnisti osuuspankkitoiminnan (engl. credit union) Owenin mallin mukaan. Osuustoimintaa olivat ennakoineet palovakuutuksia [ks. Hooke ja Leeuwenhoek] tarjonneet keskinäiset (engl. mutual)
yhtiöt jo 1600-luvulla.
– Osakeyhtiöihin verrattuna osuustoimintapohjaiset yritykset, joiden tavoitteena ei ole
voiton tuottaminen, kärsivät vähäisestä pääomasta.
• Yhdysvaltoihin verrattuna laaja ranskalainen byrokratia huolestutti Tocquevillea (L’Ancien
Régime et la Révolution, 1856).
• Myös sekulaarit ideologiat mahdollistuvat, kun yksityisyyden piiri laajeni kodin ulkopuoliseen, omaehtoisesti valittuun kanssakäymiseen [ks. Simmel]. Tämä tekee länsimaisesta
yhteisöllisyydestä erilaista kuin valtiojohtoinen tai esim. uskonnollisuutta korostava yhteisöllisyys.
– Myöhemmin positiivisella vapaudella on voitu tarkoittaa valtion tarjoamia palveluja
[ks. Marshall].
• Empiirisen taloustieteen varhainen tulos oli Ernst Engelin (1821-1896) tilastollisesti perusteltu vuoden 1857 havainto, että perheiden tulotason nousu vähensi ruokaan menevän
rahamäärän osuutta kokonaistuloista (eli ruokaan sijoitettu raha kasvoi hitaammin kuin
tulot). Engel uskoi että tämä kehitys loisi itseään kehittävän ja yhteiskunnalle hyödyllisen
keskiluokan.
• Mill näki kansainvälisen kaupan vähentävän sotia [ks. Montesquieu; Smith; Kant; Comte].
Frédérik Bastiat (1801-1850): ”Elleivät tavarat ylitä rajoja, sotilaat ylittävät”.
Vaikka järjestäytyneen yhteiskunnan ennustettavuus oli myös Millille tärkeää, kansalaisyhteiskuntaan luottavana liberalismi sallii myös toisinajattelun (engl. dissent). Demokraattisen poliittisen järjestelmän, esim. korjaavaan äänestyskäyttäytymisen lisäksi tärkeitä ovat uudistuksia ajavat yhteiskunnalliset liikkeet [ks. Blumenbach]. Feminismistä oli kehittynyt tällainen liike Seneca
Fallsin kokouksessa Yhdysvalloissa vuonna 1848. Esim. korkeakoulut avautuivat naisille Yhdysvalloissa vuonna 1865. Teoksessa Naisen asemasta (On the Subjection of Women, 1869) Mill
korosti sukupuolten tasa-arvoa [ks. Mandeville; Condorcet; Godwin ja Wollstonecraft; Westermarck]. Poliittisia oikeuksia naisten piti vielä odottaa [ks. Fisher ja Keynes]. Nämä saavutukset
muodostivat feminismin ensimmäisen aallon.
• Siinä missä em. kolmanteen sektoriin liitetään ’virallisempi’ kansalaisyhteiskunta, epävirallisempaa kansalaisaktivismia on kutsuttu neljänneksi sektoriksi. Demokratian puuttuessa
myös kansalaistottelemattomuus [ks. Agassiz ja Croll] voi olla liberaalia toisinajattelua [ks.
Fisher ja Keynes; Fleming].
– Neljänteen sektoriin voidaan laskea myös harmaa talous, ja demokraattisissa oloissa
kansalaistottelemattomuus on lähinnä karkeaa eturyhmäpolitiikkaa.
• Myös työelämään [ks. Simmel] ja seksuaalisuuteen [ks. Westermarck] liittyvää feminismin
toista aaltoa pohjustettiin [tuloksista, ks. Fisher ja Keynes; Kinsey].
• Louisa May Alcott (1832-1888) käsitteli naisten asemaa ’tyttökirjassa’ Pikku naisia (Little
Women, 1868-69). Monet transsendentaalisen filosofian [ks. Agassiz ja Croll] merkkihenkilöt
olivat kirjailijalle perhetuttuja.
Tasa-arvoon liittyy myös Millin kannattama ja keskiluokalle tärkeä byrokratian ja politiikan
erottaminen [ks. Mandeville], joka korosti hallintoa puolueiden kustannuksella [weberiläisestä
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valtiosta, ks. Weber]. Tämä oli toteutumassa saksalaisessa järjestelmässä [ks. Herder ja Humboldt], ja Englannissa meriitit korvasivat korruptoivat suhteet julkishallinnon virkojen täytössä
noin vuosina 1850-1880. Toisaalta Paul Leroy-Beaulieun (1843-1916) mukaan poliitikkojen lisäksi myös virkamiehet [byrokratiasta, ks. Xunzi ja Han Feizi] voivat olla puolueellisia, omaa etua
tavoittelevia ja epäpäteviä (L’Etat moderne, 1890). Libertarismi tarttui tähän [ks. Kropotkin].
Samalla kuitenkin unohtui, että oikeusvaltioperiaatteen [ks. Solon; Aristoteles; Magna Carta] tukema luottamuksen [ks. Weber] ilmapiiri ehkäisee korruptiota ja että julkisen vallan instituutiot
voivat kehittyä [ks. Schumpeter ja Hayek].
• Korruptio on toimivallan väärinkäyttöä oman edun tavoitteluun. Toimivalta on oikeudellista valtaa päättää jostain asiasta. Korruption vakavuusaste vaihtelee vastapalvuluksista
suoranaiseen lahjontaan. Puhutaan esim. hyvä veli –verkostoista.
• Yhdysvaltojen korruptiolle altista hallintokulttuuria (engl. spoils system) korjattiin vuoden
1883 asetuksella [myöhemmästä kehityksestä, ks. Weber].
Tocqueville huomasi, että tasa-arvoistuvassa yhteiskunnassa yhä pienempi eriarvoisuus tuntuu
aina vain suuremmalta vääryydeltä. Esim. Ranskan vallankumousta [ks. Burke] oli edeltänyt yleinen yhteiskunnan vaurastuminen, jonka äkillinen katkeaminen tuotti vastareaktion. Käsitteiden
hivutus (engl. concept creep) on yksi seuraus tämän kaltaisesta ’edistyksen ongelmasta’.
• Vakavampi edistyksen ongelma on, että pidemmän tähtäimellä selväkin edistys voi tuottaa
lyhyellä tähtäimellä myös ongelmia. Teollistuminen oli tästä ajankohtainen esimerkki [ks.
Marx].
Teoksessa Utilitarianism (1861) Mill kehitti utilitarismia. Onnellisuuden sijaan hän etsi ’ylevämpää’ utiliteettia [ks. Bernoulli ja Bayes], ja em. teoksessa Vapaudesta hän kirjoitti: ”I regard
utility as the ultimate appeal on all ethical questions; but it must be utility in the largest sense,
grounded on the permanent interests of man as a progressive being.” Elämänlaatuun vaikuttaa muukin kuin talous [emansipatorisista arvoista, ks. Bayle; Simmel]. Lyhyellä tähtäimellä
haasteellisempi elämä on pidemmällä tähtäimellä tyydyttävämpää, ja liberalismin mahdollistama omien kykyjen kehittäminen hyödyttää yhteiskuntaakin [ks. Ramsey; Piaget]. Motivaatio [ks.
Maslow] voi näin olla sisäistä, individualistisen proaktiivista. Oikeudenmukaisuusteorioissa [ks.
Hume; Smith] utilitarismia pidettiin hyvinvointi-egalitarismin ja prioritarismin [molemmista, ks.
Marx] vastakohtana, vaikka tasa-arvo ei ollut sillekään vieras ajatus [ks. Bentham]. Syntyi myös
suffisientarismi [ks. Agassiz ja Croll]. Myöhemmin on puhuttu sosiaalisista hyvinvointifunktioista
[ks. Fisher ja Keynes].
• Utilitarismia on kritisoitu siitä, että arvot pitäisi konvertoida samalle asteikolle tietoista
laskentaa varten; omenia ja appelsiineja pitäisi pystyä vertaamaan. Todellisuudessa sama
ongelma koskee kaikkia moraaliteorioita; esim. jo klassinen oikeudenmukaisuus / vapaus /
tasa-arvo –ongelma [ks. Platon] tarkoittaa, että kaikissa teorioissa tarvitaan deliberaatiota.
– Myöhemmin esitettiin, että liberaalilla mutualistisella utilitarismilla [ks. Sokrates] on
myös biologista taustaa [luonnonoikeudesta, ks. Aristoteles], mikä vähentää tietoisen
rationaalisuuden tarvetta. Ennen biologeja vastavuoroisuutta käsiteltiin taloustieteessä ja antropologiassa [ks. Hume; Lévi-Strauss]. Moraaliset asenteet voi deliberaation
jälkeen sisäistää myös kulttuurin kautta.
• Ihmisen kasvaminen, mm. vastuunoton ja päätöksentekemisen kehittyminen, vaatii juuri
valintojen tekemistä omassa elämässään; tämäkin on positiivista vapautta [ks. Tacitus].
Millin mukaan vapaus on oikeutta tehdä mitä haluaa jos ei aiheuta haittaa muille.
• Em. Sidgwick jatkoi utilitaristisen moraalifilosofian kehittämistä (Methods of Ethics, 1874).
Millin mukaan riittävä elintaso oli jo saavutettu 1800-luvun Englannissa, ja hän piti talouskasvun tavoittelua jopa haitallisena: juuri tässä stabiilius ei johtaisikaan staattisuuteen. Ikiaikainen
kysymys onkin, voiko maailma ’tulla valmiiksi’ [ks. Gibbon]. Tällainen paternalismi [ks. Weber]
ei saanut juurikaan tukea.
• Paternalismi kaventaa yksilöiden itsemääräämisoikeutta [autonomiaa, ks. Maslow] näiden
oletetuksi omaksi eduksi. Se ei muuten kuulunut Millin vapautta korostavaan ajatteluun.
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• Siinä missä Keynes suosi myöhemmin vapaa-aikaa työn kustannuksella, Fisher kehitti
progressiivisuuden säilyttävää kulutusveroa [ks. Fisher ja Keynes].
Nationalismin moderni muoto kehittyi milliläiseen tapaan taloudellisesti ja poliittisesti aktiivisen
kansalaisen myötä [ks. Rochau ja Renan].

8.13

Ludwig von Rochau 1810 - 1873 ja Ernest Renan 1823
- 1892

Modernien kansallisvaltioiden synnyn liberaaleja tutkijoita. Rochau oli saksalainen, Renan ranskalainen [maiden yhteisestä historiasta, ks. Beda]; kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa edellinen oli realisti [ks. Machiavelli; Hobbes], jälkimmäinen idealisti [ks. Grotius; Kant].
• Ensimmäiset eurooppalaiset kansat ja jopa kansallisvaltiot olivat kehittyneet keskiajalla
[ks. Magna Carta; Gutenberg].
Euroopan ’hullun vuoden’ 1848 jälkeen sekä Ranskassa että Saksassa noussut autoritarismi pohjusti fasismia [ks. Fisher ja Keynes; Heidegger]. Ranskassa tuona vuonna pystytetty toinen tasavalta [ensimmäisestä, ks. Burke] kaatui presidentti Louis Napoleonin julistauduttua keisari Napoleon III:ksi jo vuonna 1851. Vuosien 1864-1871 sodissa saksankielisiä alueita yhdistyi Saksan
keisarikunnaksi (1871-1918) Otto von Bismarckin rautaisella otteella. Saksan voitto Napoleon
III:n aloittamassa sodassa 1870-1871 johti Ranskassa kolmanteen tasavaltaan (1870-1940).
• Saksankielinen alue [ks. Hegel] oli jakautunut kymmeniin osiin, joista laajimmat olivat
Preussi [ks. Agricola] ja (monikansallinen) Itävalta. Ranskassa väestöä oli yhtenäistetty
pakolla vallankumouksesta lähtien; tasavaltojen, keisarikuntien ja monarkioiden vaihtelu ei
tähän vaikuttanut.
– Preussin on sanottu tehneen sodasta ’kansallista teollisuutta’, eli tehneen siitä (lähes)
kannattavaa toimintaa aikana, jolloin rauha tuotti jo paremmin [ks. Comte].
– Itävalta hallitsi mm. Pohjois-Italiaa [ks. Machiavelli]. Italia yhdistyi kuningaskunnaksi vuonna 1861 [Mafiasta, ks. Simon ja Arrow]. Itävalta-Unkarin kaksoismonarkian
(1867–1918) syntyyn vaikuttivat turkkilaiset [ks. Regiomontanus].
• A.J.P. Taylor (1906-1990) kuvasi hullua vuotta seuraavasti: ”German history reached its
turning-point and failed to turn”. Venäjälle kävi samoin Neuvostoliiton romahdettua.
Rochaun mukaan hyvä valtiomiestaito vaatii historiallisten olosuhteiden [ks. Burke] ja käynnissä
olevien kehityskulkujen ymmärtämistä. 1800-luvulla jälkimmäiset tarkoittivat modernisaatiota
[ks. Weber], so. koulutusta, vaurautta ja keskiluokan nousua [ks. Mill]. Vuoden 1848 epäonnistumisten jälkeen Rochau alkoi suosia ’reaalipolitiikkaa’: hallitsemisessa on, myös demokratiassa
[ks. Mill], kyse vallasta, ja tehokas hallinto hyödyntää sekä sosiaalisia, taloudellisia että kulttuurisia voimia (Grundsätze der Realpolitik, 1853, 1859, Vol. 2, 1868). Näin ideoilla ja ideologioilla on
merkitystä niiden käytännön voiman, markkina-arvon, kautta. Yleisellä mielipiteellä [ks. Locke;
Montesquieu; Mill], ajan hengellä (saks. Zeitgeist), on merkitystä.
• Rochaun mukaan länsimaisten hallintomallien suora siirto esim. Turkkiin tai Intiaan ei ole
mahdollista, kun projekti oli törmännyt ongelmiin Saksassakin.
– Rochau ei väittänyt, että ei-länsimaalaiset olisivat lapsellisina, heimoajattelun vankeina tai esim. kastijärjestelmään sopeutuneina kykenemättömiä demokratiaan. Kaikki
kansat voivat ottaa vastuuta elämästään.
Napoleon III loi eräänlaista poliisivaltiota, ja mm. juutalaisvastaisuus [ks. Jeesus; Fibonacci;
Magna Carta; Luther ja Calvin] alkoi nousta. J. Arthur de Gobineau (1816-1882) teoretisoi
sankarillisella [ks. Nietzsche] arjalaisella soturisivilisaatiolla (Essai sur l’inégalité des races humaines, 1853-1855). Saksassa Heinrich von Treitschke (1834-1896) peräänkuulutti ”juutalaisongelman” ratkaisua [salaliittoteorioista, ks. Holyoake; Weber]. Reaalipolitiikkaan hän liitti Bismarckin ”rauta ja veri” –ajattelun [vrt. Machiavelli]. Bismarckin protektionismi rajasi kaupan
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siirtomaiden kanssa käytäväksi [ks. Mercator; vapaakaupasta, ks. Marshall]. Treitschke kadehti
brittien siirtomaita [ks. Burke] ja esitti syytöksiä tekopyhyydestä. Kun kolonialismi (uusi imperialismi, 1881-1914) johti hirveyksiin Afrikassa (engl. Scramble for Africa), asialla olivat etenkin
saksalaiset ja belgialaiset. Kolonialismi ja protektionismi vaikuttivat ensimmäisen maailmansodan syttymiseen [ks. Fisher ja Keynes]. Treitschke halveksi myös brittien kauppiasmentaliteettia
[ks. Weber], jossa jopa urheilusta [ks. Isokrates; Piaget; Elias] tehtiin liiketoimintaa.
• Louis Napoleonin väitetään sanoneen, että Ranskassa tehdään vallankumouksia, ei uudistuksia.
• Alfred Ploetz (1860-1940) kehitti eugeniikasta [ks. Spencer ja Galton; Westermarck] arjalaisuutta suosivan rotuhygieenisen version (Grundlinien einer Rassenhygiene, 1895).
• Brittiläinen Intia (1858-1947, engl. British Raj) syntyi Itä-Intian Komppaniaa korvaamaan.
Alusmaiden ohjeistus esim. maanviljelyssä johti satojen menetyksiin eri puolilla maailmaa,
kun eurooppalaiset (sinällään hyvät) menetelmät eivät toimineet erilaisissa oloissa odotetulla tavalla.
• Nykyaikaisen jalkapallon [vrt. Rabelais] säännöt määriteltiin Englannissa vuosisadan jälkipuoliskolla, ja peli levisi nopeasti ympäri maailman. Penkkiurheilun (engl. spectator sport)
eli maksavan yleisön synty vaati pelaajilta tietynasteisen teknisen tason.
– Ensimmäiset modernit olympialaiset [ks. Homeros; Eratosthenes] pidettiin Ateenassa
vuonna 1896.
Rochau näki juutalaiset yhteiskunnan voimavarana [ks. Petty; Black ja Watt]. Saksassa 1770luvulla käynnistynyt sivistysliike (valistus, hepr. haskala) tavoitteli juutalaisten parempaa integroitumista ympäröivään yhteiskuntaan omia perinteitä unohtamatta; esim. heprean kieli virvoitettiin [ks. Tacitus]. Näin syntynyt porvaristo ja älymystö maallistui ja mm. vastusti juutalaista mystiikkaa [ks. Ghazali ja Zhu Xi]. Juutalaisten myöhemmät Nobelin palkinnot ovat
tämän seurausta. Islamilaisessa maailmassa kehitys oli päinvastaista [ks. Montesquieu; Popper].
Maailmanlaajuisesti voidaan puhua uususkontojen esiinmarssista [ks. Holyoake].
• 1700-luvulla Itä-Euroopassa oli syntynyt uusi juutalaisen hasidismi-mystiikan muoto, ja
juutalaisessa ääriortodoksisuudessa on kyse fundamentalismista [ks. Laozi ja Gautama].
Teoksessa Qu’est-ce qu’une nation? (1882) Renan kielsi kansallisvaltioihin liitetyn kansanhengen
tai -sielun [ks. Herder ja Humboldt; Hegel; Boas ja Landtman]: kansakunta ei ollut etnisyyden [ks.
Blumenbach], uskonnon tai maa-alueen ’orja’, vaan yhteisö, joka on tehnyt jotain suurta yhdessä
ja haluaa tehdä lisää [ks. Carnap; Lewin ja Heider]. Teoria oli edistysaskel verrattuna pelkkiä
instituutioita korostavaan ajatteluun [ks. Herodotos ja Thukydides; Cicero; Montesquieu], jota
tultiin kutsumaan kansalaisnationalismiksi [ks. Fisher ja Keynes]. Se kuitenkin jätti merkittävän
’yhteistyömuodon’, avioliitot [ks. Westermarck; Lévi-Strauss], huomioimatta [ks. Hume; Weber].
• Ranskassa kolmas tasavalta loi vihdoin pidempiaikaista tasavaltalaisuutta ja poliittisia oikeuksia [vrt. Locke].
• Etnisyyden ydin on yhteistyön luomassa solidaarisuudessa [ks. Zenon ja Khrysippos] jota
yhteinen kieli ja kulttuuri [ks. Herodotos ja Thukydides] heijastavat. Sen poliittinen muoto,
nationalismi [ks. Tacitus], on vanha ilmiö.
Rochaun mukaan kansat olivat esim. mieluummin omien johtajiensa kuin vieraan vallan orjuuttamia, eikä kyse ollut vain siitä, että kansaa manipuloitiin. Saksan yhdistymistä ajaessaan Rochau
halusi jättää monikansallisen Itävallan liiton ulkopuolelle, ja näin myös tapahtui. Monikansallisuus tuotti ongelmia jopa Britteinsaarilla [ks. Hume; Burke]; Pohjois-Irlannissa oltiin lähellä
sotaa vuosina 1968-1976.
• Vuonna 1801 virallistettu Ison-Britannian ja Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (engl.
United Kingdom, UK) kaatui Irlannin itsenäistymiseen 1920-luvulla. Jäljelle jäänyt IsonBritannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (yhä UK) on myös kärsinyt levottomuuksista. Skotlanti on ainakin toistaiseksi pysynyt Englannin kelkassa.
– Irlannin saaren yhdistymisen pahin este on tasavallan haluttomuus erottaa uskonto
valtionhallinnosta.
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Myös Suomen Suuriruhtinaskunnassa [ks. Hegel] kansallinen kulttuuri ja sen alkuperä kiinnostivat. Vuonna 1830 syntyi Lauantaiseura, joka perusti jo seuraavana vuonna Suomen Kirjallisuuden Seuran. Lauantaiseurassa vaikuttivat Elias Lönnrot (1802-1884), Johann Ludvig Runeberg
(1804-1877) ja Snellman [ks. Brunel]. Lönnrot keräsi ja sepitti Kalevalan (ensimmäinen laitos
1835, lopullinen 1849). Vuonna 1850 fennougristi [ks. Comenius; Leibniz; Rask, Grimm ja Bopp]
Matthias Castrén (1813-1852) sijoitti suomensukuisten kansojen alkukodin Keski-Aasian Altaivuorille, ja vuonna 1886 Friedrich Theodor Köppen (1833-1908) spekuloi Volgan mutkalla [ks.
Childe]. Suomenkielinen kaunokirjallisuus sai alkunsa Aleksis Kiven (1834-1872) realistisista töistä (Seitsemän veljestä, 1870); esim. Minna Canth (1844-1897) jatkoi tästä. Itsenäisyyttä saatiin
vielä odottaa [ks. Fisher ja Keynes].
• Henrik Gabriel Porthan (1739-1804) oli tutkinut kalevalamittaa jo teoksessa De Poësi Fennica (1766-1778). Kielitieteen pohjalta hän ehti spekuloida myös suomalaisten alkuperällä.
• Castrén havaitsi ensimmäisenä suomen kielen sukulaisuuden samojedin kieleen. Taustalla on yhteinen kantaurali (engl. protouralic). Pian rakennettiin ensimmäisiä suomalaisugrilaisten kielten sukupuita.
• Saksalaissyntyinen Fredrik Pacius (1809-1891), jota on kutsuttu Suomen säveltaiteen isäksi, sävelsi mm. Maamme-laulun Runebergin tekstiin vuonna 1848 ja oopperan Kaarlekuninkaan metsästys (1852) Zacharias Topeliuksen (1818-1898) librettoon.
• Aluksi hyvin kiistanalaista Kiveä tuki mm. Fredrik Cygnaeus (1807-1881). Kivi Seitsemässä
veljeksessä: ”Täällä ei auta valitus ja murhe, vaan työ ja toimi” [optimismista, ks. Mill].
• J.R.R. Tolkien (1892-1973) sai Kalevalasta vaikutteita teokseensa Taru sormusten herrasta
(1954-1955). Jyrki Korpua käsittelee asiaa teoksessa Tolkien ja Kalevala (2022).
Romanttisen [ks. Goethe] musiikin kansallisromanttista haaraa edusti esim. tšekkiläinen (böömiläinen) Antonín Dvořák (1841-1904). Ja tietenkin myös Sibelius [ks. Fisher ja Keynes].

8.14

Louis Agassiz 1807 - 1873 ja James Croll 1821 - 1890

Tutkijoita, jotka loivat perustan jääkausien tutkimukselle. Agassiz keräsi ja tulkitsi jääkausien
todisteita, ja Croll pyrki teoreettisesti selittämään jäätiköitymisten syntyä ja toistuvuutta. Agassizin edelle ehtineen Esmarkin [ks. Buffon] jääkausiteoria ei ollut saanut tuulta alleen.
• Esmarkin Bidrag til vor Jordklodes Historie (182410 ) julkaistiin englanniksi vuonna 1826.
Jean de Charpentier (1786-1855) ja Ignatz Venetz (1788-1859) esittelivät Agassizille Alpeilta
löytyviä siirtolohkareita, moreenia ja kallioperän uurteita, joiden pohjalta he olivat jo spekuloineet jääkauden mahdollisuudella. Agassiz esitti oman teoriansa teoksessa Études sur les glaciers
(1840).
• Jääkausien keksimistä auttoi vuoristojen jäätikkötutkimus.
Nykyään tunnistetaan kymmeniä miljoonia vuosia kestäneet nk. jääkausijaksot, jotka ovat syntyneet (ja väistyneet) kukin jossain määrin erilaisten mekanismien kautta. Jo varhain keksitty
mekanismi oli ilmakehän hiilidioksidin pitoisuusvaihtelut [kasvihuoneilmiöstä, ks. van’t Hoff ja
Arrhenius]. Mannerliikunta tarjosi sille selittävää taustatukea mutta myös vaihtoehtoisia mekanismeja [ks. Wegener ja Holmes].
• Vuonna 1856 William Blanford (1832-1905) löysi merkkejä jääkaudesta Intiasta asti, ja
mannerliikunta tuli tässä apuun.
• Suuret muutokset lämpötiloissa ja siten eliöiden elinolosuhteissa vaikuttivat biologiseen
evoluutioon [ks. Lyell; Darwin].
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Jääkausijaksoista ei tiedetä vielä paljoa (taulukko alla on yksinkertaistettu ja vain suuntaa antava). Osa jaksoista on ilmeisesti ollut muita paljon ankarampia. Lumipallomaa (engl. Snowball
Earth) -teorian mukaista kaikkien merten jäätymistä ei ehkä ole tapahtunut. Sohjopallomaa
(Slushball Earth) on lumipallomaa-teorian lievempi ja todennäköisempi versio. Taulukossa SBE
tarkoittaa jompaakumpaa [yhtenäismantereista, ks. Wegener ja Holmes].

Miljoonaa vuotta sitten
2900-2780
2350-2220
715-547
450-420
360-289
3-0

Jääkausijaksot
Huomioita
SBE
SBE, yhtenäismanner Pannotia (633–573 mvs)
yhtenäismanner Pangea (335-175 mvs)
Nykyinen jääkausijakso

Nykyisestä jääkausijaksosta tiedetään jo enemmän. Noin 55 miljoonaa vuotta sitten Intian törmäys Aasian johti Himalajan nousuun [ks. Wegener ja Holmes]. Sen eroosion [ks. Buffon] sitoessa
ilmakehän hiilidioksidia [ks. Lyell] maapallon lämpötila alkoi laskea noin 52 mvs. Etelämanner alkoi jäätyä noin 34 mvs, ja tämä ensimmäinen ’yleisjäätiköityminen’, glasiaatio (engl. glaciation),
käynnisti nykyisen nk. (myöhäis)kenotsooisen jääkausijakson [Late Cenozoic Ice Age, ks. Lyell].
Jää kattoi Etelämantereen kokonaan noin 14 mvs. Pohjoisen laajat ja ympärivuotiset jäätiköt
syntyivät noin 2,6 mvs kvartäärisen (tai pleistoseenisen) glasiaation myötä. Glasiaatiot puolestaan koostuvat toistuvista jäätiköitymisistä eli glasiaaleista (engl. glacials) ja niiden välisistä
interglasiaaleista. Juuri näiden periodisuutta Croll alkoi tutkia.
• Pieter Harting (1812-1885) esitti todisteita Euroopan Eem-interglasiaalista jo vuonna 1874.
Nykyinen ajoitus tälle kahden viimeisimmän jäätiköitymisen väliselle ajalle on noin 128
000 - 116 000 vuotta sitten. Sitä seurannut Euroopan viimeinen glasiaali, Veiksel-jääkausi
(engl. Weichselian glaciation), päättyi 9560 eaa. Elämme nyt holoseeni-interglasiaalia, jonka
mukaan on nimetty myös nykyinen geologinen epookki [antroposeeni on vielä epävirallinen
termi, ks. Lyell].
– Glasiaalien ja interglasiaalien nimeämistä mutkistaa se, että niillä on myös maantieteellisen ulottuvuus. Esim. Amerikan mantereen viimeistä glasiaalia kutsutaan Wisconsinin glasiaaliksi. Suomen kielessä kyse on eri jääkaudesta kuin Veiksel, mikä kuulostaa
hieman erikoiselta.
– Glasiaalitkaan eivät ole tasaisen kylmiä, mutta nk. stadiaalit ja interstadiaalit löydettiin paljon myöhemmin.
Croll esitti teoriansa artikkelissa On the physical cause of the change of climate during geological
epochs (186411 ) ja teoksessa Climate and Time (1875). Ideana oli, että auringon säteilyn teho
vaihtelee maapallon rataparametrien mukana. Nykyisellään rata on elliptinen [ks. Laplace] ja
maan ollessa kauimmillaan auringosta pohjoisella pallonpuoliskolla on kesä [kiertoakseli osoittaa
auringon suuntaan, ks. Hipparkhos]. Mitä tapahtuu, kun prekessioliikkeen vaikutuksesta pohjoisella pallonpuoliskolla onkin talvi samassa tilanteessa? Vastaus: vähäinenkin viileneminen voisi
johtaa positiiviseen takaisinkytkentään [ks. Black ja Watt]. Lumipeitteen lisääntyminen heijastaisi auringon valoa enemmän [albedosta, ks. Bethe]. Lisäksi lämpötilaeron kasvu hemisfäärien
välillä johtaisi tuuliin [ks. Varenius; Halley], jotka lisäisivät lumisateita pohjoisessa ja mahdollisesti vaikuttaisivat merivirtoihin. Lumi alkaisi kasaantua ja synnyttäisi lopulta jäätiköitä. Teoria
oli oikeilla jäljillä, vaikka epätäydellisenä ei vielä tuottanut havaintojen kanssa täysin yhteensopivia tuloksia [ks. Wegener ja Holmes].
• Joseph Adhémar (1797–1862) oli spekuloinut tähtitieteellisellä selityksellä jo teoksessa Révolutions de la mer (1842).
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Jääkausiteoriansa johdattamana Agassiz vastusti evoluutioteoriaa [ks. Darwin]: jääkaudet olivat
tuhonneet elämän maapallolta useamman kerran [ks. Lyell], ja jokaista tuhoa oli seurannut uusi
luominen. Siperiasta löytyneet jäätyneet mammutit näyttivät tukevan ajatusta. Agassizin filosofiassa (tai teologiassa) kaikki elämänmuodot, myös ihmisrodut [ks. Blumenbach] ja jopa kansat,
oli luotu suoraan lopullisiin muotoihinsa ja asuinsijoilleen. Vaikka Agassiz korosti näin rotujen
välisiä eroja, hän ei kannattanut Yhdysvaltain etelävaltioiden orjuutta, joka oli yksi sisällissodan [ks. Marx] ydinkysymyksiä. Hän oli kuitenkin huolissaan rotujen sekoittumisen oletetuista
haittavaikutuksista [ks. Spencer ja Galton].
• Myös Georges de Cuvier (1769-1832) suosi katastrofiteorioita.
Agassiz edusti eurooppalaista romanttista filosofiaa [ks. Schlegel ja Schelling] seurannutta Uuden
Englannin transsendentaalista koulukuntaa, jonka Ralph Waldo Emerson (1803-1882) käynnisti
esseellään Nature (1836). Henry David Thoreau (1817-1862) oli pyrkivinään yhteiskunnan ulkopuolelle, yksinkertaiseen elämään luonnon helmaan, mutta hänen Elämää metsässä (Walden; or,
Life in the Woods, 1854) –teoksensa oli silkkaa huiputusta. Koskemattoman erämaan ihailusta
syntyi eräänlainen kultti [ks. Humboldt; Elton].
• Thoreaun esseessä Civil Disobedience (1849) käsittelemä kansalaistottelemattomuus [ks.
Mill] puolusti mahdollisuutta valtiosta irrottautumiseen [anarkismista, ks. Kropotkin].
Transsendentalismiin liittyi myös utopistinen sosialismi [ks. More; Luther ja Calvin; Rousseau;
Marx]. Kirjailija Nathaniel Hawthorne (1804-1864) eli vuonna 1841 Brook Farm –nimisessä transsendentalismiin nojautuvassa kommuunissa. Kokemus inspiroi teoksen Onnen laakso (The Blithendale Romance, 1852), jonka otsikko on sarkastinen. New Harmony –nimistä kommuunia vuosina 1825-1827 ylläpitänyt Owen pohjusti menestyksekkäämmin osuustoimintaa [ks. Mill]. John
H. Noyesin (1811-1886) Oneida perustui vapaaseen rakkauteen ja pantogamiaan: jokainen aikuinen oli naimisissa kaikkien toisten kanssa ja lapset olivat yhteisiä (Bible communism, 1849).
Ajattelu sai tukea 1900-luvun antropologiassa [ks. Boas ja Landtman].
• Brook Farm pohjautui mm. Charles Fourierin (1772-1837, Théorie des quatre mouvements
et des destinées genérales, 1808) avioliittoa, keskiajan jälkeistä teknologiaa sekä kauppaa
[eli juutalaisia, ks. Rochau ja Renan] vastustaviin sosialistisiin oppeihin.
– Fourier oli ensimmäinen kansalaispalkasta puhunut ajattelija [ks. Fisher ja Keynes].
Lisäksi tasapäistävän tasa-arvon tavoittelun [ks. Marx] sijaan tärkeämpää oli poistaa
puute; voidaan puhua suffisientarismista.
• Oneidassa syntiä oli parinmuodostus (engl. partiality, special love) ja lasten ja vanhempien
biologiseen yhteyteen perustuvat tunteet. Jopa nuket poltettiin kun lapset kiintyivät niihin.
Transsendentalismiin liittyneen nk. amerikkalaisen renessanssin [vrt. Petrarca; Vasari; Marx] suurimpia saavutuksia olivat Edgar Allan Poen (1809-1849) runot ja tarinat sekä Herman Melvillen
(1819-1891) romaani Moby Dick (1851).

8.15

Charles Darwin 1809 - 1882

Biologi, joka muutti maailmankuvaamme kahdella evoluutioteorialla, luonnonvalinnalla (engl.
natural selection) ja sukupuolivalinnalla (sexual selection). Ympäristön ja esim. lajitovereiden
luoman paineen alaisuudessa syntyy organismin lisääntymistä edistäviä — eli kelpoisuutta (engl.
fitness) nostavia — fyysisiä ja kognitiivisia [ks. James] adaptaatioita. Vaikka teoriat yhdistettiin
myöhemmin uusdarwinismissa [ks. Wright, Fisher ja Haldane], sukupuolivalinta korostaa selvemmin yksilöiden välisiä eroja. Darwin oli myös merkittävä kasvitieteilijä [ks. Camerarius ja Hales;
Sachs].
• Darwinin isoisä, Erasmus [ks. Black ja Watt], oli kehitellyt evolutiivista ajattelua, samoin
kuin Lamarck [ks. Schleiden ja Schwann], joka spekuloinut hankittujen ominaisuuksien
periytymisellä (Philosophie zoologique, 1809). Moraalifilosofien ihmisluontoa käsittelevät
ajatukset olivat samoilla linjoilla [ks. Mandeville; Hume; Smith].
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• Vaikka evoluutiota ruokkii [myöhemmin keksitty, ks. Mendel] geneettinen vaihtelu eikä sen
luomia ominaisuuksia voida ennustaa, termi ’sattuma’ ei kuvaa ollenkaan teorioiden luonnetta, jota on kutsuttu jopa algoritmiseksi. Vertaus, jossa apina kirjoittaa kirjoituskonetta
summittaisesti hakkaamalla Shakespearen näytelmän, ei käy analogiasta.
• Biologian filosofiassa keskustellaan evolutiivisen kelpoisuuden ja rationaalisen valinnan utiliteetin [ks. Bernoulli ja Bayes] suhteesta.
Evoluutioteorioiden taustalla oli monia kehityskulkuja, joista osa johdatteli myös Alfred Wallacea
(1823-1913) samanlaisen teorian ääreen.
• Malthusin [ks. Malthus ja Ricardo] taloustieteellinen teoria sai Darwinin laskemaan eläinten
jälkeläistuottoa, jolloin hän havaitsi vain murto-osan syntyvistä olennoista jatkavan sukua.
Hän ei kuitenkaan kannattanut Malthusin teorian tai sosiaalidarwinismin [ks. Spencer ja
Galton] nihilismiä.
• Eliömaantiede (engl. biogeography) tutki eläin-, kasvi- ja sienilajien esiintymisen maantieteellisiä eroja [ks. Humboldt; Wegener ja Holmes]. Wallace käynnisti modernin eliömaantieteen artikkelissa On the law which has regulated the introduction of new species (185512 ).
• Geologia [ks. Lyell] tarjosi uuden ajallisen perspektiivin fossiilien [ks. Hooke ja van Leeuwenhoek] avulla. Tähän liittyi myös taksonomian kehitys [ks. Linné].
– Mary ja Gideon (1790-1852) Mantell olivat löytäneet dinosaurusten fossiileja vuonna 1822. Thomas Henry Huxley (1825-1895, ’Darwinin bulldoggi’) piti vuonna 1860
löydettyä lentoliskofossiilia Archaeopteryx todisteena dinosaurusten ja lintujen välimuodosta [ks. Lyell]. Löydettiin myös esim. keuhkokalat (ks. alla).
• Kielitiede [ks. Rask, Grimm ja Bopp; Herschel ja Whewell] tarjosi mallia, kuten muukin
spekulaatio emergenteillä ilmiöillä [ks. Mandeville; Smith; Mill].
• Darwin hyödynsi teoriassaan eläinten ja kasvien jalostusta [ks. Camerarius ja Hales], josta
hän kirjoitti myöhemmin kirjankin, The Variation of Animals and Plants Under Domestication (1868). Hän huomasi, että myös käyttäytymistä voitiin muunnella. Wallace ei nähnyt
jalostuksen yhteyttä evoluutioon.
– Vaistoista (engl. instinct) ja vieteistä (drive, so. motivationaalisista vaistoista) huolimatta Darwin ei nähnyt eläinten käyttäytymistä mekaanisena [ks. Descartes]. Eläimillä on älykkyyttä [ks. Tacitus] ja oppimiskykyä [ks. Watson], ja käyttäytymisessä on eri
lajeilla ja eri tilanteissa erilainen perinnöllinen komponentti [ks. Lorenz ja Tinbergen].
• Myös alkionkehitys [ks. Buffon; Schleiden ja Schwann; Spencer ja Galton; Weismann] viittasi Darwinin mukaan eri lajien yhteiseen historiaan.
• On mahdollista, että teoria aurinkokunnan evoluutiosta [ks. Kant; Laplace] tarjosi esikuvan
myös biologiselle evoluutiolle.
Darwinin luonnonvalinnan teoria oli valmis jo vuonna 1838, mutta hän julkaisi sen vasta teoksessa Lajien synty (On the Origin of Species by Means of Natural Selection, 1859) kuultuaan
Wallacen valmistelevan vastaavaa työtä. Teoriassaan Darwin antoi evoluutiolle tieteellisen pohjan luonnonvalinnaksi nimeämänsä prosessin avulla. Lajit tuottavat ylisuuria määriä jälkeläisiä,
jotka perivät vanhempiensa ominaisuuksia hieman eri tavoin muunneltuina. Koska kaikki eivät voi säilyä elossa ja jatkaa sukua, muuttuvaan ympäristöön parhaiten sopeutuvat välittävät
perimäänsä eteenpäin. Muuttuva ympäristö viittaa mm. geofysikaalisiin ja ekologisiin tekijöihin. Mm. ilmaston muutokset vaikuttavat saatavilla olevaan ravintoon [jääkausista, ks. Agassiz
ja Croll]. Kyky säilyä hengissä saalistajilta sekä hankkia ravinto liittyy ’kilpavarusteluun’, jota
käydään sekä saalistaja- ja saalislajin välillä että — etenkin — lajien sisällä. Wallace ei juuri huomioinut lajien sisäisten ominaisuuksien vaihteluita. Lisäksi monien eliöiden ympäristö koostuu
paljolti lajitovereista, jolloin sosiaalinen valinta nousee tärkeään asemaan; näin on tapahtunut
mm. ihmisellä (ks. alla).
• Darwinin teoria lyhyesti: muuntelu, valinta ja periytyvyys. Teorian taustalla oli Darwinin
HMS Beaglella 1831-1836 tehty tutkimusmatka. Varsinkin Galápagossaarilla hän kiinnitti
huomiota eri saarten eläimistöjen eroavuuksiin.
12 Annals
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– Valinta on prosessi joka tuottaa adaptaatioita, vaikka evoluutio on laajempi käsite
[ks. Wright, Fisher ja Haldane].

• Myös kyvyllä vastustaa erilaisia taudinaiheuttajia [ks. Metšnikov ja Ehrlich] on merkitystä,
mutta tätä prosessia ei tunnettu vielä Darwinin aikana.
Darwin oli gradualisti monimutkaisten adaptaatioiden tapauksessa, vaikka väärä oletus periytyvien ominaisuuksien sekoittumisesta (engl. blending inheritance) tuotti tässä ongelmia (ks. alla).
Biologisen evoluution jatkuvuus, pienet määrälliset muutokset, synnyttävät myös monimuotoisuutta [ks. Cardano; Wright, Fisher ja Haldane] eli lajien välisiä laadullisia eroja [mutta ks.
myös Monod ja Jacob]. Esim. luikerteleva käärme on syntynyt sen esi-isien kadottaessa vähitellen jalkansa. Adaptaatioiden funktio voi myös muuttua; Darwin puhui ’esiadaptaatioista’ (engl.
preadaptation). Jakautuvan lajin (1) divergentti evoluutio (samansyntyisyys) tuottaa homologista ominaisuuksien samankaltaisuutta. Samanlaisen elinympäristön tuottama eri lajien samankaltaisuus (homoplasia) on analogista (2) konvergentin evoluution vuoksi. Nämä yhdistyvät (3)
paralleelisessa evoluutiossa, jossa yhteiseltä esi-isältä peritty ominaisuus säilyy tytärlajeissa. Homologioita ja analogioita tutki Vicq d’Azyrin [ks. Charles Bell] työtä jatkanut Richard Owen
(1804-1892), jolta on myös peräisin termi dinosaurus.
• Tehokkaimmin evoluution luovuutta lisännee sukupuolivalinta.
• Darwin: ”In considering transitions of organs, it is so important to bear in mind the probability of conversion from one function to another”. Tämä oli vastaus St. George Jackson
Mivartin (1827-1900) esittämälle evoluutioteorian kritiikille.
• Vuonna 1837 Karl B. Reichert (1811-1883) osoitti nisäkkäiden eräiden keskikorvan luiden
olevan peräisin matelijoiden leuasta. Funktio on siis muuttunut.
• Vuonna 1870 Albert Günther (1830-1914) raportoi keuhkokaloista, ja vuonna 1895 Bashford
Dean (1867-1928) esitti että keuhkot ovat kehittyneet kalojen uimarakosta. Tämä helpotti
elämän siirtymistä kuivalle maalle [ks. Lyell].
• Vaikka anatomiset homologisuudet on hyväksytty jopa kädellisten ja ihmisten välillä, käyttäytymisen puolella vastustus on ollut suurempaa [esim. insestin välttämisestä, ks. Freud;
Westermarck; Lévi-Strauss].
Jalostus on ihmisen toimesta kiihdytettyä ja suunnattua evoluutiota. Darwinin mukaan luonnollisenkin evoluution nopeus vaihteli: ”Many species once formed never undergo any further change
...; and the periods, during which species have undergone modifications, though long as measured by years, have probably been short in comparison with the periods during which they retain the same form”. Evoluutioteorian logiikan mukaan nopeasti muuttuva ympäristö nopeuttaa
myös siitä riippuvaisten eliöiden evoluutiota. Nykyään tiedetään, että ihmisen toimet vaikuttavat
muiden lajien evoluutioon vaikka siihen ei pyrittäisi [ks. Elton]. Hyvä esimerkki on 1800-luvun
aikana tapahtunut yöperhosten, koivumittarien, värinmuutos valkeanharmaasta mustaksi. Tämä
teollisuusmelanismi optimoi lajin suojaväriä. Toisaalta, kun Darwin ihmetteli monien toukkien
räikeitä värejä, Wallace keksi niiden olevan varoitusvärejä: laji mainostaa omaa myrkyllisyyttä. Mimikryssä (josta on erilaisia variaatioita) laji matkii ulkomuodoltaan pahanmakuista tai
myrkyllistä toista lajia.
• Kun teollisuuden hiilipöly oli värjännyt vaaleat puut mustiksi, vaaleat koivumittarit kadottivat suojavärinsä saalistavia lintuja vastaan, ja musta variantti oli paremmin sopeutunut
uuteen ympäristöön. Kun teollisuuden päästöjä alettiin rajoittaa 1950-luvulla, perhosten
vaalea väri alkoi palautua. Ilmiötä tutkittiin pian myös matemaattisesti [ks. Wright, Fisher
ja Haldane].
• John Jenner Weir (1822-1894) todisti Wallacen varoitusväriteorian kokeellisesti vuonna
1869. Saalistajaeläimillä — tyypillisesti linnuilla — kyse lienee sekä koevoluutiosta [ks.
Camerarius ja Hales] että oppimisesta [ks. Watson].
• Pahanmakuisuuden ja myrkyllisyyden evoluutio ennen varoitusvärin evoluutiota kertoo geenien merkityksestä evoluutiolle [ks. Wright, Fisher ja Haldane]. Myös kasveilta oli löydetty
erikoisia ilmiöitä [ks. Camerarius ja Hales].
Darwin oletti — aivan oikein — ihmisen suvun syntyneen Afrikassa [ks. Metšnikov ja Ehrlich].
Lajien synty ei käsitellyt vielä ihmistä, mutta kuin ohimennen Darwin totesi että ”Psykologia
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tulee saamaan uuden perustan, nimittäin sen miten jokainen henkinen kyky on asteittain saavutettu. Valo lankeaa ihmisen ja hänen historiansa synnyn ylle.” Ihmisen evoluutioon Darwin
palasi teoksessa The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (1871), jossa hän esitteli
myös toisen evoluutioteoriansa, sukupuolivalinnan. Siinä lajin jäsenet vaikuttavat itse — joskin
tiedostamattaan — evoluution kulkuun (aiheesta lisää alempana). Tyypillisesti koiraat kilpailevat valinnan tekevien naaraiden huomiosta (engl. female choise) ulkonäöllä ja mm. keskinäisellä kamppailulla (male combat). Edellinen tuottaa riikinkukon pyrstön kaltaisia koristuksia,
jälkimmäinen hirvieläinten sarvien kaltaisia aseita. Darwin piti uutta teoriaansa alkuperäisen
luonnonvalinnan ja ihmisen harjoittaman eläinten rodunjalostuksen välimuotona, ja oletti sen
vaikuttaneen ihmisellä mm. tunteiden, moraalin, kielen, älykkyyden ja taiteiden syntyyn; hän oli
siis varhainen sosiobiologi [ks. Kropotkin; Shannon ja Wiener] ja evoluutiopsykologi [ks. Hume;
Smith; James; Westermarck; Veblen].
• Tähtitiede oli siirtänyt maapallon maailmankaikkeuden keskipisteestä ja geologia osoittanut ihmislajin varsin nuoreksi. Evoluutioteoria oli uusi kolaus ihmisen mahtiasemaa korostaneelle romantiikalle. Siinä missä varhaisemmat mallit kuvasivat evoluution tikkaina kohti
ihmistä, Darwinin teoria kuvasi sen puuna, jossa ylimmät oksat vastasivat nykyisin elossa
olevia lajeja.
• Teoksessa Man’s Place in Nature (1863) Huxley oli korostanut ihmisen ja apinoiden fyysistä
samankaltaisuutta [ks. Willis]. Lisäksi hän käsitteli Neanderthalista vuonna 1857 löytynyttä kalloa. Louis Lartet (1840-1899) löysi ensimmäiset varhaisen nykyihmisen jäänteet 1868
[ks. Childe; Leakeyt]. Vuonna 1891 Eugène Dubois (1858-1940) löysi Javalta fossiilin, joka myöhemmin nimettiin pystyihmiseksi (Homo erectus). E. Ray Lankaster (1847-1929)
huomautti, ettei nykyisiä lajeja (esim. ihmisapinaa) voi pitää muiden (esim. ihmisen) menneisyyden vaiheena. Sen sijaan eri lajeilla voi olla yhteinen esi-isä.
– Huxley kannatti myös epifenomenalismia [ks. Hume], eli ei pitänyt tietoisuutta käyttäytymisen määrittäjänä.
– Lankasterin Extinct Animals (1905) inspiroi myös viihteellistä dinosaurus-fiktiota [ks.
Dewey].
Darwinille ihmisen (kulttuurinen) älykkyys ei ollut vain järkeilyä: ”much of the intelligent work
done by man is due to imitation and not to reason” [kulttuurievoluutiosta, ks. Mandeville;
Tylor, Tarde ja Baldwin]. Lisäksi älykkyyden takana oli yhtä hyvin sukupuolivalinta kuin muu
sosiaalinen elämä tai pystyasennon mahdollistama työkalujen ja aseiden käyttö. Ajatus ihmisen
kehityksestä esim. metsästyksen ajamana sopi ajan henkeen kuitenkin paremmin.
• Ihmisen älykkyys ja tietoisuus [ks. Descartes; James; Nietzsche; Frege] olivat evoluutioteorian vastustajien — ja myös Wallacen — suurin ongelma. Ihmisaivojen ’tarpeettoman’ suuri
koko olisi näin osoitus Darwinin teorian virheellisyydestä. Paitsi että älykkyydestä voi olla
myös hyötyä, tämä kritiikki ei edes päde sukupuolivalinnan kohdalla, joka ei välttämättä
johda ’järkevään’ kehitykseen (vrt. riikinkukko).
• Jonkinlainen merkitys metsästyksellä on ollut esim. miesten välisen yhteistyön mahdollistajana. Toisaalta myös esim. sudet metsästävät yhdessä ilman yleisempää älykkyyttä.
Lisäksi yhteistyötä vaativa suurriistan metsästys oli ihmiselläkin vähemmän tärkeää kuin
yksin tehtävä pienriistan metsästys tai keräily. Darwin kiinnitti huomioita kivenheittoon,
joka vaatii aivan erityistä hermostollista lahjakkuutta [ks. Charles Bell]. Hän myös ymmärsi, että samanlaista ballistista taitoa vaati myös kivityökalujen valmistaminen. Myöhemmin
työkalujen valmistus on liitetty myös kielen evoluutioon [ks. Simon ja Arrow].
Kielen Darwin selitti eräänlaiseksi vaistoksi [ks. Mandeville; Chomsky], vaikka opettelua vaatikin. Viittomisen [ks. Locke] sijaan hän korosti [Rousseaun tapaan] musiikin merkitystä kielen
evoluutiolle. Vuosisadan alkupuolella biologit olivat jo jakaneet eläimiä sen mukaan, kuinka pitkä
niiden lapsuusvaihe oli ja esim. kuinka pian ne jättivät pesänsä. Altrisiaaliset (syntyessään alikehittyneet, engl. altricial) eläimet ovat pääsääntöisesti pesäviipyisiä (nidicolous), ja prekokiaaliset
(syntyessään kehittyneet, precocial) eläimet pesäpakoisia (nidifugous). Kyse ei ole dikotomiasta
vaan jatkumosta. Hitaampi kehitys korreloi korkeamman älykkyyden kanssa. Ihmislasten avuttomuus on omaa luokkaansa, ja kieli ja sen tarjoama kulttuurinen oppiminen on tässä taustalla
[ks. Piaget].
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• Kielestä Darwin kirjoitti: ”It certainly is not a true instinct, for every language has to
be learned. It differs, however, widely from all ordinary arts, for man has an instinctive
tendency to speak, as we see in the babble of our young children; while no child has an
instinctive tendency to brew, bake, or write.”
– James Burnett (Lordi Monboddo, 1714-1799) oli vertaillut ihmisen ja muiden kädellisten äänielimiä (Of the Origin and Progress of Language, 1773-1792). Chauncey
Wrightin [ks. Peirce] mukaan kielitaito edesauttoi aivojen kasvua. Richard L. Garner
(1848-1920) teki 1890-luvulla ensimmäisiä äänityksiä [ks. Edison] apinoiden ääntelystä.
• Otto Jespersen (1860-1943) esitti ensimmäisen tieteellisen teorian kielen kehityksestä musiikin pohjalta (Progress in Language, 1894).
• Esim. altrisiaaliset varislinnut ovat muita lintuja älykkäämpiä [ks. Penfield ja Sperry].
Darwinin mukaan esi-isiemme ja luonnonkansojen ihomaalaukset, korut ja vaatteet — ja siten
yleisemmin taide — ovat biologisesti adaptiivisia herättäessään vastakkaisen sukupuolen kiinnostusta. Esimerkiksi metsästäjät ja soturit, jotka kantoivat saavutuksistaan konkreettisia todisteta,
esim. pääkalloja, korvasivat ne symbolisilla merkeillä, koristeilla. Kauneudella on näin enemmän
tekemistä biologian kuin matematiikan kanssa [ks. myös Spencer ja Galton; Veblen; Boas ja
Landtman]. Darwin yhdisti kulttuurisen koristelun myös tietoisempaan ’jalostukseen’. Tärkeimpänä kulttuurisena keksintönä hän piti tulentekoa [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; Lévi-Strauss].
Tapa jolla Darwin analysoi (jo kehittyneen) kielen muuttumista oli lähellä meemiteoriaa [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin]. Huumorin hän liitti leikkiin [ks. Aristoteles; Priscianus; Montaigne; Kant;
Goethe; Piaget] ja evolutiivisesti etenkin kutitukseen; samoin teki Ewald Hecker (1843-1909, Die
Physiologie und Phychologie des Lachen und des Komischen, 1873).
• Perinteisemmät taiteen funktionaalisuutta korostavat teoriat [ks. Goethe; James; Durkheim] ovat sopusoinnussa Darwinin teorian kanssa [ks. myös Nietzsche; Veblen].
• Darwin: ”A struggle for life is constantly going on amongst the words and grammatical
forms in each language. The better, the shorter, the easier forms are constantly gaining
the upper hand, and they owe their success to their own inherent virtue”. Lisäksi: ”The
survival or preservation of certain favoured words in the struggle for existence is natural
selection”.
Wallace ei uskonut ihmisen olevan — ainakaan aivojen osalta — evoluution muokkaaman, ja sukupuolivalinnan hän korvasi teorioilla merkeistä, joilla lajit erottavat toisensa, ja ylijäämäisestä
vitaalisuudesta. Myös psykologia [ks. Freud; Watson], sosiologia [ks. Durkheim], kulttuuriantropologia [ks. Boas ja Landtman] ja sosiaalipsykologia [ks. Lewin ja Heider] tulivat vastustamaan
ihmismielen naturalisointia. Tosin myös poikkeuksia löytyi.
• Toisaalta on totta, että juuri ihmistä käsitelleessään Darwin korosti evoluution jatkuvuutta
enemmän kuin luonnon monimuotoisuutta. Erot ovat ”of degree, not of kind”. Kuten edellä
mainittiin, tarpeeksi suureksi kasvaessaan määrällinen ero muuttuu helposti laadulliseksi.
Teoksessa The Expression of the Emotions in Man and Animals (1872) Darwin listasi perus- eli
primaaritunteiksi [ks. Platon; Aristoteles; Tuomas] ilon, surun, pelon, vihan ja äidinrakkauden
(engl. tender feelings). Koska tunteita ilmaistaan kulttuurista riippumatta samanlaisin kasvonilmein ja elein, niillä on merkitystä myös viestinnässä. Lisäksi tunteiden taustalla on biologinen
evoluutio [ks. Mandeville; Hume]. Vaikka Darwinin mukaan ihminen juoksee karhua pakoon koska pelkää tätä, esim. käärmettä väistetään ennen tietoista pelkoa [ks. James; Loewi]. Darwin huomioi myös Thomas H. Burgessin tutkimuksen The physiology of mechanism of blushing (1839).
Tällaisia sosiaalisia tunteita — esim. häpeä ja ylpeys [ks. Aristoteles; More; Hobbes; Mandeville;
Smith] — tutkittiin pian tarkemmin [ks. Westermarck].
• Darwin sisällytti yllättyneisyyden pelkoon eikä huomioinut inhoa; perustunteiden lista [jopa
niiden olemassaolo, ks. Boas ja Landtman] on vielä kiistanalainen. Perustunteet tultiin
liittämään myös persoonallisuuteen [ks. Maslow].
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• Pelon (ja inhon) biologinen funktio on ilmeinen, samoin kuin äidinrakkauden. Surun perusmuoto on poikasen ero emosta. Aggressio liittyy resurssien — esim. reviirin [ks. Aristoteles; Gesner ja Cesalpino; Wundt] — puolustamiseen [ks. Boas ja Landtman]. Ilo voi
yksinkertaisimmillaan olla ongelmien poissaoloa, vrt. häntäänsä heiluttava koira.
• Guillaume Benjamin Duchenne de Boulogne (1806-1875) erotti aidon hymyn ja naurun
teeskennellyistä; käytössä on eri hermoradat ja lihakset (Mécanisme de la physionomie
humaine, 1862).
Darwinin naturalistinen etiikka oli utilitaristista [ks. Platon; Locke; Mandeville; Hume; Bentham; Mill]: moraaliset adaptaatiot mahdollistivat yhteistyön. Hän korosti sympatiaa [ks. Hume;
Smith], velvollisuutta (mm. kykyä noudattaa sääntöjä ja määräyksiä, itsekuri mukaan lukien) ja
rohkeutta. Smithin tavoin hän ymmärsi sekä tunteiden että kognitiivisten ja sosiaalisten tekijöiden merkityksen. Darwin spekuloi mahdollisuudella, että teloittamalla [karkotuksista, ks. Durkheim] väkivaltaisia jäseniään ihminen olisi domestikoinut itsensä [ks. Aristoteles; Blumenbach].
Tällöin oma käyttäytyminen olisi vaikuttanut evoluutioon [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin]. Kaikki
nisäkkäät ovat sopuisia nuorina ja Darwin huomasi, että villeyttä vähentävä jalostus myös pienentää aivoja ja tuottaa luppakorvia tai esim. valkeita päälaen läikkiä. Tämä on pedomorfoosia,
nuorten yksilöiden ominaisuuksien säilymistä aikuisuuteen [neotenia on tässä yksi mekanismi,
ks. Wright, Fisher ja Haldane]. Ihmisen säyseys ja imitointikyky olikin jo liitetty yhteen [ks.
Mandeville].
• Darwinin moraaliteorian neljä askelta: (1) Sosiaaliset tunteet loivat moraalin pohjan. (2)
Kehittyneen muistin ja analyysikyvyn ansiosta ihmislajille kehittyi omatunto, jonka avulla
välttää negatiivisia tunteita. Tietoiset käsitykset oikeasta ja väärästä syntyivät siis jälkijättöisesti. (3) Kielen ja muun kognition kehitys vaikutti edelleen moraalin kehitykseen. (4)
Lopuksi myös sosiologiset tekijät hioivat moraalia.
• Darwin spekuloi teorialla, jonka mukaan ryhmien sisäinen yhteistyö on syntynyt yhdessä ryhmien välisten konfliktien kanssa. Ajatus on yhä hengissä ’nurkkakuntaisena’ (engl.
parochial) altruismina. Darwin kuitenkin hylkäsi ajatuksen.
– Gustav Jäger (1832-1917) kutsui uskontoja eloonjäämistaistelun aseiksi (Die Darwinsche Theorie und ihre Stellung zu Moral und Religion, 1869).
– On todennäköistä, että yhteistyötä tekeviä ryhmiä syntyy tarpeen ja mahdollisuuksien
mukaan pelkästään mutualismin, so. yhteistyön tarjoamien hyötyjen, perusteella [ks.
Platon; Hume; Lewin ja Heider].
Kärpäsloukku oli tunnettu jo pitkään [ks. Linné] ja Darwin tiesi, että esim. eräät kannuskasvit söivät jopa pieniä nisäkkäitä. Varovaiseen tapaansa hän kirjoitti aiheesta teoksen nimeltä
Insectivorous Plants (1875). Myöhemmin on puhuttu rohkeasti lihansyöjäkasveista (engl. carnivorous plant), joita tunnetaan jo satoja. Niiden lisäksi on ’protokarnivoreja’ (termi ei ole paras
mahdollinen), jotka (1) ansojen käytön sijaan tuottavat lehtien pinnalle myrkkyjä ja (2) antavat bakteerien sulattaa saaliin. Maahan pudotessaankin saaliit lannoittavat maaperää kasvin
ympärillä. Kasvit tavoittelevat saaliistaan etenkin typpeä [ks. N. T. de Saussure; Sachs].
• Monet kasvit tuottavat myrkkyjä vain karkoittaakseen niitä syöviä hyönteisiä ja muita
eläimiä.
• Typpi on tärkeää etenkin proteiinien [ks. Berzelius; Fischer] tuotannolle.
Teoksessa The Power of Movements of Plants (1881) Darwin tutki poikansa Francisin (18481925) kanssa kasvien liikkeitä. Kasveilla tunnettiin jo vuorokausirytmi [ks. Albert; Linné] ja
kääntyminen valoa kohti [ks. da Vinci], ja teoksessa spekuloitiin jälkimmäisen kemiallisella taustalla [ks. Loewi]. Myös kasvulla on suunta: juurten kasvamista alaspäin ja varsien ylöspäin kutsutaan gravitropismiksi. Juurten herkkiä kärkiä (kasvuvyöhykkeitä) Darwinit pitivät kasvien komentokeskuksina, eräänlaisina aivojen vastineena, jotka pystyvät viestimään. Taustalla on veden
[Helmont], typen [N. T. de Saussure] ja muiden ravinteiden [ks. Sachs] etsintä ja mm. erilaisten
esteiden kiertäminen. Francis julisti kasvit älyllisiksi olennoiksi (The Address of the President
of the British Association for the Advancement of Science, I & II, 190813 ). Kasvit todellakin
13 Science,

28, 353-362 & 385-396, 1908
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käyttäytyivät [behaviorismista, ks. Watson].
• Kasvien vuorokausirytmiin oli jo liitetty sisäinen kello. J. William Ogle (1827-1912) piti
myös löytämäänsä ihmisen lämpötilan vuorokautista vaihtelua sisäsyntyisenä (On the diurnal variation in the temperature of the human body in health, 186614 ). Unirytmin seuranta
oli myöhemmin tavallinen biologisen kellon tutkimustapa [unen tärkeydestä, ks. Fischer;
Piaget].
– Sirkadiaanisilla ja muilla rytmeillä ei ole mitään tekemistä horoskooppimaisten biorytmien kanssa [ks. Freud].
– Vuonna 1868 Carl Reinhold August Wunderlich (1815-1877) määritteli keskilämpötilaksi 37°C, ja nykyinen arvio on n. 36.8 [kuumeesta, ks. Willis; Fleming]. Arvossa on
yksilökohtaista vaihtelua.
• Pfeffer [Pasteur ja Koch] tuki ajatusta juurista aivoina (Lehrbuch der Pflanzenphysiologie,
1874).
Ekologia oli syntymässä [ks. Linné; Humboldt; Comte; Spencer ja Galton], ja Darwin ennakoi
itse mm. ekologisia lokeroita [ks. Elton]. Teoksessa The Formation of Vegetable Mold Through
the Action of Worms, with Observations on Their Habits (1881) hän tutki maata [ks. Sachs]
muokkaavia kastematoja. Nykyään tiedetään, että kastemadot muokkaavat omaa elinympäristöään (engl. niche construction), so. maan rakennetta ja sen kemiaa [ks. myös Tylor, Tarde ja
Baldwin].
• Joseph Hooker (1817-1911) vieraili Ascension-saarella keskisellä Atlantilla vuonna 1846,
ja aloitti tämän melkein elottoman saaren muokkauksen vieraslajeilla. Tänään saarella
on ainutlaatuinen sademetsä ja sitä vastaava mikroilmasto [historiallisesta ekologiasta, ks.
Elton].
Darwin oli hyvin tarkkanäköinen ja varovainen teorioidensa yksityiskohdissa. Yllättävän usein
hänen muotoilunsa ovat osoittautuneet enteellisiksi. Toisaalta teorioilla oli ongelmansa.
• Kun H. C. Fleeming Jenkinin (1833-1885) matemaattinen analyysi osoitti evoluutioteorian
olevan ristiriidassa ominaisuuksia sekoittavan perinnöllisyyden kanssa, Darwin oli valmis
hyväksymään vähemmän graduaalisen evoluution (vahvemman valinnan) ja jopa hankinnaisominaisuuksien osittaisen periytymisen. Myönnytykset olivat tarpeettomia [ks. Mendel;
Morgan; Wright, Fisher ja Haldane].
– Syntyvät lapset ovat joko tyttöjä tai poikia ja — kirjeessään Wallacelle vuonna 1866
— Darwin puolusti tällä teoriaansa.
• Evoluution perusyksiköksi Darwin oletti organismin, vaikka altruismin evoluutiossa tuki
myös ryhmävalintaa. Lamarckin teoriassa yksikkö oli eliölaji läpi koko kentän, joten tässäkin Darwin meni oikeaan suuntaan. Genetiikka on vähentänyt ryhmävalinnan tarvetta
selityksenä.
• Vaikka Darwin oletti lajien sukupuuttoon [ks. Hooke ja Leeuwenhoek] kuolemisen olevan
kehityksen tapaan asteittaista, fossiililöydöt ovat osoittaneet myös laajojen, suhteellisten
äkillisten joukkotuhojen olemassaolon [ks. Lyell; populaatiodynamiikasta, ks. Elton].
• Riikinkukko osoittaa, että sukupuolivalinta johtaa helposti suuriin eroihin sukupuolten välillä. Ihmisen henkisten ominaisuuksien kohdalla tällaisia eroa ei kuitenkaan ole havaittavissa. Darwin käytti epämääräistä termiä ”law of equal transmission” kuvaamaan, miksei
sukupuolten välillä ollut eroja esim. älykkyydessä [ks. Mandeville]. Riikinkukolla koiraan
pyrstön ja naaraan näköhavainnon kehitystä ohjaavat kuitenkin aivan eri geenit, mutta henkiset kyvyt ja niiden arvostus ovat toisiinsa sidottuja saman elimen — aivojen — ominaisuuksia. Lisäksi myös miehet suorittavat kriittistä parinvalintaa, etenkin vakavaa suhdetta
rakentaessaan, ja naiset kilpailevat keskenään resursseista. Lopuksi sukupuolivalinnan lisäksi myös sukupuolesta riippumattomat — esim. sosiaaliset — tekijät ovat vaikuttaneet
ihmisen henkiseenkin kehitykseen.
14 St.

George’s Hospital Report, 1, 220-245, 1866
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• Darwin ei uskonut, että sukupuolivalinnan kautta syntyneillä ominaisuuksilla olisi mitään
merkitystä: ne olivat pelkkää satunnaista ’muotia’ [ks. Wright, Fisher ja Haldane]. Wallace
tuli lopulta siihen tulokseen, että riikinkukon pyrstön kaltaiset ominaisuudet heijastivat
myös yksilön kelpoisuutta. Vaikka molempien mallien uskotaan vaikuttavan, jälkimmäinen
näyttäisi olevan merkittävämpi.
• Darwin samaisti ihmisten ja eläinten tunteita [vrt. Wundt]: ”Even insects express anger,
terror, jealousy and love, by their stridulation”. Vaikka jo bakteerit kohtaavat [afektiivisia,
ks. Platon] mahdollisuuksia ja uhkia [ks. Pasteur ja Koch], ihmisille tyypillisten tunteiden
kokeminen on monimutkaisempi kysymys [ks. James].
Luonnonvalinnan ja sukupuolivalinnan teorioiden kilpailijat eivät kykene selittämään evoluutiota. (1) Lamarckilaisuus perustuu käytön seurauksena syntyneiden ominaisuuksien periytymiseen.
Tätä teoriaa on pidetty ’inhimillisempänä’ kuin luonnonvalintaa, ja romanttisesti ja holistisesti
suhtautuvat piirit ovat pitäneet ajatuksesta kiinni vaikka se kumottiin jo 1800-luvulla [ks. Weismann]. Vaikka on puhuttu myös ’suuntautuneista tai adaptiivisista mutaatioista’, todisteita tälle
modernisoidulle lamarckilaisuudelle ei ole. (2) ’Mutationistit’ uskovat makromutaatioihin ilman
luonnonvalintaa [ks. Mendel]. Tämäkin teoria on kumottu, vaikka evoluution suhteellisesta nopeudesta eri aikoina ja eri tilanteissa käydäänkin keskustelua. (3) ’Neutralistit’ huomauttavat,
että suurin osa molekyylitasolla nähtävästä evoluutiosta on neutraalia [ks. Pauling]. Tämä onkin
totta, mutta valitettavasti satunnainen geneettinen ajelehtiminen ei myöskään voi tuottaa adaptaatioita (kuten esim. silmää); teoriat ovat siis määritelmällisesti yhteismitattomia [ks. Wright,
Fisher ja Haldane]. (4) Eräät DTS:tä (engl. Developmental Systems Theory) kannattavat tutkijat
esittävät (varsin epätoivoisesti), että alkionkehitykseen liittyvät rajoitteet määräävät fenotyypin
luonnonvalintaa paremmin. (5) Myös kaaosteorian sukulaisen, kompleksisuusteorian, on väitetty
korvaavan luonnonvalinnan. Teoria saattaa olla relevantti elämän alun kehityksessä [ks. Wright,
Fisher ja Haldane], mutta evoluution redusoiminen matemaattisiksi attraktoreiksi ei muuten ole
saanut kannatusta. Selitysvoimansa ansiosta darwinismi on levinnyt muillekin aloille; puhutaan
universaalista darwinismista.
• (1) Kulttuurievoluutiota on pidetty darwinilaisena [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin] (2) Taloustieteilijät tarttuivat pian ideaan [ks. Marshall]. (3) Poliittisessa päätöksenteossa on nähty
darwinilaisia piirteitä [ks. Weber]. Sama pätee (4) reaaliaikaiseen ajatteluun [ks. James]. (5)
Myös tieteen kehitystä on kuvattu darwinilaiselta pohjalta [ks. Mill; Weber]. (6) Eliöiden
immuniteettijärjestelmät [ks. Metšnikov ja Ehrlich] toimivat darwinilaisella periaatteella
[ks. Medawar ja Burnet]. (7) Myös itsekopioituvissa molekyyleissä, so. systeemikemiassa,
on myöhemmin havaittu darwinilaista valintaa. (8) Yhdenlainen luonnonvalinta voi koskea jopa maailmankaikkeuksia, joita on ajateltu syntyvän mustien aukkojen [ks. Laplace;
Einstein; Hoyle] mukana. Darwinin aikana ei maailmankaikkeuden synnyllä vielä osattu
paljon spekuloida [ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin; Boltzmann]. Näin voidaan puhua
luonnonlakien evoluutiosta [ks. Peirce].
Samuel Butler (1835-1902) julkaisi sanomalehtiartikkelin Darwin among the Machines (The
Press, 1863), jossa spekuloitiin tekoälyllä ja -elämällä [ks. Turing; von Neumann]: ”Man will
become to the machine what the horse and the dog are to man; the conclusion being that machines are, or are becoming, animate”. Butlerin satiirinen utopia Erewhon (1872) sivuaa samaa
asiaa.
• Ihmisen kaltaisista automaateista [ks. Hume] oli fiktion puolella kehittymässä robotteja [ks.
Simon ja Arrow]; termi esiintyi ensimmäisen kerran Karel Čapekin näytelmässä vuonna
1921 [Golemista, ks. Ghazali ja Zhu Xi, Frankensteinin hirviöstä, ks. Goethe].
• Koneiden pelon lisäksi Erewhonissa rikollisuus nähdään sairautena ja sairaus rikollisena
[ks. Bentham].

8.16

Joseph Liouville 1809 - 1882

Matemaatikko, joka todisti (jo pitkään spekuloitujen) transsendenttilukujen olemassaolon vuonna 1840. Transsendenttiluvut ovat ei-algebrallisia reaalilukuja [eli eivät ole kokonaislukukertoi-
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misen polynomin juuria, ks. Pythagoras]. Asia todistettiin myöhemmin myös äärettömyyksien
avulla [ks. Cantor].
• Vuonna 1873 Charles Hermite (1822-1901) osoitti e:n olevan transsendenttisen, ja Ferdinand Lindemann (1852-1939) todisti saman π:lle vuonna 1882. Jälkimmäinen tulos pani
pisteen yrityksille neliöidä ympyrä.

8.17

Urbain Jean Joseph Le Verrier 1811 - 1877

Tähtitieteilijä, jonka työ liittyi mm. [Newtonin] painovoimateoriaan. Le Verrier löysi Neptunuksen ja Merkuriuksen radoista ongelmia jotka kaipasivat selityksiä.
• Inversio-ongelmassa eli käänteisessä pulmassa edetään seurauksista niiden syihin [ks. Röntgen]. Etenkin Neptunuksen ongelma oli ratkaistavissa ajan fysiikalla.
Vuonna 1846, havaittuaan häiriöitä Uranuksen [ks. Herschel] liikkeessä, Le Verrier ennusti Neptunuksen olemassaolon; myös John Couch Adams (1819-1892) oli päätynyt samaan tulokseen.
Johann Gottfried Galle (1812-1910) löysi Neptunuksen jo samana vuonna Le Verrierin laskemasta
paikasta taivaalla.
Vuonna 1859 Le Verrier havaitsi Merkuriuksen periheliliikkeen anomalian: radan isoakselin kiertyminen ei vastannut tarkasti painovoimateorian antamaa tulosta. Vaikka ilmiön selittämiseksi Merkuriuksen radan sisäpuolelle nimettiin jo uusi planeetta, Vulkanus, todellinen syy liittyy
yleiseen suhteellisuusteoriaan [ks. Einstein].

8.18

Christian Doppler 1803 - 1853 ja Léon Foucault 1819
- 1868

Fyysikkoja, joiden tutkimukset liittyivät mm. valoon [ks. Newton] ja pyörimisliikkeeseen [ks.
Euler]. Dopplerin ja Foucaultin rinnalla samoilla aloilla vaikutti Armand Hippolyte Louis Fizeau
(1819-1896).
Foucault (samoin kuin Fizeau) teki varhaisia valon nopeuden [ks. Rømer] mittauksia laboratoriossa [ks. Michelson]. Vuonna 1853 hän osoitti, että valon nopeus pienenee väliaineessa, esim.
vedessä [ks. Snell; Einstein]. Artikkelissa Lumière électrique (184915 ) hän tutki auringon absorptiospektrin [ks. Fraunhofer] samankaltaisuutta kaasujen emissiospektrien kanssa [ks. Kirchhoff].
Vuonna 1851 Foucault havainnollisti maapallon pyörimisliikettä akselinsa ympäri; nk. Foucaultin heilurin liike selittyi Coriolis-ilmiöllä [ks. Laplace]. Seuraavana vuonna hän käytti samaan
tarkoitukseen gyroskooppia.
• Coriolis-ilmiö on nimetty Gaspard de Coriolisin (1792-1843) vuoden 1835 tutkimusten perusteella. Meteorologiassa [ks. Maury] se selittää mm. pasaatituulten [ks. Mercator; Halley]
suunnan.
• Gyroskoopin oli keksinyt Johann Bohnenberger (1765-1831) noin vuonna 1810 tai hieman
aikaisemmin [ks. myös Euler]. Termi gyroskooppi tulee kuitenkin Foucaultilta.
Pyörimisliikkeen [ks. Newton; Euler] matematiikka sai modernin muotonsa Felix Kleinin (18491925) luennoissa vuosina 1895-96, jotka hän piti yhdessä oppilaansa Sommerfeldin [ks. Bohr ja
Pauli] kanssa. He julkaisivat aiheesta neliosaisen teoksen (Über Die Theorie Des Kreisels, 18971910), jossa kaksi ensimmäistä osaa esittelee teoriaa, ja kaksi jälkimmäistä osaa sovelluksia.
• Klein korosti tieteen ja teknologian (teollisuuden) yhteistyön merkitystä.
15 L’Institut,

Journal Universel des Sciences, 17, 44–46, 1849
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Dopplerin mukaan toisiaan kiertävien kaksoistähtien [ks. Herschel] värien pitäisi muuttua jaksollisesti: lähestyessään ne näkyisivät sinisempänä, etääntyessään punaisempana (Über das farbige
Licht der Doppelsterne, 1842). Idea ei toiminut spektrin jatkuvan luonteen takia, mutta ääniaalloilla tämän Dopplerin ilmiön mittasi Christoph Buys Ballot (1817-1890) vuonna 1845. Vuonna
1848 Fizeau ehdotti, että efekti voisi näkyä tähtien spektriviivojen siirtymänä, mikä todennettiin
vuonna 1868. Doppler-ilmiö aiheuttaa myös spektriviivojen levenemistä lämpöliikkeessä olevista kohteista, mikä huonontaa spektroskooppisten mittausten yleistä tarkkuutta [kosmologisesta
punasiirtymästä, ks. Hubble].
• Spektriviivojen siirtymistä on myöhemmin käytetty myös aurinkokunnan ulkopuolisten planeettojen etsimiseen: aivan kuten kaksoistähtisysteemeissä, tähdet kiertävät planeettajärjestelmässäkin systeemin massakeskipisteen ympäri [ks. Euler].

8.19

Évariste Galois 1811 - 1832

Matemaatikko, joka mm. laajensi algebraa [ks. Hamilton] ryhmäteoriaa [ks. Lagrange] kehittämällä. Galoisin ryhmät osoittautuivat tärkeiksi apuneuvoiksi modernissa fysiikassa, jossa ne
liittyvät teorioiden symmetriaominaisuuksiin [ks. Einstein; Yang]. Esimerkiksi Sophus Lien (18421899) mukaan nimettyjä Lien ryhmiä käytetään hiukkasfysiikassa.
• Niels Henrik Abel (1802-1829) oli toinen symmetrioita tutkinut matemaatikko. Vuonna
1826 hän osoitti, että viidennen ja siitä korkeamman asteen yhtälöille ei yleistä algebrallista ratkaisua ole olemassa [ks. Cardano]. Matemaattinen analyysi tarjosi kuitenkin muita
tapoja ratkaista nämä ongelmat.

8.20

Claude Bernard 1813 - 1878

Lääketieteen [ks. Boerhaave] ja fysiologian [ks. Charles Bell] tutkija. Bernard oli etenkin endokrinologi, so. umpieritysjärjestelmän tutkija.
• Vuonna 1816 René Laennec (1781-1826) oli keksinyt alkeellisen stetoskoopin tuberkuloosia
[ks. Galenos; Boerhaave; Pasteur ja Koch; Fleming] tutkiessaan. Hän ymmärsi että taudin
määrittelevät tuberkkelit aiheuttavat ongelmia muuallakin kuin keuhkoissa.
• Henry Gray (1827-1861) kirjoitti teoksen Anatomy (1858), jonka Henry Vandyke Carter
(1831-1897) kuvitti [ks. Vesalius]. Teos tunnetaan ’Grayn anatomiana’.
Bernardin mukaan hyvä kokeellinen tutkimus etenee havainnon, hypoteesin ja kokeen kautta,
tässä järjestyksessä (Introduction à l’étude de la médicine expérimentale, 1865) [ks. Harvey;
Herschel ja Whewell]. Kontrolliryhmien [ks. Boerhaave] lisäksi tarvitaan koejärjestelyn tasapuolisuutta parantavaa ’sokeutta’.
• Myöhemmin kaksoissokkokokeissa sen paremmin potilaat kuin hoitohenkilökuntakaan ei
tiedä ketkä saavat testattavaa lääkettä ja ketkä esim. perinteistä lääkitystä tai plaseboa
[tilastotieteestä, ks. Spencer ja Galton; Wright, Fisher ja Haldane].
Bernard osoitti, että maksa tuottaa sokeria verenkiertoon (Du presence du sucre dans le foie,
184816 ) ja että mahanesteen [ks. Lavoisier] lisäksi myös haimaneste osallistuu ruoansulatukseen
(Du suc pancréatique et de son rôle dans les phenomenes de la digestion, 184917 ). Nämä ovat
esimerkkejä aineenvaihdunnan eli metabolian prosesseista [ks. Loewi].

16 Comptes
17 Mémoire

rendus de l’Académie des Sciences, 27, 514-515, 1848, Charles Barreswilin kanssa
lu à la Société de biologie, 1, 99-115, 1849
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• Ruoansulatus etenee suusta mahaan ja edelleen ravinteiden imeytymisen kannalta tärkeisiin ohutsuoleen ja paksusuoleen. Ruoan hiilihydraatit alkavat hajota jo syljen vaikutuksesta suussa. Mahanesteen suolahappo hajottaa proteiineja mahalaukussa, jossa ruokaa
myös vaivataan hienojakoisemmaksi. Haimaneste ruoansulatusentsyymeineen hajottaa hiilihydraatteja, rasvoja ja proteiineja ohutsuolessa. Bakteerit prosessoivat mm. selluloosaa
paksusuolessa. Maksa käsittelee kaiken imeytyneen ravinnon. Imeytymätön aines jatkaa
peräsuoleen.
• 1890-luvulla Pavlov [ks. Watson] tutki koirien ruoansulatuksen mekanismeja.
Bernardin mukaan tietyt sisäelimet ylläpitävät organismin metabolista tasapainoa (ransk. milieu
intérieur). Myöhemmin on puhuttu homeostaasista, jota umpirauhasten verenkiertoon erittämät
hormonit kontrolloivat [ks. Loewi]. Umpirauhasia puolestaan ohjaavat hermosto [ks. Helmholtz;
Cajal ja Sherrington] ja aivot [ks. Penfield ja Sperry]. Takaisinkytkentä [ks. Black ja Watt;
Maxwell; Shannon ja Wiener] on kuvioissa mukana.
• Homeostaasista välittyy aivoille tietoa interoseption eli sisäelinaistin kautta. Kehoaisteihin
kuuluu myös liike-, toiminta- ja asentotunto eli proprioseptio [ks. Charles Bell; Broca ja
Wernicke].
• Vuonna 1849 Arnold A. Berthold (1817-1861) havaitsi, että kukkojen kiveksistä vapautuu linnun verenkiertoon monella tavalla vaikuttavaa ainetta. Kyse oli testosteronista [ks.
Morgan], tärkeimmästä miesten sukupuolihormonista. Vuosisadan lopulla tunnettiin myös
kilpirauhashormonit [struumasta, ks. Sachs] ja adrenaliini.
Pian spekuloitiin, että homeostaasin muutokset luovat affektiivisia tiloja [ks. Aristoteles; Hume],
so. tiloja joilla on sekä valenssi että voimakkuus ja joista perustunteet [ks. Darwin] on vain
yksi ilmentymä [ks. James]. Lisäksi ihmisen kulttuurinen sopeutuminen ympäristöön — esim.
vaatetus kylmää vastaan [ks. Buffon] — on omalla tavallaan homeostaasin laajennus.
• Affektiiviset tilat pohjustavat myös perustason normeja [ks. Hume; Sellars].
Vuonna 1846 Bernard ehdotti, että hengityksen halvaannuttava kurare vaikuttaa elintoimintoja
ohjaavaan hermostoon. Myöhemmin kemiallisilla välittäjäaineilla osoitettiin olevan osuus myös
hermoston toiminnassa, joka puolestaan ohjaa esim. hormonien eritystä [ks. Loewi]. Bernard
vaikutti laajemminkin toksikologian eli myrkkyopin syntyyn (Lecons sur les Effets des Substances
Toxiques et Médicamenteuses, 1857). Hän mm. osoitti hiilimonoksidin estävän hapen kuljetuksen
hemoglobiinissa [ks. Lavoisier].
• Vuonna 1868 Breuer [ks. Freud] löysi hengitystä säätelevän takaisinkytkentämekanismin.
• Vuonna 1825 Johann Friedrich Engelhart (1797-1837) oli lokalisoinut raudan punasolujen hemoglobiiniin, ja vuonna 1840 Friedrich Ludwig Hünefeld (1799-1882) vahvisti juuri hemoglobiinin kuljettavan happea. Vasta tämän jälkeen jatkotutkimuksia tehnyt Felix
Hoppe-Seyler (1825-1895) otti käyttöön termin hemoglobiini [rakenteesta, ks. Pauling; veriryhmistä, ks. Medawar ja Burnet].
– Hemoglobiini on punaista raudan takia, mutta selkärangattomien veressä happea kuljettava hemosyaniini on sinistä koska raudan sijaan happea sitoo kupari.
Vuonna 1878 julkaistut Bernardin luennot käsittelivät kasveille ja eläimille yhteisiä elintoimintoja
[kasvifysiologiasta, ks. Camerarius ja Hales; N. T. de Saussure; Sachs]. Samalla syntyi myös
ympäristöfysiologia. Eläinfysiologiasta eriytyi myöhemmin lääketieteellinen fysiologia.

8.21

Søren Kierkegaard 1813 - 1855

Filosofi, ensimmäinen [vrt. Regiomontanus; Schlegel ja Schelling] varsinainen eksistentialistinen
[ks. Nietzsche; Heidegger; Sartre] ajattelija. Kierkegaard oli lähinnä teologi [ks. Husserl].
• Kierkegaard asemoi itsensä järjen filosofiaa vastaan [jolla hän tosin tarkoitti Hegeliä].

8.22. BOOLE
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Teoksessa Pelko ja vavistus (Frygt og Bæven, 1843) Kierkegaard ihasteli Abrahamin valmiutta tappaa poikansa Jumalan käskystä, pelkurimaisiin kompromisseihin lankeamatta. ’Totuutta’
tavoiteltaessa jokaisen on oltava valmis ’hyppyyn’ pelkän uskon pohjalta.
• Kierkegaardia voidaan pitää fideistinä [ks. Zenon ja Khrysippos].
Ahdistus, jota Kierkegaard käsitteli teoksessa Ahdistus (Begrebet Angest, 1844), on ihmisen osa
ja sitä tulee sietää, jotta voisi edetä olemisen kolmella tasolla, so. esteettinen, eettinen ja uskonnollinen, ylöspäin (Stadier paa Livets Vei, 1845). Tällaiseen hengelliseen ahdistukseen voi liittyä
nihilismiä. Ahdistuksesta tuli eksistentialismille tärkeä käsite.
• Yhteiskunnan tasolla uskonnot lieventävät ahdistusta [ks. Aiskhylos, Sofokles ja Euripides; Marx; Freud], vaikka esim. pelastusoppiin [ks. Laozi ja Gautama] on liitetty myös
pelastusahdistusta [ks. Luther ja Calvin].
• Ahdistus on myös affektiivinen psykiatrinen sairaus [ks. Freud; Watson].
Kierkegaardin pääteos oli Päättävä epätieteellinen jälkikirjoitus (Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift, 1846). Olemassaoloon liittyy aina absurdeja valintoja [ks. Schopenhauer] ja jokainen on
vastuussa omasta kehityksestään.
Nykyään eksistentialismi nähdään usein filosofian ja taiteen välimuotona. Esim. Rainer Maria
Rilke (1875-1926) sai runoihinsa vaikutteita suoraan Kierkegaardilta (esim. Duinon elegiat, 1923).
Myös Dostojevskin [ks. Holyoake; James] ja Kafkan töistä löytyy eksistentiaalisia teemoja.

8.22

George Boole 1815 - 1864

Matemaatikko, matemaattisen logiikan perustaja. Boole loi nimeään kantavan algebran ja tutki
logiikkaa [ks. Aristoteles; Zenon ja Khrysippos; Abélard; Ockham; Leibniz] matematiikan keinoin
(The Mathematical Analysis of Logic, Being an Essay Toward a Calculus of Deductive Reasoning,
1847). Teoksessa The Laws of Thought (1854) hän esitti, että matematiikkaa voitiin soveltaa
ajattelun loogisten muotojen [ks. Kant] tutkimukseen [ks. Peirce; Frege; Turing].
• Boolen algebralla tuli olemaan tärkeä osa digitaalisessa elektroniikassa [ks. Shannon ja
Wiener].
Aikalaisista myös Augustus de Morgan (1806-1871; mm. Formal Logic, 1847) tutki logiikkaa.
Vuonna 1862 hän esitti kvanttoreiden [ks. Frege] idean.
Lewis Carroll (1832-1898), joka oli paitsi kirjailija niin myös matemaatikko ja loogikko, keksi
useita uusilla työkaluilla ratkaistavia ongelmia. Lisäksi evoluutiobiologiassa käytetty Punaisen
Kuningattaren hypoteesi tulee teoksesta Liisa ihmemaassa (1865), jossa kuningattaren on juostava kaikin voimin pysyäkseen paikallaan.
• Carroll pilaili myös mittakaavan 1:1 kartoilla (Sylvie and Bruno Concluded, 1893). Abstrakteilla malleilla on merkitystä [ks. Halley; Marshall; Turing].
– Aihetta kehitteli myöhemmin etenkin Borges [ks. Joyce].

8.23

Rudolf Wolf 1816 - 1893

Tähtitieteilijä, joka vuonna 1852 tarkensi auringonpilkkujen [ks. Galileo] jaksollisuuden keskiarvoiseksi periodiksi 11.1 vuotta (yksittäiset syklit 8-17 vuotta, ja väli minimistä maksimiin on
lyhyempi kuin väli maksimista minimiin). Vuosien 1755-1766 aurinkopilkkujakso on nimetty 1.
jaksoksi. Wolf kehitti myös nykyisin Zurichin auringonpilkkunumerona tunnetun auringon aktiivisuusindeksin. Jaksollisuuden lisäksi tehtiin mittauksia auringonpilkkujen lämpötilasta [ks.
Henry] ja magneettisuudesta [johon liittyy n. 22 vuoden vaihtelu, ks. Zeeman].

324

LUKU 8. NYKYAIKAISEN TIETEEN SYNTY 1830-1900

• Vaikka jo Christian P. Horrebow (1718-1776) oli puhunut auringonpilkkujen periodisuudesta, hän ei kyennyt sitä osoittamaan. Sen sijaan artikkelissa Sonnen-Beobachtungen im
Jahre 1843 (184418 ) Samuel Heinrich Schwabe (1789-1875) oli arvioinut jakson pituudeksi
n. 10 vuotta.
• Vuonna 1858 Richard C. Carrington (1826-1875) havaitsi pilkkujen sijainnin muuttuvan
jakson aikana systemaattisesti: ensimmäiset pilkut syntyvät keskileveysasteille (30-40°),
myöhemmät aina vain lähempänä ekvaattoria (Observations of the Spots of the Sun, 1863).
Myöhemmin myös Gustav Spörer (1822-1895) tutki asiaa, ja hänen mukaansa puhutaan
Spörerin laista. Ilmiön graafista esitystä kutsutaan Maunderin perhosdiagrammiksi [ks.
Rutherford].
• Erilaisista aikasarjoista alettiin etsiä — melko epätoivoisesti — auringonpilkkusyklin kanssa korreloivaa periodisuutta [ks. Herschel; Marshall].
• Vuoden 2019 joulukuun minimistä alkanut aurinkopilkkujakso on 25. numeroitu jakso.
Nousu maksimiin (4-5 vuotta) on nopeampi kuin sitä seuraava lasku takaisin minimiin
(6-7 vuotta).
Maapallon magneettikentän [ks. Gilbert] häiriöt oli jo löydetty ja mm. liitetty revontuliin [ks.
Halley]. Uudet mittausketjut [ks. Gauss; Humboldt] paljastivat magneettisten myrskyjen olemassaolon, ja Johann von Lamont (1805-1879) yhdisti ne auringonpilkkujen suureen määrään.
Magneettikentästä pystyttiin vihdoin erottamaan kaksi toisistaan riippumatonta komponenttia:
maan sisäinen, hitaasti muuttuva dipolikenttä ja yläilmakehän [ionosfäärin, ks. Hertz; Lewis ja
Langmuir] dynaamisten sähkövirtojen indusoima [ks. Ampère] nopeasti muuttuva kenttä. Auringon aktiivisuus vaikuttaa nimenomaan jälkimmäiseen komponenttiin.
• Vuonna 1831 James Clark Ross (1800-1862) määritteli magneettisen pohjoisnavan paikan.
Sen liike tulee vähentämään revontulien näkymistä Suomessa.
• Vuosista 1830-1850 on käytetty nimeä ’The Magnetic Crusade’. Sitä seurasi ensimmäinen
kansainvälinen polaarivuosi 1.8.1882-1.9.1883.
Artikkelissa Description of a singular appearance seen in the Sun on September 1, 1859 (185919 )
em. Carrington kuvasi auringon soihtua (engl. flare), jonka suuruinen ilmiö nykymaailmassa vaikuttaisi teknologiaan ehkä radikaalistikin. Charles V. Walker (1812-1882) kuvasi geomagneettisen
aktiivisuuden vaikutusta lennätinliikenteeseen (On magnetic storms and earth-currents, 186120 ).
Tätä vaihtelua kutsutaan avaruussääksi [ks. Lewis ja Langmuir].
• Myös Richard Hodgson (1804-1872) havaitsi soihdun (On a curious appearance seen in the
Sun, 185921 ). Yksinään kumpaakaan havaintoa ei ehkä olisi pidetty luotettavana.
• Soihtuun liittyi koronan [ks. Thales] massapurkaus eli aurinkotuulen ääri-ilmiö, ja juuri se
aiheutti havaitun magneettisen myrskyn. Massapurkaukset löydettiin vasta 1970-luvulla.
– Vuonna 1869 auringon koronasta löydettiin emissioviiva [ks. Fraunhofer], joka selitettiin myöhemmin koronan odottamattoman korkealla lämpötilalla [ks. Eddington].
Auringonpilkkujen määrässä nähdään hitaampiakin vaihteluja, ja tällöin voidaan puhua avaruusilmastosta. Esim. Wolf löysi hyvin epäsäännöllisen n. 87-vuoden periodisuuden eli Gleissbergin syklin. Tämän lisäksi useampi minimi ja maksimi on saanut oman nimensä (ks. taulukko).
Mahdollisella yhteydellä keskiajan lämpökauteen noin 950-1250 [ks. Haitham ja Biruni] ja pieneen jääkauteen noin 1300-1850 [ks. Boccaccio; Halley] on spekuloitu.
•
•
•
•

Oortin minimi, n. 1030-1070
Keskiajan maksimi, n. 1100-1250
Wolfin minimi, n. 1280-1350
Spörerin minimi, n. 1460-1550

18 Astronomische

Nachrichten, 21, 233–236, 1844
Notices of the Royal Astronomical Society, 20, 13-15, 1859
20 Philosophical Transactions of the Royal Society, 151, 89-131, 1861
21 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 20, 15-16, 1859
19 Monthly
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• Maunderin minimi, n. 1645-1715
• Daltonin minimi, n. 1790-1830
• Suuri moderni maksimi, n. 1914-2009

8.24

Matthew Fontaine Maury 1806 - 1873

Laivaston upseeri, meteorologi [ks. Dalton; Henry] ja varhainen merivirtojen [ks. Mercator;
Thompson] ja merenpohjan tieteellinen tutkija eli oseanografi. Merituulia tutkivat esim. Henry Piddington (1797-1858) ja William Ferrel (1817-1891). Jälkimmäinen kehitti myös teoriaa
ilmakehän kiertoliikkeestä [ks. Halley].
• Maailman ilmatieteen järjestö IMO (nyk. WMO) perustettiin vuonna 1873.
Voimakkaat matalapaineet [ks. Spencer ja Galton; Bjerknes ja Richardson] aiheuttavat tavallisempien myrskytuulten lisäksi trooppisia hirmumyrskyjä, joita kutsutaan hurrikaaneiksi, taifuuneiksi tai sykloneiksi; sykloni on myös yleistermi näille kaikille. Piddington käsitteli sykloneja
teoksessa The Horn-Book for the Law of Storms for the Indian and China Seas (1844). Tornado
on hyvin erilainen sykloni [ks. Henry].
• Voimakkaiden myrskyjen tuulet ja matalapaineet voivat aiheuttaa myrskyvuokseja eli tulvia (engl. storm surge), jotka muistuttavat maanjäristysten, tulivuorenpurkausten, maanvyöryjen ja meteoriittien aiheuttamia hyökyaaltoja eli tsunameja. Myrskytulva on yksi rannikkotulvan (coastal flooding) muoto.
• Sykloneiden taustalla on lämpimän meriveden energian siirtyminen ilmakehään.
Artikkelissa Essay on the Winds and Currents of the Ocean (1856) Ferrel selitti pasaatituulet
[ks. Mercator] liittämällä Hadleyn soluun [ks. Halley] Coriolis-ilmiön [ks. Laplace; Doppler ja
Foucault]. Lähellä maanpintaa ja päiväntasaajaa kohti etenevä korkeiden leveysasteiden ilmamassa kiertää maapallon ympäri hitaammin kuin sen nyt kohtaama matalampien leveysasteiden
ilma. Jääminen jälkeen ympäristön ilmasta vastaa kääntymistä länteen päin.
Teoria ilmakehän kiertoliikkeestä kehittyi kun Hadleyn solua (päiväntasaajalta leveysasteille
±30°) vastaava polaarisolu määriteltiin leveysasteiden ±60° ja vastaavien napojen väliin. Näin
ollen myös Helsingin korkeudella lämmintä ilmaa nousee ylös ja suuntaa pohjoiseen. Polaarisolussa maanpinnan tuulen (engl. polar easterlies) suunta määräytyy samoin kuin pasaatituulissa.
Polaarisolut tuovat napa-alueen kylmää ilmaa alemmille leveysasteille.
• Coriolis-ilmiö selittää myös samoihin aikoihin havaitun napapyörteen [engl. polar vortex/cyclone, ks. Bjerknes ja Richardson]. On huomattava, että kussakin solutyypissä yläilmakehän tuuli kulkee päinvastaiseen suuntaan kuin maanpinnan tuuli, ja Coriolis-kääntymäkin on siten päinvastainen.
Ferrelin solu on Hadleyn solun ja polaarisolun väliin muotoutuva solu, jossa maanpinnan tasolla
kohti napoja liikkuva tuuli kääntyy (uuden ympäristön ilmaa nopeampana) idän suuntaan eli
muuttuu enemmän länsituuleksi (engl. Westerlies). Ferrelin solu tuo lämmintä ilmaa matalimmilta leveysasteilta kohtaamaan polaarisolun tuomaa kylmää ilmaa. Tässä syntyy polaaririntama
(polar front).
• Hadleyn solua ja polaarisolua ajaa auringon energia. Ferrelin solu on Hadleyn solun ja
polaarisolun ajama heikompi konstruktio, ja tuulen läntinen suuntaus on vaihtelevamman
tilanteen keskiarvo.
Ilmakehän kiertoliike vaikuttaa myös pintavesien merivirtoihin. Päiväntasaajan molemmin puolin on pohjoisessa kaksi myötäpäivään pyörivää ja etelässä kolme vastapäivään pyörivää merivirtauspyörrettä (engl. ocean gyre). Ne selittyvät itätuulella lähellä päiväntasaajaa ja länsituulella
heti Hadleyn solun ulkopuolella. Teoriaa on myöhemmin täydennetty ja otettu myös syvyyksien
virtaukset huomioon; tuulten lisäksi muitakin tekijöitä pitää huomioida [ks. Stommel].
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• Atlantilla ja Tyynellä valtamerellä on pyörteet sekä pohjoisessa että etelässä. Lisäksi etelässä (jossa on vähemmän mannerta) on kolmas pyörre Intian valtameressä, Afrikan ja
Australian välissä.
Merenkulun kannalta oli tärkeää tuntea merialueiden virtaukset ja tyypilliset tuuliolot eri vuodenaikoina: nopein laivareitti ei useinkaan ole sama kuin lyhyin reitti [ks. Mercator]. Vuodesta
1849 alkaen Maury kokosi mittaustuloksia karttoihin, jotka nopeuttivat matkoja oleellisesti. Merellä meteorologiassa kyse oli turvallisuudesta; mantereen sääolot kiinnostivat Maurya lähinnä
maanviljelyn kannalta [ks. Humboldt; Henry].
• Robert FitzRoy (1805-1865) teki ensimmäisiä sääennustuksia ja huomasi mm. Golfvirran
[ks. Franklin] lämmittävän Länsi-Euroopan ilmastoa. Nykyisin arvioidaan, että merien kuljettama lämpömäärä on noin puolet ilmakehän kuljettamasta määrästä.
Teoksessa The Physical Geography of the Sea (1855) Maury aloitti merenpohjien kartoituksen.
Hän määritteli myös sopivimman paikan Atlantin yli vedettävälle lennätinkaapelille [ks. Henry;
Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin].
• Vuonna 1872 tutkimusalus H.M.S. Challenger aloitti ensimmäisen laajamittaisen, kolmivuotisen oseanograafisen tutkimusmatkan. Tällöin löytyi mm. Atlantin keskiselänne [laattatektoniikan pohjustamisesta, ks. Wegener ja Holmes].

8.25

Julius von Mayer 1814 - 1878, James Joule 1818 1889, Rudolf Clausius 1822 - 1888 ja William Thomson (Lordi Kelvin) 1824 - 1906

Fyysikkoja, jotka määrittelivät termodynamiikan [ks. Thompson; Gay-Lussac; Carnot] peruslakeja ja kehittivät kaasujen kineettistä teoriaa [ks. Maxwell; Boltzmann]. Joule (J = Nm) tunnetaan
nykyään työn ja energian, Kelvin (K) lämpötilan yksikkönä.
• Termodynamiikka ja kineettinen kaasuteoria selittävät kemiallisten reaktioiden luonnetta
ja nopeutta [ks. Berzelius; Gibbs; van’t Hoff ja Arrhenius]. Taustalla on se, että kemiallisiin
sidoksiin [ks. Lewis ja Langmuir] sitoutuu energiaa [ks. Fischer].
Energia korvasi voiman [ks. Newton] fysiikan tärkeimpänä suureena [ks. Huygens; Thompson].
Energialla on kyky tehdä työtä, eli se on muutettavissa voimavaikutukseksi; toisaalta työn avulla
voidaan tuottaa energiaa. Termi potentiaalienergia tulee William Rankinelta (1820-1872). Liikeenergialle (eli kineettiselle energialle) hän ehdotti termiä ’actual’, mutta Kelvinin ’kinetic’ jäi
elämään. Termodynamiikassa Rankine kehitti lämpövoimakoneiden yleistä teoriaa.
• Rankine käsitteli myös iskuaaltoja (engl. shock wave) eli ääntä nopeampia aaltoja [ks.
Mach].
Mayer (Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten Natur, 184222 ) ja Joule (On matter, living force, and heat, 184723 ) määrittelivät termodynamiikan ensimmäisen peruslain. Kyseessä
on energian säilymislaki, joka osoitti 1. lajin ikiliikkujan mahdottomaksi: eri energiamuotojen —
esim. kineettisen energian, potentiaalienergian ja lämpöenergian — summa on suljetussa systeemissä vakio. Kaikki energia on muutettavissa lämmöksi. Joule kuvasi hyvin tarkkoja mittauksia
mekaanisen liike-energian kyvystä lämmittää nestettä. Lämpö ei selvästikään voinut olla nestettä. Mayerin mukaan energian kulkeutumisella ja muuntumisella voitiin selittää myös elämän
arvoitus ilman vitalismia [ks. Buffon].
22 Annalen

der Chemie und Pharmacie, 42, 233-240, 1842
Courier, 5 & 12 May, 1847

23 Manchester
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• Germain Henri Hess (1802-1850) esitti vuonna 1840, että kokonaisenergeettisesti on sama,
eteneekö kemiallinen reaktio suoraan vai usean välivaiheen kautta. Tämä lämpökemiallinen
[ks. Black ja Watt; Lavoisier] Hessin laki on yksi energian säilymisen ilmentymä [ks. myös
Helmholtz].
Clausius (1850) ja Kelvin (On the dynamical theory of heat, 185124 ) määrittelivät [Carnot’n työn
pohjalta] termodynamiikan toisen peruslain: lämpö ei siirry kylmemmästä materiasta kuumempaan ilman työtä. Vain osa lämpöenergiasta on muutettavissa mekaaniseksi energiaksi; suljetussa
systeemissä energian hyödynnettävyys työn tekoon laskee. Tämä osoitti 2. lajin ikiliikkujan mahdottomuuden ja teki eron reversiibelien (ajan suhteen käännettävien) ja irreversiibelien prosessien välille [ks. Maxwell]. Energian hyödyttömyyttä alettiin kutsua entropiaksi [ks. Boltzmann].
Entropia on hinta, jonka energialla tehdystä työstä joutuu maksamaan, vaikka itse energia ei
koskaan häviä. Myöhemmin Boltzmann liitti entropian epäjärjestykseen.
• Vuonna 1853 Kelvin määritteli lämpöpumpun (engl. heat pump) idean, ja Peter Ritter von
Rittinger (1811-1872) kehitti sellaisia 1855-57 [jääkaapista, ks. Clausewitz, maalämpöpumpuista, ks. Tesla].
• Clausius kehitti ajatuksen maailmankaikkeuden ’lämpökuolemasta’, jossa maksimaalista
entropiaa vastaa täydellisen homogeeninen ja kylmä avaruus [jossa tosin voisi esiintyä paikallisia fluktuaatioita, ks. Boltzmann]. Tästä voitiin päätellä, että maailmankaikkeudella
saattoi olla alku [ks. Anaksagoras; Einstein; Gamow; vaihtoehtoisista lopuista, ks. Hubble].
Ajatus lämpökuolemasta ei ollut kaikkien mieleen, ja he [esim. Nietzsche; Poincaré] halusivat osoittaa termodynamiikan toisen peruslain vääräksi.
Artikkelissa On an absolute thermometric scale (184825 ) Kelvin ehdotti absoluuttista lämpötilaasteikkoa [ks. Gay-Lussac]. Siihen liitettiin myöhemmin termodynamiikan kolmas peruslaki [ks.
Kamerlingh Onnes].
Clausius kehitti kaasujen kineettisen teorian [ks. Bernoulli ja Bayes] matematiikkaa artikkelissa Über die Art der Bewegung, welche wir Wärme nennen (185726 ). Kaasun makroskooppiset ominaisuudet (paine, lämpötila jne.) ovat hiukkasten liikkeestä syntyneitä emergenttejä [ks.
Mandeville; Mill; Popper] ominaisuuksia: esimerkiksi lämpötila vastaa hiukkasten keskimääräistä
liike-energiaa. Mallissa kaikilla kaasuhiukkasilla oli sama nopeus; nopeusjakauman käsite syntyi
myöhemmin [ks. Maxwell; Boltzmann]. Vuonna 1858 Clausius otti käyttöön hiukkasten keskimääräisen vapaan matkan käsitteen, joka selitti molekyylien hitaan diffuusion.
• Artikkelissa On liquid diffusion (185527 ) Adolf Fick (1829-1901) esitti, että molekyylien
diffuusio muistuttaa lämmön johtumista [ks. Fourier]. Diffuusiotutkimukset liittyivät myös
kolloideihin [ks. Berzelius; van der Waals].
• Fyysikot alkoivat kannattaa atomiteoriaa todellisuuden kuvana juuri kineettisen teorian
antaman tuen perusteella; kemisteistä näin teki lähinnä vain Dalton.
Clausius oivalsi, että molekyylien tapauksessa lämpöenergia ei siirry pelkästään etenevään liikkeeseen, vaan sitoutuu esim. epäsymmetristen molekyylien pyörimiseen. Tähän perustuen pystyttiin jopa erottelemaan yksi- ja kaksiatomisia kaasuja toisistaan [ks. Rayleigh]. Koska sisäenergiaan (engl. internal energy) lasketaan myös kemialliset sidokset, toinen peruslaki on perimmäinen
syy sille että kemialliset reaktiot tapahtuvat; tähän liittyy entalpia ja Gibbsin energia [ks. Gibbs].
• Clausius päätteli, että lämpöliikkeen vaikutuksesta esim. suolaliuoksessa syntyy spontaanisti ioneja; tämä selitti hyvinkin pienellä jännitteellä elektrolyysissä [ks. Faraday] syntyvän
virran [dissosiaatioteoriasta, ks. van’t Hoff ja Arrhenius].
John Waterston (1811-1883) oli yksi huomiotta jääneistä kineettisen teorian kehittäjiä vuoden
1843 teoksellaan. Hän esitti vuonna 1853, että auringon kuumuus johtuu siihen syöksyvistä
24 Transactions

of the Royal Society of Edinburgh, 20, 261-289 & 289–298, 1851
Magazine, 33, 313-317, 1848
26 Annalen der Physik, 100, 353-380, 1857
27 Philosophical Magazine, 10, 30, 1855
25 Philosophical
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meteoriiteista [ks. Biot]. Kelvin laski että tämä ei riitä ja Mayer spekuloi [Helmholtzin tapaan],
että energiaa vapautuu auringon kutistuessa oman painovoimansa alla [ks. Newton]. Kelvin laski
tästä väärästä teoriasta auringon iäksi 20-100 miljoonaa vuotta. Samaten, olettamalla maapallon
syntyneen sulana kappaleena [ks. Buffon], hän laski [Fourierin teorialla] iäksi noin 100 miljoonaa
vuotta [ks. Lyell]. Aurinkoa ei enää pidetty sulana nestemäisenä aineena, ja esim. Kelvin kannatti
Jonathan Homer Lanen (1819-1880) vuoden 1870 teoriaa isosta kaasupallosta. Tämäkään ei
pitänyt paikkaansa [ks. Eddington].
• Vuonna 1899 John Joly (1857-1933) määritteli merien kloridipitoisuuden [ks. Halley] avulla
niiden iäksi noin 90 miljoonaa vuotta.
• Vielä teoksessa Das Antlitz der Erde (1883-1903) Eduard Suess (1831-1914) piti vuoristoja
maapallon jäähtymisestä ja kutistumisesta johtuvina maankuoren rypistyminä [ks. Buffon].
– Vuonna 1885 Suess otti käyttöön termin biosfääri ja korosti sen merkitystä geologialle.
• Auringon pinnan — fotosfäärin [ks. Eddington; Bohr ja Pauli] — granulaarisesta rakenteesta Kelvin päätteli auringon kaasun olevan konvektiovirtausten vallassa (tämä pitää
paikkaansa vain välittömästi fotosfäärin alapuolella).
• Myöhemmin [ks. Rutherford] opittiin, että maapallon sisusta kuumentaa radioaktiivisuus
[ks. Becquerel, Curie ja Curie], että aurinko säteilee atomiydinten fuusion seurauksena
[ks. Bethe], ja että atomien sisäinen rakenne mahdollistaa plasma-olomuodon [ks. Lewis ja
Langmuir].
Kelvin aateloitiin panoksestaan Atlantin yli [Great Eastern’illa, ks. Brunel] vedettyyn lennätinkaapeliin vuonna 1866 [ks. Henry; Wheatstone; Maury]. Hän ymmärsi, että signaalin kulku kaapelissa edellytti Faradayn postuloimien aaltojen etenemistä, mikä vaati parempaa eristettä kuin
mitä vuonna 1858 epäonnistuneessa yrityksessä käytettiin. Vuosina 1872-3 Kelvin rakensi myös
analogisen tietokoneen, Tidal Harmonic Analyser’n, joka laski [Fourierin menetelmällä] vuorovesitaulukoita [ks. Newton; Laplace]. Vuorovettä ja siihen liittyviä ilmiöitä tutkivat mm. Charles
Delaunay (1816-1872) ja George Darwin (Charlesin poika, 1845-1912). Kelvin määritteli myös
planeetan pyörimisliikkeestä juontuvat ilmakehän ja valtamerten Kelvin-aallot (On gravitational
oscillations of rotating water, 187928 ).
• Rannikkojen vaihtelevat maantieteelliset olot tekevät vuorovedestä hyvin paikallisen ilmiön.
Tämän ja tietenkin myös matalikkojen ja karikkojen vuoksi luotsit ohjaavat laivoja avomeren ja sataman välillä. Rannikolla veden korkeuteen vaikuttavat myös tuulet ja ilmanpaine.
– Vuoksiaalto eli vuorovesiporras syntyy vuoroveden noustessa kapenevaan jokeen tai
lahteen.
– Vuoksikitka [ks. Kant] kasvattaa vuorokauden pituuden [ks. Halley] lisäksi myös Kuun
etäisyyttä.
Vuonna 1895 Kelvin lausui lyhytnäköisesti, että ”ilmaa raskaammat lentävät koneet eivät ole
mahdollisia” [vrt. Tesla].
• Vuonna 1880 lintujen evoluutiota [ks. Darwin] tutkinut Othniel C. Marsh (1831-1899) spekuloi puiden välillä — nykyisten liito-oravien tapaan — liitävistä alku(lisko)linnuista [hyönteisten lennosta, ks. Loewi].

8.26

George Jacob Holyoake 1817 – 1906

Lehtimies joka alkoi puhua sekulaarista ajattelusta. Holyoaken mukaan ”To teach men to see
that the sum of all knowledge and duty is Secular and that it pertains to this world alone
(Truths to teach, 185129 ). Hän kirjoitti aiheesta teoksen The Principles of Secularism (1854,

28 Proceedings
29 Reasoner,

of the Royal Society of Edinburgh, 10, 92–100, 1879
Nov. 19, p. 1, 1851
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1870). Koulutuksen tunnustuksellisuuden kieltämisen lisäksi sekularismi tarkoittaa mm. valtion
ja kirkon erottamista. Holyoake [kuten myös esim. Westermarck] kutsui itseään agnostikoksi.
Uususkonnot ja uudenlainen henkisyys olivat kuitenkin muotia.
• Holyoake oli aktiivinen osuustoimintaliikkeessä [ks. Mill].
• Tunnetuimpia 1800-luvun agnostikkoja oli Robert G. Ingersoll (1833-1899). ”The day of
Science dawned, and the luxuries of a century ago are the necessities of to-day. [...] These
blessings did not fall from the skies. [...] They are the children of freedom, the gifts of
reason, observations and experience — and for them all, man is indebted to man.”
Teismin [ks. Zenon ja Khrysippos] mukaan Jumalan olemassaolosta on todisteita. Vuonna 1868 T.
H. Huxley [ks. Darwin] esitti, että yliluonnollisista koskevien väitteiden totuusarvoa ei voi tietää;
näin hän määritteli skeptisen agnostisismin [vrt. Pyrrhon; Cicero; Montaigne; Hume]. Ateismin
(puhutaan myös vapaa-ajattelusta) mukaan yliluonnollisen puolesta ei ole näyttöä. Fideismi ei
pitänyt näytön ajatusta edes mielekkäänä uskon kannalta. Uskonnot ovat tärkeitä tutkimuskohteita sekä antropologiassa [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin] että sosiologiassa [ks. Durkheim].
• Uskontojen lisäksi myös ateismilla on pitkä historia.
– Uskonnoista, ks. Ötzi; Hammurabi; Hesiodos; Laozi ja Gautama; Pythagoras; Jeesus;
Plotinos; Augustinus; Muhammad; Luther ja Calvin; Mercator; Hume; Tylor, Tarde
ja Baldwin; Durkheim; Haber; Lévi-Strauss.
– Ateismista, ks. Protagoras; Leukippos ja Demokritos; Epikuros; Plinius; Gassendi;
Bayle; Mandeville; Hume; Burke; Russell.
• Teismi on uskoa persoonalliseen, maailman tapahtumiin puuttuvaan Jumalaan, ja a-teismi
ei tähän usko. Useimmat ajattelevat nykyään, että ateismi on skeptistä ajattelua kaikkeen
yliluonnolliseen.
• Yo. määritelmää on joskus kutsuttu negatiiviseksi ateismiksi. Tällöin positiivinen ateismi
väittäisi että olisi myös näyttöä yliluonnollista vastaan. On epäselvää mitä tämä tarkoittaisi. Tiede on osoittanut jatkuvasti että yliluonnollisia selityksiä ei tarvita, mikä on eri
asia. Koska negatiivinen ateismi vastaa käytännössä agnostisismia, voidaan päätellä että
agnostisismi on ateismia.
Spiritualismi kehittyi 1840-luvulta alkaen. Viihdetaiteilija Phineas Taylor Barnum (1810-1891)
kritisoi ihmisiä huijaavia meedioita (The Humbugs of the World, 1865). Hänen nimeään kuvaava
vaikutus selittää esim. astrologian suosiota: ihmiset uskovat ympäripyöreitä kuvauksia itsestään
jos niiden väitetään olevan heitä varten tehtyjä. Ilmiö selittää myös meedioiden kykyä huiputtaa
asiakkaitaan, jopa tiedemiehiä [ks. Hertz]. Samaan pystyivät myös muut varhaiset ’parapsykologian’ (ks. Boyle] edustajat [ks. Turing]. Ilmiöitä kuten ESP (yliaistillinen havaitseminen, engl.
extrasensory perception) ja PK (psykokineesi) pyrittiin esittämään myös tieteenä [pseudotieteistä, ks. Jung; Lewis ja Langmuir; Popper; vrt. Merton].
• Spiritismiin kuuluu myös jälleensyntyminen.
• Harry Houdini (1874-1926) jatkoi Barnumin työtä. Myöhemmin on puhuttu tieteellisestä
skeptismistä [ks. Shannon ja Wiener].
• Puhutaan myös Forerin tai Barumin-Forerin vaikutuksesta asiaa kokeellisesti testanneen
Bertram R. Forerin (1914–2000) mukaan.
• Barnumin vaikutuksessa väitteitä persoonallisuudesta uskotaan myös jos esittäjällä katsottiin olevan auktoriteettia [vallasta, ks. Kropotkin; Weber] ja jos ’analyysi’ on kohteelle
positiivinen [itsepetoksesta, ks. Zenon ja Khrysippos; Merton].
Spiritualistien mukaan henget elivät neljännessä ulottuvuudessa [ks. Riemann], ja kirjallisuudessa asiaa sivusivat esim. Fjodor Dostojevski (1821-1881) ja Oscar Wilde [ks. James]. Venäläistä
kosmismia kehittänyt Nikolai Fjodorovitš Fjodorov (1829-1903) ei haaveillut vain elämän pidentämisestä [transhumanismista, ks. Shannon ja Wiener], vaan myös kuolleiden henkiin herättämisestä. Uudet ulottuvuudet, spiritualismi/spiritismi ja teosofia (ks. alla) vaikuttivat abstraktiin
kuvataiteeseen [ks. Joyce]. Fysiikasta lainattua energian käsitettä [ks. Huygens] sovellettiin (ja
sovelletaan yhä) pseudotieteissä myös surutta.
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• Dostojevskin Karamazovin veljeksissä (1879-1880) spekuloidaan neljännessä ulottuvuudessa elävällä Jumalalla. Wilden näytelmässä Cantervillen kummitus (1891) kummitus eli
neljännessä ulottuvuudessa.
• Edwin Abbot (1838-1926) kirjoitti tieteisromaanin Tasomaa - moniulotteinen romanssi
(1884). Myös esim. H. G. Wells [ks. Spengler ja Toynbee] käytti neljättä ulottuvuutta.
Samuel B. Rowbotham (1816-1884) kehitti litteän maan teorian (Zetetic Astronomy: Earth Not a
Globe, 1849, 1864). Vuosina 1859-1864 Gizan pyramidin numerologiset tutkimukset synnyttivät
pyramidologian [Stonehengestä, ks. Hoyle]. Teoriat kadonneista mantereista kuten Atlantis [ks.
Platon] heräsivät henkiin, ja 1870-luvulta alkaen Helena Petrovna Hahn (Madame Blavatsky,
1831-1891) yhdisteli niitä mm. spiristimiin (tulkitsemalla henget elementaaleiksi). Syntyneen
teosofian pääteos oli Salainen oppi (The Secret Doctrine, 1888). Myöhemmin näistä, kuten myös
esim. parapsykologiasta, on käytetty termiä New Age. Esim. teosofiasta kehittyi antroposofia [ks.
Haber].
• Blavatskya inspiroivat mm. Edward Bulwer-Lyttonin puhdas fantasiaromaani Vril: Tuleva
rotu (The coming race, 1871) ja huijarikeksijä John Ernst Worrell Keelyn vuonna 1874
lanseeraama ’eetterigeneraattori’.
• Vuonna 1922 faarao Tutankhamonin haudan löytyminen tuotti egyptomaniaa. Etsintään
osallistunut Lordi Carnarvon kuoli noin kuusi viikkoa haudan avaamisen jälkeen (’muumion
kirous’).
Mary Baker Eddyn (1821-1910) luoman Kristillisen tieteen (engl. Christian Science, myös Church
of Christ, Scientist) mukaan oikeanlainen ajattelu parantaa fyysisiä sairauksia (Science and
Health with a key to the Scriptures, 1875). Tästä kasvoi New Thought –liike, jonka pääteoksia on Prentice Mulfordin (1834-1891) Thoughts Are Things (1889). Positiivisen ajattelun ideologia pesiytyi myös New Age –ajatteluun. Psykoterapiassa positiivinen ajattelu voi olla perusteltu
tavoite tai lähellä taikauskoa [ks. Watson].
• New Thought –liike lisäsi itseapukirjallisuuteen [ks. Marshall] uskonnollisen elementin [ks.
Popper].
Litteän maan teorian kaltaisten ilmiöiden takana on salaliittoteoria [ks. Hume]: tutkijat ja vallanpitäjät välittävät väärää tietoa tarkoituksella. Rokotevastainen propaganda perustuu samaan
[ks. Haber; Fleming]. Nämä vertautuvat usein uskonnollisiin kultteihin. Fasistit [ks. Rochau ja
Renan; Fisher ja Keynes] levittivät huhuja maailmanvalloitusta suunnittelevista juutalaisista ja
pääsivät itse valtaan. Nykyaikana Venäjän ja Kiinan kaltaiset valtiot levittävät vastaavanlaista
disinformaatiota [ks. Franklin; Weber].
• Salaliittoteorioissa on salainen juoni jota tietty ihmisryhmä ajaa muita vastaan ja jonka
todisteeksi kelpaa melkein mikä vain, koska mikään ei ole sitä miltä se näyttää, mikään ei
tapahdu sattumalta ja kaikki liittyy kaikkeen.
Nativistista millenarismia [ks. Jeesus] edustivat etelä-afrikkalaisten xhosien karjantappoliike vuosina 1856-57 ja yhdysvaltalaisten intiaanien henkitanssi (engl. Ghost Dance) 1800-luvun lopulla.
Jälkimmäisen taustalla on myrkkykaktuksen (esp. peyote) meskaliini, joka on psykedeeli [ks.
Ötzi; Penfield ja Sperry]. Wounded Kneen verilöyly liittyy asiaan. Lastikultit (engl. cargo cult)
ovat vähän samantapaisia. Karismalla johdetut [ks. Weber] kultit ja muu mielenhallinta tuli
kiinnostamaan behavioristeja [ks. Watson].
• Henkitanssissa valkoiset häviäisivät maan auettua tai tuulen viedessä heidät mennessään,
ja kaikki omaisuus jäisi ehjänä intiaaneille. Vaikutus olisi siis sama (mutta laajempi) kuin
(taktisella) neutronipommilla.
Luonnonteologia [ks. Linné] oli usein kreationistista. Fundamentalismi [ks. Laozi ja Gautama] oli
tuttua sekä kristillisyydessä [ks. Dominicus ja Franciscus; Luther ja Calvin] että islamissa [ks.
Ghazali ja Zhu Xi; Montesquieu]. Vaikka sen vaikutus yhteiskuntaan oli vähäisempi (kulttuurisesti heterogeenisessa) lännessä kuin (homogeenisemmassa) Lähi-idässä, syntyi myös kristillisiä
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herätysliikkeitä (engl. revivalist movement) ja Raamattuun nojaavia kilpailevia uskontoja [myöhemmästä fundamentalismista, ks. Popper]. Jälkimmäisiin kuuluvat 1820-1830 –luvuilla syntynyt mormonismi ja 1870-luvulla syntynyt Jehovan todistajat –liike. Jehovat esim. vastustavat
verensiirtoja ja elinsiirtoja. Vuosisadan vaihteessa kehittyneessä helluntaiherätyksessä (helluntailaisuus, engl. Pentecostalism) Pyhän Hengen kasteeseen liittyy mm. kielilläpuhumista [Pyhän
Hengen –kultista, ks. Ghazali ja Zhu Xi].
• Teoksessa Omphalos (1857) Philip H. Gosse (1810-1888) esitti, että Jumala loi maailman
noin 10 000 vuotta sitten sellaiseksi, että se näytti paljon vanhemmalta [ks. Beda].
• Bahai-uskonto syntyi Iranissa vuonna 1863.
• Vuonna 1869 katolinen kirkko keksi kieltää abortin [ks. Tuomas; Westermarck].
Suomessa 1700-luvun lopulla syntyneen herännäisyyden eli körttiläisyyden tärkein johtaja oli
Paavo Ruotsalainen (1777-1852). Ruotsinsaamelainen Lars Levi Laestadius (1800-1861) perusti
1840-luvulla pietististisen liikkeen josta kehittyi lestadiolaisuus.

8.27

Karl Marx 1818 - 1883

Filosofi, sosiologian [ks. Comte; Durkheim; Simmel; Weber; Elias] ja sosiaalihistorian [ks. Gibbon;
Ranke] kehittäjä [ks. myös Burke]. Marx loi sosiologiassa tärkeän kehysteorian, konfliktiteorian,
jota etenkin Weber kehitti. Taloustieteeseen sovellettuna syntyi kommunismin [ks. Platon; Ockham; More; Rousseau; Petty] uusi muoto, joka haastoi sekä liberalismin [ks. Locke; Smith; Mill]
että konservatismin [ks. Burke].
• Myöhemmät sosiologian kehysteoriat, funktionalismi ja strukturalismi, saivat siemenensä
Durkheimin töistä.
Kapitalismin tuottama kaupungistuminen [ks. Varenius; Clausewitz; Simmel] oli Marxin mielestä
pelastanut merkittävän osan väestöä ”maaseutuelämän tylsämielisyydeltä”. Toisaalta varhainen
teollisuus [ks. Black ja Watt] synnytti yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta, esim. pitkät
työajat, vaaralliset ja epäterveelliset työolot sekä lapsityövoiman käytön. Marx etsi syypääksi katsomalleen liberalismille vaihtoehtoa Kommunistisen puolueen manifesti (1848) –kirjoituksessa.
Se syntyi yhteistyössä Friedrich Engelsin (1820-1895) kanssa, ja Engels toimitti myös Marxin päätyön Pääoma (1867, 1885, 1894) postuumit osat. Oikeudenmukaisuusteorioissa [ks. Hume; Smith]
Marxin hyvinvointi-egalitarismia (ja sosiaalidemokraattien prioritarismia, ks. alla) pidetään utilitarismin [ks. Mill] vastakohtana [mutta ks. Bentham]. Syntyi myös suffisientarismi [ks. Agassiz
ja Croll]. Myöhemmin on puhuttu sosiaalisista hyvinvointifunktioista [ks. Fisher ja Keynes].
• Engels ymmärsi, että ihmisten tietoiset pyrkimykset tuottavat ennalta arvaamattomia seuraamuksia [ks. Mandeville; Bernoulli ja Bayes; Smith; Weber]. Engelsin lisäksi Marxin innoittajana toimi Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872) ja tämän aforismi ”ihminen on
mitä hän syö” [vrt. Lavoisier], sekä Louis Auguste Blanquin (1805-1881) teoria proletariaatin diktatuurista [anarkismista, ks. Godwin ja Wollstonecraft; Kropotkin].
– Engels ja mm. Arnold Toynbee (1852-1895) popularisoivat käsitettä ’teollinen vallankumous’. Jälkimmäisellä oli myös kuuluisa poika [ks. Spengler ja Toynbee].
• Myöhempi tutkimus on osoittanut, että 1840-1860 miesten pituuskasvu estyi. Tämä Yhdysvalloissa ’Antebellum Puzzle’ –nimellä tunnettu ilmiö kertoo aliravitsemuksesta [ks. Loewi].
Ruoan kalleuden [ks. Malthus ja Ricardo] rinnalla saattoi vaikuttaa em. epähygieenisyys ja
halu ostaa teollisuustuotteita ruoan sijaan [ks. Locke].
– Puutteellisen lääketieteellisen tiedon [ks. Boerhaave] johdosta tehokkain tapa tarjota
terveyspalveluja oli kulkutautien torjuminen, johon vallanpitäjillä oli omakin intressi.
– Yhdysvalloissa etelän orjat eivät kärsineet aliravitsemuksesta.30
30 Voutilainen (2017). Vastaavasti Goscinnyn ja Tabaryn fiktiivisessä Ahmed Ahneen Bagdadissa mielenosoittajat kantoivat kylttejä ”Olemme orjia, emme työläisiä”.
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• Vitsin mukaan oikeistolla ja vasemmistolla on yhteiset intressit: oikeisto on kiinnostunut
vain rahoistaan, ja vasemmisto on kiinnostunut vain oikeiston rahoista.
Teollistumisen ja siihen liittyvän urbanisoitumisen kritiikki oli yleistä mutta paljolti myös vääristelevää. (1) Teollistumista verrattiin romantisoituun kuvaan maataloudesta. Todellisuudessa
katovuosien nälkäkurjuutta ei maaseudulla voitu kompensoida kaupan avulla teollisen tuotannon puuttumisen johdosta. (2) Teollistuminen ei myöskään syrjäyttänyt samalla tavalla romantisoitua käsityötä, vaikka esim. John Ruskin (1819-1900) näin esitti [ks. Veblen]. Sen sijaan se
korvasi jo pitkään lisääntynyttä kotiteollisuutta (engl. cottage industry). (3) Teollistuminen ei
vähentänyt työtä. Alentuneet tuotantokustannukset laskivat tuotteiden hintoja, mikä nosti kysyntää ja siten työtä [hintajoustosta, ks. Marshall]. Lisäksi syntyi aivan uudenlaista työtä. (4)
Teollistuminen lisäsi osaavan ja oppimiskykyisen työvoiman tarvetta. Esimerkistä käy Richard
Robertsin (1789-1864) vuonna 1824 kehittämä automaattinen kehruukone, joka vähensi lapsityön tarvetta. Kapitalistit alkoivat vaatia yhteiskunnalta koulutuspalveluja [ks. Mill]. Koneiden
käyttö alkoi tuottaa myös käyttäjäinnovaatioita [ks. Marshall; tavoitteenasettelusta, ks. Lewin
ja Heider]. Teknologia ei ole vain älykkyyden tuotosta, vaan se myös tuottaa älykkyyttä. Kaiken
kaikkiaan teollistuminen nosti yleistä elintasoa viiveellä (nk. Engelsin paussi), jota on selitetty
teknisen tiedon elinkaarella [ks. Marshall].
• Varhaisen teollisen vallankumouksen luddiittiliike [ks. Black ja Watt] oli jatkanut vuosisatoja vanhaa taistelua [ks. Marx]. Talleyrandin (1754-1838) mukaan teollisuus heikentää
kansallista moraalia, minkä takia Ranskankin tulisi säilyä maatalousvaltiona.
– Seuraavalla vuosisadalla murehdittiin — samanlaisin äänenpainoin — teollisten työpaikkojen häviämistä lisääntyvän palvelutuotannon vuoksi. Rahoitussektorin kasvua
on karsastettu aiheellisestikin [ks. Fisher ja Keynes].
– Ranskalaisen ministerin mielestä myös lennättimen [ks. Henry; Wheatstone] piti olla
poliittinen, ei kaupallinen, instrumentti.
– Myöhemmällä kehittyvien maiden yliurbanisoitumisella tarkoitetaan niiden (lähinnä
alhaisesta koulutustasosta johtuvalla) kyvyttömyyttä hyödyntää kaupungistumisen
etuja [ks. Merton]. Kaupungistumisessa ja teollistumisessa ei itsessään ole ’pahuutta’.
• Roberts: ”No trade can be kept secret long; a quart of ale will do wonders in that way”.
Baareissa myös luotiin uusia ideoita [ks. Marshall].
• Teoksessa Des machines (1831) Élisabeth Celnart (1796-1865) ennakoi ’älytyötä’. Dickens
(ks. alla) kuvasi yhdysvaltalaisen kutomon työntekijöiden julkaisua, The Lowell Offering,
joka oli ”A repository of original articles, written exclusively by females actively employed
in the mills” (American Notes for General Circulation, 1842).
Ongelmat myös tunnistettiin. Teoksessa The Sanitary Condition of the Labouring Population
(1842) Edwin Chadwick (1800-1890) puuttui kaupunkien huonoon hygieniaan, jonka osoitettiin aiheuttavan jopa aliravitsemusta [ks. Pasteur ja Koch]. Myös työolojen merkitys tunnettiin
[ks. Black ja Watt; Coulomb], ja Englannissa naisten ja lasten työskentely kaivoksissa kiellettiin
vuonna 1842. Kehitykseen vaikutti vapaa tiedonvälitys [ks. Locke]; esim. lehtimies Henry Mayhew (1812-1887) kuvasi köyhyyttä teoksessa London Labour and the London Poor (I-III 1851,
IV 1861). Kohteena olivat varkaiksi ja prostituoiduiksi ajautuneet laitapuolen kulkijat, joista
osa oli lapsia [Mayhew’n kriminologiasta, ks. Westermarck]. Myös fiktio kuvasi kurjuutta tavalla, joka synnytti uudistuksia tukevaa empatiaa [ks. Rousseau; Bentham]. Termi narratiivinen
transportaatio, uppoutuminen, kuvaa fiktion kykyä vaikuttaa lukijaan tai katsojaan [myöhempi
realistinen fiktio psykologisoitui, ks. James].
• Hyvinvointivaltion [ks. Halley; Condorcet; Mill; Marshall] kehitys alkoi vakavasti 1900luvulla [ks. Fisher ja Keynes]. Samaan aikaan myös toisen teollisen vallankumouksen vaikutukset alkoivat näkyä [ks. Tesla].
• Harriet Beecher Stowen (1811-1896) Setä Tuomon tupa (1852) saattoi aiheuttaa Yhdysvalloissa orjat vapauttaneen sisällissodan 1861-65. Sitä seurasi rotuerottelun kausi [ks. Fisher
ja Keynes].
• George Eliot (1819-1880; mm. Middlemarch, 1871-1872) korosti fiktion kykyä synnyttää
empatiaa: ”Art is the nearest thing to life; it is a mode of amplifying experience and
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extending our contact with our fellow-men beyond the grounds of our personal lot” (The
Natural History of German Life, 1856).
• Charles Dickens (1812-1870) kuvasi yhteiskunnallisia epäkohtia (esim. Loistava tulevaisuus,
1861). Toisaalta se, että hänen päähenkilönsä kärsivät usein myös henkisesti vaikeasta
ympäristöstä, ei estänyt heitä pärjäämästä.
– Esim. huonot huoltajat eivät automaattisesti pilanneet lapsia [vrt. Freud]. Muiden
aikuisten lisäksi lapset etsivät mallia kirjallisuudesta (nimihenkilö teoksessa David
Copperfield, 1850) tai jopa vain omasta mielikuvituksesta (Esther teoksessa Kolea
talo, 1853).
• Realismia kirjallisuudessa edustivat myös mm. Honoré de Balzac (1799-1850, mm. Ukko
Goriot, 1835), Nikolai Gogol (1809-1852, mm. Kuolleet sielut, 1841-1846), Gustave Flaubert
(1821-1880, mm. Rouva Bovary, 1857) ja Victor Hugo (1802-1885, Kurjat, 1862).
Marxin tuotannontekijöitä ovat työ ja pääoma; jälkimmäisiin kuuluvat maa, luonnonvarat ja mm.
teknologia [ks. Ötzi]. Hänen historiallisen materialisminsa mukaan maailmanhistoriassa vaikuttavat taloudelliset voimat, tuotanto ja jakelu, eivät yksittäiset ihmiset tai kansat [ks. Smith].
Näin syntyy teleologisia tendenssejä. Historian askelmerkit ovat primitiivinen kommunismi [ks.
Rousseau; Spencer ja Galton], rauta-ajan orjuus [ks. Boas ja Landtman], feodalismi [ks. Beda],
kapitalismi, sosialismi ja (valtion vihdoin hävittävä) kommunismi. Marxilaisessa dialektiikassa
[ks. Hegel] valtio ja kansakunta korvautuivat yhteiskuntaluokilla [ks. Black ja Watt], jotka määrittyvät vain vaurauden mukaan [vrt. Weber]. Lisäarvoteorian mukaan tuotteen arvo [eri asia
kuin sen hinta, vrt. Malthus ja Ricardo] riippuu sen valmistukseen käytetystä työajasta: kapitalistien voitto on työläisiltä riistettyä. Rikkaat rikastuvat (akkumulaatioteoria) ja köyhät köyhtyvät (kurjistumisteoria). Lopulta epävakaa kapitalistinen järjestelmä romahtaa sille luontaisten
suhdannevaihtelujen [ks. Malthus ja Ricardo; Mill; Marshall; Fisher ja Keynes] kasvaessa liian
suuriksi. Sosialismissa (1) valtio omistaa kaiken kansalaisten nimissä [ks. Platon; Ockham; More],
(2) tuotanto perustuu voitontavoittelun sijaan ihmisten tarpeiden tyydyttämiseen, (3) jakelu perustuu kaupan sijaan keskusvarastoihin, ja (4) valtio määrää kuka tuottaa mitä ja kuinka paljon.
Tämä on suunnitelma- tai komentotaloutta [vrt. Mill].
• Vaikka historiallinen kehitys oli väistämätöntä, päämäärähakuista ja luonteeltaan jännitteistä, teoksessa Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset (1844) Marx oli nähnyt yksilön merkityksen hieman positiivisemmin.
• Marxille filosofia, moraali, oikeusjärjestys, taide ja tiede olivat taloudellisen kehityksen
seurausilmiöitä [Weber käänsi argumentin suunnan]. ”Uskonto on kansan oopiumia” [ks.
Aiskhylos, Sofokles ja Euripides; Freud].
– Edes tieteessä ei voinut olla puolueettomia totuuksia. Esimerkiksi Neuvostoliitossa
evoluutioteoria [ks. Darwin; Wright, Fisher ja Haldane] hylättiin taantumuksellisena
ja viljakasveja ’koulutettiin’ kasvamaan mahdottomissa olosuhteissa; seurauksena oli
tietenkin nälänhätää.
– Loppujen lopuksi vain harvat ahdistuvat uskonnosta [ks. Kierkegaard]. Vaikka oppi
hämmentäisi, siitä välitetään vähemmän kuin turvallisista uskonnollisista menoista.
• Marx ei antanut arvoa sille, että pääoma vaikuttaa siihen, minkälainen työ on yleensä mahdollista. Rahoitusjärjestelmäkin syntyi tarpeeseen [ks. Petty; Malthus ja Ricardo], vaikka
onkin muodostunut myös ongelmalliseksi [ks. Fisher ja Keynes].
Marxin konfliktiteoriassa kapitalisteja ja työläisiä käsiteltiin konfliktoivina massoina, huomioimatta ryhmien sisäistä kollektiivisen toiminnan ongelmaa [ks. Hume]. Syynä oli metodologisen
individualismin [ks. Mill; Weber] periaatteellinen vastustus. Tässä Marxin teoria oli funktionalistinen.
• Sosiaalisten ryhmien käsitteleminen itsenäisinä toimijoina vaatii sellaista ’pyrkimysten ykseyttä’, jonka saavuttaminen yhteiskuntaluokkien tasolla on vaikeaa. Sosiologiassa keskustellaan, millä tasolla ryhmätoimijuus on ylipäätään hyödyllinen käsite.
Marx pohjusti sosiaalihistoriaa [ks. Gibbon; Ranke] ja tiedonsosiologiaa [ks. Durkheim; Merton]; jälkimmäistä voidaan pitää aatehistorian [ks. Francis Bacon; Collingwood] yleistyksenä.
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Marxin näkemys, että ”ihmisten tajunta ei määrää heidän olemistaan, vaan päinvastoin heidän
yhteiskunnallinen olemisensa määrää heidän tajuntansa”, liittyy hänen ideologia-käsitykseensä.
Kapitalistinen ideologia on paitsi säilyttävä [status quo –konservatismista, ks. Burke] niin myös
kollektiivinen itsepetos. Tämä on väärää tietoisuutta [ks. Weber; Lévi-Strauss; Marcuse]. Myös
kirjallisuudentutkimuksessa hyödynnettiin Marxin ajattelua [ks. Bahtin ja Jacobson].
• Teoksessa Italian renessanssin sivistys (Die Cultur der Renaissance in Italien, 1860) yksi
kulttuurihistorian [ks. Voltaire] perustajista, Jakob Burckhardt (1818-1897), määritteli keskiajan renessanssin siirtymäksi yksilöä korostavaan ajatteluun. Hänen aikanaan puhuttiin
myös amerikkalaisesta renessanssista [ks. Agassiz ja Croll].
• Nykyaikainen tiedonsosiologia tutkii arkitiedon yhteiskunnallista taustaa.
Ideologinen ajattelu [ks. Burke] synnytti totalitaristisia [ks. Platon; Rousseau] valtioita kuten
Neuvostoliitto [ks. Fisher ja Keynes] ja Kiina [ks. Sartre]. Ihmisluonto oli muokattavissa opetuksella, propagandalla ja pakolla [väärän tietoisuuden sijaan kyse on valeympäristöstä, ks. Weber].
Kyse ei ole biologisesti perustellusta elämisen teoriasta, vaikka materialismia ja konflikteja korostettiinkin. Taustalla oli ajatus ’tyhjänä tauluna’ [ks. Locke] nähdyn ihmisen täydellistämisestä esim. neuvostoihmiseksi [behaviorismista, ks. Watson]. Yksityisomistuksen [vrt. Aristoteles;
Locke] ja kilpailun kieltäminen johtivat välinpitämättömyyteen, tehottomuuteen ja köyhyyteen.
• Arthur Young (1741-1820): ”Give a man a secure possession of bleak rock, and he will turn
it into a garden; give him nine years lease of a garden, and he will turn it into a desert ...
The magic of property turns sand into gold.” (Travels, 1787).
Puhtaan marxismin rinnalle syntyi (marxilaisia) revisionistisia liikkeitä, jotka uskoivat [reformistisesti, ks. More] asteittaisiin uudistuksiin [ks. Fisher ja Keynes]. Niissäkin esim. August Bebel
(1840-1913; Die Frau und der Sozialismus, 1878) kiisti parlamentaarisen deliberaation [ks. Mill]
tarpeen ideaaliyhteiskunnassa: konfliktit häviävät taloudellisen tasa-arvon myötä [ks. Merton].
Konservatiiveillekaan konfliktit eivät ole tärkeitä, koska heidän harmonisessa, orgaanisessa yhteiskunnassa jokaisella on aina oma paikkansa; vain liberalismissa politiikalla oli väliä [ks. Mill].
Eduard Bernstein (1850-1932) oli sosiaalidemokratian teoreetikko; nyt kyse oli lähinnä prioritarismista (Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie, 1899).
Kehitettiin jopa eräänlaista markkinasosialismia [ks. Kropotkin; Schumpeter ja Hayek].
• Historiallinen revisionismi on vääränä pidetyn historiakirjoituksen uudelleenarviointia.
• Oikeudesta työhön tuli tärkeä arvo [ks. myös Weber]. Paul Lafarguen (1842-1911) teos Oikeus laiskuuteen (Le Droit à la paresse, 1883) ei saavuttanut vasemmistossa suurta suosiota.
• Syndikalismi piti väkivallattomuuteen siirtymistä rappiona; tunnettu suuntauksen ajattelija oli Georges Sorel (1847-1922; Réflexions sur la violence, 1908).

8.28

Herbert Spencer 1820-1903 ja Francis Galton 18221911

Ajattelijoita, joiden vaikutuksesta luonnonvalinnan [ks. Darwin] teoria alkoi saada asiattomiakin
sovellutuksia. Spencer — joka oli filosofi — tutki yhteiskunnan evoluutiota [ks. Smith] ja Galton
— joka oli antropologi ja biologi — perinnöllisyyttä. Politiikka tultiin jatkossakin, esim. 1900luvun alkupuolen Saksassa, liittämään Darwinin teoriaan järjettömillä tavoilla.
• T. H. Huxley [ks. Darwin]: ”Let us understand, once for all, that the ethical progress of
society depends, not on imitating the cosmic process, still less in running away from it, but
in combating it” (Evolution and Ethics, 1893)
• Köyhyyttä ja nälänhätää oli pidetty lähes väistämättöminä ilmiöinä [ks. Malthus ja Ricardo]. 1800-luvulla alkanut talouskasvu [ks. Brunel; Solow] oli kuitenkin jo kumoamassa teoriaa.
• Spenceriin liitettiin alusta alkaen laissez-faire –ajattelu [ks. Bentham] ja sosiaalidarwinismi,
osittain ehkä epäreilustikin [ks. Mill].
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Teoksessa First Principles of a New System of Philosophy (1862) Spencer kuvasi yhteiskunnan
kehitystä analogialla päämäärähakuiseen alkionkehitykseen [ks. Buffon; Schleiden ja Schwann;
Weismann]. Taustalla oli Schellingiltä [ks. Schlegel ja Schelling] peritty idea yleisestä kosmisesta
pyrkimyksestä ’erilaistumiseen’. Tämä pohjusti myös systeemiteorioita [ks. Shannon ja Wiener].
Idea suoraviivaisesta edistyksestä tuli vaivaamaan muitakin teorioita [ks. Marx; Tylor, Tarde ja
Baldwin; Durkheim], minkä kriitikot huomasivat [ks. Boas ja Landtman; Popper].
• Varhaisessa teoksessa Social Statics (1851) Spencer vertasi ihmisyhteisöä monisoluiseen
eliöön: ”analogy between an individual being and a human society, in which each man,
whilst helping to subserve some public want, absorbs a portion of the circulating stock of
commodities brought to his door” [vrt. Schleiden ja Schwann].
• Schellingin luonnonfilosofia tuli Coleridgen [ks. Goethe] kautta, ja näkyy jo Spencerin artikkelissa Progress: Its law and cause (185731 ) ennen Darwinin teorian julkaisua vuonna
1859.
Teoksessa Ancient Law (1861) Henry Maine (1822-1888) esitti, että yhteiskuntasopimuksen [ks.
Hobbes; Locke; Rousseau] sijaan yhteiskunta perustuu perheeseen [ks. Aristoteles]. Johann Jakob
Bachofen (1815-1887) postuloi alkuperäisen promiskuiteenin eli sekasopuisuuden (Das Mutterrecht, 1861). Lewis H. Morgan (1818-1881) jatkoi tästä; hänen pääteoksessa oli Ancient Society
(1877). Promiskuiteetti johti matrilineaalisuuteen [ks. Boas ja Landtman]. Siitä edettiin ryhmäavioliittojen ja polygamian (moniavioisuuden) kautta monogamiaan (yksiavioisuuteen). Morgan
luokitteli sukulaisuuden antropologiset terminologiat kuuteen eri ryhmään (Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family, 1871). Eskimoiden mukaan nimetty systeemi, joka
erottelee toisaalta äidin, isän, siskon ja veljen ja toisaalta tädit, sedät ja serkut, on tyypillinen
lännessä. Heimojen [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin] taustalla vaikutti laajempia sukulaisuusryhmiä
[ks. Boas ja Landtman], jotka Morganin mukaan muodostivat myös valtioiden siemenet.
• Se että totalitaariset poliittiset ja uskonnolliset liikkeet [ks. Agassiz ja Croll] vähättelevät perheen merkitystä osoittaa juuri päinvastaista. Perhe ei kuitenkaan rajoitu pelkkään
ydinperheeseen [ks. Boas ja Landtman].
• Promiskuiteettiin Morgan liitti ’primitiivisen kommunismin’ [ks. Zenon ja Khrysippos;
Rousseau]. Tämä vaikutti esim. Engelsin ajatteluun [ks. Marx].
• Suomen eno on yksi poikkeus. Eno on varmasti sukua (jos adoptio suljetaan pois), mutta
setä ei (koska ’isä’ ei välttämättä ole biologinen isä). Kulttuurisella terminologialla voi olla
biologinen tausta.
• Jo pitkään oli spekuloitu matriarkaatilla eli naisten vallalla [esim. amazoneista, ks. Herodotos ja Thukydides]. Nyt syntyneen uuden myytin mukaan alkuperäisen promiskuiteetin
jälkeen vallassa ollut matriarkaatti oli menetetty patriarkaatille eli miesten vallalle.
– Osin kyse oli väärinymmärryksestä, eli sekoitettiin matriarkaatti ja matrilineaalisuus;
tämä ei estänyt myöhempää myytin hyödyntämistä [ks. Kinsey].
Morgan jaotteli yhteiskuntia seitsemään tasoon teknologisin kriteerein. Evolutiivinen ajattelu sai
myös Spencerillä konkreettisempia muotoja. Ainutkertaisina pidettyjen historiallisten tapahtumaketjujen taustalta voi löytyä sosiaalista elämää kuvailevia lakeja. Moniosaisessa Principles of
Sociology (1874-1896) –teoksessa hän esitti, että polyteistiset uskonnot [ks. Hammurabi; Hesiodos] syntyivät (1) endogeenisesti (sisäsyntyisesti) yhteiskuntien stratifioituessa [ks. Smith; Boas
ja Landtman; Merton] ja (2) eksogeenisesti (ulkosyntyisesti) valloitusten ja diffuusion [ks. Tylor,
Tarde ja Baldwin] seurauksena. Näin materialistiset [kausaaliset, ks. Hume; Mill] tekijät — liikakansoitus, ympäristö, talous ja sodat — vaikuttavat makrososiologiseen kehitykseen. Vertaileva
tutkimusote [ks. Haitham ja Biruni; Leibniz] on tässä tärkeä.
• Spencer puhui (sosiologisesta) sosiokulttuurista makrososiologian sijaan. Jälkimmäinen termi on selvempi [vrt. Piaget]. Adjektiivina sosiokulttuurinen on rinnakkainen sosioekonomisen kanssa.
31 Westminster
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Spencerin makrososiologia oli nomoteettisempaa kuin ideografisempi historia [ks. Ranke]. Jälkimmäisessäkin Spencer vastusti ’suurmiesten’ historiaa [ks. Mill, vrt. Kropotkin] ja korosti [Marxin
tavoin] yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutusta myös kulttuuriin. Ilmassa ollutta kulttuurievoluution [ks. Mandeville; Darwin] ajatusta kehitettiin jo itsenäisempään suuntaan [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin], ja esim. Walter Bagehot (1826-1877) puhui talouden evoluutiosta [ks. Marshall;
Schumpeter ja Hayek] teoksessa Lombard Street (1873). Koska myös kulttuuri voi vaikuttaa yhteiskuntaan, Spencerin ajattelua kritisoitiin jo varhain [ks. James]. Makrososiologia ja kulttuurievoluutio eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois, ja Spencerinkin mukaan totuus kehittyy erilaisten
ideoiden törmäyksistä [vrt. Mill]. Näihin kysymyksiin palattiin 1900-luvulla [ks. Weber; LéviStrauss].
• Bagehot: ”The rough and vulgar structure of English commerce is a secret of its life; for it
contains the ’propensity to variation’, which, in the social as in the animal kingdom, is the
principle of progress”.
Mainen mukaan perinteiset ja modernit yhteiskunnat erottaa niissä vallitsevan sosiaalisen statuksen [ks. Aristoteles; Hobbes] luonne: edellisissä status on saatu eli perustuu traditioon, so.
sukulaisuuteen ja esim. myytteihin, jälkimmäisissä, sopimuksiin perustuvissa yhteiskunnissa, se
pitää ansaita [ks. Weber; Boas ja Landtman; Merton]. Em. Bagehotin mukaan traditioon perustuva valta muuttui sopimuspohjaiseksi uudessa ”muutosten ajassa”. Samalta pohjalta jaoteltiin
myöhemmin mm. solidaarisuutta [ks. Durkheim]. Kokemukset Australiasta kuitenkin osoittivat,
että myös metsästäjä-keräilijöillä status voi syntyä omien ansioiden perusteella. Statuksen käsite voidaan jakaa janalle, jossa toisessa ääripäässä on eläinten jäykkä dominanssi eli ylivalta,
ja toisessa ihmiselle tyypillisempi prestiisi eli arvovalta [ks. Veblen; Weber]. William Buckleyn
(1780-1856) kokemukset Australiasta ovat tässä valaisevia. Esim. hyviä metsästäjiä ja sotureita kunnioitettiin, ja samaanit [ks. Ötzi] ja heimojen päälliköt valittiin ansioiden perusteella [ks.
Boas ja Landtman].
• John Morgan kuvasi Australian aboriginaalien keskuudessa 32 vuotta asuneen Buckleyn
tarinan teoksessa The Life and Adventures of William Buckley (1852). Eurooppalaisten
ensimmäinen asutusleiri Australiassa oli perustettu vuonna 1788.
• Buckley aboriginaaleista: ”They acknowledged no particular chief as being superior to the
rest; but he who is most skilful and useful to the general community, is looked upon with
the greatest esteem, and is considered to be entitled to more wives than any of the others.”
• Ihmisellä toinen ääripää näkyy ylimielisyytenä, toinen prososiaalisena ylpeytenä [ks. Aristoteles; Hobbes].
Se mikä päti sosiaaliseen dominanssiin ja statukseen päti myös ryhmien välillä. Maanviljely tai
eurooppalaisten vaikutus eivät olleet luoneet sotia, eikä Buckleyn kuvaama heimojen elämä vastannut idyllistä ’jalon villin’ stereotypiaa [ks. Rousseau]. Lorimer Fison (1832-1907) ja Alfred
W. Howitt (1830-1908) havaitsivat 1870-luvulla, että kuolonuhreja tuottavien epäsymmetristen
yllätyshyökkäysten lisäksi alkuasukkaat sopivat julkisista ’taistelunäytöksistä’, jotka lopetettiin
ensimmäisten haavojen syntyessä [vrt. Lorenz ja Tinbergen]. Jälkimmäiset hämäsivät sinisilmäisimpiä tutkijoita.
• Vaikka Spencer erotti ryhmien sisäisen yhteistyön ryhmien välisestä kilpailusta, on muistettava, että jokin toinen ryhmä voi joskus olla yhteistyöryhmä, joskus kilpaileva ryhmä
[ks. Hume; Darwin].
Bagehot oli ensimmäinen joka artikuloi keskuspankkien [ks. Petty] ’lender of last resort’ –tehtävän
eksplisiittisesti. Tosin hän myös epäili, että hätälainoitusta tarvitaan vain keskuspankin itsensä — jo pelkällä olemassa olollaan — luoman epävakauden takia. Yksittäisen pankin pelastamisen sijaan hätälainoituksen motiivina pitäisi olla pankkijärjestelmän pelastaminen. Teoksella
The English Constitution (1867) Bagehot vaikutti parlamentarismin leviämiseen maailmalla [ks.
Burke; Mill].
• Jotta vältyttäisiin moraalikadolta, Bagehot vaati pankkien hätärahoitukselle ankaria ehtoja. Tuen tuli rajoittua lyhyen aikavälin käteisvaatimuksiin eli likviditeettiin, ei pitkän
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aikavälin vakavaraisuuden (engl. solvency) ylläpitämiseen: tämä tarkoitti lainatakuita ja
tavallista korkeampaa lainakorkoa. Myöhemmin tästä ehdosta on paljolti luovuttu, mikä
on johtanut myös vaatimuksiin pankkien toiminnan radikaalista muuttamisesta [ks. Fisher
ja Keynes].
Osittain Spencerin vaikutuksesta syntyi uusi biologian ala, ekologia [ks. Linné; Humboldt; Comte; Darwin]. Termin ekologia otti käyttöön Ernst Haeckel (1834-1919) teoksessa Generelle Morphologie (1866). Ekologia tutkii lajien ja niiden ympäristön välistä suhdetta [ks. Elton]. Luonnonsuojelun pioneerien [ks. Varenius; Humboldt] jälkeen George Perkins Marsh (1801-1882) oli
ensimmäisiä, joka kiinnitti huomiota ihmisen maankäytön negatiivisiin seurauksiin (Man and
Nature, 1864). Myös Spencerin ajatus yksilön kasvatuksesta ihmiskunnan sivilisoitumisen kertauksena inspiroi Haeckelia [ks. myös Freud]. H. Anton de Bary (1831-1888) määritteli symbioosin eri lajien yhteiselämäksi (Die Erscheinung der Symbiose, 1879). Esim. jäkälät ovat sienistä
ja levistä koostuvia mutualistisia järjestelmiä, jotka lisäksi päällyskasveina hyödyntävät muita
kasveja kommensalistisesti. Symbioosi selittää myös kasvien kukat ja hedelmät [ks. Camerarius
ja Hales]. Jopa varoitusvärien [ks. Darwin] olemassaolo kertoo lajien koevoluutiosta.
• Haeckelin rekapitulaatioteorian mukaan alkionkehitys seuraa lajin evolutiivista historiaa
(engl. ”ontogeny recapitulates phylogeny”). Teoria on yleisesti ottaen väärä, vaikka toki
alkionkehitykseen on jäänyt jälkiä evoluutiohistoriasta.
• Haeckel esitti, että eliökunnan jaottelussa [ks. Linné] tulisi kasvien ja eläinten rinnalle
luoda uusi kunta edellisiin huonosti sopiville mikrobeille ym. [ks. Hooke ja Leeuwenhoek].
Todellisuudessa tarve oli paljon radikaalimmalle muutokselle.
• Haeckelin mystinen evolutiivinen filosofia, ’luonnon uskonto’ [vrt. Linné] nousi suosioon
mm. natsi-Saksassa [ks. Heidegger].
• Haeckelin kuvateossarja Kunstformen der Natur (1899-1904) luonnon ihmeistä inspiroi Art
Nouveau –liikettä [ks. Veblen].
• Vuonna 1868 teollisuuden tuottamat saasteet [ulkoishaitoista, ks. Fisher ja Keynes] aiheuttivat ensimmäisen monista jokitulipaloista Yhdysvaltojen Clevelandin läpi virtaavassa
Cuyahogajoessa.
• Mutualismin ja parasitismin välillä on mm. kommensalismi, jossa toinen osapuoli hyötyy
mutta toinen ei koe sen paremmin hyötyä kuin haittaakaan (esim. puuhun kiinnittynyt
jäkälä). Amensalismissa haitantekijä ei hyödy eikä kärsi.
Spencer keksi fraasin ’kelpoisimman eloonjäämisestä’ (The Principles of Biology, 1864) ja pohjusti libertarismia [ks. Kropotkin] teoksessa The Man Versus the State (1884). Toisaalta hän suosi
esim. yksityistä hyväntekeväisyyttä. Artikkelissa Hereditary talent and character (186532 ) Galton halusi parantaa ihmiskunnan älykkyyttä kannustamalla lahjakkaita ihmisiä suvunjatkoon
[ks. Piaget]. Tätä eugeniikkaa eli rodunjalostusoppia voidaan verrata kotieläinten jalostukseen
[ks. Darwin]. Vaikka ohjelmaan kuului esim. vakavasti mielisairaiden lisääntymisen estäminen
avioliitto-oikeutta [ks. Westermarck] rajaamalla ja vaikka Galton myös asetti ihmisrotuja [ks.
Blumenbach] paremmuusjärjestykseen, kyse ei ollut varsinaisesta rotuhygieniasta [ks. Rochau
ja Renan]. Galton hyväksyi lahjakkaat heidän varallisuudesta, sosiaalisesta asemasta tai rodusta riippumatta ja mm. suosi maahanmuuttoa ja pakolaisten vastaanottoa. Tylyimmässä sosiaalidarwinismissa sosiaalinen edistys nähtiin biologisen evoluution jatkeena: köyhät ja sairaat
ansaitsevat kohtalonsa.
• Totalitaaristen yhteiskuntien dysgeenisen ’jalostuksen’ uhreiksi ovat sairaiden ja muiden
’ongelmayksilöiden’ (esim. homoseksuaalien) lisäksi joutuneet myös rodut ja kansat. Vapaaehtoinen dysgeeninen jalostus on nykyäänkin tavallista, eikä siihen liity suuria moraalisia ongelmia; eugeniikan sijaan puhutaan reprogenetiikasta. Juutalaiset ovat karsineet
geneettisiä sairauksia (mm. Tay-Sachsin tautia ja kystistä fibroosia) testaamalla perimän
jo kouluiässä, ja varoittamalla näitä tietoja haluavia riskiavioliittojen seurauksista. Sirppisoluanemiaa [ks. Pauling] pyritään vähentämään Välimeren maissa samantyyppisin menetelmin. Sikiöseulontaa voidaan pitää jopa moraalisesti arvokkaana tapana vähentää turhaa
kärsimystä.
32 MacMillan’s
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Sekä Spencer että Galton olivat aikansa merkkihenkilöitä, eivätkä kaikki heidän ajatuksensa olleet yhtä kiistanalaisia; etenkin jälkimmäinen oli hyvin monipuolinen tutkija. Meteorologiassa [ks.
Dalton; Henry; Maury] Galton osoitti matala- ja korkeapaineiden [ks. Bjerknes ja Richardson]
todelliset mittasuhteet (Meteographica, 1863). Artikkelissa Statistical inquiries into the efficacy
of prayer (187233 ) hän osoitti, että kansalaisten laajamittainen rukoileminen kuninkaallisten terveyden puolesta ei tuota tulosta. Teoksessa Hereditary Genius (1869) Galton alkoi mitata populaatioissa ilmenevää (geneettistä) ominaisuuksien vaihtelua. Perimän ja kasvatuksen suhteellista
merkitystä selvittääkseen Galton tutki älykkyyden periytyvyyttä (English Men of Science: Their
Nature and Nurture, 1874) ja aloitti kaksostutkimukset (The history of twins, as a criterion of
the relative powers of nature and nurture, 187534 ). Voidaan puhua varhaisesta käyttäytymisgenetiikasta [ks. Maslow]. Lisäksi Galton havaitsi keskiarvostettujen kasvojen kauneuden (Composite
portraits, 187835 ; Inquiries into the Human Faculty and Its Development, 1883). Hän käsitteli myös aistihavaintojen yhteenliittymistä, synestesiaa (Statistics of mental imagery, 188036 ) ja
sormenjälkien analyysiä (Finger Prints, 1892).
• Galtonin kiinnostui säästä kirjoittaessaan ensimmäisiä matkaoppaita turisteille. 1850-luvun
alussa hän teki pitkän tutkimusmatkan Afrikkaan.
– David Livingstonen (1813-1873) kertomukset Afrikan retkiltä edustivat myös suosittua
matkakirjallisuutta. Livingstonea etsimään lähteneen Henry Morton Stanleyn (18411904) tervehdys ”Dr. Livingstone, I presume?” vuodelta 1871 on kuuluisa.
– Vuonna 1872 Henri Peslin (1836-1907) huomasi yhteyden Galtonin vakiopaineen käyrien eli isobaarien tiheyden (painegradientin suuruuden) ja tuulen voimakkuuden välillä [ks. Varenius; Halley].
• Galtonin kvantitatiivinen genetiikka oli mahdollista vaikka geenejä [ks. Mendel; Morgan]
ja siten molekyyligenetiikkaa ei vielä tunnettu.
• Forensinen eli rikostekninen tiede kehittyi muutenkin 1800-luvulla. Esim. myrkkyjen kuten
arsenikin käyttö opittiin todentamaan kemiallisesti. Vastaavasti Jean Pierre Mégnin (18281905) kehitti jo syntymässä ollutta rikosentemologiaa eli rikosteknistä hyönteistiedettä [entemologiasta, ks. Camerarius ja Hales]. Tässä on yhteys yleisempään kuolleen eloperäisen
aineen lahoamiseen [ks. Sachs].
– Eri hyönteislajit käynnistävät vainajassa prosessejaan lajityypilliseen aikaan, ja tämä
hyönteissukkessio tarjoaa biologisen kellon. Mégnin tutki aihetta teoksissa Faune des
tombeaux (1887) ja La faune des cadavres (1894).
Tutkimustensa yhteydessä Galton kehitti tilastotieteellisiä menetelmiä [ks. Laplace; Gauss]. Esim.
vuonna 1876 hän esitteli prosenttipisteen (persentiilin) käsitteen. Geometrisen keskiarvon [ks.
Cauchy; Comte] merkitystä käsitellyt artikkeli The geometric mean in vital and social statistics (187937 ) pohjusti log-normaalijakauman [ks. Simon ja Arrow] käsitettä. Siinä muuttujan
logaritmi on normaalisti jakautunut [ks. Bernoulli ja Bayes].
• Log-normaalijakauman määrittelyä jatkoi Donald MacAlister (1854-1934) artikkelissa The
law of the geometric mean (187938 ).
• Mark Twainin (1835-1910) mukaan Englannin pääministeri Benjamin Disraeli (1804-1881)
keksi jutun valheista, emävalheista ja tilastoista. Twainin Huckleberry Finnin seikkailut
(1885) kuuluu maailmankirjallisuuden eliittiin.
Korrelaatioiden [ks. Mill] kuvauksessa Galton popularisoi pistekaaviot [engl. scatterplot, ks.
Herschel ja Whewell]. Toisaalta artikkelissa Regression towards mediocrity in hereditary stature
(188639 ) hän kuvasi tilastollista harhaa, palautumista keskiarvoa kohti (engl. regression toward
33 Fortnightly

Review, 12, 125–35, 1872
Magazine, 12, 566-576, 1875
35 Nature, 18, 97-100, 1878
36 Mind, 5, 301-318, 1880
37 Proceedings of the Royal Society, 29, 365–367, 1879
38 Proceedings of the Royal Society, 29, 367–375, 1879
39 The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 15, 246-263, 1886
34 Fraser’s
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the mean). Esim. jos vanhempien pituuksien keskiarvo on tavallista korkeampi (matalampi), lapsista tulee heitä lyhyempiä (pitempiä). Ilmiön vuoksi korrelaatiokin voi olla näennäistä (engl.
spurious) eikä takaa kausaalista suhdetta [ks. Hume; Mill]. Tämä selittää esim. lääketieteellistä
lumevaikutusta [ks. Montaigne; Boerhaave; Franklin].
• Pistekaavioita kutsutaan myös pistediagrammeiksi ja sironta- tai hajontakuvioiksi.
• Masennuslääkettä testatessa keskiarvoon palautuminen johtuu siitä, että masentuneella
ihmisellä on suurempi tilastollinen todennäköisyys piristyä kuin masentua lisää.
• Valikoivasta parinmuodostuksesta [ks. Boas ja Landtman] huolimatta hyvin älykkäiden
ihmisten aviopuolisot ovat todennäköisemmin vähemmän älykkäitä. Jo tämä vaikeuttaa
genetokratian eli geeneihin perustuvien kastien syntymistä. Tärkein este genetokratialle
on periytyvyyden aleneminen siksi, että sukupuoleen perustuva lisääntyminen sekoittaa
geenejä [ks. Morgan].
– Meritokratia [ks. Aristoteles; Mandeville] on eri asia [ks. Maslow], vaikka kyvykkyys
olisikin osittain geneettistä.
Galtonin työn pohjalta [ks. myös Legendre; Gauss] Karl Pearson (1857-1936) kehitti ensimmäisen korrelaatiokertoimen (Notes on regression and inheritance in the case of two parents, 189540 ).
Tämä Pearsonin korrelaatiokerroin kuvaa kahden kvantitatiivisen [ks. Comte] muuttujan välisen
(lineaarisen) tilastollisen riippuvuuden voimakkuutta. Pearson työtovereineen esim. osoitti, että
pituudessa sukulaisten välillä on samankaltaisuutta (On the laws of inheritance in man, 190341 ).
Tässä lähestyttiin jo modernia regressioanalyysiä [ks. Wright, Fisher ja Haldane]. Pearson huomasi myös, että ihmiset menehtyvät usein vuoden sisällä aviopuolisonsa kuolemasta [ks. Loewi].
Siinä missä Galton oli etsinyt kausaalisuutta, Pearson tyytyi korrelaatioon, vaikka löysi vielä
lisää esimerkkejä näennäisistä korrelaatioista.
• Bravais [ks. Werner] oli esittänyt (Pearsonin) korrelaatiokertoimen kaavan jo aikaisemmin (Analyse mathématique sur les probabilités des erreurs de situation d’un point, 1844,
184642 ).
• Positivistina [ks. Comte; Mach] Pearson ei pitänyt kausaalisuutta tieteellisenä käsitteenä
[ks. Russell]: ”That a certain sequence has occurred and reoccurred in the past is a matter
of experience to which we give expression in the concept causation” (The Grammar of
Science, 1892).
• Pearson teki ensimmäiset havainnot Simpsonin paradoksista, joka on yksi ekologisen virhepäätelmän [ks. Merton] muoto ja jonka selitys vaatii kausaalisuuden huomioimisen.
Mitattujen datajakaumien vertailuun kehitettiin tilastollisia menetelmiä, joiden tyyppi oli riippuvainen datan mitta-asteikosta ja (numeerisilla muuttujilla) jakaumaoletuksista [ks. Comte].
Tyypillisesti mitattua joukon keskiarvoa halutaan verrata (1) teoriaan, (2) toisen ryhmän keskiarvoon, tai (3) saman ryhmän keskiarvoon eri ajankohtana (esim. lääkityksen jälkeen). Näitä
vastaa kolme erilaista (Studentin) t-testiä: (1) yhden otoksen, (2) kahden riippumattoman otoksen, ja (3) kahden riippuvan otoksen t-testi. Testi olettaa aineiston normaalijakauman. Usean
tutkijan, myös Pearsonin, panosten jälkeen William Sealy Gosset (1876-1937) kuvasi testin salanimellä Student kirjoitetussa artikkelissa The probable error of a mean (190843 ).
• χ2 -testi on korrelaatiotesti kategorisille muuttujille, ja puhutaan ristiintaulukoinnista (engl.
cross tabulation). Pearson esitti testin alla mainitussa vuoden 1900 artikkelissa.
• Kolmas yleinen testi on F-testi [ks. Wright, Fisher ja Haldane].
Pearson esitti testeihin liittyvän p-arvon artikkelissa On the criterion that a given system of
deviations from the probable in the case of a correlated system of variables is such that it can be

40 Proceedings
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reasonably supposed to have arisen from random sampling (190044 ). Arvo on todennäköisyys sille,
että tulos selittyy pelkällä otantavirheellä. Nollahypoteesin kumoava tilastollinen merkitsevyys
vaatii siis pienen p-arvon [tähän liittyy ongelma, ks. Wright, Fisher ja Haldane].
• Otantavirhe kuvaa poiminnan satunnaisuudesta seuraavaa virhettä (keskivirhe, otosvarianssi). Sitä minimoidaan kasvattamalla otantasuhdetta, so. otoskokoa perusjoukon kokoon nähden. Tällä on kuitenkin käytännölliset rajansa. Aito otos vaatii myös satunnaisotantaa.
– Ei-satunnaisia virheitä ovat kehikkovirhe ja (vastaus)kato [ks. Fisher ja Keynes]. Ne
eivät rajoitu otantaan, vaan vaikuttavat myös kokonaistutkimuksessa.
Galton alkoi uskoa demokratian [ks. Condorcet; Mill] mahdollisuuteen toimia käytännössä, kun
tavallisen rahvaan keskiarvoistettu arvio maatalousnäyttelyn härän painosta osui oikeaan (Vox
Populi, 190745 ). Nykytermein kyse oli ’joukkoistamisesta’ (engl. crowdsourcing). Koska keskiarvoistaminen toimii vain jos arviot ovat toisistaan riippumattomia, se poikkeaa massojen [oletetusta, ks. Tylor, Tarde ja Baldwin] irrationaalisuudesta. Keskiarvoistamisessa syntyvä ’äly’ poikkeaa
myös ihmisten vuorovaikutuksessa syntyvästä älystä esim. parlamentarismissa [ks. Burke].
• Vuonna 1878 Victor D’Hondt (1841-1901) oli kehittänyt tavan jakaa paikat suhteellisissa
listavaaleissa [ks. Condorcet]. Vuonna 1910 André Sainte-Laguën (1882-1950) kehitti hieman erilaisen laskutavan. Mikään tapa ei ole täydellinen, mutta todennäköisesti suurin osa
tarpeeksi hyviä [ks. Simon ja Arrow].
– Esim. Suomen eduskuntaan pääsee vähemmällä äänimäärällä kuin joku ulos jäänyt,
jos vaalipiirit ja/tai oman puolueen menestys kompensoivat henkilökohtaista tulosta. Vastaavasti Yhdysvaltojen liittovaltiorakenteen takia absoluuttisesti eniten ääniä
saanut ei välttämättä päädy presidentiksi.
• Ensimmäinen maailmansota nostatti epäilyjä demokratiaa kohtaan ja Hitlerkin äänestettiin
valtaan [ks. Fisher ja Keynes]. Äänestysmatematiikan sijaan demokratian vakavammat
ongelmat liittynevät propagandaan [ks. Weber; Watson] ja populismiin.

8.29

Hermann von Helmholtz 1821 - 1894

Biofyysikko [ks. Harvey; Volta], fysiologi [ks. Bernard] ja psykofyysikko [ks. Wundt]. Helmholtz
kiisti sekä vitalistien [ks. Buffon; Bohr ja Pauli] että kantilaisten [ks. Kant; Mach] käsitykset elämän tieteellisen tutkimuksen mahdottomuudesta. Hänen aistihavaintoihin [ks. Hume] keskittynyt
tutkimuksensa auttoi psykologiaa eriytymään omaksi tieteekseen [ks. Wundt].
• Molekyylibiologia oli vasta syntymässä [ks. Fischer] ja tutkijat yrittivät vielä redusoida
elämän ilmiöt suoraan kemiaan ja fysiikkaan [ks. Descartes; Morgan].
• Psykofysiikkaa olivat kehittäneet Fechner ja Weber [ks. Wundt]. Psykologiaan kuuluvana se
tutkii fysikaalisten ärsykkeiden suhdetta niiden subjektiivisiin vastineisiin, aistikokemuksiin
[havaintopsykologiasta, ks. Hume].
• Helmholtzin mukaan vain subjektiiviset tuntemukset ajasta ja avaruudesta ovat sisäänrakennettuja aistihavaintoihin, ja avaruuden geometria [ks. Riemann; Einstein] itsessään on
puhtaasti empiirinen kysymys.
Teoksessa Über die Erhaltung der Kraft (1847) Helmholtz osoitti, että eläinten lämpö ja lihasten
toiminta olivat seurausta fysikaalisista ja kemiallisista voimista; jälleen yksi osoitus energian
säilymislaista [ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin].
Vuonna 1850 Helmholtz arvioi (sammakon) hermoston [ks. Charles Bell] impulssien [ks. Cajal
ja Sherrington] nopeuden suuruusluokaksi vain kymmeniä metrejä sekunnissa [ks. Hodgkin ja
44 Philosophical
45 Nature,
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Huxley]. Myös ihmisten aistihavainnoissa ärsykkeen (esim. kosketuksen) ja sen raportoinnin (napin painalluksen) välinen aika osoittautui pitkäksi. Signaaleja täytyy tulkita, ja tämä tapahtuu
osittain tiedostamattomasti. Richard Caton (1842-1926) löysi ensimmäiset todisteet aivojen [ks.
Penfield ja Sperry] sähköisestä toiminnasta 1875. James McKeen Cattell (1860-1944) spekuloi
sähköisten impulssien nopeuden vaikutuksella älykkyyteen [ks. Piaget].
• Vuonna 1843 sähköfysiologian perustaja Emil H. du Bois-Reymond (1818-1896) oli osoittanut hermoimpulssien sähköisen luonteen [vrt. Volta; kemian osuudesta, ks. Bernard; Loewi].
Franciscus Donders (1818-1889) mittasi ja vertaili ensimmäisenä erilaisia kognitiivisia reaktioaikoja (engl. reaction time, RT). Kyse ei ollut pelkästään ulkoisen ärsykkeen (signaalin) havaitsemisesta (simple RT), vaan myös niiden eroista esim. tiettyjen asioiden tunnistamiseen (recognition
RT eli go/no go RT) tai valintojen tekemiseen (choice RT, CRT). Näistä yksinkertainen ärsykkeen
havainnointi on nopeinta ja valinnan tekeminen hitainta. Neljäs tyypillinen tehtävä on annetun
parametrin avulla tehtävä erottelu kahden yhtäaikaisen ärsykkeen välille (discrimination RT).
Julius Merkelin (1834-1900) jatkotutkimukset (Die zeitlichen verhaltnisse der willensthatigkeit,
188546 ) johtivat myöhemmin ajatukseen, että informaation [ks. Shannon ja Wiener] määrällä on
vaikutusta reaktioaikoihin.
• Helmholtzin tavoin Donders oli myös varhaisia silmätautien tutkijoita.
• Moderni tutkimus psykologisesta signaalin tunnistuksesta kehittyi tutkadatan analyysin
yhteydessä [ks. Rabi ja Purcell].
Aistihavaintojen konstruktion ajatus oli jo vanha [ks. Zenon ja Khrysippos]. Teoksessa Handbuch
der physiologischen Optic (1856-1867) Helmholtz korosti tiedostamattoman ajattelun [ks. Leibniz; Wundt; Poincaré] merkitystä aktiivisessa aisti-informaation tulkinnassa [ks. Hume; Kant;
Wheatstone; James]. Esim. näkökenttä pysyy paikoillaan silmien liikkuessa: silmää liikuttavat
signaalit ohjautuvat myös kuvainformaatiota analysoivalle aivojen osalle, joka kompensoi liikkeen vaikutuksen. Helmholtz pohjusti bayesilaista [ks. Bernoulli ja Bayes; Laplace], hypoteesien
tekoon perustuvaa aistien teoriaa [ks. Sellars; heuristiikoista ja intuitiosta, ks. Peirce; Turing; Simon ja Arrow]. Kunnianosoituksena ’Helmholtzin kone’ viittaa nykyään itseoppivaan tekoälyyn
[ks. Turing; Simon ja Arrow], joka hyödyntää sekä ylhäältä-alas että alhaalta-ylös ajattelua.
• Psykoanalyyttinen tiedostumaton [ks. Freud; Jung] poikkesi tällaisesta kognitiivisesta alitajunnasta [ks. myös Turing; Penfield ja Sperry; Simon ja Arrow].
• Vuonna 1879 Louis Émile Javal (1839-1907) havaitsi, että tekstiä lukevien ihmisten silmät
eivät etene tasaisesti rivejä pitkin, vaan katse hypähtää nykäyksenomaisesti noin kolme
kertaa sekunnissa (engl. saccades). Tästä huolimatta näkökokemus on tasainen [ks. Sellars].
• Koska aivot pystyvät häivyttämään itse aiheutetusta aktiviteetista johtuvat tuntemukset,
ihminen ei esim. voi kutittaa itseään.
Helmholtz suosi näkemisen kolmiväriteoriaa [ks. Young ja Fresnel], jolle Ewald Hering (18341918) kehitti kilpailijaksi vastaväriteorian [molempia tarvitaan, ks. Hodgkin ja Huxley]. Vuonna
1851 Helmholtz kehitti oftalmoskoopin, jonka avulla silmänpohjaa pystyi tutkimaan värikalvon,
iiriksen, kautta. Verkkokalvon fotoreseptoreita, tappisoluja (engl. cones) ja sauvasoluja (rods),
kuvasi ensimmäisenä Max Schultz (1825-1876) artikkelissa Zur Anatomie und Physiologie der Retina (186647 ). Silmä näkee päävärit kolmenlaisten tappisolujen avulla, hämäränäön perustuessa
sauvasoluihin.
• Heringin teoria hyödynsi tietoa värisokeudesta [ks. Dalton]. Schultzin työtä edelsi Gottfried
Reinhold Treviranusin (1776-1837) havainnot sauvasoluista vuonna 1834.
• Maailmaa analysoidaan väreiksi erilaisten fotoreseptoreiden erilaisilla aallonpituusvasteilla, ja niiden kehitys osoittaa värien tärkeyden organismille [ks. Lyell; Lorenz ja Tinbergen].

46 Philosophische
47 Archiv
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Suurin osa nisäkkäistä näkee vain vihreän ja sinisen alueella, sillä punaiset tappisolut kehittyivät mutaatioina vihreistä vasta muutamia kymmeniä miljoonia vuosia sitten [ks. Monod
ja Jacob]. Monilla linnuilla ja kaloilla on neljänlaisia tappisoluja.
– Tappisolujen aallonpituusvaste ei ole monokromaattinen piikki, vaan kattaa suhteellisen leveän värialueen. Ihmisellä vihreän ja punaisen tappisolun herkkyysalueet ovat
hyvin lähellä toisiaan.
∗ Solutyyppien vähyys ja vasteen leveys johtaa metameriaan, jossa reflektanssiprofiililtaan erilaiset pinnat tulkitaan samanvärisiksi.
– Muutamalla prosentilla naisista on X-kromosomin mutaation vuoksi neljänlaisia tappisoluja. Miehillä on vain yksi X-kromosomi [ks. Morgan], ja sen takia he kärsivät
useammin myös punavihervärisokeudesta.

• Kromaattisten värien [ks. Newton] pääominaisuudet ovat sävy, kirkkaus ja kylläisyys. Ymmärrettiin, että objektien väriskaala on niitä laajempi; on myös akromaattisia ja riippuvaisia värejä.
– Akromaattisiin (pseudo)väreihin, jotka ovat harmaan eri sävyjä valkean ja mustan
välillä, liittyy vain kirkkaus. Ruskean, kullan ja hopean sävyt, joihin konteksti vaikuttaa, ovat nk. riippuvaisia värejä; tällöin valaistus ja reflektanssi eivät selitä kohteen
väriä.
Helmholtzin Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie
der Musik (1863) käsitteli ääniaistimusten fysiologista perustaa musiikissa. Kyse on psykoakustiikasta [ks. Pythagoras; akustisesta ym. fonetiikasta, ks. Broca ja Wernicke]. Ääniä erotellaan
sisäkorvan simpukan basilaarikalvolla tonotopisesti eli paikkariippuvaisesti: matalien äänten värähtelymaksimit sijoittuvat syvemmälle simpukkaan.
• Digitaaliajan esimerkki psykoakustiikan hyödyntämisestä on musiikin ja puhelujen häviöllisten pakkausmenetelmien optimointi.
• (1) Ulkokorvaan kuuluvat korvalehti ja korvakäytävä. (2) Välikorvassa sijaitsevat kuuloluut
vasara, alasin ja jalustin. Ulko- ja välikorvaa erottaa tärykalvo. Ilman ääniaallot saavat sen
värähtelemään, ja tämä liikuttaa vasaraa. (3) Sisäkorvassa ovat simpukka, tasapainoelin
(kaarikäytävät) ja pään liikeaisti. Väli- ja sisäkorvaa erottaa eteisikkuna, joka välittää jalustimen liikkeen simpukassa olevaan nesteeseen. Nesteen liike välittyy basilaari- eli tyvikalvoon, jossa sijaitsee Alfonso Cortin (1822-1876) vuonna 1851 löytämä kuuloelin, Cortin
elin. Sen sisäkarvasolut aistivat ääniaallot. Cortin elimen ulkokarvasolut voivat vahvistaa
ääntä, mutta tarpeen tullen myös vaimentaa sitä.
– Välikorva toimii impedanssisovittimena; sen ansiosta akustisesta energiasta saadaan
suurempi osa talteen [ks. Ohm]. Välikorva muuntaa korvakäytävän ilman alhaisen
paineen ja suuren hiukkasnopeuden simpukan nesteen korkeaksi paineeksi ja pieneksi
hiukkasnopeudeksi. Kuuloluiden lisäksi relevanttia on eteisikkunan tärykalvoa pienempi pinta-ala.
Myös muiden aistien [ks. Parmenides ja Zenon] tutkimus kehittyi. Ihmisellä ruumiinpeite (ingumentti) on lähinnä ihoa [kudoksista, ks. Charles Bell], joka uusiutuu jatkuvasti [kantasoluista,
ks. Weismann]. Siinä ja etenkin kynsissä, hiuksissa ja muussa karvassa tärkeä aineosa on keratiini
eli sarveisaine [ks. Bragg ja Bragg]. Iho suojaa ja sisältää aistinreseptoreita; tuntoaistiin liittyy
kosketuksen (paineen) lisäksi kipu [ks. Descartes; Cajal ja Sherrington] ja lämpötila. Tuntoaistin mekanoreseptoreita tunnistettiin jo 1800-luvulla: puhutaan (Friedrich) Merkelin kiekoista ja
Meissnerin, Pacinin ja Ruffinin keräsistä. Niillä aksonien johtumisnopeus on luokkaa 35-75 m/s.
Proprioseptiolla [ks. Charles Bell] on omat mekanoreseptorinsa, jotka vaativat kaksi kertaa nopeammat aksonit. Sen sijaan kipureseptorit (nosiseptorit) ja termoreseptorit pärjäävät hitaammalla nopeudella 5-30 m/s tai jopa 0.5-2 m/s. Myös kutina ja huolenpitoa osoittava kosketus
käyttävät em. hitainta nk. C-säiettä.
• Hyönteisillä ruumiinpeite (kitiinikutikula) on samalla sen (ulkoinen) tukiranka (eksoskeleton).
• Sormenpäiden Merkelin kiekot taipuvat esim. pistekirjoituksen lukemiseen [ks. Broca ja
Wernicke].
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• Aksonin nopeuteen vaikuttaa myelinisaatio [ks. Broca ja Wernicke; Hodgkin ja Huxley].
• Kipuun ja huolenpitoa osoittavaan kosketukseen liittyy endorfiineja [ks. Penfield ja Sperry].
• Vuoden 2021 lääketieteen Nobelin palkinto tuli kuuman, kylmän, kosketuksen ja liikkeen
molekyylitason tutkimukselle.
Kemoreseptorit mahdollistavat haju- ja makuaistit. Vuonna 1908 Kikunae Ikeda (1864-1936)
määritteli (ihmisen) perusmakujen makea, suolainen, hapan ja karvas [ks. Ötzi] rinnalle umamin.
Pekoni on varsinainen umami-pommi. Japanissa tuhat vuotta käytetyn, kaloista, merilevästä ja
sienistä uutetun dashi-liemipohjan umami-maku syntyy glutamaatin [ks. Loewi] lisäksi parista
muusta vastaavasta kemikaalista; puhutaan aromivahventeista.
• On mahdollista että myös rasva tullaan liittämään perusmakuihin.
• Makuaistimukseen vaikuttaa myös suussa olevan ruoan (nenän ohittava) haju ja ruoan
rakenteen luoma tuntoaistimus.
Vuonna 1868 Helmholtz teki eroa tuttuuteen perustuvan tiedon (saks. das Kennen) ja kielellisesti
välitettävän tiedon (das Wissen) välille [ks. Hume; Cajal ja Sherrington; Russell].

8.30

Gregor Mendel 1822 - 1884

Kasvitieteilijä, joka hernekasveja tutkimalla selvitti perinnöllisyyden peruslait. Mendel julkaisi
artikkelinsa Versuchen über Pflanzenhybriden (186548 ) valitettavan tuntemattomassa lehdessä,
eikä se saanut lukijoita. Mendelin on sanottu keksineen biologian atomiteorian; näitä ’atomeja’
tultiin myöhemmin kutsumaan geeneiksi [ks. Morgan].
• Vuonna 1900 kolme tiedemiestä tuli toisistaan ja Mendelistä riippumatta samoihin tuloksiin; Mendelin tutkimus löydettiin uudelleen vasta jälkikäteen. Uudet keksijät olivat Hugo
Marie de Vries (1848-1935), Erich von Tschermak (1871-1962) ja Carl Correns (1864-1933).
• Kemistit löysivät DNA:n pian Mendelin julkaisun jälkeen [ks. Fischer], mutta kesti kauan
ennen kuin sen yhteys geeneihin varmistui [ks. Beadle, Tatum ja Avery].
Vaikka kasveja ja niiden lisääntymistä oli tutkittu jo pitkään [ks. Theofrastos; Camerarius ja
Hales], Mendel teki ensimmäiset tilastolliset tutkimukset tunnistettavista, diskreeteistä periytyvistä ominaisuuksista. Hän havaitsi, että (1) risteytettävien kasvien ominaisuudet eivät sekoitu
[ks. Darwin], vaan toisen vanhemman ominaisuudet häviävät organismin ilmiasusta. Lisäksi Mendelin mukaan (2) eri ominaisuuksien geenit periytyvät jälkeläisille toisistaan riippumattomasti.
Morgan lievensi myöhemmin toista lakia.
• Aineistoa kerätessään Mendel kasvatti yli 30 000 kasviyksilöä kahdeksan vuoden aikana.
Yksinkertaisimmillaan kokeessa risteytetään puna- ja valkokukkainen yksilö, ja saadaan
vain punakukkaisia jälkeläisiä. Kun näitä risteytetään keskenään, punaisten ja valkoisten
kukkien suhde on 3:1. Mendel päätteli, että kasvit saavat yhden ’väritekijän’ (p tai v)
molemmilta vanhemmilta, ja punainen väri on dominoiva eli peittää valkoisen tekijän. Jos
alkuperäisten kukkien tekijät ovat pp ja vv, perilliset ovat pv eli punaisia, ja näiden perilliset
pp, pv, vp ja vv, eli punaisia kolme kertaa enemmän kuin valkoisia.
Aluksi genetiikka nähtiin [Darwinin] luonnonvalinnan kilpailijana. Mutaatiokäsitteen esittänyt
de Vries uskoi uuden lajin syntyvän yhden sukupolven aikana makromutaation seurauksena,
ilman luonnonvalintaa (Die Mutationstheorie, 1901). Tarvittiin kehittyneempää matematiikkaa
ennen kuin genetiikka selitti esim. biometrisia [ks. Spencer ja Galton] ominaisuuksia [ks. Wright,
Fisher ja Haldane]. Myös keinotekoisten mutaatioiden tutkimus auttoi [ks. Morgan].
• Richard Goldschmidt (1878-1958) käytti termiä ’hopeful monster’ (Some aspects of evolution, 193349 ). Hänen mukaansa ”[t]he first bird hatched from a reptilian egg”.
48 Verhandlungen
49 Science,

des Naturforschenden Vereines in Brünn, 4, 3-47, 1865
78, 539-547, 1933
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• Ominaisuudetkin vain näyttävät sekoittuvan silloin kun ne koostuvat useasta osatekijästä.

8.31

Louis Pasteur 1822 - 1895 ja Robert Koch 1843 - 1910

Bakteriologian [mikrobeista, ks. Hooke ja Leeuwenhoek] uranuurtajia; Pasteur oli ennen kaikkea kemisti, Koch lääkäri. Yleisempi mikrobiologia tuli olemaan enemmän perustutkimusta [ks.
Fischer]. Pasteur tunnetaan lausahduksesta ’sattuma suosii vain taipuvaista mieltä’. Koch sai
Nobelin lääketieteen palkinnon vuonna 1905.
• Vuoden 1847 väitöskirjassaan Pasteur tutki optista aktiivisuutta [ks. Biot]. Hän osoitti
eräiden orgaanisten aineiden esiintyvän kahtena eri isomeerina [ks. Berzelius; Kekulé; van’t
Hoff ja Arrhenius], joita hän kutsui oikea- ja vasenkätiseksi valon polarisaatiotason kääntymissuunnan mukaan.
Bakteerien tutkimus edistyi muutenkin vauhdilla. Vuonna 1883 Hermann Fol (1845-1892) jakoi mikrobit (1) opportunistisiin taudinaiheuttajiin eli patogeeneihin, (2) hyödyllisiin eli esim.
käymisen kaltaisten prosessien aiheuttajiin, ja (3) muissa elävissä olioissa harmoniassa eläviin
[immuunipuolustuksesta, ks. Metšnikov ja Ehrlich; Medawar ja Burnet]. Vuonna 1884 Wilhelm
F. P. Pfeffer (1845-1920) kuvasi bakteerien kerääntymistä liuokseen pipetillä tuodun ravinnon
ympärille; tätä kemotaksiaa havainnoi myös Engelmann [ks. Fischer]. Kemikaalien lisäksi bakteerit reagoivat esim. valoon ja lämpötilaan. Niiden käyttäytyminen [ks. Watson] perustuu solutason homeostaasin [ks. Bernard] luomaan affektiin [ks. Aristoteles]. Koska bakteerit ovat hyvin
suorassa yhteydessä ympäristöönsä, ne kiinnostavat myös vertailevaa biologiaa [ks. Wundt] ja
filosofiaa.
• Äärioloissa elävät nk. ekstremofiilit ovat usein yksisoluisia [karhukaisista, ks. Hoyle]. Nordenskiöldin [ks. Werner] tutkimusmatkojen yhteydessä vuonna 1868 löydettiin ankarassa
kylmyydessä eläviä bakteereja. Kaikki maapallolta toistaiseksi löytyneet ekstremofiilit ovat
’tavallisesta’ elämästä kehittyneitä erikoisuuksia.
• Vuonna 1872 Ferdinand Julius Cohn (1828-1898) luokitteli bakteereja. Horisontaalinen geeniensiirto [ks. Fleming; Beadle, Tatum ja Avery] tekee tämän vaikeaksi.
• Vuonna 1883 Friedrich Schmitz (1850-1895) havaitsi, että bakteerit ovat tumattomia [vrt.
Schleiden ja Schwann]. Niissä kromosomit [ks. Weismann; Morgan] ovat siis suojattomampia kuin tumallisissa soluissa.
• Positiivisten asioiden (mahdollisuuksien) lähestyminen ja negatiivisten asioiden (uhkien)
pakeneminen on kaikille eliöille välttämätöntä [ks. Darwin].
– Monisoluiset eläimetkään eivät ole aivojensa [ks. Penfield ja Sperry] sisäisten maailmojen vankeja, ja etenkin pragmatismi [ks. Peirce] käsittelee asiaa [behaviorismi on
karkeampi lähestymistapa, ks. Watson].
Pasteur tutki käymis- ja mätänemisprosesseja [ks. Lavoisier; Berzelius] ja niiden sovellutuksia:
esim. vuonna 1864 hän keksi pastöroinnin, eli esti viinin ja oluen jälkikäymisen lievästi kuumentamalla. Helposti mikrobeista saastuvan raakamaidon pastörointi vähensi lapsikuolleisuutta ja
helpotti myös logistiikkaa parantamalla maidon säilyvyyttä. Tiedettiin myös, että alkoholiprosentin kasvaessa n. 15:een katalyyttiset hiivasolut kuolevat, ja vahvemman alkoholin valmistus
vaati tislausta [ks. Roger Bacon]. Pasteur uskoi, että käyminen vaati toimiakseen nimenomaan
eläviä hiivasoluja; teoria kumottiin pian [ks. Fischer]. Toisaalta vuosien 1859-1865 aikana Pasteur osoitti, etteivät mikro-organismit syntyneet spontaanisti, kuten Félix-Archimède Pouchet
(1800-1872) oli vielä esittänyt [ks. Harvey].
• Kuumennuksen vaikutus bakteereihin ja tiiviyden merkitys oli jo huomioitu säilyketeollisuudessa [ks. Clausewitz].
• Maito on 90% vettä, johon muut aineet ovat liuenneet tai muodostavat kolloideja [ks. van
der Waals]. Esim. vesi ja maitorasva muodostavat emulsion, ja vesi ja proteiinipohjaiset
kaseiinimisellit suspension. Kaseiinien lisäksi maidossa on mm. heraproteiineja. Maidon
hiilihydraatti, laktoosi, koostuu glukoosista ja galaktoosista eli on disakkaridi [ks. Sachs;
Fischer]. Nykyään maitoon myös lisätään esim. D-vitamiinia [ks. Loewi].
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– Maito on nisäkkäillä vain pikkulasten ruokaa [ks. Loewi], ja imetyksen loppuessa syntyy laktoosi-intoleranssi. Ihminen on osittainen poikkeus [ks. Cavalli-Sforza].
– Vuonna 1875 Alexander Prandtl (1840-1896) kehitti sentrifuugin kerman erottelemiseksi maidosta.
– Vuonna 1899 Auguste Gaulin (1857-1922) keksi homogenoinnin, jossa maidon rasvapalloset rikotaan pienemmiksi kermanmuodostuksen estämiseksi. Myös esim. Dvitamiini sekoittuu prosessissa tasaisemmin. Homogenointia käytetään yleisemminkin
tasaisten emulsioiden tuottamiseen.
• Vaikka pastöroinnilla steriloitu maito ja siitä tehtävät tuotteet voivat myös köyhdyttää suoliston hyödyllistä mikrobistoa [ks. Medawar ja Burnet], etuja ei voi sivuuttaa. Nykyaikana
joidenkin luonnollisena pitämä raakamaito on yksinkertaisesti vaarallista.
Pasteur esitti mikrobien aiheuttavan myös tarttuvia tauteja [ks. Vesalius], mutta teoriaan ei vielä
yleisesti uskottu [ravinnon merkityksestä terveydelle, ks. Boerhaave]. Kolerarokotetta tutkiessaan
Pasteur keksi, että patogeenien heikennettyjä muotoja voitiin käyttää immunisoivasti [ks. Metšnikov ja Ehrlich]. Hän mm. kehitti rokotteen vesikauhua vastaan vuonna 1885 [rokotteista, ks.
Fleming].
• Jo vuonna 1798 Edward Jenner (1749-1832) oli julkaissut artikkelin toimivasta rokotteesta
isorokkoon [ks. Galenos]. Isorokkoviruksen sijaan hän käytti lehmänrokkotaudin virusta,
joka oli vaarattomampi mutta riittävän samanlainen tarjotakseen suojan myös isorokkoa
vastaan.
– Rokotetta oli edeltänyt ’variolaatio’ ainakin Kiinassa ja Osmanien valtakunnassa. Siinä lasten ihoon tehtyihin naarmuihin laitettiin isorokkopotilaan paiseista kerättyä
märkää. Menetelmä toimi mutta tappoi 2-3% lapsista.
Koch kehitti bakteriologian tekniikoita. Hän mm. viljeli bakteereja kiinteillä kasvualustoilla,
mikä mahdollisti niiden eristämisen toisistaan. Epidemiologiassa [ks. Hippokrates] John Snow
(1813-1858) oli jo liittänyt koleran saastuneeseen veteen vuonna 1848 ja todistanut väitteensä
vuonna 1854 (On the Mode of Communication of Cholera, 1849, 1855). Koch eristi vuonna 1882
tuberkuloosia [ks. Boerhaave; Bernard] ja vuonna 1883 koleraa aiheuttavat bakteerit. Nk. Kochin
postulaarit ovat kriteerejä tietyn bakteerin merkityksestä jollekin taudille.
• Koleralla oli pitkä historia Intiassa, mutta se levisi maailmalle vasta 1800-luvun pandemioissa. Snown löytämä vesi oli saastunut likakaivon ulosteista, ja kolera onkin ulostevälitteinen
tauti.
– Kolerabakteeri saa myrkkynsä koodaavan geenin virukselta, bakteriofagilta [ks. Morgan; Beadle, Tatum ja Avery].
• Veden puhtauden analyysi oli yksi kemiaa eteenpäin vievä tekijä. Viemäröinti ja puhtaan
veden toimittaminen kaupunkeihin teki niistä vihdoin turvallisia elää [ks. Marx; Simmel].
Kalleutensa (ja siten myös korruptioalttiutensa) vuoksi tällaiset projektit olivat usein enemmän poliittisia kuin tieteellisiä.
– Olut oli vettä terveellisempää, koska sen valmistusprosessi tappaa mikrobeja.
– 1800-luvun lopulla havaittiin että aliravitsemus voi johtua ruoan puutteen sijaan puutteellisen hygienian aiheuttamasta tautikuormasta. Tätä kutsutaan nykyään MillsReincke –vaikutukseksi tai Hazenin teoreemaksi (Sedgwick, W.T. & S. Macnutt, An
examination of the theorem of Allen Hazen that for every death from typhoid fever
avoided by the purification of public water supplies two or three deaths are avoided
from other causes, 190850 ).
∗ Toisaalta nälkäkuolemat [ks. Hammurabi; Boccaccio; Boerhaave; Malthus ja Ricardo; Loewi] ovat usein seurausta aliravitsemuksen aiheuttamasta alhaisesta tautien
vastustuskyvystä (eli em. immuniteetista).

50 Science,

28, 215-216, 1908
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Vuonna 1880 malaria [ks. Columella; Mercator] tunnistettiin horkkahyttysten välittämäksi loistaudiksi [torjunnasta, ks. Haber]. Virustaudeista [ks. Metšnikov ja Ehrlich] tutkittiin mm. poliota,
jota Michael Underwood (1736–1820) oli kuvannut vuonna 1789 mutta jonka tiedetään vaikuttaneen jo esihistoriallisella ajalla. Tarttuvien tautien tutkimus edistyi merkittävästi 1900-luvun
puolivälissä [ks. Fleming].
• Vuonna 1880 malarialoisen löytänyt Charles Louis Alphonse Laveran (1845-1922) sai vuoden 1907 lääketieteen Nobelin palkinnon.
• Ulostevälitteistä poliota on kutsuttu myös lapsihalvaukseksi ja (sitä 1800-luvulla tutkineiden mukaan) Heine-Medinin taudiksi.
Myös tilastotiede [ks. Spencer ja Galton] tuli kuvaan mukaan. Käsienpesun, so. yksinkertaisen
desinfioinnin, merkityksen oli huomannut jo Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1865) sairaalansa
synnytysosastolla vuonna 1848. Florence Nightingale (1820-1910) osoitti epähygieenisten sairaalaolojen tappavan sotilaita enemmän kuin itse haavojen (Notes on Matters Affecting the Health,
Efficiency and Hospital Administration of the British Army, 1858). Joseph Lister (1827-1912),
antiseptiikan ’isä’, aloitti karbolihapon (eli fenolin) käytön sairaaloissa käsien pesuun. Hän oli
kuullut Robert Angus Smithin (1817-1884) puhdistaneen aineella viemäreitä. Koch kannatti lääketieteellisten instrumenttien sterilointia kuumentamalla sen sijaan, että käytettäisiin karbolihapon kaltaisia myrkyllisiä aineita [haavojen hoidosta, ks. Fleming]. Myöhemmässä aseptiikassa
luodaan tiloja joissa ei edes ole tapettavia mikrobeja.
• Nightingale huomasi myös, että ikkunoiden avaaminen sairaaloissa edesauttoi paranemista.
Nykyisin tiedetään, että hyödyllisten bakteerien riittävä lukumäärä ja monimuotoisuus
auttaa estämään patogeenisten bakteerien toimintaa [ks. Hooke ja Leeuwenhoek].
– Nightingale teki havaintonsa Krimin sodassa [ks. Kropotkin]. Jean Henri Dunantin
(1810-1910) työ johti Punaisen Ristin perustamiseen vuonna 1864; hän jakoi vuoden
1901 Nobelin rauhanpalkinnon Frédéric Passyn (1822-1912) kanssa. Järjestölle itselleen palkinto on myönnetty useastikin tämän jälkeen.
• Listerin ansiosta mikrobiteoria oli jo 1860-luvulla johtanut parantuneeseen hygieniaan leikkaussaleissa, joista oli 1800-luvun puolessa välissä keksittyjen anestesia-aineiden ansiosta
tullut muutenkin aikaisempaa inhimillisempiä tiloja. Em. Snow tunnettiin taidoistaan (dietyyli)eetterinukutuksessa.
– Vuonna 1804 Friedrich Sertürner (1783-1841) oli kehittänyt kipua [ks. Descartes; Cajal
ja Sherrington] lievittävän morfiinin oopiumiunikosta. Aine osoittautui addiktoivaksi
[ks. Penfield ja Sperry].
– Hammaslääketiede edistyi vuonna 1840, kun hopea-amalgaamista saatiin ensimmäinen toimiva materiaali hammaspaikkoihin (amalgaamit ovat elohopean ja eri metallien
muodostamia seoksia). Myöhempi materiaalitiede mahdollisti paikkojen teon muovista [ks. Edison; Haber; Carothers ja Woodward].
• Ilmansaasteiden ja happosateiden suhdetta [vrt. Lyell] vuonna 1852 tutkinut Smith julkaisi
tuloksiaan teoksessa Air and Rain: The Beginnings of a Chemical Climatology (1872).

8.32

Friedrich August Kekulé 1829 - 1896

Kemisti, jonka 1850-luvun töiden ansiosta orgaaninen kemia [ks. Berzelius; Sachs] ymmärrettiin hiiliatomin sidosten kemiaksi. Kekulé lisäsi yksinkertaisimman hiilivedyn, CH4 :n, sellaisten
’tyypillisten’ orgaanisten molekyylien sarjaan kuin H2 , H2 O ja NH3 . Hiilivetyjen mukana olosta
tuli orgaanisen aineen myöhempi määritelmä. Epäorgaanisen ja orgaanisen kemian erot saivat
selityksen, joka ei tehnyt jälkimmäisestä millään tavalla edellistä vähemmän materialistista [orgaanisten aineiden syntetisoinnista, ks. Berzelius; Fischer].
• Elämän tarvitsema hiili tulee fotosynteesin kautta ilmakehän hiilidioksidista [ks. Priestley
ja Ingenhousz; Fischer; N. T. de Saussure; Calvin ja Mitchell]. Kuten muutkin raskaammat
alkuaineet, hiili on peräisin tähdistä [ks. Hoyle].
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Edward Franklandin (1825-1899) valenssiteorian mukaan tietyn alkuaineen atomi pystyi vain
tiettyyn määrään sidoksia (On a new series of organic bodies containing metals, 185251 ). Kekulé
osoitti, että hiiliatomilla oli mahdollista rakentaa neljä kemiallista sidosta muiden atomien tai
atomiryhmien kanssa ja — mikä tärkeintä — hiiliatomit voivat ketjuuntua: kahden hiiliatomin
ketjulla on mahdollisuus kuuteen kemialliseen sidokseen jne. (Über die Constitution und die
Metamorphosen der chemischen Verbindungen und über die chemische Natur des Kohlenstoffs,
185852 ). Archibald Scott Couper (1831-1892) julkaisi vastaavan teorian samana vuonna.
• Myöhemmin havaittiin, että epäorgaanisessa kemiassa valenssi ei ole yhtä jäykkä ilmiö
kuin orgaanisessa kemiassa [ks. Werner]. Valenssin käsite onkin korvautunut laajemmalla
hapetusluvun käsitteellä.
• Nykyään tiedetään, että hiilellä on optimaalinen kyky yhdisteiden luomiseen: sillä on neljä
elektronia uloimmalla elektroniverhollaan, johon niitä mahtuu maksimissaan kahdeksan. Se
voi siis muodostaa yhdisteitä kahdella tapaa, luovuttamalla ja vastaanottamalla elektroneja
[ks. Bohr ja Pauli]. Orgaaniset molekyylit ovatkin monimutkaisempia kuin epäorgaaniset
molekyylit.
– Pii (Si) on toinen elektroniverholtaan joustava alkuaine.
Bentseenille C6 H6 [ks. Faraday] Kekulé sovitti rengasmaista rakennetta (Untersuchungen über
aromatische Verbindungen Ueber die Constitution der aromatischen Verbindungen. I. Ueber die
Constitution der aromatischen Verbindungen, 186553 ). Isomeria ja allotropia oli jo nimetty [ks.
Berzelius], ja uuden rakenneteorian mukaan molekyylin ominaisuudet johtuvat sen muodostavien atomien lisäksi niiden keskinäisestä järjestyksestä [ks. Biot; van’t Hoff ja Arrhenius]. Mm.
Josef Loschmidtin (1821-1895) teos Chemischen Studien (1861) vaikutti Kekulén teoretisointiin,
samoin kuin Alexander Mikailovich Butlerovin (1828-1886) työt. Aikaisemmin Hermann Kolbe (1818-1884) — joka myös syntetisoi orgaanisia yhdisteitä — oli päässyt työssään jo lähelle
rakennekaavoja [ks. Fischer].
• Rakenneteoriassa oletettiin kemiallisten sidosten olemassaolo; em. Frankland otti käyttöön
sanan sidos (engl. bond) vuonna 1866. Elektroneista [ks. Thomson] ei vielä tiedetty mitään, ja sidosten fysikaalisen luonteen selitys kehittyi hitaasti [ks. Bohr ja Pauli; Lewis ja
Langmuir].
• Bentseeni on esimerkki siitä, että kvanttimekaanisesti [ks. Heisenberg ja Schrödinger] sidokset voivat olla delokalisoituneita [ks. Pauling].
Kekulé oli pätevä mutta ei yhtä omaperäinen tutkija kuin on luultu. Mainetta ovat kolhineet
hänen vuoden 1890 väitteensä tulosten taustalla olleista unista: hän ajoitti unet sopivasti ennen
muiden tutkijoiden ratkaisevia julkaisuja, joista Kekulé oli todistettavasti ollut tietoinen. Eräät
filosofit [esim. Jung] tarttuivat legendaan arveluttavalla tavalla [vrt. Poincaré].

8.33

Paul Broca 1824 - 1880 ja Carl Wernicke 1848 - 1905

Neuroanatomeja, jotka tunnistivat puheeseen liittyviä alueita aivojen [ks. Willis; Charles Bell].
Broca ja Wernicke hyödynsivät ’luonnon kokeita’ eli potilaita, joilla oli kieleen liittyviä ongelmia.
Niihin joskus liittyvä oikean puolen halvaantuminen viittasi vasemman aivopuoliskon ongelmiin.
Myös puhetta tutkiva fonetiikka kehittyi. Aivokuori [ks. Willis] jaettiin lohkoihin, joista löydettiin
eri toimintoihin vaikuttavia osia [ks. Penfield ja Sperry]. Psykiatriassa [ks. Bentham] sairaalat
ylikuormittuivat.
• Pierre Gratiolet (1815-1865) osoitti, että vasen otsalohko vaikutti kehossa oikean puolen
raajoihin (ja päinvastoin). Otsalohkon lisäksi hän määritteli ohimo-, päälaen- ja takaraivolohkon (ja aivosaaren).
51 Philosophical

Transactions of the Royal Society of London, 142, 417–444, 1852
Liebigs Annalen der Chemie, 106, 129-159, 1858
53 Justus Liebigs Annalen der Chemie, 137, 129-196, 1865
52 Justus
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– Esim. Phineas Gagen vuoden 1848 onnettomuus osoitti (etu)otsalohkon merkityksen
persoonallisuudelle.

• Myöhemmin on havaittu, että n. 6%:lla oikeakätisistä ja n. 24%:lla vasenkätisistä ihmisistä
kieli ’sijaitsee’ oikeassa aivopuoliskossa.
Brocan otsalohkosta löytämän alueen vaurioituminen vaikeuttaa sanojen artikulointia ja kieliopillisten rakenteiden tuottamista (Sur la faculté du langage articulé, 1865). Tästä Brocan afasiasta käytetään englannissa myös termiä ’expressive aphasia’ (suomessa joskus käytetty motorinen
afasia antaa väärän kuvan). Koska potilaat ymmärtävät puhetta ja tiedostavat tilansa, heidän
puhetaitoaan voidaan kehittää ajan kanssa.
• Myös Marc Dax (1771-1837) oli tutkinut samaa aivojen aluetta.
Wernicken ohimolohkosta löytämän alueen vaurioituminen ei vaikuta puhumiseen toimintona,
mutta puheessa itsessään ei ole paljoa järkeä (Der aphasische Symptomencomplex, 1874). Potilailla on myös suuria vaikeuksia ymmärtää puhetta eivätkä he tiedosta tilaansa. Näin tämän
Wernicken afasian paranemisennuste on huono. Tässäkin suomalainen termi sensorinen afasia on
ongelmallinen, mutta nyt sama pätee myös termeihin ’sensory/receptive aphasia’.
• Nykyään tiedetään, että Wernicken alueen keskellä sijaitseva ohimotasanko liittyy mm.
musiikkiin.
Puheterapioiden taustatiede on logopedia, joka puolestaan kuuluu puhetieteisiin (engl. speech
sciences) yhdessä fonetiikan kanssa. Terapioiden kohteina ovat erityisesti kehitykselliset kielihäiriöt, DLD (engl. developmental language disorder). Koska vakavammat Brocan ja Wernicken
afasiat vaikuttavat myös viittomakieleen [ks. Locke], löydetyt alueet liittyvät kielen kognitiiviseen
muodostukseen eli kielentämiseen laajemmin, ei puhumisen tai kuulemisen fysiologiaan.
• Puhetieteillä on yhteys myös laajempaan puheviestinnän tutkimukseen.
• Vanha termi kehityksellisille kielihäiriöille on dysfasia, vrt. dysleksia ja dysgrafia alla.
Alexander Melville Bell (1819-1905) oli yksi artikulatorisen fonetiikan kehittäjiä. Äänteiden, eli
konsonanttien ja vokaalien, artikulaatio tapahtuu ääntöväylällä, joka alkaa äänihuulista ja päättyy huuliin (nenäväylä lasketaan mukaan). Eri äänteitä luo äänihuulten värähtelyn tuottaman
signaalin muokkaus ylempänä ääntöväylällä. Konsonantit luokitellaan artikulaatiopaikan (esim.
labiaali) ja artikulaatiotavan (esim. nasaali) mukaan. Näin esim. suomessa käytetty r-äänne on
alveolaarinen tremulantti. Vokaalit lajitellaan kielen paikan (ylhäällä vai alhaalla, edessä vai
takana) ja huulten asennon (lavea vai pyöreä) mukaan.
• Bellin poika patentoi puhelimen [ks. Edison].
• Tarkasti ottaen ääntöväylällä syntyvät äänteet ovat äänne-esiintymiä eli äänteiden ainutkertaisia realistumia (äännöksiä). Puhetta kuultaessa ne ’digitalisoituvat’ varsinaisiksi äänteiksi (äännetyypeiksi, fooneiksi).
– Ääntöväylän toimintaan vaikuttaa puhujia erottavat pysyvät fysiologiset ominaisuudet
ja yksittäisen puhujan vaihtelevat fyysiset ja psyykkiset tilat. Lisäksi puhe on aina
koartikuloitua: äänteet mukautuvat (siirtymäinformatiivisesti) viereisiin äänteisiin.
Paul Passy (1859-1940) loi edellisen pohjalta kansainvälistä foneettista aakkostoa IPA (Our revised alphabet, 188854 ). Ne mahdollistavat foneettisen transkription (tarkekirjoituksen) eli ääntämyksenmukaisen tekstin [ks. Comenius]. Tarkekirjoituksen tarkkuus voi vaihdella suurestikin eri
esityksissä. Esim. englannin r-äänteen standardista [ɹw ] voidaan jättää pois tarkemerkit tai esittää se jopa muodossa [r]. Tällöin lukijalta oletetaan perusvalmiuksia. Murteiden kohdalla äänne
voi poiketa standardista paljonkin.

54 The

Phonetic Teacher, 57–60, 1888
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• Tässä käytetty Doulos SIL –fontti perustuu unicode-merkistöstandardin IPA-alueeseen.
• Suomen r-äänne on varsin tyypillinen maailman kielissä ja se merkitään [r]. Syvemmällä
nielussa tuotetut [ʀ] ja [ʁ] ovat harvinaisempia. On myös esim. [ɽ] ja [ɻ].
• Ruotsissa on yksi vokaali enemmän kuin suomessa: esim. sanoissa nog, nu ja ny on äänteet
[u], [ʉ] ja [y]. Keskimmäinen ei ole takavokaali kuten u eikä etuvokaali kuten y.
• Vaikka IPA toimii kelvollisesti myös uralilaisille kielille, E. N. Setälä (1864-1917) kehitti
omaa suomalais-ugrilaista tarkekirjoitusta (SUT) vuonna 1901.
Akustinen fonetiikka tutkii puheen tuottamia ääniaaltoja [ks. Rayleigh], auditiivinen fonetiikka
kuulemista, so. korvaa, kuulorataa ja kuuloaivokuorta [ks. Helmholtz]. Esim. äänihuulten värähtelytaajuus vokaaleissa ja soinnillisissa resonanssikonsonanteissa synnyttää perussävelen F0. Se
vaikuttaa etenkin prosodiikkaan [ks. Sapfo]. Äännekohtaisesti artikulatorinen fonetiikka yhdistettiin akustiseen fonetiikkaan vasta 1900-luvulla [ks. Chomsky].
• Ludimar Hermann (1838-1914) hyödynsi fonografia [ks. Edison] akustisessa fonetiikassa.
Prosodiikkaan kuuluvat tavujen kesto ja prominenssi (esim. intensiteetin tai perustaajuuden
muutos, so. paino tai korko) ja lauseiden sävelkulku (perussävelen vaihtelu). Tällä kielen suprasegmentaalilla rakenteella ilmaistaan kysymyksiä ja komentoja, ironiaa ja sarkasmia, jopa tunteita. Prosodiikkaa täydentävää muu (laajasti ymmärretty) nonverbaali viestintä. Kyse on siitä,
miten asia sanotaan ja miltä puhuja kuulostaa.
• Paino on aina segmentaalista siinä mielessä, että se kohdistuu tavuun. Se ei kuitenkaan
välttämättä vaikuta sanan semantiikkaan (mutta ks. alla).
• Nonverbaali viestintä koostuu katseista, ilmeistä ja (muusta) kehonkielestä (esim. asennoista ja eleistä). Siihen voitaisiin laskea myös asioita, joita on kutsuttu paralingvistisiksi: esim.
huokaukset ja ähkäisyt, äänen ominaisuudet kuten käheys, koulutuksesta kertova puhetapa tai puhujan tunnistus äänen perusteella [kielifilosofisesta pragmatismista, ks. Austin ja
Grice].
• Termistö ei ole kovin vakiintunutta. Esim. intonaatio asema osana prosodiikkaa ei ole kovin
selvä, vaikka se voidaan tulkita sävelkulun tuottamaksi vaikutelmaksi.
Joskus sanapainon muutos voi muuttaa sanan merkitystä. Vastaavasti tonaalisissa kielissä (sävelkielissä, engl. tone/tonal language) toneemi eli sanojen tonaalinen aksentti (sanakorko) vaikuttaa
niiden merkitykseen. Näin on esim. kiinassa, jolla tarkoitetaan joko mandariinikiinaa tai kaikkia kiinan kielen muotoja yhdessä. Amusian vaikutus näihin kieliin on vielä tutkimuksen alla.
Amusia on sävelkorvattomuutta eli kyvyttömyyttä havaita sävelkorkeuden vaihteluita.
• Suomessa [vrt. Comenius] esim. sanan laulu monikollinen ablatiivi lauluilta [ˈlauluilta] erottuu sivupainollisesta yhdyssanasta lauluilta [ˈlauluˌilta].
– Fingerporissa sekoillaan yhdyssanapainoissa (hienostoalue, juhannussima).
• Amusian synnynnäisestä muodosta kärsii n. 4% ihmisistä (amusia voi seurata myös aivovauriosta). Puhutaan myös nuottikorvan puutteesta ja sävelkuuroudesta. Amusiasta kärsivä ei
esim. erota atonaalista [ks. Joyce] musiikkia tonaalisesta. On olemassa myös rytmikuuroutta.
Kun sanapainon tai -korko muuttaa merkityksiä, ne vaikuttavat foneemisesti. Foneemit ovat
puheäänteitä abstraktimpia, pienimpiä mahdollisia morfeemeja erottavia äänteitä. Vaikka Jan
Baudouin de Courtenay (1845-1929) oppilaineen käytti termiä foneemi jo 1800-luvulla [ks. myös
Panini ja Kautilya], modernista fonologiasta [morfeemien luomisesta, ks. Saussure] voidaan puhua
vasta paljon myöhemmin [ks. Chomsky].
• Siinä missä puhetta ohjaa semantiikka, kuulemista ohjaa fonologia.
Kävi ilmeiseksi, että aivoissa on — rakenteellisten erojen lisäksi — myös funktionaalisesti erikoistuneita alueita, ja kieli koostui usean alueen yhteistoiminnasta [vrt. Wheatstone]. Yksinkertaistettuna kuultu puhe välittyy Wernicken alueelle, joka vastaa ymmärtämisestä. Puhuttaessa
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samainen alue vastaa sanojen hausta ja välittää ne Brocan alueelle, joka vastaa kieliopillisen
rakenteen muodostamisesta ja tuloksen lähettämistä aivojen motoriselle alueelle. Tätä osoittaa
mm. kolmannen afasian olemassaolo em. alueiden välisen yhteyden katketessa.
• Frenologia [ks. Bentham] voitiin viimein unohtaa.
Vuonna 1881 Oswald Berkhan (1834-1917) kuvasi lukemisen erityisvaikeutta, jota tultiin kutsumaan dysleksiaksi ja sanasokeudeksi. Koska ongelma yltää kirjoitukseen asti, nykyään puhutaan
lukivaikeudesta. Vuonna 1892 Joseph Jules Dejerine (1849-1917) kuvasi vakavampaa lukihäiriötä, aleksiaa, jossa aivojen plastisuus [ks. Turing] ei kykene korjaamaan oppimisen muodostamaa
mutta vaurioitunutta aivojen moduulia. Dysgrafia (ja hankittuna agrafia) on kirjoituksen ongelma joka ei välttämättä liity lukemiseen vaikka esiintyy usein muiden oppimishäiriöiden kanssa.
• Monien muiden kognitiivisten ongelmien tapaan synnynnäinen lukivaikeus ei ole spesifinen
sairaus, vaan polygeeninen [ks. Wright, Fisher ja Haldane] jatkumo jossa sijainti määräytyy
useiden (yksinään vain vähän vaikuttavien) geenimutaatioiden yhteisvaikutuksen mukaan.
• Nykyään luku- ja kirjoitustaidon rinnalla puhutaan myös tekstitaidoista, joihin liittyy yhteiskunnallista ja sosiaalista toimintaa.
Eduard Hitzigin (1838-1907) ja Gustav Theodor Fritschin (1838-1927) tutkimukset vuodelta 1870
johtivat (ensisijaisen) liikeaivokuoren paikantamiseen otsalohkon takaosaan. Hitzig tutki myös aivojen sähköisen ärsytyksen vaikutuksia [ks. Helmholtz]. Vastaavasti (ensisijainen) tuntoaivokuori
paikallistettiin päälaenlohkoon. Proprioseptio [ks. Charles Bell] liittynee molempiin [ruumiinfenomenologiasta, ks. Husserl]. Mm. Paul E. Flechsig (1847-1929) tutki tähän liittyvää dorsaalista
spinoserebellaarista kanavaa. Hän jakoi aivokuorta alueisiin myelinisoitumisjärjestyksen perusteella; myeliini liittyy neuroneihin [ks. Cajal ja Sherrington; Hodgkin ja Huxley]. On myös esim.
näkö- ja kuuloaivokuoret.
• Louis Braille (1809-1852) oli kehittänyt tuntoaistiin [ks. Helmholtz] perustuvaa pistekirjoitusta (Procédé pour écrire les paroles, la musique et le plain-chant au moyen de points,
1829). Aivojen em. plastisuus mahdollistaa tässä näköaivokuoren hyödyntämisen.
• Korbinian Brodmann (1868-1918) jakoi aivokuoren 52 alueeseen niiden (toisistaan hieman
poikkeavien) neuronien perusteella (Vergleichende Lokalisationslehre der Grosshirnrinde,
1909).
Broca etsi aivoista tunteisiin [ks. Platon; Aristoteles; Tuomas; Darwin; James] liittyviä alueita
(Anatomie comparee des circonvolutions cerebrales: Le grand lobe limbique et la scissure limbique
dans la serie des mammifères, 187855 ).
Raportoitiin myös uusista, jopa oudoista, ongelmista aivojen toiminnassa. Vuonna 1880 Jules
Cotard (1840-1889) kuvasi nykyään nimeään kantavaa oireyhtymää, jossa potilas kuvittelee olevansa kuollut. Hän kuvasi myös lievempiä ruumiinkuvan [ks. Charles Bell] häiriöitä, esim. tietyn
oman raajan ’näkymättömyyttä’. Vuonna 1899 Gabriel Anton (1858-1933) kuvasi nykyään nimeään kantavaa oireyhtymää, jossa potilas ei tiedosta omaa sokeuttaan. Vuonna 1914 Joseph
Babinski (1857-1932) havaitsi, että vain vasemman ruumiinpuoliskon halvaantuminen, eli oikean
aivopuoliskon vaurio, saattoi johtaa potilaan kyvyttömyyteen tunnistaa halvaustilaansa. Lievempi häiriö on aavekipu [ks. Vesalius], jota S. Weir Mitchell (1829–1914) tutki (Phantom limbs,
187156 ).
• Artikkelissa Mary Reynolds: A case of double consciousness (188857 ) Mitchell raportoi
sivupersoonahäiriöstä (engl. dissociative identity disorder, DID), so. uudesta identiteettihäiriöstä, jolla on yhteyttä traumoihin [ks. Freud].
– Robert Louis Stevensonin (1850-1894) pienoisromaani Tohtori Jekyll ja Mr. Hyde
(1886) ei kerro sivupersoonasta, vaan jostain paljon synkemmästä.
55 Revue

d’Anthropologie, 1, 385–498, 1878
Magazine of Popular Literature and Science, 8, 563–569, 1871
57 Transactions of the College of Physicians of Philadelphia, April 4, 1888
56 Lippincott’s
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Mielisairaalat täyttyivät vaikka niitä rakennettiin lisää, ja syitä oli kahdenlaisia58 . (1) Vaurauden kasvaessa ihmisillä oli varaa maksaa laitoshoidosta ja samalla uusi tarve rauhoittaa kotioloja.
Näin aikaisemmin kotona hoidettuja psykoottisia potilaita siirrettiin laitoksiin. Lisäksi köyhäintalojen ja vankiloiden mielenterveyspotilaita siirrettiin laitoksiin. Aluksi laitoshoito oli vielä monin paikoin suhteellisen laadukasta. Kehitysvammaiset ja esim. dementiasta kärsiviä vanhusten
kohdalla kyse oli kuitenkin vain uudesta säilömispaikasta; hoitokodit ovat myöhempi innovaatio. (2) 1800-luvulla ongelmia tuottivat myös käsistä riistäytynyt alkoholin kulutus ja kupan [ks.
Mercator; Vesalius] nousu merkittäväksi prostituution levittämäksi taudiksi. Näihinkin kasvanut varallisuus vaikutti. Molemmat tuottivat mielisairaaloille uusia potilaita riisitautiperäisten
lisäksi [ks. Loewi]. Eräiden teorioiden mukaan myös skitsofrenia [ks. Freud] yleistyi.
• Termi psykoosi tulee Friedrich Canstattilta (1807-1850; Handbuch der Medicinischen Klinik, 1841).
• Kuumeen kyky tuottaa hallusinaatioita oli tunnettua, ja pian sama havaittiin myös pitkän
valvomisen kohdalla [ks. Nietzsche].
• Sergei S. Korsakoff (1854-1900) osoitti, että alkoholismiin liittyvä muistisairaus [ks. Cajal
ja Sherrington] vaikeuttaa mm. tulevaisuuden suunnittelua (Etude mèdico-psychologique
sur une forme des maladies de la mémoire, 188959 ). 1800-lukua voi pitää ’humalan kultaaikana’.
• Kuppa voi aiheuttaa aivokuppaa eli neurosyfilistä, 1800-luvun ’vuosisadan sairautta’, joka
rappeutti aivoja. Ennen 1900-luvun uusia hoitoja [ks. Fleming] se johti mielenvikaisuuden
lisäksi halvaantumiseen ja kuolemaan.
– Vuonna 1822 oli osoitettu, että neurosyfilis vaikuttaa mieleen kroonisen aivokalvontulehduksen kautta.
• Myös ongelmat kilpirauhashormonien tuotannossa aiheuttavat psykiatrisia oireita ja sairauksia, ja kretinismi on samasta syystä johtuvaa kehitysvammaisuutta. Hyvin usein kyse
on jodin puutteesta [ks. Sachs; Fisher ja Keynes].
– J. Langdon H. Down (1828-1896) määritteli Downin oireyhtymän vuonna 1862. Se on
esimerkki geneettisestä [ks. Mendel] kehitysvammaisuudesta [ks. Morgan].
Ennen 1900-luvun puolenvälin uusien, tehokkaimpien hoitomuotojen keksimistä ja etenkin lääkkeiden tuloa [ks. Watson] sairaaloiden ylikuormitus laski niissä annettavan hoidon tasoa: keskustelevalle terapialle ei jäänyt aikaa. Vuonna 1894 em. Mitchell kritisoi kollegoitaan tästä paluusta
potilaita säilöviin hullujenhuoneisiin. Psykoanalyysin nousu vain heikensi tilannetta [ks. Freud].
• Toisaalta Mitchell hankki elantonsa hienostolääkärinä ’heikkohermoisuutta’ hoitaen [ks.
Cajal ja Sherrington].

8.34

Julius von Sachs 1832 - 1897

Kasvifysiologi [ks. Camerarius ja Hales], joka tutki miten kasvien juuret [ks. Darwin] keräävät
maaperästä [ks. Lyell; Darwin] veden lisäksi ravinteita kuten typpeä ja kivennäisaineita [ks.
Helmont]. Sachsin perustutkimus vaikutti myös maataloustieteeseen. Hänen teoksiaan ovat mm.
Lehrbuch der Botanik (1868) ja Vorlesungen über Pflanzenphysiologie (1882).
• Suomessa maaperän keskimääräinen paksuus on noin 10 m. Paksuuden vaihtelevuus on
kuitenkin suurta.
• Maataloustieteen pioneereja olivat Jean-Baptiste Boussingault (1802-1887) ja Justus Liebig
(1803-1873). Tärkeitä tutkimuksia teki myös John Bennett Lawes (1814-1900).

58 Shorter
59 Rèvue

(1997)
Philosophique, 28, 501–530, 1889
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Siinä missä kasvit ovat yhteyttämisen [ks. Priestley ja Ingenhousz; N. T. de Saussure; Fischer]
ansiosta autotrofisia eli omavaraisia, eläimet ovat heterotrofisia eli toisenvaraisia. Kasvien liikkumattomuus perustuu siihen, että niillä ei ole yksittäisiä välttämättömiä elimiä eikä syödyksi
tuleminen siten (yleensä) suurikaan ongelma.
Teoksessa Précis élementaire de Physiologie (1816) François Magendie (1783-1855) osoitti, että eläimet eivät elä pelkällä energialla eli sokerilla [ks. Lavoisier]. Vuonna 1827 William Prout
[ks. Berzelius] esitti, että ravinnon tulee sisältää (nykytermein) hiilihydraatteja [ks. Lavoisier;
Fischer], proteiineja [ks. Berzelius; Fischer] ja rasvoja. Yhteyttämisessä syntyvän glukoosin energialla kasvit valmistavat näiden lisäksi myös nukleiinihappoja [ks. Fischer]. Eläimet hyödyntävät
näitä kaikkia joko suoraan kasveja syömällä tai välillisesti ravintoketjuissa [ks. Linné; Malthus
ja Ricardo; Elton]. Puhutaan esim. välttämättömistä amino- ja rasvahapoista. Näiden ja muiden
tarpeellisten aineiden, esim. orgaanisten vitamiinien [ks. Loewi] ja epäorgaanisten kivennäisaineiden (ks. alla) puute aiheuttaa puutostauteja [ks. Boerhaave; Loewi].
• William Stark (1740-1770) oli tappanut itsensä testaamalla liian pitkään liian yksipuolista
ruokavaliota.
• Kasvit valmistavat tarvitsemansa aminohapot ja proteiinit maasta sitomansa typen avulla
[ks. N. T. de Saussure].
• Michel Eugène Chevreul (1786-1889) osoitti, että rasvat ja öljyt ovat rasvahappojen ja glyserolin estereitä (triglyseridejä) ja kuuluvat lipideihin eli rasva-aineisiin (Recherches chimiques sur les corps gras d’origine animale, 1823). Chevreul’n työ vaikutti esim. saippuan
ja steariinin valmistukseen. Plateau [ks. Wheatstone] tutki saippuavaahtoa [ks. Morgan].
Tässä on yksi tapa jolla solut [ks. Schleiden ja Schwann] ovat voineet saada alkunsa [elämän
alusta, ks. Lyell; Wright, Fisher ja Haldane].
– Saippuassa kaliumsuolat [ks. Hammurabi] oli korvattu natriumhydroksidilla (NaOH).
Saippua on tensidi eli pinta-aktiivinen ja amfifiilinen (’molempia rakastava’) aine,
jossa ’vettä rakastavan’ hydrofiilisen pään lisäksi on ’rasvaa rakastava’ lipofiilinen
häntä (joka on samalla hydrofobinen eli ’vettä pelkäävä’). Vedessä amfifiiliset lipidit
muodostavat kalvorakkuloita [ks. Calvin ja Mitchell], liposomeja ja solukalvoja.
– Terveellisimpiä ovat tyydyttymättömät rasvat, esim. rasvaisen kalan omega-3-rasvahappo ja kasviöljyt [ks. Fisher ja Keynes].
Vaikka typpeä on maapallolla runsaasti, suurin osa on kallioperän suoloina tai ilmakehän epäreaktiivisena molekyylinä. Vain yksi prosentti on kasvien käytettävissä. Sachs osoitti, että kasvit
saavat typpensä lähinnä maaperän nitraateista (-NO3 ). Nitraatit ovat peräisin ammoniakista
(NH3 ), jota syntyy bakteerien [ks. Pasteur ja Koch] ja sienten (homeet mukaan lukien) lahottaessa [hitaasti polttaessa, ks. Lavoisier] kuolleiden eläinten ja kasvien proteiineja omiin energiatarpeisiinsa. Näin syntyy typen (biogeokemiallinen) kiertokulku [ks. Fischer; Haber]. Mätäneminen tapahtuu hapettomasti tai vähähapellisesti (mädätyksellä tuotettua metaania kutsutaan
biokaasuksi).
• Osa maatuvan aineksen typestä siirtyy ilmakehään, biosfäärin ulkopuolelle. Lisäksi hapensaannin vaikeutuessa (esim. tulvan takia) kasvit hajottavat nitraatteja happea saadakseen,
ja samalla vapautuu typpeä.
• Osa ammoniakista muuntuu myös nitriiteiksi, -NO2 .
Typpeä ei aina ole saatavissa maaperästä; näin on esim. kosteikoissa. Evoluutio on luonut kaksi mekanismia ongelman ratkaisemiseksi. (1) Lihansyöjäkasvit ja protokarnivorit hyödyntävät
hyönteisiä ja jopa pieniä nisäkkäitä [ks. Linné; Darwin]. (2) Boussingault osoitti, että palkokasvit, esim. herne ja härkäpapu, pystyvät sitomaan typpeä ammoniakiksi myös suoraan ilmakehästä (biological nitrogen fixation, BNF). Nämä typensitojakasvit selittävät vuoroviljelyn [ks.
Theofrastos; Boerhaave] toimivuuden. Mikrobit saavat kasveilta energiaa sokereina, joka hyödynnetään esim. malaatin muodossa.
• Palkokasvien typen sitominen perustuu niiden juurinystyröissä asustavien bakteerien toimintaan. Vuonna 1886 Hermann Hellriegel (1831-1895) ja Hermann Willfarth löysivät
Rhizobium-bakteerin (muitakin on myöhemmin löydetty).
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• BNF: N2 + 8e− + 8H+ + 16 ATP → 2NH3 + H2 + 16 ADP + 16Pi . ATP [ks. Calvin ja
Mitchess] tarjoaa energian. Reaktiota ohjaavat nk. nif geenit.
Kolmas ratkaisu on olla hyödyllinen ruokakasvi ja antaa ihmisen tarjota keinolannoitetta. Lannoiteteollisuuden syntyyn vaikutti mm. Liebigin teos Die organische Chemie in ihrer Anwendung
auf Agricultur und Physiologie (1840). Perinteisen lannan kierrätyksen rinnalla alettiin hyödyntää Etelä-Amerikan guanoa ja natriumnitraattia [ks. Humboldt]. Teknologia korvasi nämä lähteet
1900-luvun alkupuolella [ks. Haber].
• Liebig paranteli myös orgaanisen kemian analyysilaitteistoa [ks. Gay-Lussac; Berzelius].
Sachs keksi tavan kasvattaa kasveja ilman maata; nykyään puhutaan hydroviljelystä tai hydroponiikasta (engl. hydroponics). Nyt voitiin osoittaa, että kasvit tarvitsevat maaperästä epäorgaanisia kivennäisaineita (’tuhka-aineita’). Proteiinien valmistus tarvitsee esim. rikkiä, nukleiinihappojen fosforia [ks. Boyle], lehtivihreän [ks. N. T. de Saussure] magnesiumia, jne. Lannoitteissa
on typen lisäksi tavallisesti fosforia ja kaliumia [ks. Haber]. Lisäksi on olemassa hyvin vähän
tarvittavia kivennäisaineita, hivenaineita. Liebigin minimitekijän lain mukaan sato määräytyy
niukimmin saatavissa olevan ravinteen mukaan.
• Termin vesiviljely (engl. aquaculture) voisi varata kalankasvatuksen kaltaisiin vesieliöiden
kontrolloituun kasvatukseen.
• Esim. lehtivihreä koostuu magnesium-keskusatomillisista porfyriineistä. Rakenteen selvittänyt Richard M. Willstätter (1872-1942) sai vuoden 1915 kemian Nobelin palkinnon.
• Tärkeitä kasvien kivennäisaineita ovat fosfori (P), kaliumi (K), rikki (S), kalsium (Ca),
magnesium (Mg) ja rauta (Fe) [ks. Helmont]. Kasvien hivenaineita ovat mm. kupari, sinkki,
boori, mangaani, molybdeeni ja kloori.
Myös eläimet ja ihmiset tarvitsevat kivennäisaineita. Ihmisellä tähän liittyy kansanterveystiede
[ks. Fisher ja Keynes; Fleming]. Esim. vuonna 1852 G. Adolphe Chatin (1813-1901) osoitti että
jodin puute aiheuttaa ihmisellä struumaa kilpirauhashormonien [ks. Bernard] vähenemisen takia.
Jodin puute vaikuttaa myös aivoihin [ks. Broca ja Wernicke].
• Jodin lisäksi tärkeitä hivenaineita ovat ainakin rauta, kromi, koboltti, kupari, fluori, mangaani, molybdeeni, nikkeli ja sinkki.
Sachs erotti kasvien varastointi- ja rakennusaineet. Tärkkelys ja sakkaroosi [ks. Ötzi], jotka ovat
hiilihydraatteja, sekä erilaiset öljyt varastoivat glukoosin energiaa. Rakennusaineita ovat puolestaan selluloosa, hemiselluloosa, ligniini [sidosaine, ks. Brunel] ja esim. pigmentit. Vahvojen
rakennusaineiden lahottamiseen tarvitaan myös puuta ravinnokseen käyttäviä hyönteisiä [hyönteisistä rikostutkimuksen apuna, ks. Spencer ja Galton].
• Ihminen saa tärkkelystä viljavalmisteista, riisistä ja perunasta.
• Hiilihydraattien jaossa esim. glukoosi ja fruktoosi ovat monosakkarideja, sakkaroosi ja laktoosi [ks. Pasteur ja Koch] disakkarideja ja selluloosa polysakkaridi (on myös oligosakkarideja).
• Vastaavasti eläimillä proteiinit voivat olla paitsi rakenneproteiineja (esim. lihassolujen aktiini ja myosiini) niin myös hormoneja, entsyymejä ja muita mm. aineenvaihduntaan vaikuttavia proteiineja [ks. Loewi].
Vasily Dokuchaiev (1846-1903) tutki erilaisten multatyyppien syntyä. Nämä kasvualustat koostuvat sekoituksesta rapautunutta [ks. Buffon; Lyell] epäorgaanista kiviainesta [ks. Werner; Oldham ja Mohorovičíc] ja lahoavaa orgaanisesta ainetta, humusta. Sekoituksen kokonaistilavuudesta noin puolet on ilmaa ja/tai vettä. Kiviä rapauttavat sekä fysikaaliset (lämpötila, vesi) että
kemialliset (hydrolyysi ym.) tekijät. Hiekat ja lietteet eivät ole kokeneet kemiallisia muutoksia,
hienompirakeiset savet ovat; jälkimmäisiä kutsutaankin sekundaarisiksi mineraaleiksi. Maatyyppien luokitteluun vaikuttaa myös syvyyssuuntainen ainesprofiili. Koska kasvien juuret sitovat
maa-ainesta, kasvillisuutta vähentävä kuivuus altistaa maan eroosiolle; etenkin rankkasateet ovat
kuivalle maalle ongelmallisia.
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• Multa on paljolti mikrobimassaa, maaperäbakteereja kuten aktinomykeettejä. Niitä on
myös eläinten mikrobiomeissa [ks. Medawar ja Burnet].
• Maan mekaanisessa muokkauksessa siihen sitoutunut hiili karkaa. Kun maa ei tämän seurauksena enää kykene sitomaan vettä, se huuhtoutuu sateiden [joskus jopa tuulen, ks. Fisher ja Keynes] mukana pois pelloilta. Myös kuivuuden tuottama aavikoituminen on uhka
viljelysmaalle.
• Hans Jenny (1899-1992) täydensi Dokuchaievin tutkimuksia vuonna 1941.
Kasvien vedensaannin kannalta tärkeä tekijä on maaperän kosteus, joka riippuu sadannan (sademäärän) lisäksi mm. haihtumisesta. Sade- ja pintaveden (lähinnä järvi- ja jokivesi) imeytyessä maakerrosten läpi syntyy pohjavettä; myös sillä on kasveille merkitystä. Henry P. G. Darcy
(1803-1858) pohjusti aihetta tutkivaa geohydrologiaa [vrt. Halley] mallintamalla nesteiden liikettä hiekan kaltaisessa huokoisessa maaperässä (Les fontaines publiques de la ville de Dijon,
1856). Nk. Darcyn laki liittyy asiaan. Vaikka pohjaveden tyypillinen syvyys on noin 2-5 metriä,
myös paljon syvempi peruskallio voi varastoida sitä. Rengas- ja porakaivon ero on juuri tässä
[ks. Werner].
• Maanpinnan yläpuolella päätyessään pohjavesi muodostaa lähteen.

8.35

Gustav Robert Kirchhoff 1824 - 1887

Fyysikko, joka sovelsi spektroskopiaa [ks. Fraunhofer] kemialliseen analyysiin [ks. Herschel ja
Whewell]. Kirchhoffin ansiosta löydettiin uusia alkuaineita ja astrofysiikka syntyi. Hän tutki
myös lämmönjohtumista [ks. Fourier] ja sähköpiirejä [ks. Wheatstone].
• Vuonna 1882 Henry Rowland (1848-1901) kehitti uuden tavan valmistaa korkealuokkaisia
hiloja.
Artikkelissa Chemische Analyse durch Spectralbeobachtungen (186060 ) Kirchhoff osoitti, että kullakin alkuaineella oli oma spektrinsä [ks. Bohr ja Pauli], joka näkyy samanlaisena sekä emissioettä absorptiospektrissä [ks. Doppler ja Foucault]. Seurauksena oli usean uuden alkuaineen löytyminen.
• Nämä tutkimukset Kirchhoff teki Robert Wilhelm Bunsenin (1811-1899) kanssa.
Spektroskopia perustuu diskreetteihin spektriviivoihin. Kirchhoff approksimoi myös kuuman uunin jatkuvaa säteilyspektriä nk. mustalla kappaleella (Über das Verhältniss zwischen dem Emissionsvermögen und dem Absorptionsvermögen der Körper für Wärme and Licht, 186061 ). Hän
havaitsi säteilyn intensiteetin riippuvan vain aallonpituudesta ja lämpötilasta [ks. Rayleigh]. Tulos pätee approksimatiivisesti myös aurinkoon ja (muihin) tähtiin [ks. Boltzmann]. Ilmiön selitys
vaati kvanttimekaniikan ensimmäisiä askeleita [ks. Planck].
• Kvanttimekaniikka selitti myös tähtien jatkuvan spektrin [ks. Bohr ja Pauli].
Kuumaa aurinkoa ympäröi (suhteellisesti) viileämpi, tummat Fraunhoferin absorptioviivat tuottava fotosfääri [ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin; Eddington]. Koska sama päti tähtiinkin,
William Huggins (1824-1910) osoitti 1863, että ne koostuvat samoista alkuaineista kuin aurinko
ja maapallo [ks. Ångström]. Valo kertoi tärkeitä asioita sen lähteestä: astrofysiikka oli syntynyt.
• Huolimatta samoista alkuaineista, kaikki tähdet eivät ole samanlaisia [ks. Eddington].
Vuonna 1867 Pietro Angelo Secchi (1818-1878) julkaisi ensimmäisen tähtien spektriluokituksen. Vuonna 1872 Henry Draper (1837-1882) vangitsi ensimmäisenä tähden — Vegan
— spektrin valokuvauslevylle [ks. Herschel ja Whewell].
60 Poggendorfs
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• Vuonna 1864 Huggins havaitsi, että planetaariset sumut [ks. Herschel] lähettivät diskreettiä
emissiospektriä, eli muodostuvat hehkuvasta kaasusta, eivät tähtijoukoista. Vuonna 1868
hän mittasi myös kaksoistähtien Dopplerin efektiä [ks. Doppler ja Foucault].
– Tähtienvälisestä avaruudesta löydettiin myöhemmin vaikeammin näkyvää kaasua [ks.
Rabi ja Purcell].

8.36

Anders Jonas Ångström 1814 - 1874

Fyysikko, joka tunnetaan spektroskooppisista tutkimuksista [ks. Kirchhoff]. SI-järjestelmän ulkopuolella Ångström tunnetaan aallonpituuden mittayksikkönä, 1 Å = 10 nm.
Vuonna 1860 Ångström mittasi vedyn neljän tunnetun spektriviivan tarkat aallonpituudet. Kaksi vuotta myöhemmin hän löysi vetyä auringon ilmakehästä [ks. Eddington]. Yhdessä Robert
Thalénin (1827-1905) kanssa Ångström laati auringon spektriviivojen luettelon Recherches sur
le spectre solaire (1868).
• Vuonna 1868 Pierre Janssen (1824-1907) ja Joseph Norman Lockyer (1836-1920) löysivät
tuntemattoman — jälkimmäisen heliumiksi nimeämän — aineen auringon kromosfäärin
[ks. Halley] spektristä [ks. Rayleigh; Rutherford].
• Vety ja helium tulivat yhdessä selittämään auringon toimintaa [ks. Bethe].
Johann Jakob Balmer (1825-1898) sovitti vedyn spektriviivat matemaattiseen kaavaan vuonna
1885; myöhemmin ko. viivat nimettiin Balmerin sarjaksi. Vaikka Robert Johannes Rydberg (18541919) täydensi tulosta 1890, vasta uusi atomimalli [ks. Bohr ja Pauli] ja kvanttimekaniikka
[ks. Heisenberg ja Schrödinger] selittivät ilmiötä. Vuonna 1887, mittaustarkkuuden parannuttua,
vedyn spektrissä havaittiin myös nämä Rydbergin kaavan ylittävää hienorakennetta.
• Näkyvällä aallonpituudella sijaitsevan Balmerin sarjan lisäksi vedyn spektristä löydettiin
ultravioletilta alueelta Lymanin sarja ja infrapunaiselta alueelta Paschenin, Brackettin ja
Pfundin sarjat, jotka kaikki Rydbergin kaava tuli kattamaan.
Ångström löysi ilmahehkun (engl. airglow), joka on ilmakehässä syntyvää säteilyä. Myöhemmin
opittiin, että esim. auringon valo hajottaa happimolekyylejä päivällä, ja vapaiden happiatomien
yhtyessä molekyyleiksi yön aikana syntyy heikkoa valoa. Suurin osa ilmahehkusta on kuitenkin
infrapunaisella alueella ja syntyy ionien ja elektronien rekombinaatiosta [ks. Bohr ja Pauli]. Myös
ihmisen tuottama valosaaste siroaa yötaivaalla (engl. skyglow).
• Ilmahehkua synnyttävät myös kosmiset säteet [ks. Hess] ja kemiluminesenssi [luminesensseista, ks. Boyle].
• Revontulet [ks. Magna Carta; Halley] syntyvät magnetosfäärin pakottamina [ks. Lewis ja
Langmuir], mutta em. happiatomien olemassaolo selittää niiden tyypillisimmät värit.

8.37

Georg Friedrich Bernhard Riemann 1826 - 1866

Matemaatikko, joka mm. kehitti epäeuklidisen [ks. Leibniz; Gauss] Riemannin geometrian ja
tutki alkulukuja [ks. Eratosthenes; Legendre].
• Epäeuklidisesta geometriasta oli tullut matematiikan haara vuonna 1823, jolloin János Bólyai (1802-1860) ja Nikolai Ivanovitsh Lobatsvski (1792-1856) julkaisivat tuloksensa toisistaan riippumatta. Vuonna 1830 Lobatsvski spekuloi avoimella maailmankaikkeudella [ks.
Hubble] ja pyrki mittaamaan avaruuden kaarevuuden.
Riemannin geometria esiteltiin julkisesti väitöskirjatyönä Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen vuonna 1854, mutta julkaistiin vasta 1867. Riemann määritteli avaruuden laakeaksi (engl. flat), so. eukliidiseksi, kun kolmioiden kulmien yhteenlaskettu summa on
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aina 180°. Positiivinen kaarevuus, esim. pallon pinta, tuottaa suuremman arvon, ja negatiivinen kaarevuus, esim. satulan pinta, pienemmän. Tähän liittyvä topologia [ks. Poincaré], jonka
Riemann erotti geometriasta, hyödyntää avaruudellisia lisäulottuvuuksia.
• Kolmiulotteisen pallon [ks. Ptolemaios] kaksiulotteinen pinta on kaareva, rajaton ja äärellinen. Pinnalla elävän kaksiulotteisen olennon on hyvin vaikea tutkia näitä avaruutensa
ominaisuuksia; esim. pallon säteen kasvaessa olion maailman geometria lähestyy laakeaa.
Topologia määrittelee myös kolmiulotteisia pintoja, joiden kaarevuus ym. ominaisuudet
määräytyvät neljännessä avaruusdimensiossa.
• Aikaa oli jo kuvattu neljänneksi ulottuvuudeksi [ks. Bernoulli ja Bayes]. Näin tehtiin myös
suhteellisuusteoriassa, jossa lisäksi gravitaatio [ks. Newton] määriteltiin avaruuden paikallisen geometrian vaikutukseksi [ks. Einstein].
• Uusia ulottuvuuksia käytettiin myös vähemmän tieteellisesti [ks. Holyoake].
Kävi ilmi, että tasogeometrian [ks. Eukleides] paralleeliaksioomaa ei voi johtaa perusteorian aksioomista, ja että sama pätee myös vaihtoehtoisille neljää perusaksioomaa täydentäville aksioomille [ks. Haitham ja Biruni]. Sen sijaan kaikkien näiden vaihtoehtoisten aksioomien samanarvoisuus, so. kyky tukea Pythagoraan lauseen todistusta, voidaan todistaa perusaksioomien avulla.
Käänteinen matematiikka, joka kehittyi 1970-luvulla, liittyy tämän kaltaisiin ilmiöihin.
• Epäeukliidinen geometria johti aritmetiikan nousuun matematiikan perusteita etsittäessä
[ks. Frege; Poincaré]. Antiikki oli pitänyt aritmetiikkaa epäilyttävänä [ks. Pythagoras],
mutta nyt tilanne oli muuttunut.
Riemann esitti alkulukuja koskevan hypoteesin, joka on myöhemmin kantanut hänen nimeään
ja joka osoittaa, että alkulukujen näennäisen kaoottisuuden takana on tietynlaista ’harmoniaa’
(Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse, 1859). Se on ainoa 1900-luvun
23:sta suuresta matemaattisesta kysymyksestä [ks. Hilbert], joka on yhä vailla täydellistä todistusta [vrt. Poincaré].
• Se että tietokoneilla tehty empiirinen tutkimus on tukenut hypoteesia ei riitä matemaatikoille: tietokone voi osoittaa vain hypoteesin vääräksi. Näin on käynyt Riemannin hypoteesia vahvemmalle Mertensin konjektuurille.

8.38

James Clerk Maxwell 1831 - 1879

Fyysikko, joka kehitti kaasujen kineettistä teoriaa sekä sähkön ja magnetismin teoriaa. Maxwell
oli kiinnostunut myös teknologiasta.
• Valokuvauksessa [ks. Herschel ja Whewell; Edison] Maxwell kehitti värikuvauksen teoriaa
vuonna 1855 ja tuotti ensimmäisen värikuvan (oikeastaan dian) 1861. Hän välitti myös
näkemisen kolmiväriteoriaa [ks. Young ja Fresnel] eteenpäin [ks. Helmholtz]. Kybernetiikkaan [ks. Shannon ja Wiener] hän vaikutti selittämällä matemaattisesti Wattin [ks. Black
ja Watt] takaisinkytkentämekanismin (On governors, 186862 ).
Artikkeleissa Illustrations of the dynamical theory of gases (186063 ) Maxwell täydensi kineettistä
teoriaa [ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin] hiukkasten nopeusjakaumalla. Todennäköisyyksistä
ja siten myös tilastotieteestä [ks. Spencer ja Galton] oli tulossa fysiikassakin tärkeä työkalu [ks.
Heisenberg ja Schrödinger]. Artikkelissa On the dynamical theory of gases (1866) hän päätteli
kaasujen viskositeettimittauksista [ks. Newton; Euler], että molekyylit ovat arveltua monimutkaisempia olioita. Teoksen Theory of Heat (1871) nk. Maxwellin demoni liittyi ajatuskokeeseen, joka
kyseenalaisti termodynamiikan toisen peruslain; myöhempi informaation käsitteen selventäminen ’kesytti’ tämän demonin [ks. Shannon ja Wiener]. Jo Maxwell päätteli, että toinen peruslaki
on tilastollinen laki [ks. Boltzmann].
62 Proceedings
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• Maxwellin jakauma ei ollut normaalijakauman [ks. Bernoulli ja Bayes] tavoin täysin symmetrinen, koska hitailla nopeuksilla on minimiarvo nolla, mutta nopeilla nopeuksilla ei ollut
ylärajaa.
• Alkaessaan soveltaa tilastotiedettä fysiikkaan Maxwell ja Boltzmann olivat tietoisia Quetelet’n [ks. Comte] ja Buckleyn [ks. Agassiz ja Croll] yhteiskuntatieteellisistä töistä.
Maxwell kokosi edeltäjiensä [Gauss; Faraday; Ampère] sähköä ja magnetismia koskevat tulokset
nk. Maxwellin yhtälöiksi artikkelissa A dynamical theory of the electromagnetic field (186564 ).
Yhtälöt määrittelivät uuden sähkömagneettisen kentän käsitteen, ja tätä pidetään usein modernin fysiikan alkuna. Viimeistään nyt painovoiman [ks. Newton] rinnalle oli määritelty toinen
luonnon perusvuorovaikutus [ks. Ampère]. Nykyisen muotonsa Maxwellin yhtälöt saivat vasta
myöhemmin vektoriesityksen [ks. Hamilton] avulla [ks. Gibbs]. Tosin Maxwell oli jo itse määritellyt relevantteja uusia operaattoreita, joilla voi kuvata vektorikentän ominaisuuksia.
• Sähkön luonnetta ei vieläkään ymmärretty: elektroni löydettiin vasta 1895 [ks. Thomson].
Teorian antama sähkömagneettisen säteilyn nopeus on vakio ja sama kuin valon nopeus: valo
on sähkömagneettista säteilyä (The Electromagnetic Theory of Light, 1868). Kokeellisesti havaittu valon aaltoluonne [ks. Young ja Fresnel] sai näin selityksensä, samoin kuin Faradayn rotaatio. Näkyvän valon ulkopuolelta oli jo löydetty infrapunainen ja ultravioletti alue [ks. Herschel].
Seuraavaksi olivat vuorossa radiotaajuudet [ks. Hertz]; niiden löytyminen vakuutti viimeisetkin
Maxwellin teorian epäilijät. Edeltäjiensä tavoin Maxwell oletti säteilyn etenemisen vaativan väliaineen, eli tyhjiönkin tulisi olla salaperäisen ’eetterin’ [ks. Huygens] täyttämän. Hän keksi kuitenkin kokeen, jolla teoriaa voitiin testata [ks. Michelson]. Teoksessa Treatise on Electricity and
Magnetism (1873) Maxwell ehdotti valon aallonpituuden käyttöä myös metrin määrittelemiseksi
(näin on myöhemmin tehtykin).
• Vuonna 1856 Wilhelm Eduard Weber (1804-1891) oli yhdessä R. Kohlrauschin kanssa osoittanut, että sähkömagnetismissa käytetyistä vakioista saattoi muodostaa luvun, joka oli
epäilyttävän lähellä valon nopeuden arvoa. Tämän — ja Faradayn spekulaatioiden — innoittamana Maxwell lähti etsimään ilmiön teoreettista selitystä. Weber on saanut nimensä
magneettikentän vuon yksikköön, Wb: 1 Wb = 1 Vs.
• Myöhemmin säteilyn synty selitettiin elektronien, atomien ja molekyylien energiatilojen
muutoksina [ks. Bohr ja Pauli]. Lämpösäteily [ks. Thompson] osoittautui sähkömagneettiseksi säteilyksi lähinnä infrapunaisella alueella [ks. Kirchhoff].
Vuonna 1862 Maxwell postuloi säteilypaineen [ks. Kepler], jonka olemassaolon Pyotr N. Lebedev
(1866-1912) todisti kokeellisesti (Untersuchungen über die Druckkräfte des Lichtes, 190165 ). Ilmiöllä mm. yritettiin selittää William Crookesin (1832-1919) vuonna 1873 keksimää radiometriä,
so. tyhjiöputkeen [ks. Franklin; Edison; Hertz] sijoitetun siipirattaan pyörimistä. Tämä ei onnistunut, koska ilmiö on seurausta termodynamiikasta. Sen sijaan tähtitieteestä löytyi esimerkkejä
säteilypaineen vaikutuksista.
• Vuonna 1901 Ivan Yarkovsky (1844-1902) esitti nimeään kantavan efektin, jolla myöhemmin selitettiin asteroidien [ks. Gauss] rataliikkeen muutoksia: auringon säteily ja takaisin
heijastuva lämpösäteily eivät kumoa toisiaan asteroidin pyörimisliikkeen johdosta. Ilmiö
selittää osaltaan miksi asteroidivyöhykkeen epästabiileilta radoilta löytyy jatkuvasti uusia
kappaleita. YORP-ilmiö muuttaa asteroidien pyörimisliikettä hieman samanlaisesta syystä. Säteilypaine vaikuttaa myös mm. komeettojen [ks. Brahe; Halley] pyrstöön [ks. Oort ja
Kuiper] ja tähtien toimintaan [ks. Eddington]. Venäjällä syntyi 1920-luvulla ajatus säteilypainetta hyödyntävästä aurinkopurjeesta. Myöhemmin löydetty aurinkotuuli [ks. Lewis ja
Langmuir] tarjoaa paremman vaihtoehdon.
– Vernen fiktiivisessä kuumatkassa [ks. Nobel] avaruusalus hyödynsi auringon säteilypainetta. Vernen aikalainen, suomalainen Edvard Engelbert Neovius (1823-1888) esitti,
64 Philosophical
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että ihmiskunnan pitäisi pyrkiä kommunikoimaan lähiplanettojen mahdollisten asukkaiden kanssa valonsäteiden avulla (Vår tids största uppgift, 1875).

Maxwell osoitti matemaattisesti, että Saturnuksen renkaat [ks. Huygens] eivät voi olla kiinteät,
vaan koostuvat pienistä kappaleista.
• Vuonna 1848 Edouard Roche (1820-1883) oli laskenut, että kuut voivat — joutuessaan
liian lähelle planeettaa — hajota vuorovesivoimien vaikutuksesta kappaleiksi. Saturnuksen
gravitaatiovaikutus on jo alun perin estänyt liian lähellä olevan aineksen kasautumisen
kuiksi; puhutaan Rochen rajasta.

8.39

Alfred Nobel 1833 - 1896

Keksijä, joka kehitti ruudin [ks. Su Song ja Shen Kuo; Roger Bacon] korvanneita nitroräjähteitä.
Tekemällään omaisuudella Nobel loi nimeään kantavat tiedepalkinnot.
Ruuti hävisi räjäytystyömailta [ks. Lavoisier], kun Nobel kehitti nitroglyseriinistä turvallisemman
dynamiitin vuonna 1867. Samoihin aikoihin kehitettiin TNT [ks. myös Haber].
• Ascanio Sobrero (1821-1888) oli keksinyt nitroglyseriinin vuonna 1847.
Christian Friedrich Schönbein (1799-1868) oli keksinyt nitroselluloosan (puuvillaruudin, engl. gun
cotton) vuonna 1846. Sen jatkokehitys mahdollisti ruudin syrjäyttämisen myös projektiiliaseissa [ks. Euler; Brunel]. Puhutaan myös savuttomasta ruudista, koska taistelukentällä haitallista
savua ei syntynyt samalla tavalla kuin perinteisessä mustaruudissa. Nobel vaikutti tähänkin kehitykseen, samoin kuin Frederick Abel (1827-1902) ja Dewar [ks. Kamerlingh Onnes]. Tuliaseet
ovat (hyvin alkeellisia) polttomoottoreita, joihin kuuluu myös edistyneemmät rakettimoottorit
[ks. Tesla].
• Nitroselluloosa on polymeeri [ks. Berzelius] josta voidaan valmistaa mm. selluloidia [ks.
Edison].
• Nitroselluloosa ja mustaruuti ovat kiinteitä ajoaineita (engl. propellant), joissa hapetin ja
polttoaine ovat yhdessä.
• Jules Vernen (1828-1905) romaanissa Maasta Kuuhun (1865) maan painovoima voitettiin
vielä perinteisesti ammutulla tykinkuulalla [videokonferensseista, ks. Edison]. Tieteiskirjallisuudella (scifillä) on pitkä historia [ks. Kepler] ja modernissa muodossaankin [ks. Goethe]
se on vanhempi ilmiö kuin nk. kioskikirjallisuus [ks. Mill; Dewey].
Nobel määritteli testamentissaan nimeään kantavan palkinnot ihmiskuntaa hyödyttäneille tutkijoille fysiikan, kemian, fysiologian ja lääketieteen, kirjallisuuden ja rauhantyön alueilla (tässä
työssä puhutaan lyhyemmin vain lääketieteen Nobelista). Ensimmäiset palkinnot jaettiin vuonna 1901. Taloustieteen Nobelin palkinto (oik. Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto Alfred
Nobelin muistoksi) perustettiin vasta vuonna 1968.
• Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia, joka vastaa fysiikan ja kemian Nobeleista, on myöntänyt vuodesta 1982 alkaen Nobeleja täydentäviä Crafoord-palkintoja matematiikasta, tähtitieteestä, geotieteistä ja biotieteistä.
• Maailmassa on paljon muitakin tieteeseen ja tutkimukseen liittyviä palkintoja. Suomikin
on profiloitunut Millenium-teknologiapalkinnolla vuodesta 2004 alkaen.

8.40

Wilhelm Max Wundt 1832 - 1920

Psykologi, filosofiasta eriytyneen kokeellisen laboratoriopsykologian perustaja [ks. Darwin]. Wundt
oli kiinnostunut alansa fysiologisesta perustasta, tarkemmin psykofysiikasta [ks. Helmholtz; vrt.
James]. Hän luennoi ensimmäiset psykologian yliopistokurssit vuonna 1862 ja perusti ensimmäisen alan lehden (Philosophische Studien) vuonna 1881. Wundin pääteos oli Physiologische
Psychologie (1873).
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• Laboratoriotutkimukset toimivat yksilöiden kognitiivisten kykyjen tutkimuksessa, mutta
sosiaalisten vuorovaikutusten tutkimus keinotekoisessa ympäristössä osoittautui ongelmalliseksi [ks. Piaget; Maslow].
Havaintopsykologian mukaan havaintoon vaikuttavat signaalin lisäksi myös ympäristö ja havaintojärjestelmän ominaisuudet. Ernst Heinrich Weber (1795-1878) esitti, että pienin havaittavissa
oleva intensiteetin muutos on suoraan verrannollinen itse intensiteettiin eli dI/I = vakio. Gustav
T. Fechner (1801-1887) osoitti tuntemusten voimakkuuden vertautuvan fysikaalisen stimuluksen
logaritmiin (Elemente der Psychophysik, 1860). Havaittiin myös, että samanlaisena pitkään jatkuvasta signaalista oppii olemaan välittämättä [ks. Watson], ja että ympäristön kohina muuttaa
tarkan havaintokynnyksen tilastolliseksi [ks. Rabi ja Purcell]. Tämän vuoksi jotkut havainnot
jäävat tekemättä ja jotkut ovat harhoja.
• Vuonna 1824 Herbart [ks. Kant] oli spekuloinut ideoiden laadulla ja intensiteetillä sekä
tietoisuuden [ks. Descartes] kynnyksellä.
• Fechnerin tuttuusvaikutuksessa (engl. mere exposure effect, familiarity principle) pelkkä
tuttuus luo positiivista asennoitumista asioihin (Vorschule der aesthetik, 1876). Tämä voidaan liittää esim. Allportin kohtaamisteoriaan [ks. Maslow].
Aistiharhojen eli hallusinaatioiden tutkimus kehittyi. Esim. kehystämisvaikutuksessa (engl. framing) viitekehys vaikuttaa havaintoon. Myös perspektiiviin liittyy optisia harhoja. Vastaavia
ilmiöitä vaikuttaa myös taloustieteessä [ks. Bernoulli ja Bayes; Marshall].
• Esim. Ebbinghausin [ks. Cajal ja Sherrington] illuusiossa sama ympyrä näyttää erikokoiselta ollessaan itseään isompien tai itseään pienempien ympyröiden keskellä. Kehystämisvaikutuksen versio on myös myöhempi vertailutasoharha (engl. shifting baseline syndrome).
• Emil Emmert (1844–1911) kuvasi nykyään nimeään kantavan lain artikkelissa Größenverhältnisse der Nachbilder (188166 ). Kun samankokoisena verkkokalvolla näkyvän kohteen
tulkittu etäisyys kasvaa, se myös tulkitaan isommaksi. Amesin huone liittyy tähän.
Wundtin empirismi oli ristiriidassa ajan metafyysisiä pohdintoja ja logiikkaa suosivan asenteen
kanssa. Erityisesti hän kritisoi tutkijoiden luottamusta introspektioon [Jamesinkin ongelma], joka ei huomioinut tiedostamattomia tekijöitä [ks. Leibniz; Helmholtz; Poincaré; Turing; Simon
ja Arrow]. Hän määritteli kolme tärkeää mielen tutkimuksen osa-aluetta: (1) ihmisen ja muiden
eläinten vertailu (ks. alla), (2) sosiaalisten vuorovaikutusten vertailu ja (3) lapsuuden aikaisen
kehityksen tutkimus [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; Piaget]. Näillä teemoilla hän pohjusti kognitiivista psykologiaa [ks. Piaget; Simon ja Arrow].
• Vertailu ei liity vain jaettujen ominaisuuksien etsimiseen vaan myös elämä monimuotoisuuden [ks. Cardano; Darwin], so. erojen, hyväksymiseen.
Teoksessa Der Vogel und sein Leben (1868) Bernard Altum (1824-1900) tutki lintujen territoriaalisuutta [ks. Aristoteles; Gesner ja Cesalpino]. Ilmiötä on verrattu omistukseen. Teoksessa Des
sociétés animales (1877) Alfred Espinas (1844-1922) vertaili eläin- ja ihmisyhteisöjä [ks. myös
Kropotkin]. Vedoten eläinten älykkyyteen [ks. Tacitus; Darwin; kädellisistä, ks. Boas ja Landtman; Maslow] Heymann Steinthal (1823-1899) korosti kielen ja ajattelun (jonkinasteista) erillisyyttä (Abriss der Sprachwissenschaft, 1881). Ihminenkään ei ajattele vain kielen kautta, vaan
sen avustamana [ks. Herder ja Humboldt; Peirce]. Jopa bakteereilla on älykkyyttä [ks. Pasteur
ja Koch].
• Esim. suomalainen Thiodolf Rein (1838-1919) esitti, että eläin kyllä uskoo, mutta ei tiedä
uskovansa (Sielutieteen oppikirja, 1884). Eläimiä ei esim. pidetä moraalisina (eli teoistaan
vastuullisina) subjekteina [vrt. Montaigne], vaikka niille oli myönnetty oikeuksia [ks. Bentham].
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Dmitri Mendelejev 1834 - 1907

Kemisti, joka keksi alkuaineiden jaksollisen järjestelmän. Järjestelemällä alkuaineita atomipainojen mukaan Mendelejev löysi niistä periodisuuden, jolla kemiallisesti samanlaiset aineet saatiin
samaan ryhmään67 . Ilmiön selitys vaati aivan uutta tietoa atomien rakenteesta [ks. Rutherford;
Bohr ja Pauli]. Biologisen evoluution uudet teoriat [ks. Darwin] tunnettiin, ja kysyttiin heijastiko
löydetty periodisuus myös alkuaineiden evoluutiota [ks. Bethe; Hoyle].
• John Newlands (1837-1898) oli ennakoinut löytöä jo vuonna 1863, ja Julius Lothar Meyer
(1830-1895) esitti 1870 hyvin samanlaisen teorian kuin Mendelejevkin. Havainto, että eräät
kaasut esiintyivät kahden atomin molekyyleinä, auttoi taulukon laadinnassa [ks. Berzelius],
samoin kuin spektroskopian avulla löydetyt uudet alkuaineet [ks. Kirchhoff].
• Mendelejev ei itse uskonut atomien koostuvan pienemmistä osista; jälleen kerran osoitus
empiiristen löytöjen teoriavapaudesta [vrt. Kepler; Herschel ja Whewell].
Teoriansa pohjalta Mendelejevin ennusti vielä tuntemattomien alkuaineiden olemassaolon ja niiden ominaisuuksia68 . Kun ennustukset toteutuivat vuosina 1875, 1879 ja 1886, yhä useampi tiedemies alkoi luottaa myös atomiteoriaan [ks. Dalton]. Tosin epäilijöitäkin [ks. Mach] vielä riitti
vuosikymmeniksi [ks. Einstein].
• Maapallolta löytyy 92 erilaista alkuainetta [uraanin järjestysluku on 92, ks. Rutherford], ja
raskaampia voidaan valmistaa keinotekoisesti [ks. Fermi].
Jaksollisen järjestelmän yksityiskohtia ratkottiin pitkälle 1900-luvun puolelle. Eräs monimutkaistus oli siirtymäryhmien, lantanoidien ja aktanidien, olemassaolo. Edellisiä kutsutaan myös
harvinaisiksi maametalleiksi; jälkimmäiset ovat radioaktiivisia [ks. Becquerel, Curie ja Curie].
• Vuonna 1794 suomalainen Johan Gadolin (1760-1852) löysi ensimmäistä harvinaisen maametallin oksidia, yttriummaata. Toinen alkuaine, gadolium (Gd), on nimetty hänen kunniakseen.
Jaksollisen järjestelmän määrittäminen tuki orgaanisen kemian varjoon jäänyttä epäorgaanista
kemiaa [ks. Werner]. Tärkeä oli Mendelejevin aihetta käsitellyt oppikirja Osnovy khimii (18691871), joka käännettiin englanniksi nimellä Principles of Chemistry.

8.42

Johannes Diederik van der Waals 1837 - 1923

Fyysikko, joka tutki etenkin termodynamiikkaa [ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin]. Vuonna
1873 van der Waals kehitti nimeään kantavan, modifioidun ideaalikaasun [ks. Gay-Lussac] yhtälön, joka otti huomioon molekyylien koon ja niiden väliset voimat. Yhtälö kuvasi myös faasimuutoksen kaasun ja nesteen välillä [ks. Black ja Watt]. Kaikkein heikoimpia, molekyylien välisiä,
kemiallisia voimia kutsutaan nykyään van der Waalsin voimiksi [ks. Lewis ja Langmuir]. Van der
Waals sai fysiikan Nobelin palkinnon vuonna 1910.
• Otto Lehmann (1855-1922) keksi — Friedrich Reinitzerin (1857-1927) aloittaman työn pohjalta — nestekiteet, jota voidaan myös pitää erillisenä aineen olomuotona (Über fliessende
Krystalle, 188969 ).
• Faasimuutos liitettiin myös eksoottisempiin ilmiöihin [ks. Becquerel, Curie ja Curie; Yang].
Ilmakehän osana vesihöyry on näkymätöntä kaasua. Ilman vesihöyryn määrällä eli absoluuttisella kosteudella on yläraja, kyllästyskosteus, joka nousee lämpötilan mukana. Ilman suhteellinen
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kosteus on absoluuttisen kosteuden ja kyllästyskosteuden suhde. Kun suhteellinen kosteus ylittää
100%:n rajan, vesi alkaa tiivistyä. Tämä tapahtuu esim. kun lämpötila laskee: koska kyllästyskosteus laskee samalla, myös suhteellinen kosteus nousee. Lämpötila, jossa 100%:n raja saavutetaan,
on nk. kastepiste. Näin syntyy esim. ilmaa sameuttavaa utua ja sumua. Ilmakehän kuivasta sameudesta käytetään termiä auer, autere tai aurinkousva (engl. haze). Näillä ilmiöillä (so. neste
ja kiinteä aine ilmassa) on merkitystä myös pilvien [ks. Dalton] synnylle.
• Puhekielen (vesi)höyry onkin siis sumua. Utu on sumua läpinäkyvämpää pisaroiden pienuuden johdosta.
• Ilmansaasteiden aiheuttamaa sameutta kutsutaan savusumuksi (smog).
Eri olomuodossa olevat aineet voivat muodostaa kolloideja [ks. Berzelius], homogeenisten ja heterogeenisten seosten välimuotoja [ks. Dalton]. Liuosten [ks. van’t Hoff ja Arrhenius] tavoin kolloideja on useita erilaisia: aerosoli (kiinteä aine kaasussa), nesteaerosoli eli sumu (neste kaasussa),
vaahto (kaasu nesteessä), suspensio (kiinteä aine nesteessä) ja geeli (neste kiinteässä aineessa).
Tosin emulsiotkin (neste nesteessä) ovat kolloideja, ja aerogeelit voivat olla ’kiinteitä savuja’ [ks.
Einstein]. Thomas Graham (1805-1869) käynnisti kolloidien tutkimuksen diffuusiota [ks. Mayer,
Joule, Clausius ja Kelvin] tutkiessaan (Liquid diffusion applied to analysis, 186170 ). Ilmiö liittyy
myös epidemiologiaan [ks. Fleming].
• Aerosolissa ja sumussa hiukkasten halkaisija vaihtelee 0,002 µm:n ja reilun 0,1 mm:n välillä.
• Esim. maito on seos, jossa liuenneiden [ks. van’t Hoff ja Arrhenius] aineiden lisäksi veteen
on muodostunut emulsioita ja suspensioita [ks. Pasteur ja Koch].
• Aivastamisen ja yskimisen levittämät nestepisarat voivat sisältää esim. tarttuvan taudin
viruksia. Pisaran veden haihtuessa niistä muodostuu tauteja tehokkaammin välittäviä bioaerosoleja [ks. Camerarius ja Hales].
Pilvet ovat vesipisaroita ilmassa eli nesteaerosoleja (sumua). Artikkelissa On dust, fogs, and
clouds (1880-8171 ) John Aitken (1839-1919) osoitti, että vesihöyryn kondensoituminen pisaroiksi vaatii tiivistymisytimiä (engl. cloud condensation nuclei). Samalta pohjalta Charles Wilson
(1869-1959) ideoi vuonna 1896, ja rakensi vuonna 1912, atomifysiikalle tärkeän varhaisen hiukkasilmaisimen, sumukammion. Hän jakoi vuoden 1927 fysiikan Nobelin palkinnon Comptonin
kanssa [ks. Einstein]. Tiivistymisytimien tarve pätee muihinkin faasimuutoksiin, esim. veden
jäätymiseen.
• Aitken teki kokeitaan vuonna 1874. Paul-Jean Coulier (1824-1890) teki vastaavia omiaan
vuonna 1875.
• Tiivistymisytiminä toimivat pienhiukkaset syntyvät tulivuorenpurkauksista, metsäpaloista
ja esim. aavikoiden hiekasta ja merien suolasta. Myös ihmisen energiantuotanto, liikenne
ja maatalous vaikuttavat. Tyypillisiä tiivistymisytimiä ovat rikkiyhdisteet.
– Ilmakehän alimmassa nk. sekoituskerroksessa pienhiukkaset ovat tasaisesti sekoittuneita [ks. Bjerknes ja Richardson].
– Yritykset tehdä sadetta perustuvat keinotekoisten tiivistymisytimien kylvämiseen [ks.
Lewis ja Langmuir].
• Alexander Ivanovitch Voeikov (1842-1916) käynnisti tieteellisen lumen tutkimuksen [ks.
Kepler; Dalton]. Wilson Alwyn Bentley (1865-1931) valokuvasi lumihiutaleita ja päätteli
että kaikki ovat erilaisia.
Alailmakehän [troposfäärin, ks. Bjerknes ja Richardson] pilviä ovat matalimmalla (alareuna alle
2 km:ssä) sijaitsevat cumulus-, stratus- ja stratocumulus-pilvet, keskipilvet (alareuna 2-6 km korkeudessa) altocumulus ja altostratus, sekä korkeimmalla (alareuna yli 6 km korkeudessa) sijaitsevat cirrus-, cirrocumulus- ja cirrostratus-pilvet. Varsinaiset sadepilvet ovat ukkosmyrskypilvi
[ks. Franklin] cumulonimbus ja jatkuvaa sadetta tuottava nimbostratus. Sadepilvet eivät seuraa
muiden pilvityyppien ’kerroksia’, vaan kattavat suuremman korkeusvälin.
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• Em. korkeusluvut ovat keskileveysasteille, ja pilvikerrokset nousevat päiväntasaajalle mentäessä ja laskevat navoille mentäessä troposfäärin mukana.
• Ukkospilvissä muodostuva hankaussähkö [ks. Fermat ja Pascal; Franklin] siirtää pienet
positiivisesti latautuvat jääkiteet pilven yläreunaan ja negatiivisesti latautuneet isommat
jäätyneet pisarat pilven alareunaan. Jännite-eron kasvaessa tarpeeksi suureksi (jopa 100
miljoonaa volttia) ilmakehä ei enää toimi eristeenä, vaan (tavallisesti) pilven alareunan
jännite purkautuu maahan. Salaman kuumuus (jopa 30 000 °C) johtaa ilman laajenemiseen
ääntä nopeammin, mikä tuottaa ukkosenjyrähdyksen.
– Vuonna 1925 Wilson teoretisoi yläsalamoilla [ks. Franklin]. Niitä saatiin valokuvattua
vasta 1989.
– Myös tulivuorenpurkausten yhteydessä nähtävä vulkaaninen salamointi syntyy hiukkaskitkasta.
• Etenkin cirrostratus-pilvet tunnetaan runsaista jääkiteiden synnyttämistä optisista efekteistä, haloista [ks. Galileo; Ångström]. Useasti UFOilta näyttävät pilvet ovat sen sijaan
altocumulus-pilviä, lajityypiltään lenticularis.
Edellisten lisäksi on olemassa myös kaksi korkeammalla kehittyvää pilvityyppiä, (stratosfäärin)
helmiäispilvet ja (mesosfäärin) valaisevat yöpilvet (engl. noctilucent cloud). Jälkimmäisiä ensimmäisenä valokuvannut Otto Jesse (1838–1901) liitti pilvet vuoden 1883 Krataun tulivuorenpurkaukseen (Auffallende Abenderscheinungen am Himmel, 188572 ). Mitä korkeammalla pilvet ovat,
sitä suuremmassa määrin ne koostuvat veden sijasta jääkiteistä.
• Tulivuorenpurkauksen tarjoamien tiivistymisytimien ylettymistä valaisevien yöpilvien korkeudelle epäiltiin pitkään, mutta em. salamoinnin osoittama sähkökenttien olemassaolo
saattaa vaikuttaa asiaan [ks. Bjerknes ja Richardson].

8.43

Ernst Mach 1838 - 1916

Fyysikko ja filosofi, joka kannatti positivismia [ks. Comte] sen fenomenalistisessa muodossa:
maailma muodostuu aistimuksista [ks. Berkeley; Russell]. Machin filosofia sopi hyvin yhteen sekä
tieteellisen instrumentalismin [ks. Geminus; Mill] että fenomenologisen filosofian [ks. Husserl]
kanssa. Mach tutki myös aistihavaintojen psykologiaa, esim. Beiträge zür Analyse der Empfindung
(1897). Machin ohella tunnettu instrumentalismin kannattaja oli Pierre Duhem (1861-1916).
• Machin filosofiaan vaikutti Richard Avenariuksen (1843-1896) ’puhdasta kokemusta’ painottava empiriokritisismi.
• Duhemin teoksia ovat mm. La théorie physique: son object, sa structure (1906) ja Sozein
ta fainomena (1908). Hän loi holistista empirismiä: tieteelliset teoriat todennetaan kokonaisuuksina [ks. Carnap; Quine].
Positivismi kielsi teorioissa sellaisten suureiden käytön, joita ei voinut suoraan havaita. Epäilyksen alaisia olivat mm. atomit [ks. Dalton; Rutherford; Einstein] ja kausaalisuus [ks. Hume; Mill;
Dilthey ja Windelband; Russell]. Myös Machin mielestä atomit ovat vain hyödyllisiä fiktioita.
Vastaavasti Walter Kaufmann (1871-1947) oli havainnoinut elektronia [ks. Thomson], mutta positivistina ei uskonut löytäneensä uutta hiukkasta. Mach vaikutti mm. Wienin piirin filosofiaan,
vaikka syntynyt looginen positivismi lievensikin ajan myötä teorian pelkoaan [ks. Carnap]. Monet
fyysikotkin vastustivat Machin positivismia [ks. Planck]. Tilastotieteessä kausaalisuus yritettiin
korvata korrelaatiolla [ks. Spencer ja Galton].
• Atomiteorian vastustus hidasti statistisen mekaniikan [ks. Boltzmann] kehitystä.
• Vaikka Kaufmannin koejärjestely oli parempi kuin Thomsonin, vain jälkimmäinen selvitti
muita mahdollisen uuden hiukkasen ominaisuuksia, vahvistaen näin alkuperäistä olettamustaan.
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Empiristisessä tieteenfilosofiassa tieto rajataan tietoihin havainnoista; teoria on vain hyödyllinen
apuväline. (1) Instrumentalismista puhutaan, kun teorioissa esiintyviä teoreettisia termejä pidetään hyödyllisinä fiktioina. (2) Deskriptivismista tai reduktiivisesta empirismistä puhutaan, jos
teoreettiset termit voidaan palauttaa havaintotermeihin. Kilpailevassa tieteellisessä realismissa
tärkeitä ovat kriittinen [ks. Peirce; Popper] ja strukturaalinen [ks. Poincaré] realismi.
• Nk. Ramseyn lause [ks. Ramsey] ei kieltänyt teoreettisia entiteettejä, vaan tarpeen niiden
tarkkaan määrittelyyn.
Vuonna 1887 Mach määritteli nk. Machin numeron, so. kappaleen nopeuden suhteen äänen nopeuteen [ks. Galileo]. Sitä käytetään sekä aerodynamiikassa että nesteiden mekaniikassa [ks.
Brunel]. Iskuaallot liittyvät asiaan [ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin]. Ludwig Prandtlin
(1875-1953) määrittämä ja alalle erityisen tärkeä nk. aerodynamiikan rajakerros selittää lentävän
(tai uivan) kappaleen kokeman vastuksen (Über Flüssigkeitsbewegung bei sehr kleiner Reibung,
190473 ).
• Äänivalli murrettiin vuonna 1947, ja Concorde lensi vuosina 1976-2003.
• Myös ilmakehällä on rajakerroksensa [ks. Bjerknes ja Richardson].
Positivismin lisäksi instrumentalismi oli suosittua uuskantilaisuudessa [ks. Kant], joka kehittyi
1800-luvun jälkipuoliskolla. Siinä totuus ei ole relevanttia: tieteelle riittää käytännöllisyys ja
uskonnolle moraali [vrt. Ramsey]. Alistaessaan tosiasiat käsitteiden alle uuskantilaisuus pohjusti
filosofian kielellistä käännettä [ks. Wittgenstein]. Puhutaan esim. todellisuuden käsitteellisestä
konstituutiosta [ks. Dewey; Heidegger]. Yksi varhaisia uuskantilaisia oli R. Hermann Lotze (18171881).
• Filosofian kielellistä käännettä tuettiin myös kielitieteen puolelta [ks. Saussure].
Vaikka aistimaailmat perustuvat tarpeen määrittelemään konstruktioon [ks. Helmholtz] ja ovat
siten lajityypillisiä [ks. Lorenz ja Tinbergen], evoluutio [ks. Darwin] on pitänyt huolen siitä, että
havaintomme korreloivat todellisuuden kanssa [ks. Sellars].
• Edes arvot [ks. Laozi ja Gautama] eivät ole todellisuudesta irrallaan [ks. Hume; Ramsey].

8.44

Charles Saunders Peirce 1839 - 1914

Filosofi, joka vaikutti nykyfilosofiaan [ks. Wittgenstein; Ramsey; Carnap; Sellars] yhdistämällä
analyyttisyyttä ja kehittämäänsä pragmatismia. Vaikka Peirce julkaisi monet ajattelunsa perusteet Popular Scientific Monthly (PSM) –lehden artikkeleissa The fixation of belief (1877) ja How
to make our ideas clear (1878), teoriat kehittyivät vuosikymmenien saatossa. Yksi motivaatio oli
tapa, jolla teorioita käytettiin — Peircen mielestä — väärällä tavalla [ks. James].
• Valikoima Peircen artikkeleita — myös yllä mainitut — on käännetty suomeksi teokseen
Johdatus tieteen logiikkaan (2001).
• Esim. Jamesin totuusteoria ei saanut Peircen hyväksyntää. Uuspragmatismissa [ks. Wittgenstein; Quine] Peirceä ei edes pidätä pragmatistina.
Peirce jakoi filosofian (1) fenomenologiaan [ks. Frege; Husserl], (2) normatiivisiin tieteisiin [ks.
Aristoteles; Sellars], sekä (3) metafysiikkaan. Normatiivisista tieteistä (1) estetiikka antaa tavoitteita, (2) etiikka operoi tavoitteiden ja toiminnan rajalla, ja (3) logiikka käsittelee rationaalista
toimintaa ohjaavaa (aktuaalista) päättelyä. Logiikan Peirce jakoi (1) ’filosofiseen grammatiikkaan’ eli semiotiikkaan [ks. Zenon ja Khrysippos], (2) ’kriittiseen logiikkaan’ eli argumentoinnin
muotoihin [ks. Boole] ja (3) ’spekulatiiviseen retoriikkaan’ [ks. Bentham] eli mm. pragmatismiin.
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• Peircelle (1) matematiikka muodostaa (2) filosofian perustan, ja tämä edelleen (3) muiden
tieteiden perustan. Peirce oli matemaattinen empiristi [ks. Mill; Quine], koska kokemuksellisuus, yllätyksellisyys ja esim. diagrammien manipulointi (ks. alla) kuuluvat matematiikkaan.
• Peirce toi filosofiaa termin kvalia (engl. quale, monikko qualia), tarkoittaen sillä etenkin
sekundaaristen ominaisuuksien [ks. Descartes; Locke] fenomenaalista luonnetta, joka mahdollistaa esim. punaisen erottamisen vihreästä [ks. Penfield ja Sperry]. Kvalia on määritelty
myös kiistanalaisemmin [ks. Russell].
• Homeostaasin [ks. Bernard; James] välityksellä Peircen ’estetiikkaan’ mahtuu mm. eliön
kokemat ’palkinnot’ ja ’rangaistukset’ sen vuorovaikuttaessa ympäristön kanssa [ks. Platon;
Watson]. Peirce ei pitänyt ’naturalistista virhettä’ ongelmana [ks. Hume; Moore].
– Biologinen evoluutio [ks. Darwin] on itsessään normatiivinen prosessi [ks. Wright,
Fisher ja Haldane].
Spekulatiivisena retoriikkana pragmatismi on logiikkaa ja normatiivista tiedettä. Se ei ole erillinen filosofinen suuntaus, vaan filosofisen tutkimuksen metodologia74 . Vuoden 1878 artikkelissa Peirce esitti, että käsitteiden merkitys määräytyy niiden tuottamista vaikutuksista; ’selkeys’
[tuttuus; ks. Helmholtz; Cajal ja Sherrington] tai (määrittelyn) ’tarkkuus’ eivät riittäneet. Myös
uskomusten [ks. Hume] totuudellisuus mitataan niiden (objektiivisen, ks. alla) vaikutusten (toimivuuden) avulla. Vaikutukset voivat olla kokemuksia, odotuksia, seuraamuksia tai vaikka käytäntöjä. Tarkentuessaan tämä pragmatismi erosi niin paljon Jamesin versiosta, että Peirce alkoi
kutsua sitä pragmatisismiksi. Hän esim. alkoi suhtautua tieteellisiin yleistyksiin ja lakeihin realistisemmin. Peircen pragmatismi ei ollut behavioristista [ks. Watson]: myös kognitiivinen käyttäytyminen (päätteleminen) huomioidaan ja vaikka käyttäytyminen on aina osa analyysiä, merkitys
ei redusoidu siihen.
• Hamilton [ks. Bentham] oli liittänyt retoriikan [ks. Protagoras; Aristoteles] järkeen ”sellaisena kuin se sisältyy ihmisten mielipiteisiin”. Alexander Bain (1818-1903) oli määritellyt
uskomukset olioiksi, joiden varassa ihminen on valmis toimimaan (The Emotions and the
Will, 1859).
• Peirce piti havaitsemista ja toimintaa jatkumona vuorovaikutusakselilla: edellisessä maailman vaikutus havaitsijaan on suurempi kuin havaitsijan vaikutus maailmaan, jälkimmäisessä päinvastoin. Tapa syntyy yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa, todellisuuden
luomien toiminnan ehtoihin mukauduttaessa. Tapa on kokemuksen kautta syntynyt dispositio. Kyse on myös induktiosta (ks. alla). Jopa intentionaalisuus liittyy asiaan (ks. alla).
• Varhainen analyyttinen filosofia ei huomioinut Peircen laajennettua teoriaa käsitteistä [ks.
Russell]. Pragmatismin liittäminen loogisen positivismin [ks. Carnap] todennettavuuden
vaatimukseen ei myöskään tee sille oikeutta. Carnapin oma filosofia kehittyi modernimpaan
(peirceläiseen) suuntaan.
Peircen semiotiikka tutkii informaation [ks. Shannon ja Wiener] prosessointia ja ymmärtämistä.
Perusyksikkö on kolmiosainen ’merkkikompleksi’, joka tulee ymmärtää prosessina, ’semioosina’.
Siihen kuuluvat (1) merkki, sitä vastaava (2) kohde (tarkoite) ja (3) tulkinta (merkitys). Toiminnan tavat ovat perimmäisiä ’loogisia tulkitsijoita’. Tunnetuin lisäjako (joita on siis useita, melko
erikoisiakin) määrittelee ikonit, indeksit ja symbolit: (1) Ikonit, jotka perustuvat samankaltaisuuteen, koostuvat kuvista, diagrammeista ja metaforista. (2) Indeksit, jotka perustuvat kausaalisuuteen [ks. Hume; Mill] tai dynaamisuuteen, voivat olla luonnollisia (esim. savu kertoo tulesta)
tai demonstratiivisia (osoittava sormi tai erisnimi). (3) Symbolit, jotka ovat konventionaalisia,
ovat esim. sanoja tai jopa kokonaisia puheakteja [ks. Saussure].
• Merkit siis viittaavat [toisin kuin Saussurella] kohteeseen vain suhteessa johonkin tulkintaan, joka juontuu kohteen vaikutuksista toimintaan; puhutaan pragmatistisesta merkitysteoriasta [ks. Russell; Wittgenstein; Ramsey]. Juuri tämä luo semioosin.
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• Ikonit ja indeksit ovat tärkeitä eläinten älykkyydelle ja kommunikaatiolle [ks. Wundt; Lorenz ja Tinbergen], ja niiden sivuuttaminen johti myös pienten lasten kognition aliarviointiin [ks. James; Piaget; Quine].
– Biosemiotiikka tutkii esikielellisiä merkityksiä solutasolle asti, zoosemiotiikan rajautuessa eläimiin [ks. Chomsky].
• Symbolit saavat merkityksen assosiatiivisesti [ks. Hume] tavalla, joka on mielivaltainen
ikoneihin ja indekseihin verrattuna. Tämä voi vaatia aivoilta aivan erityistä oppimiskykyä.
Symbolien oppimista ikonien ja etenkin indeksien avulla on kutsuttu ostensiiviseksi [ks.
Wittgenstein].
• Kun informaation kantajien rakennetta ei voi tai ei tarvitse eritellä Peircen teorian vaatimalla tavalla, puhutaan ärsykkeistä tai signaaleista [ks. Helmholtz; Wundt] tai vain datasta.
Indeksien avulla Peirce nosti representaatioiden [ks. Locke; Hume; Piaget] rinnalle ’suorat’ presentaatiot [ks. Aristoteles; Berkeley], jotka kytkevät ajattelua ulkopuoliseen maailmaan [ks. Mill].
Esim. erisnimet ovat kausaalis-historiallisia ja laajemmin intentionaalisuus [ks. Hume; Frege]
voidaan palauttaa tapojen teleologisuuteen [ks. Aristoteles]. Intentionaalisuuden naturalisointi jatkui paljolti juuri tältä pohjalta [ks. Sellars]. Peircen kriittinen maalaisjärki [engl. critical
commonsensism, ks. Hume] tarkoitti, että emme voi epäillä kaikkia uskomuksiamme yhtä aikaa,
vaikka mikään uskomus ei ole täysin varma [vrt. Descartes]. Väitteen vakuuttavuudella on mitta,
ja hyvin alhainen vakuuttavuus tuottaa kysymyksen.
• Lauseissa anaforiset ilmaukset eivät itse määrittele kohdetta, vaan se pitää hakea muualta
lauseesta. Demonstratiivipronominit — kuten ’tämä’ tai ’tuo’ — eivät myöskään ’selittele’
itseään, vaan merkitys luetaan tilanteesta; ne ovat (omalla tavallaan) anaforisia.
• Peirce puhui mm. persepteistä ja niitä käsittelevistä perseptuaalisista arvostelmista.
Kriittinen logiikka voi olla deduktiivista [ks. Aristoteles], induktiivista [ks. Aristoteles; Francis
Bacon] tai abduktiivista (Peircen lisäys). (1) Deduktiivisessa päättelyssä Peirce erotti triviaalit
(’korollaariset’) ja ei-triviaalit (’teoremaattiset’) askeleet [vrt. Hilbert; Carnap]. Lauseiden sisäistä rakennetta analysoivalla predikaattilogiikalla [ks. Frege] Peirce loi pohjaa analyyttiselle
filosofialle [ks. myös Ockham; Russell]. Hänen graafien logiikastaan [ks. Euler; Mill] kasvoi myös
eksistentiaaliverkkoja, jotka soveltuvat tiedon kuvaukseen [ks. Piaget]. (2) Induktiivisessa päättelyssä Peirce korosti tapojen (ks. yllä) muotoutumista. (3) Abduktio on arvauksen kaltainen
loikka yhden ainoan esimerkin voimalla [vrt. Herschel ja Whewell]. Englannin kielessä abduktiosta käytetään myös termiä IBE, ’inference to the best explanation’. Yleisemmin puhutaan
heuristiikoista [ks. Turing] tai intuitiosta [ks. Simon ja Arrow].
• Biologiassa kehitettiin pian graafista polkuanalyysiä [ks. Wright, Fisher ja Haldane].
• Abduktiota on myös pidetty ’käänteisenä deduktiona’, jota Jevons [ks. Marshall] piti vuonna 1874 esimerkkinä induktiosta. Jälkimmäisiin kuuluu myös joukko luetteloivia induktioita. Analogiapäättelykin [ks. Turing] on induktiivista [esittävistä malleista, ks. von Neumann].
• Peirceltä on peräisin myös tyyppi-esiintymä –erottelu (engl. type-token).
Peircen tieteellisessä realismissa ulkoinen maailma oli olemassa ja luonnonlait löydettävissä objektiivisella, julkisella ja ”itseään korjaavalla” tieteellisellä metodilla [ks. Francis Bacon; Merton].
Ei-deduktiiviseen päättelyyn liittyy kuitenkin aina todennäköisyyksiä, ja Peircen fallabilistisessa
tietoteoriassa [ks. Montaigne; Popper] puhutaan todennäköisistä totuuksista tai totuudenkaltaisuudesta. Totuutta lähestytään etenkin silloin, kun erilaiset tutkimusmetodit konvergoivat kohti
samaa lopputulosta. Vaikka Peirce ei itse termiä käyttänyt, kulttuurisesti luotujen uskomusten
(myös tieteellisten teorioiden), arvojen ja preferenssien epävarmuus ja/tai vaihtelevuus luo ideoiden markkinoita [ks. Galileo; Merton]. Näin evoluution käsite on liitetty tieteen lisäksi yleisemminkin kulttuurin kehitykseen [ks. James; Tylor, Tarde ja Baldwin], joka voi olla myös ohjattua
[ks. Schumpeter ja Hayek].
• Tieteen tekemisen sosiologisuus oli tutkijoille jo selviö: kyse on tietoa kumuloivasta yhteistyöstä, jota läntisessä maailmassa alettiin uuden ajan alussa kannustaa tieteellisten
seurojen ja vertaisarvioinnin [molemmista, ks. Galileo] avulla.
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– Yhteiskunta verkottui [ks. Galileo; Mandeville] muutenkin isojen kaupunkien [ks. Varenius; Clausewitz] ja kansalaisyhteiskunnan [ks. Locke; Smith; Mill; Simmel; vrt.
Hegel] syntymisen myötä.

• Myös todennäköisyydessä Peirce halusi säilyttää objektiivisen tulkinnan subjektiivisen [ks.
Bernoulli ja Bayes; Ramsey] rinnalla [ks. Carnap]. Subjektiivisten arvioiden tulisi seurata
oletettuja objektiivisia todennäköisyyksiä. Tätä on myöhemmin kuvattu termillä ’principal
principle’. Objektiivisia todennäköisyyksiä Peirce selitti ’taipumustodennäköisyyden’ (engl.
propensity probability) teorialla.
Peirce ei ollut kiinnostunut totuus-käsitteen määrittelemisestä, ja häntä on jopa pidetty varhaisena deflatorisen totuusteorian kannattajana [ks. Aristoteles; Ramsey; Carnap]. Hän otti totuuden
kuitenkin vakavasti ja vastusti Jamesin ajatusta, että väitteen tuottama mielihyvä yksittäiselle
ihmiselle tässä ja nyt kävisi totuuden kriteeristä. Pragmatistinen totuus saa (ihmisen kokoisen)
objektiivisuutensa koskemalla kaikkia ihmisiä ’maailman tappiin’. Tällaista pragmatistista totuusteoriaa voisi pitää holistisena totuuden korrespondessiteoriana; ainakaan teoriat eivät sulje
toisiaan pois. Koska totuus ei ole todellisuuden peilikuva, tieteen käsitteiden merkityksen tarkentuminen ei tuota ongelmia [ks. myös Poincaré]. Peircen globaalissa pragmatismissa etiikassakin
voi tavoitella totuutta75 .
• Peircen pragmatistisessa totuusteoriassa ihmiskunnan toiminta paljastaa ne uskomukset
jotka ovat sopusoinnussa ihmisen ulkopuolisen maailman kanssa ja siten totta.
• Uuspragmatismi on ’lokaalia’ eli kieltää eettiset totuudet; kyse on emotivismista [ks. Berkeley; Moore] tai siitä kehittyneestä ekspressivismistä [ks. Sellars]. Jälkimmäisen uudemmat
muodot voivat tosin hyväksyä totuuden sen deflatorisessa muodossa.
Elitistinen yliopistolaitos [ks. Herder ja Humboldt] oli alkanut hitaan massoittumisen [ks. Piaget]. Peircen mukaan tieteen edistyminen vaatii rahoituksen [ks. Merton] lisäksi rahoituksen
optimointia (Note on the theory of the economy of research, 187976 ). Tässä oli yhteys sosiologisesti suuntautuneeseen taloustieteeseen [ks. Marshall] ja teknologian puolella alkamassa olleeseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen [ks. Edison]. Nykyisin puhutaan tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotoiminnan (TKI) vaikuttavuudesta [ks. Schumpeter ja Hayek].
• Peirce: ”The doctrine of economics, in general, treats of the relations between utility and
cost. That branch of it which relates to research considers the relations between the utility
and the cost of diminishing the probable error of our knowledge. Its main problem is, how,
with a given expenditure of money, time, and energy, to obtain the most valuable addition
to our knowledge.”
• TKI:stä puhuminen ei saa hämärtää sitä, että perustutkimuksen vaikuttavuutta arvioidaan
eri kriteerein kuin soveltavan tutkimuksen. Peirce ymmärsi eron, mutta vaati vaikuttavuutta molemmissa.
Peircen metafysiikassa luonnonlait ovat evoluution tulosta, ja siten selitettävissä (eikä vain löydettävissä). Jos lait eivät ole maailmankaikkeuden ulkopuolisia olioita, niiden evoluutio tuntuu
jopa luontevalta. Vastaavasti varhaisiin pragmatisteihin kuuluneen Chauncey Wrightin (18301875) mukaan välttämättömyys ei ole metafyysinen käsite [hän käsitteli myös biologista evoluutiota, ks. Darwin]. Toisaalta Peircen evolutionäärinen kosmologia lähestyi mystiikkaa. Kaaosteoria [ks. Poincaré] poisti ongelmia, joilla Peirce oli perustellut teoriaansa.
• Peircen teoria muistuttaa erään antiikin kosmologian yksittäistä sykliä [ks. Empedokles].
• Jos luonnonlait kehittyvät, ajan kulkuun tulisi suhtautua todellisena ilmiönä, eikä — kuten
eräissä moderneissa fysiikan teorioissa — illuusiona. Tämä on herättänyt eräiden fyysikoiden kiinnostuksen.

75 Misak

(2016)
Report of the Superintendent of the United States Coast Survey Showing the Progress of the Work
for the Fiscal Year Ending with June 1876, 1879
76 Teoksessa
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Peircen pragmatismi ei menestynyt ansaitsemallaan tavalla: (1) Peirce vaikutti akateemisen maailman ulkopuolella, ainakin osittain vaikean luonteensa vuoksi. (2) Valtavasta tuotannosta huolimatta hän ei julkaissut paljoa ja sai arvostusta lähinnä vain loogikkona. (3) Kilpailevan pragmatismin version ongelmat heittivät varjon myös Peircen teorian ylle. Siinä missä Peirce oli melko
tuntematon, James oli aikansa supertähti. (4) Peircen pragmatismin tärkein kehittäjä [Ramsey]
kuoli nuorena, ja tältä innoitusta saanut (mutta paljon kuuluisampi) Wittgenstein lähti suuntaan
joka johti uuspragmatismiin.
• Peircen kanssa kirjeenvaihdossa ollut Victoria Welby (1837-1912) välitti Peircen ajattelua
eteenpäin esim. Russellille ja Ogdenille [ks. Ramsey].

8.45

Josiah Willard Gibbs 1839 - 1903

Matemaatikko, fyysikko ja kemisti. Lämpökemian [ks. Black ja Watt; Lavoisier; Mayer, Joule,
Clausius ja Kelvin] teoriaa kehittänyt Gibbs loi pohjaa fysikaaliselle kemialle [ks. van’t Hoff ja
Arrhenius]. Entropian [ks. Boltzmann] rinnalle tuli tarpeellisia apumuuttujia.
Termodynamiikassa [ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin] Gibbs mm. formuloi nimeään kantavan faasisäännön (engl. phase rule) kuvaamaan, montako aineen olomuotoa voi olla kerralla
tasapainossa keskenään (On the equilibrium of heterogeneous substances, 1876-187877 ).
• Gibbs käsitteli mm. jostain energialähteestä saatavan hyödynnettävissä olevan energian
suhdetta prosessissa kuluvaan energiaan; myöhemmin tämä on nimetty eksergiaksi [esim.
primaari- ja sekundaarienergiasta, ks. Tesla].
Kemialliset reaktiot selittyvät termodynamiikan toisen pääsäännön avulla. Tutkittava ilmiö jaetaan systeemiin ja sen ympäristöön (alaindeksi surr), joiden entropioiden muutosten summan
∆Suniv = ∆S + ∆Ssurr tulee olla positiivinen jotta kokonaisentropia kasvaisi (systeemin entropia voi siis vähentyä, jos ympäristön entropian kasvu kompensoi sitä). Termodynamiikan ensimmäisen pääsäännön mukaan ympäristön lämpömäärän muutoksen tulee olla yhtä suuri mutta
päinvastainen kuin systeemin reaktiolämpö (heat of reaction): qsurr = −q. Kemiassa ympäristö
on yleensä maapallon ilmakehä, joka on systeemiin verrattuna suuri. Mitä suurempi ympäristön
lämpötila Tsurr on, sitä vähäisempi on lämpömäärän muutoksen vaikutus ympäristön entropiaan:
qsurr
∆Ssurr =
Tsurr
Kun vielä oletamme että systeemin lämpötila on sama kuin ympäristön, T = Tsurr , saamme
q
∆Suniv = ∆S −
T
Koska ilmakehän jonka paineen muutokset ovat reaktioiden aikana vähäisiä (p ≈ vakio), q on
yhtä suuri kuin reaktioentalpia (engl. enthalpy of reaction) ∆H eli eksotermisessa reaktiossa
vapautuvan (∆H < 0) tai endotermisessa reaktiossa sitoutuvan (∆H > 0) energian määrä.
(Termit ekso- ja endoterminen ovat peräisin Pierre Eugène Marcellin Berthelotilta (1827-1907).)
Määrittämällä systeemin Gibbsin energian muutos
∆G = ∆H − T ∆S
saadaan kriteeri reaktion mahdollisuudelle: Gibbsin energian muutoksen tulee olla negatiivinen.
Näin koska vain tällöin ∆Suniv , joka on nyt −∆G/T , on positiivinen (T on Kelvineinä aina
positiivinen). Vaikka muuttujia on tullut lisää, ympäristöä koskevat muuttujat on eliminoitu.
Kemiallista reaktiota ajaa siis reaktiotuotteiden Gibbsin energia joka on alhaisempi kuin lähtöaineiden Gibbsin energia. Gibbsin energian määritelmästä nähdään, että tätä edistää reaktion eksotermisuus eli lämmön luovutus ympäristöön, systeemin kasvava sisäinen epäjärjestys, ja
lämpötilan (T ) nousu jos epäjärjestys kasvaa vähänkin (∆S > 0). Systeemin entropiaa alentavat
reaktiot ovat aina eksotermisiä, sitä nostavat joko ekso- tai endotermisiä.
77 Transactions

of the Connecticut Academy of Arts and Sciences, 1876-1878
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• Aktivointienergia on tämän ehdon lisäksi tuleva reaktioiden kynnysenergia [ks. van’t Hoff
ja Arrhenius].
Kemiallisessa reaktiossa entalpiamuutokset liittyvät molekyylien sisäenergiaan U [ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin], eli kemiallisten sidosten luomiseen, joka vapauttaa energiaa, ja niiden
rikkomiseen, joka sitoo energiaa [sidoksista, ks. Lewis ja Langmuir; Pauling].
• Helpoiten tämä näkyy faasimuutoksissa (jotka eivät ole varsinaisia kemiallisia reaktioita):
veden höyrystyminen lähellä maanpintaa sitoo energiaa joka vapautuu korkeammalla ilmakehässä kun höyry tiivistyy takaisin vedeksi [ks. Dalton].
Entalpian yleisempi muoto on H = U + pV , missä p ja V systeemin paine ja tilavuus.
Matematiikassa Gibbs oli vektorianalyysin merkittävin kehittäjä (Elements of Vector Analysis,
1881-1884). Vuonna 1885 Oliver Heaviside (1850-1925) yksinkertaisti Maxwellin yhtälöitä vektoriesityksen avulla.
Gibbs tutki myös statistista mekaniikkaa [ks. Maxwell; Boltzmann], esim. Elementary Principles
in Statistical Mechanics (1902).

8.46

Wilhelm Dilthey 1833 - 1911 ja Wilhelm Windelband
1848 - 1915

Filosofeja, jotka pyrkivät erottamaan ihmistieteet (engl. humanities, saks. Geisteswissenschaften) luonnontieteistä radikaalilla tavalla [vrt. Mill]. Diltheyn ja osittain myös Windelbandinkin
ajattelussa humanistisilla tieteillä ja yhteiskuntatieteillä on enemmän yhteistä kirjallisuustieteen
kuin luonnontieteen kanssa. Kaikki sosiologit [ks. Weber] ja filosofit [ks. Quine] eivät suinkaan
ole kannattaneet näin radikaalia jakoa.
• Tulkitseva ihmistieteiden suuntaus (engl. interpretivism) seuraa Diltheyn ja Windelbandin
ajattelua [ks. myös Snow]. Vertaus kirjallisuustieteeseen tulee Geertzilta 1970-luvulta.
Dilthey ei uskonut historiatieteen objektiivisuuteen [ks. Ranke; Collingwood]. Hän korosti humanististen tieteiden erityisluonnetta ihmiselämän tulkitsijoina, ’ymmärtäjinä’ (saks. Verstehen)
selittämisen (Erklären) sijaan (Einleitung in die Geisteswissenschaften, 1883). Humanismin ajateltiin tutkivan materiasta poikkeavaa substanssia [ks. Descartes], joka mm. mahdollistaa vapaan
tahdon [ks. Zenon ja Khrysippos; Tuomas] irtautumisen kausaalisuudesta. Tällaisen libertarianismin [ks. Sartre] vapaa tahto poikkeaa radikaalisti kompatibilismin vapaasta tahdosta [ks.
Hobbes; Hume; Moore].
• Kun John Constable (1776-1837) sanoi, että ”emme näe mitään kunnolla, ennen kuin ymmärrämme sitä”, hän ilmeisesti liitti ymmärtämisen luonnontieteisiin: hän oli maisemamaalari.
Hermeneutiikka [ks. Zenon ja Khrysippos] laajeni kirjallisten tekstien [ks. Augustinus; Dante;
Schlegel ja Schelling] ulkopuolelle kaikkiin kulttuuritieteisiin [ks. Durkheim] ja filosofiaan [ks.
Wittgenstein; Heidegger]. Kasvatustieteessä [ks. Kant] Dilthey käynnisti hermeneuttista pedagogiikkaa. Tästä humanistinen oppimiskäsitys laajentui fenomenologian [ks. Frege; Husserl] myötä,
ja nykyään puhutaan hermeneuttis-henkitieteellisestä pedagogiikasta.
• Hermeneutiikka vastusti empiiristä pedagogiikkaa, jolla on yhteyksiä pragmaattiseen kasvatustieteeseen [ks. James; Dewey], ja joka sai vaikutteita uudesta kokeellista psykologiasta
[ks. Wundt]. Psykologiaa hyödynsi myös kehittyvä konstruktivinen pedagogiikka [ks. Piaget].
Windelband kritisoi Diltheyn ontologista jakoa ja teki metodologisen jaon lakeja etsiviin ’nomoteettisiin’ tieteisiin ja yksittäisiä tapahtumia kuvaileviin ’ideografisiin’ tieteisiin: edelliset ovat
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tyypillisesti luonnontieteitä ja jälkimmäiset ihmistieteitä (Geschichte und Naturwissenschaft,
1894). Koska kausaalisuuden ajateltiin edellyttävän luonnonlakeja, se rajautuu tässäkin luonnontieteisiin [ks. Husserl; Weber]. Tämän lisäksi on esitetty, että ihmistieteiden refleksiivisyys
[ks. Mill; Dewey; Popper] tekee niistä ainutlaatuisia ja että ihmistieteissä tutkimuskohteita ei
määritellä tarkasti.
• Kausaalisuusteorioiden ei tarvitse postuloida lakeja [ks. Quine].
Samalla logiikalla formaaliset (logiikka ja matematiikka) ja nomologiset (fysiikka ja kemia) tieteen voidaan asettaa vastakkain historiallisten ja normatiivisten tieteiden kanssa. Puhutaan myös
positivismista [ks. Comte] ja ontohistoriallisuudesta [ks. Mill]. Jälkimmäisen mukaan kaikki luonnontieteetkään eivät ole historiattomia [ks. Lyell; Darwin; Hoyle]. Toisaalta tieteelliset yleistykset
eivät ole vain luonnontieteen asia [ks. esim. Malthus ja Ricardo], ja normeilla on määritelmällisesti
ei-satunnaisia vaikutuksia ihmisten toimintaan [ks. Westermarck; Lewin ja Heider]. Takaisinkytkentä, jota refleksiivisyys edustaa, vaikuttaa teknologiassa [ks. Black ja Watt], ekologiassa [ks.
Comte] ja esim. geofysiikasta [ks. Agassiz ja Croll]. Bakteerien antibioottiresistenssi on ihmisen
aiheuttamaa evoluutiota [ks. Fleming]. Evoluutiota hyödynnetään eläinten ja kasvien jalostuksessa [ks. Darwin; Morgan]. Luonnontieteet eivät myöskään määrittele, eivätkä voi määritellä,
kohteitaan tarkasti [ks. Ramsey]. Matematiikan käyttö ei rajoitu niihin [ks. Comte], ja nykyään puhutaan myös digitaalisista ihmistieteistä. Intentionaalisuus [ks. Frege] vetää rajaa vain
biologisten ja ei-biologisten kohteiden välille.
• Dinosaurusten sukupuuton aiheuttanut meteoriitti [ks. Biot; Oort ja Kuiper] vaikutti biologiseen evoluutioon [alkuräjähdyksestä, ks. Gamow].
• Refleksiivisyyden äärimuodossa itse tutkimus muuttaa kohdettaan, ja myös tälle löytyy
(toki heikko) analogia kvanttifysiikasta [ks. Heisenberg ja Schrödinger].
• Atomien tai sähkön luonnetta ei olisi koskaan selvitetty määrittelyistä aloittamalla, eikä
biologiassa esim. lajikäsitteen [ks. Wright, Fisher ja Haldane] epämääräisyys ole ongelma
[ks. Carnap].
Koska jo kemia eroaa fysiikasta, myös ihmistieteet eroavat monella tapaa luonnontieteistä. Ero
ei kuitenkaan oikeuta luopumaan ihmistieteiden tieteellisyydestä. Vitsin mukaan luonnontieteilijä pyrkii esittämään monimutkaisen asian mahdollisimman yksinkertaisesti, ihmistieteilijä yksinkertaisen asian mahdollisimman monimutkaisesti. Tämä liittyy siihen, että ihmistieteet ovat
usein ’gurupohjaisia’.
• Vaikka joidenkin (harvojen) tieteenfilosofien mielestä klassinen painovoimateoria [ks. Newton] on virheellinen, tuskin kukaan väittää sitä hyödyttömäksi. Ihmistieteissä uudet gurut
eivät juurikaan arvosta edeltäjiensä töitä.

8.47

Alfred Marshall 1842 - 1924

Taloustieteilijä, joka matematisoi, psykologisoi ja sosiologisoi klassisia [ks. Smith; Malthus ja
Ricardo; Mill] talousteorioita (Principles of Economics, 1890). Marshallin — ja eräiden muiden
aikalaisten — toimesta syntynyttä suuntausta kutsutaan uusklassiseksi taloustieteeksi. Siihen
kuuluvan rajahyötyopin mukaan tuotteiden ja palvelujen hinta ei määräydy niiden tuottamiseen
tarvittavasta työstä [ks. Marx] vaan kuluttajien halusta ja valmiudesta maksaa niistä aina vain
uudelleen. Vanhaa kysynnän ja tarjonnan lakia [ks. Smith; Malthus ja Ricardo; Mill] psykologisoitiin tuomalla taloustiede lähemmäksi yksilöä [ks. myös Bernoulli ja Bayes; Veblen; Fisher ja
Keynes].
Marshall esitti perinteistä kysynnän ja tarjonnan lakia jo modernilla tavalla graafisesti. Kuvaajassa joka esittää tuotteen myytyjen kappaleiden määrää hinnan funktiona (tai päinvastoin),
teoreettinen kysyntäkäyrä on laskeva: hinnan nousu vähentää kysynnän määrää muun pysyessä
vakiona. Kysynnän radikaalimpi muutos tarkoittaa kysyntäkäyrän siirtymistä kuvaajassa. Vastaavasti teoreettinen tarjontakäyrä on nouseva: nouseva hinta lisää tarjontaa. Suorien leikkauspiste edustaa tiettyä markkinatilannetta.

370

LUKU 8. NYKYAIKAISEN TIETEEN SYNTY 1830-1900

• Kyseessä on tasapainoteoria, jollaisia mm. Léon Walras (1834-1910) kehitti. Tämä on vähemmän ongelmallista kuin voisi luulla (ks. alla).
• Kysynnän hintajousto (engl. price elasticity) kertoo kuinka herkästi kysyntä reagoi hinnan
muutoksiin. Tämä oli yksi syy miksi teknologia ei vähentänyt tehtävää työtä [ks. Marx].
On myös tarjonnan hintajousto ja muitakin vastaavia.
– Teknologinen kehitys ei vain alenna tuotteiden hintoja, vaan parantaa myös niiden
laatua ja lisää ominaisuuksia. Tämä luo ongelmia kehityksen mittaamisessa.
• Koska käyrien paikat muuttuvat monista syistä ajan funktiona, pidemmältä ajalta kerättyä
empiiristä dataa hinnoista ja myydyistä määristä on vaikea tulkita [ekonometriasta, ks.
Schumpeter ja Hayek].
Rajahyöty (engl. marginal utility) on kuluttajan saama hyödyn lisäys tuotteen yhdestä lisäyksiköstä [ks. Bernoulli ja Bayes; Malthus ja Ricardo]. Hermann Gossen (1810-1858) esitti ensimmäisen vakavan teorian aiheesta. William Stanley Jevons (1835-1882) esitti useitakin tärkeitä
huomioita (The Theory of Political Economy, 1871). John Bates Clark (1847-1938) sovelsi rajahyötyä palkkateoriaan.
• Teoksessa Die Entwickelung der Gesetze des menschlichen Verkehrs, und der daraus fließenden Regeln für menschliches Handeln (1854) Gossen korosti ”tylsyyden välttämisen” merkitystä ihmiselämälle: ruoan kaltaisten ’puolustavien’ hyödykkeiden lisäksi oli olemassa
’luovia’ hyödykkeitä [ks. Locke; Hume; Burke].
– Myöhemmin tylsyyden karkotus liitettiin mm. urheiluun [ks. Elias].
• Jevons havaitsi, että höyrykoneiden [ks. Black ja Watt; Carnot] hyötysuhteen paraneminen ei johtanut kivihiilen käytön vähenemiseen, vaan päinvastoin mahdollisti höyryn käytön laajenemisen uusille alueille (The Coal Question, 1865). Tätä Jevonsin paradoksia on
kutsuttu myös kimmoke- tai kilpistymisvaikutukseksi (engl. rebound effect). Esim. teiden
rakentaminen ei vähentänyt ruuhkia odotetulla tavalla [mutta ks. Solow].
• Suhdannevaihteluissa [ks. Malthus ja Ricardo] nähdyn hypoteettisen Juglarin syklin [ks.
Mill] Jevons selitti auringonpilkkujaksolla [ks. Herschel; Wolf]. Marx ja useimmat (uus)klassiset tutkijat pitivät talouden suhdanteita kuitenkin sisäsyntyisenä. Vaihtelu ei välttämättä
tarkoita syklisyyttä [ks. Fisher ja Keynes].
• Clark erotti konservatiivisen kilpailun, joka perustuu kilpailijoita parempien ja halvempien hyödykkeiden tuotantoon, epäterveestä ja moraalittomasta kilpailusta, joka johtaa
monopolien [ks. Schumpeter ja Hayek] syntymiseen [ks. Clausewitz; Veblen].
Matematisoidessaan taloustiedettä tutkijat olivat tietoisia menetelmiensä rajoittuneisuudesta.
Carl Menger (1840-1921), yksi rajahyödyn pääarkkitehdeistä, korosti talouden dynaamisuutta
ja ymmärsi yksilöiden toimivan usein ilman kaikkia tarvittavia tietoja parhaisiin päätöksiin.
Vuonna 1883 hän jakoi talousteorian ’realistis-empiiriseen’ ja ’tarkkaan’: edellinen joutui luopumaan yleisten taloustieteellisten lakien muotoilusta pyrkiessään kuvaamaan todellisen maailman
tapahtumia, ja jälkimmäinen käytti epätodelliseksi tiedettyjä yksinkertaistuksia, esim. rationaalista ja itsekästä oman edun tavoittelijaa — Homo economicusta [ks. Bernoulli ja Bayes] — yhteiskunnallisten ilmiöiden hahmottamiseksi [ks. Simmel]. Marshall hyödynsi evoluutioajattelua
[ks. Darwin] korostamalla asteittaisen muutoksen — ja yleensäkin ajan — merkitystä taloudessa
[ks. Spencer ja Galton]. Laajemmin asiaan paneuduttiin myöhemmin [ks. Schumpeter ja Hayek].
Organisaatioiden [ks. Taylor] tasolla evolutiivista ajattelua ei vielä kehitetty, ellei eräitä politiikan tutkimuksen ideoita sellaisiksi tulkita [ks. Weber]. Todellista taloutta Marshall vertasi
biologiaan; käytännössä kyse oli psykologiasta (ks. alla).
• Termiä ’uusklassinen’ on myöhemmin käytetty viittaamaan vain em. (prosessuaalisesti)
’tarkkaan’ teoretisointiin, vaikka tutkimus oli suurimmaksi osaksi ’realistis-empiiristä’.
• Mittakaavalla 1:1 piirretty realistinen kartta [ks. Boole] on hyödytön käyttäjälleen [ks.
Peirce]. Karttojen ja esim. tieteellisten teorioiden kaltaiset representaatiot ovat hyödyllisiä
juuri siksi, että ne eivät ole tarkkoja kuvia: ne jäsentävät ajattelua esim. identifioimalla
vaikuttavia mekanismeja [ks. Turing]. Tiede tutkii ilmiöitä [ks. Halley; Fisher ja Keynes],
joten ennustamisen sijaan esim. sosiaalipolitiikassa voisi suosia kokeiluja [ks. Dewey].
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– Luonnontieteissä käytetään esim. ideaalikaasun [ks. Gay-Lussac] kaltaisia malleja [ks.
myös Feynman].
• Marshall: ”The Mecca of economic lies in economic biology rather than economic mechanics.
But biological conceptions are more complex...” (1890).
Neoklassinen taloustiede ei erottanut taloutta ja yhteiskuntaa toisistaan, kuten syntymässä ollut
institutionaalinen taloustiede väitti [ks. Veblen]. Yritysten olemassaoloa ei niinkään selittänyt
omistajien voitontavoittelu, vaan niiden merkitys kuluttajien elintason korottajina. Vaikka yritykset ovat vastuussa omistajilleen, kaivattua voittoa syntyy vain kun yritys kantaa vastuunsa
asiakkaitaan kohtaa. Jälkimmäinen vaatii vastuuta toimintaan tarvittavista työntekijöistä. Yritysten velvollisuus on myös noudattaa lakeja; tämä yhteiskuntavastuu tarkoittaa verojen maksua
ja esim. sallituissa saastepäästöissä pysymistä. Tämä kaikki oli jo taloussosiologiaa.
• Yrityksen strategiassa toiminta-ajatus selittää yrityksen olemassaolon syyn, ja liikeidea
kertoo miten po. liiketoimintaa harjoitetaan [ks. Schumpeter ja Hayek].
– Toiminta-ajatusta kutsutaan joskus missioksi. Visio kertoo mitä halutaan olla tulevaisuudessa.
• On kiistanalaista, kuinka paljon yhteiskuntavastuuta voidaan laajentaa lain ulkopuolelle,
esim. tarjoamaan työntekijöille juuri sellaista työtä kuin nämä haluavat.
Tiedon ’kulumattomuus’ sitä jaettaessa oli jo tunnettua [ks. Burke]. Marshall näki erilaista tietotaitoa yhteen keräävien teollisuusalueiden (engl. geographical cluster) muodostumisen hyödyn. Ilmiötä tultiin myös mallintamaan matemaattisesti [ks. Simon ja Arrow]. Vastaavasti esim.
messuilla tuotteita ei esitelty vain asiakkaille, vaan tärkeää oli myös tuottajien välisten suhteiden luominen; osa messuista jopa rajataan ammattitapahtumiksi. Lisäksi innovaatio saattoi olla
vapaata; esim. brittiyritykset kehittivät vuosina 1850-1875 masuuniteknologiaa jakamalla avoimesti kokemuksiaan erilaisista ratkaisuista [ks. Black ja Watt; vrt. Brunel; Edison]. Vastaavaa
oli tapahtunut tekstiiliteollisuutta kehitettäessä. Ilmiötä tutkitaan ympäristöekologiassa [ks. Elton] jakamistaloutena. Yhteistyö on aina ollut tärkeä osa markkinakilpailua [ks. Schumpeter ja
Hayek].
• Teollisuusalue-ajattelu on osoitus väestötiheyden [ks. Durkheim] ja siten kaupungistumisen [ks. Marx; Simmel] merkityksestä luovuudelle ja älykkyydelle, ja edelleen tuottavuudelle. Tämä ’Marshallin laki’ näkyy teollisuuden (Piilaakso) lisäksi esim. finanssialalla (Wall
Street) ja viihdealalla (Hollywood).
– Ideoita vaihdettiin ja luotiin sosiaalisesti mm. ravintoloissa [ks. Marx].
• Alfred Weber (1868-1958) käsitteli teollisuuden sijoittumista teoksessa Theory of the Location of Industries (1909).
• Vuonna 1851 Lontoossa järjestettiin ensimmäiset yleismaailmalliset kaupalliset messut; puhutaan maailmannäyttelyistä. Tavalliset messut ovat paljon vaatimattomampia tapahtumia.
Edellä kuvattu talous oli — nykyterminologialla — sosiaalisesti uppoutunutta (engl. embedded)
erilaisiin verkostoihin [ks. Simmel]. Nykyisin puhutaan innovaatioekosysteemeistä [ks. Schumpeter ja Hayek] ja tehdään (edellä esitetyn perusteella oikeastaan tarpeetonta) eroa sidosryhmäkapitalismin ja omistajakapitalismin välille.
• T.H. Greenin (1836-1882) mukaan vallan ja etuoikeuksien vastustus sekä tuotannon ja
kaupan esteiden hävittäminen olivat jo saavuttaneet tuloksia, ja oli aika voimaannuttaa
ihmiset hyödyntämään saatuja vapauksia (Liberal Legistlation and Freedom of Contract,
1881). Taustafilosofian [ks. Hegel] takia hän tarkoitti tällä vain valtion palveluja.
– Uskottavampi positiivinen vapaus [vrt. Hobbes] löytyy emansipatorisista arvoista [ks.
Bayle; Maslow] ja kansalaisyhteiskunnasta [ks. Mill]. Näihin liittyy läheisesti ihmisoikeudet [ks. Fisher ja Keynes] ja hyvinvointiyhteiskunta [ks. Schumpeter ja Hayek].
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Sekä hyvin rikkaat että hyvin köyhät ihmiset olivat yhteiskunnan häpeäpilkkuja, ja Marshall
kannatti verotuksen progressiota eli kiristämistä varakkuuden kasvaessa — näin tehtiinkin 1900luvun alussa useimmissa teollisuusmaissa. Uskonnoille tyypillistä köyhäinapu-ajattelua oltiin korvaamassa tieteellisemmällä, rakenteellisiin uudistuksiin pyrkivällä taloustieteellä [ks. Machiavelli; Condorcet; Mill]. Toisaalta vaikka esim. Saksassa kehitettiin tällaista sosiaaliturvaa jo 1870luvulla, Bismarckille [ks. Rochau ja Renan] se tarkoitti mm. 70-vuoden eläkeikää [ks. Caesar;
Halley] aikana, jolloin harva eli niin pitkään. Moderni sosiaaliturva kehittyi myöhemmin [ks.
Fisher ja Keynes].
• Francis Y. Edgeworth (1845-1926) korosti — havaintopsykologiaan [ks. Wundt] vedoten —
että koska tulojen rajahyöty on köyhälle korkeampi kuin rikkaalle, tulonjako lisää kokonaisutiliteettia [ks. Bodin; Bentham]. Hän spekuloi myös ’hedonometrillä’ joka mittaisi ihmisen
nautintoa tai onnellisuutta. Tämä vaatii kardinaalisen hyötymitan ordinaalisen sijaan [ks.
Bernoulli ja Bayes].
• Vuonna 1863 Adolph Wagner (1835-1917) määritteli valtion kasvavan aktiviteetin Wagnerin lain: sosiaalipolitiikka ja muu hyvinvointivaltion toiminta aiheuttaa julkisten menojen
pitkäaikaisen kasvun suhteessa kokonaistuotantoon. [Myös verojen keruun mahdollistava
byrokratia voi syödä itse keräämänsä tulot, ks. Weber].
• Samuel Smiles (1812-1904) korosti säästäväisyyttä [ks. Mandeville; Malthus ja Ricardo;
Franklin] ja optimistista asennetta teoksessa Self-Help (1859). Teoksen käynnistämä itseaputeosten genre on kirjallisuuden noloimpia. Positiivinen psykologia voi olla vakavampaakin [ks. Watson]. Genreen liittyi myös uskonto [ks. Holyoake; Popper].
Vuonna 1887 Robert Giffen (1837-1910) osoitti brittien tuloverotilastoilla [ks. Burke], että 1840luvulta 1880-luvulle tultaessa työläisten tulot olivat kaksinkertaistuneet samalla kun rikkaiden
lukumäärä oli kaksinkertaistunut ilman suurempaa tulonlisäystä78 . Aluksi työn mekanisoituminen vaurastutti vain parhaiten oppivia työntekijöitä, joiden käyttäjäinnovaatioiden ansiosta uudet koneet saivat vuosikymmenten saatossa lopullisen muotonsa [inhimillisestä pääomasta, ks.
Bernoulli ja Bayes; Smith]. Kumulatiivisista keksinnöistä syntyneet teolliset standardit mahdollistivat tehtaiden ulkopuolisen ammattikoulutuksen ja edelleen työmarkkinat, jotka laajensivat
hyötyjien joukkoa [ks. Brunel; Fisher ja Keynes]. Tässä kaksivaiheisessa teknisen tiedon elinkaaressa79 kodifioitiin hiljaista tietoa [ks. Mandeville; Schumpeter ja Hayek]. Vuosina 1840-1900
työläisten tuottavuus kasvoi 90% ja palkat nousivat 123%; palkkojen osuus bruttokansantuotteesta alkoi kasvaa [ks. Merton]. Marshall korosti inhimillisen pääoman tärkeyttä talouskasvulle
[ks. Fisher ja Keynes; Solow].
• Lukutaito [ks. Mill] oli alkanut nousta ehkä juuri teollistumisen tarpeiden mukana. Tosin
sama kehitys näkyi muuallakin Länsi-Euroopassa, ja taustalla oli muitakin syitä.
• Teollisten standardien kehittyessä työntekijöiden ei tarvinnut uhata lakolla, vaan siirtymisellä kilpailijan leipiin. Kun työnantajat kilpailivat työntekijöistä, myös Engelsin paussi
[ks. Marx] jäi historiaan. Tosin on spekuloitu, että tietotekniikka olisi luonut nykyaikaan
uuden paussin [ks. Solow].
• Esim. kirjoituskone löi itsensä läpi 1870-luvulla. Vuosisadan vaihteessa näppäimistöstandardi (QWERTY) oli levinnyt tarpeeksi tehostaakseen alan koulutusta ja synnyttääkseen
sille työmarkkinat. Kyse oli verkostovaikutuksesta [ks. Edison].
– Peliteoreettisesti QWERTY on koordinaatiopelin tasapainotila [ks. von Neumann].
Vilfredo Pareton (1848-1923) mukaan yhteiskuntatieteiden lait tullaan johtamaan psykologian
perustotuuksista (Manuale d’economia politica, 1906). Hän kehitti etenkin hyvinvointitaloustieteen (engl. welfare economics) teoriaa [ks. Fisher ja Keynes]. Hypoteettisessa Pareto-tehokkaassa
tilanteessa kaikkia yhteiskunnan jäseniä hyödyttävä taloudellinen kehitys on maksimoitu. Tällöin
on saavutettu nollasummapeli: yksittäisen ihmisen elintaso paranee vain jonkun toisen kustannuksella, eli Pareto-parannukset (joissa ainakin joku hyötyy mutta kukaan ei häviä) eivät enää ole
mahdollisia. Kyse ei ole vain sitä, kuinka tehokkaasti resurssit muutetaan tuotteiksi. Tärkeää on
78 Frey
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myös, vastaavatko tuotteet ihmisten preferenssejä ja päätyvätkö tuotteet ihmisille jotka arvostavat (tarvitsevat) niitä eniten. Tämä allokointitehokkuuden vaatimus tekee Pareto-tehokkuudesta
normatiivisen käsitteen. Jyrkkä jako normatiiviseen ja positiiviseen taloustieteeseen on kuitenkin
ongelmallinen.
• Pareton teoriassa utiliteetti on ordinaalinen, vain preferenssien järjestystä. Edgeworthin
ideoimalla indifferenssikäyrällä olevat hyödykkeiden määrät ovat kuluttajalle samanarvoisia.
• Kaldor-Hicks –parannuksessa häviäjien menetykset on mahdollista korvata [ks. Fisher ja
Keynes]. Marshall tutki tätä sivuavaa kustannus-hyötyanalyysiä CBA [ks. Mill; Schumpeter
ja Hayek]. Tulevaisuuden kustannusten ja hyötyjen nykyarvon laskeminen eli diskonttaus
tuli vähitellen taloustieteeseen [ks. Fisher ja Keynes; Ramsey].
Pareto huomasi myös, että tulot eivät tottele normaalijakaumaa [ks. Bernoulli ja Bayes; Comte].
Syntynyt Pareto-jakauma kuuluu potenssilakijakaumiin [engl. power-law distribution; ks. Simmel; Loewi], joita karakterisoi ’paksuhäntäisyys’ [ks. Simon ja Arrow]. Monet muutkin tilastot
tottelevat Pareton 20/80 jakaumaa, jossa keskiarvon yläpuolella on selvästi alle puolet näytteistä.
Tulonjakoa kuvattiin pian myös graafeilla ja indekseillä [ks. Fisher ja Keynes].
• Ensimmäisen potenssilain esitti Simon Newcomb (1835-1909) liittäessään lukujoukkoihin
lain, joka kertoo luvun ensimmäisen numeron todennäköisyyden (Note on the frequency
of use of the different digits in natural numbers, 188180 ). Luvulle d (1-9) todennäköisyys
on P (d) = log((d + 1)/d). Lailla voidaan paljastaa esim. tilinpidollisia huijauksia (engl.
forensic accounting).
– Laki tunnetaan yleisesti Benfordin lakina Frank A. Benfordin (1883-1948) mukaan;
olisi parempi puhua Newcomb–Benfordin laista.
Vapaakauppaa [ks. Smith; Malthus ja Ricardo] edistettiin kauppasopimusten suosituimmuuslausekkeilla (engl. most favored nation clause). Tällainen oli esim. Englannin ja Ranskan CobdenChevalier –sopimus vuodelta 1860. Jos toinen maista myönsi jonkin kauppaedun, esim. tullialennuksen, jollekin kolmannelle maalle, lauseke toi saman edun automaattisesti myös sopimuskumppanille. Etenkin Englanti sopi kymmeniä tällaisia sopimuksia. Saksalainen tulliliitto vapautti kauppaa vain omalla alueellaan, ja liiton politisoitua Saksan keisarikunnaksi päädyttin
protektionismiin [ks. Rochau ja Renan]. Tullit nousivat kaikkialla maailmassa 1880-luvulla.
• Uusi kehitys kohti vapaakauppaa alkoi toisen maailmansodan jälkeen, ja silloinkin hitaasti
[ks. Fisher ja Keynes].
Ulkomaan kauppaa ja pääomaliikkeitä edistettiin myös valuuttaa vakauttamalla. Valuuttojen sitominen kultakantaan [ks. Petty] sitoi ne myös toisiinsa. Tämä oli yleistä vuosina 1870–1914,
jolloin setelien katteena oli vain keskuspankkien metallinen kulta; tämä oli nk. kultavarantojärjestelmä [engl. gold bullion system, vrt. Fisher ja Keynes]. Ranska, Belgia, Sveitsi ja Italia elivät
jopa (latinalaisessa) rahaliitossa vuodesta 1865 alkaen, ja Ruotsi, Tanska ja Norja (skandinavian)
rahaliitossa vuodesta 1873 alkaen. Edelliseen liittynyt Kreikka erotettiin vuonna 1908 sen vähennettyä kolikoiden kultamäärää. Kultakannan tavoin molemmat liitot murenivat ensimmäisen
maailmansodan seurauksena.
• Oman valuutan tapauksessa kiinteä valuuttakurssi mahdollistaa viennin kilpailukyvyn parantamisen devalvaation avulla (suhdannepolitiikan tekemisen valuuttakurssipolitiikalla).
Devalvaatio on valuutan arvon heikentämistä suhteessa ulkomaisiin valuuttoihin, ja sen
vastakohta on revalvaatio.
– Vaikka devalvaatiosta on joskus ollut hyötyä tiukassa taloudellisessa tilanteessa, usein
toistuvana se on köyhdyttävää ’kilpailua alaspäin’. Kilpailu ylöspäin perustuu osaamiseen.
80 American
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– Sisäinen devalvaatio voidaan toteuttaa esim. palkkoja laskemalla. Fiskaalisessa devalvaatiossa vientiyrityksiä tuetaan esim. verohelpotuksin. On puhuttu myös työttömyysdevalvaatiosta.

• 1960-luvulla esitetyn Mundell-Fleming-trilemman mukaan valtio voi saavuttaa korkeintaan
kaksi seuraavista kolmesta tavoitteesta: (1) kiinteä vaihtokurssi, (2) pääoman vapaa liikkuvuus, ja (3) itsenäinen rahapolitiikka.
• Suomen markka [ks. Brunel] oli kultakannan kautta hetken aikaa suoraan sidottu Ranskan
frangiin, ja siten latinalaiseen rahaliittoon.
Myös osakemarkkinoiden [ks. Petty] tutkimus alkoi. Jules Regnaul (1834-1894) esitti, että osakkeilla spekuloimalla oli mahdotonta tehdä voittoa (Calcul des Chances et Philosophie de la Bourse, 1863). Louis Bachelier (1870-1946) — jota on kutsuttu matemaattisen rahoitustieteen perustajaksi — esitti, että normaalijakautuneiden osakkeiden hinnoilla on yhtä suuri todennäköisyys
laskea ja nousta (Théorie de la Spéculation, 1900). Tässä yhteydessä hän keksi satunnaiskulun,
joka liittyy myös Brownin liikkeeseen [ks. Schleiden ja Schwann; Rutherford; Einstein]. Tähän
markkinoiden kollektiiviseen älykkyyteen [ks. Spencer ja Galton] liittyy markkinoiden tehokkuus
[ks. Fisher ja Keynes; Simon ja Arrow].
• Varhainen stokastisten prosessien tutkija oli Thorvald Thiele (1838-1910).
• Jos vaihtelun historialla ei ole merkitystä, puhutaan Markovin prosessista Andrei Markovin
(1856-1922) mukaan. Markovin ketju on stokastinen prosessi, jossa uusi tila riippuu vain
edellisestä tilasta.

8.48

William James 1842 - 1910

Psykologi [ks. Aristoteles; Zenon ja Khrysippos; Darwin; Wundt], joka tunnusti biologian merkityksen. Jamesia voidaan pitää varhaisena evoluutiopsykologina [ks. myös Hume; Smith; Darwin;
Westermarck; Veblen]. Filosofiassa hän modifioi pragmatismia [ks. Peirce] suuntaan joka johti
myöhemmin uuspragmatismiin [ks. Wittgenstein].
• Psykologia yritti tieteellistyä, mutta [psykoanalyyttinen, ks. Freud] viettipsykologia ja behaviorismi [ks. Watson] vaikeuttivat evolutiivisten ja kognitiivisten teorioiden kehitystä [ks.
Piaget; Turing; Sellars].
Tunteet [ks. Platon; Aristoteles; Tuomas; Darwin; Westermarck] James määritteli alitajuisesti [ks. Leibniz; Helmholtz; Wundt; Poincaré; Turing] liipaistujen kehon virittyneisyyden (engl.
arousal) ja vastaavien käyttäytymismallien tiedostamiseksi (What is emotion?, 188481 ). Etenkin
sisäelinten homeostaasi ja sen interoseptio [ks. Bernard] vaikuttaa [proprioseptiosta, ks. Charles Bell]. Nykyäänkin tiedostettu tunnekokemus (engl. feeling) erotetaan tiedostamattomasta
tunnereaktiosta (emotion). Koska Carl G. Lange (1834-1900) esitti saman suuntaisia ajatuksia
teoksessa Om sindsbevaegelser (1885), puhutaan Jamesin-Langen teoriasta.
• Polun varrella näkyvä käärme aiheuttaa puolustusreaktion ennen kuin tiedostamme käärmeen olemassaolon tai tietoinen pelko syntyy. Karrikoiden pelkäämme karhuakin koska
juoksemme sitä pakoon [vrt. Darwin].
Affektiivisina tiloina [ks. Aristoteles; Hume] tunteilla on valenssi [ks. myös Watson] ja kehon virittyneisyydestä riippuva voima. Esim. pelon tapauksessa virittyneisyyttä on mm. herkistyminen
lisäinformaatiota tuottaville aistihavainnoille, lihasjänteyden [ks. Loewi] kohoaminen ja sydämen
tykytys. Osa viritystiloista voi olla yhteisiä eri tunteille, mikä kannattaa huomioida ’perustunteista’ [ks. Darwin] puhuttaessa. Toisaalta tunteet ovat tietyn tyyppisiä (ei tiettyjä, ks. alla)
tarkoituksia varten kehittyneitä, kausaalisesti vaikuttavia mielen tiloja. Ne ovat siis funktionaalisia.
81 Mind,
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• Esim. pelkoon ja inhoon liittyy molempiin kohteen välttäminen, vaikka niiden funktioissa
on selviä eroja. Molempien biologinen taustakin on selvä.
Tunteet ovat reaktiivisia ja niiden aikaskaala on tyypillisesti sekunneista minuutteihin. Näin ne
ovat pidempiaikaisia kuin refleksit [ks. Watson] mutta silti kiinni eliön reaaliaikaisessa elämässä,
toisin kuin mielialat (engl. mood).
• Homeostaasin perustaso voi vaikuttaa pidempiaikaisiin (ei-liipaistuihin) mielialoihin.
Eliöiden motivaatioita, virittyneisyyttä ja viettejä [drive, ks. Darwin] kutsutaan MAD-tiloiksi
ja, koska ne liittyvät myös tunnereaktioihin, voisi puhua MADE-tiloista82 . Mitkään niistä eivät
ole täysin mekaanisia, vaan ne ovat syntyneet täydentämään yksinkertaisia refleksejä. Orientaatiorefleksiin liittyvä tarkkaavaisuus lähestyy jo tietoisuutta (ks. alla). Etenkin tunnereaktiot
vaativat kognitiivista (tiedostamatonta) päätöstä minkälaiset reaktiot ärsyke oikeuttaa missäkin tilanteessa. Tämä mahdollistaa myös oppimisen hyödyntämisen. Jamesin teoriaa tultiinkin
kritisoimaan kognition vähättelystä [ks. Loewi].
• Oppimisen vaikutuksesta syntyy ’fan-in/fan-out’ –arkkitehtuuri: useampi erilainen ärsyke
tuottaa yhden tunteen kautta useita erilaisia reaktioita.
• Nälkä ja jano ovat motivaatiotiloja ja esim. petoeläimellä nälkä herättää saalisvietin. Tärkeitä viettejä ovat myös paritteluvietti [Freudin suosikki] ja leikkivietti [ks. Piaget].
– Syömiseen motivoivat elimistön puutostilat ja tyhjältä tuntuva vatsa. Jossain vaiheessa itse syöminen alkoi tuottaa mielihyvää, ja ruoasta pitäminen tuli pelkän haluamisen
rinnalle.
• Tunteiden lisäksi myös kognitio tarjoaa motivoivia [vrt. Hume] parametreja, esim. toiminnan vaihtoehtoja ja onnistumisen todennäköisyyksiä. Etenkin ihmisellä halu ja tavoite ovat
eri asioita [ks. Pythagoras].
Teos Principles of Psychology (1890) oli johdanto funktionaaliseen psykologiaan. Aistihavainnot
syntyvät aktiivisen aivotoiminnan tuloksena [ks. Kant; Helmholtz; Sellars]. Oppiminen [ja muisti
yleensä, ks. Cajal ja Sherrington; Piaget] on (kognitiivinen) prosessi joka muuttaa aivoja [ks.
Turing] ja jonka mahdollistamiseksi ihmisellä on omat ’vaistonsa’ [ks. Leibniz; Kant; Lorenz ja
Tinbergen]. Käyttäytymisessä James korosti tottumusten merkitystä; organismit ovat paljolti
’tapakimppuja’. Hän ei asettanut kognitiivisia tieteitä ja biologiaa vastakkain, ja hylkäsi luonto
vs. kasvatus, perimä vs. ympäristö jne. vastakkainasettelut [ks. Spencer ja Galton].
• James vaistoista: ”To the broody hen the notion would probably seem monstrous that there
should be a creature in the world to whom a nestful of eggs was not the utterly fascinating
and precious and never-to-be-too-much-sat-upon object which it is to her.”
Ajattelu oli Jamesille reaaliaikainen darwinilainen prosessi (The dilemma of determinism, 188483 ).
Ensin luodaan — alitajuisesti ja osittain satunnaisesti — vaihtoehtoisia ajatuskulkuja, joista suodatetaan optimaalisin jatkokäsittelyä varten [ks. Popper]. Tämä kahden vaiheen teoria tahdon
vapaudesta [vrt. Humen haarukka] liittyy myös luovuuteen (ks. alla). Jamesin tajunnanvirran
käsite teki tietoisuudesta jatkuvan prosessin jota ei voi jakaa osiin. Kohinaista raakamateriaalia
on aivoissa riittävästi, ja vaikeampaa on määritellä järjestystä luovia mekanismeja. Nykyään tiedetään, että sopivan tasoinen ympäristön kohina voi tehostaa myös eläinten kykyä aistia heikkoja
ärsykkeitä [ks. Helmholtz; Wundt].
• Latinan ’cogito’ viittaa sekoittamiseen ja ’intelligo’ valitsemiseen. Puhutaan myös behavioristisesta ’trial-and-error’ –oppimisesta [ks. Watson] ja tekoälyn [ks. Turing; von Neumann]
kognitiivisesta ’generate-and-test’ –strategiasta [ks. Simon ja Arrow].
• Esim. Mozart oli selittänyt luovuuttaan harhailevalla mielellä, ja romanttinenkin filosofia
oli sen huomioinut [ks. Schopenhauer].
82 Adolphs
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• Aivotoiminnan kohinaisuudesta saatiin vihiä kun hermosolujen tutkimus alkoi [ks. Cajal
ja Sherrington; Loewi]. Edes (1900-luvun alussa löydetty) veri-aivoeste ei täysin estä humoraalista [ainevälitteistä, ks. Harvey] säätelyä aivoissa. Lisäksi esim. myelinaation puute
vuodattaa neuraalista signaalia aksonien välillä [ks. Hodgkin ja Huxley].
• Teknologiassa tärinän hyödyllisyys (engl. dithering) löydettiin toisen maailmansodan aikana, ja myöhempi mittaustekniikka löysi kohinan edut A/D-muunnosten yhteydessä. Stokastinen resonanssi on sukua ilmiölle.
James erotti narratiivisen [ks. Piaget] ajattelun päättelemisestä (engl. reasoning). Näillä on kuitenkin (nykykäsityksen mukaan) yhteys, koska kausaalisuus [ks. Hume; Mill; Lewin ja Heider] on
tärkeää molemmissa [ks. Simon ja Arrow]. Narratiivisuus implikoi kausaalilogiikkaa, koska kognitiivisesti merkitykselliset tarinat eivät koostu toisistaan riippumattomista tapahtumista [ks.
Bahtin ja Jacobson; Lewin ja Heider]. Samoin luonnollinen, paljolti alitajuinen rationaalinen
ajattelu perustuu kausaalilogiikalle; formaali logiikka on myöhäinen kulttuurinen työkalu [ks.
Aristoteles; Frege].
• Narratiivisuuteen liittyy assosiatiivinen ja ”empiirinen” ajattelu, ”trains of images suggested one by another”.
Ihmisen itsestään kertomalla tarinalla pyritään luomaan ehjää ja suhteellisen pysyvää sosiaalista
minuutta, identiteettiä [ks. Smith; Mill; Dewey]. Tätä minuutta James kutsui ’tiedetyksi’ (Self
who is Known, ’me’), ja se koostuu erilaisista osasista [ks. Cicero]. Perinteisempi minuus [ks.
Locke; Hume; Kant] on tietävä (engl. Self as Knower, ’I’). Pian kiinnitettiin huomiota siihen,
että sekä tiedetty että tietävä minuus pitää luoda; tässä auttaa toimiva minuus [ks. Tylor, Tarde
ja Baldwin].
• Identiteetin rakentamiseen liittyy itsepetos [ks. Aristoteles; Zenon ja Khrysippos; Francis
Bacon; Mandeville; Holyoake; Carnap; Merton].
• Myöhemmin on korostettu, että jo ameeboilla on (hyvin) alkeellinen minuus, koska elävien
olentojen pitää pystyä välttämään itsensä syöminen.
Tietävä minuus viittaa subjektiivisuuteen, joka on tärkeä osa tietoisuutta [ks. Descartes; Nietzsche]. Itsetietoisuus on tietävän minän tietoa tiedetystä minuudesta. Tiedetty minuus pitää sisällään sen miten näemme muiden näkevän meidät; tämä mahdollistaa moraalin [ks. Smith]. Näin
identiteettiin myös liittyy maine [ks. Aristoteles; Francis Bacon; Mandeville].
James piti tietoisuutta sekä prosessina että biologisena adaptaationa (Does consciousness exists?,
190484 ). Hän liitti siihen lyhytkestoisen muistin [ks. Cajal ja Sherrington] ja tarkkaavaisuuden
[ks. Piaget]. Näihin liittyy myös intentionaalisuus [ks. Frege]. Ivan Sechenov (1829-1905) löysi ilmiön jonka Pavlov [ks. Watson] nimesi orientaatiorefleksiksi: tarkkaavaisuus kiinnittyy poikkeavaan ärsykkeeseen joka esim. säikäyttämisen sijaan virittää eliötä kevyesti. Ongelmallisempaa oli
Jamesin introspektion korostus [ks. Wundt].
• Myös elämää pidetään prosessina [ks. Lorenz ja Tinbergen].
• Myös esim. Oswald Külpe (1862-1915) korosti introspektiota. Lisäksi hän mm. päätteli,
että tarkkaavaisuus on rajallinen voimavara. Külpe pohjusti hahmopsykologiaa [ks. Lewin
ja Heider] ja puhui ’kuvattomasta ajattelusta’.
Artikkelissa Great men, great thoughts, and the environment (188085 ) James kritisoi kulttuurista
ympäristödeterminismiä [ks. Spencer ja Galton] edellä esitettyyn ajattelun vapauteen nojaten
[ks. Weber; vrt. Marx]. Hän korosti, että moderni tieteellinen determinismi ei ole sama asia kuin
”ancient oriental fatalism” [kompatibilistisesta vapaasta tahdosta, ks. Hobbes; Moore]. Jamesin
ajattelu lähestyi tässä ’ideoiden markkinoiden’ [ks. Galileo; Peirce; Schumpeter ja Hayek; Merton]
käsitettä ja selvensi kulttuurievoluution luonnetta [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin]. James: ”The
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community stagnates without the impulse of the individual. The impulse dies away without the
sympathy of the community.” Koska [Spencerin] makrososiologia eroaa kulttuurievoluutiosta, osa
Jamesin kritiikistä on epäreilua [ks. Lévi-Strauss].
• James: ”The mutations of societies, then, from generation to generation, are in the main
due directly or indirectly to the acts or the examples of individuals whose genius was so
adapted to the receptivities of the moment, or whose accidental position of authority was so
critical that they became ferments, initiators of movements, setters of precedent or fashion,
centers of corruption, or destroyers of other persons, whose gifts, had they had free play,
would have led society in another direction.”
Em. Will to Believe –teoksen nimiartikkelissa James esitti, että ihmisen kannattaa pitää totena
hyviltä tuntuvia asioita jopa ilman todisteita. Hänelle totuus ei ollut [ainakaan Peircen vaatimalla lujuudella] kiinni ihmisen ulkopuolisessa maailmassa. Jamesin metafyysisessä monismissa
[ks. Spinoza; Berkeley] maailma koostuu ”puhtaasta kokemuksesta” (engl. pure experience). Myös
mystiset kokemukset ovat tärkeitä, samoin kuin esim. déjà-vu, transsi, unet tai jopa paranormaalit kokemukset (The Varieties of Religious Experience, 1902). Omaa versiotaan pragmatismista
James kehitti teoksessa Pragmatism (1907) ja jatkoi teoksessa The Meaning of Truth (1909).
’Uskon tikapuilla’ saattoi legitiimisti nousta tasolta ’it might be true’ tasolle ’it would be well
if it were true’ ja edelleen tasolle ’it shall be as if true, for you’ (A Pluralistic Universe, 1909).
Peircen ja Jamesin teorioiden ero heijastui Ramseyn ja Wittgensteinin teorioiden eroihin [ks.
Wittgenstein; Ramsey]. Se johti myös Jamesia ja Wittgensteinia seuranneisiin uuspragmatisteihin, joille ”it makes little or no sense to speak of truth, falsity, or objectivity, but only what
passes for true, false, or objective in one community or another”86 .
• Jamesilaista pragmatismia edusti myös F. C. S. Schiller (1864-1937), jonka yksilöön sidotussa (engl. personal) idealismissa jokainen voi valita oman metafysiikkansa [ks. Protagoras]:
maailma on konstruktio. Jamesin ja Schillerin pragmatismia voisi kutsua eksistentiaaliseksi
[ks. Kierkegaard; Nietzsche; Heidegger; Sartre].
• Teoksessa Talks to Teachers (1899) James oli käsitellyt kasvatustieteitä [ks. Kant; Dilthey
ja Windelband], johon myöhemmin sovellettiin myös pragmatismia [ks. Dewey].
• James epäili kausaalisuuden olemassaoloa [ks. Russell] ja kannatti tieteen filosofiassa instrumentalismia [ks. Geminus; Berkeley; Mill; Mach].
• Esim. Vaihingerin [ks. Russell] fiktionalismissa kannatti uskoa moraalisesti hyödyllisiksi
nähtyihin epätotuuksiin.
Yksi pragmatismin lähteitä oli oikeusfilosofia [ks. Bentham]. Vaikka kehittyvä riskiyhteiskunta
vaati lisäämään oikeudellista vastuuta, Carl Ludwig von Bar (1836-1913) tutki tämän vastuun
rajoittamista (Die Lehre vom Causalzusammenhange im Rechte, besonders im Strafrechte, 1871).
Hän etsi toimivaa ja yhteiskuntaa hyödyttävää tapaa tehdä ero syyn ja edellytyksen välille; myöhemmin puhuttiin kausaalikentästä (engl. causal field). Esim. keittiöveitsen valmistajaa ei voi
syyttää jos joku käyttää tuotetta murhaan (syyksilukemisesta on käytetty sanaa ’imputaatio’).
Vakuutukset [ks. Hooke ja Leeuwenhoek; Petty; Halley; Black ja Watt] vähensivät tarvetta korvausvelvollisten ’syyllisten’ etsimiseen [ks. Fisher ja Keynes]. Oliver Wendell Holmesin (18411935) mukaan ”laki on mitä tuomari päättää” (The Common Law, 1881). Tämä oli jo legalismia
[ks. Bentham]. Holmesin oikeustieteellinen realismi vastusti formalismia. Pragmatismi liitetään
myös reaalipolitiikkaan [ks. Rochau ja Renan], jonka vääristynyt muoto ottaa politiikan pois
politiikasta [ks. Weber].
• Holmesin tuhoisien ideologioiden [ks. Burke; Marx] vastainen ajattelu edusti tervettä järkeä
[ks. Popper].
• Oikeustieteellistä realismia on kuvattu instrumentalistiseksi, koska siinä tuomarit huomioivat esim. yhteiskuntapolitiikan (engl. public policy). Formalismi korosti lain autonomisuutta muusta yhteiskunnallisesta ajattelusta ja (ainakin vulgaarissa muodossaan) lain tulkinnan mekaanisuutta.
86 Misak
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– Realisti Karl Llewellyn (1893-1962) piti lakia teknologiana, ei filosofiana. Myös mm.
Jerome Frank (1889-1957) edusti realismia.
– Lakifilosofiassa syntyi myös skandinaavinen realismi; mm. Axel Hägerström (18681939).

• Eugen Ehrlich (1862-1922) kehitti lain sosiologiaa, jota toki käsittelivät kaikki ’suuret’
sosiologit [ks. Marx; Durkheim; Weber].
Termistä tajunnanvirta tuli nimi uudenlaiselle modernistiselle kirjalliselle tekniikalle [ks. Joyce].
Modernismia edelsi realismin [ks. Marx] psykologisoituminen. Tämä näkyi esim. Henry Jamesin
(1843-1916) — Williamin veljen — töissä (esim. Naisen muotokuva, 1881); toisaalta What Maisie
Knew (1897) oli jo modernistisempi. Charles Baudelairen (1821-1867) kirjoitusta Le Peintre
de la vie moderne (1863) pidetään modernismin manifestina. Myös Oscar Wilden (1854-1900)
Valehtelun rappio (The Decay of Lying, 1889) kritisoi realismia.
• Émile Zola (1840-1902; mm. Nana, 1880) piti kirjailijoita sosiologeina tai psykologeina.
Positivismia [ks. Comte] kannattanut Hippolyte Adolphe Taine (1828-1893) oli samoilla
linjoilla.
• Realistinen ote näkyy Leo Tolstoin (1828-1910; mm. Sota ja rauha, 1864-1869) ja Anton
Tsehovin (1860-1904, mm. Kolme sisarta, 1901) töissä.
• Fjodor Dostojevski (1821-1881) oli eksistentialisti [ks. Kierkegaard; Nietzsche; Sartre]; teosta Kirjoituksia kellarista (1864) on kutsuttu syvyyspsykologian edelläkävijäksi.
• Näytelmäkirjailijoista modernismiin vaikuttivat Henrik Johan Ibsen (1828-1906; esim. Peer
Gynt, 1867) ja (Johan) August Strindberg (1849-1912; mm. Neiti Julie, 1888).
• Modernismia enteilivät myös Stephané Mallarmén (1842-1898) ja Arthur Rimbaudin (18541891) symbolistiset runot.
Tunnettuja kuvataiteilijoita olivat mm. impressionisti Claude Monet (1840-1926) ja post-impressionisteiksi kutsutut Paul Cezanne (1839-1906), Paul Gauguin (1848-1903) ja Vincent van Gogh
(1853-1890). Cezannen työ ennakoi jo kubismia, jälkimmäisten ekspressionismia. Merkittäviä
säveltäjiä olivat ainakin Johannes Brahms (1833-1897) ja Pjotr Tsaikovski (1840-1893).

8.49

Piotr Kropotkin 1842 - 1921

Maantieteilijä, sosialisti [ks. Marx] ja anarkisti [ks. Godwin ja Wollstonecraft]. Yhteiskuntahyönteisiä tarkkaillut Kropotkin vakuuttui, että evoluutio [ks. Darwin] oli ohjannut lajeja kohti lajinsisäistä avunantoa ja yhteistyötä (Mutual Aid: A Factor in Evolution, 1902). Ihmistenkin yhteisöt
toimisivat ilman valtiota eli keskitettyjä hallinnollisia instituutioita [vertailevasta tutkimuksesta,
ks. Wundt]. Vaikka anarkismiin ei automaattisesti pidä yhdistää terroria, monet liikkeen kannattajat, Kropotkin mukaan lukien, suosivat dynamiitin [ks. Nobel] ’luovaa’ käyttöä politiikassa
[ks. myös Marcuse]. Siihen että yhteiskuntahyönteiset hyödyntävät yhteistyötä myös sotimiseen
ei Kropotkin kiinnittänyt huomiota.
• Joseph Conradin (1857-1924) Anarkistit (The Secret Agent, 1907) käsitteli samaa aihetta.
• Yhteiskuntahyönteisiin liitettiin ’superorganismin’ käsite; esim. William Morton Wheelerin
(1865-1937) artikkeli The ant colony as organism (191187 ). Wheeler oli paitsi sosialisti niin
myös varhainen sosiobiologi [ks. Darwin; ’yleisestä sosiologiasta’, ks. Shannon ja Wiener].
Anarkismissa valtaa [ks. Weber] pidetään yksinomaan pahana. Valtio on olemassa vain sotiakseen. Vuonna 1887 John Acton (1834-1902) — joka ei ollut anarkisti — esitti että valta turmelee,
ja absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti, ja että ’suuret miehet’ ovat melkein aina ’pahoja miehiä’ [ks. Spencer ja Galton]. Vallankäytön lajeja ovat mm. rankaiseminen, palkitseminen,
sosiaalistaminen ja sääntely. Lisäksi myös omaisuus ja tieto/osaaminen on liitetty valtaan [ks.
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Francis Bacon; Nietzsche]. Vaikka valtaan liittyy usein hierarkia [ks. Boas ja Landtman], on olemassa myös enemmistön valtaa [demokratiasta, ks. Solon; Mill]. Vapaa vaihdanta (so. markkinat)
on anarkistisin vallankäytön muoto: siinä ihmiset tekevät omia valintojaan suhteellisen vapaasti [ks. Veblen; Schumpeter ja Hayek]. Huonoa valtaa tuetaan sensuurilla ja propagandalla [ks.
Weber].
• Ensimmäinen filosofi, joka kutsui itseään anarkistiksi, oli Pierre-Joseph Proudhon (18091865); lause ”omaisuus on varkautta” on häneltä peräisin. Häntä on myös pidetty varhaisena markkinasosialistina [ks. Schumpeter ja Hayek].
• Toisen teorian mukaan vasta kansallisen yhteistyön syntyminen mahdollistaa kansainvälisen
yhteistyön [ks. Hume; Malthus ja Ricardo].
• Mihail Bakunin (1814-1876) halusi lakkauttaa yliopistot eriarvoisuutta tuottavina. John
Henry Newman (1801-1890) — joka ei myöskään ollut anarkisti — huomautti että hyvin
pieni osa ihmisten tiedoista on omakohtaisesti todennettua (An Essay in Aid of a Grammar
of Assent, 1870). Vaikka tieto on näin sosiaalista [ks. Piaget], valta voi rajoittaa siihen
käsiksi pääsyä.
– Tietoa on yksilöiden lisäksi organisaatioissa [ks. Mandeville]. Tietoon liittyy myös
kognitiivinen työnjako [vrt. Smith]; suuri osa tiedosta on potentiaalista, eikä kaikkien
tarvitse tietää kaikkea. Tämä on liitetty jopa sivilisaation käsitteeseen [ks. Schumpeter
ja Hayek].
Pian syntymänsä [ks. Kyrillos] jälkeen Venäjän historia oli kääntynyt ongelmalliseen suuntaan
[ks. Magna Carta; Bodin; Locke; Hegel]. Anarkistit murhasivat Venäjää vuosina 1855-1881 hallinneen Aleksanteri II:n. Tämä oli mm. lakkauttanut maaorjuuden vuonna 1861 ja kehittänyt
paikallishallintoa vuodesta 1864 alkaen [zapadnikeista, ks. Ranke]. Uudistuspyrkimysten taustalla oli mm. hävitty Krimin sota 1853-56 [ks. Pasteur ja Koch]. Jo Aleksanteri III vesitti edeltäjän
uudistuksia. Maan itsevaltainen johto, joka pelkäsi avoimen talouden luovaa tuhoa [ks. Schumpeter ja Hayek], vastusti mm. teollistumista. Sosialismiin päädyttiin Venäjän [ks. Fisher ja Keynes]
lisäksi myös Kiinassa [ks. Sartre].
• Krimin niemimaalla Venäjä taisteli Englannin, Ranskan ja Osmanien valtakunnan [ks.
Montesquieu; Fisher ja Keynes] joukkoja vastaan. Englantilaiset kävivät Suomenkin rannikolla tämän ’kauhian Oolannin sodan’ aikana. Krimin sota oli ensimmäinen ’mediasota’;
sotajournalismi ja sotavalokuvaus syntyivät.
• Aleksanteri II salli säätyvaltiopäivien koollekutsumisen Suomen Suuriruhtinaskunnassa [ks.
Hegel; Brunel] vuonna 1863.
• Kiina [ks. Montesquieu] oli köyhtynyt niin, että vuosina 1877-78 kuivuus johti nälänhätiin Intian tavoin. Suurena maana Kiina olisi voinut kasvattaa talouttaan kotimarkkinoiden turvin Yhdysvaltain tapaan. Vaurastumaan pyrkivät pienet valtiot tarvitsevat vapaata
ulkomaan kauppaa alusta alkaen, isot vasta kun kotimarkkinat käyvät ahtaiksi. Kaupan
esteet olivat Kiinassa sisäisiä jo ennen kommunismia.
– 1800-luvun Yhdysvalloissa ulkomaankaupan osuus bruttokansantuotteesta oli vain
muutama prosentti: talouskasvu ei syntynyt kaupan rajoitteista, vaan teknologian
kehityksen mahdollistamasta yhteismarkkinoiden hyödyntämisestä; mm. rautatiet ja
kylmäteknologia olivat avainasemassa [ks. Fisher ja Keynes]. Vasta toisen maailmansodan jälkeen kasvua oli pakko hakea muualta.
• Japanin Meiji-restauraatio loi vapauksia vuodesta 1868 alkaen; esim. feodalismi [ks. Murasaki Shikibu] lopetettiin 1869. Maa alkoi vaurastua.
• Osmanien valtakunnan alaisena eläneet romanialaiset ja bulgarialaiset saivat omat valtionsa Krimin sodan ja Venäjän käynnistämän Turkin sodan 1877-78 välisenä aikana.
Syntyi myös muita valtiota vastustavia liikkeitä. Vuonna 1882 libertaristi [ks. Spencer ja Galton; Schumpeter ja Hayek] Lysander Spooner (1808-1887) esitti, että Yhdysvaltain perustuslailla
[ks. Burke] ei ollut oikeudellista auktoriteettia, koska kansalaiset eivät olleet yksilöinä saaneet
mahdollisuutta hyväksyä tai hylätä sitä. Valtiot ryöstivät, etenkin verotuksen muodossa, kansalaisiaan. Libertarismin mukaan valtaan päässyttä liberalismia [ks. Mill] uhkasi korruptoituminen,
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valistukselta [ks. Bayle] perityn vallan kritiikin unohtaminen. Tämän rinnalla kukoisti myös kommunitarismi, johon lasketaan uskonnollisia lahkoja [ks. Luther ja Calvin] ja erilaisia kommuuneja
[ks. Agassiz ja Croll]. Se sai myöhemmin oikeistolaisen version uuskonservatismista. Osasyynä
kehitykseen oli, että markkinahäiriöiden rinnalla alettiin tunnistaa myös julkisen vallan häiriöitä
[k. Mill; Schumpeter ja Hayek].
• Termi libertarismi on korvannut termin libertarianismi, jolla on toinen, ontologinen, merkitys [ks. Sartre]. Libertarismin kannattajia kutsutaan tässä libertaristeiksi.
• Spoonerin ajattelua olivat pohjustaneet Gustave de Molinari (1819-1912) ja Paul Émile de
Puydt (1810-1891); jälkimmäinen puhui panarkismista vuonna 1860.
Liberalismi vastustaa sekä anarkismia että libertarismia: liike- että pankkitoiminta vaativat ennustettavan ympäristön, so. järjestäytyneen yhteiskunnan. Toisinajattelu on kuitenkin sallittua,
ja demokratiavajeen aikana tämä tarkoittaa myös kansalaistottelemattomuutta [ks. Agassiz ja
Croll; Mill].

8.50

John William Strutt Rayleigh 1842 - 1919

Fyysikko, joka tutki mm. optiikkaa ja akustiikkaa [ks. Galileo]. Rayleigh sai vuoden 1904 fysiikan
Nobelin palkinnon saavutuksistaan jalokaasujen löytäjänä.
• Akustiikassa Ernst Florens Friedrich Chladni (1756-1827) oli tutkinut kaksiulotteisia seisovia aaltoja, joita hän synnytti lasilevyjen päällä olevalle hiekalle. Vuonna 1816 Sophie
Germain (1776-1831) oli esittänyt teorian elastisten pintojen matematiikasta.
• Modernin arkkitehtonisen akustiikan [ks. Vitruvius] tutkimuksen käynnistänyt fyysikko
Wallace Clement Sabine (1868-1919) loi Bostonin konserttisalin kuuluisan akustiikan.
Vuonna 1871 Rayleigh johti kaavan valon sironnalle sen aallonpituutta paljon pienemmistä hiukkasista; tulos selittää mm. miksi taivas on sininen ja auringonlasku punainen. Hänet tunnetaan
myös kriteeristä optisten instrumenttien resoluutiolle, jota valon diffraktio [ks. Young ja Fresnel]
huonontaa.
• Rayleighin sironnassa säteilyn aallonpituus ei muutu. Adolf Smekal (1895-1959) ennusti
teoreettisesti 1923 ja Chandrasekhara Venkata Raman (1888-1970) ja Krishnan osoittivat
kokeellisesti 1928 sitä muuttavan Ramanin ilmiön olemassaolon. George Gabriel Stokesin
(1819-1903) mukaan puhutaan aallonpituuden kasvaessa Stokesin sironnasta, pienentyessä
anti-Stokesin sironnasta. Raman sai löydöstään fysiikan Nobelin palkinnon 1930.
Teoksessa The Theory of Sound (1877) Rayleigh kehitti aaltoliikkeen ryhmänopeuden käsitettä
[jota Hamilton oli jo alustanut]. Voidaan puhua esim. aaltopaketin tai energian etenemisnopeudesta, joka poikkeaa aallon vaihenopeudesta. Artikkelissa On waves propagated along the plane
surface of an elastic solid (188588 ) Rayleigh käsitteli mekaanisia pinta-aaltoja, jotka liittyvät
mm. seismologiaan [ks. Oldham ja Mohorovičíc].
Yhdessä William Ramsayn (1852-1916) kanssa Rayleigh pääsi argoniksi nimetyn kaasun jäljille (Argon, a new constituent of the atmosphere, 189589 ). Samanlaisia, kemiallisesti epäaktiivisia
(argon tulee kreikan sanasta laiska) kaasuja löydettiin muitakin. Kineettisen teorian [ks. Mayer,
Joule, Clausius ja Kelvin] avulla osoitettiin, että nämä jalokaasuiksi nimetyt aineet esiintyivät
muista ilmakehän kaasuista [ks. Berzelius] poiketen yhden atomin molekyyleinä: niiden hapetusluku on nolla [ks. Kekulé].
• Ramsay sai jatkotutkimuksistaan kemian Nobelin palkinnon vuonna 1904. Hän mm. eristi
aikaisemmin vain auringossa havaittua heliumia [ks. Ångström] eräästä mineraalista (On a
88 Proceedings
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gas showing the spectrum of helium, the reputed cause of D3 , one of the lines in the coronal
spectrum, 189590 ). Myöhemmin kaasun yllättävä alkuperäkin selvitettiin [ks. Rutherford].
Vuonna 1896 Wien [ks. Boltzmann] oli esittänyt (nykyisin nimeään kantavan) säteilylain mustan kappaleen [ks. Kirchhoff] säteilyspektrille. Vuonna 1900 Rayleigh havaitsi siinä ongelman ja
ehdotti korjausta, joka toimi hyvin etenkin suurilla aallonpituuksilla; pienillä aallonpituuksilla
Wienin kaava sopi mittauksiin yhä paremmin. Koska James Jeans [ks. Poincaré] teki Rayleighin kaavaan pienen korjauksen, sitä kutsutaan nykyään Rayleighin-Jeansin kaavaksi. Wienin ja
Rayleigh-Jeansin kaavoilla oli merkitystä kvanttimekaniikan synnyssä [ks. Planck].
Vuonna 1915 Rayleigh kehitti kaavan arvolle (engl. Rayleigh number), joka kuvaa konvektion [ks.
Thompson; Fourier] syntymisen todennäköisyyttä annetulle aineelle ja sen olotilalle. Esim. korkea
lämpötila ja alhainen viskositeetti [ks. Newton; Euler] edesauttavat konvektiota; osoittautui että
kiinteäkin aine voi konvektoitua [ks. Wegener ja Holmes].
• Agnes Pockels (1862-1935) tutki pintajännitystä [ks. Newton; Laplace] artikkelissaan Surface tension (189191 ). Hän mm. osoitti että saippua ja eräät muut aineet heikensivät veden
pintajännitystä.

8.51

Ludwig Boltzmann 1844 - 1906

Fyysikko, joka kaasujen kineettistä teoriaa [ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin; Maxwell] tutkiessa käynnisti statistisen mekaniikan tutkimuksen. Boltzmannin tulokset tukivat atomiteoriaa
[ks. Dalton], jota ei vieläkään oltu yleisesti hyväksytty [ks. Mach].
• Vuonna 1890 Boltzmann totesi teorian olevan kaikkein käytännöllisimmän asian [Kantin
esittämänä samaa väitettä on vaikeampi ottaa vakavasti]. Hän vastusti käsitystä että fysiikan teorioihin päätyneet todennäköisyydet olisivat tehneet alasta jotenkin arveluttavaa,
ja korosti todennäköisyyslaskennan eksaktia luonnetta.
Vuonna 1868 Boltzmann tarkensi Maxwellin esittämää molekyylien nopeusjakautumaa: näin syntyi Maxwellin-Boltzmannin yhtälö, joka otti huomioon hiukkasten keskinäisiä vuorovaikutuksia
[ks. van der Waals] ja ulkoisia, esim. gravitaation kaltaisia, voimia. Hän osoitti sen olevan kaikkein todennäköisimmän jakauman, johon muut jakaumat pyrkivät. Todennäköisyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä niiden tapojen lukumäärää, joilla molekyylit voivat järjestäytyä ilman
makroskooppisten ominaisuuksien muutoksia.
• Maxwellin-Boltzmannin statistiikka ei ’klassisena’ sovellu kvanttimekaniikkaa vaativille alkeishiukkasille [ks. Uhlenbeck ja Goudsmit].
Vuonna 1877 Boltzmann määritteli energian ’hyödyttömyyden’ eli entropian S systeemin epäjärjestykseksi, so. em. todennäköisyyden W mitaksi: S = k log W . Termodynamiikan toisen lain
mukaan luonto siis suosii epäjärjestystä. Myöhemmin entropia on liitetty myös informaatioon
[ks. Shannon ja Wiener].
• Esim. aineen olomuodoista nesteen entropia on pienempi kuin kaasun, mutta suurempi
kuin kiinteän aineen; kyse on molekyylien vapaudesta liikkua.
• Boltzmannin vakio k [ks. Gay-Lussac] liittää, paitsi todennäköisyyden entropiaan, niin
myös kaasuhiukkasten keskimääräisen kineettisen energian kaasun lämpötilaan. Todennäköisyystulkintaa on pyritty korvaamaan ’algoritmisella satunnaisuudella’.
Kemiallisissa reaktioissa entropia voi vähentyä ympäristön kustannuksella [ks. Gibbs]. Vastaavasti Boltzmann korosti auringon ja maapallon välistä lämpötilaeroa elämää, so. järjestystä, selitettäessä. Vaikka maapallo vastaanottaa auringon energiaa suurin piirtein yhtä paljon kuin säteilee
90 Proceedings
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takaisin avaruuteen, maailmankaikkeuden entropia kasvaa prosessissa: tietystä suunnasta tuleva
energeettinen säteily on epätodennäköisempää kuin yläilmakehän avaruuteen tasaisesti jakama
matalaenerginen (-19°C) säteily. Maapallo ei ole suljettu systeemi [ks. Heisenberg ja Schrödinger].
• Samuel Tolver Preston (1844-1917) oli julkaissut artikkelin On the possibility of explaining the continuance of life in the universe consistent with the tendency to temperatureequilibrium (187992 ). Boltzmann kannatti siinä esitettyä ajatusta, että entropian muutokset
olivat vain paikallisia, satunnaisia (jos kohta ihmisen mittakaavassa laajoja) fluktuaatioita.
Kokonaisuutena maailmankaikkeus olisi — ehkä äärettömän vanhana — saavuttanut termodynaamisen tasapainotilan ja maksimaalisen entropian. Nykyään ajatellaan, että maailmankaikkeuden alkuräjähdyksessä saama entropiamäärä oli alhainen ja se olisi siten vielä
’elossa’.
– Nykyisin termi ’Boltzmannin aivot’ viittaa taustakohinasta täysin sattumalta syntyneeseen tietoisuuteen, joka kuvittelee olevansa kuin kuka tahansa meistä, elossa ja
vuorovaikutuksessa muun maailman kanssa. Kyse on siis spontaanisti syntyneestä simulaatiosta. Tässä kaikkea mahdollista [ks. Zenon ja Khrysippos] luo ääretön [ks.
Cantor] aika; vähän samalla tavalla on käsitelty ääretöntä avaruutta [ks. Hubble].
• Fotosynteesi [ks. Priestley ja Ingenhousz; Fischer; N. T. de Saussure; Calvin ja Mitchell]
muuttaa auringon energian kemialliseen muotoon, jossa se on paremmin hyödynnettävissä
kuin pelkkänä lämpötilaerona [kuten ilmastossa, ks. Thompson]. Eläimet muuttavat syömänsä matalan entropian ravinnon korkean entropian lämmöksi ja muiksi jätteiksi. Elämää
ei kuitenkaan voi määritellä pelkästään entropian lisääntymisen kautta, koska silloin tuli
ja pyörremyrskytkin olisivat elossa.
Vuonna 1884 Boltzmann osoitti mustan kappaleen [ks. Kirchhoff; Rayleigh; Planck] säteilyn vuon
olevan verrannollinen lämpötilan neljänteen potenssiin. Kaavan avulla voitiin laskea auringon
pintalämpötila. Wilhelm Wien (1864-1928), joka sai fysiikan Nobelin palkinnon 1911 [ks. myös
Rayleigh], määritteli mustalle kappaleelle nimeään kantavan siirtymälain 1893. Sen mukaan lämpötilan ja emissiospektrin huipun aallonpituuden tulo on vakio: huippu siirtyy kohti pidempiä
aallonpituuksia lämpötilan laskiessa. Kaavan avulla voi laskea tähtien pintalämpötiloja niiden
väristä. Molemmat lait liittyvät myös kasvihuoneilmiöön [ks. van’t Hoff ja Arrhenius].
• Koska Joseph Stefan (1835-1893) oli löytänyt vuonna 1879 kokeellisesti saman riippuvuuden
kuin Boltzmann, lakia kutsutaan nykyään joko Stefanin laiksi tai Stefanin-Boltzmannin
laiksi.
• Stefan arvioi auringon pintalämpötilaksi n. 6000 K, ja Wienin laki antoi tähtien lämpötilojen vaihteluväliksi n. 3000-30000 K [ks. Eddington].
• Stefanin-Boltzmannin lain mukaan auringon säteilyvuo ei riitä selittämään maanpinnan
keskimääräistä lämpötilaa, n. 15°C. Ongelman ratkaisee se, että Wienin siirtymälain mukaan maapallo säteilee energiaa eniten n. 10 mikrometrin aallonpituudella, so. infrapunaisella alueella [ks. Herschel].

8.52

Friedrich Nietzsche 1844 - 1900

Filosofi, joka vaikutti eksistentialismin [ks. Kierkegaard; Heidegger; Sartre] ja postmodernismin [ks. Foucault ja Derrida] kehitykseen. Kierkegaardin (jonka töitä hän ei tuntenut) tavoin
Nietzsche oli kirjallinen filosofi. Hänen ajattelunsa ei muodostanut loogista rakennelmaa, vaan
koostui kiihkeistä mielipiteistä tyyliin ”Ainoa arvo on elämä itse”, ”Lopullista totuutta ei ole”,
”Mikä ei tapa, tekee vahvemmaksi” ja ”Vakaumukset ovat valheitakin pahempia totuuden vihollisia”.
Teoksessa Tragedian synty (Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, 1872; toinen
painos Die Geburt der Tragödie. Oder: Griechenthun und Pessimismus, 1886) Nietzsche etsi
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kulttuurin alkuperää kahdesta [ei-biologisesta, ks. Mandeville] evolutiivisesta voimasta: toinen
välittää hyödyllistä teknologista osaamista [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin] ja toinen luo ryhmän
yhtenäisyyttä vahvistavia traditioita [ks. Durkheim]. Vastaavasti taiteen taustalla on kaksi tapaa
paeta todellisuutta, unet [ks. Aristoteles; Cicero; Freud] ja päihteet [ks. Ötzi; Penfield ja Sperry;
aivojen kritikaalisuudesta, ks. Cajal ja Sherrington].
• Unet ja päihteet yhdistyvät Nietzschen suosikkitaidemuodossa, kreikkalaisessa tragediassa
[ks. Aiskhylos, Sofokles ja Euripides], jonka Sokrates tuhosi!
Unet liittyvät kreikkalaiseen valon ja auringon jumalaan Apolloon ja eeppiseen runouteen [ks.
Homeros]. George T. W. Patrick (1857-1949) ja J. A. Gilbert (1867-1948) tutkivat pitkällisen
valvomisen tuottamia hallusinaatiota (On the effects of loss of sleep, 189693 ). Unitutkimus alkoi
kehittyä [ks. Piaget; Penfield ja Sperry].
• Pariinkin ranskalaiseen runoilijaan on liitetty tarina, jonka mukaan he nukkumaan mennessään laittoivat oveen ”Ei saa häiritä: runoilija työssään” –kyltin.
• Manaseina [ks. Fischer] oli osoittanut, että jatkuva unen puute on koirille kuolemaksi (Le
Sommeil, tiers de notre vie, 1892).
Päihteet liittyvät viinin jumalaan Dionysokseen ja musiikkiin [ks. Jung]. Teoksessa Iloinen tiede
(Die fröhliche Wissenschaft, 1882) Nietzsche jopa samaisti päihteiden historian korkeakulttuurin
historiaan [ks. myös Ibn Khaldun]. Tietoisuuden [ks. Descartes; James; Frege] hän selitti tarpeella
kommunikoida [Hobbes oli ennakoinut samaa ajatusta]. Ei-sosiaalisella eliöllä ei ole tarvetta
tietoisuudelle.
• Puritaaniset antropologit olivat haluttomia myöntämään päihteiden merkityksen luonnonkansoille [ks. Durkheim; Lévi-Strauss].
Nietzschen tunnetuin teos on Näin puhui Zarathustra (Also sprach Zarathustra, 1885), jonka
pohjalta Richard Strauss (1864-1949) sävelsi orkesteriteoksen 1896. Teoksessa Hyvän ja pahan
tuolla puolen (Jenseits von Gut und Böse, 1886) Nietzsche pilkkaa ’hatusta vedettyjä’ synteettisiä a priori arvostelmia [ks. Kant]. Hän vertasi Kantia (ja tämän ”Vermöge eines Vermögens”
lausahdusta) Molieren Tartuffe-näytelmän tohtoriin joka, selittäessään oopiumin kykyä nukuttaa
ihminen, sanoi sen sisältävän ’nukuttavaa kykyä’.
Moraalihistoriasta Nietzsche käytti termiä genealogia. Teoksessa Moraalin alkuperästä (Zur Genealogie der Moral, 1887) hän esitti, että antiikin ’herrakulttuurin’ aidot hyveet olivat kristinuskon myötä korvautuneet ’orjakulttuurin’ näennäishyveillä, kuten säälillä [ks. Aristoteles; Schopenhauer]. Nyt kuitenkin ”Jumala on kuollut” ja maailma eli nihilismin aikaa ilman Jumalan
antamia arvoja [vrt. Hobbes]. Tämä ei ollut Nietzschen mieleen, ja hän haastoi ihmiset luomaan uudet arvot; tästä löytyy yhteys eksistentialismiin. Hän etsi kärsimyksestä pelkällä tahdon
voimalla — biologisen evoluution [ks. Darwin] sijaan — esiin nousevaa uutta yli-ihmistä (saks.
Übermensch), jossa yhdistyvät Goethe ja Napoleon. Idealistifilosofien [ks. Hegel] tavoin Nietzsche
ihannoi sotaa.
• Vaikka Nietzsche syytti muita kyvyttömyydestä nähdä arvojen historiallisuus, moraalin
alkuperää tutkittiin paljon [Hume; Smith; Darwin; James; Westermarck], ja Smith oli jopa
selittänyt, miksi moraalin oli ollut pakko muuttua yhteiskunnan mukana.
– Se että moraali rakentuu biologisista, sosiologisista ja jopa satunnaisista syistä oli
ymmärretty jo pitkään [ks. Aristoteles].
• Baudelairen [ks. James] mukaan kunnioitusta ansaitsevat vain papit (jotka tietävät), soturit
(jotka tappavat) ja runoilijat (jotka luovat). Papit jotka tietävät!?
• Yli-ihmistä tavoitteli myös eugeniikka [ks. Rochau ja Renan; Spencer ja Galton] ja New Age
–tyylinen [ks. Holyoake; Haber] venäläinen kosmismi [ks. Holyoake; Shannon ja Wiener].
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Nietzsche hyökkäsi eurooppalaista, järkeen perustuvaa kulttuuria vastaan; tästä löytyy yhteys
postmoderniin retoriikkaan [ks. Dewey]. Tieto merkitsi hänelle samaa kuin vallanjano [ks. Kropotkin; Weber]. Nietzschen tropologisen totuusmääritelmän mukaan totuus on kulttuurista riippuvainen ”metaforien, metonymioiden ja antropomorfismien liikkuva armeija” [kyse on retoriikan
troopeista ym.; ks. Bodin]. Ihmiset heijastavat ruumiin- tai sieluntilansa ulkoiseen todellisuuteen
ja antropomorfisoivat sen illuusioita luoden; tämä on tunnestautumisteoria. Näin todellisuuskin lähenteli jo taidetta: ”Meillä on taide, jotta totuus ei meitä tuhoaisi”. Nietzsche näki järjen
aikakauden lopun jo lähestyvän [ks. Spengler ja Toynbee].
• Toisaalta Nietzsche analysoi ajattelua vuorovaikutuksena todellisuuden kanssa [vrt. Schlegel ja Schelling], ja korosti tiedostamattoman ajattelun [eli kognitiivisen alitajunnan, ks.
Leibniz; Wundt; James; Poincaré] merkitystä.
Nietzschen mukaan Richard Wagnerin (1813-1883) musiikki enteili uutta ’traagista’ aikaa. Jo
Christoph Willibald Gluck (1714-1787) oli esittänyt, että oopperan ydin on sen libretossa. Oopperoillaan Wagner tavoitteli kokonaistaideteosta (saks. Gesamtkunstwerk), ja kirjoitti myös omia
librettoja [vaikutteita tuli mm. Schopenhauerin filosofiasta]. Eduard Hanslick (1825-1904), joka
vastusti ajatusta musiikista tunteiden tulkkina [ks. Aristoteles], puolusti muutenkin sen erityisyyttä teoksessa Musiikille ominaisesta kauneudesta (Vom Musikalisch-Schönen, 1854). Hänen
mukaansa tärkeää on ”henkinen tyydytys, jota kuulija kokee seuratessaan valppaasti säveltäjän
aikomuksia ja kiirehtiessään niiden edelle huomatakseen odotustensa välillä toteutuvan ja välillä
taas tulevan miellyttävästi petetyksi”. Tosin myös tähän yllätyksellisyyteen on liitetty tunteita
[ks. Collingwood].
• Kokonaistaideteos-ajattelu intellektualisoi taidetta [ks. Dewey; Boas ja Landtman]. Tai
tarkemmin tekee siitä teoreettista, kun Hanslick korostaa kognitiivisuutta, musiikin kykyä
resonoida aivojen luonnollisen toiminnan kanssa.
• Hanslickin formalistisen ajattelun [ks. Kant; Hegel; Bahtin ja Jacobson] mukaan musiikilliset ideat ovat muotoja, itse teoksen henkistä sisältöä. Hän ei kieltänyt etteikö säveltäjä voisi
hyödyntää tunteitaan ja etteikö teos nostattaisi kuulijassa tunteita. Sävellystyö itsessään
ei kuitenkaan voi välittää tiettyjä tunteita [ks. Beardsley].
– Heinrich Schenkerin (1868-1935) musiikkianalyysi sai vaikutteita Hanslickin työstä.
Hän mm. etsi musiikin syvärakenteita.
• Etnografia, folkloristiikka [ks. Mercator] ja vertaileva musiikkitiede kiinnostuivat eurooppalaisesta kansanmusiikista ja ’maailmanmusiikista’, joita Hanslick ei arvostanut. Etnomusikologia alkoi tutkia maailmanmusiikkia sosiologisella ja kulttuurisella painotuksella.
Musiikin ja tanssin yhteisöä tukeva funktio kiinnosti myös sosiologiaa [ks. Durkheim].
– Musiikkitiede (musikologia) jakaantuu etnomusikologiaan, joka tutkii musiikin sosiaalista puolta, ja yleiseen musiikkitieteeseen, joka painottaa musiikin teoriaa, historiaa
ja analyysiä.
• Leo Tolstoi (1828-1910) piti taiteilijoita omien, jo valmiiksi tiedostettujen, lähinnä uskonnollisten, tunteidensa välittäjinä (Mitä taide on?, 1898).
• Jacques Offenbach (1819-1880) kehitti oopperaa kevyempää operettia [ks. Dewey].

8.53

Georg Cantor 1845 - 1918

Matemaatikko, joka kehitti joukko-opin (engl. set theory) teorian ja uutta äärettömyyden lukuteoriaa, transfiniittista aritmetiikkaa.
• Matematiikan filosofiassa Cantor oli lähinnä platonisti [ks. Frege; Gödel ja Tarski] ja sai
vastaansa intuitionistit [ks. Poincaré]. Äärettömyyden filosofian lisäksi häntä kiinnosti sen
teologia!
Cantorin — ja eräiden muiden aikalaisten — töiden perusteella näytti, että eräistä matematiikan sisäisistä ristiriidoista voitaisiin päästä joukko-opin avulla vihdoin eroon [ks. Hilbert; Russell]. Valitettavasti uusi matematiikka toi mukanaan myös uusia ongelmia, kuten esim. Cantorin
paradoksin.
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• Ernst Zermelo (1871-1953) aksiomatisoi joukko-opin (Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre I, 190894 ). Abraham Fraenkelin (1891-1965) täydennyksen jälkeen
on puhuttu ZF:n aksioomista (Zu den Grundlagen der Cantor-Zermeloschen Mengenlehre, 192295 ). Zermalon valinta-aksiooma täydentää sitä samalla tavalla kuin geometriassa
paralleeliaksiooma täydentää perusaksioomia [ks. Eukleides; Riemann].
Jo Galileo oli huomannut äärettömyyden käsitteeseen liittyviä ongelmia. Cantor osoitti, että
rationaali- ja algebrallisten lukujen [ks. Pythagoras] joukko on numeroituva, mutta esim. reaalilukujen joukko on ylinumeroituva (Über eine Eigenschaft des Inbegriffes aller reellen algebraischen Zahlen, 187496 ). Näin on olemassa eriasteisia äärettömyyksiä, eivätkä kaikki ole vain
’potentiaalisia’ [ks. Aristoteles; Eukleides]. Cantor määritteli äärettömän joukon miksi tahansa
kokoelmaksi, jossa objektit voidaan asettaa yksi-yhteen vastaavuussuhteeseen sen itsensä jonkin
osajoukon objektien kanssa.
• Cantor todisti uudestaan transsendenttilukujen olemassaolon [ks. Liouville]: koska reaalilukuja oli enemmän kuin algebrallisia lukuja, täytyi olla olemassa ei-algebrallisia reaalilukuja,
jotka oli nimetty transsendenttiluvuiksi.
• Spekulatiivisessa fysiikassa äärettömyyden käsite on tuottanut erikoisia ajatuskulkuja [ks.
Boltzmann; Hubble].

8.54

Thomas Alva Edison 1847 - 1931

Keksijä ja innovaattori. Edisonin laboratoriot ovat varhainen esimerkki yritysten tutkimuksesta
ja (tuote)kehityksestä (T&K, engl. research and development, R&D) ja sen vaikuttavuudesta
[ks. Peirce].
• AT&T-yhtiön Bell Labs oli 1920-luvulta alkaen tärkeä teknologian kehityslaboratorio.
Edison muistetaan hehkulampusta vuodelta 1879 ja siihen liittyvästä ensimmäisestä isosta [tasavirtaisesta, vrt. Tesla] sähkölaitoksesta vuodelta 1882. Vaikka hehkulampulla oli jo pitkä historia
[ks. Franklin] ja sen idealla noin 20 eri keksijää, vasta Edison kehitti kelvollisen hehkulangan ja
sähkövalolle toimivan logistiikan. Tässä hän oli enemmän innovaattori kuin keksijä [erosta, ks.
Schumpeter ja Hayek].
• Toisin kuin muut, Edison tutki tuhansia ja taas tuhansia materiaaleja saadakseen kuluttajatuotteessa riittävän hyvin kestävän hehkulangan: ”Invention is 1 per cent inspiration
and 99 per cent perspiration”.
• Sähkövalo muutti kaupunkeja siinä missä sähköhissit tai -junat [ks. Simmel].
Vuonna 1880 Edison tutki Julius Plückerin (1801-1868) vuonna 1858 löytämää ja myöhemmin
katodisäteiksi kutsuttua ilmiötä. Tämä inspiroi Flemingiä [ks. Hertz] luomaan diodin [ks. myös
Röntgen; tyhjiöputkien varhaisimmasta historiasta, ks. Franklin]. Säteilyssä oli kyse elektroneista
[ks. Thomson].
• Edmond Becquerel [ks. Tesla] oli löytänyt tyhjiöputkeen liittyvän termisen (engl. thermionic) emission vuonna 1851. Vuonna 1858 Plücker osoitti, että se aiheutti fluoresenssia [ks.
Boyle] putken lasissa, ja että magneetti vaikuttaa siihen.
Vuonna 1877 Edison kehitti mikrofonin ja gramofonin esiasteen, fonografin, jota hyödynnettiin
mm. fonetiikassa [ks. Broca ja Wernicke]. Hän kehitti myös puhelinta mutta hävisi Alexander
Graham Bellille (1847-1922), joka patentoi sen vuonna 1876 [informaatiosta, ks. Shannon ja
94 Mathematische
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Wiener]. Syntyi verkostovaikutus (engl. network effect): mitä enemmän uusia puhelimia otettiin
käyttöön, sitä arvokkaammaksi se tuli uudelle asiakkaalle (nykyisten some-alustojen monopoliasema perustuu tähän). Verkostovaikutus on eräänlainen peilikuva tuotannollisesta skaalaedusta
[ks. Smith; Mill]: tuotantokulujen laskun sijaan ostajan maksuhalu kasvaa. Kyse on yhdenlaisesta
kilpailuedusta [ks. Burke].
• Vuonna 1857 Édouard-Léon Scott de Martinville (1817-1879) oli patentoinut ääntä tallentavan fonoautografin, jossa ei kuitenkaan ollut äänen toistomahdollisuutta: pyrkimys oli
tutkia ääniaaltoja konvertoimalla niitä visuaaliseen muotoon.
• Verkostovaikutukset ovat eräänlaisia ulkoisvaikutuksia [ks. Fisher ja Keynes]. Englannin
kielessä voidaan käyttää termiä ’network externality’.
Ennustettiin, että puhelin tekisi kasvokkain tapahtuvasta vuorovaikutuksesta ja kaupungeista
turhia [vrt. Marshall; Simmel]. Vuonna 1889 Verne [ks. Nobel] esitti hieman maltillisemmin,
että videokonferenssit tulisivat lopettamaan liikematkailun. Vaikka tällaiset ennustukset eivät
ole realistisia, matkustaminen voi olla paitsi haitallista niin usein myös turhaa [ks. Solow].
• Ihmiset esim. lukevat toistensa luotettavuutta parhaiten fyysisessä vuorovaikutuksessa, koska arvioinnissa tärkeät aidot tunteet ei aina ole luettavissa pelkistä kasvoista [ks. Darwin].
Vuonna 1877 Eadweard Muybridge (1830-1904) valokuvasi [ks. Herschel ja Whewell] kuvasarjan,
joka todisti hevosen kaikkien jalkojen olevan ravin aikana hetkittäin irti maasta. Filmirulla, jota George Eastman (1854-1932) kehitti vuonna 1884, teki tällaisesta nopeasta valokuvauksesta
helpompaa. Sen taustalla oli puolestaan John Wesley Hyattin (1837-1920) nitroselluloosasta [ks.
Nobel] kehittämä selluloidi, joka oli ensimmäinen teollinen muovi [ks. Haber]. Vuonna 1888 Edison kehitti [vielä alkeellista, ks. myös Wheatstone] elokuvateknologiaa; äänielokuva syntyi 1927
[ks. Dewey].
• Philip Glassin sävellystyö The Photographer (1982) kertoo Muybridgen elämästä.
• Ensimmäisiä elokuviksi kutsuttavia teoksia ovat Lumièren veljesten (Louis 1864-1948 ja
Auguste 1962-1954) lyhytfilmit vuodelta 1895, esim. La Sortie des Usines Lumière. Uudesta
teknologiasta kehittyi ’seitsemäs taide’, kun Edwin S. Porter (1870-1941) otti käyttöön
leikkauksen vuonna 1903 [ks. myös Bahtin ja Jacobson]. Varhaisen mestariteoksia oli David
Wark Griffithin (1875-1948) Kansakunnan synty (1915).
– Perinteiset taiteet ovat teatteri, kirjallisuus, musiikki, maalaustaide, kuvanveisto ja
arkkitehtuuri.
• Étienne-Jules Marey (1830-1904), joka oli yksi modernin biomekaniikan uranuurtajia [ks.
Harvey], hyödynsi työssään jo elokuvaa.
• Alexander Parkesin (1813-1890) samaan aikaan keksimä parkesiini oli heikkolaatuista muovia. 1880-luvulla Louis-Marie Hilaire Bernigaud de Chardonnetin (1838–1924) tekemä viskoosi menestyi paremmin. Koska sitä tehdään luonnon polymeeristä [ks. Berzelius], selluloosasta [ks. Brunel], kyse on puolisynteettisestä nk. muuntokuidusta [synteettisistä kuiduista,
ks. Carothers ja Woodward].
– Parkesiini syttyi herkästi. Sama päti selluloidiin, joka korvattiin 1950-luvulla turvallisemmalla selluloosa-asetaatilla.
• Muovin kehittämisellä oli tilausta, koska ymmärrettiin että esim. biljardipalloja tai pianon
koskettimia ei voinut loputtomiin valmistaa norsunluusta.
Park Benjamin Jr. (1849–1922) kiinnitti huomiota siihen, että etenkin sähkön tutkimuksen alalla
[ks. myös Hertz] useimmilla keksinnöillä on useita samanaikaisia keksijöitä (The Age of Electricity, 1886). Tietty aikakausi voi olla kypsä jollekin määrätylle innovaatiolle [ks. Schumpeter ja
Hayek].
• Vuonna 1922 William F. Ogburn (1886-1959) ja Dorothy S. Thomas (1899-1977) laativat
148 lähes yhtaikaisen (minkä tahansa alan) keksinnön listan. Yksi esimerkki on kaukoputki
[ks. Galileo].
• Innovaatiot syntyvät usein myös pitkän ajan kuluessa lukuisten eri lähteistä tulevien pienten parannusten kumuloituessa [vrt. Tylor, Tarde ja Baldwin].
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Gottlob Frege 1848 - 1925

Loogikko [ehkä tärkein sitten Aristoteleen, ks. Boole; Peirce], jonka mielestä (sinällään tärkeä)
epistemologia oli saanut liian suuren merkityksen filosofian perusteissa [ks. Descartes]. Frege
tutki sekä aritmetiikkaa että kieltä logiikkaan perustuen. Hän vaikutti loogisen semantiikan ja
yleisemmin analyyttisen filosofian syntyyn [ks. Ockham; Russell; Carnap]. Samoihin aikoihin
Franz Brentano (1838-1917) kehitti fenomenologiaa [ks. Husserl].
• Epäeuklidisen geometrian [ks. Riemann] muuttamaa matematiikkaa oltiin redusoimassa
(’palauttamassa’) kokonaislukujen aritmetiikkaan. Yksi varhaisimpia aritmetisoijia oli Leopold Kronecker (1823-1891), jonka motto oli ”Jumala teki kokonaisluvut; kaikki muu on ihmisen kädessä”. Matematiikan filosofiassa aritmetisointi liittyi intuitionismiin [ks. Poincaré].
Frege halusi tutkia olisiko mahdollista ottaa vielä yksi askel alaspäin, kohti logiikkaa [kuten
Leibniz oli ehdottanut]; tätä kutsutaan logisismiksi [vrt. Mill].
Teoksessa Begriffsschrift (Käsitekirjoitus, 1879) Frege aksiomatisoi konnektiiveja hyödyntävän
propositiologiikan [eli lauselogiikan, ks. Zenon ja Khrysippos; Ockham]. Hugh MacColl (18311909) teki vastaavaa työtä 1877-79. Hän pohjusti myös modaalilogiikan [ks. Aristoteles; Abélard;
Ockham] uutta tuloa [ks. Russell].
• Propositiolle [ks. Abélard] sälytettiin yhä enemmän ’tehtäviä’ [ks. Russell]. Esim. käsitys
tiedosta analogisena näkemiseen tai muuhun aistimiseen [ks. Locke] korvautui propositionaalisella käsityksellä [ks. Kant].
• Propositioon — kuten myös käsitteen käsitteeseen — liittyy ontologisia ongelmia [ks. Carnap; Quine].
Samassa teoksessa Frege aksiomatisoi myös aivan uuden logiikan, ensimmäisen kertaluvun predikaattilogiikan [ks. Peirce]. Predikaatit määriteltiin funktionaalisiksi, so. epätäydellisiksi propositioiksi tyyliin ’x juoksee’. Ne siis yleistävät lauseita. Konnektiivien rinnalle logiikkaan tulivat
kvanttorit [ks. Boole] ∀ (kaikille) ja ∃ (jollekin eli ’on olemassa’), joilla ensimmäisessä kertaluvussa sidotaan vain yksilöolioita. Lauseessa voi olla useampi kuin yksi kvanttori, esim. ”Kukaan ei
tiedä kaikkea”. Tämä loi pohjaa ohjelmointikielille [ks. Babbage; Turing; von Neumann; Chomsky], mutta inspiroi myös (monimutkaisempaa) luonnollisten kielten tutkimusta. Yksi uusista
havainnoista oli, että luonnollisen kielen ’olla’ verbillä on neljä loogiselta muodoltaan erilaista
merkitystä [ks. Kant]: (1) identiteetti, (2) olemassaolo, (3) ominaisuuden liittäminen yksilöön, ja
(4) joukon sisältyminen toiseen.
• Kunnia ensimmäisen kertaluvun predikaattilogiikan määrittelemisestä annetaan usein Fregelle ja Russellille yhdessä [ks. myös Hilbert]. Tätä logiikkaa on kutsuttu myös alkeislogiikaksi ja — koska se liittyy kvanttoreihin — kvantifikaatioteoriaksi. Ontologiassa se edustaa nominalistista [ks. Zenon ja Khrysippos; Ockham; Quine; Sellars] suuntausta, koska
predikaatit muodostavat yksilöolioiden toteuttamina yksilöllisiä asiantiloja: (∃x)F x.
– Toisessa kertaluvussa (∃F )F x kvantifioinnin ajatellaan viittaavan abstraktien olioiden
kuten ominaisuuksien ja propositioiden olemassaoloon. Tätä ongelmaa on yritetty
kiertää erilaisella kvantifioinnin tulkinnalla.
• Esim. plus-merkki varaa molemmilta puoliltaan tyhjän paikan ja toimii funktionaalisesti
eli luo ko. paikkoihin sijoitettujen lukujen summan.
• Myöhemmin osoitettiin, että predikaattilogiikan aksiomatisointi on täydellinen eli sen syntaksi ja semantiikka vastaavat toisiaan [ks. Gödel ja Tarski]. Jotkut rajoittavat logiikan
tällä perusteella vain predikaattilogiikkaan [ks. Quine].
Matematiikkaan Frege tarttui teoksissa Die Grundlagen der Arithmetik (1884) ja Die Grundgesetze der Arithmetik (I, 1893; II, 1903). Hän määritteli luonnolliset luvut [Cantorin] joukko-oppia
mukaillen. Esim. luku 4 on kaikkien niiden luokkien luokka, joissa on neljä alkiota. Russell löysi
järjestelmästä ongelmia, joita Frege piti erittäin vakavina, mutta joita Russell itse pyrki omassa
työssään kiertämään. Fregen mukaan luvut ja funktiot (ja jopa propositiot) asuttivat ’kolmatta maailmaa’ ihmismielen ja materian ulkopuolella [ks. Gödel ja Tarski; Popper]. Formalistit
vastustivat tällaista platonista realismia [ks. Hilbert].
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• Lause ’Jupiterilla on neljä kuuta’ ei predikoi Jupiterille ominaisuutta ’omaa neljä kuuta’,
vaan predikoi käsitteestä ’Jupiterin kuu’ ominaisuuden ’omaa neljä instanssia’. Tällainen
analyysi paljastaa lauseen todellisen loogisen muodon [ks. Russell]. Se mm. luo analogian
lukumäärien ja olemassaolon välille [ks. Gassendi], mikä tekee mahdolliseksi sanoa esim.
että ’yksisarvista ei ole olemassa’, so. yksisarvisen käsitteellä ei ole instanssia.
– Vielä Alexius Meinong (1853-1920) argumentoi, että tyhjiä ilmauksia (ks. myös alla)
ei ole, vaan yksisarvisen kaltaisilla olioilla ei vain ole olemassaolon ominaisuutta [ks.
Parmenides ja Zenon].
• Fregen seuraajat ovat puolustaneet numeroiden olemassaoloa vähemmän platonisella ontologialla [ks. Carnap].
Frege kritisoi yleisemminkin ’psykologismia’, so. yrityksiä redusoida logiikkaa, matematiikkaa
ja myös filosofiaa psykologiaan: käsitteitä selventävää filosofiaa ei voi korvata empiirisellä tutkimuksella [vrt. Quine]. Mentaalisten tilojen ongelma on niiden yksityisyys. Vastaavasti kieli ja
ajattelu eivät [kontra Kant; Boole] perustuneet logiikkaan [ks. Simon ja Arrow].
• Psykologismia olivat edustaneet esim. Jakob Fries (1773-1843) ja Friedrich Beneke (17981854).
Frege tutki logiikkansa avulla myös semantiikkaa, mm. Über Sinn und Bedeutung (189297 ). Vaikka viittaavien termien (engl. singular term) merkitys näytti liittyvän niiden referenttiin eli tarkoitteeseen (saks. Bedeutung), Fregelle tämä ei riittänyt. Esim. nimillä Hesperos ja Fosforos
[ilta- ja aamutähti, ks. Parmenides ja Zenon] on sama tarkoite, planeetta Venus, mutta eri mieli
(saks. Sinn, engl. sense). Intensionaalisuus [ks. Tuomas; Mill] liittyy tähän (ks. myös alla). Sana ilmaisee mielen, joka Fregelle riittää merkitykseksi. Mieli määrittää myös tarkoitteen, joka ei
kuitenkaan ole pakollinen; em. yksisarvisen kaltaisilla ’tyhjillä’ ilmauksilla on mieli mutta ei tarkoitetta. Vaikka mieli pitää sisällään tavan jolla tarkoite esitetään (engl. mode of presentation),
Fregelle termin mieli ei ollut psykologinen käsite. On myös sanottu, että mieli representoi jonkin tarkoitteen ominaisuuden. Termit ilta- ja aamutähti tulkitaan usein määräisiksi kuvauksiksi
[engl. definite description, ks. Russell].
• Viittaavia termejä ovat henkilöiden, paikkojen ym. erisnimet, määräiset kuvaukset tyyliin
’Suomen presidentti’, ja yksikölliset persoona- ja demonstratiivipronominit (minä, sinä,
hän, tämä, tuo, se).
• Mieli määrittää tarkoitteen olemalla jonkin olion käsite, abstrakti representaatio [ks. Aristoteles; Descartes; Locke; Hume; Peirce].
• Esim. ratsastajilla ja eläintieteilijöillä on erilaisia — termin mieltä laajempia — mentaaleja
assosiaatioita [’konseptioita’, ks. Locke] hevosista.
Lauseiden merkitys liittyy niissä esitettyyn ajatukseen (Gedanke), jonka komponentteja sanojen
mielet ovat. Tätä Frege kutsui nyt lauseen mieleksi. Lauseen tarkoitteeksi Frege määritteli totuusarvon; tämä siis sen lisäksi, että lauseen esittämällä ajatuksella — so. propositiolla — on, tai
ainakin voi olla, totuusarvo. Mahdollisten maailmojen [ks. Leibniz] semantiikassa ajatusta/propositiota/mieltä alettiin kutsua intensioksi ja totuusarvoa/tarkoitetta ekstensioksi [ks. Carnap].
Totuudesta Frege puhui redundanssiteorian [ks. Aristoteles] kaltaisesti: lause ”S on totta” esittää
saman ajatuksen kuin lause ”S” [ks. Ramsey; Tarski ja Gödel].
• Lausuma sitoo lauseen ja sen merkityksen esittäjänsä johonkin tekoon. Lause on jotain fyysistä, lausuttua tai kirjoitettua, ja propositio on sen abstraktimpi merkitys. Fregen ajattelussa propositiot ovat — toisin kuin psykologiset ideat (ks. yllä) — ’julkisia’. Tätä platonismia voi lieventää huomioimalla triviaalilla tavalla julkiset lauseet.
Fregen kontekstiperiaatteen mukaan sanojen merkitys riippuu lausekontekstista, ja kompositionaalisuusperiaatteen mukaan lauseen merkitys riippuu sen osien merkityksestä. Jälkimmäinen
97 Zeitschrift
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selitti kielen produktiivisuutta, so. kykyä esittää aivan uudenlaisia ajatuksia [ks. Herder ja Humboldt; Chomsky]. Totuusfunktio liittyy totuusarvon antamiseen konnektiiveilla yksinkertaisista
lauseista kootuille monimutkaisille väitelauseille [totuusarvotaulukoista, ks. Wittgenstein].
• Yleistäen analyyttisen filosofian kova siipi [ks. Russell; Carnap] suosi kompositionaalisuutta
kontekstin kustannuksella, ja pehmeä siipi [ks. Moore] kontekstia kompositionaalisuuden
kustannuksella.
Jos termi asetetaan lainausmerkkeihin, se viittaa — normaalin tarkoitteen sijaan — alkuperäiseen termin mieleen. Samoin lausetta lainatessa tarkoite siirtyy totuusarvosta lauseen mieleen.
Läpinäkymättömässä (engl. opaque) kontekstissa lauseen osan totuusarvo ei vaikuta koko lauseen
totuusarvoon; esim ”Minni sanoi että kuu on tehty juustosta”. Tähänkin liittyy em. intensionaalisuus [ks. Quine].
• Englanninkielessä otettiin myöhemmin käyttöön käsite ’use/mention distinction’ kuvaamaa
tätä erottelua.
• Esimerkkejä intensionaalisuudesta (eli epäekstensionaalisuudesta):
– Lause ’Mark Twain kirjoitti Huckleberry Finnin seikkailut’ on tosi, ja — koska Twain
oli Clemensin salanimi — totuusarvo säilyy muutoksessa ’Samuel Langhorne Clemens
kirjoitti Huckleberry Finnin seikkailut’. Intensionaalisuus astuu kuvaan mukaan, jos
ei tiedä salanimestä. Tällöin lauseesta ’Uskon että Twain kirjoitti Huckleberry Finnin
seikkailut’ ei seuraakaan ’Uskon että Clemens kirjoitti Huckleberry Finnin seikkailut’.
– Jos lause ’Mark Twain kirjoitti Huckleberry Finnin seikkailut’ on tosi, voidaan päätellä että ’On olemassa joku joka kirjoitti Huckleberry Finnin seikkailut’. Intensionaalisuus astuu kuvaan, kun huomaamme että lauseesta ’Uskon että joulupukki asuu
Korvatunturilla’ ei totenakaan seuraa että joulupukki olisi olemassa.
Fregen vuoden 1892 teoria edustaa loogista semantiikkaa. Muiden formaalien semantiikkojen
tapaan sekin tavoittelee ajattelulle ja kielelle suoraa relaatiota ulkomaailmaan. Tätähän Fregen
tarkoite edustaa, vaikka hän ei sitä (nykyiseen tapaan) merkitykseksi kutsunutkaan. Toisaalta,
vaikka Frege yritti objektivoida myös ilmausten mieltä, hän myönsi että luonnollisissa kielissä
niiden jonkinasteinen subjektiivisuus on — paitsi valitettavaa — myös väistämätöntä. Tämä
tuki ajatusta merkityksistä aivoissa sijaitsevina entiteetteinä [ks. Locke]. Lisäksi erisnimille Frege
pohjusti kuvausteoriaa: esim. ’Aristoteles’ on lyhennys määräisestä kuvauksesta tyyliin ’Platonin
paras oppilas’. Tässä uhkaa ääretön regressio: mistä Platon on lyhennys?
• Myös malliteoreettinen [ks. Gödel ja Tarski] semantiikka on formaalista [ks. myös Carnap].
• Filosofiset teoriat sopivat harvoin täysin niitä erottelemaan luotujen ’leimojen’ alle, ja
Fregeäkin on tulkittu myös pragmatistisemmin.
Frege käsitteli myös näkökulmasta riippuvaisten kielimuotojen, indeksikaalien, semanttisia ongelmia (Der Gedanke, 191898 ). Tämä johti myöhemmin (muiden toimesta) semantiikkaan, jossa
mieli (siis Sinn) jaettiin — ehkä jo hieman epätoivoisesti — kahteen osaan. Vaihtoehtoiset teoriat
— suorat viittaukset [ks. Mill] ja kausaalis-historiallinen teoria [ks. Peirce] — veivät merkitystä
(ainakin osittain) aivojen ulkopuolelle. Jälkimmäistä kehittyi kielen käyttöön perustuvia teorioita, joilla yritettiin välttää liian suoraa ajattelun/kielen viittausta ulkomaailmaan [ks. Sellars].
• Lauseen ’minulla on nälkä’ ajatus vaihtelee esittäjän mukaan, ja ’tänään satoi lunta’ esittää
saman ajatuksen kuin seuraavana päivänä todettu ’eilen satoi lunta’. Kyse on siis näkökulmasta. Myös demonstratiivipronominit — kuten ’tämä’ tai ’tuo’ — tuottavat samanlaisia
ilmiöitä. Tämä kiinnosti myös fenomenologista filosofiaa.
Intentionaalisuus — jolla on pitkä historia keskiajalle asti — liittyy kielen ja mielen tilojen representationaalisuuteen. Brentanon mukaan tietoisuuden [ks. Descartes; James; Nietzsche] erityispiirre on sen suuntautuneisuus (intentionaalisuus): se on aina tietoisuutta jostakin (Psychologie
98 Beitrage
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vom empirischen Standpunkt, 1874). Koska materialistiset ilmiöt eivät voi olla aidosti suuntautuneita [ks. Leibniz], Brentano erotti luonnontieteellisen psykologian [ks. Wundt] käsitteitä tutkivasta kuvailevasta psykologista, josta fenomenologia kehittyi. Brentano korosti ihmisen kykyä
ajatella epätodellisia kohteita. Yhdistämällä tähän aistiharhat, intentionaalisuuden ominaispiirteeksi saadaan sen erehtyväisyys. Sillä on yhteys myös tarkkaavaisuuteen [ks. James; Piaget].
• Vaikka intentionaalisuutta ei yleensä liitetä arkikielen ’aikomuksiin’ tai ’tahallisuuteen’
(engl. intention, intentional), pragmatismissa tämä on jopa luontevaa toiminnan tapojen
teleologisuuden vuoksi [ks. Peirce].
• Ilmeisen dualismin [ks. Descartes] vaaran lisäksi intentionaalisuuden tutkimusta on haitannut sen liittäminen kielellisesti ilmaistuihin propositioihin, so. evolutiiviselta kannalta
mahdollisimman ylätason ilmiöihin. Pragmatiikan [ks. Peirce] puolella tehty työ representaatioiden kanssa tarjosi toisenlaisen tien.
– Kielen intentionaalisuus voi perustua ajattelun intentionaalisuuteen. Ainakin täysin
päinvastainen käsitys [ks. Wittgenstein] on biologisen evoluution [ks. Darwin] pohjalta epäuskottava. On kuitenkin mahdollista, että osa kielen intentionaalisuudesta on
’omavaraista’.
• Tilanteesta, jossa useampi ihminen kohdistaa tarkkaavaisuutensa samaan kohteeseen, käytetään joskus käsitettä yhteinen (engl. joint) intentionaalisuus. Samaten kulttuuriin voidaan liittää kollektiivinen intentionaalisuus.
• Kaikki eivät ole pitäneet intentionaalisuutta vakavasti otettavana käsitteenä [ks. Quine].
• Kvalian ’materialistisen’ määrittelyn [ks. Peirce; Penfield ja Sperry] rinnalle kehittyi ajatus
mielen (Brentanon teorian vastaisista) ei-intentionaalisista tiloista tai tilojen ominaisuuksista [ks. Russell].
Teorksessa Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis (1889) Brentano liitti intentionaalisuuden moraalifilosofian arvoteoriaan eli aksiologiaan [ks. Laozi ja Gautama]. Toisin kuin mielteisiin (eli
aistihavaintoihin ja abstrakteihin käsitteisiin), arvostelmiin ja tunteisiin [ks. Descartes] liittyy
(intentionaalinen) hyväksyminen tai hylkääminen [ks. Platon; Tuomas].
• Em. Meinong määritteli neljä moraalista arvoluokkaa, positiiviset (1) ansiokas eli velvollisuuden ylittävä ja (2) korrekti eli velvoittava, sekä negatiiviset (3) siedetty eli anteeksiannettava ja (4) tuomittava eli kielletty [vrt. Westermarck]. Vaikka kasvava positiivisen arvo
vähentää velvoittavuutta, kasvava negatiivinen arvo nostaa kiellettävyyttä. Esim. deonttinen logiikka ei täysin taivu tämän kuvaamiseen [ks. von Wright].

8.56

Albert A. Michelson 1852 - 1931

Fyysikko, joka kehitti interferometriaa [ks. Young ja Fresnel] ja teki tarkkoja valon nopeuden
mittauksia [ks. myös Doppler ja Foucault]; fysiikan Nobelin palkinto 1907.
Aikalaistensa tavoin Michelson oletti valoaaltojen [ks. Maxwell] tarvitsevan [äänen tavoin, ks.
Boyle] väliaineen, eetterin, ja yritti Edward W. Morleyn (1838-1923) kanssa mitata ilmiötä interferometrin avulla (On the relative motion of the Earth and the luminiferous ether, 188799 ).
Klassisen mekaniikan [ks. Newton] vastaisesti tämä ns. Michelson-Morleyn koe osoitti, että valon
nopeus ei riipu havaitsijan liikkeestä [ks. Einstein].
Michelson ehdotti, että pituusmitat määriteltäisiin jonkin atomin emittoiman aallonpituuden
mukaan. Vuonna 1920 hän mittasi interferometrin avulla Betelgeusen läpimitan.

99 American
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August Weismann 1834-1914

Biologi, joka tutki perinnöllisyyden mekanismeja [vrt. Darwin]. Weismann kumosi Lamarckin
teorian hankittujen ominaisuuksien (muovautumismuuntelun) periytyvyydestä, ja oli kehittämässä oikeaa teoriaa aikana, jolloin soluoppi [ks. Schleiden ja Schwann] kehittyi mutta geenejä
ei vielä tunnettu [ks. Mendel].
• Weismann pohjusti myös Baldwinin vaikutusta [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin], joka monimutkaistaa periytymistä ’lamarckilaisella’ tavalla.
Vuonna 1879 Walther Flemming (1843-1905) löysi värjäysmenetelmällä [ks. Cajal ja Sherrington]
tumasta kromosomeja [’värillisiä kappaleita’, ks. Morgan]. Mitoosi [ks. Schleiden ja Schwann],
jossa kromosomisto kahdentuu ja solu jakaantuu kerran, tuottaa kaksi alkuperäisen solun kanssa identtistä solua. Vuoden 1883 esitelmässä Über die Vererbung Weismann osoitti että nämä
somaattiset solut eivät vaikuta sukusoluihin.
• Myös Edouard van Beneden (1846-1910) oli tehnyt havaintoja kromosomeista, jotka Wilhelm von Waldeyer-Hartz (1841–1923) nimesi vuonna 1888. Havaittiin myös että bakteereilla kromosomeja ei suojaa tuma [ks. Pasteur ja Koch].
Vuonna 1876 Oskar Hertwig (1849-1922) osoitti merisiilin siittiön tunkeutuvan munasoluun [ks.
Harvey] ja solujen tumien yhtyvän. Tämä munasolun hedelmöitys tuottaa tsygootin. Vuonna
1879 Eduard Strasburger (1844-1912) havaitsi saman kasveilla. Vuonna 1890 Weismann osoitti,
että meioosissa kromosomisto kahdentuu kerran mutta solu jakaantuu kahdesti, jolloin yhdestä
emosolusta syntyy neljä sukusolua (gameettia). Juuri tähän liittyy somaattisilta soluilta suojattu
iturata (sukusolulinja, engl. germ line).
• Hertwig vaikutti osaltaan siihen, että kudostutkimus [ks. Charles Bell] saatiin soluteorian
piiriin (Die Zelle und die Gewebe, 1898).
• Iturata johtaa tsygootista seuraavan sukupolven sukusoluihin. Vain sukupuolirauhasissa
sijaitsevien sukusolujen ja niiden kantasolujen mutaatiot periytyvät.
– Sukupuolirauhaset kuuluvat hormoneja [ks. Bernard] tuottaviin umpirauhasiin [ks.
Loewi].
• Myöhemmin osoitettiin että meioosin ensimmäisessä jakautumisessa vastinkromosomit vaihtavat geenejä, mikä tuottaa erilaista muuntelua kuin mutaatiot [ks. Morgan].
Monisoluisten eliöiden alkionkehitykseen [ks. Buffon; Schleiden ja Schwann; Spencer ja Galton;
Morgan] liittyy informaation siirtoa, koska hedelmöittyneestä munasolusta kehittyy erilaisiin
toimintoihin erikoistuneita soluja. Weismann näki tässä kaksi mahdollisuutta: syntyviin uusiin
soluihin siirtyvät joko kaikki perintötekijät jotka aktivoituvat tarkoituksenmukaisesti [ks. Monod
ja Jacob], tai vain ko. elimen tarvitsemat perintötekijät. Hän suosi jälkimmäistä vaihtoehtoa,
jonka Driesch [ks. Bohr ja Pauli] osoitti vääräksi jo vuonna 1891. Weismann oli toki tietoinen
teoriansa ongelmasta: miksi kasvien pistokkaisiin [ks. Camerarius ja Hales] kasvaa juuret, jos
niiden rakentamista ohjaavat geenit eivät ole niissä?
• Jo Abraham Trembley (1700-1784) oli osoittanut, että Hydra-niminen polyyppi regeneroi
[ks. Watson] itsensä jos sen halkaisee kahteen osaan (Mémoires, 1744).
Kantasolujen (engl. stem cell) käsitteen kehittyessä ymmärrettiin että geenien olemassaolokaan
ei takaa solun kykyä aktivoida niitä. Alkionkehityksen lisäksi kantasolut, joita on useita erilaisia,
liittyvät myös eräisiin organismin prosesseihin. Erilaistumiskyvyn lisäksi kantasoluja karakterisoi
uudistumiskyky (engl. self-renew). Ernst C. Neumann (1834-1918) tutki kantasoluja hyödyntävää
verenmuodostusta (Über die Bedeutung des Knochenmarks für die Blutbildung, 1868100 ). Vuonna
1892 sekä Boveri [ks. Morgan] että Valentin Häcker (1864-1927) paikansivat alkion kantasolut
100 Centralblatt

für die Medicinischen Wissenschaft, 44, 689, 1868
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ituradalle; aikaisemmin termi oli rajoitettu tsygoottiin. Moderni kantasolututkimus alkoi vasta
1960-luvulla.
• Neumann päätteli verenmuodostuksen (hematopoieesin) tapahtuvan luuytimessä.
• Embryonaaliset kantasolut ovat totipotentteja tai pluripotentteja. Tsygootti, kaikkein ’vahvin’ kantasolu, on totipotentti, samoin kuin sen tytärsolut. Kun (nisäkkäillä) sikiökalvon ja
istukan kehitykseen liittyvät kyvyt eroavat joukosta, päädytään pluripotentteihin soluihin,
jotka ovat vastuussa kolmesta alkiokerroksesta [ks. Schleiden ja Schwann].
– Kantasolujen lääketieteellinen tutkimus pyrkii hyödyntämään pluripotentteja soluja.
– 1800-luvun lopulla Julia Barlow Platt (1857-1935) osoitti, että osa soluista kulkeutuu
alkiokerroksesta toiseen kehityksen aikana.
• Aikuisen kantasolut ovat multipotentteja, oligopotentteja tai unipotentteja. Luuytimen,
samoin kuin esim. ihon [ks. Helmholtz], kantasolut ovat esimerkkejä multipotenteista kantasoluista.
• Kantasolujen jakautuminen on epäsymmetristä: toinen tytärsolu on samanlainen kuin äitisolu, mutta toinen on ohjelmoitu omalle erityiselle kehityskululleen.

8.58

Emil Hermann Fischer 1852 - 1919

Kemisti, joka tutki orgaanisia yhdisteitä kuten hiilihydraatteja [ks. Lavoisier; Sachs] ja proteiineja
[ks. Berzelius; Sachs]. Fischer sai kemian Nobelin palkinnon vuonna 1902.
Myös nukleiinihappojen tutkimus kehittyi: vuonna 1869 Johann(es) Friedrich Miescher (18441895) oli löytänyt solujen tumasta DNA:n eli deoksiribonukleiinihapon [vrt. Mendel]. Proteiineista se erosi mm. sisältämällä fosforia [ks. Sachs]. Aineen merkityksestä [ks. Beadle, Tatum ja
Avery] tai rakenteesta [ks. Crick ja Watson] ei tiedetty vielä mitään.
• Vuosisadan loppuun mennessä DNA:n tiedettiin koostuvan fosfaattiosasta, sokeriosasta
(deoksiriboosi) ja emäksestä. Jälkimmäisiä on neljää eri laatua: adeniini (A) ja guaniini
(G) ovat kaksirenkaisia puriineja, sytosiini(C) ja tymiini (T) yksirenkaisia pyrimidiinejä.
Myös ribonukleiinihappo RNA oli löydetty sytoplasmasta: siinä sokerina toimii riboosi ja
tymiinin korvaa urasiili (U).
– Emäksiä tunnistanut Albrecht Kossel (1853-1927) sai lääketieteen Nobelin palkinnon
vuonna 1910.
– Koska Phoebus Levene (1863-1940) piti DNA:ta ”tylsänä”, geneettisen koodin oli sijaittava kemiallisesti monimuotoisimmissa proteiineissa [ks. Morgan].
Fischer selvitti eräiden monosakkareiden, kuten fruktoosin ja glukoosin [ks. Ötzi], molekyylirakenteen ja valmisti niitä synteettisesti. Sokerit ovat elämälle merkittäviä energian lähteitä [ks.
Lavoisier]. Vuonna 1870 Eduard Pflüger (1829-1910) oli argumentoinut, että elimistössä energiantuotanto on solutason prosessi. Vaikka Fischer ei tutkinut soluhengitystä tai sille käänteistä
fotosynteesiä [ks. Priestley ja Ingenhousz], niiden selittäminen eteni hänen ansiostaan [ks. Calvin
ja Mitchell].
• Kaikilla monosakkarideilla on sama molekyylikaava [ks. Dalton], mutta hieman erilainen
rakenne [ks. Biot; Kekulé]. Fischerin projektio on niiden kuvaukseen sopiva rakennekaava.
• Vuonna 1891 Fischer raportoi sokerialkoholista, jonka toinen, lähes samanaikainen löytäjä, M. G. Bertrand, nimesi ksylitoliksi. Fisher löysi aineen pyökistä, Bertrand vehnästä ja
kaurasta. Varsinaisiin sokereihin verrattuna ksylitoli on vähäkalorinen ja hampaille suosiollisempi [sokerin epäterveellisyydestä, ks. Fisher ja Keynes].
Vain fotosynteesiin eli yhteyttämiseen kykenevät kasvit ja alkueliöt pystyvät [lehtivihreänsä ansiosta, ks. N. T. de Saussure] käyttämään auringonvalon energiaa hajottaakseen vettä vedyksi
ja hapeksi ja muodostaakseen vapaasta vedystä ja hiilidioksidista hiilihydraatteja. Muu elollinen
luonto (pienin poikkeuksin) on tässä niiden armoilla. Yhteyttämisessä vapautuu happea, jota
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soluhengitys ja eliöiden maatuminen kuluttavat [ks. Calvin ja Mitchell]. Andreas F. W. Schimper (1856-1901) esitti, että lehtivihreää sisältävät viherhiukkaset [organelleista, ks. Schleiden ja
Schwann] elivät symbioosissa [ks. Spencer ja Galton] isäntäsolujen kanssa (Über die Entwicklung
der Chlorophyllkörner und Farbkörper, 1883101 ). Vuonna 1905 Konstantin S. Merezhkovski (18551921) kehitti tätä myöhemmin endosymbioosiksi nimettyä ilmiötä edelleen.
• 6CO2 + 6H2 O + auringon valo → C6 H12 O6 + 6O2 ; syntyneestä glukoosista muodostuu
jatkossa sakkaroosia, tärkkelystä ja selluloosaa [ks. Sachs].
• Theodor W. Engelmann (1843-1909) osoitti 1880-luvulla, että vihreiden kasvien lisäksi
myös eräät bakteerit [ks. Pasteur ja Koch] kykenivät yhteyttämään.
• Nykyinen kasvillisuus ei juurikaan vaikuta ilmakehän happipitoisuuteen. Hiilen sitoutumisella on toki merkitystä, onhan hiilidioksidi vesihöyryn jälkeen tärkein kasvihuonekaasu
[ks. van’t Hoff ja Arrhenius].
– Ilmassa on happea n. 21% [ks. Lavoisier] ja hiilidioksidia n. 0,0028%. Riittävä hiilidioksidin saanti onkin yksi kasvien huolenaiheita [ks. Calvin ja Mitchell].
• Yhteyttämisessä syntyvä hyvin hiilihydraattipitoinen mahla siirtyy muiden ravinteiden tapaan pitkin kasvien siiviläputkia; puhutaan translokaatiosta. Vesi liikkuu puusolukossa.
Vuonna 1887 rikkibakteereja tutkinut Sergei N. Vinogradski (1856-1953) pohjusti kemosynteesin teoriaa: auringonvalon sijaan hiilihydraatteja voi tuottaa kemiallisella energialla [ks. Lyell].
Rikkivedyn (H2 S) lisäksi metaani (CH4 ) on hyvä energian lähde [ks. Calvin ja Mitchell]. Vinogradskia on jopa kutsuttu modernin mikrobiologian isäksi, koska aikaisempi tutkimus oli ollut
paljolti soveltavaa [ks. Pasteur ja Koch]. Hän aloitti myös eri alkuaineiden biogeokemiallisen kierron tutkimuksen. Rikin [ks. Haber] lisäksi hän tutki etenkin typpeä [ks. Lavoisier; Sachs; Haber].
Etenkin hiilen kierto on osoittautunut tärkeäksi [ks. Priestley ja Ingenhousz; Stommel].
• Esim. 6CO2 + 6H2 O + 3H2 S → C6 H12 O6 + 3H2 SO4
• Esim. 6CO2 + 12H2 S → C6 H12 O6 + 6H2 O + 12S
Soluhengityksessä glukoosi, C6 H12 O6 , palaa (yhtyy happeen) ja muodostaa hiilidioksidia (CO2 ),
vettä (H2 O) ja energiaa; tämä pätee sekä kasveille että eläimille. Varsinkin eläimet voivat sokerin lisäksi polttaa myös rasvoja ja jopa proteiineja. Vapautuva energia on peräisin purkautuvista kemiallisista sidoksista [ks. Lewis ja Langmuir]. Carl Bendan (1857-1932) vuonna 1897 mitokondrioiksi nimeämät solujen osat ymmärrettiin myöhemmin solujen ’voimalaitoksiksi’. 1920luvulla Ivan E. Wallin (1883-1969) ja Boris M. Kozo-Polyansky (1890-1957) esittivät — toisistaan
riippumatta — em. endosymbioosin koskevan myös mitokondrioita.
• C6 H12 O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2 O + energiaa
• Veressä hemoglobiini [ks. Bernard] kuljettaa happea raudan avulla eri kudoksiin [ks. Lavoisier; Loewi].
Alkoholikäymisessä [ks. Lavoisier; Berzelius] Fischer otti käyttöön lukon ja avaimen vertauskuvan (Über die Configuration des Traubenzuckers und seiner Isomeren, 1891102 ). Näin hän selitti
entsyymien [orgaanisten katalyyttien, ks. Berzelius; Loewi] kyvyn tunnistaa sokereita [ks. Metšnikov ja Ehrlich; Pauling]. 1910-luvulla hän osoitti proteiinien olevan aminohapoista koostuvia
polymeerejä [ks. Berzelius]. Kaikkein lyhyimpiä aminohappoketjuja kutsutaan peptideiksi. Elämälle tärkeitä aminohappoja on 20 kappaletta ja ne tunnistettiin vuosina 1819-1936; Fischer löysi
niistä kaksi vuonna 1901. Hänen yrityksensä syntetisoida proteiineja onnistuivat vain osittain.
• Hiiva synnyttää alkoholia kaavan C6 H12 O6 → 2C2 H5 OH + 2CO2 mukaan, kuten Lavoisier
oli jo päätellyt.
• Vuonna 1876 Willy Kühne (1837-1900) oli ottanut käyttöön termin entsyymi (’hiivassa’).
Vuoden 1907 kemian Nobelin palkinnon saanut Eduard Buchner (1860-1917) osoitti, että
101 Botanische
102 Berichte

Zeitung, 41, 105–14, 121–31, 137–46, 153–62, 1883
der Deutschen chemischen Gesellschaft I & II, 24, 1836-1845 & 2683-2687, 1891
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hiivasoluista eristetty entsymaattinen kemiallinen aine aiheutti sokerin käymisen alkoholiksi, eikä eläviä soluja [ks. Pasteur ja Koch] tarvittu (Alkoholische Gährung ohne Hefezellen,
1897103 ).
– Kaupallinen (elävä) hiiva kehitettiin samoihin aikoihin leipomoteollisuudelle, koska
hiivaa ei enää saatu pintahiivan käytöstä luopuneilta panimoilta. 1970-luvulla havaittiin, että leivän nousemiseen ja makuun vaikuttavat myös hiivojen rinnalla toimivat
bakteerit.
– Ennen Buchneria alkoholikäymisen kemiallisen perustan oli osoittanut Maria Manaseina (1841-1903). Soluhengityksen selittäminen tuli vaatimaan kemian lisäksi myös
biokemiaa ja biofysiikkaa [ks. Calvin ja Mitchell]. Manaseina teki myös unitutkimusta
[ks. Nietzsche].

• Aminohapot sisältävät sekä amino-osan NH2 että COOH-ryhmän.
• Vain kasvit pystyvät valmistamaan kaikkia aminohappoja itse: eläinten on saatava ainakin
osa (välttämättömät aminohapot) ravinnostaan [ks. Loewi].
– Yhdessä nautittuina hernekasvit ja viljat takaavat kasvissyöjille aminohappojen kannalta terveellisen ruokavalion; eläinproteiineissa kaikki aminohapot ovat tyypillisesti
yhdellä kertaa saatavilla.
Vuonna 1912 Louis C. Maillard (1878-1936) tutki kuumennettujen aminohappojen ja sokerien
reaktioita ruoanlaitossa. Uusia molekyylejä tuottava Maillardin reaktio lisää ruoan makuja.
Vuonna 1953 John E. Hodge (1914-1996) kuvaili reaktion mekanismeja. Sokerien karamellisoituminen lämpötilan kohotessa on eri asia. Molekyyligastronomia on hyvän ruoan luonnontieteellistä
tutkimusta.
• Kulinarismi on hyvän ruoan ja juoman arvostamista, gastronomia sitä tukevaa valmistustaitoa ja -tietoa. Gourmet eli gurmee on jo ’haute cuisinea’, edellisten ääri-ilmiö. Auguste
Escoffier (1847-1935) uudisti gastronomiaa [ravintoloista, ks. Lavoisier].

8.59

Ilja Metšnikov 1845 - 1916 ja Paul Ehrlich 1854 - 1915

Bakteriologeja [ks. Hooke ja Leeuwenhoek; Pasteur ja Koch], jotka aloittivat immunologian tutkimukset [ks. Charles Bell]. Sairauksien lisäksi ilmiö liittyy myös veren- ja elinsiirtoihin [ks.
Medawar ja Burnet]. Metšnikov ja Ehrlich jakoivat lääketieteen Nobelin palkinnon vuonna 1908.
• Julkaisuissa Metšnikovin nimi esiintyy usein muodossa Élie Metchnikoff, ja myös Ilja Metschnikow on käytössä.
• Eläinten immuniteetti kehittyi hiilikaudella, n. 300 miljoonaa vuotta sitten [ks. Lyell].
Bakteriologian rinnalle syntyi virologia, kun Dmitri Ivanovski (1864-1920) löysi virukset vuonna
1892. Nimi tuli itsenäisesti saman löydön vuonna 1898 tehneeltä Martinus Beijerinckiltä (18511931), joka totesi virusten lisääntyvät vain elävien solujen sisällä [ks. Morgan]. Tämän vuoksi
niitä ei tavallisesti pidetä ’eliöinä’.
• Kasvisoluja vaivaa myös viruksia yksinkertaisemmat viroidit. Virosoidi loisii viruksissa.
• Virukset jaetaan nukleiinihappojensa mukaan RNA- ja DNA-viruksiin [ks. Fischer], ja molemmat edelleen yksi- ja kaksijuosteisiin [ks. Crick ja Watson].
• Virukset voivat olla perintöä elämän synnyn alkuajoilta [ks. Lyell] ja/tai soluista myöhemmin kehittyneitä.
Metšnikov osoitti veren [ks. myös Bernard] valkosolujen luovan immuniteettia hyökkäämällä vieraita molekyylejä, so. infektoivia taudinaiheuttajia, vastaan (Über eine Sprosspilzkrank heit der

103 Berichte

der Deutschen Chemischen Gesellschaft, 30, 117-124, 1897
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Daphnien. Beitrag zur Lehre iiber den Kampf der E hagocyten gegen Krankheitserreger, 1884104 ).
Hänen löytämänsä fagosytoosi on kehittynyt ikivanhasta solujen menetelmästä hankkia ravintoa. Immuunipuolustukseen liittyvät tulehdusreaktiot pyrkivät korjaamaan kudosvaurioita [ks.
Fleming], ja autonominen hermosto saattaa vaaratilanteessa käynnistää niitä jopa ennakoivasti
[ks. Cajal ja Sherrington].
• Verenmyrkytyksessä eli sepsiksessä infektio aiheuttaa vakavan tulehdusvasteen. Ennen antiseptiikkaa [ks. Pasteur ja Koch] sepsis haittasi merkittävästi kirurgian [ks. Vesalius; Röntgen] kehitystä.
• Krooninen tulehdus aiheuttaa monenlaista terveysongelmaa, mm. sydän- ja verisuonitauteja ja syöpää.
Ehrlich tutki immuunivasteen kemiaa: veren vasta-aineet (engl. antibody) tunnistavat vieraat
antigeenit (antigen) ja merkitsevät ne tuhoamista varten (esim. Croonian lecture: on immunity
with special reference to cell life, 1900105 ). Antigeenit ovat tyypillisesti bakteerien ja virusten
proteiineja. Ehrlich hyödynsi työssään proteiineille kehitettyä avain ja lukko –ideaa [ks. Fischer]
selittääkseen, miten kukin vasta-aine toimi vain tiettyä antigeeniä vastaan.
• Ehrlichin töitä pohjustanut Emil Adolph von Behring (1854-1917) oli saanut ensimmäisen
lääketieteen Nobelin palkinnon vuonna 1901.
Ehrlich arveli immuniteetista vastaavien aineiden olevan lajikohtaisia. Georg H. F. Nuttall (18621937) hyödynsi tätä eläinlajien sukulaisuuden selvittämiseen (The new biology test for blood - its
value in legal medicine and in relation to zoological classification, 1901106 ). Hän havaitsi mm.
afrikkalaisten apinoiden olevan läheisempää sukua ihmisille kuin eteläamerikkalaisten, kuten
Darwin oli olettanut [ks. Pauling].

8.60

Santiago Ramón y Cajal 1852 - 1934 ja Charles S.
Sherrington 1857 - 1952

Anatomeja ja neurotieteilijöitä [ks. Willis; Charles Bell; Helmholtz]. Cajal määritteli 1890-luvulla
miten hermosolut eli neuronit poikkeavat muista soluista [ks. Schleiden ja Schwann]. Hän jakoi
vuoden 1906 Nobelin lääketieteen palkinnon Camillo Golgin (1843-1926) kanssa. Cajalin työtä
täydentänyt Sherrington jakoi Nobelin Adrianin [ks. Hodgkin ja Huxley] kanssa vuonna 1932.
• Walter H. Gaskell (1847-1914) ja John N. Langley (1852-1925) tutkivat ääreishermostoon
kuuluvaa autonomista hermostoa, joka ohjaa tahdosta riippumattomia kehon toimintoja.
Autonominen hermosto jaetaan sympaattiseen ja parasympaattiseen osaan. Edellinen ohjaa verta lihaksiin eli virittää organismia toimintaan, esim. taisteluun tai pakenemiseen.
Jälkimmäinen mm. ohjaa ruoansulatusta enteerisen hermoston avulla, ja vaikuttaa esim.
lepoon.
– Taistelun ja pakenemisen vaatima elimistön suorituskyvyn lyhytaikainen nousu tapahtuu stressihormonien avustuksella [ks. Loewi]. Myös immuunipuolustus [ks. Metšnikov
ja Ehrlich; Medawar ja Burnet] voi käynnistyä ennakoivasti.
• Golgi, joka oli vuonna 1872 tehnyt ensimmäiset havainnot neuroneista, ei pitänyt niitä
erillisinä soluina vaan osana yhtenäistä, kiinteää verkkoa. Hän kehitti tutkimukselle tärkeän
solujen värjäysmenetelmän, jota Cajalkin käytti. Hänen löytämänsä soluelin on nimetty
Golgin laitteeksi.
• Vuonna 1887 Fridtjof Nansen (1861-1930) esitti, että äly muodostuu hermosolujen kytköksistä. Paremmin hänet tunnetaan napa-alueiden tutkijana [ks. Pasteur ja Koch]. Hän sai
vuoden 1922 Nobelin rauhanpalkinnon työstään sotapakolaisten auttajana.
104 Virchows

Archiv, 96, 177–195, 1884
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Hermosolut ovat aivojen perusrakenneosia. (1) Niissä on tyypillisesti yksi pitkä aksoni (viejähaarake) ja useita lyhyitä dendriittejä (tuojahaarakkeita). (2) Aksonin ja toisen hermosolun dendriitin väliin jää aukko, synapsi. (3) Oppimisessa synapsien kyky kytkeä hermosoluja toisiinsa muuttuu. (4) Signaali etenee aksonissa vain yhteen suuntaan. (5) Jotkut hermosolut myös ehkäisevät
signaalin kulkua. Vuonna 1902 Julius Bernstein (1837-1917) esitti mallin aksonia peittävästä
kalvosta ja sen läpi liikkuvista kalium-ioneista hermosolun sähköisen signaalin kuljettajina [ks.
Hodgkin ja Huxley].
• Hermosolut muodostavat aivojen harmaan aineen, ja valkea aine muodostuu aksoneista.
Valkea väri tulee myeliinin [ks. Broca ja Wernicke; Hodgkin ja Huxley] rasvaisuudesta.
• Synapsien vasteen muuttaminen nopeasti ja dynaamisesti on tärkeä osa neuraalista ’koodia’, vaikka samalla ei liipaistaisi kohdeneuronin aktiopotentiaalia (engl. action potential):
muutos vaikuttaa tulevaan ’laskentaan’.
• Toisin kuin tietokoneen (engl. hardware), aivojen (wetware) toiminta on kohinaista [ks.
James]. Aivotoiminnan nollasta poikkeava perustaso — jota varsinainen laskenta modifioi
— lienee olemassa ’kritikaalisuutensa’ (engl. criticality) vuoksi: systeemi on optimaalisen
herkkä pienillekin signaaleille [runoudesta, ks. Nietzsche; unesta, ks. Freud].
Sherrington määritteli yhdeksi hermoston tehtäväksi luokitella ärsykkeitä (engl. stimulus) ja yhdistää niitä oikeaan reaktioon (response). Pavlov teki jo asiaan liittyviä kokeita [ks. Watson].
Teoksessa The Integrative Action of the Nervous System (1906) Sherrington määritteli kolmenlaisia eliöille tärkeitä ’karttoja’ [ks. Watson; Turing; Penfield ja Sperry]. (1) Tavallisimmat kartat
liittyvät eksteroseptiivisiin aisteihin kuten etenkin esim. näkö ja kuulo [ks. Parmenides ja Zenon].
(2) Interoseptiolla eliö saa tietoa sisäelintensä tilasta [ks. Bernard]: nälän ja janon lisäksi esim.
sydämen toiminta [ks. James]. (3) Liike-, toiminta- ja asentotunnon aistiminen [ks. Charles Bell;
Broca ja Wernicke] on proprioseptiota. Lisäksi Sherrington erotti kivun [ks. Descartes] nosiseptiosta; jälkimmäinen liittyy fysiologiaan ja käyttäytymiseen, joka auttaa välttämään vahinkoa
aiheuttavia tilanteita mutta johon ei välttämättä liity kivun tietoista tuntemusta [tuntoaistista,
ks. Helmholtz].
• Lääketieteessä kehiteltiin kivunlievitystä [ks. Pasteur ja Koch]. Myös luonnolla on omia
kemikaaleja [ks. Penfield ja Sperry].
• Tuntemiskyky (engl. sentience) liitetään usein juuri kipuun, vaikka se voidaan ymmärtää
myös laajemmin. Puhutaan myös kokemuksellisesta [fenomenologisesta, ks. Frege; Husserl]
tietoisuudesta [ks. Penfield ja Sperry].
Aivoihin tallentuu tietoa muistiin [ks. James; Piaget; Turing] oppimisen [ks. Watson] kautta. Tietoa on tietää-miten (engl. prescriptive, knowing-how) ja tietää-että (engl. descriptive, knowingthat) muotoista [ks. Brunell; Wittgenstein]. Englannin kielessä edellisestä käytetään myös termejä procedural ja imperative, jälkimmäisestä termejä declarative, propositional, constative ja
codified. Filosofisempi tiedon muoto on tuttuustieto [knowing-of, ks. Russell], josta John Grote
(1813-1866) puhui teoksessa Exploratio Philosophica, vol. I (1865). Käytettiin myös termejä das
Kennen ja das Winnen [ks. Helmholtz].
Osa tietää-miten tiedosta on hiljaista [ks. Locke; Mandeville; Schumpeter ja Hayek; Simon ja
Arrow]. Tätä vastaava muisti on implisiittistä eksplisiittisen sijaan. Robert Dunn (1799-1877)
määritteli taitomuistin (Case of suspension of the mental faculties, 1845107 ).
• Dunn kuvasi, miten onnettomuudessa muistinsa menettänyt nainen osasi ommella pukuja, vaikka ei taitoaan muistanut. Vuonna 1804 Maine de Biran (1766-1824) oli puhunut
”mekaanisesta muistista”.
Hermann Ebbinghaus (1850-1909) teki eroa lyhytkestoisen ja pitkäkestoisen muistin välille (Über
das Gedächtnis, 1885). Hän varmisti myös toiston merkityksen muistijälkien syntymiselle. Vuonna 1900 Georg Elias Müller (1850-1934) ja Alfons Pilzecker osoittivat, että muistojen konsolidaatio pysyviksi kestää noin tunnin. Kaksi vuonna myöhemmin Franz von Liszt (1851-1919) osoitti
107 Lancet,
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kokeellisesti, että dramaattisen tilanteen todistajien muistikuvat eivät vastanneet todellisia tapahtumia (jotka oli lavastettu ja siten tiedossa).
• Ebbinghaus havaitsi unohtamisen kaksivaiheisuuden: ensimmäisen tunnin aikana tapahtuvaa hyvin nopeaa unohtamista seuraa hitaampi, viikkoja kestävä unohtaminen.
• Esim. nyrkkeilijät voivat päähän kohdistuneen kovan iskun seurauksena menettää iskua
edeltäviä muistoja, ja sama pätee epileptisiin kohtauksiin.
Jean-Martin Charcot (1825-1893) tutki hermostoon vaikuttavia ASL- ja MS-tauteja. Jälkimmäistä hän kuvasi ensimmäisenä vuonna 1868. Charcot’n maine on kärsinyt myöhemmästä epätieteellisestä tutkimuksista hypnoosin ja hysteria alalla [ks. Freud]. Vuonna 1901 Aloysius ”Alois”
Alzheimer (1864–1915) kuvasi nykyään nimeään kantavaa, dementiaa aiheuttavaa muistisairautta.
• Alkoholismista johtuva B1 -vitamiinin puute [ks. Loewi] aiheuttaa muistisairautta [ks. Broca
ja Wernicke].
• Verenkierron ongelmiin perustuva vaskulaarinen dementia on enemmän elintapasairaus [ks.
Fisher ja Keynes].
Charnot ja esim. Mitchell [ks. Broca ja Wernicke] olivat mukana kun elämän stressin aiheuttamasta heikkohermoisuudesta eli hermoväsymyksestä (hermojen fyysisestä uupumuksesta) tuli
muotidiagnoosi ja levosta sen pääasiallinen hoitomuoto. Potilaille, jotka olivat kalliin hoidon
vuoksi varakkaita, oli mieluista että diagnoosi ei ollut psykiatrinen, vaikka oireet olivat.
• Myöhemmin neurastenia-termillä on tarkoitettu vain hermojen aiheuttamaa fyysistä heikkoutta.

8.61

Jules Henri Poincaré 1854 - 1912

Matemaatikko, etenkin topologi [ks. Leibniz; Euler; Riemann], sekä matemaattinen fyysikko.
Matematiikan filosofiassa Poincaré edusti intuitionismia, joka on konstruktivismin subjektiivisin
muoto.
• Vaikka Johann Benedikt Listing (1808-1882) oli lanseerannut topologia-termin kirjassaan
Vorstudien zur Topologie (1847), vanhempi termi ’analysis situs’ pysyi käytössä 1920-luvulle
asti. Uuden termin käyttöönottoon vaikutti mm. Solomon Lefschetz (1884-1972).
• Peter Guthrie Tait (1831-1901) oli luonut topologialle läheistä solmuteoriaa, jota on myöhemmin sovellettu mm. DNA:han [ks. Crick ja Watson].
• Brouwer [ks. Russell] oli toinen tärkeä topologi ja ensimmäinen intuitionisti.
Topologia poikkeaa geometriasta: kolmiulotteinen pallo säilyttää topologiansa, mutta ei geometriaansa, kun sitä ’venytetään ja vanutetaan’ eri tavoin: topologiassa ei ole tautologista käyttää
termiä ’pyöreä pallo’. Poincaré aloitti topologian vakavan tutkimuksen kirjoituksella Analysis
situs (1895108 ), ja myöhemmin hän käynnisti algebrallisen topologian. Hänen konjektuuristaan
artikkelissa Cinquième complément à l’analysis situs (1904109 ) tuli [Hilbertin listan myötä] yksi
1900-luvun kuuluisimmista matemaattisista ongelmista. Maailmankaikkeuden rakennemalleissa
topologialla on tärkeä asema [ks. Einstein].
• Grigory Perelman (s. 1966) todisti Poincarén konjektuurin 2000-luvun alussa.
Matematiikan filosofiassa Poincaré uskoi luonnollisten lukujen erikoisasemaan ihmisille intuitiivisesti tajuttavina olioina [ks. Frege]. Konstruktionismissa matemaattisen olion olemassaolo todistetaan se konstruoimalla. Intuitionismissa tämä on subjektiivisempaa kuin muissa konstruktionismin muodoissa [ks. Russell].
108 Journal

de l’École Polytechnique, 1, 1-121, 1895
del Circolo Matematico di Palermo, 18, 45-110, 1904

109 Rendiconti

398

LUKU 8. NYKYAIKAISEN TIETEEN SYNTY 1830-1900

• Giuseppe Peano (1858-1932) aksiomatisoi kokonaislukujen aritmetiikan; puhutaan Peanoaritmetiikasta (Arithmetices principia, 1889).
Poincaré käynnisti dynaamisten systeemien matematiikan [ks. Turing] teoksella Les Méthodes
Nouvelles de la Méchanique Céleste (1892-1899), joka huipensi taivaanmekaniikan kukoistuskauden [ks. Newton; Laplace]. Tutkiessaan kolmen kappaleen ongelmaa [ks. Euler; Lagrange]
Poincaré havaitsi laskuissa radikaalia riippuvuutta alkuarvoista, eli oli lähellä kaaosteoriaa: aurinkokuntakaan ei ole stabiili. Artikkelissa Sur la dynamique de l’électron (1906110 ) hän ennakoi suppeaa suhteellisuusteoriaa [ks. Einstein]. Samoihin aikoihin kehitettiin myös aurinkokunnan nebulaarihypoteesiin [ks. Kant; Laplace] liittyvää matematiikkaa [tähtienvälisestä pölystä ja
myöhemmästä nebulaarihypoteesista, ks. Oort ja Kuiper].
• George Darwin (1845-1912) kehitti nebulaarihypoteesiä vuonna 1888, ja James H. Jeans
(1877-1946) jatkoi artikkelilla The stability of a spherical nebula (1902111 ). Gravitaatio
pyrkii keräämään ainetta kasaan, mutta — kineettisen energian muuttuessa lämmöksi —
kasvava sisäinen paine vastustaa tätä. Vuonna 1904 Johannes Franz Hartmann (1865-1936)
osoitti, että tähtien valon spektriin sekoittuu tähtienvälisten kaasupilvien tuottamaa säteilyä.
– Koska aurinkokunnan massa keskittyy aurinkoon mutta kiertoliikemäärä (engl. angular momentum) planeettoihin, Jeans arveli että nebulaarihypoteesi selittää vain
auringon synnyn, ja planeetat syntyivät myöhemmin eri mekanismilla. Nebulaarihypoteesi vaatikin kehittelyä ennen kuin auringon suhteellisen hidas pyöriminen selittyi
sen avulla.
Tieteenfilosofiassa Poincaré kehitti strukturaalista (eli rakenteellista, engl. structural) realismia
(La Science et l’hypothèse, 1902, 1906). Sen mukaan postuloituja entiteettejä tärkeämpiä ovat
teorioiden matemaattiset rakenteet ja entiteettien suhteet [ks. Russell; Eddington]. Näin tieteellisillä käsitteillä on jatkuvuutta vaikka teoriat entiteettien luonteesta kehittyisivätkin [ks. myös
Peirce]. Esim. varhaiset valon aaltoteoriat [ks. Young ja Fresnel] eivät olleet täysin vääriä vaikka
niiden kehittäjät puhuivatkin — myöhemmin hylätystä — eetteristä.
• Fysiikan filosofiassa strukturaalisesta realismista on kehkeytynyt suosittu eliminativismin
[ks. Quine] muoto. Toisaalta realismi ei edellytä substanssiin [ks. Aristoteles] perustuvaa ontologiaa [elektroneista ja ominaisuuskimpuista, ks. Penrose ja Hawking]. Esim. yhteys symmetriaperiaatteisiin [ks. Einstein] on pitänyt strukturalismin yhteensopivana myös kriittisen tieteellisen realismin [ks. Peirce; Popper] kanssa.
• Strukturaalikielitiede [ks. Saussure] ja sen ’strukturalistiset’ johdannaiset [ks. Durkheim;
Lévi-Strauss] ovat eri asioita kuin strukturaalinen realismi.
Poincaré jakoi ongelmanratkaisun neljään vaiheeseen, (1) valmistelu, (2) hautominen, (3) lupaavan ratkaisun valinta ja (4) tuloksen varmistus. Keskimmäisiin vaiheisiin liittyy myös tiedostamatonta ajattelua [ks. Leibniz; Helmholtz; Wundt; vrt. Freud], jota tarvitaan tavallisenkin
elämän ongelmien selvittelyssä. Graham Wallas (1858-1932) liitti em. vaiheet yleisemminkin luovuuteen [ks. Maslow]. Yhteys löytyy myös päätösteoriaan [ks. Bernoulli ja Bayes; Condorcet;
Fisher ja Keynes; Ramsey; von Neumann]. Näin ongelmanratkaisu ja luovuus liittyvät enemmän
todennäköisyyksiin kuin (perinteiseen) logiikkaan.
• Poincaré korosti tapaa jolla ongelman syrjään laittaminen ja esim. kävelylle lähteminen
on usein hedelmällistä [ks. James]. Kognitiivinen alitajunta [ks. myös Leibniz; Helmholtz;
Wundt] hyväksyttiin vähitellen tutkimuksen kohteeksi [ks. Piaget; Turing; Penfield ja Sperry; Simon ja Arrow].
• Wallas jakoi luovuuden vaiheet valmistautumiseen, hautomiseen, valaistumiseen ja vahvistumiseen (The Art of Thought, 1926). On puhuttu luovuuden vaihemallista. Poincaré itse
pohjusti vaiheensa [Helmholtzin] aikaisempaan työhön, jossa määriteltiin kolme ensimmäistä vaihetta. Myöhemmin on huomattu myös itse ongelman valinnan tärkeys.
110 Rendiconti
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Poincaré osallistui myös tieteen popularisointiin [ks. Euler; Babbage; Faraday].
• ”Tiede on rakennettu tosiseikoista niin kuin talo kivistä. Pelkkä kokoelma tosiseikkoja ei
ole tiedettä sen enempää kuin kivikasakaan talo.”
• ”Matematiikan kauneutta on ehkä vaikea määritellä, mutta se on yhtä totta kuin mikä
tahansa muukin kauneus.”

8.62

Nikola Tesla 1856 - 1943

Insinööri, joka kehitti vaihtovirralle (engl. alternating current, AC) perustuvaa sähkötekniikkaa
[vrt. Edison]. Tesla vaikutti teollisen vallankumouksen [vrt. Black ja Watt] toiseen vaiheeseen
(noin 1870-1914), johon liittyi myös polttomoottorin kehitys. Tesla (T) on nykyisin magneettivuon [ks. Maxwell] tiheyden yksikkö; 1 T = 1 Wb/m2 .
• Sähkön yhteiskuntapoliittisuuteen vaikutti tuotannon skaalaetu [ks. Smith] ja ulkoishaitat
[ks. Fisher ja Keynes], sähkönsiirron luonnollinen monopoli [ks. Mill; Brunel] ja sähkön
muuttuminen lähes veden [ks. Simmel] kaltaiseksi välttämättömyyshyödykkeeksi (esim.
huippukuormitusongelma, jakelun häiriöttömyys, hintakatto).
• Sähköjohtoja ja -kaapeleita tehdään kuparin lisäksi myös alumiinista [metalleista katalyytteina, ks. Berzelius; Haber].
Vuonna 1888 Tesla suunnitteli vaihtovirralla toimivan sähkömoottorin [ks. Faraday]. Vaihtosähkömoottoreita on useita erilaisia, ja Teslan laite oli induktio- eli oikosulkumoottori. Toinen
merkittävä sähkömoottorityyppi on tahtimoottori eli synkronimoottori. Sähkömoottori toimii generaattoriin nähden käänteisesti, ja Tesla vaikutti myös sähkövoimaloiden kehitykseen, so. vaihtovirran tuotantoon ja siirtoon.
• Vaihtovirtasysteemeissä on mahdollista alentaa sähkönsiirron aikaista sähkövastusta [ks.
Ohm] nostamalla vaihtojännitettä satoihin kilovoltteihin. Vuonna 1885 William Stanley
Jr. (1858-1916) kehitti tähän tarvittavaa muuntajaa [ks. Henry].
– Sähkönsiirrosta vastaavat suurjänniteverkot poikkeavat siis sähkönjakelusta vastaavista pienjänniteverkoista. Välissä toimivat keskijänniteverkot (1-35 kV) ja jakelumuuntajat.
∗ Keskijänniteverkot saavat osan sähköstään myös suoraan pienemmistä voimalaitoksista ja jakavat osan sähköstään suoraan oman muuntokeskuksen omaaville
suurkäyttäjille.
• Teslan suosituksesta Yhdysvallat otti käyttöön 60 Hz vaihtovirtateknologian, kun Euroopassa suosittiin 50 Hz taajuutta.
– Tämä vaikutti televisioteknologiaan [ks. Hertz; Bardeen ja Townes], jossa kuvankaappausten näytteenoton tulee olla samatahtinen verkkovirran kanssa.
Voimaloiden turbiinissa fluidin [ks. Newton] virtaus muutetaan pyörimisenergiaksi. Varhaiset vesiturbiinit, kuten esim. James B. Francisin (1815-1892) reaktioturbiini vuonna 1848, tuottivat
energiaa tehokkaammin kuin vesirattaat. Vasta 1882 turbiinin akseliin sijoitettu generaattori
muutti pyörimisenergian sähköksi [ks. Faraday]. Vuonna 1889 patentoitiin impulssiturbiini. Vastaavasti Charles A. Parsons (1854-1931) kehitti mäntähöyrykonetta [ks. Boyle; Black ja Watt]
tehokkaamman höyryturbiinin vuonna 1884. Niitä hyödynnetään höyrykattilavoimalaitoksissa.
• Höyrykattilavoimalaitosten yleisin polttoaine on ollut kivihiili [ks. Black ja Watt]. Kun
energian kulutuksesta tuli helpompaa, kivihiilen käyttö vain lisääntyi [ks. Marshall].
Sähköverkon toiminta, tarkemmin taajuuden vakaus, vaatii sähkönkulutuksen ja -tuotannon tasapainoa. Vesi- ja lauhdevoimassa tämä säätövoima tulee automaattisesti mukana. Luonnonolosuhteista riippuvat tuuli- ja aurinkovoima vaativat säätövoimaa kuitenkin enemmän, ja esim.
Suomessa vesivoima on jäänyt sen tärkeimmäksi lähteeksi. Tulevaisuudessa vety [ks. Cavendish;
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Volta] voisi toimia (putkistoissa suhtellisen helposti siirrettävänä) säätövoimana. Sähköenergian
varastointitekniikoille on kysyntää (pumppuvoimalaitos on yksi esimerkki). Pienimpiä taajuuden
muutoksia vähentää jo turbiinien pyörivä massa, joka tuottaa sähköverkkoon inertiaa.
• Lauhdevoimaa saadaan aina tarvittava määrä fossiilisten polttoaineiden ja biopolttoaineiden poltolla. Vesivoimaa voi lisäksi varastoida patoaltaisiin.
• Inertiaa vähentävät tuuli- ja aurinkovoima sekä sähkön siirto tasasähköyhteyksillä. Tämä
luo tarpeen erityisen nopeasti reagoivalle reserviteholle, joka aktivoituu vikojen aikana.
Sähkö on sekundaarienergiaa, eli primaarienergiasta valmistettua käyttökelpoisempaa energiaa.
Energiantuotannon hyötysuhde EROI (engl. energy return on investment) primäärienergialähteestä saatavan sekundäärienergian, tai yleisemmin jostain energialähteestä saatavan hyödynnettävissä olevan energian [eksergian, ks. Gibbs], ja sen tuotantoon tarvittavan energian suhde.
Primaarienergiaa on uusiutumatonta ja uusiutuvaa. Uusiutumattomia ovat fossiiliset polttoaineet
[kivihiili, maaöljy ja maakaasu, ks. Lyell] ja ydinenergia [ks. Fermi]. Uusiutuvia ovat vesivoima
[ks. Arkhimedes; Boëthius], tuulivoima [ks. Kindi ja Farabi] ja aurinkoenergia [ks. Thompson;
Faraday; Bardeen ja Townes]. Bioenergian (esim. puupolttoaine) uusiutuvuus on rajallista [ks.
Varenius].
• Frank Shumanin (1862-1918) Egyptiin vuosina 1912-1913 rakentama aurinkovoimala kuumensi vettä peilien avulla kohdistetun auringonvalon avulla. Laitos ei tuottanut sähköä,
vaan pumppasi Niilin vettä pelloille siihen liitetyn höyryturbiinin avulla.
• Geoterminen energia [geolämpö, ks. Buffon] perustuu ydinenergian tavoin fissioon [ks. Rutherford]. Esim. Suomessa yritettiin porata noin 7 km syvä kaivo, jonne johdettu vesi kuumenisi 120°C lämpötilaan. Se riittäisi kaukolämmön tuottamiseen sellaisenaan, ilman muuta
energiaa kuin mitä veden pumppaamiseen ylös tarvitaan. Graniittinen peruskallio osoittautui liian vaativaksi kohteeksi nykyiselle vesivasaratekniikalle.
– Lämpöpumput [ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin] tuottavat jääkaappien tapaan
(eli energiaa kuluttaen) sekä kylmää että lämmintä. Koska maalämpöpumput hyödyntävät maalämpöä (maan pintakerrokseen varastoitunutta auringon lämpöä), ne
ovat ilmalämpöpumppuja tehokkaampia mutta myös kalliimpia.
• Vuorovesienergia perustuu taivaanmekaniikkaan [ks. Laplace; Mayer, Joule, Clausius ja
Kelvin].
Höyrykäyttöisten autojen luominen epäonnistui [ks. Volta]. Samoin kävi varhaiselle vetyautolle
[ks. Volta], vaikka William R. Groven (1811-1896) vuonna 1838 kehittämä polttokenno (engl.
fuel cell) oli jo melko moderni (On a gaseous voltaic battery, 1842112 ). Ja vaikka sähköautoja valmistettiin jo 1880-luvulla, ne eivät menestyneet; esim. akkuteknologia [ks. Volta] rajoitti autojen
toimintasädettä.
• Francis Thomas Baconin (1904-1992) alkalipolttokenno (AFC) vuodelta 1932 oli jo tarpeeksi hyvä kuulennoilla käytettäväksi [ks. Goddard].
Sähkön lisäksi (tyypillisesti) maaöljystä jalostetut polttonesteet ovat toinen sekundaarienergian
muoto. Öljynporaus alkoi vuonna 1859 Yhdysvalloissa. Aluksi öljystä hyödynnettiin lähinnä vain
parafiini (eli amerikkalaisittain kerosiini), ja bensiini (br. engl. petrol, am. engl. gasoline) tuhottiin tarpeettomana. Parafiinia oli jo käytetty valaistukseen Venäjällä, ja Yhdysvalloissa se korvasi
valaanrasvan.
• Ennen sähkövaloa [ks. Edison] suurkaupunkeja valaistiin kivihiilestä valmistetulla kaasulla
[ks. Cavendish]. Valaanrasva ja (myöhemmin) parafiini olivat tärkeitä maaseudulla.
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Vuonna 1866 Nikolaus Otto (1832-1891) keksi ottoprosessiin perustuvan bensiinimoottorin (kipinäsytytysmoottorin). Niitä käyttävien autojen teollinen valmistus alkoi 1870-luvulla mm. Gottlieb Daimlerin (1834-1900) ja Karl Benzin (1844-1929) toimesta. Rudolf Diesel (1858-1913) kehitti dieselmoottorin (puristussytytysmoottorin) vuonna 1898 [myöhemmästä autojen kehityksestä,
ks. Taylor]. Rekkojen ja etenkin valtamerilaivojen polttoaineena [vrt. Brunel] diesel vauhditti
globalisaatiota [ks. Fisher ja Keynes].
• Kemiallinen krakkaus, joka hajottaa maaöljyn raskaita hiilivetyjä mm. bensiinin jalostamiseksi, kehittyi vuosisadan vaihteessa, mutta tehostui vasta myöhemmin [ks. Haber].
• Laivadieselmoottorit ovat taustalla myös esim. hätävoimaa tuottavissa polttomoottorivoimalaitoksissa.
Nykyään polttokennojen puhtaan vedyn ja saastuttavien (eli öljypohjaisten) bensiinin ja dieselin
väliin kehitellään esim. metanolin kaltaisia puhtaita mutta (moottoria ajatellen) vetyä käytännöllisempiä synteettisiä polttoaineita. Tärkein raaka-aine olisi näissäkin vety.
Vuonna 1844 Charles Goodyear (1800-1860) patentoi kumin [ks. Priestley ja Ingenhousz] vulkanoinnin, ja vuonna 1846 Robert W. Thomson (1822–1873) patentoi ilmarenkaan. Autojen ja
moottoripyörien lisäksi hyötyjänä oli polkupyörä, jonka moderni muoto on 1880-luvun lopulta.
• Ilmarenkaiden valmistuksen aloitti John Boyd Dunlop (1840-1921). Synteettinen kumi oli
seuraava kehitysaskel [ks. Haber].
• Ennen polkupyörää, vuonna 1817, Karl Drais (1785-1851) keksi (epäkäytännöllisen) potkupyörän. Hän antoi nimen myös raiteilla käytettävälle resiinalle.
Insinöörit, mm. Octave Chanute (1832-1910), uskoivat myös ilmaa raskaampiin lentokoneisiin
[vrt. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin]. Wilbur (1867-1912) ja Orville (1871-1948) Wright tekivät
ensimmäiset lyhyet lennot vuonna 1903. Lentokoneiden myöhempää kehitystä auttoi alumiinin
(sattumoisin paljon sähköä kuluttava) teollinen tuotanto.
• Ilmaa kevyemmillä laitteilla [ks. Gay-Lussac] tehtyjen lentojen aika loppui Ferdinand von
Zeppelinin (1838-1919) kehittämän ilmalaivan kokemiin vastoinkäymisiin, kuuluisimpana
Hindenburgin tuhoutuminen vuonna 1938.
Sähkön ja polttoaineiden suurimmat vaikutukset näkyivät vasta myöhemmin 1900-luvulla [ks.
Haber]; vuosisadan vaihteessa näkyvintä oli lennättimen [ks. Henry; Wheatstone], radion [ks.
Hertz] ja rautateiden [ks. Brunel] vaikutusten kasvu, so. maailman ’pieneneminen’. Tärkeä oli
myös Henry Bessemerin (1813-1898) vuoden 1856 keksintö, joka teki aikaisemmin liian kalliista
teräksestä [ks. Fu Hao; Black ja Watt] varteenotettavan kilpailijan valuraudalle. Tämä mahdollisti
mm. pilvenpiirtäjät [ks. Joyce]. Teräksestä tehtiin ruostumatonta lisäämällä siihen esim. kromia
ja nikkeliä, ja lujempaa lisäämällä esim. vanadiinia. Kaikkia kolmea (kuten myös em. kuparia)
löytyy Suomesta [ks. Agricola]. Kromi on nk. kriittinen materiaali [ks. Solow].
• Radio loi pohjaa elektroniikkaan perustuvalle teolliselle vallankumoukselle [ks. Bardeen ja
Townes].
• Vuonna 1886 maailmaa pienensi myös Ottmar Mergenthalerin (1854-1899) Linotype-latomakone [ks. Bardeen ja Townes].
• Harry Brearley (1871-1948) oli yksi ruostumattoman teräksen kehittäjiä.
• Vanhempi teräksen pintasuojaus galvanoinnilla on laadullisesti huonompi mutta myös halvempi menetelmä kuin ruostumattoman rautaseoksen valmistus. Galvanointi on sähkö- tai
kuumasinkitystä (myös sinkkiä löytyy Suomesta).
Edellä kuvatut polttomoottorit ovat syklisiä mäntämoottoreita. 1900-luvulle kehitettiin myös
jatkuvatoimisia kaasuturbiineja, joihin rakettimoottoritkin kuuluvat [vrt. Nobel]. Rakettiyhtälön
oli ensimmäisenä johtanut William Moore (Treatise on the Motion of Rockets [and] an Essay on
Naval Gunnery, 1813). William Leitch (1814-1864) esitti omansa artikkelissa A Journey Through
Space (1861). Konkreettisen muodon idea sai paljon myöhemmin [ks. Goddard]. Kaasuturbiinien
yleisin sovellus on lentokoneiden suihkumoottorit [ks. Bethe]. Raketti- ja suihkumoottorit ovat
reaktiomoottoreita [ks. Newton].
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• Rakettimoottorien vaatimassa nestemäisessä ajoaineessa hapetin (tyypillisesti nestehappi)
ja polttoaine (esim. kerosiini, alkoholi tai vety) ovat tavallisesti eri nesteitä [vrt. Nobel].
• Kombivoimalaitoksissa (engl. combined cycle power plant) perinteiseen höyrykattilavoimalaitokseen yhdistetään kaasuturbiinilaitos.
Sähkö ja polttonesteet ovat sekundaarienergiaa, ja sähkö ja polttomoottorit ovat yleiskäyttöistä
teknologiaa (engl. general purpose technology, GPT) ehkä jopa vahvemmin kuin esim. kirjapaino
[ks. Gutenberg] tai höyrykone [ks. Boyle; Black ja Watt]. Tietotekniikka on moderni esimerkki.

8.63

Heinrich Rudolf Hertz 1857 - 1894

Fyysikko, joka löysi valosähköisen ilmiön ja todisti sähkömagneettisen säteilyn [ks. Maxwell]
olemassaolon. Taajuuden yksikkö (Hz) on nimetty hänen mukaansa; 1 Hz = 1 s−1 .
Vuonna 1887 Hertz löysi klassiselle fysiikalle oudon valosähköisen ilmiön. Elektronien löytäminen
[ks. Thomson] mahdollisti Philipp Lenardin (1862-1947) vuoden 1902 jatkotutkimukset, joista
hän sai vuoden 1905 fysiikan Nobelin palkinnon. Ilmiö selitettiin myöhemmin sähkömagneettisen
säteilyn kvantittumisen [ks. Planck] avulla [ks. Einstein].
• Ilmiössä valon taajuuden täytyy ylittää tietty alaraja, jotta se kykenee irrottamaan elektroneja metallin pinnalta. Taajuuden edelleen korotus lisää irronneiden elektronien energiaa,
mutta ei niiden määrää; siihen vaikuttaa vain valon intensiteetin kasvattaminen. Millikan
[ks. Thomson] teki tästä vaikeasti mitattavasta ilmiöstä tarkkoja havaintoja vasta vuonna
1914.
Vuonna 1888 Hertz todisti Maxwellin teorian oikeaksi luomalla radioaaltoja eli sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituus on suurempi kuin 30 cm [ks. Herschel]. Hertzille kyse oli perustutkimuksesta, eikä hän uskonut löydöllä olevan käytännön sovellutuksia.
• John H. Poynting (1852–1914) oli määritellyt sähkömagneettiseen säteilyyn liittyvän energian suuruuden ja suunnan (On the transfer of energy in the electromagnetic field, 1884113 ).
Radiotekniikan testaajia 1890-luvun jälkipuoliskolla olivat Guglielmo Marconi (1874-1937) ja
Alexander Popov (1859-1906). Marconi haki patenttia laitteelleen vuonna 1896 ja kommunikoi
radioaalloilla Atlantin yli 1901; hänelle myönnettiin vuoden 1909 fysiikan Nobelin palkinto. Kantaakseen näin pitkälle aaltojen täytyi heijastua ilmakehän [ks. Bjerknes ja Richardson] yläosan
sähköä johtavasta kerroksesta [ks. Wolf]. Koska myös maanpinta johtaa sähköä, alempaan ilmakehään muodostuu resonaattori, ilmakehä-aaltoputki [ks. Lewis ja Langmuir]. Vaikka käytässä
oli radioaallot, kyse oli radion sijaan vielä langattomasta lennättimestä [vrt. Henry; Wheatstone]:
kipinälähettimen radiosignaalilla luotiin morseaakkosia sähkötysavaimella, ja signaali havaittiin
koheererin avulla.
• Vaikka George Francis FitzGerald (1851-1901) oli vuoden 1893 esitelmässään ehdottanut,
että yläilmakehä voisi olla sähköä johtavaa, hän ei varsinaisesti julkaissut ajatusta. Oliver
Heaviside (1850–1925) ja Arthur E. Kennelly (1861-1939) ehdottivat samaa vuonna 1902,
toisistaan riippumatta ja FitzGeraldin ehdotusta tuntematta. Myöhemmin osoitettiin, että
noin 100 km:n korkeudessa oleva ionosfäärin nk. E-kerros heijastaa matalataajuisia radioaaltoja [ks. Lewis ja Langmuir]. Fessenden (ks. alla) tutki asiaa kokeellisesti.
• Vuonna 1904 Christian Hülsmeyer (1881-1957) teki ensimmäiset etäisyyden mittaukset hyödyntämällä lyhyiden radioaaltopulssien matka-aikaa [valonopeudesta, ks. Rømer; Doppler
ja Foucault]. Hän sai myös patentin tälle tutkan esiasteelle [ks. Rabi ja Purcell].
Vaikka Reginald Fessenden (1866-1932) välitti ääntä jatkuvalla amplitudimoduloidulla (AM)
radioaallolla jo vuonna 1900, signaalit olivat vielä heikkoja puutteellisen vahvistinteknologian
113 Philosophical

Transactions of the Royal Society of London, 175, 343–361, 1884
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vuoksi. Tässä tyhjiöputkien kehitys [ks. Franklin; Edison] tuli avuksi. Vuonna 1904 J. Ambrose Fleming (1849-1945) kehitti diodin eli kaksielektrodisen tyhjiöputken. Päästäessään lävitseen
virtaa vain toiseen suuntaan se muutti vaihtovirran tasavirraksi. Vuonna 1906 Lee De Forest
(1873-1961) loi triodin lisäämällä kolmannen elektrodin, hilan; puhuttiin jo radio- tai elektroniputkista. Tämä mahdollisti jatkuvan aaltomuodon riittävän vahvistamisen ja korkeammat radiotaajuudet (pienemmät antennit). Ensimmäinen varsinainen radioasema aloitti vuonna 1916;
ohjelmistot koostuivat musiikista, urheilusta, uutisista ja mm. kuunnelmista [ks. Dewey].
• Edwin H. Armstrong (1890-1954) kehitti taajuusmodulointia (FM). Amplitudimoduloituun
signaaliin verrattuna korkeampi lähetystaajuus huononsi kantamaa mutta tuotti paremman
signaalin laadun. Armstrongin yhä tärkeä superheterodyne-teknologia vuodelta 1918 helpotti korkeataajuisten signaalien vahvistamista.
– Superheterodynellä oli muitakin keksijöitä, mutta alkuperäinen idea tuli kuitenkin
Fessendeniltä.
– Hyvin pitkillä etäisyyksillä voidaan käyttää John Renshaw Carsonin (1886-1940) sivunauhamodulaatiota (SSB), joka on AM:n versio. Nykyiselle digitaaliselle signaalille
käytetään OFMD-modulaatiota.
• Titanicin uppoaminen vuonna 1912 sai Fessendenin kehittämään kaikuluotausteknologiaa
(engl. SOund Navigation And Ranging, SONAR). Sille löytyi käyttöä myös lääketieteestä
[ks. Loewi].
• ”Suomen Edison” Eric Magnus Campbell Tigerstedt (1887-1925) kehitti elokuvan äänitekniikkaa ja elektroniputkia.
• Radioamatöörit olivat oman aikansa ’nörttejä’.
Vuonna 1884 Paul Nipkow (1860-1940) patentoi Nipkowin levyn, mekaanisen kuvankaappausjärjestelmän, jolla ei ollut tulevaisuutta elektroniputkia hyödyntävää televisiokameraa vastaan
[ks. Bardeen ja Townes]. Joka tapauksessa televisiolla on radion tapaan pitkä historia. Kameran
lisäksi tarvittiin näyttö, ja K. Ferdinand Braun (1850-1918) — joka jakoi vuoden 1909 fysiikan
Nobelin Marconin kanssa — kehitti kuvaputken (katodisädeputken, engl. Cathode Ray Tube,
CRT) vuonna 1897.
• Myöhemmin mekaanisia ratkaisuja korvattiin elektroniputkilla myös tietokoneissa [ks. Turing]. Kolmannessa teollisessa vallankumouksessa putket korvautuivat puolijohdeteknologialla [ks. Bardeen ja Townes].
• Oskilloskooppi oli varhainen kuvaputkea hyödyntänyt mittauslaite.
Radioaaltoja tultiin hyödyntämään mm. kauko-ohjauksessa, radionavigointijärjestelmissä, radiopuhelimissa (engl. walkie-talkie) ja satelliittien yhteyksissä [ks. Goddard]. Myös radioastronomia
syntyi [ks. Rabi ja Purcell]. GPS [ks. Goddard] ja matkapuhelin [ks. Bardeen ja Townes] ovat
myöhempiä sovelluksia.
• Archibald M. Low (1888-1956) oli merkittävä kauko-ohjauksen kehittäjä [varhaisin oli Tesla].
Postuumissa teoksessa Die Prinzipien der Mechanik in neuem Zusammenhange dargestellt (1894)
Hertz esitti, että fysiikan teoriat ovat todellisuuden kuvia tai malleja [ks. Wittgenstein]. Radioteknologiaa kehittänyt Oliver J. Lodge (1851-1940) piti postuloitua eetteriä [ks. Huygens; Maxwell;
Michelson] henkien asuinpaikkana. Spiritistimiä [ks. Holyoake] harrastavat meediot huiputtivat
häntä, ja telepatian puolustajat väärensivät jopa tieteellisiä tutkimuksia [ks. Turing]. Tieteellinen
työ vaati normeja [ks. Merton].
• Hannu Rajaniemen (s. 1978) tieteiskirjassa Summerland (2018) radioteknologialla kommunikoidaan neliulotteista eetterimaailmaa asuttavien henkien kanssa.
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Jacobus van’t Hoff 1852 - 1911 ja Svante August Arrhenius 1859 - 1927

Kemistejä, jotka kehittivät fysikaalista kemiaa [ks. Gibbs]. Van’t Hoffille myönnettiin Nobelin
kemian palkinto vuonna 1901, Arrheniukselle 1903. Yksi tärkeimpiä tutkimuskohteita oli kemiallisten reaktioiden nopeus; puhutaan kemiallisesta kinetiikasta tai reaktiokinetiikasta. Myös
liuottimien tutkimus edistyi; katalyyttien [ks. Berzelius] tavoin ne ovat tärkeitä kemiallisissa
reaktioissa. Kolmas fysikaalisen kemian merkkihenkilö oli Wilhelm Ostwald (1853-1932).
• Ostwald määritteli moolin [ks. Gay-Lussac], tutki katalyysin reaktiokinetiikkaa ja määritteli autokatalyysin. Hän sai Nobelin kemian palkinnon vuonna 1909.
– Autokatalyyttinen reaktio katalysoituu omilla tuotteilla (Über autokatalyse, 1890114 ).
Reaktiokinetiikkaa voi hyödyntää reaktiomekanismien tutkimuksessa. Ainoastaan kemialliset alkeisreaktiot tapahtuvat reaktioyhtälön kuvaamalla tavalla [ks. Dalton]. Monimutkaisemmat reaktiot etenevät välituotteiden (intermediaattien, engl. intermediate) kautta, ja reaktioyhtälöt kertovat vain lopputuloksen. Reaktiomekanismit kuvaavat tätä ja muita reaktioiden yksityiskohtia.
• Reaktiomekanismeihin liittyy myös mm. reaktioita lokalisoivat funktionaaliset ryhmät [ks.
Werner].
Van’t Hoff esitti hiiliatomin ominaisuuksiin [ks. Kekulé] perustuvan teorian kolmiulotteisen molekyylirakenteen ja optisen aktiivisuuden [ks. Biot; Pasteur ja Koch] suhteesta (Sur les formules
de structure dans l’espace, 1874115 ). Vasen- ja oikeakätiset isomeerit ovat toistensa peilikuvia;
puhutaan molekyylien rakenneteoriasta. Elämään liittyvät molekyylit esiintyvät tyypillisesti vain
toisena, vasen- (esim. aminohapot) tai oikeakätisenä (esim. sokerit), stereoisomeerinä (säännön
vahvistavia poikkeuksiakin on havaittu).
• Joseph Le Bel (1847-1930) päätyi lähes yhtä aikaa samaan teoriaan van’t Hoffin kanssa.
• Myös meteoriittien [ks. Biot; Oort ja Kuiper] orgaanisissa yhdisteissä havaitaan samanlainen epäsymmetria. Sen sijaan keinotekoiset molekyylit esiintyivät molemmissa tiloissa
kunnes valmistustekniikat kehittyivät; vuoden 2001 Nobelin kemian palkinto liittyi tähän.
Tuntematta aikaisempia töitä aiheesta, Van’t Hoff kehitti massavaikutuksen lakia (engl. law of
mass action) artikkelissa Die Grenzebene, ein Beitrag zur Kenntniss der Esterbildung (1877116 ).
Kemiallisten reaktioiden etenemisessä aineiden määrilläkin on vaikutusta. Stoikiometria liittyy
asiaan [ks. Dalton].
• Ludwid Wilhelmy (1812-1864) oli tutkinut kemiallista reaktiota differentiaaliyhtälön avulla
(Über das Gesetz, nach welchem die Einwirkung der Säuren auf den Rohrzucker stattfindet, 1850117 ). Reaktiossa sokeri hävisi aikayksikköä kohti nopeudella, joka riippui sokerin
määrästä: dZ/dt = −kZ [kasvufunktioista, ks. Malthus ja Ricardo; Comte].
• Bertholletin [ks. Lavoisier] teoriaa korjailleet Cato Maximilian Guldberg (1836-1902) ja
Peter Waage (1833-1900) määrittelivät massavaikutuksen lain ensimmäisinä vuonna 1864.
Van’t Hoffin Nobelin arvoiset tutkimukset liittyivät kemiallisten reaktioiden termodynamiikkaan
[ks. Gibbs], joista hän julkaisi teoksen Études de dynamique chimique (1884). Kemiallisten reaktioiden tasapainovakio liittyy siihen, kuinka suuri osa lähtöaineista lopulta muuttuu reaktiotuotteiksi ja minkä verran lähtöaineita on jäljellä kemiallisessa tasapainotilassa. Tällainen tasapainotila on dynaaminen [ks. Thompson], eli reaktiota tapahtuu molempiin suuntiin yhtä nopeasti.
Reaktioyhtälössä käytetään tällöin kaksisuuntaista nuolta .
114 Berichte über die Verhandlungen der Königlich-Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig,
Mathematisch-Physische Classe, 42, 189–191, 1890
115 Archives Néerlandaises des Sciences Exactes et Naturelles, 9, 445–454, 1874
116 Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft zu Berlin, 10, 669–678, 1877
117 Annalen der Physik und Chemie, 81, 413–433 & 499–526, 1850
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• Tasapainotilassa Gibbsin energia on minimissään [ks. Gibbs].
Tasapainotilassa olevaa reaktiota voi usein kiihdyttää haluttuun suuntaan. (1) Esim. lämmön
nosto toimii monissa metallien pelkistysreaktiossa. Van’t Hoffin isokoorina tunnettu yhtälö vuodelta 1889 osoitti lämpötilan kasvun suosivan nimenomaan endotermisiä reaktioita. (2) Toisia
reaktioita edesauttaa konsentraatioon puuttuminen; tällainen on esim. ammoniakin valmistus
[ks. Haber]. (3) Biokemiassa monet reaktiot toimivat vain linkittymällä johonkin toiseen reaktioon, sellaiseen joka tekee summatun standardisen Gibbsin energian muutoksen negatiiviseksi.
Tämä linkitys tapahtuu entsyymien avulla.
• Kahteen ensimmäiseen liittyy Henri Louis Le Chatelier’n (1850-1936) mukaan nimetty
periaate vuodelta 1884: reaktion tasapainoasema muuttuu suuntaan, joka vähentää häiriön
vaikutusta.
• Kemiallisten reaktioiden nopeutuminen lämpötilan funktiona selittää lintujen ja nisäkkäiden tasalämpöisyyden [ks. Lyell; Calvin ja Mitchell]. Biologiassa endoterminen on tasalämpöinen, ektoterminen vaihtolämpöinen.
Arrhenius päätteli hiukkasten nopeusjakauman [ks. Maxwell] nopeimpien hiukkasten olevan erityisen tärkeitä reaktioiden syntymisessä (Über die Reaktionsgeschwindigkeit bei der Inversion von
Rohrzucker durch Säuren, 1889118 ). Hänen mukaansa nimetty yhtälö antaa reaktionopeusvakiolle
kaavan
k = Ae−Ea /(RT )
Kaavassa Ea on (myös eksotermisen) reaktion käynnistämiseen tarvittava aktivointienergia, joka
liittyy reaktion siirtymätilaan ja jota katalysoiminen alentaa. A on frekvenssitekijä, joka sisältää
esim. geometriset vaatimukset törmäävien molekyylien asennolle toistensa suhteen.
• Kyse on siitä, että termodynaamisesti sallittu reaktio voi olla kineettisesti estetty. Ilmiöön
liittyy nk. steerinen este.
• Reaktion siirtymätilat (engl. transition state) ovat eri asioita kuin em. välituotteet. Esim.
kaksivaiheisessa reaktiossa on yksi välituote (energiaminimi) ja sen molemmilla puolilla
siirtymätilat (energiamaksimit).
• Victor Henri (1872-1940) tuli kehittämään entsymaattisesti katalysoitujen reaktioiden kinetiikkaa (Lois générales de l’action des diastases, 1903). Vastaava matematiikka sopi myös
bakteeriviljelmien kasvuun [ks. Monod ja Jacob].
Liuos (engl. solution) on liuotettavien aineiden (solute) ja liuottimen (solvent) homogeeninen
seos (mixture) [seoksista, ks. Dalton]. Vesiliuokset (engl. aqueous solution, kaavoissa (aq)) ovat
tyypillisiä, mutta eivät ainoita mahdollisia. Esim. viina on kahden nesteen, etanolin ja veden,
liuos. Kiinteät aineet kuten suola ja sokeri liukenevat veteen. Veteen liukenee myös kaasuja. Veden
suhteellinen permittiivisyys on korkea, 80 [ks. Gauss], mitä selittää ’mikkihiirimäisen’ molekyylin
H2 O poolisuus: negatiivinen ’pää’ (O) ja positiiviset ’korvat’ (H2 ) muodostavat sähködipolin.
Myös vesimolekyylien keskenäiset vetysidokset vaikuttavat [ks. Lewis ja Langmuir]. Niihin liittyen
puhutaan protogeenisista liuoksista.
• Poolisuus selittää myös veden alttiuden mikroaaltolämmitykseen [ks. Rabi ja Purcell].
• Pooliset liuottimet ovat hyviä ioniyhdisteiden [ks. Berzelius] liuottajia. Esim. ruokasuolalle
NaCl (s) → Na+ (aq) + Cl− (aq). Liuennut suola muodostaa elektrolyytin [ks. Volta;
Faraday].
• Kaasuseokset ovat homogeenisia mutta kemiallisesti vähemmän kiinnostavia. Kiinteisiin
aineisiin voi ’liueta’ kaasuja, nesteitä tai toisia kiinteitä aineita. Pronssi [ks. Hammurabi]
ja teräs [ks. Fu Hao] ovat esimerkkejä jälkimmäisistä.
Osmoosi [ks. Camerarius ja Hales] on liuottimen molekyylien nettosiirtymä osittain läpäisevän
kalvon läpi kohti liuenneen aineen suurempaa tiheyttä [homeostaasista, ks. Bernard; Loewi].
118 Zeitschrift

für Physikalische Chemie, 4, 226-248, 1889
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Van’t Hoff osoitti osmoottisen paineen olevan analoginen kaasun paineen kanssa ja tottelevan
— ainakin melkein — ideaalikaasun lakia (Die Rolle des osmotischen Druckes in der Analogie zwischen Lösungen und Gasen, 1887119 ) [ks. Gay-Lussac]. Samalla hän päätyi aikaisempaa
kehittyneempään liuosteoriaan Arrheniuksen ioniteoriaa (ks. alla) hyödyntäen.
• Van’t Hoff hyödynsi François-Marie Raoultin (1830-1901) tuoretta vuoden 1887 ajatusta
’ideaaliseoksesta’.
• Moritz Traube (1826-1894), joka oli valmistanut tutkimukseen tarpeeksi vahvoja keinotekoisia kalvoja, havaitsi osmoosin jatkuvan kunnes saavutetaan tietty osmoottinen paine.
Pfeffer [ks. Pasteur ja Koch] osoitti tämän paineen olevan verrannollinen liuenneen aineen
konsentraatioon ja absoluuttiseen lämpötilaan.
• Vuonna 1923 van’t Hoffin ja Arrheniuksen liuosteorian yleistyksenä — tai korjauksena —
syntyi Debyen-Hückelin –teoria. Lars Onsager (1903-1976) teki teoriaan lisäyksen vuonna
1926. Sekä Pieter Debye (1884-1966) että Onsager saivat Nobelin kemian palkinnot muista
saavutuksista, edellinen 1936 ja jälkimmäinen 1968.
Arrhenius kehitti liuosten ja etenkin heikkojen elektrolyyttien [ks. Volta; Faraday] teoriaa vuoden
1884 väitöskirjastaan alkaen. Clausiuksen [ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin] tapaan hän
päätteli, että liuotetut aineet ovat liuoksessa ioneina ilman sähkövirtaakin (Über die Dissociation
der in Wasser gelösten Stoffe, 1887120 ). Tämä dissosiaatioteoria selitti poikkeamat van’t Hoffin
osmoositeoriassa. Lisäksi Arrhenius määritteli hapot aineiksi, jotka veteen liuettuaan luovuttavat
vetyioneja H+ eli muodostavat vedessä oksoniumioneja H3 O+ , ja emäkset aineiksi, jota veteen
liuettuaan muodostavat hydroksidi-ioneja OH− [ks. Boyle; Black ja Watt].
• Myöhemmät aineiden happamuuden ja emäksisyyden — pH-arvon (ransk. pouvoir hydrogène, vedyn vahvuus) — määritelmät ovat hieman yleisempiä [ks. Lewis ja Langmuir]. Neutraalin veden pH-arvo on 7.
Vuonna 1896 Arrhenius totesi hiilidioksidin olevan kasvihuonekaasun; samaan tulokseen oli tullut
myös John Tyndall (1820-1893) kolme vuotta aikaisemmin. Yhdessä vesihöyryn kanssa hiilidioksidi pitää maapallon ilmaston elämälle sopivana estämällä infrapunaisen säteilyn karkaamisen
avaruuteen [ks. Boltzmann]. Tiedettiin että tulivuorten purkaukset tuottavat hiilidioksidia ja että rapautuva kallioperä ja merivesi sitovat sitä [ks. Lyell]. Artikkelissa An attempt to frame a
working hypothesis of the cause of glacial periods on an atmospheric basis (1899121 ) Thomas
Chamberlin [ks. Rutherford] ehdotti, että hiilidioksidin pitoisuuden vaihtelut selittäisivät myös
jääkausia [ks. Agassiz ja Croll; Wegener ja Holmes]. Arrheniuksen kollega Arvid Högbom (18571940) arvioi, että teollinen vallankumous oli nostamassa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuksia.
• Vuonna 1870 Tyndall raportoi ensimmäisenä myös valon kokonaisheijastuksesta [ks. Snell],
mikä mahdollistaa valokuidut [ks. Bardeen ja Townes].
• Tyndall teki paljon arvokasta työtä tieteen arvostuksen parantamiseksi ja sen erottamiseksi
sekä uskonnosta että teknologiasta. Hän näki tieteessä sellaisia kulttuuria arvoja, jotka
tekivät sen tukemisen yhteiskunnan varoin kannattavaksi [ks. Solow].
Arrheniuksen kannattaman panspermia-idean mukaan elämän esiasteet ovat saapuneet maapallolle avaruudesta (World in the Making, 1908). Teoria ei olekaan aivan yhtä mieletön kuin äkkiä
kuvittelisi, onhan orgaanisia molekyylejä löydetty tähtienvälisestä avaruudesta ja meteoriiteista
[ks. Rabi ja Purcell; Hoyle].
• Vuonna 1864 Ranskaan, Orgueil-nimisen kylän läheisyyteen, osui meteoriitti [ks. Biot; Oort
ja Kuiper], joka sisälsi mm. hiilivetyjä [ks. Kekulé].

119 Zeitschrift

für Physikalische Chemie, 1, 481-508, 1887
für Physikalische Chemie, 1, 631-648, 1887
121 Journal of Geology, 7, 545-584, 1899
120 Zeitschrift
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Sigmund Freud 1856 - 1939

Psykologi [ks. Wundt; James] ja psykiatri [ks. Bentham; Broca ja Wernicke], joka saavutti mainetta vuodesta 1896 alkaen kehittämänsä psykoanalyysin ansiosta [vrt. Watson]. Koska Freud
rakensi teorioitaan elämänvietin (Eros), kuolemanvietin (Thanatos) ja niitä hallitsevan viettienergian (libidon) varaan, voidaan puhua ’viettipsykologiasta’. Näiden lisäksi torjunnalla luotu
tiedostumaton oli Freudille tärkeä käsite. Teorioilla on yhä kannattajansa, vaikka tieteellisissä
piireissä ne jo tavallisesti sivuutetaan.
• Tunneterapiaa harrastettiin jo antiikin aikana [ks. Zenon ja Khrysippos].
• Vaikka kognitiivisen alitajunnan käsite oli tuttu [ks. Leibniz; Helmholtz; Wundt; James;
Poincaré], Freud sai enemmän vaikutteita romanttisen filosofian tavasta käsitellä asiaa [ks.
Schopenhauer].
1800-luvun loppupuolen psykologiassa kehiteltiin uudenlaista ajattelua, joka vaikutti Freudiin.
Etenkin seksologian kehitys [ks. Westermarck] inspiroi, vaikka Freudin käsissä sen tieteellisyys
kärsi. Paljolti Charcot’n [ks. Cajal ja Sherrington] vaikutuksesta tutkimuskohteeksi tuli ’hysteria’.
Se oli sekä (1) yleisnimi todellisille ilmiöille, esim. onnettomuuksista johtuville traumoille, että (2)
jo antiikissa määritelty naisten ’kohdun tauti’, joka poistui tautiluetteloista vasta 1950-luvulla
[ks. Kinsey]. Asiaan liittyen Charcot tutki myös hypnoosia [ks. Franklin]. Tärkeä oli myös Pierre
M. F. Janet’n (1859-1947) ajatus mielen puolustusmekanismeista eli defensseistä.
• Naisten seksuaalisuus [ks. Mandeville; Hume] oli yhä arka aihe. Vuonna 1880 Joseph Mortimer Granville (1833-1900) kehitti naisten hysterian hoitoon vibraattorin, joka tuotteistettiin kotikäyttöön vuonna 1902. Se oli yksi ensimmäisiä sähkökäyttöisiä [ks. Edison; Tesla;
Simmel] ’kodinkoneita’.
– Vaikka yläluokalla oli tiukat säännöt siitä miten asioista julkisesti puhutaan, ajan
pornografinen kirjallisuus (esim. The Romance of Lust, 1873-76) osoittaa että naisten
seksuaalisuus ei ollut outo käsite edes sille, rahvaasta puhumattakaan.
• Charcot piti hypnotisoitavuutta hysterian oireena, eikä nähnyt hypnoosia hoitokeinona.
Sen sijaan Hippolyte Bernheim (1840-1919) halusi soveltaa hypnoosia terapiassa. Hän havaitsi, että potilaan suggestioherkkyys on suurempi valvetilaisessa kuin syvässä hypnoosissa. Tavallista keskusteluterapiaakin [ks. Bentham; Watson] on (toki oudosti) kutsuttu
(kolmannen tason) suggestiomenetelmäksi.
– Vuonna 1887 Hippolyte Bernheim (1840-1919) osoitti hypnotisoijan voivan luoda valheellisia muistoja [ks. Piaget]. Spekuloitiin myös aivopesun mahdollisuudella [ks. Watson].
• Janet tutki traumojen vaikutusta psykopatologioiden syntyyn (De l’Automatisme Psychologique, 1889). Hänen määrittelemänsä dissosiaatio, so. kyvyttömyys yhdistää muistoja,
ajatuksia ja tunteita, liitetään nykyisin traumanjälkeiseen stressihäiriöön (PTSD).
– Janet liitti dissosiaation myös uuteen sivupersoonahäiriöön [ks. Broca ja Wernicke].
Freudin askeleet kohti teoriaansa122 :
• Vuosina 1885-1886, Charcot’n oppilaana ollessaan, Freud tutustui hypnoosin avulla ’paljastuvaan’ dynaamiseen tiedostumattomaan (saks. Unbewusste).
• Yhdessä Josef Breuerin (1842-1925) kanssa kirjoitetussa teoksessa Tutkielmia hysteriasta
(Studien Über Hysterie, 1895) Freud selitti psykologisia ongelmia tiedostumattomina traumoina. Parantuminen tapahtui muistojen esiin kaivamisella, eräänlaisen katharsiksen [ks.
Aristoteles] kautta. Breuer tunnetaan myös fysiologina [ks. Bernard].
– Freudin potilaskertomukset paljastavat, kuinka karkealla tavalla potilaita ohjattiin.
Muistoja palautettiin ensin avoimen, myöhemmin peitetyn hypnoosin keinoin. Jälkimmäiseen kuului mm. potilaan pään pitelyä ja ns. vapaan assosiaation menetelmä.
Analyysin tuloksia pakkosyötettiin potilaille epäeettisellä painostuksella.
122 Shorter

(1997), Crews (1998)
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• Freud oli kiinnostunut seksuaalisuudesta mm. Wilhelm Fliessin (1859-1928) teorioiden pohjalta. Hän tulkitsi potilaidensa kertomusten liittyvän seksuaalisuuteen, ja teoria seksuaalisen pidättyvyyden, masturbaation ja esim. keskeytetyn yhdynnän tuottamista neurooseista
näkyi jo em. teoksessa. Tiedostumattomaan liitetystä libidosta tuli teoretisoinnin lähtökohta. Vuodesta 1896 alkaen Freud liitti vakavat psykologiset ongelmat lapsuuden aikaiseen
seksuaaliseen hyväksikäyttöön, josta eräät naispotilaat olivat puhuneet.
– Epätieteellisen seksologiansa lisäksi Fliess kehitti myös biorytmiteoriaa [vrt. Darwin].
– Katarttisen terapian korvannut ’oivallussuuntautunut’ terapiakin korosti varhaislapsuuden merkitystä.
• Teoksessa Unien tulkinta (Die Traumdeutung, 1900) Freud esitti, että tiedostumaton pyrkii tietoisuuteen unien kautta [vrt. Aristoteles; Cicero]. Unien ’manifestoidut’ tapahtumat
piilottivat alleen niiden latentit merkitykset eli tukahdutetut toiveet [varsinaisesta unitutkimuksesta, ks. Penfield ja Sperry; Kandel ja Tulving]. Torjunnasta tuli myöhemmin yksi
Freudin teoretisoinnin kulmakivistä.
– Neuroosien ja unien lisäksi tiedostumaton näyttäytyy kielellisien lipsahdusten kautta.
Koska virheet liittyvät tyypillisesti saman merkitysjoukon sanoihin tai äänellisesti
samankaltaisiin sanoihin, moderni kielitiede selittää ne kognitiivisesti, tapaan jolla
tieto varastoituu aivoihin.
• Kävi ilmi, että potilaiden analyysissä kertomilla asioilla ei useinkaan ollut todellisuuspohjaa. Teoksessa Seksuaaliteoria (Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905) Freud selitti
ilmiön tukahdutettuina muistoina lapsuuden insestitoiveista ja itsetyydytyksestä. Tähän
Oidipus-kompleksiin [ks. Aiskhylos, Sofokles ja Euripides] hän päätyi analysoimalla omia
’muistojaan’ vauvaiältä. Hän ei siis vieläkään uskonut omien metodiensa luovan keinotekoisia muistoja.
– Jo Fliess oli kehittänyt teoriaa vauvaiän seksuaalisuudesta.
– Oidipus-kompleksissa pojilla on tiedostumaton halu maata äitinsä ja tappaa isänsä,
sekä pelko isän halusta kastroida heidät. Elektra-kompleksi on tämän peilikuva tytöille; kastraatiouhka korvautuu peniskateudella.
– Mm. imetyksestä vieroituksen ja lapsuusiän siisteyskasvatuksen merkitystä korostettiin myöhempien traumojen lähteinä.
Artikkelissa Zur Dynamik Der Übertragung (1912123 ) Freud teki transferenssista psykoanalyyttisen metodin: kun potilaan ongelmalliset tunnesiteet projisoituvat terapeuttiin, tämä voi hyödyntää syntyvää (libidaalista) erityissuhdetta hoidossa [vrt. Bentham]. Freud hyödynsi hieman
samanlaista ajattelua väkijoukkojen psykologiassaan, joka perustui Le Bonin [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin] teoriaan. Freudille massan ja sen johtajan välille syntyy yksipuolinen libidinen
kytkös, jossa yksilöt luovuttavat yliminänsä johtajan haltuun. Tässä luotiin jo teoriaa mielen
hierarkkisesta rakenteesta.
John Hughlings-Jackson (1835-1911) oli ehdottanut, että aivojen ylemmät tasot pitivät primitiivisempiä tasoja kurissa, ja Ludwig Edinger (1855-1918) esitti samansuuntaisia ajatuksia (The
relations of comparative anatomy to comparative psychology, 1908124 ). Freud jakoi mielen kolmeen osaan: ’se’, ’minä’, ja ’yliminä’ (Das Ich und das Es, 1923). Tiedostumattoman ja yliminän ristiriidat tuottavat ahdistusta [vrt. Kierkegaard] ja vaativat siten ’torjuntaa’. Se on mielen
kypsymätön puolustusmekanismi; reaktionmuodostus on esimerkki neuroottisesta ja huumori
kehittyneestä puolustusmekanismista (molemmista, ks. alla). Freudin tytär Anna (1895-1982)
käsitteli asiaa teoksessa Minän suojautumiskeinot (Das Ich und die Abwehrmechanismen, 1937).
Hänen suosimassa ego-psykologiassa korostettiin aikuisen potilaan sopeutumista yhteiskunnan
sosiaalisiin vaatimuksiin, id-psykologian pitäytyessä enemmän seksuaalisuuteen.
• ’Se’ (id) edustaa viettejä; tiedostumaton saa energiansa seksuaalisesta libidosta. Noin 5-13
vuoden ikäisillä lapsilla, joilla seksuaalisuuden vaikutus on tavallista vähäisempää, latenttia, kehittyy sekä seksiin liittyviä inhon ja häpeän tunteita että moraaliin ja estetiikkaan
123 Zentralblatt
124 Journal
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liittyviä ’ylevöittäviä’ ideoita. Näin libido on vastuussa myös ihmisen luovuudesta; taide
— ja yleensä kulttuuri — oli ylijäämäistä seksuaalienergiaa.
– Myöhemmin id ja sen ’tiedostamattomat tunteet’ yritettiin liittää aivojen limbiseen
systeemiin [ks. Penfield ja Sperry].
• ’Minä’ (ego) edustaa mielen rationaalista osaa. Neuroosit ovat seurausta (tyypillisesti) libidon kasvaneista vaatimuksista tai (harvemmin) egon muista syistä heikentyneestä voimasta.
• ’Yliminä’ (superego) edustaa omatuntoa, yhteiskunnan sääntöjä. Se muodostuu oidipaalisen vaiheen mentyä ohi, lapsen samaistuessa samaa sukupuolta olevaan vanhempaan. Mm.
uskonto ja tabujärjestelmät liittyvät yliminään.
– Myöhemmin Freud määritteli uskonnot harhoiksi, jotka tekevät ihmisen avuttomuuden tunteesta siedettävää [ks. Aiskhylos, Sofokles ja Euripides; Marx].
Vuonna 1924 Freud esitti, että yksilön persoonallisuuden kehitys seurasi ihmiskunnan historian
kehitystä [vrt. Spencer ja Galton]. Teoksessa Toteemi ja tabu (Totem und Tabu, 1913) hän johti
kulttuurin insestitabusta [ks. Lévi-Strauss; vrt. Westermarck]. Vastaavasti teoksessa Ahdistava
kulttuurimme (Das Unbehagen in der Kultur, 1930) Freud selitti kulttuurievoluution [ks. Tylor,
Tarde ja Baldwin; Lévi-Strauss] seksuaalisen vietin torjuntana: yhteiskuntakin voi olla neuroottinen. Emansipatoriset arvot [ks. Bayle; Mill] eivät vapauta yksilöä [ks. Simmel] vaan tuhoavat
yhteisöjä [ks. Parsons]. Freud puhui myös ihmiseen patoutuvasta aggressiosta, joka luo ”pienten
erojen narsismilla” ryhmien välisiä suurilta tuntuvia eroja. Aggression alkuperä oli kuolemanvietissä, joka selitti myös itsemurhia [ks. Bentham; Durkheim].
• Uskottavammin aggressio liitettiin resurssien puolustamiseen [ks. Hobbes; Boas ja Landtman; Lorenz ja Tinbergen].
• Pienten erojen narsismista puhui A. Ernest Crawley (1867-1924; The Mystic Rose, 1902).
• Freudin teoriat vaikuttivat kulttuurimarxismiin [ks. Marcuse]. Psykoosien sijaan oli vain
yhteiskunnallisia ongelmia.
– Tämän kääntöpuolena yhteiskunta medikalisoitui: terapeutit loivat työlleen kysyntää
tekemällä tavallisista elämän ongelmista terapiaa vaativia kriisejä.
Vaikka ylpeyden [ks. Aristoteles; More; Hobbes; Smith; Westermarck] on nähty motivoivan kulttuurin kehitystä [ks. Mandeville], Alfred Adler (1870-1937) määritteli alemmuuskompleksin ihmiselämää motivoivaksi voimaksi. Freud keskittyi vain narsismiin, ylpeyden negatiiviseen ääriilmiöön [ks. Aristoteles]. Narsismissa tiedostumaton huono itsetunto tuottaa reaktionmuodostuksessa (engl. reaction formation) tietoisen vastakkaisen tuntemuksen. Reaktionmuodostus on
näin neuroottinen puolustusmekanimi. Freudin huojennusteorian mukaan huumori [ks. Aristoteles; Kant; Darwin] tekee (em. uskonnon tapaan) avuttomuuden tunteen siedettäväksi, ja on siten
kehittynyt puolustusmekanismi.
• Saksassa alemmuuskompleksista (saks. Minderwertigkeitskomplex) tuli niin suosittu käsite,
että se lyhennettiin ’Minkoksi’. Vastaavasti myös purkamista odottavista tiedostamattomista puolustusmekanismeista tuli keskiluokan suuri huoli.
• Huonolla itsetunnolla on selitetty myös aggressiivista käyttäytymistä. Yhdessä machiavellismin [ks. Machiavelli] ja psykopatian [ks. Bentham; Merton] kanssa narsismi muodostaa
pimeän kolminaisuuden [ks. Aristoteles].
Viettipsykologia degeneroitui entistä epätieteellisemmäksi terminologiasotkuksi, jota lisäsi liikkeen osittainen hajaantuminen; syntyi esim. teoria kollektiivisesta tiedostumattomasta [ks. Jung].
Kritiikkiä tuli myös liikkeen ulkopuolisilta psykologeilta, joiden mukaan psykooseja ei voi redusoida vain seksuaalisuuteen eikä hoitaa kuin neurooseja [ks. myös Maslow]. Freudin teorian vahvuutta kuvastaa hyvin sen kohtalo: tieteellisesti niinkin vajavainen suuntaus kuin behaviorismi [ks.
Watson] suisti sen vallasta — ainakin akateemisissa piireissä — jo 1920-luvulla. Toisaalta etenkin
Yhdysvalloissa freudilaisuus kukoisti vielä 1950- ja 60-luvuilla [ks. myös Boas ja Landtman]. Kesti myös aikansa ennen kuin biologisiin tekijöihin uskallettiin palata psykologiassa, ja tällöinkään
esim. vääriä teorioita aggressiosta ei täysin saatu karistettua [ks. Lorenz ja Tinbergen].
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• Freudilaisille kritiikki oli osoitus torjunnasta, kriitikoiden omasta patologiasta [ks. Popper].
• Vuonna 1948 Frieda Fromm-Reichmann (1889-1957) selitti skitsofreniaa (ks. alla) äidin
välinpitämättömällä käytöksellä. Tämä oli looginen jatke Freudin varhaislapsuuden merkitystä korostaneille opeille. Mania, masennus ja esim. paranoia saivat yhtä uskottavia
selityksiä. Vielä 1960-luvulla autismia selitettiin kylmällä äidillä.
– Freudilainen selitys esim. raskaudenaikaiseen pahoinvointiin on miestään halveksivan
naisen tiedostumaton halu abortoida sikiö oraalisesti. Oikea selitys on tietenkin evoluutiopsykologinen (Margie Profet, The evolution of pregnancy sickness as protection
to the embryo against Pleistocene teratogens, 1988125 ).
– Freud seuraajineen sovelsi analyysiä myös homoseksuaalisuuden hoitoon.
Yritykset todistaa psykoanalyysin toimivuus ovat epäonnistuneet [ks. Maslow; pseudotieteistä,
ks. Popper]. Vaikka Freud uskoi tehneensä siitä objektiivista luonnontiedettä, hän tutki ihmismieltä kuin huono romaanikirjailija ja (Crewsin mukaan) ”möi tuloksiaan kuin käytettyjen autojen kauppias”. Jotkut psykoanalyytikot ovat ylpeinä kieltäneet alansa tieteellisyyden: kyse on
hermeneuttisesta tulkinnasta [ks. Dilthey ja Windelband], ihmisen ’ymmärtämisestä’ selittämisen sijaan [ks. von Wright]. Freudin teorialla onkin yhteyksiä taiteeseen, ja hänen kykynsä kirjoittaa sai tunnustusta mm. Goethe-palkinnon muodossa vuonna 1930. Tästä huolimatta moni
vakavasti sairas potilas jäi vuosikymmenten ajan ilman psykiatrista hoitoa Freudin oppien takia.
• Myöhemmin sekä taiteellisesti että tieteellisesti merkittäviä neurologisia potilaskuvauksia
ovat kirjoittaneet Alexandr R. Lurija [ks. Penfield ja Sperry] ja Oliver Sacks [ks. Chomsky].
Ajan merkittävin psykiatri oli Emil Kraepelin (1856-1926), joka korjasi ja täydensi teostaan Psychiatrie (1883) usealla uudella moniosaisella painoksella. Hän jaotteli ’funktionaaliset’ mielen sairaudet [siis sellaiset joille ei löytynyt selvää orgaanista syytä, ks. Broca ja Wernicke], affektiivisiin
ja ei-affektiivisiin. (1) Affektiiviset mania ja masennus oli tunnettu jo pitkään, ja 1850-luvulla oli
osoitettu että ne voivat vaihdella myös samassa potilaassa; nykyään puhutaan kaksisuuntaisesta
mielialahäiriöstä. Myös ahdistuneisuus on affektiivista. (2) Skitsofrenian [ks. Bentham] kaltaisiin
sairauksiin liittyy kognitiivisempia ajattelun vääristymiä, so. harha-aistimuksia (hallusinaatioita)
ja harhaluuloja (deluusioita). 1800-luvun loppupuolella pahimpia psykoottisia oireita pystyttiin
jo helpottamaan psyykelääkkeillä.
• Kraepelin määritteli sairauksia niiden kulun perusteella yksittäisten oireiden sijaan.
• Skitsofreniaa oli kutsuttu ’varhaiseksi dementiaksi’, vaikka älyn sijaan siinä hajoaa ajatuksenkulku. Vuonna 1908 keksitty termi skitsofrenia (jakomielitauti) ei ole parempi, sillä
taudissa ei ole mitään jakautunutta.
– Kraepelin havaitsi, että skitsofreenikkojen suvussa esiintyy enemmän mielenterveyden
ongelmia kuin muiden [ks. Watson].
• Psykoosi-termi sopii myös vakaviin affektiivisiin tiloihin, vaikka se useimmiten liitetään
ei-affektiivisiin tiloihin.
Orgaaniset sairaudet oli rajattu neurologiaan ja funktionaaliset psykiatriaan. Tämä on ongelmallista hoitomenetelmien ja aivotutkimuksen jatkuvasti kehittyessä. Neurologiakaan ei esim. poissulje keskusteluterapiaa. Näin varsinkin kun perinteinen (siis ei-psykoanalyyttinen) psykoterapia
[ks. Bentham] nousi uudelleen esiin analyysin varjosta. Myös lääkkeet kehittyivät; esim. uuden
vuosisadan alun barbituraateilla (jotka ovat yhä käytössä) saatiin aikaiseksi jo pidempiaikaisia
vaikutuksia [uusista hoidoista, ks. Watson].
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Edward Burnett Tylor 1832 - 1917, Gabriel Tarde
1843 - 1904 ja James Mark Baldwin 1861 - 1934

Kulttuurievoluution [ks. Mandeville; Darwin] tutkijoita; tässä on yhteys myös tiedon sosiologiaan [ks. Marx; Durkheim; Merton]. Tylor oli antropologi, Tarde sosiologi ja Baldwin psykologi.
Lisäksi Tylor tutki heimoja yhdessä pitäviä avioliittoja [ks. Westermarck] ja uskontoja [ks. Laozi
ja Gautama; Hume] ja Baldwin minuutta [ks. Locke; Hume; Smith; James; Dewey]. Sosiaalipsykologia [ks. Kindi ja Farabi; Smith] oli eriytymässä omaksi alakseen.
• Neljäs tärkeä kulttuurievoluution pohjustaja, William Graham Sumner (1840-1910) vaikutti lähinnä oppilaansa Kellerin [ks. Lévi-Strauss] kautta. Hänelle ’kansan tavat’ olivat
vakiintuneita tapoja ja traditioita jotka saavuttavat normin aseman (Folkways, 1906); samalla linjoilla oli jo muitakin [ks. Westermarck]. Tässä yhteydessä Sumner lanseerasi termin
etnosentrismi [ks. Hume; Blumenbach].
• Cournot [ks. Mill] rakensi (väkinäistä) teoriaa vuosisadan (kolmen sukupolven) merkityksestä kulttuurin muutokselle (Considérations sur la marche des idées et des événements
dans les temps modernes, 1872).
Päätyössään Primitive Culture (1871) Tylor liitti kulttuuriin ne tyypillisesti toisistaan riippumattomat käsitykset, kyvyt ja käyttäytymisen tavat, jotka ihmisellä on yhteiskunnan jäseninä:
”To the ethnographer, the bow and arrow is a species, the habit of flattening children’s skulls
is a species...”. Kulttuuri on prosessi, jolla traditiot välittyivät: ”The geographical distribution of
these [species], and their transmission from region to region, have to be studied as the naturalist
studies the geography of his botanical and zoological species”. Termi ’transmission’ tarkoittaa tässä diffuusiota paikan lisäksi myös ajassa [ks. Childe; Piaget]. Diffuusio määrittää tietyn tradition
levinneisyyden (engl. distribution) silloin, kun traditiota ei ole keksitty eri paikoissa itsenäisesti. Toisaalta ”[t]he institutions which can best hold their own in the world gradually supersede
the less fit ones and ... this incessant conflict determines the general resultant course of culture”
[ks. Schumpeter and Hayek]. Kaksi vuotta myöhemmin Bagehot puhui talouden evoluutiosta [ks.
Spencer ja Galton] ja vuonna 1880 tunnettu psykologi kuvasi kulttuurievoluution reunaehtoja
selkeästi [ks. James].
• Friedrich Ratzel (1844-1904) tutki innovaatioiden diffuusiota teoksessa Anthropogeographie, Vol 2 (1891). Diffuusiota voitiin pitää ’toisen käden’ innovaatioiden lähteenä, vaikka
jotkut olettivat sen ja siihen liittyvän kulttuuripiiriopin kumoavan teoriat yhteiskuntien
evoluutiosta [ks. Spencer ja Galton; Boas ja Landtman].
– Ratzel oli myös varhainen geopoliitikko [ks. Humboldt; Fisher ja Keynes].
• Tradition välittäminen (engl. transmission) on selvintä varata tilanteeseen, jossa yksittäinen
ihminen tutustuu traditioon.
Tarden mukaan sosiologia tutkii imitaatiota, ’inter-mentaalia’, psykologia ’intra-mentaalia’ (Les
lois de l’imitation, 1890). Kulttuurievoluution makrotason diffuusion hän selitti mikrotason imitaatiolla [ks. Mill]. Vertikaalisia eli ’rajoittavia’ suhteita ovat vanhempien suhteet lapsiinsa [kasvatuksesta, ks. Kant] ja opettaja-oppilas –suhteet. Niiden lisäksi Tarde korosti tasavertaisia horisontaalisia suhteita; jo lapset [ks. Piaget] vaikuttavat toisiinsa (La logique sociale, 1895). Toisaalta hän oletti imitoinnin ’hypnoottiseksi’, so. tarkaksi ja pakonomaiseksi, varsinkin jos malleja
on paljon [ks. Condorcet] tai ne ovat arvovaltaisia [ks. Merton]. Yhteisöjen homogeenisuus on
kuitenkin osoittautunut ongelmalliseksi oletukseksi [ks. Popper].
• Tarde erotti lyhytaikaiset muodit pidempiaikaisista ilmiöistä. Kulttuuriin liittyy ainakin
tietoja, taitoja, arvoja ja preferenssejä.
• Vaikka tarinoiden [ks. Piaget] ja huhujen [kuulopuheiden, ks. Maslow] leviämistä yritettiin
tutkia 1900-luvun alkupuolella, vakavampi teoretisointi alkoi myöhemmin.
Kulttuurievoluution taustalla on sosiaalisen antropologian käsitteitä kuten avioliitto, kotipaikka, perhe, sukulaisuus ja sukulinja. Tylorin ”marrying-out or being killed-out” –teorian mukaan
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eksogamia eli ulkoryhmäavioliittoisuus takaa ihmisyhteisöjen olemassaolon: pienet ryhmät eivät pärjää yksinään, ja avioliitot loivat ryhmien välisiä siteitä ja vähensivät konflikteja. Tätä
voidaan pitää perimmäisenä, funktionalistisena syynä [ks. Lorenz ja Tinbergen]. Välittömien
motivaatioiden tasolla eksogamiaa tukemaan kehittyi kaksi teoriaa: (1) myös nuoret itse halusivat etsiä kumppania oman ryhmän ulkopuolelta [ks. Westermarck] ja (2) vanhemmat miehet
ohjasivat pariutumista tietoisesti omaksi edukseen [ks. Lévi-Strauss]. Teoriat eivät sulje toisiaan pois, sillä jälkimmäisen merkitys on voinut kasvaa vähitellen edellisen rinnalla yhteiskuntien
monimutkaistuessa ja epätasa-arvon kasvaessa [ks. Boas ja Landtman].
• Vain ihminen tunnistaa ’sukuun tulleita’ aviosukulaisia (engl. in-laws): äidin puolen sukua
(uterine/enatic kinship) täydentää isän puolen suku (agnatic kinship). Näin antropologian
tutkimat sukulinjat voivat olla matrilineaalisen lisäksi myös patrilineaalisia tai bilateraalisia
[ks. Boas ja Landtman].
– Sukulinjoilla ei ole mitään tekemistä vallan, so. matriarkaatin tai patriarkaatin, kanssa
[ks. Spencer ja Galton].
John F. McLennanin (1827-1881) mukaan sukulaisuus vaikuttaa käyttäytymiseen tavoilla, jotka
”may have existed long before kinship bacame an object of thought” (Primitive Marriage, 1865).
Isänpuolen suvun huomioiminen vaati oletetun promiskuiteetin [ks. Spencer ja Galton] korvaamista parisuhteella, jolla tarkoitetaan isyyden varmistamista: sekä polygynia että monogamia
toimivat tässä [ks. Westermarck]. McLennanin ajatus vaimonryöstöistä ei saavuttanut suosiota.
• Vaikka antropologia tuli osoittamaan että sotiin liittyi naisten kaappausta, suurin osa pariutumisista tapahtui sopuisasti.
Liian suuriksi kasvaessaan ryhmät hajosivat, ja ryhmien väliset avioliitoilla luodut siteet loivat
heimotason [ks. Spencer ja Galton; Boas ja Landtman]. Kun kulttuurievoluution tarvitsema koko
[ks. Durkheim] saavutettiin, syntyi etnisyyttä [ks. Blumenbach; Westermarck]. Ehkä siksi että
tässä vaiheessa mekanismiksi oletettu imitaatio ei vaadi kummoista sosiaalista interaktiota, kulttuurievoluutio sivuutettiin antropologiassa. Passiivinen imitaatio ja aktiivinen opettaminen eivät
kuitenkaan riitä, ja nykykäsityksen mukaan välimuotokin — kommunikaatio — löytyy [ks. myös
Augustinus]. Siinä vastaanottajan kokeman lähteen vakuuttavuuden kriteeritkin ovat sidoksissa
kulttuuriin; puhutaan mm. kulttuurihistoriallisesta toiminnan teoriasta [ks. Piaget]. Prosessiin
liittyvät epävarmuustekijät luovat ideoiden markkinat [ks. Galileo; Peirce; James; Schumpeter ja
Hayek; Merton].
• Ihmisyhteisöjen evolutiivista taustaa lähdettiin etsimään kädellisiä tutkimalla [ks. Boas ja
Landtman; Lévi-Strauss].
Artikkelissa A new factor in evolution (1896126 ) Baldwin esitti, että edesauttaessaan eloonjäämistään ja lisääntymistään älykkäästi toimivat yksilöt ohjaavat biologista evoluutiota [ks. Darwin]
suosimaan oppimista; tätä on myöhemmin kutsuttu Baldwinin vaikutukseksi [ks. myös Weismann]. Lajille kyse on sukupuolivalintaan [ks. Darwin; Wright, Fisher ja Haldane] vertautuvasta
tavasta vaikuttaa omaan kehitykseen.
• Baldwinin lisäksi saman tyyppistä vaikutusta ehdottivat C. Lloyd Morgan [ks. Watson] ja
Henry F. Osborn (1857-1935).
Baldwinin vaikutus pohjusti teoriaa ekologisen lokeron [ks. Darwin; Wright, Fisher ja Haldane;
Elton] konstruoinnista eli ympäristön ja geenien koevoluutiosta [ks. Simon ja Arrow]. Ihmisen
älykkyys ei ole vain yksilöllistä [ks. Mandeville], ja ainakin makrososiologisesti [ks. Spencer ja
Galton; Lévi-Strauss] laajennettu Baldwinin vaikutus mahdollistaa kulttuurin ja geenien koevoluution.

126 American
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• Ympäristön ja geenien välisestä vuorovaikutusta [ks. myös Piaget] kutsuttiin myöhemmin
epigenetiikaksi [ks. Wright, Fisher ja Haldane]. Sen jälkeen termin kattamaa aluetta on
rajattu.
• Ekologia liitettiin myös aisteihin [ks. Lorenz ja Tinbergen] ja älykkyyteen [ks. Simon ja
Arrow].
Baldwin itse ehdotti darwinismin pätevän kulttuurin kehitykseen (esim. Darwin and the Humanities, 1909). ’Yhteiskunnallinen perinnöllisyys’ kuvaa ihmisten tapaa oppia, ei vain imitaation,
vaan myös ohjeistuksen kautta [ks. myös Mill]. Populaatiogenetiikan matematiikka tuli kuvaan
mukaan myöhemmin [ks. Wright, Fisher ja Haldane]. Toisaalta Alain (oik. Émile Chartier, 18681951) esitti että koska huonot, so. uppoavat, veneet eivät tule kopioiduiksi, meri kehittää veneitä
(Propos d’un Normand, 1908).
• Voisi myös sanoa että veneet — tai jopa niiden ideat — kehittävät itseään. Meemiteoria
oli tässä jo lähellä [vrt. Darwin].
Baldwinin kehityspsykologiassa lapset tulevat ensin tietoiseksi toisista ihmisistä (Mental Development in the Child and the Race, 1894). Tietoisuus itsestä [Jamesin ’I’, ks. myös Locke] syntyy vasta tämän jälkeen, imitaation ja sen seurausten analysoimisen kautta [interventioista ja
kausaalisuudesta, ks. Husserl; Wright, Fisher ja Haldane; von Wright]. Sosiaalinen minuus [Jamesin ’me’, ks. myös Smith; Mill; Dewey] syntyy kun lapsi projisoi omia mielen sisältöjä muihin
ihmisiin; tämä on jo mielen teoriaa [ks. Berkeley]. Myös tässä yhteydessä Baldwin hyödynsi kulttuurievoluution käsitettä; esim. Social and ethical interpretations in mental development (1897).
• Charles H. Cooley (1864-1929) esitti, että sosiaalinen minuus syntyy peilauksena [vrt.
Smith], toisten ihmisten arviointien kautta (Human Nature and the Social Order, 1902,
Social Organization, 1909). Hän vaikutti nk. chicagolaiseen sosiologiaan [ks. Dewey].
• 1870-luvulta alkaen kehittyi lasten oikeuksia korostava ajattelu [ks. Locke; Rousseau; vapaasta kasvatuksesta, ks. Piaget]. Lakien tasolla eläinten suojelu olikin jo lastensuojelua
pidemmällä [ks. Bentham].
• William Wells Newell (1839-1907) keräsi lasten kulttuuria [leikkimisestä, ks. Piaget] teokseen Games and Songs of American Children (1883).
Tylor uskoi ihmisten psyykkiseen yhtenäisyyteen [ks. Lévi-Strauss]. Myytit selittävät käsityskyvyn ylittäviä ilmiöitä yliluonnollisen avulla; puhutaan intellektualismista [ks. Comte; Holyoake].
Esim. uskon henkiin Tylor näki syntyneen unien ja toisten ihmisten kuoleman pohjalta. Vastavasti noituudella selitetään epäonnea. Myyttejä dramatisoidaan rituaaleilla; toisen käsityksen
mukaan myytit syntyvät rituaaleista [ks. Durkheim]. Uskontotiedettä kehitti F. Max Müllerin
(1832-1900); esim. Introduction to the Science of Religion (1873). Cornelis P. Tiele (1830-1902)
korosti psykologian merkitystä uskonnoille [ks. myös James].
• Adolf Bastianin (1826-1905) teoksessa Der Mensch in der Geschichte (1860) postuloima
kaikille ihmisille yhteinen ajattelu (saks. Elementargedanken) vaikutti humanistiseen filosofiaan [ks. Jung]. Bastian pelkäsi että moni kulttuurisidonnainen ajattelu (Volkergedanken)
oli häviämässä maailmasta.
• Vaikka sosiologia ja myöhempi kulttuuriantropologia vastustivat intellektualismia, nykyäänkin esitetään, että muinaisuskoissa kyse ei ollut ’uskomisesta’ vaan arkipäiväisestä tiedosta. Yliluonnollisen merkitystä siis vähätellään [ks. Durkheim; Lévi-Strauss].
• Müllerin mukaan myytit ovat seurausta kielellisistä epäselvyyksistä ukonilmaa, merta, ym.
luonnonilmiöitä kuvailtaessa [ks. myös Nietzsche; Jung].
John Tolandin (1670-1722) vuonna 1705 määrittelemässä panteismissa luonto samaistetaan jumalaan [ks. Zenon ja Khrysippos; Spinoza; Schlegel ja Schelling]. Tylor määritteli animismin
luonnon sielullistamisena [ks. Hume]. Edelleen Robert Ranulph Marett (1866-1943) määritteli
animatismin luonnon elollistamiseksi ilman erityistä sielua tai persoonaa, ja piti sitä animismin
esiasteena [vitalismista, ks. Buffon].
• Käsitys animismista syntyi osittain väärinkäsityksenä: luonnonkansojen henkiolennot saattoivat asuttaa tiettyjä kohteita ympäristössä.

414

LUKU 8. NYKYAIKAISEN TIETEEN SYNTY 1830-1900

• Persoonattomasta tuonpuoleisesta voimasta — joka on tärkeä magiassa [ks. Ötzi] — Marett
käytti termiä ’mana’; suomeksi puhutaan ’väestä’.
Vaikka antropologien piirissä oli liikkunut huhuja pelkästään raakaravinnolla elävistä heimoista,
teoksessa Research into the Early History of Mankind (1870) Tylor osoitti ruoanlaiton olevan
universaalin ilmiön [ks. Lavoisier; Darwin]. Kaikki antropologit eivät jakaneet käsitystä [ks. LéviStrauss].
1800-luvun sosiaalipsykologiassa vaikutti kaksi suuntausta, kansainpsykologia ja joukko- eli massapsykologia. (1) Kansainpsykologia [ks. Herder ja Humboldt] oli jo vanhanaikaista, vaikka kulttuurin hahmoteoria [ks. Boas ja Landtman] yritti pitää sitä hengissä. (2) Charles Mackay (18141889) oli kirjoittanut ’joukossa tyhmyys tiivistyy’ –teemasta (Extraordinary Popular Delusions
and the Madness of Crowds, 1841). Teoksessa Psychologie des Foules (1895) Gustave Le Bon
(1841-1931) selitti joukkokäyttäytymistä tartuntana ja siitä seuraavana ’tiedostavan persoonan
katoamisena’ [ks. Freud; Marcuse].
• Vaikka Mackay perusti väitteensä talouskupliin [ks. Voltaire; Smith], hänen vahvin todisteensa, ’tulppaanikupla’, on osoittautunut myytiksi [ks. Petty].
• Espinas [ks. Wundt] oli ensimmäisiä jotka puhuivat tunteiden ’tarttumisesta’ ihmisestä
toiseen. Toisaalta myös yhteinen konteksti vaikuttaa, eivätkä ihmismassat ole niin alttiita
mellakointiin tai panikointiin kuin Le Bon tai Freud olettivat.
Moderni sosiaalipsykologia [ks. Piaget; Lewin ja Heider] kehittyi 1900-luvun alkupuoliskolla hieman erilaiselta pohjalta. Sen lisäksi että jo Baldwinin em. vuoden 1897 teoksen alaotsikko oli A
Study in Social Psychology, esiin voidaan nostaa kaksi työtä: (1) Johannes Delitsch (1858–1920)
keräsi vuosina 1880-1881 aineistoa koululaisten ystävyysverkostoa ja kuvasi tuloksiaan artikkelissa Über Schülerfreundschaften in einer Volksschulklasse (1900127 ). (2) Edwin E. Slosson
(1865-1929) huiputti kuulijoita uskomaan salissa leviävään, todellisuudessa olemattomaan, pahaan hajuun (A lecture experiment in hallucinogens, 1899128 ). Huiputukseen langenneet eivät
luottaneet vain esitelmöijän auktoriteettiin [ks. Weber; Marcuse] vaan taipuivat ryhmäpaineen
alla [ks. Merton]. Koska kansalaisyhteiskunta [ks. Mill] oli kehittymässä, verkottumista tutkittiin
myös sosiologiassa [ks. Simmel; Elias].
• Norman Tripplettin (1861-1931) artikkelissa The dynamogenic factors in pacemaking and
competition (1898129 ) tutkittiin ’kirittäjän’ vaikutusta lasten urheilusuoritukseen. Vaikka
työ ei ehkä ollut laadullisesti yhtä merkittävä kuin sen saavuttama maine viittaa, aiheina
sosiaalinen fasilitaatio (helpontuminen, engl. facilitation) ja ehkäistyminen (inhibition) ovat
yhä olemassa [ks. Lewin ja Heider].

8.67

Edvard Alexander Westermarck 1862 - 1939

Suomalainen sosiaaliantropologi ja filosofi. Siinä missä kulttuuriantropologia [ks. Mercator] keskittyy ihmiselämän opittuihin ja symbolisiin puoliin, sosiaaliantropologia käsittelee sosiaalisia
organisaatioita, vuorovaikutuksia ja valtasuhteita. Avioliittoa [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; LéviStrauss] ja moraalia Westermarck tutki tavalla, joka teki hänestä varhaisen evoluutiopsykologin
[vrt. Darwin; James; Simmel; Veblen]. Voidaan puhua myös seksologiasta [ks. Freud; Kinsey].
Etnografista kenttätyötä hän teki lähinnä Marokossa.
• Westermarck: ”we can no more stop within the limits of our own species, when trying to
find the root of our psychical and social life, than we can understand the physical condition
of the human race without taking into consideration that of the lower animals”.

127 Zeitschrift
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Teoksissa The History of Human Marriage (1891, 1921) ja A Short History of Marriage (1926)
Westermarck esitti, että vaikka perheen taustalla on äidin ja lapsen suhde [ks. Aristoteles; Cicero],
ihmislajilla parinmuodostus on biologista ja romanttinen rakkaus [ks. Sapfo; Magna Carta] ja
mustasukkaisuus siten universaaleja ilmiöitä.
• Teoksessa Romantic Love and Personal Beauty (1887) Henry T. Finck (1854–1926) esitti, että romanttinen rakkaus sai alkunsa 1.5.1274, kun Dante rakastui Beatriceensa [vrt.
Shakespeare]. Ennen sitä parinmuodostuksessa oli kyse vain seksistä. Ajatus pohjusti sosiaalista tunteiden konstruktiota [ks. Boas ja Landtman].
Kulttuurinen avioliittoinstituutio perustuu perheeseen [ks. Spencer ja Galton; Boas ja Landtman]. Vaikka polygamia — tai tarkemmin polygynia, jossa miehellä on useita vaimoja — lisääntyi varallisuuserojen synnyttyä [ks. Boas ja Landtman], se kääntyi laskuun naisten saadessa osansa varallisuudesta ja arvostuksesta. Westermarck kuvasi myös esim. hypergyniaa, naisten
avioitumista sosiaalisesti ylöspäin [ks. Kinsey], ja selitti eksogamiaa [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin]
sisäsiittoisuuden välttämisellä [ks. Mercator; Morgan]. Jälkimmäiseen liittyy nk. Westermarckin
ilmiö: ihmiset eivät ole seksuaalisesti kiinnostuneita henkilöistä, joiden kanssa he ovat eläneet
lapsina [vrt. Freud]. Sama ’antileimaantuminen’ [ks. Lorenz ja Tinbergen] tavataan myös eläimillä, kädelliset mukaan lukien [ks. Lévi-Strauss]. Ilmiö selittänee miksi seksuaalisuuteen liittyy
häveliäisyys.
• Toinen tapa estää sisäsiittoisuutta on dispersaali [ks. myös Medawar ja Burnet].
Eksogamia ei tarkoita avioliittoja tuntemattomien kanssa. Kun suuriksi kasvaneet ryhmät jakautuivat, läheiset ryhmät muodostivat laajempia heimoja [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; Boas ja
Landtman]. Aviopuolisoja haettiin oman heimon eri ryhmistä, kun ne kerääntyivät yhteen suurempiin tilaisuuksiin. Tämä mahdollisti jopa rakkauteen perustuvan pariutumisen. Yhteyksien
myötä heimo jakoi yhteisen kielen ja kulttuurin mikä, yhdistettynä yhteiseen alkuperään ja etenkin avioliittojen kautta sekoittuvaan geeniperimään, loi etnisyyttä [ks. Herodotos ja Thukydides;
Blumenbach]. Taustalla oli ’yhdessä tekemisen’ [ks. Rochau ja Renan; Lewin ja Heider] synnyttämä solidaarisuus [ks. Zenon ja Khrysippos; Hume], ei minkäänlainen essentia. Tämä mahdollisti
myös eri heimojen (hitaan) yhdistymisen läheisen elämän tuloksena [ks. Magna Carta].
• Järjestetty avioliitto, jolla ajetaan taloudellisia ja poliittisia päämääriä, on myöhäisempi
ilmiö [ks. Lévi-Strauss].
Teoksessa Moraalin synty ja kehitys (The Origin and Development of Moral Ideas I-II, 19061908) Westermarck liitti moraalin tunteisiin [ks. Aristoteles; Mandeville; Hume; Smith], joilla
luodaan tottumuksia vahvempia vakiintuneita tapoja ja lakeja [arvoteoriasta, ks. Frege]. Aikaisemmin korostuneen sympatian (myötäkärsivien tunteiden) sijaan Westermarck puhui henkilöihin kohdistuvista korvauksen tunteista [engl. retributive emotions; retribuutiosta, ks. Ötzi; Platon]. Westermarckin moraalitunteet: (1) Toista koskevat tuohtumus (tuomitseva, hyöty itselle)
ja kiitollisuus (kiittävä, hyöty toiselle). (2) Itseä koskevat syyllisyys (tuomitseva, hyöty muille) ja
ylpeys (kiittävä, hyöty itselle). Tärkeitä ovat tunteiden pyyteettömyys ja puolueettomuus. Emotivismista [ks. Berkeley; Moore] ei ollut kyse, ja esim. inhon [ks. Medawar ja Burnet] liittämistä
moraaliin Westermarck paheksui.
• Moraalisella suuttumuksella [ks. Aristoteles; Mengzi ja Zhuangzi; Mandeville] puolustetaan resursseja [ks. Hobbes; Boas ja Landtman]. Voidaan puhua myös tuohtumuksesta tai
paheksunnasta.
Westermarck piti itseään eettisenä relativistina. Hän esitteli mm. eskimoiden [ks. Haitham ja
Biruni] tapaa tappaa vastasyntyneitä ja vanhuksia silloin kun nämä muodostuvat taakaksi. Toisaalta Westermarck korosti biologisen evoluution [ks. Darwin] merkitystä ja uskoi moraaliseen
edistykseen, osittain koska ”joskohta meidän siveelliset käsityksemme johtavatkin juurensa luontomme tunnepuolesta, niin pystyy ajatteleva järkikin niihin suuresti vaikuttamaan” [ks. Kant;
Weber; Moore; Ramsey; Piaget; Kohlberg]. Tämä on mahdollista siksi, että korkeammat tunteet

416

LUKU 8. NYKYAIKAISEN TIETEEN SYNTY 1830-1900

riippuvat kognitiosta [ks. Loewi]. Westermarckin mukaan esim. muukalaisten kohtelussa on historian saatossa tapahtunut selvää edistystä, ja omana aikanaan hän kannatti naisasialiikettä [ks.
Mill] ja vapaampaa seksuaalimoraalia (ks. alla). Moraalia muuttaa sosiaalisen yksikön kasvu ja
yhteisöjen välisen vuorovaikutuksen lisääntyminen [ks. Smith]. Hänen moraaliteoriaansa voidaan
pitää utilitaristisena [ks. Sokrates; Platon; Mandeville; Hume; Bentham; Mill].
• Westermarckin eettinen relativismi oli tiettyjen tosiasioiden toteamista. Smithin teoria sosiologisten muutosten vaikutuksesta moraaliin selittää sekä eskimoiden tapoja Westermarckin aikana että niiden myöhemmän muuttumisen. Yhteiskuntien monimutkaistuminen vähentää moraalisia eroja esim. hyvinvoinnin lisääntymisen kautta: parempaan huolenpitoon
on enemmän resursseja. Yhteisöjen lisääntyvä vuorovaikutus voi myös pakottaa vähentämään tapakulttuurin merkitystä ’varsinaisessa’ moraalissa. Toisaalta ryhmäintressit jarruttavat tällaista kehitystä.
Jos moraalilla ymmärretään empiirisesti havainnoitavaa käyttäytymistä, sen ei tarvitse rajoittua
ihmiseen. Kun Westermarck summasi etiikkaansa teoksessa Ethical Relativity (1932), kädellisten tutkimus oli jo käynnistynyt [ks. Boas ja Landtman; Maslow]. Kesti kuitenkin aikansa ennen kuin simpanssien huolenpidon tai reiluuden kaltaiset moraaliset (tai ’moraaliset’) tunteet
havaittiin, eikä Westermarck voinut tukeutua näihin löydöksiin. Nämä tekijät selittänevät relativistienkin tunteman moraalin yhteisen ytimen [ks. Mandeville]. Relativismia nakertaa sekin,
että Westermarckin mukaan moraali ei saa perustua eliitin ylläpitämiin myytteihin. Teoksessa
Kristinusko ja moraali (Christianity and Morals, 1939) hän kritisoi epäinhimilliseksi näkemäänsä
velvollisuusoppia [ks. Kant; vapaa-ajattelusta, ks. Holyoake].
• Westermarck [vuonna 1891 ja myöhemminkin useasti, vrt. Tylor, Tarde ja Baldwin]: ”Social
habits have a strong tendency to become true customs, that is, rules of conduct in addition
to their being habits” [ks. Simon ja Arrow].
• Etiikka eli moraalifilosofia tutkii moraalia filosofisin keinoin ja jakaantuu eri alueisiin [ks.
Moore]. Deskriptiivinen etiikka kuvailee moraalia.
• Vain ihmisillä on saarnaavia pappeja ja moraalifilosofeja ja siten myös etiikkaa. Simpansseilla ei siis ole arvoja. Toisaalta niiden moraalinen käytös on niin ihmismäistä, että pelkkä
behavioristinen [ks. Watson] selitys ei riitä. Simpansseilla lienee normeja, käyttäytymiseen
vaikuttavia mielen tiloja [normatiivisista asenteista, ks. Hume].
• Väestön ja väestötiheyden kasvaessa sosiologiset tekijät alkoivat täydentää biologisesti perusteltua moraalista käytöstä, kuten Smith oli esittänyt. Normien kirjoa laajensi ihmisen
kyky perustella niitä kielen avulla [ks. Sellars].
Westermarck halusi vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehitykseen130 . Hän kannatti oikeutta ehkäisyyn ja aborttiin sekä tasa-arvoiseen avioliittoon ja avioeroon [ajan feminismistä, ks. Mill; Simmel]. Westermarck oli huolissaan aviottomien lasten ja näiden äitien huonosta asemasta; tässä
sivutaan jo sosiaalityötä. Vuonna 1916 Margaret Sanger (1879-1966) perusti perhesuunnittelua
edistävän klinikan [perhepolitiikasta, ks. Fisher ja Keynes, perhesosiologiasta, ks. Parsons; Kinsey]. Näihin kysymyksiin liittyi myös eugeniikka [ks. Spencer ja Galton]; myöhemmin on puhuttu
erityisestä ’hyvinvointieugeniikasta’ (engl. welfare eugenics). Westermarck muistutti, että eräissä
(muiden aikalaisten silmissä alkukantaisissa) kulttuureissa avioliitto vaatii sulhaselta todisteita
kyvystään huolehtia perheestä.
• Vaikka abortista ei ole ehkäisykeinoksi, rikokseksi määritteleminen ei vähennä niitä. Abortin vastustajat [ks. Holyoake] vastustavat myös ehkäisyä ja seksuaalikasvatusta, eli lisäävät
abortteja. Pidättyvyyden mainostaminen ei estä teiniraskauksia.
• Hyvinvointivaltiota [ks. Fisher ja Keynes] ei vielä ollut, ja feministien lisäksi myös monet sosialistit, esim. George Bernard Shaw (1856-1950), olivat eugeenikkoja. Nykyäänkin
kondomien jako Afrikassa katsotaan asialliseksi toiminnaksi.
– Useimpien feministien ja sosialistien eugeniikkaan ei liittynyt fasismin kaltaista ideologiaa [ks. myös Piaget], mutta poikkeuksiakin oli [ks. Fisher ja Keynes].
130 Timosaari
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• Sanger inspiroi jopa sarjakuvien supersankareita [ks. Dewey].
Westermarck ei pitänyt homoseksuaalisuutta sairautena tai moraalittomana, eli seurasi tässäkin valistusajattelua [ks. Bentham]. Lääketiede löysi myös intersukupuolisuuden, jota kutsuttiin
(harhaanjohtavasti) hermafroditismiksi. Vuonna 1910 Magnus Hirschfeld (1868-1935) määritteli
transvestisuuden, ja vuonna 1923 erotti siitä transukupuolisuuden [inter- ja transsukupuolisuudesta, ks. Kinsey].
• Homoseksuaalisuudesta oli kirjoittanut etenkin Karl-Heinrich Ulrich (1825-1895). Richard
Krafft-Ebing (1840-1902) piti sitä vielä sairautena (Psychopathia sexualis, 1886), ja Freud
oli samoilla linjoilla. Kumpikaan ei pitänyt ilmiötä rikollisena, kuten yhteiskunta teki vielä pitkään. Radclyffe Hall (1880-1943) käsitteli lesborakkautta romaanissa The Well of
Loneliness (1928).
• Marie Bonaparte (1882-1962) tutki — nimellä A. E. Narjani — klitoriksen sijainnin ja
frigiditeetin yhteyttä (Considérations sur les causes anatomiques de la frigidité chez la
femme, 1924131 ).
Tapojen ja moraalin [ks. Ötzi; sivilisoitumisesta, ks. Elias] lisäksi Westermarck käsitteli myös
rikosoikeutta [ks. Ötzi; Platon; Bentham]. Funktionalismia [ks. Durkheim] selvemmin hän erotti
rikoksen sen aiheuttamasta reaktiosta. Westermarck käsitteli mm. laiminlyönnin rangaistavuutta, tahallisuuden ja tuottamuksellisuuden eroa, sekä syyntakeisuutta [ks. myös James]. Rangaistusten yleisestävän vaikutuksen [ks. Platon] hän katsoi olevan välillisen [ks. Schumpeter ja
Hayek].
• Kun insestitabujen väitettiin osoittavan biologisen mekanismin puuttumisen, Westermarck
kysyi: ”... would the exceptional severity with which parricide is treated by many law-books
prove that a large number of men have natural propensity to kill their parents?”
Kriminologiassa Quetelet [ks. Comte] korosti sosiologiaa: rikollisuus oli yhteiskunnan, ei rikollisen yksilön, syytä [ks. Aristoteles]. Toisaalta hän huomasi että miehet tekevät enemmän rikoksia
kuin naiset ja nuoret enemmän kuin vanhat, ja että merkittävä osa rikollisuutta on piilorikollisuutta. Vuonna 1862 Mayhew [ks. Marx] selitti rikollisuutta köyhyyden lisäksi yli-innokkaan
poliisityön [ks. Bentham] tuottamalla leimalla. Hänen mukaansa on helpompaa ja halvempaa
kasvattaa lainkuuliainen kansalainen kuin yrittää parantaa rikolliselle uralle jo lähtenyttä. Teoksessa L’Uomo Delinquente (1876) Cesare Lombroso (1835-1909) näki paljastavia piirteitä vankien
kallonmuodoissa ja muissa ulkoisissa piirteissä [ks. Bentham]. Teoria oli väärä, mutta toi kuitenkin rikoksentekijän mukaan tutkimukseen. Kun Julius L. A. Koch (1841-1909) erotti psykopaattien tekemät rikokset muista vuonna 1894, hän viittasi lähinnä heikkohermoisuuteen; kylmyys
[ks. Bentham] määritteli psykopatiaa vasta 1900-luvun puolivälistä lähtien [ks. Merton]. Enrico
Ferri (1856-1929) jaotteli rikollisia ja Raffaele Garofalo (1852-1934) rikoksia; molemmat kuuluivat Lombroson koulukuntaan. Tilastotiede osoitti jo varhain, että ainakaan uskonnollisuus ei
vähentänyt rikollisuutta [myöhemmästä kriminologiasta, ks. Merton].
• Parantaminen on aina ollut modernin vankilasysteemin tavoitteena [ks. Platon; Bentham],
mutta tuloksista ollaan montaa mieltä.
• Teoksessa Genio e Follia (1864) Lombroso piti neroutta ja hulluutta saman rappeuttavan
neurologisen oireyhtymän ilmentymänä [ks. Seneca; vrt. Merton].
• Ferri määritteli (1) synnynnäiset rikolliset, (2) mielisairaat rikolliset, (3) taparikolliset, (4)
satunnaiset rikolliset, ja (5) intohimorikolliset (esim. The Positive School of Criminology,
1908).
• Garofalo jakoi rikokset ’luonnollisiin’ (mala in se, paha itsessään) ja ’poliisirikoksiin’ (mala
prohibita, kielletty paha). Edelliset rikkovat sääliä ja rehellisyyttä, jälkimmäiset ’vain’ lakia
vastaan [vrt. James; esim. kieltolaista, ks. Fisher ja Keynes].
• Lombroson italialaisen koulukunnan kilpailija oli Alexandre Lacassagnen (1843-1924) ranskalainen koulukunta.
131 Brux
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Alfred Werner 1866 - 1919

Kemisti, joka kehitti epäorgaanista kemiaa. Jaksollinen järjestelmä [ks. Mendelejev] inspiroi epäorgaanista kemiaa kehittymään, ja Werner tutki etenkin kompleksiyhdisteitä. Hänelle myönnettiin vuoden 1913 kemian Nobelin palkinto.
• On hämmästyttävää että kemia edistyi pelkästään tiedolla alkuaineiden olemassaolosta,
ilman alkeellistakaan teoriaa atomien rakenteesta [ks. Bohr ja Pauli], johon kaikki modernit
selitykset perustuvat.
Wernerin koordinaatioteoriassa valenssiin [ks. Kekulé] liittyy kemiallisten sidosten [ks. Berzelius]
lukumäärän lisäksi myös mahdollisuus erilaisiin sidostyyppeihin (Beitrag zur Konstitution anorganischer Verbindungen, 1893132 ). Kompleksiyhdisteissä keskuksena toimivaan atomiin tai ioniin
yhdistyy nk. ligandeja. Tällä työllä Werner pohjusti koordinaatiosidoksen ajatusta [ks. Lewis ja
Langmuir].
• Wernerin yhdisteissä keskuksena toimi siirtymämetalleihin kuulunut metalli-ioni.
Ligandit toimivat funktionaalisina ryhminä: ne antavat aineelle kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia ja ovat reaktiokykyisiä, so. paikkoja joissa (tai joiden lähellä) kemialliset reaktiot
(kemiallisten sidosten syntyminen ja purkautuminen) tapahtuvat. Orgaanisessa kemiassa funktionaaliset ryhmät ovat tärkeitä yhdisteiden luokittelussa.
• Funktionaaliset ryhmät ovat avainasemassa kun kemiallisten reaktioiden täydellisiä reaktiomekanismeja [ks. van’t Hoff ja Arrhenius] selvitetaan.
Vuonna 1911 Werner yhdisti stereoisomerian [ks. Biot; Pasteur ja Koch; Kekulé] myös epäorgaanisiin aineisiin: tarve molekyylien kolmiulotteisen rakenteen ymmärtämiseen kasvoi [ks. Pauling].
Epäorgaanisen kemian perinteisiä aiheita ovat olleet metallurgia [raudasta, ks. Fu Hao; Black ja
Watt; Brunel; Lewis ja Langmuir] ja mineralogia [ks. Theofrastos; Ibn Sina; Albert; Agricola].
Mineralogia on osa geologiaa, joka puolestaan kuuluu geotieteisiin [ks. Oldham ja Mohorovičíc].
Metallien tutkimus laajeni kiinteän aineen [ks. Newton] fysiikaksi, jossa kristallografialla [ks.
Huygens] on tärkeä rooli.
Perusmineraaleja ovat luonnossa sellaisenaan esiintyvät alkuaineet kuten rikki, hiili, hopea, kulta
ja kupari. Yleensä mineraalit ovat kuitenkin yhdestä tai useammasta alkuaineesta muodostuneita
kiteisiä ja kiinteitä yhdisteitä (toisaalta myös elohopea ja vesi lasketaan mineraaleiksi). Jokaisella
mineraalilla on kemiallisen kaavan lisäksi myös nimi. Maankuoren mineraaleja tunnetaan n. 4000
erilaista, ja suurin osa niistä voidaan selittää vain muutaman alkuaineen avulla. Kivet, hiekasta
kallioihin, ovat erilaisissa olosuhteissa [ks. Buffon; Oldham ja Mohorovičíc] syntyneitä mineraalien
sekoituksia.
• Kahdeksan alkuainetta, happi (O), pii (Si), alumiini (Al), rauta (Fe), kalsium (Ca), natrium
(Na), kalium (K) ja magnesium (Mg), muodostavat 90% maankuoren mineraaleista [vrt.
Hoyle]. Aineet on listattu tärkeysjärjestyksessä; esim. happi muodostaa 46.6% ja pii 27.7%
kuoren kokonaispainosta.
– Piitä ja happea sisältävät silikaatit, esim. maasälpä (engl. feldspar, KAlSi3 O8 ym.)
ja kvartsi (SiO2 ), ovatkin yleisimpiä maankuoren mineraaleja. Alempana, vaipassa,
tyypillinen mineraali on oliviini ((Mg,Fe)2 SiO4 ).
– Kemiallisesti mineraalit jaetaan seuraaviin ryhmiin: silikaatit (ks. yllä), karbonaatit
[esim. kalsiitti, ks. Berzelius], oksidit (esim. Fe2 O3 ), sulfidit (esim. PbS), halidit (esim.
NaCl), sulfaatit (esim. BaSO4 ) ja fosfaatit (esim. Ca5 (F,CL)(PO4 )3 ).
Mineraaleja kutsutaan malmeiksi [ks. Agricola], jos niistä voidaan jalostaa metalleja. Esim. tinaa
(Sn) saadaan kassiteriittimalmista SnO2 . Nathaniel S. Shaler (1841-1906) kirjoitti artikkelissa
132 Zeitschrift
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Earth and man: An economic forecast (1905133 ) mineraalien riittävyydestä ihmiskunnan tarpeisiin. Tosin riittävyys on paljolti taloudellisesti määriteltävä kysymys [ks. Solow].
• Arvokkaimmat jalokivet [ks. Hammurabi] syntyvät, kun esim. timantin hiilikiteet [ks. Lavoisier; Berzelius] saavat kasvaa mahdollisimman hitaasti. Korundista (Al2 O3 ) syntyy sekä
rubiineja että safiireja; väri tulee pienistä määristä epäpuhtauksia.
Suomalais-ruotsalainen tutkimusmatkailija Adolf Erik Nordenskiöld (1832-1901) esitti 1880-luvulla,
että lämpötilavaihtelujen johdosta halkeileva kallioperä mahdollistaa pohjaveden [ks. Sachs] kerääntymisen kymmenien metrien syvyyteen. Asia todistettiin vuonna 1894, ja Nordenskiöld kirjoitti näistä porakaivoista artikkelin Om borrningar efter vatten i urberget (1896134 ).
• Tätä nk. geohydrologiaa kutsutaan myös hydrogeologiaksi. Oscar E. Meinzer (1876-1948)
kehitti alaa laajemmin (esim. Outline of ground-water hydrology, with definitions, 1923135 ).
• Nordenskiöldin tutkimusmatkoilla löydettiin kylmää kestäviä bakteereja [ks. Pasteur ja
Koch]. Vuonna 1870 Nordenskiöld löysi Grönlannin jääaavikoilta ”mustaa pölyä” jonka
sitoma lämpö sai jään sulamaan. Nykyään tämä noki osataan yhdistää metsäpaloihin ja
esim. teollisuuteen.
Kristallografiassa Auguste Bravais (1811-1863) määritteli kidehilatyyppejä (Mémoire sur les
systèmes formés par les points distribués régulièrement sur un plan ou dans l’espace, 1850136 ).
Seuraava merkittävä askel oli röntgendiffraktion hyödyntäminen [ks. Bragg ja Bragg]. Augustus Matthiessen (1831-1870) tutki metallien ja metalliseosten (lejeerinkien) sähkönjohtavuutta
σ (On the electric-conducting power of the metals, 1858137 ). Gustav H. Wiedemann (1826-1899)
ja Rudolph Franz (1826-1902) havaitsivat yhteyden lämmönjohtavuuteen κ ja lämpötilaan T :
κ/σ = LT (Ueber die Wärme-Leitungsfähigkeit der Metalle, 1853138 ). Vuonna 1857 Ludvig Lorenz (1829-1891) määritteli kertoimen L teoreettisesti. Kun elektronit [ks. Thomson] liitettiin
ilmiöön vuonna 1900 [ks. Kamerlingh Onnes], luotiin jo modernia kiinteän aineen fysiikkaa [ks.
Bethe].
• Bravais määritteli Bravais’n hilan (engl. lattice) avulla 14 erilaista kidehilatyyppiä. Timantin rakenne on yksi harvoista jotka eivät kuulu Bravais’n määrittelemiin tyyppeihin.
– Bravais tutki myös tilastotiedettä [ks. Spencer ja Galton].
– Bravais’n jälkeen tärkeitä alan tutkijoita olivat Evgraf S. Fedorov (1853-1919), Arthur
Moritz Schönflies (1853-1928) ja William Barlow (1845-1934).
• Vaikka kide on tyypillinen kiinteän aineen olomuoto, nesteet voivat olla ainakin puolikiteisessä muodossa [ks. van der Waals].

8.69

Émile Durkheim 1858 - 1917

Sosiologi, yksi kolmesta suuresta [ks. Marx; Weber; vrt. Comte; Simmel; Elias]. Empiriaa sosiologiaan tuonut Durkheim tutki sosialisaatiota, sitä miten yksilöstä tulee yhteiskunnallisesti
toimintakykyinen. Kohteena olivat myös uskonnolliset [ks. Holyoake] rituaalit, joita antropologiassa tutki mm. James George Frazer (1854-1941). Durkheim vaikutti kahden sosiologisen
kehysteorian, funktionalismin [ks. Boas ja Landtman; Parsons; Merton] ja strukturalismin [ks.
Lévi-Strauss], kehitykseen.
• Marx ja Weber edustivat konfliktiteorioita, joihin kuuluu myös biologisesti virittynyt sosiologia [ks. Darwin; Westermarck]. Yksilöt unohtanut Marx oli kuitenkin (piilo)funktionalisti.
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Sosialisaatioon liittyviä tietoja (varsinkin kollektiivisia uskomuksia), taitoja ja normeja oli tutkittu jo kasvatustieteessä [ks. Kant; Dilthey ja Windelband; Dewey]. Durkheim korosti kulttuuristen perinteiden ja yhteiskunnallisten rakenteiden eli ”rajoittavien sosiaalisten voimien” voimaa
ja ’uusiutuvuutta’.
• Sosialisaatiolla voi myös luonnollistaa epäoikeudenmukaisuutta [ks. Blumenbach].
Durkheim tarkasteli työnteon mekanisoitumisen seurauksia [ks. myös Lewin ja Heider] teoksessa Sosiaalisesta työnjaosta (De la division du travail social, 1893). Solidaarisuuden hän jakoi vanhaan ’mekaaniseen’ ja uuteen ’orgaaniseen’. (1) Mekaaniseen, so. tapojen ja traditioiden
määräämään solidaarisuuteen, liittyy kulttuurin homogeenisuus, ”kollektiivinen tietoisuus” eli
sosiaalinen koheesio [ks. Ibn Khaldun]. Ruodusta poikkeavia pilkattiin, häpäistiin, hyljeksittiin
sosiaalisesti tai jopa suljettiin yhteiskunnan ulkopuolelle [ks. Boas ja Landtman]; jälkimmäinen
vastasi kuolemantuomiota [ks. Darwin]. Vaikka kyse oli autoritaarisuudesta (ks. alla), Durkheim ei nähnyt mekaanista solidaarisuutta ongelmallisena. (2) Orgaaninen, so. työnjakoon ja
keskinäisriippuvuuteen [ks. Smith] perustuva solidaarisuus, heijastaa yksilöllisyydestä kumpuavaa moniarvoisuutta. Siihen liittyy anomia, so. kaupungistumisesta [ks. Marx; Simmel; Merton]
johtuva kyvyttömyys uskoa yhteiskunnan arvoihin. Durkheim piti uskontoa tärkeänä anomian
vastavoimana (ks. alla). Myös Ferdinand Tönnies (1855-1936) oli tehnyt samansuuntaista jakoa
[ks. myös Spencer ja Galton].
• Konservatismi syntyi orgaanisen solidaarisuuden pelosta [ks. Burke].
• Edmond About (1828-1885) oli esittänyt, että vakuuttamiseen [ks. Hooke ja Leeuwenhoek;
Halley; Fisher ja Keynes] kuuluu ”tiedostamatonta solidaarisuutta”, koska ”se, kuka ei
vakuuta itseään, kuormittaa yhteiskuntaa kaksin verroin” (L’Assurance, 1865)139 .
• Perinteisten kulttuurien (radikaalia) homogeenisuutta voi myös epäillä [ks. Popper]. Toisaalta maltillisemmin ymmärrettyä kollektiivista tietoisuutta on verrattu Weberin teoriaan
vallan legitimoinnista.
• ’Kollektiiviset representaatiot’ liittyivät tiedonsosiologiaan [ks. Marx; Collingwood; Merton], jota Durkheim sivusi luokittelujärjestelmien [ks. Mill] antropologisessa analyysissä
(De quelques formes primitives de classification, 1902). Tämä syntyi yhteistyössä Marcel
Maussin [ks. Boas ja Landtman] kanssa.
• Tönnies korosti siirtymistä tavoista ja normeista kohti lakeja ja teki eroa yhteisön ja yhteiskunnan välille: edellisessä suhteilla on arvo itsessään, jälkimmäisessä vain välinearvo
(Gemeinschaft und Gesellschaft, 1887).
Durkheim ei uskonut kulttuurievoluutioon eikä siten imitaation tärkeyteen siinä [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin]. Toisaalta hän kehitti dynaamisen tiheyden käsitettä, so. väestötiheyden ja sosiaalisten vuorovaikutusten yhteisvaikutusta. Väestön kasvaessa uuden luojia on enemmän, ja
varsinkin kaupungeissa heille on tarjolla enemmän hedelmällisiä kontakteja. Myös yhteiskunnan
monimutkaistuminen vaikuttaa tässä positiivisesti [ks. Smith]. Talouden kehitys alkoi väestön
[ks. Malthus ja Ricardo] sijaan kasvattaa elintasoa [ks. Marshall].
• Artikkelissa The disappearance of useful arts (1912140 ) William H. R. Rivers (1864-1922)
kiinnitti huomiota siihen, että kulttuurisen perimän säilyminen vaatii (ainakin oraalisen
tradition varaisena) riittävän väestöpohjan.
– Tasmanian kulttuurin kaventuminen 10 000 vuoden eristyksessä antoi esimerkin.
• Suurissa yhteisöissä sukupolvien syklikään ei tuota traditioden välittymistä vaarantavia
epäjatkuvuuskohtia.
Teoksessa Itsemurha (Le suicide, 1897) Durkheim selitti itsemurhia [ks. Bentham; Freud] anomiasta johtuvana yhteiskunnallisen integraation puutteena. Tällainen sosiaalipsykiatria [ks. Watson] ei nähnyt ihmistä biologisesti yhteiskunnallisena oliona [vrt. Aristoteles]: kaikki inhimillinen
139 Liukko

(2013)
of the British Association for the Advancement of Science, 82, 598-599, 1912

140 Reports

8.69. DURKHEIM

421

oli ympäröivän, omalakisen kulttuurin synnyttämää [ks. Boas ja Landtman]. Vaikka Durkheimin
tutkimuksen tilastotieteessä oli ongelmia141 , hän oli kuitenkin käsitellyt uusia metodeja teoksessa Sosiologian metodisäännöt (Les règles de la méthode sociologique, 1895), ja hänen on sanottu
tuoneen tilastotieteen sosiologiaan.
• Durkheim korosti yhteiskuntatieteiden erikoisasemaa [ks. Dilthey ja Windelband]: yhteiskunta on ihmisestä riippumaton superorganismi [ks. Hobbes; Burke; Spencer ja Galton].
Näin käyttäytymistä, joka oli ’enemmän kuin osiensa summa’, ei voi selittää psykologialla.
Esim. biologisen insestiteorian [ks. Westermarck] sijaan hän kannatti kulttuurista selitystä
[ks. Freud; Lévi-Strauss].
Uskontoon [ks. Ötzi; Hammurabi; Hesiodos; Laozi ja Gautama] liittyy sekä myyttejä että rituaaleja, ja antropologeja kiinnostivat kalendaari-, siirtymä-, ja kriisiriitit. Frazerin pääteos The
Golden Bough (1890, laajennettu laitos 1915) käsitteli mm. vuodenaikoihin ja hedelmällisyyteen liittyvien rituaalien lisäksi vallan lähteitä [ks. Isokrates; Kropotkin; Weber; Boas ja Landtman]. Frazer määritteli kaksi ’sympaattisen’ taian lakia: (1) samankaltaisuuteen perustuva taika,
esim. voodoo [ks. Mercator; homeopatiasta, ks. Goethe], ja (2) fyysiseen kosketukseen perustuva
tartunta. Vertailevan uskontotieteen pioneeri William Robertson Smith (1846-1894) oli toinen
merkittävä rituaalien tutkija (Religion of the Semites, 1889). Hän esitti, että muinaisissa uskonnoissa rituaalit synnyttivät myyttejä; myös Frazer otti tämän kannan [vrt. Tylor, Tarde ja
Baldwin]. Myöhempi tutkimus on antanut myyttien ja rituaalien suhteelle enemmän vapautta.
Frazer vaikutti 1900-luvun runouteen [ks. Joyce].
• Clifford Howard (1868-1942) korosti hedelmällisyysriittien merkitystä (Sex Worship: An
Exposition of the Phallic Origin of Religion, 1897).
• Eduard Hahnin (1857-1928) mukaan villieläimiä vangittiin uhraamistarkoituksiin ennen
maatalouden alkua (Die Haustiere und ihre Beziehungen zur Wirtschaft des Menschen,
1896). Tämä liittyi eriarvoisuuden kehitykseen [ks. Boas ja Landtaman].
– Hahn osoitti myös, että perinteinen elinkeinojen kehityspolku metsästäjä-keräilijöistä
paimentolaisuuden kautta maanviljelyyn [ks. Eratosthenes] oli yksinkertaistava (Die
Wirtschaftsformen der Erde, 1892142 ). Etenkin luonnonolosuhteet voivat pakottaa
maanviljelykulttuurin paimentolaisuuteen.
• Sympaattinen taika liittyy inhoon: esim. pilaantuneen lihan välttämisellä on biologinen
tausta [ks. Clausewitz; Pasteur ja Koch; Medawar ja Burnet].
• Arnold van Gennep (1873-1957) määritteli siirtymäriitit irtautumisen, liminaalisuuden ja
uudelleenliittymisen kautta (Les rites de passage, 1909). Tutkimusta jatkaneen Victor Turnerin (1920-1983) mielestä funktionaalisten rituaalien tuli olla monimerkityksellisiä.
– Toisaalta Edmund R. Leach (1910-1989) esitti, että myytit ja rituaalit tuottavat yhteiskunnan epävakautta juuri monimerkityksellisyytensä johdosta.
Rituaaleihin liittyy stereotyyppisyys, sosiaalisuus ja kommunikatiivisuus. Durkheimille solidaarisuuteen liittyy rituaaleilla pönkitettyä esirationaalista luottamusta: arvot ovat emotionaalisesti
ladattuja ideoita. Uskontoja Durkheim tutki teoksessa Uskontoelämän alkeismuodot (Les formes
élémentaires de la vie religieuse, postuumisti 1919). Uskonnot, myytit ja molempiin liittyvät
rituaalit heijastavat yhteiskunnallista todellisuutta ja — sosiaalistaessaan yksilöitä — vahvistavat yhteisöä [vrt. Comte]. Käytännöllisyyteen ja päämäärähakuisuuteen liittyvä maallistuminen
[ks. Weber] oli Durkheimille lähes mahdoton ajatus. Uskonnon lisäksi myös taide [ks. Goethe;
James] loi sosiaalista koheesiota. Rituaaleja on verrattu teatteriin, ja esim. musiikin ja tanssin
vaikutusta tutki sosiologian lisäksi myös etnomusikologia [ks. Nietzsche].
• Durkheim ei myöntänyt päihteiden [ks. Nietzsche] merkitystä luonnonkansojen sosiaalisessa
elämässä [ks. Lévi-Strauss].
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• Durkheim ei ollut kiinnostunut uskontojen sisällöistä, koska todellinen palvonnan kohde
oli — yliluonnollisen sijaan — yhteiskunta ja sen valta, jota ’pyhitettiin’ [ks. Lévi-Strauss].
Ajattelussa on yhteyksiä kansalaisuskonnon [ks. Rousseau; Parsons] käsitteeseen.
• Durkheim ei nähnyt uskontoa sosiaalisen kontrollin välineenä [ks. Aiskhylos, Sofokles ja
Euripides; Isokrates], vaikka (etenkin rankkojen) rituaalien vaatimilla ’sijoituksilla’ luotiin
ryhmäuskollisuutta. Myöhemmin on tehty jakoa (1) emotionaalisesti intensiiviseen ’imagistiseen’ rituaalimoodiin, johon esim. rankat aikuistumiseen liittyvät rituaalit [ks. Piaget]
kuuluvat ja (2) rutiininomaiseen ’doktrinaaliseen’ moodiin, johon esim. modernit kirkonmenot ja vihkiseremoniat kuuluvat.
• Durkheimille jopa rikollisuus luo yhtenäisyyttä [vrt. Westermarck]. Tällainen funktionalismi ei koskaan ole kuulunut konfliktiteorioihin.
Perheeseen ja sukuun perustuvan tuen [ks. Boas ja Landtman] vähenemistä pahoiteltiin myös
1900-luvun sosiologiassa [ks. Parsons]. Toisenlainen sosiologia käsitteli solidaarisuutta ja sosiaalista koheesiota sukulaisuuden ylittävän sosiaalisen pääoman avulla [ks. Simmel; Weber]. Sen
vaatima uudenlainen yhteiskunnallinen luottamus [ks. Smith; Simon ja Arrow] ei synny vain
konsensuksesta, vaan tarvitaan myös erimielisyyttä [ks. Popper].

8.70

Georg Simmel 1858 - 1918

Sosiologi, joka jäi kolmen suuren [ks. Marx; Durkheim; Weber] varjoon. Simmel pohjusti sosiaalipsykologisesti [ks. Smith; Tylor, Tarde ja Baldwin; Lewin ja Heider] perusteltua teoriaansa
teoksessa Über sociale Differenzierung (1890). Tutkimuskohteena ollut verkottuminen [ks. Elias]
oli taloussosiologiassa jo tuttua [ks. Marshall]. Simmel lähestyi aihetta suurkaupunkien, rahan
ja modernin kansalaisyhteiskunnan [ks. Mill] kautta. Päätyö oli Philosophie des Geldes (1900),
ja teos Soziologie (1908) kokosi tulokset yhteen. Tuotanto koostuu lähinnä esseistä, joista osa
laajemmistakin teoksista on koottu.
• Kirjoittajana Simmel pyrki (ongemallisesti) enemmän taiteellisuuteen kuin tieteellisyyteen.
Suomenkielisenä todisteena tästä on kokoelma Georg Simmel — Suurkaupunki ja moderni
elämä (2006), jonka parasta antia ovat esseet Suurkaupunki ja Raha.
Toisin kuin Durkheim, Simmel piti ihmisten psykologisia valmiuksia tärkeinä myös sosiologian
kannalta. Yhteiskuntaelämä koostui ihmisten välisten vuorovaikutusten verkosta [ks. Mandeville; Smith]. Vuorovaikutusten abstrahoitu ’muoto’ on tutkimuksen pääkohde; sisältö heuristinen
tutkimuksen apuväline. Erottelu tuli neoklassisesta taloustieteestä [ks. Marshall], jossa voitiin
— metodologisesti — korostaa teoriaa (muotoa) historiallisen (sisällöllisen) tutkimuksen kustannuksella. Tyypillisin vuorovaikutuksen laji on ’sosiaalinen vaihto’, johon kaupankäynnin lisäksi
liittyi myös tiedostamatonta, ei-rahallista ja ei-materiaalista vaihtoa [ks. Boas ja Landtman; Kinsey; Simon ja Arrow]. Vuorovaikutukset voivat myös institutionalisoitua säännöiksi. Yhteiskunnan monimutkaistuessa erilaiset sosiaaliset piirit, esim. työnjaosta syntyneet ammattipiirit [ks.
Smith], luovat modernille ihmiselle myös tämän yksilöllisyyden [ks. Durkheim]. Simmel analysoi
miten konfliktit eroavat kilpailusta eikä pitänyt kumpaakaan pelkästään negatiivisena ilmiönä
[ks. Montesquieu; Mill; Durkheim]. Monet edellä mainituista tulivat olemaan Weberin tutkimusten kohteena.
• Simmel määritteli tuotannon ”luonnon kanssa käytäväksi vaihdoksi”, pieneksi siivuksi kokonaisvaihtoa [ks. Solow].
• Työelämän hierarkiat eivät luo henkilökohtaista riippuvuutta, koska moninaisten sosiaalisten elämänpiirien joukossa sama yksilö voi olla eritasoisessa asemissa [ks. Boas ja Landtman; Merton]. Kirjoituksessa Les idées égalitaires, étude sosiologique (1899) Célestin Bouglé
(1870-1940) korosti yhteiskunnallisten roolien [ks. Cicero; Seneca; Smith; Mill] aikaisempaa
vapaampaa muodostumista [ks. Hart ja Goffman].
– Bouglén mukaan myös ihmisten tavoitteet ja toiveet — jopa uskomukset — monipuolistuivat (Remarques sur le polytélisme, 1904).
– Bouglé havaitsi, että kulttuuriset ja eettiset eroavuudet synnyttivät konflikteja siinä
missä materiaalinen eriarvoisuuskin.

8.70. SIMMEL
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Estetiikkaan [ks. Hume; Kant; Hegel; Dewey; Beardsley] Simmel liitti biologiaa [ks. Hume; Burke;
Darwin]. Esseessä Sosiologinen estetiikka (Soziologische Ästhetik, 1896143 ), hän sanoo: ”...pidämme todennäköisenä, että asioiden aineellinen hyödyllisyys, niiden tarkoituksenmukaisuus lajin
elämän ylläpitämiseksi ja edistämiseksi on ollut lähtökohtana myös niiden kauneusarvolle”. Tämä on evoluutiopsykologiaa [ks. myös Westermarck; Veblen].
• Jatko ”[h]istoriallisen kehityksen ja periytymisen pituus ovat jo kauan sitten puhdistaneet
pois tämän hyödyn” ei ole yhtä ilmeinen, vaikka olikin jo vanha ajatus [ks. Mill]. Kyse on
normien ja arvojen [ks. Hume] sekä hyvinvoinnin ja utiliteetin [ks. Ramsey] oletetuista [ks.
Kant; Moore] eroista.
Simmelin artikkeli Raha (Das Geld in der modernen Kultur, 1896144 ) ja päätyö vuodelta 1900
käsittelivät rahaa. Markkinoiden vapauttava anonyymius tekee rahasta emansipatorisen välineen
[ks. Bayle; Mill; Maslow]. (1) Keskittäessään resursseja [ks. Brunel] raha mahdollistaa yhteiskuntaa hyödyttävät investoinnit. (2) Raha monipuolistaa sosiaalisen kanssakäymisen muotoja
harvoista perityistä suhteista lukuisiin itsevalittuihin ja vähemmän intensiivisiin suhteisiin [ks.
Elias; Simon ja Arrow]. Tällaista individualistista ’kansalaistoimijuutta’ [engl. civic agency; ks.
Solon; Aristoteles; Mill] Simmel käsitteli myös teoksessa Das Individuum und die Freiheit: Essais (1908). Tärkeitä ovat luottamuksen käsite ja sukulaisuuden ylittävä sosiaalinen pääoma [ks.
Weber; Simon ja Arrow], joka ei synny itsestään [ks. Popper]. (3) Raha vapauttaa kodin ulkopuolelle töihin pääsevät naiset; tämä pohjusti jo feminismin [ks. Mill; Westermarck] toista aaltoa
[ks. Kinsey]. Perhe olikin Simmelille tärkeä tutkimuskohde.
• Myöhempiä käsitteitä [mutta ei ilmiöitä, ks. Galileo] ovat ’heikot siteet’ ja ’verkottunut
individualismi’. Vanhakantaisimmat tutkijat ovat nähneet niissä yhteisön tuhon [ks. Freud;
Durkheim; Parsons].
• Hyvinvointivaltio [ks. Fisher ja Keynes] syntyi korvaamaan etenkin laajemman suvun vähenevää tukea. Ajatus hyvinvointiyhteiskunnasta [ks. Mill; Schumpeter ja Hayek] korostaa
muun yhteiskunnan horisontaalisia rakenteita valtion vertikaalisten rakenteiden ohella. Sosiaalinen pääoma on nimenomaan horisontaalista.
Modernisaatiota [ks. Weber] Simmel käsitteli artikkelissa Suurkaupunki (Die Grossstädte und
Geistesleben, 1903145 ). Suurkaupunkeja (metropoleja) ei olisi ilman rahaa ja tarkkoja aikatauluja. Vaikka hälinä voi haitata vuorovaikutusta, kaupungistuminen [ks. Hammurabi; Laozi ja
Gautama; Marx; Merton] myös vapauttaa ja mahdollistaa intellektuaalisen kehityksen ja kansainvälistymisen. Lisäksi se lisää työn tuottavuutta [ks. Marshall] ja ihmisten onnellisuutta [väestötiheyden merkityksestä, ks. Durkheim]. Vaikka lähiöt [ks. Taylor] vähensivät satunnaisia kohtaamisia, ylöspäin kasvaneet kaupungit [ks. Joyce; Milgram] loivat yhteisiä julkisia tiloja. Kaupunkisosiologian lisäksi syntyi kaupunkiekologia [ks. Elton]. Maantieteellinen kaupunkitutkimus
käsitteli verkottumista [ks. Varenius; Clausewitz].
• Vuosina 1853-1870 paljolti uudelleen rakennettu Pariisi jäi suhteellisen matalaksi mm. hissiteknologian kehittymättömyyden vuoksi. Vuonna 1854 Elisha Otis (1811-1861) kehitti
hissien hätäjarrun ja pian Werner von Siemens (1816-1892) rakensi ensimmäiset sähköhissit [sähköstä, ks. Edison; Tesla].
– Teoksessa Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen (1889) Camillo Sitte
(1843-1903) vastusti ruutukaavoja [ks. Herodotos ja Thukydides] ja suosi keskiaikaista
epäsäännöllisyyttä [ks. Magna Carta]. Hänelle kaupunkisuunnittelu oli ennen kaikkea
taidetta.
• Vuodesta 1889 alkaen Charles Booth (1840-1916) käytti värikoodeja paikkariippuvaisen
tiedon esittämiseksi Lontoosta: hän tutki varallisuuden jakautumisesta ja alueiden slummiutumisesta [ks. Marx]. Tutkimus johti vuoden 1908 vanhuuseläkelakiin [ks. Rochau ja
Renan; Marshall; Fisher ja Keynes].
143 Die

Zukunft, 31, Oktober, 1896; myös vuoden 2006 suomenkielisessä kokoelmassa
des Obersclesischen Berg- und Huttmännischen Verein, 35, 319-324, 1896
145 Jahrbuch der Gehestiftung IX, 1903
144 Zeitschrift
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– Booth popularisoi köyhyysrajakäsitteen. Köyhyyttä voidaan mitata absoluuttisesti tai
suhteellisesti [ks. Veblen; Merton]; Booth käytti edellistä tapaa.
– Sosiologiassa Chicagon koulukunta [ks. Dewey] kehitti naapurustojen — ja mm. alakulttuurien — tieteellistä tutkimusta.

• Patrick Geddes (1854-1932) korosti maantieteen huomioivaa kaupunkisuunnittelua (Cities
in Evolution, 1915). Metropolialue koostuu metropolista, sen esikaupungeista sekä muista
lähialueista, ja Geddes kehitti tälle rinnakkaisen käsitteen, konurbaation, hallinnollisesti itsenäisten kaupunkien ’yhteensulauman’. Myöhemmin metropolien sulauma nimettiin
megalopoliksi.
Kansalaistoimijuus ja kaupunkielämän vaatima verkottuminen loivat kansalaisyhteiskuntaa. Simmelin mukaan suhteet ’sosiologisoituvat’ siirryttäessä kahden henkilön (tai ryhmän) välisen suhteen tarkastelusta kolmen henkilön (tai ryhmän) välisten suhteiden tarkasteluun [ks. Lewin ja
Heider].
• Armeijassa ylemmän tason osastot olivat usein kolminkertaisia alamman tason osastoihin
verrattuna [ks. Grotius].
Kaupungit vaativat toimivan kunnallishallinnon ja mm. vesi- ja jätehuollon [ks. Pasteur ja Koch].
Esim. talousvesi on kätevintä jakaa vesijohtovetenä. Infrastruktuuria luodaan yhdyskuntatekniikalla [sähköstä, ks. Tesla]. Kaavoitus mukaan lukien nykyään puhutaan yhdyskuntasuunnittelusta. Esim. liikenne oli jo Simmelin aikana ongelma, koska hevoset olivat merkittäviä saastuttajia. Felix Auerbach (1856-1933) tutki kaupunkien asukasluvulla määritellyn koon jakautumista
ja löysi nk. Zipfin lain (Das Gesetz der Bevölkerungskonzentration, 1913146 ). Sen mukaan n:s
kaupunki on kooltaan n−1.07 kertainen isoimpaan verrattuna. Kasvavien kaupunkien infrastruktuureihin on liitetty myös skaalaetu [ks. Smith; Mill]; tähän liittyy myös potenssilakijakaumat
[ks. Marshall; Loewi] ja verkostovaikutus [ks. Edison].
• Pintavesi [Halley; Thompson] ja pohjavesi [ks. Sachs; Werner] ovat raakavettä, josta luodaan talousvettä vedenkäsittelyllä [esim. aktiivihiilestä, ks. Hippokrates; Fraunhofer]. Vuonna 1908 John L. Leal (1858-1914) osoitti kloorin olevan tehokkaan veden desinfioijan.
• Hans Thiesing esitti vuosisadan vaihteessa, että lannoitteeksi [ks. Humboldt; Sachs; Haber] kelpaava kotitalousjäte oli ”materiaa väärässä paikassa” [kiertotaloudesta, ks. Solow].
Lumppujenkin keräys oli vielä tavallista [ks. Brunel].
• Kaupunkien julkisesta liikenteestä oli tullut hevosten vetämien ’bussien’ avulla kannattavaa
jo 1820-luvulla. Vuonna 1881 Siemens toi Berliiniin sähköjunat. Frank Sprague (1857-1934)
kehitti sähköjunaa (ja hissiä) edelleen.
• Ympäristötekniikka on yhdyskuntatekniikkaa laajempi ala, pitäen sisällään myös mm. ympäristökemian. Näihin kaikkiin liittyy myös ympäristöterveys.
• Vuonna 1935 George K. Zipf (1902-1950) osoitti, että kielten yleisin sana on kaksi kertaa
yleisempi kuin toiseksi yleisin sana, kolme kertaa yleisempi kuin kolmanneksi yleisin sana,
jne. Kerroin n:neksi yleisimmälle sanalle on siis noin n−1 .

8.71

Wilhelm Conrad Röntgen 1845 - 1923

Fyysikko, joka löysi röntgensäteilyn (engl. X-rays). Röntgen teki löytönsä katodisäteitä [ks. Edison] tutkiessaan (Über eine neue Art von Strahlen. Vorläufige Mitteilung, 1895147 ). Jo samana
vuonna hän havaitsi, että keksintö mahdollisti lääketieteellisen kuvantamisen. Röntgen sai fysiikan Nobelin palkinnon vuonna 1901 (ensimmäinen laatuaan).
• Röntgensäteilyn voimakkuus laskee sen mukaan, minkälaisten materiaalien, esim. kudosten
[ks. Charles Bell], läpi se kulkee. Esim. luut erottuivat muusta kudoksesta jo varhaisissa
kuvissa.
146 Petermanns
147 Aus

Geographische Mitteilungen, 59, 73-76, 1913
den Sitzungsberichten der Würzburger Physik.-medic. Gesellschaft Würzburg, 137–147, 1895
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• Lääketieteellisen kuvauksen lisäksi säteilyä käytettiin myös fysiikassa [ks. Rutherford; Bragg
ja Bragg] ja genetiikassa [ks. Morgan].
Säteily paljastui [ks. Bragg ja Bragg] sähkömagneettiseksi [ks. Maxwell], aallonpituuden ollessa
0.01 - 1 nm [eli UV-säteilyn alapuolella; ks. Herschel].
• Karakteristinen röntgensäteily saa alkunsa atomin elektronien [ks. Thomson] siirtymisinä energiatasoillaan [ks. Bohr ja Pauli]. Tarvittavat viritystilat saadaan aikaiseksi materian elektronipommituksella. Säteilyn jatkuva spektri syntyy elektronien jarrutussäteilystä
(saks. bremsstrahlung) ytimien lähellä.
Myös radioaktiivinen [ks. Becquerel, Curie ja Curie] säteily otettiin lääketieteessä käyttöön.
Lisäksi William Osler (1849-1919) toi opiskelijat luentosaleista sairaaloihin erikoistumaan, ja
William S. Halsted (1852–1922) kehitti kirurgiaa [ks. Vesalius]. Jälkimmäinen ylläpiti pitkiä
työvuoroja kokaiinin voimalla [ks. Penfield ja Sperry].
• Steven Soderberghin televisiosarja The Knick (2014-15) kuvaa vuosisadan vaihteen lääketiedettä. Päähenkilön esikuvana toimi juuri Halsted.
• Univajeen kognitiota heikentävään vaikutukseen ei suhtauduttu vakavasti [ks. Piaget].
Myöhemmässä tietokonetomografiassa röntgensäteillä luodaan kolmiulotteisia kuvia. Vaikka tässä tarvittavaa matemaattista inversiota [ks. Le Verrier] pohjustivat Hermann Weyl (1885-1955)
vuonna 1911 ja Johann Radon (1887-1956) vuonna 1917, tietokoneiden teho mahdollisti tarvittavan laskennan vasta 1970-luvulla.

8.72

Joseph John Thomson 1856 - 1940

Fyysikko, joka löysi ensimmäisen atomin rakenneosan. Katodisäteitä [ks. Edison; Röntgen] tutkinut Thomson päätteli niiden koostuvan atomia pienemmistä ja varaukseltaan negatiivisista
hiukkasista (Cathode rays, 1897148 ). Hän myös määritteli näiden elektroneiksi nimettyjen hiukkasten varauksen (e) ja massan (m) suhteen [spinistä, ks. Uhlenbeck ja Goudsmit]. Thomson sai
fysiikan Nobelin palkinnon vuonna 1906.
• Robert Andrews Millikan (1868-1953) määritteli elektronin varauksen suuruuden (The isolation of an ion, a precision measurement of its charge, and the correction of Stokes’s law,
1911149 ); fysiikan Nobelin palkinto 1923. Tämän jälkeen massakin voitiin laskea.
Thomson keksi nykyään nimeään kantavan sironnan (engl. scatter), jossa vapaat varatut hiukkaset sitovat niihin osuvan sähkömagneettisen säteilyn energiaa vapauttaakseen sen saman tien
satunnaiseen suuntaan. Etenkin yleisemmässä nk. Comptonin sironnan [ks. Einstein] muodossa
ilmiö on tärkeä plasmassa [ks. Lewis ja Langmuir] ja siten esim. auringossa [ks. Bethe].
Kun katodisäteilyn raskaampia hiukkasia tutkittiin, niiden varaus havaittiin vastakkaiseksi mutta samansuuruiseksi kuin elektronin. Vuonna 1904 Thomson esitti — virheellisesti [ks. Rutherford] — atomien koostuvan tasaisesti jakautuneista positiivisista ja negatiivisista hiukkasista.
Lisäksi hän spekuloi — nyt aivan oikein — että elektroni liittyisi jollain tapaa kemiallisiin sidoksiin [ks. Berzelius; Kekulé; Lewis ja Langmuir].
• Positiivisen vetyionin [protonin, ks. Rutherford] ja elektronin massojen suhde mp /me =
1838. Elektroni on siis hyvin pieni hiukkanen.
• Vuosina 1901-1903 Owen Richardson (1879-1959) kehitti termisen emission [ks. Edison]
teoriaa, jolla on merkitystä esim. katodisäteitä synnyttävissä tyhjiöputkissa. Richardson
sai fysiikan Nobelin palkinnon vuonna 1928.
148 Philosophical
149 Physical

Magazine, 44, 293, 1897
Review, 32, 349-397, 1911
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Artikkelissa Further experiments on positive rays (1912150 ) Thomson raportoi neonkaasun koostuvan kahdesta erimassaisesta komponentista. Nämä alkuaineiden isotoopit selittyivät, kun atomiytimien neutronit löydettiin [ks. Rutherford].

8.73

Antoine Henri Becquerel 1852 - 1908, Marie Curie
1867 - 1934 ja Pierre Curie 1859 - 1906

Radioaktiivisuuden tutkimuksen pioneereja. Marie Curie jakoi vuoden 1903 fysiikan Nobelin palkinnon Becquerellin ja myös magnetismia tutkineen miehensä Pierre Curien kanssa. Vuonna 1911
Marielle myönnettiin myös kemian Nobelin palkinto. Yksikkönä yksi becquerel (Bq) tarkoittaa
yhden ytimen hajoamista sekunnissa [ks. Rutherford].
• Luonnon 92 alkuaineesta [ks. Mendelejev] pysyviä on 83, loppujen ollessa radioaktiivisia.
• Muista yksiköistä gray (Gy) mittaa saadun säteilyannoksen energiaa kilogrammaa kohden,
ja sievert (Sv) kuvaa sen biologisia vaikutuksia.
Becquerel löysi uraanista säteilyä (Sur les radiations émises par phosphorescence, 1896151 ), jonka
Marie Curie nimesi radioaktiivisuudeksi [ks. Rutherford]. Curien fysiikan Nobel tuli havainnosta, että kyse oli fysikaalisesta, ei kemiallisesta ilmiöstä: säteily ei riippunut siitä, minkälaisessa
mineraalissa [ks. Werner] uraani esiintyi, tai minkälainen ulkoinen lämpötila tai paine olivat.
Kemian Nobel tuli kahden uuden radioaktiivisen aineen, poloniumin ja radiumin, löytämisestä.
Curie kirjoitti radioaktiivisuudesta tutkielman Traité de Radioactivité (1910).
• Radiumin säteilyä käytettiin hyvin pian syöpähoidossa [vrt. Röntgen]. Vaikka nykyinen
sädehoito hyödyntää hiukkaskiihdyttimiä, esim. radiojodi on vielä käytössä kilpirauhaseen
liittyvissä taudeissa.
• Samuel C. Prescott (1872–1962) keksi, että ruoan turvallisuutta ja säilyvyyttä voi parantaa
tappamalla siinä olevia bakteereja säteilyllä (The effect of radium rays on the colon bacillus,
the diphtheria bacillus and yeast, 1904152 ).
Pierre Curie havaitsi, että paramagnetismi [ks. Faraday] oli riippuvainen lämpötilasta (Curien
laki). Ferromagneettiset aineet (paramagnetismin erikoistapaus) muuttuvat paramagneettisiksi
Curien lämpötilan yläpuolella; esim. raudalle tämä lämpötila on 1045 K. Kyseessä on eräänlainen
faasimuutos [ks. van der Waals; Yang]. Vuonna 1880 Pierre keksi — veljensä Jacquesin (18561941) kanssa — eräiden kiteiden, esim. kvartsin, pietsosähköisyyden.
• Vuonna 1905 Paul Langevin (1872-1946) osoitti elektronien [ks. Thomson] merkityksen
magnetismin muodostuksessa. Diamagnetismi on seurausta elektronien liikkeestä ytimen
ympärillä [ks. Ampère; Bohr ja Pauli], ja kaikki aineet ovat siten diamagneettisia. Tämä
efekti peittyy kuitenkin atomeissa ja molekyyleissä, joissa elektronin sisäinen magneettinen
momentti pääsee näkyviin [ks. Uhlenbeck ja Goudsmit].
• Pietsosähköisyys mahdollisti vuonna 1921 keksityn kideoskillaattorin, jota hyödynnettiin
mm. radioissa [ks. Hertz], kelloissa [ks. Huygens] ja anturitekniikassa.

8.74

Pieter Zeeman 1865 - 1943

Fyysikko, joka löysi spektroskooppisilla tutkimuksilla [ks. Fraunhofer; Kirchhoff] jotain uutta.
Nykyään puhutaan Zeemanin ilmiöstä. Hendrik A. Lorenz (1853-1928) selitti ilmiötä elektronien [ks. Thomson] värähtelyn avulla, mutta ilmiö osoittautui monimutkaisemmaksi. Zeeman ja
Lorenz jakoivat vuoden 1902 fysiikan Nobelin palkinnon.
150 Philosophical

Magazine, 24, 209–253, 1912
rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences, 122, 420-421, 1896
152 Science, 20, 246-248, 1904
151 Comptes
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• Lorenz vaikutti myös suppean suhteellisuusteorian syntyyn [ks. Einstein].
Zeeman raportoi havainnostaan artikkelissa On the influence of magnetism on the nature of
light emitted by a substance (1897153 ): voimakkaan sähkömagneetin napojen välissä poltetun
aineen säteilemät spektriviivat levenivät tai jakautuivat osiin. Lisäksi eri aineet tuottivat erilaisia
spektrejä. Ilmiön täysi selitys vaati hiukkasen spinin määrittelyn [ks. Uhlenbeck ja Goudsmit].
• Jo Faraday teki samanlaisia kokeita kuin Zeeman, mutta ei huonommilla laitteillaan havainnut ilmiötä.
• Kari Enqvist käsittelee Zeemanin ilmiötä teoksessa Näkymätön todellisuus (1996).
Zeemanin ilmiötä täydentävät Paschen-Back –ilmiö ja Starkin ilmiö.
• Paschen-Back –ilmiö havaitaan, kun Zeemanin kokeessa käytetty magneettikenttä on erityisen suuri.
• Johannes Stark (1874-1957) havaitsi, että myös voimakas sähkökenttä vaikuttaa spektriin.
Hän sai fysiikan Nobelin palkinnon vuonna 1919.
Jo Zeeman spekuloi, että hänen löytämänsä ilmiön avulla magneettikenttiä voisi etsiä ja mitata
myös avaruudesta. George Ellery Hale (1868-1938) havaitsi auringonpilkkuihin [ks. Galileo; Henry; Wolf] liittyvät magneettikentät (On the probable existense of a magnetic field in sunspots,
1908154 ). Tämä selitti miksi pilkut esiintyvät pareittain: magneettikenttä suuntautuu toisessa pilkussa ulos auringosta ja toisessa pilkussa takaisin. Hale huomasi pilkkuparin järjestyksessä myös
tiettyä säännönmukaisuutta, mihin liittyen auringon magneettikentän suunta vaihtelee auringonpilkkusyklistä toiseen, luoden uuden, n. 22 vuotta pitkän Halen jakson [ks. Lewis ja Langmuir].
• Hale käynnisti modernin aurinkofysiikan. Magneettikentät ovat tärkeitä yleisemminkin
astrofysiikassa ja avaruusfysiikassa. Niiden erityispiirre on kyky varastoida ja vapauttaa
suuria määriä energiaa, ja tässä merkittävintä on magneettikentän ja plasman vuorovaikutus [ks. Lewis ja Langmuir].
• Gerrit L. Verschuur (s. 1937) löysi tähtienväliset magneettikentät vuonna 1968.
Eri tavalla magnetismiin liittyy Edwin H. Hallin (1855-1938) 1879 löytämä nk. Hallin ilmiö,
so. magneettikentässä olevaan virtajohtimeen syntyvä pieni (poikittaissuuntainen) potentiaaliero [ls. Kamerlingh Onnes]. Klaus von Klitzing (s. 1943) sai ilmiön kvanttiluonnetta koskevista
tutkimuksista fysiikan Nobelin palkinnon vuonna 1985.

8.75

Thorstein Bunde Veblen 1857 - 1929

Taloustieteilijä, joka kannatti talouden sääntelyä liian voimakkaiden liikeyritysten vastapainoksi
[ks. Marx]. Veblen polarisoi taloustieteellisen ajattelun kahteen suuntaukseen, omaan institutionalismiin ja kilpailevaan uusklassismiin [ks. Marshall]. Parhaiten hänet tunnetaan yläluokan
kerskakulutuksen analyysistä [vrt. Machiavelli]. Vähemmän asenteellisesti kulutusta oli tutkittu
jo pitkään [ks. Locke; Mandeville; Hume; Smith; Malthus ja Ricardo; Mill; Marshall].
• Institutionalistinen taloustieteilijä John Roger Commons (1862-1945) korosti lakien ja oikeuslaitoksen merkitystä mm. omaisuuden [ks. esim. Ockham] käsitteen tulkinnassa. Jyrkkä jako institutionalistiseen ja neoklassiseen teoriaan ei kuitenkaan ole perusteltavissa [ks.
Fisher ja Keynes].
Teoksessa Joutilas luokka (The Theory of the Leisure Class, 1899) Veblen tutki arvovallan [ks.
Aristoteles; Spencer ja Galton; Boas ja Landtman] psykologiaa. Hän esitti, että ihmiset mainostavat varakkuuttaan tarkoituksellisen huomiota herättävällä, kapitalismille ominaisella tarpeettomalla kulutuksella (engl. conspicuous consumption). Tähän liittyi myös taideaarteiden hankinta
153 Astrophysical
154 Astrophysical

Journal, 5, 332-347, 1897
Journal, 28, 315-343, 1908
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ja englannin kielen termi ’positional good’. Lisäksi Veblen määritteli huomiota herättävän tuhlauksen (waste) ja laiskottelun (leisure). Kritiikki perustui puritanistiselle [ks. Luther ja Calvin]
ajattelulle, joka halveksii rahaa, valtaa ja nautintoja, so. kaikkea turhaa [puritanismiin yhdistyi myös romantiikka, ks. Agassiz ja Croll]. Sosiaalisen statuksen ongelma on sen suhteellisuus:
kilpajuoksu ei koskaan lopu, eikä kyse ole vain yläluokan ongelmasta [ks. Merton]. Näin varallisuuden utiliteetti [ks. Bernoulli ja Bayes] riippuu useammista referensseistä kuin oli oletettu [talouskasvun merkityksestä, ks. Simon ja Arrow]. Myös Walter Weyl (1873-1919) kritisoi yletöntä
kulutusta (The New Democracy, 1912).
• Nk. Veblenin hyödykkeen kysyntä kasvaa sen hinnan noustessa [vrt. Malthus ja Ricardo].
Toisaalta Théodore Duret (1838-1927) esitti, että taiteilijan taloudellinen menestys korreloi
laadun kanssa; juuri taidemarkkinat olivat ymmärtäneet esim. impressionismin arvon ennen
muita.
– Joseph Duveen (1869-1939) nosti taiteen hintoja välittäessään taideteoksia köyhtyvältä eurooppalaiselta aristokratialta yhdyvaltalaisille uusrikkaille.
• Carl Barksin Roope Ankka –tarina Maailman rikkain mies (1952) on esimerkki tuhlaukseksi kiihtyvästä kulutuksesta: Junttapurin maharadza hävisi kilpailun komeimman Julle
Ankanpään patsaan pystyttämisestä. Potlatch on vastaava, todellinen ilmiö antropologiassa. Ja nykyäänkin — vaikka aivan samasta asiasta ei ole kyse — monet aasialaiset pitävät
kunnia-asiana kuluttaa häihin ja hautajaisiin usean vuoden palkan.
• 1920-luvulla László Moholy-Nagy (1895-1946) teki eroa tavaroiden väistämättömän ja keinotekoisen vanhenemisen välille. Esim. muotiteollisuus luo keinotekoista tuotekiertoa.
• Englanninkielessä tunnetaan sanonta ’keeping up with the Joneses’. Osittain tämän takia
vapaa-aika ei sivuuttanut työntekoa [ks. Fisher ja Keynes]. Köyhyys voitiinkin määritellä
suhteellisena [ks. Merton] eikä absoluuttisena [ks. Simmel].
Taidehistorioitsija Quentin Bell (1910-1996), joka tutki muotia (On Human Finery, 1976), lisäsi Veblenin mekanismeihin häpeämättömän käytöksen (conspicuous outrage), jonka avulla taiteilija voi korostaa omaa asemaansa. Oscar Wilde [ks. James] käy varhaisesta esimerkistä, ja
modernismi [ks. Joyce] jatkoi tästä. Tässä taideteokset ja taiteilijat yhdistyivät eräänlaiseksi kokonaistaideteoksiksi [ks. Nietzsche; Boas ja Landtman]; voidaan puhua myös brändäyksestä [ks.
Burke; Schumpeter ja Hayek]. Veblen itse oli kiinnostunut käsityöläisyyden [ks. Isokrates; Machiavelli; Marx] toiminnallisesta autonomiasta. Muotoilun [engl. design, ks. Gesner ja Cesalpino]
myötä alettiin puhua ’sovelletusta taiteesta’ [ks. Dewey]. Syntyi myös design’ia tutkivia tieteitä
[ks. Simon ja Arrow].
• William Morrisin (1834-1896) käynnistämä Arts and Crafts –liike korosti käsityön ja taiteen yhtäläisyyksiä [vrt. Sapfo; Isokrates; Collingwood]. Charles Rennie Mackintosh (18681928) tunnetaan arkkitehtuurista ja mm. huonekaluista. Art Nouveau [eli jugend, ks. myös
Spencer ja Galton], Bauhaus ja Art Deco nousivat myöhemmin tästä liikkeestä [ks. Dewey].
• Käsityötä voi verrata myös teolliseen valmistukseen [ks. Marx].
Myöhempi havainto155 oli myös se, että korkealla moraalilla oli signaaliarvo [ks. Penfield ja Sperry], ja että moraaliaan voi mainostaa huomiota herättävällä hyväntekeväisyydellä (conspicuous
charity).
• John D. Rockefeller Sr (1839-1937) tunnettiin suurena hyväntekijänä. Hänen perustamaansa Rockefeller Foundationia voidaan pitää eräänlaisena ’riikinkukon pyrstönä’.
Vaikka varallisuus liitetään itsekkääseen individualismiin, Veblenin kritiikkikin kohdistui yhteen
aspektiin tavassa, jolla materiaalinen hyvä luo ja välittää sosiaalisia suhteita [ks. Simmel]. Teoksessa La vie des sociétés (1887) sosiologi Arthur Bordier (1841-1910) korosti aineellisen historian
merkitystä jopa ajattelulle. Taloustieteilijöistä Simon N. Patten (1852-1922) oli näkyvimpiä kulutuksen puolustajia (The New Basis of Civilization, 1907). John A. Hobson (1858-1940) näki
155 Robert
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kulutuksessa kansalaisuuden uuden asteen: kuluttajilla oli valtaa (Evolution of Modern Capitalism, 1894).
• Yhdysvalloissa vuosisadan lopun (noin vuosien 1870-1900) talouskasvun aikaa kutsutaan
kullatuksi aikakaudeksi (engl. gilded age). Ranskassa ja laajemminkin Euroopassa Belle
époque (kaunis aikakausi) alkoi 1870-luvulta ja päättyi ensimmäiseen maailmansotaan [ks.
Fisher ja Keynes; 1920-luvusta, ks. Dewey].
• Tavarataloja oli perustettu 1800-luvun jälkipuoliskolla kiihtyvällä vauhdilla [vrt. Locke].
Kalliita kulutustavaroita ostettiin osamaksulla. Uusien tuotteiden kuten kaurahiutaleiden
(so. aamiaispuuron) ja koirankeksien lanseeraamiseen tarvittiin mainostamista [ks. Locke;
Weber; Schumpeter ja Hayek].
• Kansalaisuus oli kehittynyt perusoikeuksien [ks. Machiavelli; Locke], poliittisten oikeuksien [ks. Mill] ja sosiaalisten oikeuksien [ks. Marshall] kautta. Kuluttajan valta oli jotain
hieman erilaista [vrt. Kropotkin; Schumpeter ja Hayek]. Sen sijaan että kansalaisista (positiivinen konnotaatio) olisi [marxilaisittain] tullut kuluttajia (negatiivinen konnotaatio),
kuluttajakansalaiset ovat aktiivisia toimijoita. Vuonna 1870 Yhdysvalloissa säädettiin laki
tuotenimien suojaksi, mikä osaltaan vahvisti kuluttajan asemaa [ks. Schumpeter ja Hayek].
Kuluttajajärjestöt alkoivat esim. sertifioida työläisiä hyvin kohtelevia yrityksiä.
• Hobson selitti imperialismin [ks. Mercator; Burke; Rochau ja Renan] kehitystä liian vähäisellä kulutuksella emämaissa (Imperialism, 1902, 1905); tämä — ja Malthus — inspiroi
Keynesiä [ks. Fisher ja Keynes].
Veblen perusti ajattelunsa biologiseen evoluutioteoriaan [ks. Darwin], ja häntä voidaan pitää
varhaisena evoluutiopsykologina [ks. James; Westermarck; Simmel].

8.76

David Hilbert 1862 - 1943

Matemaatikko, jonka mukaan teoreettinen tieto voidaan aina esittää ’formalisoituna’ aksiomaattisena järjestelmänä [ks. Aristoteles]. Koska niissä esitetään aksioomien lisäksi myös todistuksiin
tarvittavat logiikan säännöt, Hilbert käynnisti logiikan deduktiivisen funktion tutkimuksen eli
todistusteorian. Hän itse aksiomatisoi geometrian. Nk. Hilbertin avaruudet, jotka kuuluvat funktionaalianalyysin [ks. Fourier] piiriin, ovat tärkeitä kvanttifysiikassa [ks. Heisenberg ja Schrödinger].
• Hilbertin teesi ”meidän on tiedettävä, me tulemme tietämään” on kaiverrettu hänen hautakiveensä.
• Myös muita matematiikan teorioita aksiomatisoitiin [ks. Cantor; Frege; Poincaré; Russell;
Wright, Fisher ja Haldane]. Vaikka myös kvanttimekaniikka aksiomatisoitiin [ks. von Neumann], havaittiin että loogiselta rakenteeltaan luonnontieteet poikkesivat matematiikasta
[ks. Carnap]. Logiikan deskriptiivisen funktion tutkimusta kutsutaan loogiseksi semantiikaksi [ks. Frege; Russell] tai malliteoriaksi [ks. Gödel ja Tarski]. Tähän verrattuna todistusteoriassa on kyse syntaksista.
Teoksessa Grundlagen der Geometrie (1899) Hilbert palautti geometrian ristiriidattomuuden reaalilukujen aritmetiikan ristiriidattomuuteen. Tämä geometrian uusi aksiomatisointi syrjäytti
vanhan formalismin [ks. Eukleides]. Ristiriidattomuutta Hilbert piti matemaattisen totuuden ja
olemassaolon ainoana kriteerinä. Valehtelijan paradoksi tunnettiin [ks. Aristoteles], ja joukkoopin [ks. Cantor] ja epäeuklidisen geometrian [ks. Riemann] myötä niitä oli löytynyt lisää. Hilbertin mielestä paradoksit johtuivat kielen semanttisesta sisällöstä eivätkä olleet tärkeitä. Myöhemmin selvisi, että ristiriidattomuus, täydellisyys [ks. Gödel ja Tarski] ja ratkeavuus [ks. Turing]
ovat kaikki ongelmallisia käsitteitä. Ongelmiin saattoi luoda käytössä ollut logiikka [ks. Carnap;
Hintikka]. Vuonna 1925 Hilbert itse myönsi, että aksioomien valinta voi olla vapaampaa kuin oli
ajateltu.
• Reaalilukujen aritmetiikan palauttaminen Peano-aritmetiikan [ks. Poincaré] ristiriidattomuuteen oli numero 2 Hilbertin Pariisissa 1900 listaamista 23:sta matematiikan avoimesta
kysymyksestä. Yhtä lukuun ottamatta [ks. Riemann] ne on ratkaistu [ks. esim. Poincaré].
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• Hilbert pohjusti ohjelmaansa Wilhelm Ackermannin kanssa teoksessa Grundzüge der theoretischen Logik (1928) esitetyllä versiolla ensimmäisen kertaluvun predikaattilogiikasta
[Frege; Russell]. Paul Bernaysin kanssa hän kirjoitti teoksen Grundlagen der Mathematik (I, 1934; II, 1939).
Matematiikan itsensä tutkimista kutsutaan metamatematiikaksi [ks. Russell]. Matematiikan filosofiassa Hilbert edusti formalismia, jonka mukaan matematiikalla ei tarvitse olla mitään erityistä
syvällistä merkitystä tai perustaa; se on sitä mitä matemaatikot tekevät. Kohteena ovat matemaattiset rakenteet, jotka muodostuvat abstrakteista elementeistä ja niiden välisistä suhteista.
Vain ajattelusta riippuva matemaattinen tieto voi olla täysin varmaa, toisin kuin aistihavainnoista riippuvat luonnontieteet.
• Formalismi ei siis tee aivojen evoluutiokehityksen asettamista mahdollisista rajoituksista
minkäänlaista kynnyskysymystä. Se ei myöskään ole kiinnostunut siitä, miksi matematiikka
soveltuu niin hyvin reaalitodellisuuden kuvaukseen.
• Formalismi kävi kiivasta taistelua intuitionistien kanssa [ks. Poincaré]. Molempien filosofioiden pohja näytti putoavan Gödelin työn myötä [ks. Gödel ja Tarski].

Luku 9

Modernismi 1900-1960
1800-luvulla syntynyt moderni, ammattimainen tieteellinen työ johti seuraavalla vuosisadalla
useisiin läpimurtoihin eri aloilla. Etenkin fysiikan ja molekyylibiologian alalla tapahtui paljon.
Tieteen kehitys herätti myös filosofien kiinnostuksen. Taiteessa alettiin puhua modernismista.
Mittaustekniikan parantuessa atomin rakenne — ja sitä kautta kemian perusteet — alkoivat
selvetä. Tulokset selittävä teoria antoi kuitenkin vielä odottaa itseään; viitteitä tulevasta saatiin,
kun sähkömagneettisen säteilyn hiukkasluonne paljastui. Einstein osoitti puhtaasti teoreettisen
ajattelun voiman.

9.1

Frederick Winslow Taylor 1856-1915

Tieteellisen liikkeenjohdon pioneeri ja varhainen organisaatioteoreetikko [ks. myös Smith; Babbage; Durkheim]. Taylor korosti etenkin toiminnan tehokkuutta [ks. Weber]; teoksia mm. Shop
Management (1903) ja Tieteellisen liikkeenhoidon periaatteet (The Principles of Management,
1911). Puhutaan myös fordismista Henry Fordin (1863-1947) liukuhihna-ajattelun mukaan.
• Fordin vuonna 1913 aloittama autojen [ks. Tesla] massatuotanto sai tukea teiden asfaltoinnista; lähiöt eli esikaupunkialueet alkoivat muuttaa kaupunkeja [ks. Simmel; Dewey; Joyce;
Milgram].
– T-malli sai ’vastineensa’ myös mekoissa [ks. Dewey].
• Fordin ketjutuslogiikassa (engl. chain-link logic) laatuvastaavuus (quality matching) määrää riittävän osien laadun: koska kokonaislaatu määräytyy heikomman linkin mukaan, parempilaatuisten osien parantaminen on haitallista (resursseja tuloksettomasti kuluttavaa)
jos ei samalla paranna heikompilaatuisia osia.
– Toisaalta parannukset yhdessä osassa tai työvaiheessa tekevät muista parannuksista
potentiaalisesti houkuttelevampia.
∗ Tämä näkyi jopa sillä tasolla, että teknologian korvatessa tiettyjä työpaikkoja
muista töistä tuli entistä arvokkaampia [ks. Marx; Fisher ja Keynes].
• Kun ensimmäinen starttimoottorilla varustettu auto (Cadillac) tuli myyntiin vuonna 1913,
veivikäynnistys jäi vähitellen historiaan.
Liikeyritys [ks. Marshall; Schumpeter ja Hayek] on yhteistoimintajärjestelmä, jolla on yhteiskunnallinen funktio [ks. Parsons]. Kaikkien organisaatioiden tehokkuus edellyttää hyvää johtajuutta
[ks. Sokrates; Platon]. Taylorin mukaan johtajuus tukeutui tutkimukseen, standardeihin, suunnitteluun, valvontaan ja koordinaatioon. Sotapäälliköiden ja poliitikkojen [ks. Boas ja Landtman] rinnalle tutkimuskohteiksi nousivat organisaatioiden johtajat yleensä ja etenkin toiminta
työpaikoilla.
• Vaikka yhteistyöllä [ks. Hume] on biologinen taustansa [ks. Hamilton ja Williams; Trivers;
Tooby ja Cosmides], väestön radikaali kasvu oli luonut sekä tarpeita että mahdollisuuksia
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sen tehostamiseen [ks. Merton]. Instituutioiden tasolla kollektiivista toimintaa [ks. Ötzi]
ohjaavat julkinen hallinto, markkinat ja kansalaisyhteiskunta [ks. Mill; North].
• Varhaiset johtajuusteoriat korostivat synnynnäisiä tai hankittuja ominaisuuksia ja kykyjä
[suurmiesteoriasta, ks. Spencer ja Galton].
Tehokkuuden ei tarvitse merkitä huonoja työoloja; Taylor oli myös yksi ergonomisen ajattelun
pioneereja [ks. Coulomb]. Vuoden 1911 teoksessa hän totesi, että jos työntekijä väsyy liikaa työssään, ”the task has been wrongly set and this is as far as possible from the object of scientific
management”. Vastaavasti Frank B. Gilbreth (1868-1924) etsi tehokkuutta työliikkeiden minimoinnista (Bricklaying System, 1909). Nykyään tehokkuutta käsitellään myös arvona [ks. Buchanan; Rawls].
• Termi ergonomia tulee Wojciech Jastrzebowskilta (1799–1882) vuodelta 1857.
• Gilbreth kehitti noin viisituhatta vuotta vanhan muurauksen [ks. Ötzi] työvaiheita.
• Yhdysvaltain terveydenhuollon tehottomuudesta kärsivät köyhät [ks. Daly ja Wilson].
Yhdysvaltain valtionhallinnon modernisoinnissa, joka oli jäänyt jälkeen eurooppalaisesta kehityksestä [ks. Herder ja Humboldt; Mill], ehdittiin hyödyntää Taylorin oppeja [ks. Weber]. Myös
Toyotan lattiatason toiminnasta lähtenyt tuotannon suunnittelu ja sitä seurannut nk. leanajattelumalli edustivat ’taylorismia’ (myöhemmin jokin meni Toyotalla pieleen).
• Myöhemmän uuden julkisjohtamisen opin on nähty seuraavan Taylorin oppeja [ks. Buchanan].
Henri Fayolin (1841-1925) kehittämä klassinen organisaatioteoria kiinnitti huomiota organisaatioiden työnjaosta syntyviin horisontaalisiin ja vertikaalisiin rakenteisiin. Hänen johtamisen prosessimalli koostui suunnittelusta, toimeenpanosta ja valvonnasta. Johtajuus on yhteisiä päämääriä edistävää vaikutusvaltaa [ks. Hume; Weber], ja johtajuustyylien teoria [ks. Lewin ja Heider]
alkoi rikastuttaa perinteistä ajattelua [ks. myös Schumpeter ja Hayek]. Nykyään puhutaan ’organisaatioiden ja johtamisen tutkimuksesta’ (engl. organisation and management studies).
• Toinen tunnettu klassinen organisaatioteoreetikko oli Luther Gulick (1892–1993).
Nykyään organisaatioteoriat jaetaan ajallisen kehityksen perusteella seuraavasti1 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tieteellinen liikkeenjohto (ks. yllä)
klassinen organisaatioteoria (ks. yllä)
ihmissuhteiden koulukunta [ks. Lewin ja Heider]
byrokratia- ja rakennekoulukunta [ks. Weber]
päätöksentekoteoria [ks. von Neumann; Simon ja Arrow]
järjestelmäteoria [ks. Mandeville; Shannon ja Wiener]
valtateoria [ks. Weber]
strategisen johtamisen teoria [ks. Schumpeter ja Hayek]
kontingenssi- eli kontekstiteoria [ks. Schumpeter ja Hayek]
organisaatiokulttuuriteoria [ks. Schumpeter ja Hayek]
innovaatioteoria [ks. Schumpeter ja Hayek]

Vuosisadan vaihteessa syntyneet kauppatieteet rajoittuivat aluksi tuotannollisiin kysymyksiin.
Organisaatioteoriat toivat yritysten henkilökunnan mukaan kuvioihin. Koska kulutuksesta oli
jo alustavia teorioita [ks. Locke; Veblen], myös mainonta alkoi kiinnostaa uudella tavalla [ks.
Schumpeter ja Hayek].

1 Harisalo

(2008)
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Max Planck 1858 - 1947

Fyysikko, joka loi pohjaa kvanttimekaniikalle [ks. Einstein; Heisenberg ja Schrödinger] määrittelemällä nykyään Planckin vakiona tunnetun suureen h. Planckille myönnettiin fysiikan Nobelin
palkinto vuonna 1918.
• Koska Planckin vakio on hyvin pieni luku, kvanttiefektit eivät näy atomeja suuremmissa
kohteissa. Planck johti vakiostaan myös Planckin ajan, n. 10−43 s ja Planckin pituuden, n.
10−35 m. Ne voivat kvantittaa myös ajan ja avaruuden, mikä vaikuttaa kosmologiaan [ks.
Penrose ja Hawking; Green, Schwartz ja Witten].
• Planck esitti, että uudet tieteelliset tulokset hyväksytään vanhojen totuuksien puolustajien kuollessa vähitellen pois ja uusien sukupolvien kasvaessa vaihtoehtoisten teorioiden
vaikutuksen alaisena.
Artikkelissa On the law of distribution of energy in the normal spectrum (19012 ) Planck määritteli kaavan mustan kappaleen [ks. Kirchhoff; Boltzmann] lämpösäteilylle aallonpituuden funktiona
[ks. Rayleigh]. Siinä hän yhdisti Wienin ja Rayleigh-Jeansin tulokset matemaattisella ’tempulla’, jossa systeemin energia oli kvantittunut. Näin sähkömagneettisen säteilyn aaltoluonteen [ks.
Young ja Fresnel] rinnalle alkoi syntyä aaltohiukkas-dualistinen näkemys.
Planck puolusti tieteellistä realismia fenomenalismia [ks. Husserl] ja instrumentalismia [ks. Geminus; Mach] vastaan. Pragmaattinen [ks. Peirce] realismi oli kriittistä [ks. Popper; Merton;
Hintikka] ja kehitti esim. strukturaalista [ks. Poincaré] muotoa.

9.3

Edmund Husserl 1859 - 1938

Filosofi, joka Brentanoa [ks. Frege] seuraten loi fenomenologisen filosofian (Logische Untersuchungen, 1900-1901). Husserlin pääteos oli Ideen zu einer Reinen Phänomenologie und Phänomenologischen Philosophie, 1913). Vaikka puhutaan myös ruumiinfenomenologiasta (ks. alla), taustalla oli [Hegelin] idealistinen ’hengen fenomenologia’. Husserl vaikutti sekä eksistentiaaliseen [ks.
Heidegger; Sartre] että postmoderniin [ks. Foucault ja Derrida] filosofiaan.
• Kristillistä eksistentialismia [vrt. Kierkegaard] kehittäneen Miguel de Unamunon (18641936) mukaan traaginen elämäntunto syntyy kun pitää uskoa, vaikka ei pysty (Del sentimiento trágico de la vida, 1912).
Fenomenologisessa korrelationismista (engl. myös philosophy of access) totuus on ilmiön (olemassaolon) ja sen ilmenemisen (ajattelun) välinen korrelaatio. Tutkimuksen kohteena on maailmaa
’sellaisena-kuin-se-meille-näyttäytyy’ [ks. Kant; Heidegger], so. subjektin ja objektin yhteenkietoutuminen. Fenomenologinen reduktio, jossa tietoisuus puhdistetaan kaikesta konkreettisesta,
vertautuu [Descartesin] radikaaliin metodologiseen epäilyyn. (1) Intentionaalinen [ks. Frege] akti
kohdistuu vain olioihin; kvaliteetit liitettiin empirismiin [ks. Hume; Mill]. Aktilla on vain sisäinen
tarkoite, noema, joka vastaa sen merkitystä; itse kohdetta ei tarvitse olla olemassa ulkopuolisessa
maailmassa [metafysiikan epäilystä, ks. myös Carnap]. (2) Tottumuksellisten ajatusrakenteiden
purkautuminen (saks. Abbau) mahdollistaa ’kriittisen’ yhteiskunta-analyysin [ks. Spengler ja
Toynbee; Marcuse].
• Etologiassa organismien ’subjektiivisilla maailmoilla’ tarkoitettiin lajikohtaisia eroja [ks.
Lorenz ja Tinbergen].
• Husserlin purkautuminen rinnastuu Heideggerin destruktioon ja Derridan dekonstruktioon.
Tämän johdosta ihmisen toimintaa pitää tutkia luonnontieteiden lisäksi myös ’personalistisesti’
[ks. von Wright]. Kausaaliset syyt [ks. Hume; Mill] liittyvät edelliseen (kehoon ajallis-tilallisena

2 Annalen

der Physik, 4, 553, 1901
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kappaleena) ja esim. kokemusten luomat motivaatiot [ks. Maslow] jälkimmäiseen (’elettyyn kehoon’). Tähän liittyy kielitieteen indeksikaaleista [ks. Frege] johdettu ajatus ’essentiallisista indeksikaaleista’ [ks. Schelling ja Lewis] eli ensimmäisen persoonan filosofisesta ensisijaisuudesta
[vrt. Dennett ja Millikan]. Esitelmässä Philosophie und die Krisis der europäischen Menschentums (1935) Husserl esitti, että ”luonto on sitä tutkivan hengen tuote”; tämä on radikaalia
refleksiivisyyttä [ks. Popper; Kuhn].
• Vaikka kausaalisuuden epäily oli muotia [ks. James; Russell], se voitiin silti liittää myös
ihmistieteisiin [ks. Lewin ja Heider].
• Alfred Schütz (1899-1959) käynnisti fenomenologisen sosiologian; yhteydet Frankfurtin koulukuntaan ovat läheiset [ks. Marcuse].
Maurice Merleau-Pontyn (1906-1961) ruumiinfenomenologia (engl. phenomenology of the body,
carnal phenomenology) sai vaikutteita Henri Bergsonin (1859-1941) filosofiasta. Teoksessa Phénoménologie de la perception (1945) Merleau-Ponty käsitteli mm. aaveraajailmiötä [aavekivusta,
ks. Vesalius; Charles Bell; Broca ja Wernicke]. Kehon koordinaatisto tarjoaa (indeksikaalisesti)
käsitteitä kuten oikea ja vasen, täällä ja tuolla [ks. Jackendoff ja Pinker]. Vaikka tämä näytti
tuovan fenomenologiaan realismia, myöhempi mannermainen filosofia, spekulatiivinen realismi
[ks. Foucault ja Derrida], on kritisoinut tätä päälle liimattua ”konkreettisuuden retoriikkaa”; fenomenologia ei muuttunut. Merleau-Ponty itse määritteli fenomenologian ’ajattelun tyyliksi’, ei
metodologiaksi.
• Bergsonin Matière et mémoire (1896) käsitteli monistisen filosofian kehollistuneita affekteja
[ks. Spinoza]. Filosofiassa oli paljon mystisiä piirteitä [ks. Bohr ja Pauli], ja Bergson vuonna
1927 sai kirjallisuuden Nobelin palkinnon.
• Merleau-Pontylle oli aivan luontevaa kyseenalaistaa, vuonna 1951, väite että aurinko olisi
ollut olemassa ennen ihmistä.
• Suomen kielessä luotiin elävälle ruumiille sana ’keho’ (1945) ja kuolleelle ruumiille sana
’kalmo’ (1948). Kukaan ei kuitenkaan taida puhua kehonfenomenologiasta.
Marvin Farber (1901-1980) yritti yhdistää fenomenologiaa ja naturalismia. Gerard van der Leeuw (1890-1950) loi fenomenologista uskontotiedettä (Phänomanologie der religion, 1938). Eräät
filosofit, mm. Jean-Luc Marion (s. 1946), tuottivat jopa fenomenologian ’teologisen käänteen’.
Fenomenologia liitettiin myös ihmisen intuitiiviseen maailmankuvaan [ks. Sellars]. Varela [ks.
Kolmogorov ja Chaitin] kehitti neurofenomenologiaa.
• Fenomenologinen uskontotiede vastusti antropologian evolutiivisia [ks. Tylor, Tarde ja
Baldwin] ja strukturalistisia [ks. Lévi-Strauss] uskontoteorioita.

9.4

Ernest Rutherford 1871 - 1937

Fyysikko, joka tutki radioaktiivisuutta [ks. Becquerel, Curie ja Curie] ja atomin rakennetta [ks.
Thomson]. Rutherford sai työstään kemian Nobelin palkinnon vuonna 1908. Radioaktiivisuuden
osalta tärkeä yhteistyökumppani Frederick Soddy (1877-1956) sai vastaavan palkinnon vuonna
1921. Uusi fysiikka kertoi mitä aine on; sitä ei siis ’selitetty pois’ [ks. Carnap].
• Rutherfordin suuhun on pantu varomaton sanonta ”Tiede on joko fysiikkaa tai postimerkkien keräilyä” [ks. Weinberg].
• Atomien, niiden ydinten, ja nukleonien kokoluokat ovat 10−10 , 10−14 ja 10−16 m [vrt.
Planck; Feynman].
• Ainetta eivät myöskään hävitä nyt löydettyjen nukleonien kvarkit [ks. Gell-Mann], (mahdolliset) säikeet [ks. Green, Schwartz ja Witten] tai se, että aineella on oma evoluutiohistoriansa [ks. Gamow; Hoyle].
Rutherford raportoi, että uraanin radioaktiivisessa säteilyssä on kaksi erilaista komponenttia,
joita aluksi kutsuttiin alfa- ja beetasäteilyksi (Uranium radiation and the electrical conduction
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produced by it, 18993 )). Edellinen liitettiin myöhemmin helium-atomin 4 He ytimiin, jälkimmäinen
elektroneihin [ks. Thomson]. Rutherford ja Soddy esittivät, että radioaktiiviset aineet muuttuivat
säteillessään toisiksi alkuaineiksi, ja että tämä radioaktiivinen hajoaminen tapahtuu eksponentiaalisesti (The radioactivity of thorium compounds. II. The cause and nature of radioactivity,
19024 ). Työssään he löysivät uuden radioaktiivisen aineen, radonin (Rn). Paul Villard (18601934) löysi kolmannen radioaktiivisuuden muodon, gammasäteilyn (Sur la réflexion et la réfraction des rayons cathodiques et des rayons déviables du radium, 19005 ).
• Vuoden 1912 tienoilla gammasäteily todettiin sähkömagneettiseksi säteilyksi [ks. Maxwell],
jonka aallonpituus oli röntgensäteitäkin [ks. Röntgen] lyhyempi. Toisin kuin hiukkassäteily,
gammasäteily ei vaikuta ytimen koostumukseen [ks. Rabi ja Purcell].
• Nobel-puheessaan Rutherford kertoi alfasäteilyn hiukkasten säteilevän heliumille [ks. Rayleigh] karakteristisia spektriviivoja [ks. Fraunhofer; Kirchhoff].
Vuonna 1904 Julius Elster (1854-1920) ja Hans Geitel (1855-1923) osoittivat, että heikkoa radioaktiivista säteilyä lähettävää ainetta löytyi maaperästä lähes kaikkialta; esim. radon on tuttu
säteilijä myös Suomessa. Rutherford selitti ilmiöllä maapallon sisuksen kuumuuden [ks. Buffon;
Wegener ja Holmes]. Näin aurinkokuntakin saattoi olla arveltua vanhempi [vrt. Mayer, Joule,
Clausius ja Kelvin].
• Suomessa taustasäteilyn tuottama keskimääräinen vuosiannos 3,2 mSv on korkeampi kuin
koko maailman keskiannos 2,5 mSv. Arvoissa on suuria vaihteluita, ja esim. Tampereen
Pispalassa luku on n. 35 mSv. Tämäkään taso ei aiheuta sairauksia.
– Suomessa uutisoitiin 2013 hälyttävänä sitä, että Fukushiman vuoden 2011 ydinvoimalaonnettomuuden jäljiltä alueen säteily on 0,4 µSv tunnissa, joka vastaa 3,5 mSv
vuosiannosta. Tiettävästi kukaan ei vaatinut kymmenen kertaa vaarallisemman Pispalan evakuoimista.
• Vuonna 1899 Thomas Chamberlin (1843-1928) [ks. myös van’t Hoff ja Arrhenius] oli esittänyt, että atomien vielä tuntemattomalla rakenteella on jotain tekemistä auringon säteilemän energian kanssa. Vuonna 1903 Rutherford ja Soddy esittivät, että kyse olisi radioaktiivisuudesta. Vasta myöhemmin havaittiin, että auringossa raskaita ytimiä on hyvin vähän
[ks. Eddington], ja selitys löytyi toisaalta [ks. Bethe].
– Chamberlin: ”What the internal constitution of the atoms may be is yet open to question. It is not impossible that they are complex organisations and seats of enormous
energies”.
• Radioaktiivisuuteen liittyvä energia oli pitkään vain empiirinen, havaintoihin perustuva tieto. Myöhemmin sen havaittiin liittyvän ytimen hiukkasten sidosenergioihin ja [Einsteinin]
kaavaan E = mc2 [ks. Fermi].
Rutherford kehitti Bertram B. Boltwoodin (1870-1927) kanssa radioaktiivisuuteen perustuvan
ajoitusmenetelmän. Boltwood oli havainnut, että uraania sisältävissä mineraaleissa oli aina myös
lyijyä, ja arveli sen syntyvän uraanin radioaktiivisen hajoamisen tuloksena. Kävi ilmi, että stratigrafisesti [ks. Lyell] vanhemmiksi määritellyissä kivinäytteissä olikin enemmän lyijyä kuin nuoremmissa. Samalla vanhan kiviaineksen sisällä on myös enemmän heliumia, joka on syntynyt
alfasäteilystä. Rutherford teki ensimmäisen yrityksen kalibroida tämän ’kellon’, ja vuonna 1907
Boltwood osoitti eräiden kivien olevan yli kaksi miljardia vuotta vanhoja. Tämä on geokronologiaa.
• Uraani-lyijy –ajoitusta kehitti myös mm. Holmes [ks. Wegener ja Holmes]. Myöhemmin
havaittiin, että uraania oli kahta isotooppia, jotka hajosivat eri tahtiin kahdeksi eri lyijyn
isotoopiksi. Clair C. Patterson (1922-1995) hyödynsi työssään uraanivapaata rautameteoriittia [ks. Biot], jonka aurinkokunnan syntyhetken lyijyisotooppisuhdetta hän vertasi nykyiseen maanpäälliseen tilanteeseen. Vuonna 1953 hän osoitti maapallon olevan noin 4.5
miljardia vuotta vanhan [lyijybensiiniprojektista, ks. Borlaug].
3 Philosophical

Magazine, 47, 109-163, 1899
of the Chemical Society, Transactions, 81, 837-860, 1902
5 Comptes rendus de l’Académie des Sciences, 130, 1010-1012, 1900
4 Journal
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• Kivien ikää voidaan arvioida myös fissiojälkien (engl. fission-track dating) ja termoluminesenssin [ks. Bohr ja Pauli] avulla.
Ajanmääritykseen on käytetty muitakin alkuaineita, ja geologian ja evoluutiobiologian lisäksi
teknologiasta on hyötynyt myös arkeologia [ks. Thomson]. Kosmisten säteiden [ks. Hess] reaktiossa n + 14 N → 14 C + p synnyttämä ja vuonna 1940 löydetty radiohiili 14 C on tässä tärkeä
isotooppi.
• Lähes 99% hiilestä on 12 C:ta ja noin 1% 13 C:ta. Hyvin vähäistä radiohiiltä syntyy noin
9-15 km:n korkeudessa. Ilmakehässä se muodostaa hiilidioksidia, joka kerääntyy kasveihin
ja edelleen ravintoketjussa muidenkin eliöiden kudoksiin. Eliöiden kuollessa radiohiilen kerääntyminen lakkaa ja jatkuva beetahajonta, puoliintumisajalla 5730 vuotta, alkaa muuttaa
sitä takaisin typeksi.
–

C kertoo elämän runsaudesta maapallolla, koska eliöstö hylkii sitä. Esim. Minik
Rosing (s. 1957) on hyödyntänyt tätä tutkiessaan elämän historiaa.
13

• Willard Frank Libby (1908-1980) kehitti radiohiileen perustuvan ajoitusmenetelmän käyttökelpoiseksi vuonna 1947; hän sai kemian Nobelin palkinnon 1960. Menetelmässä havaittiin kuitenkin ongelmia, ja Hessel de Vries (1916-1959) keksi selityksen vuonna 1958:
maahan yltävän kosmisen säteilyn voimakkuus vaihtelee auringon aktiivisuuden mukaan.
Ajoitusta opittiin kalibroimaan puiden vuosirenkaiden avulla; esim. 5000 eaa. kalibroitui
arvoon n. 6000 eaa. 14 C-ajoitus sopii nimenomaan orgaanisen aineen ajoitukseen, kun näyte ei ole 60 000 vuotta vanhempi. Vanhempien fossiilien kohdalla pitää tukeutua esim. niitä
ympäröivien kivien 40 K-ajoitukseen (kaliumia löytyy usein tulivuorenpurkausten tuhkasta).
– Puiden vuosirenkaiden eli -lustojen hyödyntäminen sai alkunsa Andrew Douglasin
(1867-1962) töistä. Edward Walter Maunder (1851-1928) luki Douglasin vuoden 1919
artikkelin ja pyysi, vuonna 1922, tätä tutkimaan nykyisin Maunderin miniminä tunnetun auringonpilkkuminimin [ks. Halley; Wolf] aikaisia vuosirenkaita. John A. Eddy
(1931-2009) liitti vuosirenkaisiin myös auringon aktiivisuutta seuraavan radiohiilijäljen (The Maunder Minimum, 19766 ). Tällä tavalla hän päätteli Spörerin aurinkopilkkuminimin olemassaolon n. 1460-1550, eli ajalla jolta ei ole aurinkopilkkuhavaintoja.
∗ Maunder pohjusti aurinkotuulikäsitettä [ks. Lewis ja Langmuir] yhdessä vaimonsa
Annien (1868-1947) kanssa kirjoittamassa teoksessa The Heavens and Their Story
(1901).
Isotooppigeokemiaan liittyy mm. beryllium 10 Be ja happi 18 O. 10 Be:n avulla kosmisen säteilyn
määrää ja auringon aktiivisuutta voidaan tutkia kauemmaksi menneisyyteen kuin radiohiilellä.
Harold Clayton Ureyn (1893-1981) ideoimana 18 O:aa on käytetty maapallon ilmakehän lämpömittarina. Menetelmät perustuvat siihen, että vuosilustorakenteita löytyy puiden lisäksi myös
jäätiköistä ja valtamerten sedimenteistä. Isotooppeja voidaan hyödyntää myös alkuaineiden alkuperän selvittämiseen, eräänlaisina sormenjälkinä [vrt. Spencer ja Galton; Berg ja Gurdon].
Esim. verimetalleja (engl. conflict minerals) voitaisiin erottaa sosiaalisesti oikeudenmukaisella
tavalla tuotetuista raaka-aineista.
• Vesihöyrymolekyyleissä 18 O:n kulkeutuvuus ei ole kevyemmän 16 O:n kaltaista. Mitä enemmän maapallolla on jäätä, sitä enemmän merenpohjaan sedimentoituviin eliöihin jää raskaampaa isotooppia, kevyemmän kulkeutuessa jäätiköille. Näin sedimenttien kairaukset
antavat yleiskuvan jäätiköiden globaalista etenemisestä. Lisäksi, mitä lämpimämpi ilma
on, sitä enemmän 18 O:ta pääsee jäätiköille asti.
• Ongelmia liittyy tinan (Sn), tantaalin (Ta), wolframin (W) ja kullan (Au) sekä esim. koboltin (Co) louhintaan. ’Reilua’ kobolttia (ja muitakin harvinaisia ja arvokkaita alkuaineita)
löytyy tavallista enemmän Suomesta [ks. Solow; Broecker].
Vuonna 1911 Rutherford ja Boltwood laskivat radioaktiivisuuden avulla arvon Avogadron luvulle
[ks. Gay-Lussac; van’t Hoff ja Arrhenius]. Tämä auttoi atomiteorian hyväksymisessä [ks. Mach],
6 Science,

192, 1189-1202, 1976
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varsinkin kun Jean Perrin (1870-1942) sai samaan aikaan hyvin samanlaisia tuloksia Brownin liikettä [ks. Schleiden ja Schwann; Einstein] tutkimalla [myös sumukammion käyttöönotto auttoi;
ks. van der Waals]. Sirontakokeidensa perusteella Rutherford päätyi atomimalliin, jossa negatiiviset elektronit kiertävät tiheää, positiivisesti varautunutta ja huomattavasti raskaampaa ydintä;
suurin osa atomia oli siis ’tyhjää’. Tulokset julkaistiin artikkelissa The scattering of α and β
particles by matter and the structure of the atom (19117 ).
• Teoksessa Les atom (1913) Perrin mainosti atomiteoriaa. Avogadron luvulle oli nyt saatu
noin kymmenellä eri menetelmällä samansuuruinen arvo, mikä osoitti että luvun taustalla
oli jotain todellista. Luku itsessään oletti — määritelmällisesti — jonkun laskettavissa
olevan ’olion’, so. atomin, olemassaolon. Se että atomia ei oltu vielä ’nähty’ ihmissilmin ei
enää tuntunut relevantilta kritiikiltä. Perrinille myönnettiin vuoden 1926 kemian Nobelin
palkinto.
• Maxwellin yhtälöiden mukaan elektronien piti menettää energiansa hyvin lyhyessä ajassa
sähkömagneettisena säteilynä ja pudota ytimeen. Atomit ovat kuitenkin stabiileja; kvanttimekaniikka tuli antamaan selityksen tähän ongelmaan [ks. Bohr ja Pauli].
• Sirontakokeita oli Rutherfordin kanssa suunnittelemassa ja tekemässä Hans Geiger (18821945) ja Ernest Marsden (1889-1970); edellinen tuli tunnetuksi myös radioaktiivisuutta
mittaavasta laitteestaan.
Soddyn radioaktiiviset hajoamislait: alfahiukkasen emittoituminen tuottaa alkuaineen, joka on
jaksollisessa järjestelmässä [ks. Mendelejev] kaksi sijaa ennen hajoavaa alkuainetta, ja beetahiukkasen emittoituminen tuottaa alkuaineen, joka seuraavana järjestelmässä (Inter-atomic charge,
19138 ). Hän selitti ilmiön isotooppien avulla: uraanin ja lyijyn välisillä alkuaineilla voi olla useita kemiallisesti samanlaisia atomeja, joilla on kuitenkin erilaiset massat. Henry G. J. Moseley
(1887-1915) osoitti röntgenspektroskopian avulla, että alkuaineen paikkaa jaksollisessa järjestelmässä vastaa ytimen lineaarisesti muuttuva ominaisuus, joka ei siis voinut olla epäsäännöllisin
hyppäyksin muuttuva massa: kyseessä oli ytimen varaus (The high-frequency spectra of the elements. Part II, 19149 ). Tämä selitti esim. sen, miksi 27 Co oli jaksollisessa järjestelmässä ennen
alkuainetta 28 Ni, vaikka koboltin atomipaino oli hieman korkeampi kuin nikkelin.
• Kasimir Fajans (1887-1975) päätyi isotooppiteoriaan itsenäisesti ja samaan aikaan kuin
Soddy. Francis William Aston (1877-1945) vei teoriaa eteenpäin suunnittelemallaan massaspektrometrillä, josta hänelle myönnettiin kemian Nobelin palkinto 1922. Hän varmisti
neonin isotooppien olemassaolon [ks. Thomson] ja — mikä tärkeintä — havaitsi puhtaiden
isotooppiseosten atomipainojen olevan hyvin lähellä kokonaislukuja [ks. Berzelius]. Theodore Svedbergin (1884-1971) ultrasentrifugi antoi tutkijoille vielä uuden laitteen; kemian
Nobelin palkinto 1926.
• Esimerkki radioaktiivisesta ketjussa, jossa uraani (U) muuntuu lyijyksi (Pb): 238 U - 234 Th
- 234 Pa - 234 U - 230 Th - 226 Ra - 222 Rn - 218 Po - jne. - 206 Pb.
• Em. Urey löysi deuteriumin D eli raskaan vedyn vuonna 1932; kemian Nobelin palkinto 1934. Protonin ja neutronin (ks. alla) muodostama ydin 2 H oli lahja ydinfyysikoille:
vetyatomin protoni-elektroni –parin tapaan se oli tarpeeksi yksinkertainen tutkimuskohde erilaisten teorioiden testaamiseen. Vuonna 1934 Rutherford loi neutronipommituksella
tritiumia T, joka on vedyn radioaktiivinen muoto, 3 H (protoni ja kaksi neutronia).
– Deuteriumia saadaan raskaasta vedestä HDO, jota on pieni osuus luonnonvesissä. Yksi
tapa tuottaa tritiumia on: n + 63 Li → 42 He + 31 H
• Irène (1897-1956; Marien ja Pierren tytär) ja Frédéric (1900-1958) Joliot-Curie valmistivat
ensimmäiset radioaktiiviset isotoopit eli radioisotoopit 1933-1934; kemian Nobelin palkinto
1935. Georg von (György) Hevesy (1885-1966) sai vuonna 1943 kemian Nobelin palkinnon
kehitettyään tekniikkaa, jonka avulla radioaktiivisia aineita saattoi hyödyntää merkkiaineina biologisessa ja lääketieteellisessä tutkimuksessa.

7 Philosophical

Magazine, 21, 669-688, 1911
92, 399-400, 1913
9 Philosophical Magazine, 27, 703-713, 1914
8 Nature,
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Vuonna 1919 Rutherford pommitti typpeä radioaktiivisesta säteilystä saamillaan heliumytimillä.
Tuloksena oli reaktio 42 He + 147 N → 178 O + p. Paitsi että kyseessä oli ensimmäinen koskaan tehty
keinotekoinen ydinreaktio, törmäyksessä syntyi vetyatomin ydin, jota alettiin kutsua protoniksi (p). Seuraavana vuonna Rutherford ennusti neutronin (n) olemassaolon. Vaikka protonista
kehkeytyi seuraava ammushiukkanen, vasta neutronien käyttö johti merkittäviin ilmiöihin [ks.
Fermi].
• James Chadwick (1891-1974) löysi neutronin 1932, ja sai siitä fysiikan Nobelin palkinnon
1935. Neutronin havaitseminen on vaikeaa, sillä varauksettomuutensa lisäksi se on epästabiili atomiytimen ulkopuolella. Vapaa neutroni on hieman painavampi kuin protoni, ja
sen puoliintumisaika protoniksi, elektroniksi ja antineutriinoksi on hieman yli kymmenen
minuuttia.
Atomiytimet voitiin vihdoin ymmärtää koostuvaksi protoneista ja neutroneista, joita kutsutaan
yhteisesti nukleoneiksi. Protonien lukumäärä antaa järjestysluvun (Z), joka määrää mistä alkuaineesta on kysymys. Saman alkuaineen atomeilla voi olla eri määrä neutroneita; protonien ja
neutronien lukumäärien summa määrää isotooppeihin liittyvän massaluvun (A). Esim. hiilen tyypillisimmässä isotoopissa 126 C on kuusi protonia ja A-Z=12-6=6 neutronia, kun taas hiili-14:sta
eli 146 C:ssa on kaksi neutronia enemmän. Protonin ja neutronin massoissa on vain vähäinen ero
ja molemmat ovat paljon elektronia painavampia; seurauksena atomipainojen kokonaislukusääntö. Koska atomit ovat sähköisesti neutraaleja, ydintä tuli kiertää yhtä monta elektronia kuin
ytimessä oli protoneja.
• Koska järjestysluku ja alkuaineen koodi vastaavat yksikäsitteisesti toisiaan, voidaan esim.
12
12
C tai hiili-12.
6 C kirjoittaa informaatiota menettämättä muotoon
• Neutronien olemassaolo ei täysin selitä ytimien stabiilisuutta, ja näin määriteltiin uusi,
vahva vuorovaikutus eli vahva ydinvoima [ks. Gell-Mann], joka vallitsee ytimen osasten välillä. Toisin kuin painovoima [ks. Newton] ja sähkömagneettinen voima [ks. Maxwell], vahva
voima on hyvin lyhyen kantaman voima: sen vaikutus häviää nopeasti hiukkasten välimatkan kasvaessa. Pienillä etäisyyksillä se on kuitenkin huomattavasti vahvempi kuin ytimessä vaikuttavat sähköiset poistovoimat, ja näin atomiydin pysyy koossa. [Alfasäteilystä, ks.
Gamow; beetasäteilystä, ks. Fermi.]
• Atomien ydinten kasvaessa myös neutronien suhteellisen osuuden täytyy kasvaa, jotta vahva voima kykenisi pitämään sähköisen voiman kurissa. Esim. uraani-238:ssa on 92 protonia
ja 146 neutronia. Tätä nukleonien suhdetta kuvataan Segrèn käyrällä keksijänsä [ks. Dirac]
mukaan. Samalla myös erilaisten mahdollisten isotooppien lukumäärä kasvaa: vaikka luonnossa esiintyviä alkuaineita on vain 92, isotoopit huomioon ottaen erilaisia atomiytimiä on
n. 2500, ja näistä yli 2200 on radioaktiivisia, so. epävakaita.
– Raskaiden ydinten syntymistä vaikeuttaa se, että ytimet Z=5 ja Z=8 eivät ole stabiileja. Näin heliumydin ei muodosta pysyvää ydintä törmätessään protoniin tai neutroniin (Z=4+1) tai toiseen heliumytimeen (Z=4+4). Ilmiö selittää miksi alkuräjähdys
[ks. Gamow] synnytti hyvin vähän heliumia raskaampia ytimiä ja miten fuusioprosessi
tähdissä etenee [ks. Bethe; Hoyle].

9.5

Richard Dixon Oldham 1858 - 1936 ja Andrija Mohorovičíc 1857 - 1936

Geotieteilijöitä [ks. Lyell], tarkemmin seismologeja. Maanjäristysaaltoja [ks. Hooke ja Leeuwenhoek; Gauss] tutkimalla Oldham ja Mohorovičíc kehittivät teoriaa maapallon rakenteellisuudesta.
Tutkimuksen mahdollisti John Milnen (1850-1913) vuonna 1880 kehittämä seismografi.
• Geologian rinnalle syntyi uusi, geofysiikaksi kutsuttu tiede. Seismologian lisäksi se liittyi
oseanografiaan [ks. Maury; Stommel], meteorologiaan [ks. Maury; Bjerknes ja Richardson]
ja — myöhemmin — avaruusfysiikkaan [ks. Lewis ja Langmuir] ja planeettatutkimukseen
[ks. Oort ja Kuiper]. Nykyään puhutaan yleisesti geotieteistä.
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• Boris Golitzyn (1862-1916) keksi nykyisin käytössä olevan seismografin. Nykyään jopa vuorovesi [ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin] näkyy herkissä laitteissa.
Oldham osoitti maapallon läpi kulkevien P-aaltojen (engl. pressure, primary) hitauden perusteella tiheän ytimen olemassaolon (The constitution of the interior of the Earth as revealed by
earthquakes, 190610 ). Vuonna 1909 Mohorovičíc osoitti P- ja S-aaltojen (engl. shear, secondary)
avulla ohuen pintakerroksen, kuoren, olemassaolon [ks. myös Cavendish]. Näiden tärinäaaltojen (engl. body waves) lisäksi on kahdenlaisia maankuorta pitkin eteneviä pinta-aaltoja. Pian
seismisiä aaltoja luotiin myös keinotekoisesti merenalaisilla räjäytyksillä.
• Maanjäristykset ovat seurausta maankuoren jännitystilojen purkautumisesta, jotka liittyvät laattatektoniikkaan [ks. Wegener ja Holmes; Morgan ja McKenzie], tulivuoriaktiivisuuteen tai — kuten usein esim. Suomessa — jäätiköitymisten jälkeiseen maannousuun.
• P-aallot ovat pitkittäisiä ja etenevät ääniaaltojen tapaan kiinteässä aineessa ja nesteessä;
poikittaiset S-aallot etenevät vain kiinteässä aineessa.
• Pinta-aaltoja ovat LR- tai R-aallot [ks. Rayleigh] ja Augustus Edward Hough Loven (18631940) määrittelemät LQ- tai Q-aallot (Some problems of geodynamics, 1911).
Kivilajit [ks. Buffon] ovat erilaisissa olosuhteissa syntyneitä mineraalien [ks. Werner] sekoituksia.
Magmakivien ja sedimenttikivien lisäksi on myös metamorfisia eli uudelleenkiteytyneitä kiviä,
joiden syntyselitys vaati laattatektoniikan kehitystä. Maapallon rakenne muodostui differentiaatiossa kerrostuneeksi [säde n. 6370 km; ks. Eratosthenes]. Kehitykseen vaikutti alkuaineiden
omien tiheyksien lisäksi myös niiden luontaiset taipumukset muodostaa yhdisteitä muiden kanssa. Tärkeätä oli myös varhaisen maan kuumuus, johon vaikuttivat nykyistä voimakkaampi radioaktiivisuus [ks. Rutherford] ja meteoripommitus [ks. Lyell; Oort ja Kuiper]. Sisempi ydinkin
on kiinteytynyt vasta myöhemmän kehityksen myötä.
• Esim. siderofiilisia metalleja upposi raudan mukana syvemmälle.
Kiinteä sisempi ydin (engl. inner core), n. 0 - 1600 km:
• Ydin koostuu lähinnä raudasta (Fe). Ytimen kovassa paineessa sen tiheys on samaa luokkaa
kuin hopean tai kullan tiheys maan päällä. Paine pitää myös huolen siitä, että vaikka
lämpötila on korkea — korkeampi kuin nestemäisessä ulommassa ytimessä — rauta pysyy
kiinteässä olomuodossa.
• Sisemmällä ytimellä saattaa olla oma ’sisimmäinen’ ytimensä.
Nestemäinen ulompi ydin (outer core), n. 1600 - 3450 km:
• Ulompikin ydin on lähinnä rautaa, lisäksi ehkä happea (O), volframia (W), platinaa (Pt),
kultaa (Au) ja lyijyä (Pb).
• Nestemäinen olomuoto estää S-aaltojen läpimenon tässä kerroksessa. Jeffreys [ks. Fisher
ja Keynes] osoitti että ydin ei voi olla täysin kiinteä (The rigidity of Earth’s central core,
192611 ).
• Vastuussa maapallon magneettikentästä [ks. Gilbert; Lewis ja Langmuir].
– Vuonna 1906 Bernard Brunhes (1867-1910) huomasi, että koska jäähtyvä sula kivi
säilyttää itseensä tiedon paikallisesta magneettikentästä, siitä voidaan lukea maapallon magneettikentän kääntymisten historia. Nykyisin tiedetään, että viimeisin Matuyaman-Brunhesin käännös tapahtui n. 780 000 vuotta sitten. Nimi tulee Motonori
Matuyaman (1884-1958) panoksesta vuodelta 1929.
• Vuonna 1936 Inge Lehmann (1888-1993) teki eroa sisemmän ja ulomman ytimen välille.
Suurimmaksi osaksi kiinteä vaippa (mantle), n. 3400 - 6350 km:
10 Quarterly
11 Monthly

Journal of the Geological Society of London, 62, 456-472, 1906
Notices of the Royal Astronomical Society, 77, 371-383, 1926
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• Ulomman ytimen ja vaipan välisen hyvin kaoottisen rajapinnan löysi Beno Gutenberg
(1889-1960) vuonna 1912.
• Koostuu mm. piistä (Si), hapesta, magnesiumista (Mg), raudasta ja alumiinista (Al). Tyypillinen mineraali on oliviini, (Mg,Fe)2 SiO4 , joka muuttaa rakennettaan alaspäin mentäessä ja lopulta hajoaa, n. 660 km:n syvyydessä, kahdeksi erilaiseksi mineraaliksi. Oliviini ja
pyrokseeni (-SiO3 ) muodostavat ylemmän vaipan peridotiitin. Alempana vaipassa löytyy
etenkin bridgmaniittia.
– Bridgmaniitti on nimetty korkeita paineita tutkineen Percy Williams Bridgmanin
(1882-1961; fysiikan Nobel 1946) mukaan. Hänen vaikutti myös loogiseen positivismiin [ks. Carnap].
• Vaikka vaipan materia on kiinteässä olomuodossa, astenosfäärissä tämä ei ole esteenä samankaltaiselle liikkeelle kuin esiintyy esim. lasissa [ks. Wegener ja Holmes]. Kun vaipan
materiaa nousee ylöspäin laattatektoniikan ajamana, paineen lasku alentaa sen sulamispisteitä ja syntyy sulaa magmaa (engl. pressure release melting).
– Vaippamaterian liike vaatii että magnesiumia on riittävästi; Mg/Si-suhde on tärkeä
laattatektoniikalle ja eksoplaneettojen [ks. Drake] mahdolliselle maankaltaisuudelle.
– Koska vaippa koostuu useista mineraaleista erilaisine sulamispisteineen, magman koostumus poikkeaa kiinteän vaipan koostumuksesta.
• Vaipan ulommainen ohut kerros muodostaa sen päällä olevan kuoren kanssa yhteensä n.
100 km paksun litosfäärin, joka muodostaa jäykät litosfäärilaatat. Niiden alapuolella oleva
astenosfääri on muutamia satoja kilometrejä paksu suuren viskositeetin omaava kivikerros.
Kuori (crust), mantereiden kohdalla n. 20-70 km, valtamerten kohdalla 5-10 km paksu:
• Noustessaan kuoren tasolle magmasäiliöihin magmaan sekoittuu myös sulavaa kuoriainesta. Magmaa voi purkautua tulivuorten kautta tai kiteytyä kuoressa plutoneiksi eli intrusiivisiksi kivimassoiksi magmasäiliön ulkopuolelle. Jos jälkimmäinen tapahtuu tarpeeksi syvällä, syntyy syväkiveä (plutonista kiveä), esim. graniittia. Eräät tärkeät malmiesiintymät
liittyvät ilmeisesti itse magmasäiliöistä syntyviin kerrosintruusioihin.
– Kuoren läpi meren pohjaan tai maan pinnalle purkautuvaa magmaa kutsutaan laavaksi. Siitä syntyy mm. basalttia ja muita vulkaanisia (tuliperäisiä) kiviä eli vulkaniitteja tai (jos kiteytymistä ei ehdi tapahtua) vulkaanista lasia eli laavalasia, esim.
obsidiaania [ks. Ötzi; Renfrew ja King].
– Kuoren sisällä jähmettyvässä magmassa basalttia vastaa gabro, yksinkertaisin syväkivilaji.
• Valtamerten kuori, joka on painavampaa kuin mantereiden kuori, on lähinnä basalttia.
Merenpohjan kuorta syntyy ja häviää nopeasti, joten se on aina alle 200 miljoonaa vuotta
vanhaa.
– Mm. Hatten S. Yoder, Jr. (1921-2003) tutki basalttia.
• Mantereiden kuorelle tyypillinen kivilaji on graniitti. Mantereidenkin kiviaines on harvoin
vanhempaa kuin n. 3,8 miljardia vuotta, koska meteoriittipommitus [ks. Lyell; Oort ja
Kuiper] hävitti vanhemman aineksen.
– Graniitti koostuu lähinnä kvartsista ja maasälvästä. Mukana voi olla kiillettä ja esim.
sarvivälkettä.
– Veden kanssa reagoiva graniitti menettää kvartsia hiekaksi ja maasälpä muuttuu kaoliiniksi. Se ja etenkin sen sisältämä kaoliniitti (engl. kaolinite) on tärkeä posliinin
valmistuksessa [ks. Su Song ja Shen Kuo; Gesner ja Cesalpino].
• Vain meteoriitit tarjoavat tietoa varhaisesta aurinkokunnasta [ks. Rutherford].
Vaikka maapallon vesi- ja ilmakehä ovat ainakin osittain vaipasta vapautuvien kaasujen tuottamia, myös meteoriitit ovat voineet tuoda oman osansa. Geokemian muuttuessa biokemiaksi
syntyi biosfääri. Lahoava orgaaninen aines yhdessä maakuoren rapautuvan kiviaineksen ja veden
kanssa luo erilaisia multatyyppejä, jotka peittävät kuoren kiviainesta [ks. Sachs].
• Vaippaan on sitoutunut yhtä paljon vettä kuin mitä maapallon merissä on.
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• Myös ilmakehässä voidaan erottaa kerroksia [ks. Bjerknes ja Richardson].
Vuonna 1935 Charles F. Richterin (1900-1985) julkaisi maanjäristysasteikon, jota oli kehittänyt
em. Gutenbergin kanssa. Vuonna 1939 japanilaiset tutkijat sovittivat maanjäristysten tilastoja
potenssijakaumaksi [ks. Marshall; Simmel; Loewi]; myöhempi tutkimus johti Gutenberg-Richterin
lakiin (Earthquake magnitude, intensity, energy and acceleration, 194212 ).
• Richterin asteikko on myöhemmin korvattu momenttimagnitudilla.

9.6

William Henry Bragg 1862 - 1942 ja William Lawrence
Bragg 1890 - 1971

Fyysikkoja (Lawrence oli Henryn poika), jotka selittivät röntgensäteillä [ks. Röntgen] kiteissä
[ks. Huygens; Werner] syntyvät diffraktiokuviot nk. Braggin lailla (The reflection of X-rays by
crystals, 191313 ). Braggit jakoivat vuoden 1915 fysiikan Nobelin palkinnon. Röntgendiffraktion
keksijä Max von Laue (1879-1960) oli saanut vuoden 1914 palkinnon.
• Röntgendiffraktio sai alkunsa vuonna 1912, kun von Laue pommitti kristallikiteitä röntgensäteillä pyrkimyksenään osoittaa jälkimmäisten aaltoluonne (vaihtoehto olisi ollut neutraalit hiukkaset). Jos säteilyn aallonpituus vastaisi kiinteän aineen atomien välisiä etäisyyksiä, kide toimisi hilana [ks. Young ja Fresnel; Fraunhofer] ja synnyttäisi interferenssi- ja
diffraktiokuvioita. Näin kävikin.
Kristallografia on ennen kaikkea kiinteän aineen fysiikkaa [ks. Kamerlingh Onnes; Bethe], jossa
mm. Léon N. Brillouin (1889-1969) keksi nimeään kantavat hilan vyöhykkeet (Les électrons libres
dans les métaux et le role des réflexions de Bragg, 193014 ).
• Brillouin tutki myös informaatioteoriaa [ks. Shannon ja Wiener].
Röntgendiffraktiota sovellettiin mm. tekstiiliteollisuuden tarpeisiin. Esim. William T. Astbury
(1898-1961) tutki kahta kuitumaista (säikeistä, engl. fibrous) proteiinia, keratiinia (eli sarveisainetta, jota on mm. villassa) ja kollageenia [jota on tukikudoksissa, ks. Charles Bell]. Menetelmä
osoitti myöhemmin toimivuutensa myös muiden molekyylien tutkimuksessa [ks. Pauling; Crick
ja Watson].

9.7

Ferdinand de Saussure 1857 - 1913

Kielitieteilijä [ks. Panini ja Kautilya; Leibniz; Rask, Grimm ja Bopp; Broca ja Wernicke] ja
semiootikko [ks. Zenon ja Khrysippos; Peirce]; modernin kielitieteen isä. Saussuren strukturalismissa kieli on rakenne, struktuuri. Teos Yleisen kielitieteen kurssi (Cours de linguistique générale,
1916) koostettiin postuumisti, ja jopa kiistanalaisesti, opiskelijamuistiinpanoista.
• Kielioppi (engl. grammar), jota on tutkittu kirjoitustaidon keksimisestä lähtien [ks. Platon;
Priscianus], on myös kuulunut sivistyneistön koulutukseen [ks. Isokrates].
• Teoksen toimittivat Charles Bally ja Albert Sechehaye yhteistyössä Albert Riedlingerin
kanssa. Kritiikkiä esitti nk. filologinen suuntaus’.
Aikaisempi kielitiede oli keskittynyt diakronisesti yksittäisten kielen ajallisiin ja paikallisiin muutoksiin sekä eri kielten vertailuun. Nyt syntymässä ollut lingvistinen kielioppi oli kiinnostunut
12 Bulletin

of the Seismological Society of America, 32, 163-191, 1942
of the Royal Society A, 88, 428-438, 1913
14 Journal de Physique et le Radium, 1, 377–400, 1930
13 Proceedings
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synkronisista arkisen puhekielen toimivuuden syistä tavalla, jota vain Panini oli ennakoinut. Saussure vertasi kieltä lennättimeen [ks. Henry], ja erotti kommunikaatiossa lähettäjän, signaalin ja
vastaanottajan [ks. Shannon ja Wiener].
• Victor Henryn (1850-1907) Antinomies Linguistiques (1896) oli osoittanut uudenlaisen kielitieteen tarpeen.
Merkkiin Saussure liitti ideaalisen sisällön, ’merkityn’, ja äänellisen ilmauksen, ’merkitsijän’, mutta ei kielen ulkopuolelle viittaavaa ’merkitystä’ [ks. Frege; Mill; Peirce]. Kieli on kuin shakkipeli:
jokainen sen osa määritellään suhteessa kaikkiin muihin osiin, ja suhteista ja eroista muodostuu
kielen struktuuri ja sen merkitykset. Tällainen kielen sisäinen merkitysholismi tarkoittaa, että
eri kielten termit saavat eri arvot [ks. Quine]. Tällä relativismilla on yhteys uuskantilaisuuteen
[ks. Mach] ja laajemminkin filosofian kielelliseen käänteeseen [ks. Wittgenstein].
• Symbolien konventionaalisuudesta Saussure puhuu merkin arbitraarisuutena. Tästä huolimatta ”merkki voi olla suhteellisesti motivoitu” kielen sisällä. Motivointi on tyypillisempää
kielioppia, ja motivoimattomuus leksikkoa, korostavissa kielissä.
– Esim. sana leipuri ei ole täysin riippumaton verbistä leipoa, ja päinvastoin. Näillä on
yhteistä struktuuria.
• Suhdetta ulkomaailmaan (engl. symbol grounding) ei voitane ohittaa näin kevyesti [ks.
Peirce; Ramsey]. Struktuurien tulkinta on ehkä dekoodausta, mutta myöhemmin myös
kontekstin ja kielen käytön merkitys on huomioitu. Peircen tietoteoreettinen ja käyttäytymisen huomioiva teoria oli tässäkin merkittävämpi.
Jo Saussure halusi soveltaa eroihin nojaavaa merkityksellistymistä kielen lisäksi myös kulttuuriin,
esim. rituaaleihin ja tapoihin [ks. Augustinus]. Strukturalismi saikin jalansijaa sosiologiassa [ks.
Durkheim], kulttuuriantropologiassa [ks. Boas ja Landtman; Lévi-Strauss] ja kirjallisuustieteessä
[ks. Bahtin ja Jacobson].
• Tieteenfilosofian strukturaalinen realismi [ks. Poincaré] on jotain muuta.
Foneettisista äänteistä [ks. Broca ja Wernicke] luodaan foneemeja [ks. Chomsky]. Kielioppi jaetaan (1) fonologiaan, (2) morfologiaan ja (3) syntaksiin, joissa (1) foneemeista luodaan morfeemeja, (2) morfeemeista taivutettuja sanoja ja (3) sanoista lauseita.
• Foneemeilla ei ole semantiikkaa, ja niiden yhdistely on kombinatorista (tosin fonotaksin
rajoissa). Myös musiikki on kombinatorista.
– Eläinten kommunikaatiossa yhdistely on kombinatorista, vaikka ainakin osittaisia poikeuksia löytyy [ks. Shannon ja Wiener; Maynard Smith].
– Myös viittomakielillä [ks. Locke; Broca ja Wernicke] on (omanlaistaan) fonologiaa.
• Morfeemit ovat sanojen perusmuotoja ja niiden merkityksellisiä osia (esim. päätteitä ja
etuliitteitä). Morfeemien yhdistely on kompositionaalista koska myös osilla on semantiikkaa
[ks. Frege].
– Isoloivissa eli analyyttisissä kielissä (kuten esim. kiinassa) sanoja ei taivuteta ollenkaan. Muiden kielten (suomi mukaan lukien) osalta morfologinen typologia on kohtuullisen monimutkaista.
Saussure ei käyttänyt ym. moderneja käsitteitä, eikä hänen jaottelunsa kieli (ransk. langue),
kielenkäyttö (langage) ja puhunta (parole) selkeyttänyt esim. sitä, mihin lausesyntaksi (johon
Saussure kiinnitti hyvin vähän huomiota) kuuluu.
Kielitieteessä kielioppia täydentävät semantiikka ja pragmatiikka; samaan tyyliin jaotellaan myös
semiotiikkaa [ks. Ramsey]. Aluksi Saussuren jälkeinen kielitiede painotti syntaksin tutkimusta
[ks. Chomsky]. Semantiikka, pragmatiikka ja esim. leksikko otettiin vakavasti huomioon vasta
myöhemmin [ks. Jackendoff ja Pinker].
• Semantiikka ja pragmatiikka ovat tärkeitä myös kielifilosofiassa [ks. Austin ja Grice].
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Max Weber 1864 - 1920

Sosiologi, yksi kolmesta ’suuresta’ [ks. Marx; Durkheim; mutta myös Simmel; Elias]. Weberin
konfliktiteoreettinen [ks. Ibn Khaldun; Machiavelli; Hobbes; Marx] sosiologia korosti yksilöiden
toiminnan merkitystä [ks. Mill; Elias]; tämä näkyi mm. postuumissa pääteoksessa Wirtschaft und
Gesellschaft (1922). Modernisaatio oli tärkeä tutkimuksen kohde.
• Konfliktilla tarkoitetaan vain eriäviä intressejä, ja siten konfliktiteoria tutkii myös esim.
yhteistyötä. Harmoniaa ei kuitenkaan pidetä itsestään selvänä [vrt. Parsons]. Weberille
emotionaalinen solidaarisuus [ks. Durkheim] ei syrjäytä konfliktia, vaan tarjoaa sille aseen.
• Siinä missä Marx ja Durkheim olivat pitäneet kasvatusta [ks. Kant; Dilthey ja Windelband] ja koulutusta [ks. Comenius; Herder ja Humboldt] kontrollin välineinä, Weberin näki
[Deweyn tapaan] niiden tarjoavan mahdollisuuksia.
• Marxin ja Weberin teorioiden ero kapenee, kun tuotantotalouden lisäksi myös evoluutioteoria [ks. Darwin] otetaan huomioon [ks. Sanderson].
Perinteinen tutkimus oli määritellyt kolme modernisaation vaihetta: (1) renessanssi [ks. Petrarca;
Vasari], (2) valistusaika [ks. Bayle] ja (3) teollinen vallankumous [ks. Black ja Watt; Tesla; Bardeen ja Townes]. Vastaavasti Weber korosti ensimmäiseen liittyvän protestantismin [ks. Luther
ja Calvin] merkitystä. Uutena ajatuksena Huizinga [ks. Piaget] korosti jo 1100-luvulla alkanutta
[ks. Magna Carta] kehitystä (Herstij der Middeleeuwen, 1919).
• Myös Charles Homer Haskins (1870-1937) korosti keskiajan merkitystä (The Renaissance of
the Twelfth Century, 1927). Jack Goodyn [ks. Renfrew ja Knight] mukaan modernisaation
juuret ovat katolisen kirkon keskiajan byrokratiassa [ks. Beda].
Teoksessa Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki (Die protestantische Ethik und der ’Geist’
der Kapitalismus, 1904-05, 1920) Weber määritteli kulttuurin ja instituutioiden [ks. Taylor;
North] yhteydet yhteiskuntaa konfiguroiviksi voimiksi. Esimerkkinä hän käytti eettisten ja uskonnollisten tekijöiden [ks. Landes; Huntington ja Fukuyama] vaikutusta esikapitalismin [ks. Albert;
Machiavelli] muuttumiseen kapitalismiksi [ks. Smith; Mill]. (1) Protestanttinen työn, yrittäjyyden ja vaatimattoman elämän korostus [ks. Luther ja Calvin; Franklin; Veblen] kasasivat vaurautta [ks. Brunel]. (2) Lisäksi protestantismi laajensi luottamuksen kehää katolilaisille tärkeästä
perheestä kohti laajempaa uskovaisten yhteisöä; protestantit verkottuivat [ks. Simmel; Elias]. Weber havaitsi protestanttien arvostavan katolilaisia enemmän teknis-kaupallista koulutusta, mikä
kertonee jotain pääomien kohteista.
• Weber liitti kapitalismiin vapaat markkinat, vapaan työvoiman liikkuvuuden ja oikeusvaltion [ks. Locke; Mill]. Luottamuksen merkityksen korostaminen teki hänestä varhaisen
sosiaalisen pääoman [ks. Simmel; Simon ja Arrow; Kahneman ja Thaler] tutkijan [sukulaisuudesta, ks. Boas ja Landtman].
• Protestanttien tietoisista tavoitteista huolimatta [ks. Mandeville; Smith] heidän käytäntönsä johtivat eurooppalaisen elämän maallistumiseen, sekularisaatioon [vrt. Holyoake; Durkheim]. Weberin teorian mukaan tämä oli mahdollista vain länsimaissa.
• Weberin mielestä moderni maailma oli hävittämässä työhön protestantismissa liittyneen
lumouksen. On esitetty, että uusi ’hakkerietiikka’ olisi tuomassa sitä takaisin [ks. Torvalds].
Päinvastainenkin trendi on olemassa [ks. Giddens]. Arvorationalismi liittyy asiaan (ks. alla).
– ’Luterilainen kutsumusetiikka’ korosti lähimmäisten palvelua maanpäällisessä elämässä [vrt. Kant]. Kyse ei ollut vain hyväntekeväisyydestä, joka tunnettiin katolisuudessakin.
∗ Sarjakuvasankari Karvinen: ”All I do is eat and sleep. Eat and sleep. Eat and
sleep. There must be more to a cat’s life than that. But I hope not.”
Weber epäili perinteitä [ks. Ghazali ja Zhu Xi] korostavan Kiinan [ks. Montesquieu] kykyä nousta
köyhyydestä (Konfuzianismus und Taoismus, 1915). Viimeisen dynastian kukistuminen vuonna
1912 johti kommunismiin [ks. Sartre]. Nk. Needhamin [ks. Marcuse] kysymys kuuluu, miksi Kiinassa ei koettu tieteellistä vallankumousta [ks. Francis Bacon; Galileo], vaikka siihen oli ollut
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edellytyksiä. Jo 1600-luvun [ks. Leibniz] mutta etenkin 1800-luvun Kiinassa oli epäilty, että uuskungfutselainen [ks. Ghazali ja Zhu Xi] poliittinen filosofia oli johtanut status quo’ta ja köyhyyttä
[ks. Kropotkin] tuottavaan kulttuuriin [ks. myös Landes].
• Weber käytti henkilökohtaisesta, feodalismille [ks. Beda] tyypillisestä vallasta termiä patrimonialismi; kyse on kätyreiden toiminnasta ylemmän henkilön suojeluksen alla. Tämä sopii myös autoritaaristen valtioiden byrokratiaan. Sosiologista koheesiota haettiin Kiinassa
myös paternalismilla [ks. Xunzi ja Han Feizi; Mill].
• Kiinassa yhteisöllisyyttä korostava ajattelu suhtautui vihamielisesti ulkopuolisiin, joten tiedettä ei kopioitu muualtakaan. Uusiin ajatuksiin suhtauduttiin kielteisesti. Pitäytyminen
perheenjäsenissä esti yritysten kasvun [ks. Brunel], varsinkin kun ne pilkottiin toimintakelvottomiksi perinnön pakollisen tasajaon seurauksena.
Sosiaalinen toiminta voi olla (1) traditionaalista, (2) tunneperäistä, (3) arvorationaalista tai (4)
päämäärähakuista [ks. Pythagoras]. Traditionaalinen, so. kulttuurin määrittelemä toiminta, on
’reaktiivisena’ vain osittain subjektiivisesti merkityksellistä. Tunteiden logiikka edusti affektiivista [ks. Aristoteles; Hume] rationaalisuutta [ks. Simon ja Arrow; Ekman; Damasio]. Toimijan
eettiset, uskonnolliset ym. vakaumukset ohjaavat arvorationaalista toimintaa enemmän kuin tulokset, jotka määräävät päämäärähakuisen toiminnan. Esim. em. työn merkitystä Weber käsitteli
arvorationalistisesti.
• Arvorationalismi vaikuttaa esim. työn ja vapaa-ajan suhteelliseen arvottamiseen [ks. Fisher ja Keynes; Landes]. Esim. itseohjautuvuus, kyvykkyys ja yhteisöllisyys ovat tyypillisiä
ihmisen kukoistuksen ehtoja [ks. Maslow; Becker].
Weberin yhteiskunnallisen kerrostuneisuuden teoriassa sosiaaliseen statukseen [ks. Aristoteles;
Hobbes; Spencer ja Galton; Boas ja Landtman; Merton] vaikuttavat (1) varallisuus [yhteiskuntaluokista, ks. Black ja Watt; Marx], (2) politiikka [puolueista, ks. Locke] ja (3) statusryhmät.
Jälkimmäisiä luovat mm. sukulinjat [ks. Boas ja Landtman], etnisyys [ks. Dewey], uskonto, koulutus ja elämäntapa; kyse on yhteisöllisestä organisoitumisesta.
• Politiikasta Weber kirjoitti myöhemmin oman esseensä (ks. alla).
• Weberin statusryhmät eivät liittyneet henkilökohtaiseen statukseen [ks. Hobbes; Spencer
ja Galton].
Statukseen liittyy valtaa [ks. Kropotkin]. Valta kiinnosti Weberiä, mutta ei niinkään sen pakottavassa (engl. coercive) muodossa. Pakottava valta perustuu pakkovaltaan (fyysiseen dominointiin) tai esim. asemavallan luomaan riippuvuuteen [ks. Tacitus; Simon ja Arrow]. Kyse on
ihmisen toimintamahdollisuuksien rajoittamisesta.
• Pakottava valta vaikuttaa ihmisten uskomuksiin [ks. Hume; Merton] sosiaalista oppimista
[ks. Milgram] ohjaamalla eli hyödyntämällä mediaa, kouluja ja esim. kirkkoa. Näin tuetaan ideologiaa ja esim. henkilökulttia [ks. Daniel Bell]. Poliittiset vastustajat vidaan myös
eliminoida tai lahjoa.
• Riippuvuutta tuottaa tarve sisäiseen järjestykseen tai ulkopuolisen vihollisen uhka, joita
manipuloiva valta voi luoda tarpeen mukaan; kaaos esitetään ainoana vaihtoehtona. Nepotismi auttaa aina.
Pakottavaan valtaan liittyy usein sensuuri ja propaganda. Sensuuri voi olla säätelevää [ks. Locke; Smith] tai rakenteellista. Edellinen voi olla ennaltaehkäisevää tai jälkikäteen rankaisevaa.
Propagandan räikeysaste voi vaihdella mustasta (suoranaisista valheista) valkoiseen (oman erinomaisuuden esittelyyn); kylmän sodan [ks. Sartre] propagandaa on kutsuttu harmaaksi15 . Valkea propaganda voidaan tulkita myös suhteellisen viattomaksi ’suostutteluksi’ [ks. Montesquieu].
Musta propaganda on tyypillistä kommunisteille ja fasisteille. Siihen liittyy Neuvostoliitossa 1940luvulla keksitty termi disinformaatio, jolla tarkoitetaan tarkoituksellisesti vääristeltyä tietoa [ks.
15 Kortti
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Franklin; Holyoake]. Kohteelle näkymätöntä propagandaa on kutsuttu myös indoktrinaatioksi.
Tällöin kyse on sosialisaation [ks. Kant; Durkheim] pimeästä puolesta [ks. Blumenbach]. Vaikka väärästä tietoisuudesta [ks. Marx] tuli muotiteoria [ks. Lévi-Strauss; Marcuse], propagandan
voimalla on myös rajansa [ks. Merton].
• Vastapainona Neuvostoliiton viralliselle taidesuuntaukselle, sosialistiselle realismille, mainontaa [ks. Locke; Veblen; Schumpeter ja Hayek] on kutsuttu ’kapitalistiseksi realismiksi’.
Molempia on pidetty propagandistisina. Myös PR-toiminta voi lähestyä propagandaa [ks.
Watson].
• Salaliittoteoriat ovat yksi propagandan ilmentymä [ks. Holyoake]. Esim. juutalaisiin liitettiin monenlaisia teorioita [ks. Rochau ja Renan].
• Informaatio voi olla paitsi vääristeltyä (disinformaatio), myös virheellistä (misinformaatio,
so. vahingossa jaettua väärää tietoa) tai vahingoittavaa (malinformaatio, so. vahingoittamistarkoituksessa levitettyä oikeaa tietoa). Nykyään puhutaan jo informaatiosodankäynnistä [ks. Daniel Bell; Keeley].
Myös väärää tietoisuutta tutkinut Walter Lippmann (1889-1974) puhui valeympäristöstä, jossa
pääsy oikeaan tietoon on estetty (Public Opinion, 1922). Vaikka hän halusi kehittää objektiivista
journalismia propagandaa vastaan, ensimmäinen maailmansota sai hänet epäilemään demokratiaa [ks. Solon; Mill]. Em. teoksessa ja teoksessa The Phantom Public (1925) Lippmann jopa
kannatti asiantuntijoiden (ks. alla) valtaa [ks. Platon; Voltaire] kansanvallan sijaan. Vastaavasti
[Deweyn] ajatus ”paluusta kasvokkain tapahtuvaan viestintään” kuulostaa vanhanaikaiselta. Sen
sijaan oikeanlaiset instituutiot ja niitä tukeva kulttuuri mahdollistavat aidosti jaetun vallan (ks.
alla).
• Vuoden 1922 teoksessa Lippmann lanseerasi myös termin stereotypia [ks. Dewey].
• Robert Michelsin (1876-1936) oligarkian ’rautaisen lain’ mukaan demokratiakin ajautuu
aina oligarkiseksi (Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie, 1911).
Sisäistetyssä vallassa Weber erotti (1) traditionaalisen, (2) karismaattisen ja (3) rationaalisen
auktoriteettityypin. Voidaan puhua arvovallasta [ks. Spencer ja Galton; Maslow; Milgram]. Legitiimiksi [ks. Solon; Aristoteles] koettua valtaa Weber kutsui herruudeksi. Modernisaatio heikensi
traditionaalista ja karismaattista valtaa uskomusten [ks. Hume] lähteenä samalla kun perustellun argumentoinnin [ks. Sellars] asema vahvistui. Modernissa länsimaisessa rationaalisuudessa
Weber erotti (1) arkielämän käytännöllisen, (2) tieteen teoreettisen ja (3) byrokratian formaalin
rationaalisuuden (asiantuntijuudesta, ks. alla). Organisaatioteorioissa [ks. Taylor] tämä työ sivusi
valtateorioiden lisäksi myös rakenneteorioita (ks. alla). Johtajuusteoriana karisma on suurmiesteoria [ks. Spencer ja Galton]. Myöhemmin on puhuttu johtajuustyyleistä [ks. Lewin ja Heider].
• Weberille karisma oli selittämätön synnynnäinen kyky vaikuttaa toisiin ihmisiin. Myöhemmin on kuvattu, että karismaattinen henkilö luo merkitykselliseltä tuntuvan yhteyden kanssaihmiseen korostamalla omaa läsnäoloaan juuri tälle. Karisman sijaan nykyään puhutaan
transformatiivisesta johtajuudesta [ks. Lewin ja Heider].
– Kenneth J. Levine työtovereineen esitti, että karismaa luo empatia, kuuntelutaito,
katsekontakti, innostuneisuus, itsevarmuus ja puhetaito (Measuring transformational
and charismatic leadership: Why isn’t charisma measured?, 201016 ).
• Myös johtajuuuden piirreteoria on suurmiesteorian variaatio. Siinä johtajuuteen liitettiin
mm. älykkyys [ks. Piaget], ulospäinsuuntautuneisuus [ks. Maslow], itsevarmuus ja kunnianhimo. Edwin G. Boring (1886-1968) tutki aihetta artikkelissa Great men and scientific
progress (195017 ).
– Johtamistaitojen teoriassa korostettiin johtajan tekoja ja oppimista luonteenpiirteiden
sijaan [behaviorismista, ks. Watson].

16 Communication
17 Proceedings

Monographs, 77, 576-591, 2010
of the American Philosophical Society, 94, 339-351, 1950
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• Weberin jaotteluun perustuu myös johtajuuden CIP-malli, joka erottaa karismaattisen,
ideologisen ja pragmaattisen johtajuuden.
Rationaaliseen auktoriteettiin Weber liitti byrokratian [ks. Hammurabi; Xunzi ja Han Feizi; Caesar; Beda]. Byrokratian tehokkuus ja ennustettavuus saavutettiin erottamalla politiikka hallinnosta [ks. Herder ja Humboldt; Mill]; puhutaan weberiläisestä valtiosta. Tähän liittyi keskiluokan
[ks. Mill] nousu, yhteiskunnan kasvava tasa-arvo [ks. North] ja organisaatioiden rakenneteoriat.
Vaikka Weber oli huolissaan arvojen kohtalosta byrokratian rationalisoimassa yhteiskunnassa,
vaihtoehtoiset romanttinen filosofia [ks. Herder ja Humboldt; Schlegel ja Schelling] ja nationalismi [ks. Herder ja Humboldt; Hegel; Rochau ja Renan] olivat liian taantumuksellisia. Yhteiskunnallisten instituutioiden oli sopeuduttava muuttuvaan maailmaan [ks. Mill] jotain uutta luomalla.
Byrokratian — ja hallitusten — kontrolli oli parlamentarismin [ks. Locke; Burke; Mill] vastuulla.
Vain parlamentarismi mahdollisti demokratian modernissa maailmassa.
• Vaikka Yhdysvallat oli ollut edelläkävijä demokratiakehityksessä, etenkin kuntatason virkamieskoneiston erottaminen puolueiden ylivallasta [ks. Mill] onnistui siellä vasta maailmansotien välillä; Woodrow Wilson oli yksi uudistajista [mm. Taylorin ajatuksia soveltamalla].
– Korruptiolle alttiista systeemistä ei kaikissa maissa ole päästy eroon vieläkään [ks.
North; Buchanan].
• Weberille byrokratia ei tarkoittanut paperinpyöritystä [julkisen sektorin kasvusta, ks. Marshall; Buchanan]. Toki byrokratia voi, esim. nationalismiin sekoitettuna, johtaa ongelmiin.
Saksalaiset näkivät byrokratiassa työkalun, jolla puolustaa kulttuuriaan [ks. Rochau ja Renan]. Tämä selittää ensimmäisen maailmansodan suosiota älymystön piirissä. Weberkään
ei ollut tässä viaton, vaikka vastustikin valloituspyrkimyksiä ja osallistui rauhanneuvotteluihin [ks. Fisher ja Keynes].
– Puolustettu kulttuuri oli yläluokkaista; todisteita oman rahvaan älykkyydestä vähäteltiin [ks. Piaget]. Weber kehittikin sosiaalisen sulkemisen teoriaa [ks. Mandeville;
North].
Weber kuvasi valtiota joksikin, jolla on ”monopoli laillistettuun väkivaltaan” [ks. North; Foucault
ja Derrida] ja piti politiikkaa ”valtiollisen vallan jakona eri väestöryhmien kesken” [vrt. Dewey].
Politiikkaa ja poliitikkoja hän puolustaa mm. artikkelissa Politiikka ammattina ja kutsumuksena
(Politik als Beruf, 1919). Politiikka oli Weberille legitiimiä vallan käyttöä ilman täyttä varmuutta
kaikkien tehtyjen valintojen seuraamuksista [ks. Smith; Marx; Carr]. Poliittisessa [parlamentaarisessa, ks. Machiavelli; Kant; Burke; Mill] argumentoinnissa eli deliberatiivisessa retoriikassa [ks.
Aristoteles] ei voi olla kyse pelkästä totuuden etsinnästä, koska päätöksenteon kriteerit voivat
olla keskenään ristiriitaisia ja eri intressipiireille erilaisia: politiikka on valintojen tekemistä [vrt.
Habermas; Daniel Bell]. Poliittinen vapaus oli Weberille korostetun aktiivista [ks. North; Rawls];
näkemystä on jopa kuvattu darwinilaiseksi. Juuri tämän vuoksi hänen teoriansa on liitetty sosiologian konfliktiteorioiden joukkoon. Tavalliset ihmiset ovat ’tilapäispoliitikkoja’ äänestäessään
ja osallistuessaan julkiseen keskusteluun. Toisin kuin Marx, Weber tukeutui metodologiseen individualismiin [ks. Mill].
• Weber ei pitänyt (vääränlaisesta) reaalipolitiikasta [ks. Rochau ja Renan], jota biologiassa
vastaisi alkionkehityksen asettamat rajoitteet. Politiikan voi määritellä vain tietyn ’pelivaran’ olemassaolon kautta: se on — kuten Bismarck [ks. Rochau ja Renan] asian ilmaisi —
”mahdollisen taidetta”.
• Sosiologiankin tuli hyödyntää todennäköisyyksiin ja kontrafaktuaaliseen analyysiin perustuvaa kausaalisuusajattelua [ks. Lewin ja Heider]. Koska toiminnan perusteita käsiteltiin
niiden kausaalisina syinä, tulkintaa tarvitaan toimijoiden motivaatioiden ymmärtämisessä.
Yhteiskunnallinen toiminta tuli lähtökohtaisesti olettaa päämäärähakuiseksi, vaikka analyysi johtaisikin lopulta muuhun [ks. Marshall; Simmel; Simon ja Arrow]. Sosiologia on
subjektiivista vain siinä mielessä, että tutkija valitsee itse kiinnostuksensa kohteen.
– Selittävän analyysin kieltäminen vapaaseen tahtoon vedoten on Weberin mukaan virhe: sosiaalisessa käyttäytymisessä on säännönmukaisuutta koska vapaus ei implikoi
irrationaalisuutta.
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Harold D. Lasswell (1902-1978) piti politiikkaa arvojen [ks. Laozi ja Gautama; Ramsey] muokkaamisena ja jakamisena (Politics: Who Gets What, When, How, 1936). Esim. demokratia vaatii
’kansalaismielistä’ [engl. pro-civic, ks. Mill] asennetta (Democratic Character, 1951). Näin instituutioiden lisäksi myös kulttuurilla on merkitystä [ks. Landes]. Lasswellin mukaan käytännön
päätöksenteko (engl. policy sciences) hyötyisi politiikan tutkimuksesta [ks. Buchanan].
• Psychopathology and Politics (1930) ja em. kaksi teosta julkaistiin kokoomateoksessa The
Political Writings of Harold D. Lasswell (1951).
• Vaikka Lasswell pyrki tutkimaan politiikkaa psykologian pohjalta, freudilaisuuden ja behaviorismin sekoittaminen ei tässä ollut paras mahdollinen tapa edetä. Esim. Propaganda
Technique in the World War (1927) liioitteli propagandan merkitystä [ks. Merton].
• David Easton (1917-2014) piti politiikkaa ”arvojen auktoritatiivisena allokointina” (The
Political System, 1953).
Artikkelissa Tiede ammattina ja kutsumuksena (Wissenschaft als Beruf, 1919) Weber korosti,
että tiede ei itse voi perustella miksi sen tuotokset ovat tavoittelemisen arvoisia, koska arvoja ei
yleensäkään voi johtaa tieteellisistä totuuksista [ks. Moore, vrt. Hume; Ramsey; Landes]. Tästä
huolimatta tutkijoilla on oikeus ja velvollisuuskin ottaa kantaa yhteisiin asioihin; heidän tiedoillaan ja metodeillaan on tärkeä yhteiskunnallinen merkitys [tieteen sosiologiasta, ks. Merton].
Klassisen retoriikan logos (asiasta puhuminen) oli Weberille siis tärkeä. Hän vastusti näkemystä
’tulkitsevien’ ihmistieteiden ja ’selittävien’ luonnontieteiden erosta [ks. Dilthey ja Windelband],
koska tulkinnan tuli aina olla osa selitystä. Lisäksi tutkimus on aina sosiaalista toimintaa [ks.
Francis Bacon; Galileo; Bentham; Peirce] joka — politiikan tavoin — hyödyntää deliberaatiota
teorioiden taistellessa paremmuudesta [ks. Mill]. Tähän voi liittyä myös darwinilaista kulttuurievoluutiota [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; Boyd ja Richerson].
• Näkemystä tutkimuksen ja politiikan yhteydestä on mahdollista radikalisoida väittämällä,
että tiede ei voi edistyä ja että päinvastaista väittävät tutkijat ovat ’tiedeuskovia’ [ks.
Kuhn; Foucault ja Derrida]. Tällöin myös politiikka olisi ’pelkkää puhetta’, peliä jolla ei ole
päämääriä [ks. Bentham]. Weber ei selvästikään ajatellut näin. Deliberatiivinen retoriikka
on strategia jonka päämäärät ja kriteerit esitettyjen väitteiden kelpoisuudelle riippuvat
kulloisestakin kiisteltävästä asiasta [vrt. Bodin; Nietzsche]. Empirismiä ja siihen liittyvää
totuuskriteeriä on tieteellisessä työssä vaikea ohittaa.
1920-luvulla Mary Parker Follett (1868-1933) jakoi vallan määräävään (engl. power-over) ja yhteiseen (power-with) valtaan. (1) Määräävään valtaan (tai ehkä paremmin sosiaaliseen vaikuttamiseen) lasketaan nykyään ainakin pakkovalta, asemavalta, palkitseva valta, asiantuntijavalta ja
henkilökohtainen valta. (2) Yhteisessä vallassa ihmiset innostavat toisiaan yhteisten intressien ja
vastuiden kannustamina. Organisaatioteorioissa jälkimmäinen vaikutti ihmissuhteiden koulukuntaan [ks. Lewin ja Heider]. Johtajuudesta (engl. management) Follett käytti määritelmää ”the
art of getting things done through people” [yhteistyön organisoinnista, ks. Hume]. Demokratia
liittyy yhteiseen valtaan.
• Ihmisen valtasuhteiden moninaisuuden tutkimuksen pioneereja olivat Bertram H. Raven
(1926-2020) ja John R. P. French (1913-1995). Edellä luetellut viisi löytyvät esim. artikkelista Legitimate power, coercive power, and observability in social influence (195818 ).
Raven kuvaa teorian myöhempiä laajennuksia artikkelissa A power interaction model on
interpersonal influence: French and Raven thirty years later (199219 ).
• Kun asiantuntijat — joita maailmaa tarvitsee jatkuvasti yhä enemmän [ks. Kropotkin;
Schumpeter ja Hayek] — vaikuttavat asenteisiin ja arvoihin vapailla ideoiden markkinoilla,
kyse ei ole määräävästä vallasta.
• Intressit eivät ole aina täysin yhteneviä: terveeseen demokraattiseen prosessiin liittyy aina konflikti, joka hallittuna jopa luo solidaarisuutta [ks. Machiavelli; Montesquieu; Mill;
North].
18 Sociometry,
19 Journal

21, 83-97, 1958
of Social Behavior and Personality, 7, 217-244, 1992
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• Yhdessä tekemistä voidaan soveltaa myös siirtolaisuuteen [ks. Dewey] puhumalla kotoutumisesta kotouttamisen sijaan [ks. Schelling ja Lewis].

9.9

John Dewey 1859 - 1952

Filosofi, joka oli kiinnostunut mm. pedagogiikasta [ks. Kant; Dilthey ja Windelband] ja demokratiasta. Deweylla, joka tunnetaan pragmatismistaan [ks. Peirce; James], oli läheiset suhteet
sosiologian Chicagon koulukuntaan. Tunnetuin chicagolainen oli George Herbert Mead (18631931).
• Taloustieteen chicagolainen koulukunta oli jotain aivan muuta [ks. Fisher ja Keynes].
Dewey korosti lapsen sosiaalisuutta [ks. Durkheim], uteliaisuutta [ks. Aristoteles; Hobbes; Maslow], fyysistä aktiivisuutta ja itseilmaisua, ja loi näin pragmaattista pedagogiikkaa (The School
and Society, 1899; The Child and the Curriculum, 1943). Oppimisen on tapahduttava aktiivisen
toiminnan kautta yhteistyötä tekevissä ryhmissä; esim. ruoanlaiton avulla voi oppia luonnontieteitä. On puhuttu toiminnallisesta, myöhemmin myös ilmiöpohjaisesta oppimisesta. Vaikka
Dewey korosti laboratoriokoulunsa tutkimuksen empiirisyyttä, empiirinen kasvatustiede oli oma
suuntauksensa, samoin kuin tekemistä korostavat behavioristiset [ks. Watson] suuntaukset. Kognitiiviset mallit — joihin liittyy myös konstruktiivisuuden ajatus — syntyivät pian [ks. Piaget].
• Deweyn pedagogiikkaa on kutsuttu myös progressiiviseksi pedagogiikaksi tai reformipedagogiikaksi. Ilmiöpohjaisuus liittyy ’horisontaaliseen eheyttämiseen’, joka tarkoittaa oppiaineiden välistä integraatiota; vertikaalinen eheyttäminen viittaa oppiaineen sisäiseen etenemiseen helposta materiaalista vaikeampaan [ks. Lewin ja Heider].
• Vuonna 1946 Edgar Dale (1900-1985) esitti, että audiovisuaalisuus, demonstraatiot, oppilaiden osallistuminen ja koulutyön kokemuksellisuus tehostaisivat opetusta. Ajatus oli, että
kasvava multimodaalisuus tukisi muistamista [ks. Posner].
• Edward Lee Thorndike [ks. Watson] edusti empiiristä kasvatustiedettä (mm. Educational
Phychology, 1903). Oppimisen heikkoa siirtovaikutusta hän kuvasi näin: ”The mind is so
specialized into a multitude of independent capacities that we alter human nature only in
small spots” (The Principes of Teaching, 1917).
– Wolfgang Brezinka (1928-2020) on myöhemmin hahmotellut empiiris-analyyttistä kasvatustiedettä.
• Maria Montessori (1870-1952) kehitti ’lapsikeskeistä’ kasvatusmenetelmää (esim. Il Metodo
della Pedagogia Scientifica applicato all’educazione infantile nelle Case dei Bambini, 1909).
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen usko politiikkaan ja jopa demokratiaan oli koetuksella [ks.
Weber]. Dewey puolusti demokratiaa teoksessa Julkinen toiminta ja sen ongelmat (Public and
Its Problems, 1927), jossa hän korosti (Meadia seuraten) viestinnän merkitystä [ks. Locke; Kant;
Mill; Habermas]. Taustalla oli [Jamesilta peritty] pragmatismi, jossa tärkeää oli ihmisten vuorovaikutusta toistensa ja maailman kanssa [ks. myös Simmel]. Dewey halusi pelastaa demokratian
palaamalla takaisin kasvokkain tapahtuvaan viestintään [vrt. Weber, joka ymmärsi maailman
muuttuvan].
• Deweyn ja Meadin opissa ollut Lasswell [ks. Weber] tutki politiikkaa hyvin eri tavalla.
• Demokratian epäily jatkui myös (ja etenkin) toisen maailmansodan jälkeen [ks. Marcuse].
Evolutiivinen ajattelu [joka oli herännyt taloustieteessä, ks. Marshall] oli vielä uutta politiikassa
ja hallinnossa [ks. Schumpeter ja Hayek; Dawkins]. Deweylla oli kuitenkin jo lähes darwinilainen sanoma: ”Valtioiden muodostaminen tulee olla kokeileva prosessi. Kokeiluprosessi voi edetä
enemmän tai vähemmän sokeasti ja sattumanvaraisesti...”. Kokeilu on tärkeää, koska [kuten oli
tiedetty jo pitkään, ks. Smith; Marx] toiminnalla on emergenttejä seuraamuksia [tieteestä ja ennustamisesta yleisemmin, ks. Halley; Marshall; Fisher ja Keynes]. Biologisissa tieteissä kehitetty
satunnaistettu vertailukoe [RCT, ks. Wright, Fisher ja Haldane] tuli myöhemmin yhteiskuntatieteisiin [ks. Buchanan; Borlaug]. Dewey kannatti myös yhteiskunta- ja ihmistieteiden sisäistä
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konsilienssia, so. teorioiden yhteen punoutumista [ks. Herschel ja Whewell]. Toisaalta yhteiskuntatieteillä ei voinut olla mitään yhteistä biologian kanssa; tässä vaikuttaa reduktionismin
pelko. Vaikka loogisessa positivismissa yhtenäistieteitä voitiin tavoitella fysiikan mallin avulla
[ks. Carnap], biologiassa ajattelu kehittyi suvaitsevampaan suuntaan [ks. Lorenz ja Tinbergen;
Dawkins].
• On puhuttu poliittisesta instrumentalismista. Ympäristö muuttaa jatkuvasti, ja politiikankin on pystyttävä muuttumaan sen mukana [ks. Westermarck; kieltolaista, ks. Fisher ja
Keynes].
– Dewey: ”Ne toimet, jotka voidaan jättää yksityisten aloitteellisuuden ja huolenpidon
varaan, ja ne, joita valtion tulee säännellä, on erotettava toisistaan kokeilemalla”.
• Dewey: ”Antropologia, historia, sosiologia, etiikka, taloustiede ja politiikan tutkimus kulkevat omia teitään olematta jatkuvasti ja systemaattisesti hedelmällisessä vuorovaikutuksessa
keskenään. Luonnontieteissä vallitsee vain näennäisesti samanlainen jakautuneisuus.” Toki
kulttuuritieteissä tämä nähtiin positiivisena [ks. Dilthey ja Windelband].
• Vuonna 1929 Dewey kritisoi filosofiaa pyrkimyksestä varmuuteen [ks. Descartes, vrt. Peirce;
Popper]. Uuskantilaisuudesta [ks. Mach] ponnistaneen filosofian kielellisen käänteen jälkeen
syntynyt uuspragmatismi [ks. Wittgenstein; Quine; Kuhn] jatkoi kritiikkiä, joka kohdistui
paljolti representaation [ks. Piaget] mahdollisuuteen [ks. myös Watson].
1920-luku oli Yhdysvalloissa ollut ’kuohuva’ (engl. The Roaring Twenties); siihen liittyi uutta
teknologiaa, Art Decon huippukausi [ks. Veblen] ja 30-luvulle jatkunut Jazz Age. Teoksessa
Taide kokemuksena (Art as experience, 1934) Dewey demokratisoi taiteen kokemista mm. jazzin
ja sarjakuvan avulla. Nykyisin puhutaan myös ’arjen estetiikasta’ [estetiikasta, ks. Hume; Kant;
Burke; Hegel; Darwin; Simmel]. Taiteen usein universaalina nähty taito [ks. Veblen; Boas ja
Landtman] oli jäämässä muunlaisten tavoitteiden varjoon. Modernismin itsensä sijaan ongelma
oli ehkä taidefilosofiassa, joka rajoitti kohdettaan [ks. Joyce].
• Myös urheiluun liittyy esteettisiä arvoja [ks. Elias; Dutton ja Boyd].
• Ranskassa 1920-luku oli ’hullu’ (années folles) ja Saksassa (inflaation hellittyä vuodesta
1924 alkaen) ’onnellinen’ (Glückliche Zwanziger Jahre). 1930-luvun lama muutti kaiken
[ks. Fisher ja Keynes].
Scott Joplinin (1868-1917) ragtime — esim. Maple Leaf Rag, 1899) — oli luonut pohjaa jazzin
kehitykselle. Jo vuonna 1918 kulttuurin rappiosta huolissaan olevat piirit julkaisivat artikkelin ”Why ’jazz’ sends us back to the jungle”. Dewey’a viehätti etenkin 1930-luvun swing, jota
mm. Duke Ellington (1899-1974) edusti. George Gershwin (1898-1937) heijasteli töissään, esim.
Rhapsody in Blue (1924), Amerikan heterogeenisuutta (vrt. alla) yhdistämällä klassiseen musiikkiin jazzia ja viihdemusiikkia (operetit olivat tuottaneet ensimmäiset iskelmät, ks. alla). Myös
jazz ’modernisoitui’ 1950-luvulla [ks. Joyce]. Jazzin lisäksi vuosisadan vaihteessa Yhdysvalloissa
kehittyivät myös blues ja ’kantri’.
• Varhaista jazzia edustivat myös mm. Louis Armstrong (1901-1971) ja Lester Young (19091959), joista jälkimmäinen teki yhteistyötä Billie Holidayn (1915-1959) kanssa.
• Tauno Laine kirjoitti tanssista kasvatusoppaassa Ennen avioliittoa (1936): ”Kiihkeät primitiivisen rytmin kyllästämä musiikki, kiehtovat valot, yövalvonta, huumautunut yleisö ja
väriloisto, tupakansavu ja punaiset huulet, kiihkeät katseet ja ennen kaikkea vähänverhottujen vartaloiden kosketukset ja otteiden jopa tahallinen kiihkeys — vieläkö enemmän Eros
voi pyytää maaperäkseen! Tarvinneeko lisätä: väkijuomat.” Tässä vaiheessa kieltolaista [ks.
ks. Fisher ja Keynes] oli jo päästy eroon.
– Vuosina 1939-1948 Suomessa kiellettiin tanssiminen kokonaan (sodan aikana) tai osittain (sodan jälkeen). Marko Tikka ja Seija-Leena Nevala käsittelevät tanssin kieltämisen historiaa 1888-1948 teoksessa Kielletyt leikit (2020).
• Afroamerikkalaiset gospel, jazz ja blues johtivat 1950-luvulla rhythm and bluesiin, josta
kehittyi — kantrin tuella — myös rock’n’roll. Amerikan intiaanien panosta on korostettu
myös.
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Sarjakuvista [ks. Foucault ja Derrida] Dewey’a kiinnosti mm. George Herrimanin (1880-1944)
Krazy Kat (1913-1944). Sen lisäksi alasta teki taidemuodon Winsor McCayn (1867-1934) Pikku
Nemo (1905-1914, 1924-1926). Supersankareiden esikuvat löytyvät 1800-luvun lopulla syntyneestä kioskikirjallisuudesta [engl. pulp fiction, ks. Mill], joka on paljon kiinnostavampi ilmiö kuin
samoihin aikoihin syntynyt keltainen lehdistö.
• Maailman vanhimmat sarjakuvat ovat Rodolphe Töpfferin (1799-1846) käsialaa. Termi keltainen lehdistö tulee The Yellow Kid –nimisestä sarjakuvasta 1800-luvun lopusta. Hahmosta taistelivat erilaisia sensaatioita ja juoruja [ks. Bahtin ja Jacobson; Maslow] lehdissään
julkaisseet Joseph Pulitzer ja William Randolph Hearst.
– Yksityisyyden suoja tuli lakikeskusteluun Louis D. Brandeisin (1856-1941) ja Samuel
D. Warrenin (1852-1910) artikkelissa The right to privacy (189020 ).
• Floyd Gottfredson (1905-1986) piirsi Mikki Hiirtä 1930-1975 ja Hergé (1907-1983) Tinttiä
1930-1976. Will Eisner (1917-2005) tuotti The Spirit –sarjaa 1940-1952. Carl Barksin (19012000) 1941 alkaneiden Aku Ankka –tarinoiden huippukausi sijoitetaan vuosiin 1948-1955.
Walt Kellyn (1913–1973) Pogo-sarjakuva ilmestyi vuosina 1949-1975.
• Vuonna 1919 alettiin julkaista tarinoita 1800-luvun alkupuolen espanjalaistaustaisessa Kaliforniassa [ks. Burke] seikkailleesta Zorrosta. Hahmo lienee DC Comics –yhtiön vuonna
1939 syntyneen Batmanin esikuva; muita tunnettuja DC-hahmoja ovat Teräsmies (1938)
ja Wonder Woman (1941).
– Edgar Rice Burroughsin (1875-1950) Marsin sankari ja Tarzan, apinain kuningas
julkaisiin jatkokertomuksina lehdessä vuonna 1912. Burroughs oli ’kadonnut maailma’
–genren mestari [ks. Mill]. Sherlock Holmesin luojan, Arthur Conan Doylen (18591930), dinosauruksia [ks. Darwin] vilisevä romaani The Lost World julkaistiin myös
vuonna 1912.
– Wonder Womanin luonut William Moulton Marston (1893-1947) sai vaikutteita perhesuunnittelun pioneerilta, Sangerilta [ks. Westermarck]. Amelia Earhartin (1897-1937)
katoaminen yksinlennollaan saattoi myös vaikuttaa.
Mm. etnisyyttä [ks. Westermarck; Becker] tutkinut Chicagon koulukunta käsitteli siirtolaisten
uuteen kulttuuriin sopeutumista, akkulturaatiota eli kotoutumista. Yhdysvalloissa erot italialaisja irlantilaisperäisen väestön välillä säilyivät, ja omaa kulttuuria säilyttävää integraatiota (yhdentymistä) täyden assimilaation (sulautumisen) sijaan suositaan vieläkin [ks. Schelling ja Lewis].
Muita chicagolaisten tutkimuskohteita olivat yhteiskuntaluokat [ks. Black ja Watt; Marx] ja kaupunkien [ks. Simmel; Childe; Milgram] alakulttuurit [ks. Piaget; Merton; Dunbar ja Miller].
• Israel Zangwill (1864-1926) lanseerasi ’kansojen sulatusuuni’ –käsitteen näytelmässä The
Melting Pot (1908-09), jonka päähenkilön mallina toimi em. Gershwin.
Sosiaalista minuutta, identiteettiä [ks. Cicero; James; Tylor, Tarde ja Baldwin; Milgram], Chicagon koulukunta piti konstruktiona; puhutaan symbolisesta interaktionismista. William I. Thomas (1863-1947) esitti, että jos analysoi ihmissuhteen virheellisesti tietynlaiseksi, tulee omalla
käytöksellään muuttamaan sen kuvitellun kaltaiseksi (The Child in America, 1928). Tämän nk.
Thomasin teorian mukaan ”[i]f men define situations as real, they are real in their consequences”
[takaisinkytkennästä, ks. Mill]. Vastaavasti ’itseään toteuttavalla ennustuksella’ [termi tulee Mertonilta] voi olla radikaalejakin vaikutuksia [ks. Fisher ja Keynes]. Yleisemmin kulttuuri on refleksiivistä [ks. Popper]. Identiteetit, samoin kuin roolit [ks. Smith; Mill], luovat myös ryhmiä [kategorisoinnista, ks. Locke; Kant; Lewin ja Heider]. Erilaista interaktiota, keskustelua [ks. Austin ja
Grice; Daniel Bell], tutki Milton Wright (1887-1941) teoksessa The Art of Conversation (1936).
• Vaikka identiteetin muodostus on osittain konstruktiivista, yhteiskuntatieteiden sosiaalinen konstruktivismi [ks. Boas ja Landtman; Lévi-Strauss; Foucault ja Derrida] on ollut ongelmallisempaa kuin kognitiivisen psykologian maltillisempi konstitutiivisuus [ks. Piaget;
Fiske ja Harris].
20 Harvard
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– Sosiaalisen konstruktivismin taustalla oli filosofian kielellinen käänne [ks. Mach; Saussure; Wittgenstein; Kuhn].
• Ryhmien jäsenten stereotypioihin [termistä, ks. Weber] liitettiin keinotekoisuus ja negatiivisuus; kyse oli vain ennakkoluuloista ja syrjinnästä [vrt. Maslow; Milgram]. Esim. ihmisrotuihin [ks. Blumenbach] liittyviä stereotypioita tutki Daniel Katz (1903-1998).
1800-luvulla massojen viihdettä näyttämöllä olivat operetit [ks. Nietzsche], joista kehittyi 1900luvulla musikaali. Näiden juonellisten lajityyppien rinnalle oli syntynyt myös teatterinomaiset
mutta juonettomat music hall eli vaudeville-esitykset (myöhemmin varietee ja revyy). Burleskista, jonka juuret ovat commedia dell’artessa [ks. Rabelais], syntyi 1920-luvun Yhdysvalloissa myös
stripteasea sisältänyt muoto, jossa yleisö istuu kabareen tavoin pöydissä. Moderni striptease oli
kehittynyt 1890-luvun Pariisissa. 1920-luvulla syntyi myös naisten flapper-tyyli, johon liittyivät
mm. lyhyet hiukset ja jazz-musiikki. Tyylin feministisyydestä kiisteltiin, vaikka kyse oli selvästi
myös seksuaalisesta vapautumisesta [ks. Freud; Westermarck; Kinsey].
• Musikaaleja sävelsi esim. Richard Rodgers (1902-1979).
• Mata Harin striptease-esitykset vuonna 1905 olivat sensaatioita. Hän oli myös ensimmäisen
maailmansodan kuuluisin (ja huonoin) vakooja [ks. Hammurabi; Guan Zhong; Luther ja
Calvin; Bodin].
– Toinen eroottisen tanssin suuruus, Joséphine Baker, toimi (menestyksekkäästi) Ranskan vastarintaliikkeen kuriirina toisessa maailmansodassa [maailmansodista, ks. Fisher ja Keynes].
• Pikkumusta mekko vuodelta 1926 oli ’Coco’ Chanelin vastine Fordin T-mallille [ks. Taylor].
Monet näyttämötaiteen suuret nimet — esim. Charles Chaplin, Buster Keaton, Groucho Marx
veljineen ja Mae West — tekivät myöhemmin elokuvia [ks. Edison]. Georg Wilhelm Pabstin
(1885-1967) elokuvaa Pandoran lipas (1929) on pidetty viimeisenä uutta luovana mykkäelokuvana. Jazzlaulaja (1927) oli ensimmäinen äänielokuva. Merkittäviä ohjaajia olivat esim. Howard
Hawks (1896-1977), Alfred Hitchcock (1899-1980), Jasujiro Ozu (1903-1963) ja Billy Wilder
(1906-2002). G. Orson Wellesin (1915-1985) Citizen Kanen (1941) päähenkilö muistutti em.
Hearstia. Piirrettyjen mestari oli Frederick Bean (’Tex’) Avery (1908-1980).
• Pandoran lipas perustui Frank Wedekindin (1864-1918) ekspressionismia [ks. Joyce] pohjustaneisiin näytelmiin Der Erdgeist (1895) ja Die Büchse der Pandora (1904). Tarina mm.
sivuaa Viiltäjä-Jackin tekemiä murhia vuonna 1888. Elokuvassa sankaritarta esitti Louise
Brooks (1906-1985). Aiheesta syntyi myös ooppera [ks. Joyce].
– Brooks edusti em. flapper-tyyliä, josta animaatiohahmo Betty Boop oli karikatyyri.
Brooks kirjoitti myös elokuvataiteesta (Lulu in Hollywood, 1974).
• Hawks oli nk. screwballkomedian mestareita elokuvilla Hätä ei lue lakia (Bringing Up Baby,
1938) ja Meidän vastaeronneiden kesken (His Girl Friday, 1940). Lajityyppi tarjosi naisille
aivan uudenlaisen tavan loistaa näyttelijöinä.
• Vuonna 1938 H. G. Wellsin [ks. Spengler ja Toynbee] romaaniin Maailmojen sota (1898) perustuva Wellesin radiokuunnelma nousi otsikoihin, kun sen todentuntuisten uutislähetysten
väitettiin synnyttäneen paniikkia.
• Elokuvan narrotologiassa leikkauksella on tärkeä rooli [ks. Bahtin ja Jacobson]. Elokuvaa
tutkittiin myös luonnontieteellisesti [ks. Lewin ja Heider; Hubel ja Wiesel].
Peircen mukaan pragmatismi ei kilpaillut esim. analyyttisen filosofian kanssa, ja samaa ajatus
löytyi [ks. Ramsey] hänen työnsä jatkajilta [ks. myös Dennett ja Millikan]. Pragmatismin itseriittoisuudella, joka juontuu Jamesilta ja jatkui Deweyn lisäksi uuspragmatismissa, ei ole tieteellistä perustaa. Kyse on tieteen sosiologiasta [ks. Merton]: meriittejä on helpompi luoda (ja virkoja
perustella) luomalla keinotekoisia tieteiden ja teorioiden välisiä rajoja.
• Vastaavalla tavalla kritisoitiin myös kognitiivista psykologiaa [ks. Simon ja Arrow]. Aivojen
laskennallisuus on abstraktio [ks. Minsky ja Pearl] ja yhteensopivaa myös pragmatismin
kanssa.
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Bertrand Arthur William Russell 1872 - 1970

Filosofi ja loogikko, jonka työstä analyyttisen filosofian katsotaan saaneen alkunsa [ks. Ockham;
Frege]: ”I hold that logic is what is fundamental in philosophy”. Matematiikan lisäksi Russell
käsitteli mm. tietoteoriaa ja loi propositioihin [ks. Abélard] perustuvaa kielifilosofista merkitysteoriaa. Työ synnytti analyyttisen filosofian ’kovan’ siiven, jossa filosofian ja tieteen käsitteitä
täsmennettiin logiikalla. Teoriat muuttuivat paljonkin uran aikana, ja 1920-luvulta alkaen Russell
lähestyi pragmatistista merkitysteoriaa [ks. Peirce]. Totuuden osalta hän vastusti pragmatismia
sellaisena kuin se yleisesti tunnettiin [ks. James]. Ajan toiseksi [eli Ramseyn jälkeen] tärkein pragmatisti oli Clarence I. Lewis (1883-1964). Russell sai Nobelin kirjallisuuden palkinnon vuonna
1950.
• Russellin uran alkuvaiheisiin kuului myös idealismia, joka oli tullut muotiin empiristien
kukoistuskauden [ks. Mill] jälkeen [ks. Collingwood]. Cantorin [ks. Cantor], Weierstrassin
[ks. Cauchy] ja Julius W. R. Dedekindin (1831-1916) työt käännyttivät hänet takaisin
matematiikan pariin.
– Idealistit Harold Joachim (1868-1938; The Nature of Truth, 1906) ja Francis H. Bradley (1846-1924; esim. Essays on Truth and Reality, 1914) puolustivat totuuden koherenssiteoriaa [ks. Spinoza; Schlegel ja Schelling]. Siinä missä idealistit nojasivat metafysiikkaan, myöhempi myöhemmät koherenssiteoriat ovat yleensä episteemisiä [ks.
Carnap].
• Kovan siiven [ks. Carnap; Gödel ja Tarski; Quine; Hintikka] lisäksi syntyi myös ’pehmeä’
siipi [ks. Moore; Austin ja Grice]. Wittgenstein vaikutti kumpaankin ryhmään.
Teoksessa The Principles of Mathematics (1903) Russell otti [Hilbertin] haasteen vastaan ja
pyrki johtamaan matematiikan [ei vain aritmetiikan, kuten Frege] logiikasta [logisismista ks.
myös Leibniz]. Fregen lisäksi häntä innoitti Peano [ks. Poincaré; Hilbert], jolta hän sai mm.
luonnollisten lukujen luokkien luokan määritelmän. Luokan hän määritteli propositionaalisella
funktiolla. ’Platon on ihminen’ on propositio, mutta ’x on ihminen’ on propositionaalinen funktio.
Näin luokkien ontologiset ongelmat heijastuivat myös propositioiden ontologiaan (ks. alla).
• Propositioilla on filosofiassa kolme tehtävää. (1) Lauseet ”lumi on valkoista” ja ”snow is
white” ovat täysin erilaisia, mutta tarkoittavat samaa, ja tätä lauseen sisältöä eli merkitystä (tietyssä kontekstissa) kutsutaan propositioksi. (2) Esim. mentaalinen tila [ajatus,
tässä tapauksessa uskomus, ks. Hume] ”lumi on valkoista” on propositionaalinen asenne.
Se representoi [ks. Peirce; Piaget] lumen valkoisena ja kohdistuu lauseiden tavoin vastaavaan propositioon. (3) Koska propositiot esittävät väitteitä maailman tilasta [representoivat
jotain eli ovat intentionaalisia, ks. Frege], niillä on totuusarvo. Totuusarvojen lisäksi propositiot ovat modaliteettien [ks. Aristoteles; Abélard; Ockham; von Wright] pääasiallisia
kantajia.
– Yllä esitetyt väitteetkään eivät ole ongelmattomia, ja aistimusten suhde propositioihin
on oma ongelmansa [ks. Sellars].
– Totuudenkantajan (engl. truth-bearer) totuuden tekee todeksi totuudentekijä (truthmaker) [ks. Aristoteles]. Jälkimmäinen on esimerkki deduktiivisesta seuraussuhteesta
vahvemmasta materiaalisesta perustamissuhteesta; Russell käytti termiä ’verifier’. Arkikielessä puhutaan tosiasioista ja vallitsevista asiantiloista.
• Aluksi Russell suhtautui luokkien ontologiaan samanlaisella realismilla kuin Pythagoras ja
Platon aikoinaan lukuihin. Vähitellen luokkiin liittyvät paradoksit, kuten Russellin paradoksi, johtivat pitämään niitä ’loogisina fiktioina’ [po. paradoksi oli saanut Fregen luovuttamaan omassa projektissaan].
Artikkelissa Mathematical logic as based on the theory of types (190821 ) Russell määritteli tyyppiteorian. Esim. luokkien alkiot, itse luokat ja luokkien luokat ovat kaikki loogisesti erilaisia
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’tyyppejä’, joita ei voi käsitellä samalla tavalla [kategoriavirheistä, ks. Wittgenstein]. Tällä Russell kiersi klassisen logiikan kolmannen poissuljetun lain [ks. Aristoteles]: lauseet voivat olla paitsi
tosia tai epätosia, niin myös mielettömiä [ks. Ockham; Cardano]. Näin luotiin yhteyksiä logiikan
ja semantiikan [ks. Peirce] välille osoittamalla, että merkitystä koskevat kysymykset tulevat ennen totuusehtoja. Mielettömiä väitteitä syntyi etenkin silloin, kun väite kohdistui itseensä [esim.
valehtelija paradoksi, ks. Aristoteles]. Artikkelissa On the nature of truth and falsehood (191022 )
Russell totesi, että vaikka totuudesta ei voi puhua ilman sitä arvioivaa mieltä, totuus riippuu
arvioitavista tosiasioista.
• Logiikat olivat tyypillisesti koostuneet joukosta aksioomeja ja sääntöjä; esim. Frege ja Russell olivat valinneet aksioomansa eri tavoin [ks. Gödel ja Tarski]. Oli myös mahdollista
luoda logiikka, jossa oli vain ääretön määrä aksioomeja, tai pelkästään sääntöjä [ks. Wittgenstein].
• Myös induktiologiikka [ks. Mill] kehittyi [ks. Carnap; von Wright; Hintikka]. Yleisellä tasolla päättely voi olla deduktiivisesti pätevää, induktiivisesti vahvaa tai — mahdollisesti
— abduktiivista [ks. Peirce]. Kriteerit voivat olla syntaktisia tai semanttisia.
Syntyi uudenlaisia, ei-klassisia, logiikkoja. (1) Vuonna 1920 Jan Lukasiewicz (1878-1956) esitti
kolme totuusarvoa sisältävän moniarvologiikan, ja Emil Post (1897-1954) esitti omansa 1921. (2)
Luitzen Brouwer (1881-1966) oli jatkanut intuitionismin [ks. Poincaré] kehittämistä, ja Arend
Heytingin (1898-1980) konstruktiivisessa [ks. Poincaré] logiikassa kolmas totuusarvo on ratkaisematon (Die formalen Regeln der intuitionistischen Logik, 1930). (3) Em. Lewis kehitti — väitöskirjasta The Place of Intuition in Knowledge (1910) alkaen — modaalilogiikkaa [ks. Aristoteles;
Abélard; Ockham; Frege; Carnap; von Wright; Hintikka], josta kehittyi myös relevanssilogiikka.
(4) Gerhard Gentzen (1909-1945) kehitti luonnollisen kielen kaltaista argumentoivaa [dialektiikasta, ks. Sokrates; Platon; Aristoteles] logiikkaa (Untersuchungen über das logische Schließen
I, 193423 ); puhutaan myös interrogatiivisesta logiikasta [ks. Sellars; Hintikka].
• Lukasiewicz kirjoitti moniarvologiikasta teoksen Philosophische Bemerkungen zu mehrwertigen Systemen des Aussangenkalküls (1930) yhdessä Tarskin kanssa [ks. Gödel ja Tarski].
Post kehitti myös ideoita (engl. production systems), joita myöhemmin hyödynnettiin mm.
tekoälytutkimuksessa [ks. Turing; Simon ja Arrow; Minsky ja Pearl].
• Intuitionismissa ristiriidan kautta todistaminen, reductio ad absurdum, on mahdotonta.
Hyväksyttävien todistusten tulee perustua vain luonnollisten lukujen ominaisuuksiin ja
koostuttava äärellisestä määrästä päättelyaskelia, eli oltava ’konstruktiivisia’. Näin myös
äärettömyyden käsitettä pidettiin epäilyttävänä [ks. Cantor].
– Matemaattisen konstruktion käsitteellä oli intuitionisteille [ja yleisimmin kontruktivisteille, ks. Wittgenstein] samanlainen merkitys kuin ristiriidattomuudella formalisteille [ks. Hilbert]. Formalismin lisäksi konstruktivistit vastustivat logisismia, eivätkä
he uskoneet matematiikan vaativan perusteita: logiikkakin oli vain sovellettua matematiikkaa.
• Modaalilogiikka on osa yleisempää intensionaalista logiikkaa, jonka myötä logiikan käyttö
levisi tietoteoriaan ja jopa etiikkaan; myös mahdollisten maailmojen käsite liittyy tähän.
Osa filosofeista suhtautuu modaalilogiikkaan epäillen [ks. Quine].
Tyyppiteorialla varustetussa Principia Mathematicassa (1910-13) Russell jatkoi matematiikan
johtamista ensimmäisen kertaluvun predikaattilogiikasta [ks. Peirce; Frege; Hilbert]. Projektista
tuli raskas ja monimutkainen, ja mm. ”the occasionally useful proposition” 1 + 1 = 2 todistetaan
vasta teoksen toisessa osassa! Mm. Wittgenstein epäili projektin mielekkyyttä, ja myöhemmin
osoitettiin, että hanke ei voi onnistua ainakaan käytössä olleella logiikalla [ks. Gödel ja Tarski].
Russell palasi aiheeseen teoksessa Introduction to Mathematical Philosophy (1919), joka käsitteli
myös kielifilosofiaa (ks. alla). Loppujen lopuksi hän tuli siihen tulokseen, että luvut ovat vain
kielellisiä sopimuksia (Is mathematics purely linguistic?, 1951).

22 teoksessa

Philosophical Essays (1910)
Zeitschrift, 39, 176–210, 1934

23 Mathematische
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• Principia on kirjoitettu yhdessä matemaatikko Alfred North Whiteheadin (1861-1947)
kanssa. Whitehead oli ollut mukana myös Boolen algebran aksiomatisoinnissa.
Jo artikkeli On Denoting (190524 ) oli pohjustanut propositioteoriaa [ks. Frege], jota Russell kehitti artikkelissa Knowledge by acquaintance and knowledge by description (191025 ) ja useissa
teoksissa 1910-luvulla, tärkeimpänä ym. vuoden 1919 teos. Teorian mukaan oliot tunnetaan joko tuttuuden tai kuvauksen perusteella [ks. Helmholz; Peirce; Cajal ja Sherrington]. (1) Tuttuja
ovat välittömät aistinsisällöt [sense-data, ks. Aristoteles; Berkeley], näiden muistot sekä universaalit. Russellin tiedollisessa perustateoriassa [ks. Descartes] ne ovat kaikkein yksinkertaisimpia
totuudentekijöitä [annetun myytistä, ks. Sellars]. (2) Kuvaukset ovat propositiomaisia määräisiä
kuvauksia. Teoksessa Our Knowledge of the External World (1914) Russell esitti, että kaoottisista aistihavainnoista päädytään todellisuuden kuvaukseen loogisen konstruktion, ei analyysin,
avulla [ks. Zenon ja Khrysippos; Helmholtz; Carnap; Piaget].
• Hans Vaihinger (1852-1933) esitti, että ihminen voi tietää vain suorien aistimusten kaaoksen
(Die Philosophie des Als Ob, 1911), ja päätyi tällä perusteella fiktionalismiin [ks. James].
• Lewis määritteli kvaliat [ks. Peirce] sense-datan ei-representationaalisiksi [eli ei-intentionaalisiksi, ks. Frege] ominaisuuksiksi [vrt. Penfield ja Sperry; Dennett ja Millikan]. Kvalioiden määreeksi lisättiin myös niiden ’erehtymättömyys’, ja ne irrotettiin myös sense-data
–teoriasta.
• Sense-datum –teorioita on täydennetty representationaalisilla komponenteilla. H. H. Price
(1899-1984) kehitti ’sensory core’ –teoriaa (Perception, 1932) ja Roderick Firth (1917-1987)
’percept’ –teoriaa (Sense-data and the percept theory, 194926 ). Edellistä oli pohjustanut jo
Thomas Reid [ks. Hume].
Erisnimien kuvausteorian [ks. Frege] mukaisesti ’Bertrand Russell’ on ’naamioitunut’ määräinen
kuvaus, jolla ei ole tarkoitetta. Merkitys määräytyy tarkoitteen kautta vain loogisissa erisnimissä;
ne viittaavat olemalla demonstatiiveja, joilla on yhteys aistinsisältöihin. Näin luonnolliset kielet
ovat hyvin harhaanjohtavia. Analysoimalla viittauksia olemattomiin olioihin [esim. Ranskan nykyinen kuningas; ks. Parmenides ja Zenon] Russell osoitti, että lauseen kieliopillinen rakenne voi
poiketa sen esittämän asiantilan loogisesta rakenteesta. Tällaista analyysiä kutsutaan tranformatiiviseksi [ks. Chomsky], koska lauseita ei analysoida osiinsa: lopputulos saattaa olla huomattavasti alkuperäistä lausetta monimutkaisempi looginen ketju. Uudet merkitysteoriat pyrkivät
usein aivojen ulkopuolelle [ks. Dennett ja Millikan].
• Entiteettiteorialla kielelliset merkitykset oli yritetty palauttaa mieleen ja sitä kautta aivoihin [ks. Locke; Frege], ja viittaavat teoriat olivat postuloineet suoria viittaussuhteita ulkopuoliseen maailmaan [ks. Mill; Peirce]. Russellin propositioita koskeva ontologia vaihteli
varsin realistisesta entiteettiteoriasta tällaisen ontologian kieltämiseen. Edes mahdollisten
maailmojen [ks. Carnap; Hintikka] hyödyntäminen propositioiden määrittämisessä ei auttanut. Pragmatismi keskittyi uskomuksiin [ks. Hume] propositioiden sijaan [ks. Peirce], ja
Russell kallistui myöhemmin samaan suuntaan (ks. alla).
Filosofisessa semantiikassa tietoteorialla oli tärkeä rooli. Artikkelissa Transatlantic truth (eli James’s conception of truth, 1908) Russell kritisoi [Jamesin] pragmatistista totuusteoriaa. Teoksessa
An Inquiry into Meaning and Truth (1940) hän pilkkasi pyrkimyksiä luoda pelkästään syntaksiin (em. koherentismiin) perustuvaa totuusteoriaa [ks. Carnap; Gödel ja Tarski]. Näin hän teki
eroa totuuden määritelmän ja kriteereiden välille: jälkimmäisinä sekä pragmaatismilla että koherentismilla on sijansa. Russellin oman loogisen atomismin mukaan yksinkertaisia propositioita
vastasi maailmaa koskevat itsenäiset, atomaariset faktat (The philosophy of logical atomism,
191827 ). Tämä johtaa totuuden korrespondenssiteoriaan, josta Russell ei luopunut senkään jälkeen, kun hyväksyi alkuperäisen pragmatismin [ks. Peirce] ajatuksen uskomusten ja käyttäytymisen yhteydestä (ks. alla). Varhainen Wittgenstein seurasi Russellia atomaaristen faktojen ja
korrespondenssin osalta.
24 Mind,

14, 479-93, 1905
of the Aristotelian Society, 11, 108-128, 1910
26 Mind, 58, 434-465, 1949
27 luennot, jotka julkaistiin teoksessa Logic and Knowledge, 1956
25 Proceedings
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• Loogiselta rakenteeltaan kaikki atomaariset faktat ovat relaatiota. Tämä tekee eron Aristoteleen teoriaan, jossa taustalla on aina yksilösubstanssi.
Tilastotiede oli muuttanut fysiikkaa [ks. Boltzmann] ja esim. Pearson [ks. Spencer ja Galton]
oli tavoitellut kausaalisuuden [ks. Hume; Mill; Lewin ja Heider; Schelling ja Lewis] korvaamista
korrelaatiolla. Artikkelissa On the notion of cause (191328 ) myös Russell kielsi kausaalisuuden.
Teoksessa The Analysis of Matter (1927) hän oli jo toista mieltä, koska ajatteli aistimusten
heijastavan kausaalisesti ulkoisen maailman ärsykkeiden rakennetta [ks. Gibson ja MacArthur].
Tämä (episteeminen) rakenteellinen realismi [ks. Poincaré] korvasi materiaalisten olioiden [ks.
Mill; Dennett ja Millikan] ontologiaa ulkoisen maailman tapahtumien ontologialla [vrt. Eddington]. Skeptikkona Russell totesi, että ”it is undesirable to believe a proposition when there is no
ground whatever for supposing it true” (Sceptical Essays, 1928).
• Steven Sloman: ”Perhaps the world is nothing but a flow of energy. Perhaps there is no
will, no agents, no intentions, no interventions, just the transformation of energy following
certain eternal mathematical rules. [...] Perhaps everything we misconstrue as cause and
effect is just energy flow directed by mathematical relations that have determined the course
of history and will determine our destiny in a long chain of events linked by the structure
of energy in time and space.” (Causal Models, 2005).
• Humanistisen filosofian [ks. Husserl] lisäksi kausaalisuuden vaikutusaluetta rajattiin myös
esim. sosiologiassa [mutta ks. Weber; Sanderson].
• Russellin vuoden 1927 teoria oli vielä varovainen, ja myöhemmin kvanttimekaniikka [ks.
Heisenberg ja Schrödinger] vahvisti siihen liittyvää eliminativismia tavalla, joka on uudestaan johtanut kausaalisuuden epäilyyn. Ontologia alkoi redusoitua fysiikkaan [ks. Quine;
Penrose ja Hawking], vaikka toisenlaistakin ajattelua esiintyi [ks. Carnap].
Teoksessa The Analysis of Mind (1921) Russell toi uskomukset ainakin propositioiden rinnalle
totuudesta puhuttaessa. Ajattelun ja mielen ulkopuolisen maailman välinen suhde on myös aikaisempaa löysempi. Hän kritisoi [Platonin tapaan] ajatusta kielen konventionaalisuudesta [ks. Leukippos ja Demokritos; Hume]; aihe nousi myöhemmin tärkeäksi [ks. Schelling ja Lewis]. Etenkin
ei-tieteellisen termin ymmärtäminen tarkoittaa, ”sen merkityksen selittämisen” kyvyn sijaan, että (1) käytämme termiä oikeissa yhteyksissä ja että (2) sen kuuleminen saa meissä aikaan oikeaa
käyttäytymistä [vrt. Wittgenstein; Ramsey; Sellars; Austin ja Grice]. Pragmatismi näkyy tässä
jo selvästi, vaikka Russell luisuu myös behaviorismin puolelle [ks. Watson]. Russellin pragmatismi vaikutti ainakin jossain määrin Ramseyn ajatteluun, jossa tosin luovuttiin propositioiden
lisäksi myös Russellille tärkeistä tosiasioista [ks. Ramsey].
• Uskomuksilla on kausaalisia seuraamuksia, ja tosien uskomusten seuraamukset ovat soveliaampia suhteessa johonkin tarkoitukseen. Näin tarkoituksen tulee olla osa tiedon teoriaa.
• Lewis määritteli kategoriat [ks. Locke; Mill; Jackendoff ja Pinker; Dennett ja Millikan]
niiden kausaalisten vaikutusten kautta (Mind and the World Order, 1929).
• Russell: ”We can hardly suppose a parliament of hitherto speechless elders meeting together
and agreeing to call a cow a cow and a wolf a wolf”. Tämä ei anna oikeaa kuvaa esim. Humen
ajattelusta.
• Myöhemmin tätä ajatusta laajennettiin kieltämään analyyttiset totuudetkin [ks. Quine,
vrt. Carnap].
Teoksessa Religion and Science (1935) Russell puolusti eettistä emotivismia [ks. Berkeley; Moore]
joka oli vain yksi monista etiikan teorioista [ks. Moore; Ramsey]. Myöhemmin Russell, joka oli
ateisti [ks. Holyoake], pasifisti ja poliittisesti vasemmalle päin kallellaan, kirjoitti kirjoja kuten
History of Western Philosophy (1945) ja Filosofiaa jokamiehelle (Unpopular Essays, 1950) ja
osallistui näkyvästi yhteiskunnalliseen elämään.
• Russellin teekannu viittaa siihen, että jos hän väittää teekannun kiertävän aurinkoa, muut
saavat epäillä väitettä vaikka eivät voi todistaa sitä vääräksi (Is there a god, 1952). Nykypäivän vastine on Lentävän spagettihirviön uskonto, pastafarismi.
28 Proceedings

of the Aristotelian Society, 13, 1-26, 1913
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• Toisen maailmansodan jälkeen luotiin useita kansainvälisiä instituutioita [ks. Fisher ja Keynes]. Vuonna 1946 Russell yritti edesauttaa Baruchin suunnitelmaa, joka olisi estänyt ydinaseiden leviämisen [ks. Sartre]. 1950-luvulla hän oli perustamassa tiedemiesten Pugwashliikettä, joka propagoi aseidenriisunnan puolesta [ks. Bethe; Pauling]. Liike sai Nobelin
rauhanpalkinnon vuonna 1995.

9.11

G. E. Moore 1873 - 1958

Filosofi, modernin filosofisen realismin ja metaetiikan uranuurtajia. Mooren tutki filosofisia ongelmia luonnollisen kielen logiikan ja merkitysvivahteiden avulla. Tämä filosofinen lingvistiikka käynnisti analyyttisen filosofian nk. ’pehmeän’ suunnan. Toisaalta Moore kannatti — kovan
suunnan [ks. Russell] tavoin — mm. kielellisen merkityksen propositioteoriaa [vrt. Ramsey].
• Mooren vaikutuksesta Hegelin arvostus alkoi laskea (The Refutation of Idealism, 1903).
Idealismilla oli kuitenkin vielä puolustajansa [ks. Collingwood].
• Metaetiikka (eli analyyttinen etiikka) analysoi käsitteitä kuten hyvyys, oikeudenmukaisuus
ja velvollisuus. Se ei ole kiinnostunut normatiivisesta etiikasta [ks. Sokrates; Aristoteles]
joka pyrkii määrittelemään käytännön moraalisääntöjä.
• Moore vaikutti taiteilijoihin ja kirjailijoihin Bloomsburyn ryhmän kautta [ks. Joyce].
Mooren intuitionismiksi [ks. Mandeville] kutsutussa moraalifilosofiassa itse hyvää ei voi määritellä, mutta käsitteitä kuten ’oikein’ ja ’velvollisuus’ voi analysoida sen avulla (Principia Ethica,
1903). Teoria edusti eettistä realismia [ks. Platon; Kant], koska on olemassa moraalisia tosiasioita, ja eettistä kognitivismia, koska ko. tosiasioista voi olla myös tietoa [vrt. Russell]. Näin hyvät
asiat ovat määriteltävissä.
• Harold A. Prichardin (1871-1947) intuitionismissa moraaliperiaatteet saattavat olla keskenään ristiriitaisia; puhutaan pluralismista. Lisäksi intuitiivinen moraalitieto oli hänelle
aina tilannekohtaista.
• William D. Rossin (1874-1971) ’oikea’ viittaa velvollisuuksiin, jotka tosin ovat jossain määrin ehdollisia [ks. Kant]. Hän erotti oikean ’hyvästä’, jonka hän liitti seurausetiikkaan.
– Ross pohjusti heuristista intuitionismia, jossa tavallisten ihmisten moraalisia (biologisia tai kulttuurisia) taipumuksia jalostetaan; tähän on tosin liitetty myös moraalinen
elitismi.
• Empiirinen intuitionismi etsii vahvemmin intuitioiden perusteita [vrt. Turing; Simon ja
Arrow; Hintikka]. Mooren aikana alkamassa ollut psykologinen moraalikehityksen tutkimus
[ks. Piaget] jatkoi tästä [ks. Kohlberg; Krebs ja Greene].
Teoriansa pohjalta Moore määritteli naturalistisen virhepäätelmän (engl. naturalistic fallacy):
hyvä ei ole ’luonnollinen’ käsite onnellisuuden tai mielihyvän tavoin. Intuitionismi ei siis ole
naturalistista [ks. Aristoteles; Westermarck] eikä siten myöskään utilitaristista [ks. Mandeville;
Bentham; Mill]. Toisaalta Moorellekin tekojen (arvioiduilla ja todennäköisillä) seuraamuksilla
on väliä: hän myönsi supervenienssin eettisten ja naturalististen ominaisuuksien välille ja kutsui
teoriaansa ideaaliutilitarismiksi [ks. Ramsey]. Tämä sopi hyvin yhteen Mooren terveen järjen [ks.
Hume] korostamisen kanssa (A Defence of Common Sense, 1925).
• Nykyisin naturalistisella virhepäätelmällä tarkoitetaan, että arvoja ei voi johtaa normeista
[ks. Kant]: siitä että jokin asia on ’luonnollinen’, ei pidä päätellä sen olevan myös ’oikein’.
Voidaan esim. kysyä, missä määrin ihmiskunnan säilymistä voidaan pitää moraalisena arvona [ks. Spencer ja Galton].
• Supervenienssi on ylemmän tason ominaisuuksien riippuvuutta alemman tason ominaisuuksista. Mielen filosofiassa se tarkoittaa että muutokset esim. psykologisella tasolla vaativat
muutosta neurobiologisella tasolla.
• ’Todistaakseen’ vuoden 1939 luennolla Proof of an External World tietoisuudesta riippumattoman todellisuuden olemassaolon Moore nosti kätensä ylös ja sanoi: ”Tämä on käteni”.
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Emotivismin [ks. Berkeley] modernia muotoa puolustivat Odgen ja Richards vuonna 1923 [ks.
Ramsey] ja Russell vuonna 1935. Emotivismi on antirealistinen ja ei-kognitivistinen teoria, jossa
eettisillä arvoväittämillä ilmaistaan [sofistien tapaan, ks. Protagoras] omia tunteita. Alfred Jules
Ayer (1910-1989) oli ajan tunnetuin emotivismin kannattaja (Language, Truth and Logic, 1936).
Moraalia myös naturalisoitiin [ks. Ramsey].
• Jos arvoväittämillä ilmaistaan toiveita, kyse on moraalisesta subjektivismista [eettisestä
relativismista, ks. Westermarck; Marcuse].
• Loogisia positivisteja [ks. Wittgenstein; Carnap] edustaneen Ayerin mukaan moraaliväitteet
ovat subjektiivisia kantoja, joilla ei väitetä mitään.
• Kun Stevenson lisäsi perustelut mukaan emotivismiin, lähestyttiin ekspressivismiä [ks. Sellars].
Pragmatismi vastusti moorelaista realismia, koska mitkään uskomukset eivät perustu yksinkertaisiin tosiasioihin [ks. Peirce; Ramsey]. Naturalistinen virhepäätelmäkään ei ole itsestään selvä
[ks. Hume], mitä myös pragmatismi korosti. Tätä tuki myöhemmin määritelty moralistinen virhepäätelmä [ks. Hart ja Goffman].
Moore ei nähnyt ristiriitaa determinismin [ks. Laplace] ja oikein ymmärretyn vapaan tahdon
[ks. Zenon ja Khrysippos; Tuomas; Hobbes; Hume; James] välillä: kukaan ei voi etukäteen tietää tai määritellä valintojaan tai toimintaansa, sillä determinismi ei ole ennalta määräämistä tai
ennustamista (Ethics, 1912). Ilman determinismiä persoonallisuuden käsite menettäisi merkityksensä. Kaaosteoria [ks. Lorenz ja Mandelbrot] tuli antamaan Mooren ajattelulle uutta voimaa
[ks. Dennett ja Millikan]. Toisaalta myös determinismin kieltävä libertarianismi sai tukea [ks.
Sartre].
• Dickinson S. Miller (1868-1963) kirjoitti artikkelin Free will as involving determination and
inconceivable without it (193429 ).

9.12

Carl Gustav Jung 1875 - 1961

Psykologi, oman nk. ’analyyttisen koulukunnan’ perustaja, joka — vaikka kielsi psykoanalyysin
[ks. Freud] — jatkoi paljolti freudilaisilla linjoilla. Jung vastusti käsitystä libidosta seksuaalisena
energiana, ja piti sitä sen sijaan jonkinlaisena elämänvoimana (Wandlungen und Symbole der Libido, 1912). Hän ei erotellut ’minää’ ja ’yliminää’, vaan määritteli persona-käsitteen [ks. Cicero],
joka vastaa ihmisen itselleen valitsemaa roolia [vrt. Simmel; Parsons].
Jung määritteli persoonallisuustyypit [ks. Theofrastos] ekstrovertti ja introvertti (Psychologische
Typen, 1921). Hänelle ekstrovertit tulkitsevat maailmaa objektiivisesti, introvertit subjektiivisesti. Myöhemmin eri tavalla määritellystä käsiteparista [ks. Maslow] tuli yksi persoonallisuuden
dimensio [ks. Symons ja Buss].
• Jung liitti ekstrovertit Dionysokseen ja introvertit Apolloon [ks. Nietzsche].
Jungin postuloima kollektiivinen tiedostumaton liittyy mm. kuolemaan ja parinvalintaan, ja manifestoituu symbolisesti mm. uskonnoissa, myyteissä, saduissa ja fantasioissa [ks. Schlegel ja
Schelling; Lévi-Strauss]. Jälkimmäiset liittyvät myös arkkityyppeihin (edesmenneiden sukupolvien kokemusvarastoihin).
Jungin teoria merkityksellisistä ei-kausaalisista sattumista eli synkronisiteetista (engl. synchronicity) hyödynsi mystifioitua kvanttimekaniikkaa [ks. Bohr ja Pauli] eli kuuluu pseudotieteisiin
[ks. Holyoake; Popper]. Serendipisyys on jotain muuta [ks. Hume; Merton].
• Teoriaa voi verrata esim. Rupert Sheldraken (s. 1942) morfiseen resonanssiin. Steven Moffatin sitcomin Coupling ensimmäisen kauden toisessa episodissa Jeffillä on vastaavanlainen
29 Mind,

43, 1-27, 1934, nimellä R. E. Hobart
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teoria julkkisten pariutumisen taustoista30 .

Jung kehitti myös sana-assosiaatiotestin. Tunnettu assosiaatiotesti on Hermann Rorschachin
(1884-1922) musteläiskätesti.
• Projektiivista musteläiskätestiä käytetään vieläkin, vaikka se testaa etupäässä terapeutin
omia ennakkoluuloja.

9.13

Albert Einstein 1879 - 1955

Fyysikko, joka aloitti uransa Brownin liikkeen [ks. Schleiden ja Schwann] ja valosähköisen [ks.
Hertz] ilmiön tutkimuksilla, mutta joka tunnetaan parhaiten suhteellisuusteorioista. Edelliset
vaikuttivat atomiteorian hyväksymiseen. Jälkimmäisiä Einstein kutsui invarianttiteorioiksi, sillä
— päinvastaisista väitteistä huolimatta — ne eivät asettaneet todellisuuden objektiivisuutta
kyseenalaiseksi. Hän sai fysiikan Nobelin palkinnon vuonna 1921.
• Fysiikan lait tottelevat symmetriaperiaatteita, joiden mukaan ne eivät esimerkiksi riipu
ajasta, paikasta tai suunnasta jossa mittaukset tehdään. Suhteellisuusteoriat lisäsivät liikkeen — sekä tasaisen että kiihtyvän — näihin periaatteisiin. Symmetriaperiaatteet liittyvät
läheisesti säilymislakeihin, kuten (Amalie) Emmy Noether (1888-1935) osoitti vuonna 1915
[ks. myös Yang]. Tieteenfilosofian strukturaalinen realismi [ks. Poincaré; Russell; Eddington] tuli hyödyntämään symmetriaperiaatteita [ks. Penrose ja Hawking].
– Esim. riippumattomuus ajasta liittyy energian säilymiseen.
• Esim. José Ortega y Gasset (1883-1955) käytti suhteellisuusteoriaa oman relativistisen
[ja nihilistisen, ks. Foucault ja Derrida] filosofiansa, ’perspektivismin’, tukena [ks. myös
Spengler ja Toynbee].
– Ortega ehdotti, että julkisessa hallinnossa kaikki johtajat pitäisi alentaa astetta alemmalle tasolle, koska heitä on ylennetty kunnes ovat saavuttaneet oman epäpätevyytensä tason. Tämä on myöhemmin kutsuttu Peterin periaatteeksi myöhemmän keksijän,
Laurence J. Peterin (1919-1990), mukaan. Tässä oletetaan että kaikki ylennykset perustuvat onnistumiseen aikaisemmassa työtehtävässä, ja kritiikin mukaan ylennysten
perusteluihin pitäisi kuulua myös sopivuus ylempään tehtävään.
Einstein osoitti Brownin liikkeen johtuvan törmäyksistä lämpöliikkeessä [ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin; Boltzmann] oleviin vesimolekyyleihin, kuten oli arveltu (On the motion of small
particles suspended in liquids at rest required by the molecular-kinetic theory of heat, 190531 ).
Hän esitti, että Brownin liikettä tutkimalla voi määrittää Avogadron luvun [ks. Gay-Lussac;
Rutherford].
Nobeltyössä On a heuristic viewpoint concerning the production and transformation of light
(190532 ) Einstein selitti valosähköisen ilmiön postuloimalla sähkömagneettisen säteilyn, myöhemmin fotoniksi kutsutun, kvantin olemassaolon. Tämä oli tärkeä askel kvanttimekaniikan synnylle [ks. Planck; Heisenberg ja Schrödinger]. Vuonna 1907 hän sovelsi kvanttiteoriaa kiinteiden
aineiden [ks. Bethe] ominaislämpöihin, ja Debyen korjattu versio viisi vuotta myöhemmin vastasi
jo mittaustuloksia. Samoihin aikoihin alkoi myös fotokatalyysin tutkimus [ks. Broecker]; asiaa
käsitteli esim. Marc Landau artikkelissa Le phénomène de la photocatalyse (191333 ). Hän esitti
ensimmäisenä heterogeenisen katalyysin mahdollisuuden tässä yhteydessä [ks. Berzelius]. Vuonna
1917 Einstein loi pohjaa maserin ja laserin kehitykselle [ks. Bardeen ja Townes].

30 Jeff: ”Eh? Well, you know, if - if you fantasize about someone else during sex, and so does your partner, and,
you know, those two people that you’re fantasizing about happen to meet while you’re still doing it, they’re bound
to sense something, aren’t they? Because they’re connecting on, like, a virtual plane. So can you imagine what it
was like when Posh first met Beckham? They were the epicenter of a non-stop, nationwide virtual shag! Ehh!”
31 Annalen der Physik, 17, 549-560, 1905
32 Annalen der Physik, 17, 132-148, 1905
33 Comptes rendus de l’Académie des Sciences, 156, 1894–1896, 1913
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• Arthur Holly Comptonin (1892-1962) vuonna 1922 löytämä nk. Comptonin sironta [vrt.
Thomson] antoi lisätukea sähkömagneettisen säteilyn kvanttiteorialle: vapaista elektroneista sironneen säteilyn aallonpituus kasvaa tavalla, joka voidaan selittää Planckin vakion
avulla. Ilmiöllä on merkitystä plasmafysiikassa [ks. Lewis ja Langmuir], mm. auringon prosesseissa [ks. Bethe]. Compton jakoi vuoden 1927 fysiikan Nobelin palkinnon Wilsonin [ks.
van der Waals] kanssa.
• Liittäessään fotonit valokemiaan [ks. Boyle; Priestley ja Ingenhousz] Einstein määritteli alan toisen peruslain [vrt. N. T. de Saussure]. Koska Stark [ks. Zeeman] tuli samaan
tulokseen itsenäisesti, puhutaan Starkin–Einsteinin laista. Laserit rikkovat tätä lakia.
Suppea suhteellisuusteoria kytkee ajan ja avaruuden toisiinsa (On the electrodynamics of moving
bodies, 190534 ). Toistensa suhteen tasaisesti liikkuvissa koordinaatistoissa luonnonlakien tuli olla samanlaiset ja esim. valon nopeuden [ks. Maxwell] aina saman. Tästä seurasi myös energian
ja massan välinen yhteys, E = mc2 (Does the inertia of a body depend on its energy content?,
190535 ). Valon suuren nopeuden c ansiosta pienikin massa m vastaa merkittävää energiaa E
[ks. Fermi; Bethe]. Kaava tarkensi massan ja energian säilymislakeja: yleisessä tapauksessa —
esim. radioaktiivisuudessa — vain näiden summa säilyy. Neliulotteisessa ’blokkimaisessa’ avaruusajassa ajankulkukin on illuusio [ks. Penrose ja Hawking] ja tulevaisuus ennalta määrätty
(ks. alla). J.M.E. McTaggart (1866-1925) pohjusti tätä keskustelua artikkelilla The unreality of
time (190836 ).
• Avaruusaika-käsitteen otti käyttöön Hermann Minkowski (1864-1909) vuonna 1907. Kappaleet liikkuvat siinä valon nopeudella: jos jokin kappale on meihin nähden liikkeessä, sen
nopeus ajassa hidastuu. Näin tapahtumien samanaikaisuus ei ole enää universaalia, ja valon
nopeuden saavuttaminen vastaisi myös ajan pysähtymistä.
– Esim. myonin elinikä on n. 2 mikrosekuntia, mutta kosmisen säteilyn synnyttäminä
[ks. Hess] ja lähes valon nopeudella liikkuessaan ne ehtivät matkata paljon pidemmälle kuin niiden elinikä antaisi luvan. Nopeutensa vuoksi ne siis kokevat ajankulun
hitaampana, ja maasta nähty elinaika on paljon suurempi kuin 2 µs. Sama ilmiö pätee
myös hiukkaskiihdyttimien hiukkasiin [ks. Fermi].
• Teoria osoittaa Newtonin liikelakien pätevyysalueen rajat — ja valon nopeus ei ole arkielämässä kovinkaan tyypillinen nopeus. Maxwellin yhtälöt voidaan teorian avulla yksinkertaistaa. Eetterin saattoi vihdoin unohtaa [ks. Michelson]. Teoria teki kvanttimekaniikastakin
aikaisempaa tarkempaa [ks. Dirac; Feynman].
• Eternalismissa menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus ovat yhtä todellisia. Neliulotteisessa
blokkimaailmankaikkeudessa siihen yhdistyy käsitys, että kaikki aikamuodoilla ilmaistavat
(ja siten muuttuvat) tosiasiat voidaan redusoida (muuttumattomiin) väitteisiin, joissa aika
on ilmaistu eksplisiittisesti. McTaggartin termein A-tosiasiat redusoituvat B-tosiasioihin.
Asian ympärillä käytävää keskustelua identiteetin säilymisen ongelmasta [ks. Tacitus; Quine] voidaan pitää uusskolastisena [ks. Tuomas; Galileo].
– Eternalismiin liittyy perdurantismi: oliot ovat neliulotteisia entiteettejä, joista vain
pieni osa on olemassa kunakin ajanhetkenä. Exdurantismi on perdurantismin muunnelma, monien mielestä vesitys.
– Presentismissa nykyisyys poikkeaa sekä menneisyydestä että tulevaisuudesta. Siihen
liitetyn endurantismin mukaan kolmiulotteiset oliot säilyttävät numeerisen identiteetin [ks. Leibniz].
• Valon nopeuden pieneneminen väliaineessa [ks. Doppler ja Foucault] selittää Tšerenkovin säteilyn. Siinä atomaarinen hiukkanen, esim. elektroni, lähettää sinistä valoa liikkuessaan nesteessä nopeammin kuin valo ko. aineessa [vrt. Mach]. Pavel Aleksejevitš Tšerenkov (1904-1990) jakoi vuoden 1958 fysiikan Nobelin palkinnon Ilja Frankin (1908-1990) ja
Tammin (ks. alla) kanssa ilmiön löytämisestä vuonna 1934 ja myöhemmästä selittämisestä.

34 Annalen

der Physik, 17, 891-921, 1905
der Physik, 18, 639-641, 1905
36 Mind, 17, 457-474, 1908
35 Annalen
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– Samuel S. Kistler (1900-1975) kuvasi aerogeelin [ks. van der Waals] artikkelissa Coherent expanded aerogels and jellies (193137 ). CERN on hyödyntänyt ainetta Cherenkovin ilmiön tutkimuksissa, ja NASA mm. lämmöneristeenä. Aerogeelin kallis hinta on
toistaiseksi estänyt laajemman käytön.

Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria osoitti gravitaation perustuvan aika-avaruuden paikalliseen
kaareutumiseen (Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie, 190638 ). Teoria tarkasteli
kiihtyvää liikettä ja perustui ekvivalenssiperiaatteeseen, so. painovoiman ja hitauden samankaltaisuuteen. Sen tueksi löytyi myös kokeellisia havaintoja:
• Jo vuonna 1915 teoria selitti Merkuriuksen periheliliikkeen anomalian [ks. Le Verrier]. Myös
Newtonin painovoimalaki pystyttiin Einsteinin teoriassa johtamaan ja osoittamaan likiarvoisesti todeksi. Newtonin lait ovat mm. vieneet ihmisen Kuuhun, eli teoria ei suinkaan ole
kuollut ja kuopattu. Toki Einstein osoitti, että gravitaation vaikutus etenee ’vain’ rajallisella valon nopeudella.
• Teoria sai lisävahvistusta vuonna 1919, kun tähtien valon havaittiin taipuvan auringon
painovoimakentässä [ks. Eddington]. Nämä mittaukset olivat epätarkempia kuin tuolloin
tiedettiin; vasta myöhemmät radioastronomian [ks. Rabi ja Purcell] menetelmät antoivat
säteilyn taipumisesta yhtä vakuuttavia tuloksia kuin Merkuriuksen radan selitys oli ollut.
Gravitaatiolinssien löytyminen 1979 (ja mikrolinssien 1988) on vahvistanut näitä tuloksia.
Einstein ennustikin ilmiön olemassaolon artikkelissa Lens-like action of a star by a deviation
of light in the gravitational field (193639 ).
• Robert V. Pound (1919-2010) ja Glen A. Rebka Jr. (1931-2015) mittasivat teorian ennustaman gravitaatiopunasiirtymän — joka on eri asia kuin suhteellisesta liikkeestä johtuva punasiirtymä — ensimmäisen kerran 1960. Mittaus perustui Rudolf L. Mössbaurin
(1929-2011) vuonna 1958 keksimään vaikutukseen, josta tälle myönnettiin vuoden 1961
fysiikan Nobelin palkinto. Tähän liittyy myös ajan hidastuminen suuren massan läheisyydessä. Vuoden 1971 Hafele-Keating –kokeessa mitattiin ajankulkua kahdessa lentokoneessa
ja tuloksissa yhdistyivät sekä suppean että yleisen suhteellisuusteorian antamat ennusteet.
– Gravitaatiopunasiirtymä on vastuussa siitä, että massattomat fotonit eivät pääse mustista aukoista (ks. alla) ulkoiseen avaruuteen. Vanhat spekulaatiot [ks. Laplace] olivat
tarkasti ottaen vääriä.
• Teorian mukaan jokainen liikkuva kappale lähettää valon nopeudella eteneviä gravitaatioaaltoja. 1970-luvulla osoitettiin, että toisiaan kiertävät neutronitähdet menettävät tämän
mekanismin avulla energiaansa; Russell Hulse (s. 1950) ja Joseph Taylor (s. 1941) saivat
tutkimuksista vuoden 1993 fysiikan Nobelin palkinnon.
– Gravitaatioaaltoja mitattiin ensimmäisen kerran 2015, ja siitä myönnettiin vuoden
2017 fysiikan Nobelin palkinto.
Vuonna 1900 Karl Schwarzschild (1873-1916) oli esittänyt, että avaruuden ei tarvinnut olla eukleidisen [ks. Riemann]. Esim. positiivisesti kaareutunut avaruus voisi olla sekä reunaton että äärellinen. Einstein esitti yleisen suhteellisuusteorian pohjalta maailmankaikkeuden rakennemallin ja
aloitti näin uuden ajan kosmologiassa (Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie, 191740 ). Matemaattisesti paikallisista geometrioista siirryttiin laajoihin topologioihin
[ks. Poincaré]. Einstein määritteli kosmologisen vakion eli koko avaruuden täyttävän tyhjiöenergian, joka antipainovoiman tavoin esti maailmankaikkeutta romahtamasta kasaan. Vuonna 1922
Alexander Friedmann (1888-1925) osoitti, että laajenevassa maailmankaikkeudessa ei vakiota
tarvittu. Laajenemiseen liittyvästä punasiirtymästä oli jo ensimmäiset havainnot [ks. Hubble]
ja Willem de Sitter (1872-1934) oli kehittänyt 1917 Einsteinin yhtälöstä esimerkin laajenevasta
maailmankaikkeudesta. ”Elämäni pahin moka”, Einstein tunnusti [mutta ks. Guth ja Linde]. Erilaisia matemaattisia maailmankaikkeuksia keksittiin lukemattomia kappaleita. Jo Friedmannin

37 Nature,
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39 Science, 84, 506-507, 1936
40 Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, 142-152, 1917
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yhtälöissä esiintyi ’alkusingulariteetti’, ja Georges Lemaître (1894-1966) spekuloi aiheella lisää
vuonna 1932; teoria alkuräjähdyksestä kehittyi 40-luvun lopulta alkaen [ks. Gamow].
• Yleisen suhteellisuusteorian mukaan gravitaatiota synnyttää massan lisäksi positiivinen
paine, ja hiukkasfysiikan mukaan on olemassa negatiivista painetta tuottavia materiaaleja
jotka tuottavat antipainovoimaa (negatiivista massaa ei ole). Koska gravitaatioon liittyy
negatiivinen energia, nolla energia voi jakautua positiiviseksi massaenergiaksi ja negatiiviseksi gravitaatioenergiaksi. Näillä tekijöillä on selitetty maailmankaikkeuden syntyä [ks.
Guth ja Linde].
– Esim. kaasun paine on positiivinen, koska sen kokoonpuristaminen vaatii energiaa.
Sen sijaan esim. kuminauhan paine on negatiivinen, koska sen venyttäminen vaatii
energiaa.
• Friedmannin ja Lemaîtren työssä kehittyi kosmologinen periaate [ks. myös Hoyle], jonka
mukaan maailmankaikkeus oli sekä homogeeninen (suuressa mittakaavassa samanlainen
kaikkialla) ja isotrooppinen (samanlainen riippumatta suunnasta).
Vuonna 1916 Schwarzschild keksi — yleisen suhteellisuusteorian pohjalta — uudenlaisen singulariteetin, mustat aukot [ks. Hoyle; Penrose ja Hawking], ja vuonna 1935 Einstein ja Nathan Rosen
(1909-1995) spekuloivat niitä yhdistävillä madonrei’illä.
• Josef Lense (1890-1985) ja Hans Thirring (1888-1976) osoittivat, että pyörivä kappale vetää
ympäröivää avaruutta mukanaan (Über die Einfluß der Eigenrotation der Zentralkörper auf
die Bewegung der Planeten und Monde nach der Einsteinschen Gravitationstheorie, 191841 ).
Tällä Lensen-Thirringin vaikutuksella (engl. myös frame-dragging) on merkitystä mustissa
aukoissa.
Vuonna 1924 Satyendra Nath Bose (1894-1974) osoitti, että Einsteinin kvanttihypoteesi tuotti Planckin mustan kappaleen emissiokaavan luontevammin kuin jälkimmäisen oma formulointi.
Einstein laajensi Bosen teorian koskemaan myös massallisia hiukkasia ja päätteli, että tarpeeksi
kylmissä oloissa voidaan saavuttaa Bosen-Einsteinin kondensaatio (bec), jossa bosonit [ks. Uhlenbeck ja Goudsmit] asettuvat kaikki samaan kvanttitilaan (Quantentheorie des einatomigen
idealen Gases, 192542 ). Kiinteän aineen fysiikka laajeni tiiviin (engl. condensed) aineen fysiikaksi, jossa tuttujen kiinteiden aineiden ja nesteiden lisäksi käsitellään eksoottisempia aineita [ks.
Yang]. Vuonna 1932 Igor Tamm (1895-1971) — joka tutki myös esim. fuusiota [ks. Bethe] —
määritteli aiheeseen liittyvän värähtelyenergian virtuaalisen kvantin, fononin.
• Eric A. Cornell (s. 1961), Carl E. Wieman (s. 1951) ja W. Ketterle (s. 1958) loivat BosenEinsteinin kondensaation vuonna 1995, ja saivat tästä vuoden 2001 fysiikan Nobelin palkinto. Vuonna 2000 valonsäde pysäytettiin tällaiseen kondensaattiin.
• Esimerkiksi Jupiterin sisällä vety esiintyy nestemäisenä metallina.
Einstein etsi teoriaa, joka yhdistäisi gravitaation ja sähkömagneettisen säteilyn, mutta ei tässä
onnistunut. Vuonna 1919 Theodor Kaluza (1885-1954) osoitti, että lisäämällä Einsteinin kaavoihin uuden, aivan pieneksi romahtaneen avaruudellisen ulottuvuuden lisää, myös Maxwellin
yhtälöt saatiin niihin mukaan. Oskar Klein (1894-1977) kehitti ajatusta eteenpäin vuonna 1926.
Tämän Kaluzan-Kleinin teorian ongelmaksi muodostui kaksi asiaa: se ei sisältänyt ajankohtaista
ydinvoimaa [ks. Rutherford] ja — mikä pahempaa — se ei ollut testattavissa [ks. Popper]. Teoria oli niin keskeneräinen, ettei se Paulin mukaan ollut edes väärä. Vuosikymmeniä myöhemmin
teoria oli kuitenkin johtava aivan uudenlaiseen fysiikkaan [ks. Green, Schwartz ja Witten]. Tässä
vaiheessa kvanttimekaniikan alkamassa ollut menestystarina sovellutuksineen herätti suurempaa
mielenkiintoa.
• Suomalaisen Gunnar Nordströmin (1881-1923) vuonna 1914 esittämä (puutteellinen) gravitaatioteoria oli ollut ensimmäinen vakava yritys hyödyntää neljättä avaruudellista ulottuvuutta [ks. myös Riemann].
41 Physikalische
42 Berliner

Zeitschrift, 19, 156-163, 1918
Berichte 3, 3-14, 1925
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• Vuonna 1938 Kaluzan-Kleinin teoriaa tutkiessaan Klein ennakoi eräitä myöhempiä symmetriaan liittyviä ajatuksia [ks. Yang].
Kvanttimekaniikan kanssa Einstein ei koskaan päässyt sinuiksi, ja oli ehkä oikeassakin sen eräiden tulkintojen osalta. Boris Podolskyn (1896-1966) ja em. Rosen kanssa kirjoitettu artikkeli Can
quantum-mechanical description of physical reality be considered complete? (193543 ) käsitteli äärettömän nopeaa kaukovaikutusta [kvanttilomittumisesta, ks. Heisenberg ja Schrödinger]. Ilmiötä
on tutkittu informaatioteorian [ks. Shannon ja Wiener] pohjalta [ks. Kolmogorov ja Chaitin].
• Einstein: ”Jumala ei heitä noppaa” ja ”Onko Kuu olemassa koska hiiri katsoo sitä?”. Kvanttifysiikka ’nopan heittona’ kuului nk. Kööpenhaminan tulkintaan [ks. Bohr ja Pauli], ja
kilpailevassa — ja nykyisin suositummassa mutta myös kiistanalaisessa — monimaailmatulkinnassa [ks. Feynman] aaltofunktion romahtamista (eli nopan heittoa) ei koskaan tapahdu. Jälkimmäisen katsotaan ratkaisseen em. blokkiuniversumin ongelman: kaikki erilaiset tapahtumakulut toteutuvat jossakin monista rinnakkaisista maailmankaikkeuksista.
Vaihtoehtoisilla, mutta aina etukäteen määrätyillä todellisuuksilla selitetään myös suhteellisuusteorian salliman aikamatkailun kuuluisat paradoksit.

9.14

Heike Kamerlingh Onnes 1853 - 1926

Fyysikko, joka tutki matalien lämpötilojen fysiikkaa [ks. Faraday]. Kamerlingh Onnes sai fysiikan
Nobelin palkinnon vuonna 1913.
• Kun Paul Drude (1863-1906) liitti metallien sähkönjohtavuuden kaasumaisesti käyttäytyviin vapaisiin elektroneihin [ks. Thomson], kiinteän aineen fysiikassa [ks. Werner] otettiin
iso harppaus (Zur Elektronentheorie der Metalle I & II, 190044 ). Modernia siitä tuli vasta
kvanttimekaniikan myötä [ks. Bethe].
– Druden malli piti sisällään myös Hallin ilmiön [ks. Zeeman].
Kamerlingh Onnes nesteytti heliumia vuonna 1908. Kaksi vuotta myöhemmin hän pääsi vain
asteen päähän absoluuttisesta nollapisteestä [-273.15°C; ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin].
Walther Hermann Nernst (1864-1941) oli määritellyt termodynamiikan kolmannen peruslain
vuonna 1906: absoluuttisen asteikon nollapisteen lämpötilaa ei voi saavuttaa.
• Termospullon keksijä James Dewar (1842-1923) oli nesteyttänyt vetyä jo vuonna 1898, ja
päässyt parhaimmillaan ehkä 12 asteen päähän absoluuttisesta nollapisteestä [ks. myös
Nobel].
• Nernst sai vuoden 1920 kemian Nobelin palkinnon. Myös William Francis Giauquen (18951982) kemian Nobel vuodelta 1949 liittyy aiheeseen.
Vuonna 1911 Kamerlingh Onnes löysi suprajohtavuuden havaittuaan, että alle 4.2 K:n lämpötilassa elohopealta katoaa sähköinen vastus [ks. Ohm]. Vaikka vastuksen tiedettiin riippuvan lämpötilasta, nyt tehty havainto oli jotain radikaalisti uutta. Myöhemmin havaittiin, että suprajohtavuus rajoittui vain muutamiin alkuaineisiin, elohopean lisäksi esim. tinaan, lyijyyn, talliumiin
ja uraaniin. Normaaliolosuhteissa hyvät sähkönjohteet, kupari ja hopea, eivät muutu suprajohtaviksi.
• Vuonna 1933 F. Walther Meissner (1882-1974) ja Robert Ochsenfeld (1901-1993) havaitsivat, että suprajohteet hylkivät magneettikenttää. Ilmiön avulla magneetti saadaan leijumaan suprajohteen päällä. Suprajohtavuudella olisikin merkittäviä teknisiä sovellutuksia
— esim. leijuvia junia — etenkin jos se toimisi korkeammissa lämpötiloissa.
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• Vuonna 1986 J. Georg Bednorz (s. 1950) ja Karl Alex Müller (s. 1927) löysivät aineen BaLa-Cu-O, jonka kriittinen lämpötila oli 35 K; heille myönnettiin fysiikan Nobelin palkinto
jo seuraavana vuonna. Kymmenen vuotta myöhemmin päästiin jo lähes sata astetta korkeampiin lämpötiloihin. Kehitystä hyödynnetään modernissa lääketieteessä ja fysiikassa,
esim. Bosen-Einsteinin kondensaation [ks. Einstein] tutkimuksessa.
Vuonna 1937 Peter Kapitza (1894-1984) havaitsi, että jäähdytetystä heliumista tuli suprajuoksevaa; hän sai fysiikan Nobelin palkinnon vuonna 1978. Sekä suprajohtavuus että -juoksevuus
on liitetty faasimuutoksiin [ks. van der Waals; Becquerel, Curie ja Curie] ja sitä kautta nk. symmetriarikkoihin [ilmiöiden teorioista, ks. Yang].

9.15

Fritz Haber 1868 - 1934

Kemisti, joka kehitti maatalouden tarpeisiin lannoitetta (’apulantaa’), keinotekoista vaihtoehtoa
lannalle [ks. Theofrastos; Boerhaave] ja guanolle/natriumnitraatille [ks. Humboldt]. Koska kasvit
eivät osaa hyödyntää ilmakehän typpeä [ks. N.T. de Saussure; Sachs], Haber selvitti vuonna 1908,
miten valmistaa ammoniakkia (NH3 ) typestä (N) ja vedystä [H, ks. Volta]. Hänelle myönnettiin
vuoden 1919 kemian Nobelin palkinto; menetelmää teollisesti kehittänyt Carl Bosch (1874-1940)
sai saman palkinnon vuonna 1931.
• Haber sanoi tekevänsä ”leipää ilmasta”. Prosessi tarvitsi katalyytiksi etenkin rautaa [ks.
Berzelius].
• Vety valmistetaan yleisesti maakaasun höyryreformoinnilla, mikä tuottaa hiilidioksidipäästöjä [vrt. Volta].
• Ammoniakkia voi käyttää räjähteiden valmistuksessa [ks. Nobel]. Ensimmäisen maailmansodan aikaan Haber kehitti myös kemiallista sodankäyntiä.
Nykyään puhutaan mineraalilannoitteista. Typpilannoitteeseen lisätään kasveille tärkeitä fosforia, kaliumia sekä yhä enemmän myös rikkiä, joka on vähentynyt ilmansaasteena (ks. alla).
Vähäisempiä määriä tarvitaan kalsiumia ja magnesiumia sekä eräitä muita aineita [ks. Sachs].
Lisäksi tarvitaan kalkkia [CaO, ks. Black ja Watt]. Hapan maaperä liuottaa siinä olevaa alumiinia, joka näin kasvien juuriin päästessään on myrkyllistä. Emäksinen kalkki alentaa maan
happamuutta ja lisää siten satoa. Kalkki levitetään pelloille erikseen, eli sitä ei sekoiteta lannoitteeseen. Kasvihuoneissa voidaan hiilidioksidiakin käyttää eräänlaisena lannoitteena [ks. Calvin
ja Mitchell].
• Nykyaikaisessa kiertotaloudessa pyritään hyödyntämään eläintilojen tuottaman lannan (orgaanisen lannoitteen) ravinteet kasvinviljelytiloilla [ks. Broecker].
• Nautakarjan rehussa happamuus lisää rehun säilyvyyttä. Vuonna 1945 Artturi I. Virtaselle
(1895-1973) paljolti poliittisin perustein myönnetty kemian Nobelin palkinto liittyi tällaisen
AIV-rehun keksimiseen.
• Kipsin levityksellä sidotaan peltojen fosforia. Kipsi on vesipitoinen kalsiumsulfaatti (CaSO4
· 2H2 O). Sitä syntyy fosforilannoitteen tuotannon (fosfaattimineraalin, apatiitin, louhinnan
ja rikastuksen) sivutuotteena.
Lannoitteet muodostavat ympäristöongelman. Esim. 50-70% typestä siirtyy pelloilta ympäristöön aiheuttaen mm. rehevöitymistä [bakteerien hyödyntämisestä typen sitomisessa, ks. Berg ja
Gurdon]. Vastaavasti kasvitautien, rikkakasvien ja tuhohyönteisten torjunta vaati myrkkyjä. Haberin aikana tämä tarkoitti lähinnä myrkyllisiä arseeniyhdisteitä joista yleisin, lyijyvetyarseeni
PbHAsO4 , sisälsi myös lyijyä (ks. alla). Näitä yhdisteitä korvattiin myöhemmin DDT:llä. Steiner
(ks. alla) yritti päästä lannoitteista ja torjunta-aineista kokonaan eroon, ja termi luonnonmukainen (luomu, engl. organic) viljely otettiin käyttöön vuonna 1940.
• Vuonna 1948 Paul H. Müller (1899-1965) sai lääketieteen Nobelin kymmenen vuotta vanhemmasta havainnosta, että DDT tappoi tauteja välittävien horkkahyttysten lisäksi myös
maataloutta haittaavia hyönteisiä.
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– DDT pelasti kymmenet miljoonat ihmiset malarialta [ks. Pasteur ja Koch]. Huomattiin myös että sirppisoluanemia [ks. Pauling] alentaa malarian sairastavuutta [ks. Morgan].

Lannoitteiden ja torjunta-aineiden lisäksi maataloutta tehostettiin kasvinjalostuksen keinoin [ks.
Morgan]. Jo 1920-luvulla risteytettiin maissin eri lajikkeita parempien satojen saamiseksi. Myös
vähemmän lakoavia ja paremmin tähkää kasvattavia lyhyen korren vehnälajikkeita risteytettiin
keskenään. 1960-luvulla puhuttiin jo ’vihreästä vallankumouksesta’ [ks. Borlaug].
• Vuonna 1920 keksittiin, että kanoja voidaan kasvattaa sisätiloissa D-vitamiinin tuella [ks.
Loewi; Leakeyt]. Eläimiä on kasvatettu myös hormonien [ks. Loewi] ja antibioottien [ks.
Fleming] avulla.
Rudolf Steinerin (1861-1925) vuonna 1924 kehittämä biodynaaminen viljely perustui astrologiaan [ks. Regiomontanus] ja homeopatiaan [ks. Goethe]. Lisäksi hän loi teosofiasta [ks. Holyoake]
uutta antroposofia-nimistä New Age –hömppää. Siinä kristallit ovat tärkeitä taikakaluja ja tuhkarokko [ks. Fleming] edesauttaa sielunvaellusta. Steinerkouluja käyneet ovat vieläkin aktiivisia
rokotusten vastustajia. Yhdysvaltoihin tuotuna Steinerin edustama Lebensreform-liike pohjusti
(osaltaan) hippikulttuuria [ks. Hart ja Goffman].
• Uususkontoja [ks. Holyoake] edustivat vuonna 1922 syntynyt kabbala-kultti [vrt. Ghazali ja
Zhu Xi; Regiomontanus] ja vuonna 1954 syntynyt skientologia (edellinen muuttui Kabbalah Centreksi vuonna 1965). Molemmat saavat tukea julkisuuden henkilöiltä. Myös vuonna
1954 Koreassa aloittanut, kristinuskoon perustuva Yhdistymiskirkko muistuttaa toimintatavoiltaan skientologiaa. Korean ulkopuolelta tämä moonilaisuus saa kannatusta lähinnä
vain Japanissa.
– Neurolingvistinen ohjelmointi [ks. Watson] on skientologian kevytversio itsensä kehittämisen saralla.
• Syntyi myös kvanttimystiikkaa [ks. Bohr ja Pauli] ja (myöhemmin) ufouskontoja, jopa
ufologiaa [pseudotieteistä, ks. Popper].
– UFOjen sijaan nykyisin puhutaan ilmassa havaituista tunnistamattomista ilmiöistä
(engl. unidentified aerial phenomenon, UAP). Esim. pilvien [ks. van der Waals] lisäksi
kyse voi olla jopa vain instrumenttien ongelmista.
Merkittävä maatalouden ympäristöhaitta on metsien hakkuu peltojen tieltä [ks. Varenius]. Tehokas maatalous on nykyään paras vastavoima. Metsiä oli suojellut myös energiapuun korvautuminen kivihiilellä [ks. Fu Hao; Theofrastos; Vitruvius; Black ja Watt]. Kivihiilelle löytyi käyttöä
myös materiaalien valmistuksessa; esim. Lee Hendrik Baekeland (1863-1944) kehitti ensimmäisen
siihen perustuvan synteettisen muovin [ks. Edison], bakeliitin, vuonna 1907. Suurempi vaikutus
oli kuitenkin öljyllä [ks. Hammurabi; Solon; Tesla].
• Energian tuotannossa kivihiili oli ohittanut puun vasta 1900-luvun alussa.
• Kivihiili, öljy ja maakaasu ovat luonnon tuotteita [ks. Lyell].
1900-luvun alussa Teksasista löydettiin uusia öljylähteitä, ja 1920-luvulla petrokemian teollisuus laajeni polttomoottorin [ks. Tesla] kehityksen vuoksi. Päästöihin kuuluu kasvihuonekaasuja
[ks. van’t Hoff ja Arrhenius; Broecker] kuten hiilidioksidia, ja usein myös rikkiä (S). Ihmisestä
tulikin kolmas ilmakehään rikkiä tuottava tekijä tulivuorten [ks. Broecker] ja eräiden planktonien [ks. Woese ja Margulis] lisäksi; puhutaan biogeokemiallisesta rikkikierrosta. Fritz Hofmanin
(1866-1956) vuonna 1909 keksimä synteettinen kumi [ks. Priestley ja Ingenhousz; Tesla] tehtiin
maaöljystä. Öljyn jakeesta (engl. fraction) nimeltä nafta (naphtha) tuli muovin pääraaka-aine
[ks. Carothers ja Woodward].
• Energian tuotannossa öljy syrjäytti kivihiilen 1970-luvulla [ks. Solow].
• Fred C. Koch (1900-1967) ja Eugène J. Houdry (1892-1962) kehittivät kemiallista krakkausta [ks. Tesla], edellinen 1920-luvulla ja jälkimmäinen 1930-luvulla. Sitä seuraa jakotislaus
(fractional distillation).
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• Muovit koostuvat hiili- tai hiili-piiatomien molekyyliketjuista eli polymeereistä [ks. Berzelius].
• On olemassa myös esim. silikonipohjaisia kumeja.
1920-luvulla Thomas Midgley Jr. (1889-1944) keksi lisätä bensiiniin tetraetyylilyijyä polttomoottorin ’nakutuksen’ vähentämiseksi. Näin vaikka lyijyn (Pb) haitallisuus esim. aivojen toiminnalle
oli hyvin tiedossa [ks. myös Gibbon] ja myrkyttömän etanolin tiedettiin toimivan yhtä hyvin. Lyijy kiellettiin bensiinissä vasta 1980-luvulla [ks. Borlaug]. Sen sijaan korvatessaan, 1930-luvulla,
kylmäkoneissa [ks. Clausewitz] käytetyt myrkylliset ja helposti räjähtävät kylmäaineet freoneilla
Midgley teki jotain hyödyllistä. Freonien ongelmallisuus otsonikerrokselle [ks. Bjerknes ja Richardson] paljastui vasta myöhemmin [ks. Broecker].

9.16

Victor Franz Hess 1883 - 1964

Fyysikko, kosmisen säteilyn varhainen tutkija. Hess jakoi vuonna 1936 fysiikan Nobelin palkinnon
Carl Anderssonin [ks. Dirac] kanssa.
• Useat myöhemmät Nobelin palkinnot ovat liittyneet kosmiseen säteilyyn, esim. Patrick M.
S. Blackett (1897-1974) vuonna 1948 [ks. myös Penrose ja Hawking].
Maanpinnan elektroskooppimittaukset olivat paljastaneet ionisoivan säteilyn [ks. Rutherford],
jonka alkuperäksi epäiltiin kallioperää. Hessin vuosina 1911-1912 tekemät ilmapallomittaukset
[ks. Gay-Lussac] ilmiöstä osoittivat, että (1) säteily voimistui ylöspäin mentäessä mutta (1) ei
tullut auringosta. Millikan [ks. Hertz] osoitti että säteily tuli maapallon ulkopuolelta ja nimesi
sen ’kosmiseksi’. Vuonna 1938 Compton [ks. Einstein] osoitti, että kyseessä oli hiukkassäteily.
Myöhemmin osoitettiin että säteilyn primaarihiukkaset ovat lähinnä protoneja, joiden huikeat
nopeudet synnyttävät ilmakehän [ks. Bjerknes ja Richardson] törmäyksissä harvinaisia ja lyhytikäisiä sekundaarihiukkasia, esim. myoneja [engl. muon, ks. Fermi]. Sekundaarihiukkaset ovat
runsaimmillaan n. 4-18 km:n korkeuksilla, maksimin sijaitessa n. 15 km:ssä. Maan pinnalle yltävät vain Linnunradan [ks. Oort ja Kuiper; Hubble] supernovaräjähdyksissä syntyvät nk. galaktisten kosmisten säteiden tuottamat sekundaarihiukkaset. Juuri näitä Hess mittasi reilun 5
km korkeuteen asti. Myöhemmin todettiin että aurinko tuottaa heikompienergistä säteilyä, joka
havaitaan vain korkeammalla.
• Walter Baade (1893-1960) ja Fritz Zwicky (1898-1974) yhdistivät galaktiset säteet supernoviin [ks. Fu Hao; Haitham ja Biruni; Brahe; Fermi; Hoyle] artikkelissa Supernovae and
cosmic rays (193445 ). Jokainen supernova tuottaa kosmista säteilyä satojen tuhansien vuosien ajan, ja tällaisia lähteitä on tuhansia yhtäaikaisesti toiminnassa. Yksittäisten säteilyhiukkasten elinikä on keskimäärin 10-20 miljoonaa vuotta.
• Erittäin korkean energian kosmiset säteet syntyvät Linnunradan ulkopuolella. Toisiinsa törmäävissä galakseissa (engl. starburst galaxies) supernovia syntyy noin sata kertaa enemmän
kuin Linnunradan noin yksi räjähdys vuosisadassa.
• Nk. anomaaliset kosmiset säteet voivat saada lisäenergiaa iskuaalloista [ks. Mayer, Joule,
Clausius ja Kelvin] aurinkotuulen [ks. Lewis ja Langmuir] reuna-alueilla (engl. termination
shock).
Aurinkoprotonit muodostavat uhan astronauteille. Vaikka korkeilla vuoristoalueilla elävät ihmiset
joutuvat säteilylle alttiiksi suuremmassa määrin kuin muut, haittavaikutuksia ei ole osoitettu.
Varotoimenpiteenä lentokoneissa, jotka lentävät n. 10 km:n korkeudessa, ei kuitenkaan käytetä
raskaana olevaa naispuolista henkilökuntaa. Maapallolla on kolminkertainen suojakerros kosmista
säteilyä vastaan: (1) auringon interplanetaarinen magneettikenttä [ks. Lewis ja Langmuir], (2)
maapallon oma magneettikenttä [ks. Gilbert; Oldham ja Mohorovičíc], ja (3) maan ilmakehä. On
kuitenkin mahdollista että ainakin lähistöllä tapahtuvat supernovat vaikuttaisivat jollain tapaa
maan oloihin [ks. Alvarez].
45 Physical
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• (1) Interplanetaarisen magneettikentän vaikutus on tärkein, koska se ulottuu heliosfäärin
mukana erittäin kauas.
– Scott E. Forbushin (1904-1984) mukaan nimetyssä efektissä maahan kohdistuvan galaktisen säteilyn intensiteetti laskee tyypillisesti noin 10%, koska auringossa syntyvä
purkaus tuottaa interplanetaariseen magneettikenttään voimakkaan iskuaallon.
• (2) Maan magneettikenttä pystyy paitsi torjumaan säteilyä niin myös ohjaamaan sitä maapallon napa-alueille, joilla lentäminen onkin tavallista vaarallisempaa. Maan kenttä vaikuttaa etenkin matalaenergiseen säteilyyn, energeettiset myonit eivät siitä ja sen vaihteluista
välitä.
• (3) Ilmakehä on kosmisille säteille kuin seinä, ja törmäykset sen hiukkasiin väistämättömiä.
Vaikka sekundaarisäteilyä syntyy paljon, suurin osa siitä ei yllä troposfääriin.
Kosminen säteily synnyttää stratosfäärissä myös harvinaisia isotooppeja, joita hyödynnetään radioaktiivisuuteen perustuvassa iänmäärityksessä [ks. Rutherford]. Ongelmat radiohiilimäärityksissä paljastivat, että ilmakehään pääsevän säteilyn voimakkuus ei ole pysynyt vakiona [ks. myös
Lewis ja Langmuir; Oort ja Kuiper].
• Aivan erityisiä ovat radiohiilimittausten voimakkaat Miyake-piikit, joita on löytynyt kuusi
kappaletta: 7176, 5410, 5259 ja 660 eaa. sekä 774 ja 993 jaa.
Myonigrafiassa (engl. muography) myoneja käytetään hieman röntgensäteiden tapaan kohteiden,
esim. vuorten malmivarojen ja tulivuorten olotilan, läpivalaisuun. Sitä on käytetty myös esim.
ydinmaterian havainnointiin.
• Hiroyuki K. M. Tanakan myonimetrialla pyritään luomaan GPS:ään [ks. Goddard] vertautuvaa, mutta maanpinnan ja veden alla toimivaa, paikannusjärjestelmää (engl. muometric
positioning system, µPS).

9.17

Alfred Wegener 1880 - 1930 ja Arthur Holmes 1890 1965

Geotieteilijöitä [ks. Werner; Oldham ja Mohorovičíc], laattatektoniikan [ks. Morgan ja McKenzie]
pioneereja. Wegener tutki myös sadepisaroiden muodostumista ja Holmes uraani-lyijyisotooppi
–ajoitusmenetelmää [ks. Rutherford]. Lisäksi Milutin Milankovitch (1879-1958) tutki jääkausia.
• Abraham Ortelius (1527-1598) oli havainut yhteensopivuutta mantereiden muodoissa.
Mantereiden muodoissa oli havaittu vastaavuuksia ja läheltä päiväntasaajaa oli löydetty merkkejä
jääkausista [ks. Agassiz ja Croll]. Teoksessa Die Entstehung der Kontinente und Ozeane (1912)
Wegener esitti maanpinnan suunnassa liikkuvien mantereiden teorian huomioimalla näiden lisäksi
muutakin eliömaantieteellistä [ks. Darwin], geologista ja geofysikaalista todistusaineistoa. Näihin
kuuluivat mm. mantereita yhdistävät fossiilit ja kiviainekset. Wegener jopa postuloi ja nimesi
muinaisen yhtenäismantereen, Pangean.
• Pangean arvioidaan syntyneen noin 335 miljoonaa vuotta sitten ja alkaneen hajota noin 175
mvs. Nykyinen Suomen alue sijaitsi sen aikana lähellä päiväntasaajaa. Nykykonfiguraation
mantereet saavuttivat noin 65 mvs.
• Etenkin Alexander Logie du Toit (1878-1948) keräsi aiheesta lisätodisteita; esim. Our Wandering Continents: An Hypothesis of Continental Drifting (1947).
Wegenerin teoria selitti esim. vuoristojen synnyn mantereiden törmäyksinä [vrt. Mayer, Joule,
Clausius ja Kelvin]. Nykyään esim. tiedetään, että Afrikan [ja siitä irtautuneen Arabian, ks. Leakeyt] ja Intian litosfäärilaatat [ks. Oldham ja Mohorovičíc] puskevat päin Euraasiaa ja poimuttavat Etelä-Euroopan vuoristoja ja esim. Himalajaa. Teorian tueksi ei vielä ollut esittää uskottavia
mekanismeja.
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• Nykyään törmäyksissä syntyvistä poimuvuoristoista erotetaan lohkovuoristot ja vulkaaniset vuoristot.
• Ofioliitti (engl. ophiolite) on tektonisen liikkeen johdosta maan pinnalle noussut merellisen
litosfäärin osa.
• Vuoristojen nousuun liittyy maanjäristyksiä ja tulivuoriaktiviteettia. Osa vuoristoista on
kuitenkin peräisin vanhoista törmäyksistä ja siten ainoastaan rapautuvia. Esim. Uralvuoristo syntyi Siperian liittyessä Pangeaniin. Vanhoja vuorijonoja katkaiseva laatan hajoaminen antaa selkeän todisteen aikaisemmasta yhteydestä.
• Mantereet ovat passiivisia (’kelluvia’) rakenteita paksummilla litosfäärilaatoilla, joiden liike
on seurausta jatkuvasta syntymisestä ja tuhoutumisesta. Mannerlaattojen sijaan pitäisikin
puhua litosfäärilaatoista tai tektonisista laatoista [ks. Morgan ja McKenzie].
– Välimeren pohjois- ja etelärannan maantieteelliset erot johtuvat siitä, että Afrikan
laatta vajoaa Euraasian laatan alle.
Maapallon sisus pysyy kuumana radioaktiivisuuden [ks. Becquerel, Curie ja Curie; Rutherford]
ansiosta. Vuonna 1927 Holmes ehdotti, että jos lämpötila on kyllin korkea, vaipan konvektiovirtaukset [ks. Rayleigh] liikuttavat myös mantereita. Konvektiosta tuli dynamon muodossa myös
uusi selitys maapallon magneettiselle momentille [ks. Gilbert; Lewis ja Langmuir].
• Skandinaviassakin tuttu maapinnan nousu jääkauden jäljiltä antoi arvion vaipan viskositeetille, mikä auttoi laskemaan konvektion todennäköisyyttä kuvaavan Rayleighin numeron. Tulos osoitti konvektion niin väistämättömäksi, että siistien laajojen konvektiosolujen
sijaan vaipan materian liikkeen täytyy olla kaoottista.
• Holmesin Principles of Physical Geology (1944) oli pitkään geologian perusteos.
Milankovitch tutki jääkausien jäätiköitymisten eli glasiaalien kestoa, ja Wladimir Köppen (18461940) ja Wegener julkistivat tuloksia teoksessa Die Klimate der geologischen Vorzeit (1924).
Milankovitch määritteli kolme tekijää: maapallon pyörimisliikkeen prekessioperiodi n. 23 000
vuotta [ks. Hipparkhos], pyörimisakselin kallistuman vaihteluperiodi n. 41 000 vuotta (jota Croll
ei ollut huomioinut omissa laskuissaan) ja radan elliptisyyden vaihteluperiodi n. 100 000 vuotta
[ks. Laplace]. Paitsi että jäätiköitymisiä erottaa toisistaan selvästi lämpimämmät interglasiaalit,
niitä itseään rytmittää lievästi lämpimämmät interstadiaalivaiheet.
• Jäätiköitymisen synnyn edellytys on nimenomaan tarpeeksi kylmät kesät (tärkeä ero Milankovitchin ja Crollin mallin välillä). Maapallon vuotuisen keskilämpötilan ei tarvitse alussa
muuttua, ainoastaan vuodenaikojen eron.
• Milankovitch osoitti laskelmillaan, että Mars oli liian kylmä nestemäiselle vedelle [Marsin
’kanavista’, ks. Biot].
• Köppen jaotteli ilmastovyöhykkeitä [ks. Eratosthenes]. Rudolf Geigerin (1894-1981) 1950luvun täydentävän työn jälkeen syntyi Köppen-Geiger –jaottelu, ja Glenn Thomas Trewarthan (1896-1984) 1960-luvun panoksen jälkeen Köppen-Trewarthan –jaottelu. Näillä on mm.
selitetty taloushistoriallista kehitystä [ks. Lévi-Strauss; Landes].
Milankovitchin teoriaa epäiltiin pitkään, koska ajoitukset eivät täsmää täydellisesti [ks. Broecker].
Kun nykyinen jääkausi alkoi vajaat 3 miljoonaa vuotta sitten, jäätiköitymisiin vaikuttivat pitkään
prekessio ja pyörimisakseli. Noin 800 000 vuotta sitten tapahtui muutos, ja sen jälkeen n. 100
000 vuoden pituisia jäätiköitymisiä on erottanut n. 10 000-20 000 vuotta pitkät interglasiaalit.
Syytä muutokseen ei tiedetä. Riippumatta siitä, selittyvätkö jääkaudet laattatektoniikalla vai
jollain muulla mekanismilla, nykyinen kausi kestänee vielä kymmeniä miljoonia vuosia. Viimeisin
jäätiköityminen — jota Pohjois-Euroopassa kutsutaan Veikselin jääkaudeksi — päättyi n. 9500
eaa. Nykyinen interglasiaali on siis kestänyt 11 500 vuotta. Maapallon ilmasto alkoi kylmetä
globaalisti jo n. 6000 eaa., Suomen alueella n. 3700 eaa. (Atlanttisen lämpökauden 7200-3700
eaa. jälkeen). Uutta jäätiköitymistä saadaan odottaa vielä ehkä 3000 vuotta.
• Euroopan viimeisimmät jäätiköitymiset: Elster 475 000-370 000, Saale 238 000-128 000 ja
Veiksel 116 000-11 500 vuotta sitten. Koska Elsterin ja Saalen väli oli varsin sekavaa aikaa,
vain kolme viimeistä lukua ovat kohtuullisen luotettavia. Näin Saalen ja Veikselin välisen
Eem-interglasiaalin kesto oli 12 000 vuotta.
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• 1920-luvulla J. Harlen Bretz (1882-1981) esitti todisteita massiivisista tulvista ja jo 1925
Joseph T. Pardee (1871-1960) liitti ilmiön jäätikköjärviin. Nykyisin puhutaan jäätikköjärvien purskahdustulvista (engl. glacial lake outburst flood, GLOF).
– Jäätikköjokitulva (englannin kielessä käytetään islantilaista sanaa jökulhlaup) on läheinen ilmiö.
Milankovitchin teoria ei selitä itse jääkausia, eli miksi maapallo ajautuu ajoittain kylmään, pitkäaikaiseen tilaan (jääkausijaksoon) joka on herkkä jäätiköitymisille kymmeniä miljoonia vuosia.
Esim. hiilidioksidin [van’t Hoff ja Arrhenius] määrään vaikuttavat tulivuorten vulkaaninen toiminta sekä biosfäärin, meriveden ja rapautuvan maan kyky sitoa sitä [ks. Lyell]. Kaikki jääkaudet eivät kuitenkaan selittyne yhdellä ja samalla mekanismilla. Litosfäärilaattojen sijoittuminen
vaikuttaa usean eri prosessin kautta, ja biosfääri vaikuttaa myös albedoon [ks. Bethe].
• (1) Kun mantereet esim. keräytyvät yhteen päiväntasaajalle, suurempi osuus auringonvalosta osuu veden sijasta maahan ja — koska maan albedo on suurempi kuin veden — heijastuu
siten takaisin avaruuteen. (2) Mantereiden sijoittelu määrittää merivirrat, jotka vaikuttavat ilmastoon. (3) Mantereiden törmäykset synnyttävät vuoristoja, joiden rapautuminen
sitoo hiilidioksidia; esim. Himalaja on vaikuttanut nykyiseen jääkauteen.

9.18

Thomas Hunt Morgan 1866 - 1945

Kokeellisen genetiikan [ks. Mendel] uranuurtaja. Kromosomeja [ks. Weismann] tutkineen Morganin työryhmän muista jäsenistä tunnetuin oli Hermann Joseph Muller (1890-1967). Tärkeitä
olivat myös Calvin Bridges (1889-1938) ja Alfred Sturtevant (1891-1970). Etenkin banaanikärpäsellä (Drosophila melanogaster) tehdyt kokeet olivat tärkeitä. Morgan sai lääketieteen Nobelin
palkinnon vuonna 1933, Muller 1946.
• Vuonna 1903 Walter Sutton (1877-1916) liitti perimän kromosomeihin; koska Theodor Boveri (1862-1915) tuli itsenäisesti samaan tulokseen, puhutaan Suttonin-Boverin perimän
kromosomiteoriasta. Soluissa kromosomit esiintyvät pareittain, yksi kummaltakin vanhemmalta.
– Vuonna 1902 Boveri esitti, että syöpä [ks. Hippokrates; Berg ja Gurdon] saa alkunsa
yhdestä solusta joka alkaa jakaantua kontrolloimattomasti. Taustalla voi olla kiihdytetty jakautuminen tai jakautumista normaalisti kontrolloivan mekanismin estyminen
[ks. Woese ja Margulis].
• Vuonna 1905 William Bateson (1861-1926) päätteli kromosomien koostuvan pienemmistä
osasista, jotka Wilhelm Johannsen (1857-1927) nimesi geeneiksi vuonna 1909. Johannsen
määritteli myös geenien (perimän) ja fenotyypin (ilmiasun) välisen eron [ks. Wright, Fisher
ja Haldane].
• William E. Castle (1867-1962) oli ensimmäinen genetiikan tutkija joka hyödynsi banaanikärpästä. Ajatus tähän tuli hyönteistutkija Charles W. Woodworthilta (1865-1940).
Morgan osoitti Mendelin perimäsäännöt oikeiksi kromosomiteorian avulla: geenit olivat kromosomeissa tiettyihin paikkoihin lokalisoituneita kemiallisia yhdisteitä (The Mechanism of Mendelian Heredity, 1915). 1950-luvulla selvitettiin, että esim. ihminen saa kummaltakin vanhemmalta
23 kromosomia [2 x noin 22 000 proteiineja koodaavaa geeniä, ks. Berg ja Gurdon]. Ihmisen
somaattisissa (diploideissa) soluissa on siis 46 kromosomia, jakautuneissa (haploideissa) sukusoluissa 23. Yksi kromosomipari erottuu muista: naisella on kaksi X-kromosomia, miehellä X- ja
Y-kromosomit. Y-kromosomin eräs geeni tuottaa SRY-proteiinia, joka vaikuttaa testosteronin
[ks. Bernard] tuotantoon. Naisilla solujen toinen (satunnainen) X-kromosomi on aina ’hiljennetty’ [ks. Berg ja Gurdon].
• Eri vanhemmilta saadut vastinkromosomit sisältävät samoja tai eri alleeleja samoista geeneistä [ks. Wright, Fisher ja Haldane; Crick ja Watson]. Tähän liittyy väistyvät ja vallitsevat
ominaisuudet (ks. alla).
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• Kun X- ja Y-kromosomit eriytyivät, yksinäisempi Y-kromosomi alkoi degeneroitua kun
se ei voinut enää vaihtaa geenejä toisen kromosomin kanssa. Kuviteltiin, nykykäsityksen
mukaan väärin, että tämä johtaa miessukupuolen häviämiseen.
Morgan teki eron kahden geenitutkimuksen haaran välille. Transmissiogenetiikka selvittää ilmiasuun liittyvien geneettisten tekijöiden siirtymistä sukupolvelta toiselle; Mendelin ja Morganin
tutkimukset liittyivät juuri tähän. Kehitysgenetiikka selvittää geneettisten tekijöiden toimintaa
organismissa alkionkehityksen [ks. Buffon; Schleiden ja Schwann; Spencer ja Galton; Weismann]
aikana. Evoluutioteorian kritiikki sekoittaa usein nämä kaksi [ks. Gould]. Yksittäiset geenit liittyvät vain ilmiasuissa havaittaviin eroihin: ne eivät ole ko. ilmiasujen ’syitä’ [ks. Wright, Fisher ja
Haldane]. Kolmanneksi geenit ohjaavat myös eliöiden reaaliaikaista aineenvaihduntaa [ks. Loewi;
Calvin ja Mitchell].
• Vaikka geenien siirtyminen eteenpäin on tarkoin suojattu (digitaalinen) mekanismi, niiden
ohjaama organismin (analoginen) kehitys ja yleisemminkin toiminta riippuu myös ympäristöstä. Geenien ei siis tarvitse kuvata esim. syntyvien aivojen rakenteita tarkasti etukäteen.
Geneettinen determinismi on todellakin pelkkä myytti [ks. James].
• Hans Spemann (1869-1941), joka sai lääketieteen Nobelin vuonna 1935, havainnoi alkion
kehitykseen vaikuttavaa ’organisoijaa’ [ks. Monod ja Jacob; Dawkins; Berg ja Gurdon].
Alkionkehityksen kemiallisen ympäristön merkitystä korosti mm. Joseph Needham (19001995; esim. Chemical Embryology, 1930).
• Sturtevant: ”All that we mean when we speak of a gene for pink eyes is, a gene which
differentiates a pink eyed fly from a normal one — not a gene which produces pink eyes
per se, for the character pink eyes is dependent on the action of many other genes.”
– Toisten geenien lisäksi geenien kykyyn muokata fenotyyppiä vaikuttaa alkionkehitys ja
syntymän jälkeiset ärsykkeet, so. ympäristö laajassa merkityksessä [ks. Wright, Fisher
ja Haldane].
Morganin mielestä oli liian aikaista tutkia geenien biokemiaa tai mekanismeja, joilla ne vaikuttavat. Hän vastusti myös moraalittomana pitämäänsä evoluutioteorian [ks. Darwin] liittämistä
genetiikkaan (Critique of the Theory of Evolution, 1916). Esim. D’Arcy Wentworth Thompson (1860-1948), toinen tunnettu evoluutioteorian vastustaja, piti fysiikkaa ja kemiaa riittävinä
biologian selittäjinä [ks. Helmholtz].
• Thompson sovelsi Plateaun [ks. Sachs] saippuavaahtotutkimuksia solujen [ks. Schleiden
ja Schwann] muodostukseen (On Growth and Form, 1917). Teos vaikutti matemaattisen
biologian kehitykseen [ks. Fibonacci; Goethe; Elton; Turing]. Thompson: ”Everything is
the way it is because it got that way”.
Mutaatioiden (ks. alla) lisäksi evoluutiota ruokkii myös tekijäinvaihdunta (engl. crossing over).
Tämä Morganin löytämä rekombinaatiotyyppi luo uudenlaisia geeniyhdistelmiä ilman molekyylitason mutaatioita. Meioosissa [ks. Weismann] syntyisi vain yhdenlaisia sukusoluja, jos kromosomit vain jakautuisivat kahtia alkuperäisiin äidin ja isän puolen osiinsa. Vastinkromosomit vaihtavat kuitenkin satunnaisia geenialueita ennen toisistaan eroamista. Lisäksi, jos tarkasteltavat
geenit ovat samassa kromosomissa lähellä toisiaan, niillä on suurempi todennäköisyys periytyä
yhdessä kuin jos ne ovat kaukana toisistaan. Näiden tilastollisten kytkentöjen avulla Sturtevant
teki ensimmäisen kromosomikartan. Meioosin lisäksi myös äidin ja isän sukusolujen yhtyminen
hedelmöityksessä tuottaa rekombinaatiota.
• Meioosi on ’reilu’, eli äidin ja isän alleeleilla on yhtäsuuri todennäköisyys päätyä sukusoluihin. Sääntöön on olemassa myös poikkeuksia [ks. Wright, Fisher ja Haldane; Trivers].
Bridges oli eristänyt jo vuonna 1915 banaanikärpäsen kannan, jossa periytyi homeoottinen mutaatio: normaalisti pienet takasiivet olivat korvautuneet pääsiipien kokoisilla siivillä [alkionkehityksen modulaarisuudesta, ks. Monod ja Jacob; Dawkins]. Artikkelissa Artificial transmutations
of the gene, 192746 ) Muller osoitti, että röntgensäteilyllä [ks. Röntgen] voitiin banaanikärpä46 Science,

66, 84-87, 1927
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sen geneettisessä koodissa saada aikaan pistemutaatioita [ks. Wright, Fisher ja Haldane; Crick
ja Watson]. Kasvien jalostus [ks. Camerarius ja Hales; Darwin] muuttui aktiivisemmaksi, kun
mutaatioita alettiin tuottaa säteilyn avulla [vihreästä vallankumouksesta, ks. Haber; Borlaug].
• Ionisoiva säteily on tyypillinen mutageeninen eli mutaatioita aiheuttava ulkoinen tekijä.
Myös erilaiset kemialliset aineet ovat mutageenisiä.
• Yksittäisistä pistemutaatioista johtuvat monogeeniset ominaisuudet (esim. sairaudet) ovat
harvinaisia [polygeenisyydestä, ks. Wright, Fisher ja Haldane]. Ne voivat olla väistyviä (resissiivisia) tai vallitsevia (dominantteja): edellisessä ominaisuus vaatii mutatoituneen geenin molemmilta vanhemmilta (samanperintäisyys eli homotsygotia), jälkimmäisessä riittää
yksi mutatoitunut kopio (eriperintäisyys eli heterotsygotia).
– Vuonna 1903 em. Castle esitti, että satunnaisesti pariutuvassa populaatiossa geenistö
säilyy muuttumattomana sukupolvesta toiseen, jos mikään evoluutiotekijä ei vaikuta
niihin. Dominoiva tekijä ei siis leviä resessiivisen kustannuksella.
∗ Vuonna 1908 Godfrey sekä Harold Hardy (1877-1947) että Wilhelm Weinberg
(1862-1937) matematisoivat periaatteen, ja puhutaan Hardyn–Weinbergin (tasapaino)laista.
– Koska esim. sirppisoluanemia [ks. Pauling] on väistyvä, heterotsygoottisessa muodossa
mutaatio voi malarialta [ks. Columella; Pasteur ja Koch] suojaavana olla jopa hyödyllinen [varsinaisesta malarian vastaisesta taistelusta, ks. Mercator; Haber; Fleming].
– Sukulaisten pariutuminen keskenään lisää homotsygotiaa. Jatkuessaan sisäsiittoisuus
johtaa sukusiitosdepressioon [ks. Mercator; Westermarck].
• Seuraava askel kasvien jalostuksessa oli hyödyntää agrobakteereja [ks. Fleming] geenien
siirrossa [ks. Berg ja Gurdon].
Tumanjakautumisessa voi tapahtua myös kromosomimutaatioita, joissa kromosomin katkeamisesta seuraa häviämä, kahdentuminen, kääntymä, liittymä tai siirtymä. Kromosomistomutaatio
muuttaa usein kromosomien lukumäää; esim. trisomia tuottaa kolmannen kromosomin. Ihmisellä
kromosomi 21:n tapauksessa seurauksena on Downin oireyhtymä [ks. Broca ja Wernicke]. Toisin kuin eläimillä, kasveilla jopa kokonaisten kromosomistojen moninkertaistumiset (polyploidia)
ovat tavallisia ja usein jopa hyödyllisiä.
• Autopolyploidiassa monistuu sama kromosomisto, allopolyploidian liittyessä kasviristeymiin.
Artikkelissa Variation due to change in the individual gene (192247 ) Muller esitti, että virukset
[ks. Metšnikov ja Ehrlich] olisivat lähes paljaita geenejä, ja että niitä voitaisiin hyödyntää tutkimuksessa. Kromosomien tiedettiin koostuvan lähes yksinomaan DNA:sta ja proteiineista. Kun
Wendell Stanley (1904-1971, kemian Nobel 1946) identifioi virukset proteiiniksi (Isolation of a
crystalline protein possessing the properties of tobacco-mosaic virus, 193648 ), jo vanha virheellinen käsitys proteiineista geneettisen koodin kantajina [ks. Fischer] vahvistui [vrt. Beadle, Tatum
ja Avery]. Todellisuudessa Stanley havainnoi virionin proteiinikuorta [ks. Berg ja Gurdon].
• Solujen ulkopuolella virukset muodostavat viruspartikkeleita eli virioneja proteiinikuoren
avulla.
• Félix d’Herelle (1873-1949) löysi bakteerien omat virukset, bakteriofagit (Sur un microbe
invisible antagoniste des bacilles dysentériques, 191749 ). Ne mahdollistavat lääketieteellisen
faagiterapian [ks. Fleming].
– Toinen bakteriofagien tutkija, Frederick W. Twort (1877-1950), ei ollut varma löytönsä
merkityksestä.

47 The

American Naturalist, 56, 32-50, 1922
81, 644-645, 1936
49 Comptes Rendus de l’Académie des Sciences de Paris, 165, 373–5, 1917
48 Science,
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– Vaikka bakteriofagit (’faagit’) voivat olla sekä RNA- että DNA-pohjaisia, useimmat
ovat jälkimmäisiä. Siten niiden integroituminen isäntäsolun genomiin [ks. Beadle, Tatum ja Avery] on helpompaa kuin aina RNA-pohjaisilla retroviruksilla [ks. Monod ja
Jacob].
Kromosomien päitä suojaavat telomeerit lyhenevät jokaisessa solujakautumisessa, mikä asettaa
jakautumisten lukumäärälle ylärajan. Vuonna 1961 Leonard Hayflick (s. 1928) laski, että ihmisen
maksimi-ikä olisi tällä perusteella n. 120 vuotta. Vuoden 2009 lääketieteen Nobelin palkinto
myönnettiin telomeerien toiminnan tutkimuksesta.

9.19

Otto Loewi 1873 - 1961

Farmakologi, jonka ansiosta ymmärrettiin kemikaalien merkitys hermosignaalien etenemisessä
neuronien välisten synapsien yli [ks. Cajal ja Sherrington]. Loewi jakoi vuoden 1936 Nobelin lääketieteen palkinnon yhdessä Henry Dalen (1875-1968) kanssa. Välittäjäkemikaalien (engl. neurotransmitter) lisäksi puhutaan neurohormoneista, sillä aineet muistuttavat hormoneja [ks. Bernard]; jotkut aineista jopa toimivat molempina. Walter Bradford Cannon (1871-1945) oli merkittävä varhainen hormonien tutkija. Loewi tutki myös eläinten proteiinien [ks. Berzelius; Sachs;
Fischer] synteesiä, johon vitamiinit liittyivät.
• Jo 1800-luvulla tunnistettuja, verenkierron avulla elimistöä ohjaavia, proteiineja olivat mm.
testosteroni, kilpirauhashormonit [ks. Bernard; Sachs] ja adrenaliini [ks. Bernard]. Sekretiinin löytänyt Ernest Starling (1866-1927) nimesi aineet hormoneiksi (kreik. hormon, kiihdyttää) vuonna 1905. Hormoneja erittävät umpirauhaset (engl. endocrine gland) aivojen
[ks. Penfield ja Sperry] antamien signaalien ohjaamina. Munuaiset ja maksa hajottavat
niitä.
– Umpirauhasia ovat haima, kilpirauhanen, käpyrauhanen, lisämunuaiset ja sukupuolirauhaset [ks. Weismann]. Lisäksi hormoneja erittävät etenkin maha ja suolisto ja
jossain määrin lähes kaikki solut.
– Aivojen umpirauhasta, aivolisäkettä (pituitary gland), ohjaa hypotalamus omilla hormoneillaan.
• Neuraalisen koodin vaatimat synaptiset muutokset [ks. Kandel ja Tulving] voidaan toteuttaa vain kemiallisesti toimivassa synapsissa. Kemiallinen synapsi välittää informaation
lisäksi myös hyödyllistä kohinaa [ks. James].
Vuosisadan alussa Loewi osoitti, että eläimet syntetisoivat tarvitsemansa proteiinit aminohapoista. Kasvit eivät siis valmista kaikkia monimutkaisia aineita eläinten puolesta. Koska entsyymit
[ks. Fischer] ovat proteiineja, eläimet pystyvät syntetisoimaan niitäkin, varsinkin jos prosessissa
tarvittavia vitamiineja on saatavilla.
• James B. Sumner (1887-1955) ja John H. Northrop (1891-1987) osoittivat entsyymien olevan proteiineja; he jakoivat vuoden 1946 kemian Nobelin palkinnon virustutkija Wendell
M. Stanleyn (1904-1971) kanssa.
• Archibald Garrod (1857-1936) teki ensimmäisen havainnon taudista, joka oli seurausta tietyn entsyymin perinnöllisestä puutoksesta (Inborn Errors of Metabolism, 1909). Puutostaudit voivat siis johtua muustakin kuin puutteellisesta ravinnosta.
F. Gowland Hopkins (1861-1947) löysi vitamiineiksi myöhemmin nimetyn ravinnelisän (Feeding
experiments illustrating the importance of accessory factors in normal dietaries, 191250 ). Orgaanisina aineina ne eroavat epäorgaanisista kivennäisaineista [ks. Sachs]. Eläimet pystyvät syntetisoimaan osan vitamiineistakin, mutta lajien välillä on eroja. Esimerkiksi ihmisellä C-vitamiinia
valmistava geeni on ’rikkoutunut’. Monipuolinen ravinto takaa ihmisille tarvittavien vitamiinien
saatavuuden; vain D-vitamiini on osittainen poikkeus [ks. Leakeyt; Cavalli-Sforza]. Aikoinaan
länsimaissakin yleinen riisitauti [ks. Bentham] johtui usein juuri D-vitamiinin puutteesta.
50 Journal
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• Hopkins korosti biokemian dynaamista luonnetta, aineiden muuttumista toisiksi erilaisia
metaboliareittejä pitkin [ks. Calvin ja Mitchell]. Hän jakoi vuoden 1929 lääketieteen Nobelin palkinnon myös vitamiineja tutkineen Christiaan Eijkmanin (1858-1930) kanssa.
• Mm. C-vitamiinin löytänyt Albert Szent-Gyorgyi sai Nobelin lääketieteen palkinnon vuonna 1937. Vuosisadan alun naparetkillä oli vielä kärsitty keripukista, koska sitrushedelmien
positiivinen vaikutus [ks. Boerhaave] oli päässyt unohtumaan.
• Riisitaudin pehmentämä luusto tuotti naisilla lantion luiden epämuodostumista mikä johti
syntyvien vauvojen aivovaurioihin [ks. Broca ja Wernicke]. Tauti siis pahensi jo ennestään
vaikeaa synnytystä [ks. Leakeyt].
• Esim. tiamiinin [B1 -vitamiinin, ks. myös Cajal ja Sherrington] puutteesta johtuvan beriberin taustalla on usein kehittyvien maiden yksipuolisesti riisiin perustuva ruokavalio. Sama
pätee A-vitamiinin [ks. Hodgkin ja Huxley] puutteesta johtuvaan sokeuteen [ks. Berg ja
Gurdon]. Maissiin liittyy niasiinin (B3 -vitamiinin) puutteesta johtuva pellagra.
Vuonna 1906 Dalen löytämää oksitosiinin (engl. oxytocin) pidettiin pitkään vain äitiyteen liittyvänä hormonina, so. synnytyksen käynnistäjänä ja rintamaidon tuottajana [maidosta, ks. Pasteur
ja Koch]. Nyt sen ajatellaan vaikuttavan myös laajemmin [ks. Hamilton ja Williams; Symons ja
Buss]. Vaikka oksitosiini on myös välittäjäkemikaali, sitä (ja vastaavia muita aineita) ei vielä
osattu liittää hermosoluihin.
• Äidin ensimmäisten päivien aikana erittämä ensimaito (engl. colostrum) on erityisen arvokasta vauvalle (lehmien kohdalla puhutaan ternimaidosta).
• Rintamaidon glutamaatti tuottaa umami-makua ja on tärkeä hermoston välittäjäaine.
• Osa rintamaidon ravinteista kohdentuu vauvan suoliston bakteereille [ks. Medawar ja Burnet].
Loewin artikkelissa Über humorale Übertragbarkeit der Herznervenwirkung, I (192151 ) esittämät
tulokset kiertäjähermon erittämästä aineesta (asetyylikoliini) aktivoivat tutkimusta, jota Dale ja
Loewi jatkoivat omilla tahoillaan. Esim. vuonna 1929 Loewi osoitti kuraren [ks. Bernard] estävän hermosignaaleja välittävän kemikaalin toiminnan. Useat neurofysiologit vastustivat ajatusta
kemikaalien merkityksestä etenkin aivojen neuronien toiminnassa. Välittäjäaineiden olemassaolo
tekeekin aivotoiminnan tutkimuksesta vaikeampaa kuin toivottiin. Aivojen hermosolujen toimintaa tukevat erilaiset gliasolut ovat monimutkaistaneet tilannetta entisestään. Tästä huolimatta
psykofarmakologia tuli 1950-luvulta lähtien auttamaan monia psykiatrisia potilaita [ks. Watson].
• Yksi gliasolujen tyyppi, tähtisolut eli astrosyytit, ohjaavat synapsien syntyä ja poistavat
niistä välittäjäkemikaalit signaalin jälkeen. Ne ohjaavat myös aivojen verenkiertoa ja jopa
uusien hermosolujen syntyä kantasoluista [ks. Weismann].
• Vain n. 1% neuroneista käyttää sähköistä menetelmää synapsien ylitykseen; muut käyttävät
jotain noin sadasta erilaisesta kemikaalista. Myös kaasut voivat toimia välittäjäaineina;
näin mm. muistin [ks. Kandel ja Tulving] toiminnassa.
• Bernard Katz (1911-2002) osoitti, että sähköinen hermosignaali [ks. Helmholtz; Hodgkin
ja Huxley] muuttui kemialliseksi ja takaisin sähköiseksi riittävän nopeasti synapsia ylitettäessä.
Cannon tutki adrenaalin vaikutuksia (Bodily Changes in Pain, Hunger, Fear and Rage, 1915).
Tässä yhteydessä hän kuvasi taistele tai pakene –reaktion [fight-or-flight, ks. Penfield ja Sperry]. Sitä kutsutaan myös akuutiksi stressivasteeksi; termi stressi on Hans Selyen (1907-1982)
lanseeraus vuodelta 1936. Kroonisena stressi on haitallista (sydämestä ja stressistä, ks. alla), ja
psykososiaalisen stressin yhteydessä voidaan puhua sosiaalipsykiatriasta [ks. Watson]. Toisaalta
normaalin elämän haasteellisuus on jopa hyödyllistä [ks. Mill; Dewey; Lewin ja Heider; Kandel
ja Tulving].
• Lisämunuaisten erittämät stressihormonit, esim. kortisoli ja adrenaliini, synnyttävät kehossa hälytystilan, jota maksan erittämä sokeri tukee. Nykyisyydessä elävät eläimet palautu51 Pflügers
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vat hälytystilasta lepotilaan [rest-and-digest, ks. Cajal ja Sherrington] tulevaisuudesta huolehtivaa ihmistä nopeammin. Palautumiskyvyn, resilienssin, lisäksi stressin vähentämiseen
liittyy (pidemmällä aikavälillä) antihauraus eli kyky oppia [ks. Lorenz ja Mandelbrot].
– Ihminen kykenee vastaamaan esim. kylmyyden tuottamaan stressiin vaatteilla ja asumuksilla [ks. Buffon].
• Haasteiden hyödyllisyyttä kuvasi jo Yerkes-Dodsonin laki. Sen esittivät Robert M. Yerkes
(1876-1956) ja John D. Dodson (1879-1955) artikkelissa The relation of strength of stimulus
to rapidity of habit-formation (190852 ). Yerkes tutki myös kädellisiä [ks. Boas ja Landtman].
Haiman erittämä insuliini muuttaa veren sokeria varastoaineiksi; sen puute aiheuttaa diabetesta
[ks. Hippokrates; Calvin ja Mitchell; kansanterveystieteestä, ks. Fisher ja Keynes]. Sukupuolihormonit kuten testosteroni [ks. Bernard; Morgan] ovat oma lukunsa; ensimmäinen estrogeeni
löytyi vuonna 1929. Teoksessa The Wisdom of the Body (1932) Canon käsitteli hormoneihin liittyvää homeostaasia [termi jonka hän keksi itse; ks. Bernard] laajemminkin. Kasvihormonit ovat
asia erikseen.
• Frederick G. Banting (1891-1941) ja Charles H. Best (1899-1978) löysivät — John J. R.
Macleodin (1876-1935) tuella — insuliinin (The internal secretion of pancreas, 192253 ).
Banting ja Macleod jakoivat vuoden 1923 lääketieteen Nobelin palkinnon.
• Cannon pyrki jopa soveltamaan homeostaasia koko yhteiskunnan tasolla [ks. Shannon ja
Wiener]. Hän esim. näki urheilun sotimisen korvikkeena [ks. Lorenz ja Tinbergen; vrt. Leslie
ja Baron-Cohen].
• Kasvihormoneilla on usein moninaisempia vaikutuksia kuin eläinhormoneilla. Esimerkiksi
auksiinilla, jonka Fritz Kögl (1897-1959) tunnisti ja nimesi, on kaupallisesti merkittävä
kyky laukaista eräiden hyötykasvien hedelmien kehittyminen ilman pölytystä.
– Auksiini liittyi myös [Darwinin] tutkimuksiin kasvien valohakuisuudesta. Erwing Bünning (1906-1990) osoitti kasvien vuorokausirytmin geneettiseksi (Die endogene Tagesperiodik als Grundlage der photoperiodischen Reaktion, 1936)).
Edellä kuvatut aineet välittävät signaaleja organismien sisällä [informaatioteoriasta, ks. Shannon ja Wiener]. 1950-luvulla löydettiin ’ulkoisia hormoneja’, joilla ainakin eläimet vaikuttavat
toistensa käyttäytymiseen, ja jotka nimettiin feromoneiksi (kreik. pherein, kantaa). Suurin osa
organismien välisestä signaloinnista perustuu kuitenkin toisenlaisiin mekanismeihin [ks. Maynard
Smith; Dawkins].
• Edes organismin sisäinen signalointi ei aina perustu täysin yhteiseen intressiin [ks. Trivers],
ja organismien välinen signalointi on vieläkin haastavampaa.
Cannon kirjoitti ruoan mekaanisesta prosessoinnista (The Mechanical Factors of Digestion, 1911).
Toisenvaraisilla eläimillä [ks. Sachs] ruoan pilkonta tarjoaa suhteellisen yksinkertaisia molekyylejä
kuten aminohappoja, nukleiinihappoja, hiilihydraatteja ja lipidejä; tästä alkaa aineenvaihdunta
[ks. Aristoteles; Bernard]. Teoksessa A Biometric Study of Basal Metabolism in Man (191954 )
Francis G. Benedict (1870-1957) loi kaavan ihmisen perusaineenvaihdunnalle (engl. basal metabolic rate, BMR). Merkittävä energiankuluttaja on lihasjänteys eli -tonus (engl. muscle tone), ja
etenkin ihmisellä myös aivoilla on merkitystä [ks. Hodgkin ja Huxley; Drake]. Aineenvaihduntaa
mitataan hapen kulutuksella [ks. Lavoisier] tai hiilidioksidin tuotolla [ks. Fischer]. Sitruunahappokierron löytyminen ja selittäminen vei aineenvaihdunnan tutkimuksen aivan uudelle tasolle
[ks. Calvin ja Mitchell].
• Aineenvaihduntaa on kahta tyyppiä: (1) anabolisessa metaboliassa yksinkertaisista molekyyleistä valmistetaan monimutkaisia yhdisteitä energian avulla ja (2) katabolisessa metaboliassa monimutkaisia molekyylejä pilkotaan energian luomiseksi [ATP:stä, ks. Calvin ja
Mitchell]. Metaboliaa ohjaavat hormonit, vitamiinit, hivenaineet ja mm. kasvutekijät.
52 Journal
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– Anabolinen metabolia on erityisen tärkeä eliön kasvuvaiheessa, mutta tarpeen läpi
elämän. Eniten energiaa kuluu moninaisten proteiinien valmistukseen aminohapoista.

• Archibald V. Hill (1886-1977) sai vuoden 1922 lääketieteen Nobelin palkinnon osoitettuaan
että hermoimpulssit lämmittävät lihaksia; myös sydän on lihas [ks. Harvey]. Hän jakoi
palkinnon lihasten maitohappotuotantoa tutkineen Otto Meyerhofin [ks. Calvin ja Mitchell]
kanssa.
– Hemoglobiini kuljettaa happea [ks. Bernard] ja vuonna 1897 Karl Mörner (1854-1917)
teki ensimmäiset havainnot myoglobiinista joka varastoi happea lihaksiin. Tämän proteiinin tutkimus pääsi vauhtiin vasta 1930-luvulla [ks. Pauling].
• Ihmisellä kulttuuri on vaikuttanut ruoansulatuselimistöön [ks. Leakeyt].
Hengissä pysyäkseen ihminen tarvitsee noin neljänneksen enemmän energiaa kuin mitä BMR
on. Lisäämällä fysikaalinen aktiviteettitaso (esim. ruoan hankintaan tarvittava työ) saadaan
energian kokonaiskulutus. YK:n ruokaturvasuositus on 2100 kilokaloria vuorokaudessa, mikä
vastaa noin 100 W:n tehoa [nälänhädistä, ks. Hammurabi; Boccaccio; Boerhaave; Malthus ja
Ricardo]. Varhainen aliravitsemuksen tutkija oli Ancel Keys (1904-2004). Syömisen tahallinen
rajoittaminen ei ihmisellä pidennä elinikää, vaikka Clive M. McCay (1898-1967) näin esittikin
(Prolonging the life span, 193455 ). Sen sijaan ylensyönti on kiistaton terveysriski [ks. Comte;
Fisher ja Keynes; Fleming]. Koska työn fyysinen raskaus on vähentynyt [ks. Daniel Bell], myös
ruoan tarjoaman energian tarve on vähentynyt. Ruokahalua ja elimistön energiankäyttöä säätelee
kylläisyyshormoni leptiini, joka löydettiin vasta vuonna 1994.
• Jo BMR on naisilla alhaisempi kuin miehillä, ja naisia suojaa aliravitsemukselta myös
korkeampi suhteellinen rasvaosuus.
• Koska aliravitsemus vaikuttaa lasten kasvuun, pituutta [ks. Wright, Fisher ja Haldane]
voidaan käyttää sen indikaattorina.
Max Kleiber (1893-1976) esitti perusaineenvaihdunnan tehon P ja eläimen massan m välille
nyt nimeään kantavan lain, P ∝ m3/4 (Body size and metabolism, 193256 ). Koska eksponentti
on vakio, kyseessä on potenssilaki (engl. power law). Ilmiöön liittyy skaalaetu [ks. Smith; Mill;
Simmel]: massan kymmenkertaistuessa kulutus kasvaa vain 5.6 (103/4 ) kertaiseksi. Siihen liittyvät
myös potenssilakijakaumat [ks. Marshall] ja fraktaalit [ks. Bjerknes ja Richardson]. Kyseessä ei
kuitenkaan ole mikään tarkka luonnonlaki.
• Log-log –graafina datapisteet muodostavat suoran, jonka kulmakerroin on kaavan eksponentti.
• Jaromír Korčák (1895-1989) yhdisti potenssilakijakaumat etenkin maantieteellisiin ilmiöihin (Deux types fondamentaux de distribution statistique, 193857 ). Esimerkkejä löytyy myös
esim. geofysiikasta [ks. Oldham ja Mohorovičíc].
Muussa fysiologiassa August Krogh (1874-1949, lääketieteen Nobel 1920) tutki kuinka lähellä
hiussuonten tulee olla jotta hemoglobiinin [ks. Bernard] kuljettama happi pääsee diffundoitumaan soluihin (The Respiratory Exchange of Animals and Man, 1916). Krogh havaitsi myös
korrelaation yksinkertaisten merieliöiden koon ja veden happipitoisuuden välillä [ks. Lyell]. Lisäksi hän tutki hyönteisten lentoa oppilaansa Torkel Weis-Foghin (1922-1975) kanssa [linnuista,
ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin]. John William Trevan (1887-1956) kehitti menetelmää mitata aineiden myrkyllisyyttä (The error of determination of toxicity, 192758 ). Mittayksikkö LD50
tulee häneltä.
• Kaupunkien infrastruktuuria [ks. Simmel; Borlaug; Milgram] voidaan pitää verisuonille
analogisena ilmiönä.
55 The
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• Antoine Magnan (1881-1938) oli esittänyt, että ”hyönteisten lentäminen ei ole mahdollista”
(Le Vol des Insectes, 1934).
• Vuonna 1973 Weis-Fogh selitti pienimpien hyönteisten lentokykyä, ja nykyään myös kimalaisen lento osataan selittää. Hyönteiset pystyvät pienen kokonsa puolesta hyödyntämään
niille ilmenevää ilman viskositeettia [ks. Newton; Euler; Brunel; Maxwell] jopa määrin, että
pienimpien lajien on jopa sanottu uivan ilmassa.
• Siipien nopean liikkeen tuottama kitka varaa esim. kimalaiset positiivisella sähkövarauksella, jota hyödynnetään kukkien kanssa toimittaessa [ks. Camerarius ja Hales; Lorenz ja
Tinbergen]. Daniel Robertin ryhmän koejärjestelyä tämän osoittamiseksi kuvataan artikkelissa Detection and learning of floral electric fields by bumblebees (201359 ).
Artikkelissa The James-Lange theory of emotion: A critical examination and alternative theory
(192960 ) Cannon korosti kognitiivisten tekijöiden merkitystä myös tunteissa [vrt. James]. Puhutaan Cannonin-Bardin tunneteoriasta, koska Philip Bard (1898–1977) täydensi työtä artikkelilla
On emotional experience after decortication with some remarks on theoretical views (193461 ).
Taustalla oli näkemys, että Jamesin postuloimat kehon muutokset ovat hitaita eivätkä — ainakaan yksinään — mahdollista riittävän tarkkaa tunteiden erottelua [ks. Westermarck; Ekman].
Cannonin-Bardin teoria erotti tunnereaktion ja tunnekokemuksen toisistaan jyrkemmin kuin
1960-luvulta alkaen kehittynyt kognitiivinen tunnearvioteoria [ks. Damasio].
• Kehon muutosten erot eri tunteissa kärsivät puutteellisesta erottelukyvystä (engl. discriminant validity). Hypoteeseja testatessa se on osa laajempaa psykometristen ym. mittareiden rakennevaliditeettia (construct validity). Tällainen tilastotieteellinen [ks. Lewin ja
Heider; Wright, Fisher ja Haldane] tarkastelu on tyypillistä myös esim. persoonallisuuden
tutkimuksessa [ks. Maslow; Symons ja Buss].
– Yhtäpitävyysvaliditeetti (convergent validity) vaatii että samat muutokset liittyvät
aina samaan tunteeseen. Lääketieteellisessä tutkimuksessa rakennevaliditeettiin lasketaan myös kyky erottaa ryhmiä toisistaan (known group validity).
Artikkelissa Emotions as the cause of rapid and sudden death, 193662 ) Nathaniel Shurtz Yawger
käsitteli voimakkaiden tunteiden kykyä vaikuttaa sydämeen [ks. Spencer ja Galton]. Artikkelissa ’Voodoo’ death (194263 ) Cannon käsitteli samaa asiaa [voodoosta, ks. Mercator]. On osoitettu, että stressin tuottama adrenaliini voi irrottaa valtimoiden seinämiin sepelvaltimotaudissa
kertynyttä plakkia, jolla on verenkierrossa tuhoisia seurauksia. Plakin kertymistä edesauttavat
elintavat [ks. Hippokrates; Fisher ja Keynes] ja mahdollisesti myös (psyko)sosiaalinen stressi.
• Stressiin liitettyjä psykosomaattisia ilmiöitä on tutkittu vähemmän tieteellisesti psykoanalyysin [ks. Freud] keinoin; Georg W. Groddeck (1866-1934) mainitaan usein alan pioneerina.
• Vuonna 1903 Willem Einthoven (1860-1927) kehitti sydämen tutkimukseen elektrokardiografian (EKG); hänelle myönnettiin lääketieteen vuoden 1924 Nobelin palkinto [EEG:stä,
ks. Hodgkin ja Huxley]. 1910-luvulla George R. Mines (1886-1914) tutki sydämen sähköfysiologiaa ja etenkin kammiovärinää, erityisen vakavaa rytmihäiriötä. Hän kuoli tehdessään
kokeita omalla sydämellään.
• Sydämen tutkimukseen alettiin soveltaa esim. katetrointia ja ultraäänikuvausta [kaikuluotauksesta, ks. Hertz]. 1950-luvulla sydänkeuhkokone mahdollisti sydämen pysäyttämisen
leikkauksen ajaksi. Tyypillisesti korjattiin synnynnäisiä reikiä sydämen eteisen ja kammion
väliseinässä. Veren kokkaroituminen leikkauksen aikana estettiin sitä ohentavalla hepariinilla.
– 1960-luvulla aloitettiin sepelvaltimotaudin hoito ohitusleikkauksilla. 1970-luvulla leikkauksia korvattiin jo pallolaajennuksilla. Eteis-kammiokatkoksen hoitoon saatiin sisäiset sydämentahdistimet 1960-luvulla. 1980-luvulla oli jo sisäisiä defibrillaattoreita
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rytmihäiriöiden korjaamiseen. 1960-luvulla aloitetut sydänsiirrot kärsivät siirrettävien
sydänten vähyydestä [elinsiirroista, ks. Medawar ja Burnet]. Keinotekoisia sydämiä ja
muitakin elimiä kehitetään.

9.20

Vilhelm Bjerknes 1862 - 1951 ja Lewis Fry Richardson
1881 - 1953

Meteorologian [ks. Dalton; Henry; Maury] uranuurtajia [geotieteistä, ks. Oldham ja Mohorovičíc].
• William H. Dines (1855-1927) oli varhaisia ilmakehän lämpöbudjetin tutkijoita (The heat
balance of the atmosphere, 191764 ). Nykyisin ilmakehän yleisiä energiavirtauksia havainnollistetaan Kevin E. Trenberthin (s. 1944) mukaan nimetyillä Trenberthin diagrammeilla.
Bjerknes johti tutkijaryhmää, jonka matalapaineita [ks. Spencer ja Galton] ja säärintamia koskeva tutkimus 1920-luvulla muodosti yhden alan virstanpylväistä. Samalla sateenkin teoria kehittyi
[ks. van der Waals; Lewis ja Langmuir].
• Bjerknes teki yhteistyötä myös poikansa Jacobin [ks. Stommel] kanssa.
Richardson määritteli hydrodynaamisen [ks. Brunel] yhtälöryhmän, jota yhä vieläkin käytetään
ilmakehän prosessien mallintamiseen (Weather Prediction by Numerical Process, 1922). Ajan
teknologia ei vielä mahdollistanut yhtälöiden todellista hyödyntämistä, mutta Richardsonin idea
maanpinnan jakamisesta tuhansiin osiin ja 64 000 ihmisestä yhtäaikaisesti laskemassa yhtälöitä
ennakoi modernia ’numeronmurskausta’. Myöhemmät meteorologiset simulaatiot tulivat paljastamaan deterministisen kaaoksen olemassaolon [ks. Lorenz ja Mandelbrot].
• Herman Hollerith (1860-1929) oli kehittänyt reikäkorttiteknologian [ks. Babbage] Yhdysvaltain vuoden 1890 väestölaskentaan [tietokoneista, ks. Turing; von Neumann].
1930-luvulla käyttöön otetut radioluotaimet [ks. myös Rabi ja Purcell] tuottivat ensimmäiset
tiedot ilmakehän kerroksista troposfääri, stratosfääri, mesosfääri, termosfääri ja eksosfääri. Léon
P. Teisserenc de Bort (1855-1913) nimesi kaksi ensimmäistä. Vuonna 1914 häneltä julkaistiin
postuumisti satojen lentojen laajuinen tutkimus ilmakehän lämpötilasta ja paineesta aina 14 km
korkeudelle asti. Kelvin-aallot tunnettiin jo sekä ilmakehässä että valtamerissä, ja Chapman [ks.
Lewis ja Langmuir] mallinsi ilmakehän vuoksi-luodeilmiötä (engl. atmospheric tides), joka on
analoginen merten vuorovedelle [ks. Newton; Laplace; Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin].
• Vilho Väisälä (1889-1969) tunnetaan sääluotaimien kehittämisestä.
• Kelvin-aaltojen tapaan Carl-Gustaf Arvid Rossbyn (1898–1957) vuonna 1939 määrittelemät ja nimeään kantavat planetaariset aallot juontuvat planeetan pyörimisliikkeestä.
(1) Troposfääri (n. 0-15 km) eli tavallisimmat sääilmiöt sisältävä alailmakehä yltää nk. tropopaussiin, joka on navoilla n. 7 km ja päiväntasaajalla n. 18 km korkeudessa. Pääosa pilvistä
esiintyy troposfäärin alemmissa osissa, alimmat vain noin kilometrin korkeudessa. Lämpötilan
lasku korkeuden mukana synnyttää ylöspäin suuntautuvia ilmavirtauksia [ks. Varenius; Halley].
• Troposfäärin alin osa on nk. planetaarinen rajakerros, jonka paksuus vaihtelee mutta on
luokkaa 2 km. Sitä kutsutaan myös sekoituskerrokseksi, koska tuuli on pyörteistä ja pienhiukkaspitoisuudet tasaisesti sekoittuneita. Koska sekoittumisen taustalla on lämpimän
ilman nousu, puhutaan myös konvektiivisesta rajakerroksesta.
• Troposfäärin yläosan suihkuvirtaukset (engl. jet streams), jotka vaikuttavat lentoliikenteeseen, syntyvät napapyörteen (ks. alla) vaikutuksesta. Voimakkain on polaarinen suihkuvirtaus. Virtausten lyhyet aallot liittyvät matalapaineisiin, pitkät aallot suursäätilaan.
64 Quarterly
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• Troposfääri on maapallon suurin metaanin nielu hapettaessaan sitä hiilidioksidiksi ja vedeksi. Sen ansiosta metaanin elinikä ilmakehässä on vain noin 11 vuotta. Mekanismi toimii ylempänäkin sen verran, että alla mainitut stratosfäärin ja mesosfäärin pilvet saavat
vetensä.
• Kosmisen säteilyn tuottamaa sekundaarisäteilyä tavataan etenkin troposfäärin yläosissa ja
stratosfäärin alaosissa [ks. Hess].
(2) Stratosfäärissä (n. 15-50 km) ilman kylmeneminen korkeuden funktiona lakkaa otsonikerroksen absorboidessa auringon ultraviolettisäteilyä, ja lämpötila alkaa jopa nousta mesosfääriä
lähestyttäessä. Vaikka otsonin tuotto on voimakkainta päiväntasaajalla, sitä kulkeutuu myös
kohti napa-alueita. Stratosfääri on helmiäispilvien (n. 16-32 km) aluetta.
• Lämpötilagradientin muutos pysäyttää ylöspäin suuntautuvan ilmavirtauksen; tällä on perusteltu sitä, että tulivuorenpurkauksen tuottama materiaali ei läpäisisi stratosfääriä (mutta ks. alla).
– William Jackson Humphreys (1862-1949) selitti tulivuorten ilmastovaikutusta [ks.
Franklin; Alvarez] aerosoleilla [ks. van der Waals] jotka nousevat stratosfääriin (Volcanic dust and other factors in the production of climatic changes, and their possible
relation to ice ages, 191365 ). Tutkimusta jatkoi J. Murray Mitchell (1928-1990) ja
etenkin Lamb [ks. Broecker].
• Otsonikerros löydettiin vuonna 1913. Chapman käynnisti otsonin synnyn tutkimuksen (On
ozone and atomic oxygen in the upper atmosphere, 193066 ). Gordon M. B. Dobson (18891976) oli mukana määrittelemässä uudenlaista stratosfääristä otsonia korkeimmille leveysasteille kuljettavaa kiertoa, jota ajaa em. Rossby-aallot; kyse on siis eri asiasta kuin Hadleyn solussa [ks. Halley].
– Myöhemmin on puhuttu Brewerin–Dobsonin kiertoliikkeestä, koska Alan W. Brewer
(1915-2007) tutki vesihöyryä tässä samaisessa kierrossa.
• Talvisin ilman virtaus navoille synnyttää 10–80 kilometrin korkeuteen napapyörteen [ks.
Maury; Coriolis-voimasta, ks. Doppler ja Foucault]. Se voi estää otsonia sisältävän lämpimän ilman pääsyn navoille, ja näin kylmenevän ilman synnyttämät helmiäispilvet auttavat
myös otsonia tuhoavia kemikaaleja [ks. Broecker] työssään. Koska pohjoinen napapyörre
on herkempi purkautumaan kuin eteläinen, lämpötila ei tavallisesti laske yhtä matalaksi
kuin Antarktiksen yllä.
– Suomen talvi 2019-2020 oli leuto koska napapyörre ei purkautunut; samalla syntyi
harvinainen ’otsoniaukko’ myös pohjoiselle pallonpuoliskolle.
• Christian E. Junge et al. löysi rikkihappopisaroista koostuvan stratosfäärin aerosolikerroksen, joka tarjoaa faasimuutoksille [ks. van der Waals] tarpeellisia tiivistymisytimiä (A
world-wide stratospheric aerosol layer, 196167 ). Rikkiyhdisteitä purkautuu sekä tulivuorista
että syntyy ihmisen toiminnan kautta [ks. Broecker].
(3) Mesosfääriin (n. 50-90 km) kuuluvat valaisevat yöpilvet (engl. polar mesospheric clouds).
Siellä pilvien tiivistymisytimiä tarjoavat ainakin mikrometeoriitit; tähdenlennot [ks. Biot] ovatkin
mesosfäärin ilmiö. Ilman kylmeneminen ylöspäin mentäessä jatkuu.
• On esitetty, että tulivuorenpurkausten tuottamia aerosoleja pääsisi sittenkin mesosfääriin
asti [ks. Broecker].
(4) Termosfääri (n. 90-500/1000 km) lasketaan osittain jo avaruudeksi; aerodynamiikkaan liittyvä Kármánin raja on n. 100-120 km:ssä [ks. Goddard]. Vaikka lämpötila alkaa nousta auringon
säteilyn ansiosta, ilma on jo hyvin harvaa eikä lämmöstä voi puhua [ks. Black ja Watt; Thompson].
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• Termosfäärin alaosa — ja lievemmin myös mesosfääri — ionisoituu auringon valossa, ja
tämä synnyttää ionosfäärin [ks. Wolf; Hertz; Lewis ja Langmuir].
(5) Eksosfääri, joka alkaa 500-1000 km korkeudessa, koostuu lähinnä vain vedystä ja heliumista.
Maanjäristyksiin [ks. Oldham ja Mohorovičíc] oli jo liitetty potenssijakaumat [ks. Marshall;
Simmel; Loewi], ja Richardson tutki vastaavasti myös sotia [ks. Clausewitz] (Variations of the
frequency of fatal quarrels with magnitude, 194868 ). (1) Sotien intensiteetit jakautuvat siten, että
tuhoisat sodat ovat paljon todennäköisempiä kuin normaalijakaumassa [ks. Bernoulli ja Bayes].
Potenssijakaumat ovat tällä tavalla paksuhäntäisiä. (2) Sotien ajoitus on satunnaisesti, mikä
tarkoittaa että lyhyitä rauhanaikoja on huomattavasti enemmän kuin pitkiä: sodat muodostavat
ryppäitä [puhutaan Poissonin prosesseista; ks. Gauss]. Näin 1900-luvun alkupuolen kaksi maailmansotaa [ks Fisher ja Keynes] eivät todista, että sodat olisivat lisääntymässä tai muuttumassa
aikaisempaa tuhoisammiksi [ks. Keeley; Jackendoff ja Pinker].
• R. D. Clarke oli osoittanut, että saksalaisten pommituksissa Englannin kaupungeissa nähty
klusteroituminen oli harhaa (An application of the Poisson distribution, 194669 ). Tämä
klusteri-illuusio on sukua hahmonhaulle [ks. Hume; Sperber ja Boyer].
– William Feller (1906-1970): ”To the untrained eye, randomness appears as regularity
or tendency to cluster” (An Introduction to Probability Theory and Its Applications,
Vol. 1, 1950).
• Richardson julkaisi aiheesta myös teoksen Statistics of Deadly Quarrels (1960). Sotia oli
(myös tilastolliselta kannalta) tutkinut P. Quincy Wright (1890-1970) teoksessa A Study of
War (1942).
Potenssijakaumiin liittyy fraktaalit, ja tutkiessaan vuonna 1961 valtioiden välisten rajojen pituutta Richardson pohjusti aihetta myös suoremmin. Vastaavasti taloustieteessä kehittyivät nk.
Lévy-prosessit [ks. Simon ja Arrow] ennen modernia fraktaalien teoriaa [ks. Lorenz ja Mandelbrot].
• N. F. Helge von Koch (1870-1924) oli määritellyt nimeään kantavan fraktaalikäyrän vuonna
1904, ja Wacław F. Sierpiński (1882-1969) oli keksinyt niitä lisää 1910-luvulla.

9.21

Robert Goddard 1882 - 1945

Insinööri, joka johti rakettiyhtälön [ks. Tesla] itsenäisesti vuonna 1912, kuvasi rakettien toiminnan perusteet teoksessa A Method of Reaching Extreme Altitudes (1919) ja laukaisi ensimmäisen
tutkimusinstrumentteja kantavan raketin vuonna 1929.
• Myös Konstantin Tsiolkovski (1857-1935) esitti oman rakettiyhtälön (venäjänkielisessä teoksessa) vuonna 1903. Hermann Julius Oberth (1894-1989) esitti omansa vuonna 1920; hänet
tunnetaan myös teoksesta Die Rakete zu den Planetenräumen (1923).
• Aseteollisuus hyödynsi raketteja 1930-luvulta alkaen. Saksalaisten V-2 rakettia kehittänyt
Wernher von Braun (1912-1977) siirtyi toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvaltoihin, jossa hän kehitti myöhemmin Apollo-projektille tärkeätä Saturn V –rakettia. Neuvostoliiton
avaruusohjelmaa johti pitkään Sergei Korolev (1906-1966).
• Alkuaikojen avaruustutkimus perustui — teleskooppien lisäksi — instrumenttien kanssa
korkealla lentäviin lentokoneisiin, stratosfääriin asti nouseviin palloihin [ks. Hess] ja nyt
myös korkealle ammuttaviin raketteihin.
Raketit mahdollistivat myös satelliittien laukaisun, mutta tätä Goddard ei ehtinyt nähdä. Hän oli
kuitenkin yksi ionimoottoreiden teorian kehittäjistä [reaktiomoottoreista, ks. Newton]. Nykyään
ionimoottoreita käytetään mm. satelliittien asennon korjauksiin. Goddard ymmärsi että myös
kemiallinen rakettimoottori toimisi tyhjiössä.
68 Journal
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• Maapallon painovoimakentästä pääsemiseksi raketin nopeuden tulee olla n. 11.2 km/s.
Venäläisten Sputnik 1 laukaistiin maata kiertävälle radalle vuonna 1957. Amerikkalaisten Explorer 1 seurasi noin kolme kuukautta myöhemmin 1958, ja — toisin kuin Sputnik — se myös tutki
avaruutta [ks. Lewis ja Langmuir]. Navigointi- ja kaukokartoitussatelliiteilla on tärkeä käytännön merkitys, puhumattakaan sää- ja tietoliikennesatelliiteista, jotka vaikuttavat jo arkielämään.
Esim. ensimmäinen sääsatelliitti, Tiros I, laukaistiin 1960 [ks. Bjerknes ja Richardson]. Vuonna
1961 Juri Gagarin oli ensimmäinen ihminen avaruudessa Vostok 1:n mukana (radan perigeumi 180 km, apogeumi 327 km). Venäläisten pieni etumatka avaruudessa johti Yhdysvalloissa
paniikkiin, joka oli täysin perusteeton.
• Maantiede käytti jo lentokoneissa toimivia tutkia [ks. Hertz; Rabi ja Purcell], kuvausjärjestelmiä kuten SLAR (engl. side-looking airborne radar) ja infrapunafilmiä, ja satelliitit
toivat uuden ulottuvuuden tähänkin.
• Satelliittien seuranta kertoo, kuinka paljon maapallon gravitaatiokenttä poikkeaa ideaalin
pyörähdysellipsoidin [ks. Hipparkhos; Newton; Buffon] kentästä. Todellista pintaa, johon
myös valtamerten pinnat asettuvat, kutsutaan geoidiksi. Se voi poiketa ellipsoidista jopa
100 metriä; eroa mallinnetaan esim. palloharmonisilla funktioilla.
– Jo Sputnikin seuranta johti amerikkalaiset keksimään satelliittipaikannuksen (engl.
Global Positiong System, GPS) perusperiaatteen.
• Explorer 1 osoitti, että amerikkalainen tiede ei ollut venäläistä jäljessä, vaan prioriteetit
erilaiset.
• Informaatio maa-asemien ja satelliittien välillä liikkuu mikroaalloilla [ks. Rabi ja Purcell],
joiden muita radioaaltoja korkeampi taajuus mahdollistaa useammat rinnakkaiset kanavat.
Myös laservaloa on kokeiltu onnistuneesti [ks. Bardeen ja Townes].
Monet satelliitit kiertävät maata muutaman sadan kilometrin korkeudella. Alle 2000 km korkeudessa olevia ratoja kutsutaan LEO (engl. Low Earth Orbit) –radoiksi. Geostationaariset ja
geosynkroniset satelliitit ovat 5.6 maan säteen (n. 36 000 km) korkeudella maan pinnalta. Niiden
kiertoratanopeus vastaa maapallon pyörimisnopeutta. Herman Potočnik (1892-1929) käsitteli aiheen matematiikkaa vuonna 1929, ja Arthur C. Clarke (1917-2008) spekuloi niihin sijoitettavilla
tietoliikennesatelliiteilla (Extra-terrestrial relays - Can rocket stations give world-wide radio coverage, 194570 ). Radalle on ehdotettu myös ’avaruushissiä’.
• Geosynkroninen rata poikkeaa hieman päiväntasaajan tasosta, joten sieltä on ajoittainen
näkyvyys myös napa-alueille.
• Vuonna 1895 em. Tsiolkovski esitti tornin rakentamista geostationaariselle radalle. Vuonna
1960 Juri Artsutanov (1929-2019) esitti ajatuksen kaapelista, jonka laatuvaatimukset ovat
kuitenkin vielä teknologian ulottumattomissa. Clarken tieteiskirja The Fountains of Paradise (1979) käsittelee asiaa. Hänet tunnetaan myös teknologiaa koskevista laeistaan vuodelta 1962; kolmannen lain mukaan ”mikä tahansa tarpeeksi edistynyt teknologia näyttää
taikuudelta”.
• Clarke ehdotti myös, että aurinkokunnan tutkimusta voisi käyttää sodan ’moraalisena korvikkeena’ [vrt. vastaavat teoriat urheilusta, ks. Loewi; Lorenz ja Tinbergen].
Nykyään lähiavaruus täyttyy satelliittien ja niiden kantorakettien tuottamasta avaruusromusta,
joka voi aiheuttaa ongelmia sekä toimiville satelliiteille että astronauteille. Donald J. Kesslerin (s. 1940) mukaan nimetty syndrooma tarkoittaa dominoefektiä, jossa isomman törmäyksen
synnyttämä romu tuottaa eksponentiaalisesti uusia törmäyksiä (Collision frequency of artificial
satellites: The creation of a debris belt, 197871 ).
• Geostationaarisen radan yläpuolella 300 km päässä on erityinen ’hautausmaakiertorata’.
70 Wireless
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Maata kiertävien satelliittien lisäksi on maan gravitaatiokentän jättäviä luotaimia. Vuonna 1959
Luna 3 otti ensimmäiset kuvat Kuun näkymättömältä puolelta. Aurinkotutkimukseen erikoistunut Orbiting Solar Observatory 1 laukaistiin 1962. Mariner 2 ohitti Venuksen 1962 ja Mariner 4
Marsin 1964. Vuonna 1966 Luna 9 teki ensimmäisen pehmeän laskun Kuuhun, jonne oli pitkään
haikailtu [ks. Kepler; Nobel]. Apollo 11 –projekti vei ihmisen Kuuhun vuonna 1969 [ks. myös
Oort ja Kuiper].
• Vaikka ihmisen vienti avaruuteen oli tutkimusvarojen haaskausta [ks. Feynman], juuri tähän venäläiset saivat kilpailijansa höynäytettyä tiedettä (geo)politisoimalla.
• John F. Kennedyn (1917-1963) mukaan amerikkalaiset tekevät Apollo-projektin kaltaisia
asioita ”not because they are easy, but because they are hard”. Robert F. Kennedyn (19251968) mukaan ”The future is not a gift. It is an achievement.” Optimismin ei tarvitse olla
haihattelua [ks. Mill; Rochau ja Renan].

9.22

Irving Fisher 1867 - 1947 ja John Maynard Keynes
1883 - 1946

Taloustieteilijöitä, jotka mm. suhdannevaihteluita [ks. Malthus ja Ricardo; Mill; Marx; Marshall] tutkiessaan loivat makrotaloustieteen. Fisherin monetarismi oli lähellä uusklassista taloustiedettä [ks. Marshall] Keynesin operoidessa lähempänä institutionaalista taloustiedettä [ks.
Veblen; North]. Molemmista eroava itävaltalainen koulukunta korosti talouden dynaamisuutta
[ks. Schumpeter ja Hayek].
• Kotitalouksien ja yritysten taloustieteellistä tutkimusta kutsutaan mikrotaloustieteeksi. Pidemmällä aikajänteellä makrotaloustiede tutkii kasvuteoriaa [ks. Solow; Landes].
• Vaikka itävaltalainen koulukunta oli anarkistisempi kuin liberaali [ks. Mill] monetarismi,
se ei mennyt yhtä pitkälle kuin libertaristit [ks. Kropotkin; Rawls]. Friedrich F. von Wieser
(1851-1926) määritteli mm. vaihtoehtoiskustannukset (engl. opportunity cost) teoksessa
Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft (1914). Kulutusta arvottaessa tuli huomioida
myös siitä seuraava kyvyttömyys nauttia jostain muusta.
Arthur C. Pigoun (1877-1959) tutkimukset täydensivät Fisherin ja Keynesin töitä. John R. Hicks
(1904-1989) pyrki ensimmäisenä synteesiin; ero olikin ehkä lähinnä siinä, että Fisher panosti normaaliaikojen tutkimukseen kriisien kustannuksella Keynesin toimiessa päinvastoin. Tähän liittyy
se, että monetarismissa taloutta elvytetään lähinnä rahapolitiikalla, keynesiläisyydessä lähinnä
finanssipolitiikalla [molemmista, ks. Petty]. Yksi näkökulma on, että lyhytaikainen taantuma eli
matalasuhdanne ei ole samalla tavalla ongelmallinen ilmiö kuin pitkittynyt taantuma eli lama.
Hicks jakoi vuoden 1972 taloustieteen Nobelin Arrow’n [ks. Simon ja Arrow] kanssa. Tutkimuksia jatkoivat mm. Paul A. Samuelson (1915-2009) ja Milton Friedman (1912-2006); edellinen sai
Nobelinsa vuonna 1970, jälkimmäinen 1976.
• Keynesinkin pyrkimys oli ”hyödyntää, ei kumota, Adam Smithin viisautta”. Hänen mukaansa ”There are in these matters deep undercurrents at work, natural forces, one can
call them, or even the invisible hand, which are operating towards equilibrium. If it were
not so, we could not have got on even so well as we have for many decades past.”
• Vastaavasti myös monetaristit tutkivat kriisejä. Friedmanin mukaan ”In one sense, we are
all Keynesians now; in another, nobody is any longer a Keynesian”.
Vuosisadan alkupuolta leimasivat (1) ensimmäinen maailmansota, (2) 1930-luvun lama sekä (3)
toinen maailmansota (kaikista enemmän alla). Suomessa vuosien 1880–1910 ’taiteen kultakausi’
oli liittynyt kansalliseen heräämiseen [ks. Rochau ja Renan], ja nyt maata yritettiin venäläistää ja
autonomiaa [ks. Hegel] purkaa. Vuosia 1899–1905 kutsutaan ensimmäiseksi sortokaudeksi; tähän
liittyi (vuonna 1903 käytännössä diktaattorin oikeudet saaneen) kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin murha vuonna 1904 [anarkismista, ks. Kropotkin]. Olojen hetkellisesti helpottua naiset
saivat äänioikeuden vuonna 1906. Tämä liittyi feminismin ensimmäiseen aaltoon [ks. Mill]. Vuonna 1907 Suomen eduskuntaan valittiin (ensimmäisenä maailmassa) naiskansanedustajia. Toinen
sortokausi alkoi jo vuonna 1908.
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• Uudessa-Seelannissa naiset olivat saaneet äänioikeuden jo vuonna 1900. Suffragettien muodostama yhteiskunnallinen liike [ks. Blumenbach] hyödynsi myös kansalaistottelemattomuutta [ks. Mill; Agassiz ja Croll]. Toisen maailmansota toi naiset työelämään kodin ulkopuolelle (ks. alla).
– Kuluttajajärjestöjen boikotit loivat uudenlaisesta liikehdinnästä [ks. Schumpeter ja
Hayek].
• Maalaustaiteessa uraa loivat Albert Edelfelt (1854-1905) ja Akseli Gallen-Kallela (18651931). Runoutta edustivat Eino Leino (1878-1926) ja (ruotsinkielinen) Edith Södergran
(1892-1923). Jean Sibelius (1865-1957) oli Suomen kansainvälisin taiteilija. Eliel Saarinen
(1873-1950) edusti suomalaista kansallisromanttista arkkitehtuuria [pojasta, ks. Joyce].
– Myöhemmistä mainittakoon Frans Eemil Sillanpää (1888-1964, mm. Hurskas kurjuus,
1919), jolle myönnettiin kirjallisuuden Nobelin palkinto vuonna 1939, ja Tove Jansson
(1914-2001), joka aloitti Muumi-kirjojen julkaisun vuonna 1945.
Tuberkuloosin sairastanut Fisher piti terveyttä materiaalista pääomaa tärkeämpänä: ”The true
’wealth of nations’ is the health of its individuals” (The Nature of Capital and Income, 1906). Hän
kannatti kattavaa sairausvakuutusta [ks. Halley; Condorcet; Mill; Marshall], missä Yhdysvallat
oli jäänyt jälkeen muusta läntisestä maailmasta (The need for health insurance, 191772 ). Vuonna
1928 Pigou sepitti käsitteen ’inhimillinen pääoma’, joka yleensä liitetään lähinnä koulutukseen
(ks. alla), mutta joka voidaan ymmärtää myös laajemmin. Vuonna 1918, kun työsuojelulainsäädäntö pakotti yhdysvaltalaiset yritykset ottamaan tapaturmavakuutuksia [ks. Black ja Watt]
eikä päteviä tilastoja maksujen määrittämiseen ollut saatavilla, Albert W. Whitney (1870-1943)
tukeutui bayesilaiseen teoriaan [ks. Bernoulli ja Bayes; Laplace]. 1950-luvulle tultaessa teoriaa
sovellettiin jo tupakan vaarojen tutkimuksessa (ks. alla). Tärkeimmät bayesilaiset tutkimukset
olivat kuitenkin salaisia [ks. Turing].
• Hyvinvointivaltiota tutkinut taloustiede oli määritelmällisesti sosiologista [ks. Marshall,
Simmel]. Asiaan liittyi myös verotus (ks. alla). Talous ja terveys eivät ole toistensa vastakohtia [ks. Fleming].
• Whitney yhdisti eurooppalaiset alakohtaiset ennakkotodennäköisyydet (engl. priors) yksittäisten yritysten omaan tapaturmahistoriaan (The theory of experience rating, 191873 ).
Vaikka vakuutukset tasaavat riskiä, vakuutusmaksun sitominen riskiluokitukseen ohjaa
parempiin käytäntöihin [ks. Kahneman ja Thaler]. Solidaarisuudella on rajansa sosiaalivakuutuksissakin [vakuuttamisesta, ks. myös Albert; Hooke ja Leeuwenhoek; Petty; James;
Durkheim].
– Sven Palmen (1854-1934) mukaan vakuutustoiminnan perusta on tiede, väline liiketaloudellisuus ja päämäärä sosiaalipolitiikka.
– Arthur L. Bailey (1905-1954) käsitteli vakuutusmatematiikkaa tarkemmin artikkelissa
Credibility procedures: Laplace’s generalization of Bayes’ rule and the combination of
collateral knowledge with observed data (195074 ).
Fisherin How to Live (191575 ) korosti elintapojen merkitystä terveydelle [ks. Hippokrates]. Etenkin lihapainoitteisen ruokavalion [kovien eläinrasvojen, ks. Sachs], ylensyönnin, liikunnan puutteen sekä alkoholin ja tupakoinnin vaaroja korostettiin. Myös sokerin kulutus oli lisääntynyt 1900luvun alkupuolella, ja pian senkin vaaroihin kiinnitettiin huomiota; valkoinen vehnä ja leipä liittyivät tähän. Kansanterveystieteessä (engl. public health) pyritään esim. varmistamaan, että ihmiset saavat ravinnossaan kaikki tarvittavat hivenaineet [ks. Sachs] ja vitamiinit [ks. Loewi]. Sen
piiriin kuuluvat myös tartuntataudit [ks. Fleming]. Kansanterveystiedettä kehitti mm. CharlesEdward Amory Winslow (1877-1957). Huono-osaisten asemaa parantavaa kansanterveystiedettä
voidaan kutsua sosiaalilääketieteeksi. Asiaa sivuaa myös terveystaloustiede [ks. Simon ja Arrow].
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• Voidaan puhua (1) kliinisestä lääketieteestä, (2) biolääketieteestä ja (3) sosiaalilääketieteestä. On myös terveyssosiologiaa, joka käsittelee esim. ulkomaalaistaustaisen väestön kasvun
tai terveysteknologian vaikutuksia.
• Lihavuuteen [ks. Comte] liittyviä elintapasairauksia ovat verenkiertoelinten (sydän ja verisuonet) sairaudet (etenkin sepelvaltimotauti) ja tyypin 2 (’aikuisiän’) diabetes [molemmista, ks. Loewi]. Koska jälkimmäisen huono hoito altistaa edellisille, sydän- ja aivoinfarktit
ovat tavallisia länsimaissa.
– Vuonna 1948 Yhdysvalloissa tuli voimaan National Heart Act ja sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä etsivä Framinghamin tutkimus alkoi. Huomio kiinnittyi
korkeaan verenpaineeseen, korkeaan kolesterolitasoon ja diabetekseen. Myöhemmin
huomattiin myös tupakoinnin merkitys. Vuonna 1972 Suomessa käynnistyi PohjoisKarjala-projekti.
• Fisher kannatti alkoholin [ks. Ötzi; Lévi-Strauss; Penfield ja Sperry] kieltolakia, joka oli
Yhdysvalloissa voimassa 1919-1933 (Suomessa 1919-1932). Laki tuotti lähinnä järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptoi hallintoa. Nämä vaikutukset tulivat ilmeisesti yllätyksenä;
yhteiskuntatieteissä ennustamisella [ks. Halley] oli rajansa, kuten talouden puolella oli jo
argumentoitu [ks. Marshall]. Kieltolaki tuotti kokeiluna uutta tietoa [ks. Dewey], jota ollaan
lähes sata vuotta myöhemmin soveltamassa myös eräisiin huumeisiin [ks. Daly ja Wilson].
– Pearl (ks. alla) oli esittänyt, että maltillinen alkoholin kulutus ei ollut terveydelle
haitallista (Alcohol and Longevity, 1926). Alkoholia on puolustettu myös kulttuurisilla
[ks. Nietzsche] ja sosiaalisilla [ks. Renfrew ja Knight] perusteilla.
– Clark Warburtonin (1896-1979) mukaan kieltolaki ei edes vähentänyt alkoholin kulutusta, puhumattakaan että se olisi lisännyt työn tuottavuutta (The Economic Results
of Prohibition, 1932).
– Vaikka oli huolissaan geneettisestä taantumisesta [eugeniikasta, ks. Spencer ja Galton; Heidegger], Fisher ei pitänyt alkoholistien ennenaikaista kuolemaa positiivisena
ilmiönä!
• Raymond Pearl (1879-1940) osoitti tupakoinnin tappavan (Tobacco smoking and longevity,
193876 ). Vuonna 1950 Austin Bradford Hill (1897-1991) ja Richad Doll (1912-2005) yhdistivät keuhkosyövän tupakanpolttoon, ja Jerome Cornfield (1912–1979) todisti yhteyden
bayesilaisittain vuonna 1951.
– Se että tuntee 100-vuotiaaksi eläneen tupakoijan ei ole todiste tupakan vaarattomuutta juuri sen takia, että tiede tutkii ilmiöitä, eikä pyri ennustamaan.
• Thomas R. Allinson (1858–1918) oli ollut ensimmäisiä, joka epäili valkoisen vehnän vaikuttaneen moniin elintapasairauksiin (The Advantages of Wholemeal Bread, 1889). Valkoinen
vilja on sokerien tapaan nopea hiilihydraatti [ks. Sachs] eli nostaa verensokeria nopeasti
[insuliinista, ks. Loewi].
– Vaikka jauhoihin alettiin myöhemmin lisätä vitamiineja [ks. Loewi], täysjyvävehnä on
terveellisempi vaihtoehto. Toisaalta vehnä on jo jossain määrin jalostettu pilalle, ja
vanhempi muoto speltti on myös tarjolla (kuten myös vielä vanhempi yksijyvävehnä
eli einkorn). Ja viljoja on muitakin, kuten ohraa, kauraa ja ruista (hirssistäkin tehdään leipää esim. Intiassa). Maatiaisviljoja pyritään säilyttämään [siemenpankeista,
ks. Wright, Fisher ja Haldane].
– John Yudkin (1910-1995) korosti sokerinkäytön vaaroja 1950-luvulta alkaen (Pure,
White, and Deadly: The Problem of Sugar, 1972).
• Kun struuman yleisyydestä pääteltiin että ihmiset eivät saa ravinnosta tarpeeksi jodia [ks.
Sachs], länsimaissa sitä alettiin lisätä suolaan 1920-luvulla [ks. myös Fleming]. Muuten jodia
saa parhaiten merenelävistä, esim. merilevästä, sekä kananmunista ja maitotuotteista.
Monetarismi syntyi Fisherin matematisoidessa rahan kvantiteettiteorian [ks. Bodin; Hume] teoksessa The Purchasing Power of Money (1911). Kaava M V = P T konkretisoi jo vanhoja ajatuksia
tavalla, joka oli tyypillistä Fisherin uralla: hän oli matemaattisen taloustieteen pioneeri. Kaavassa M on rahan kokonaismäärä, V rahan kiertonopeus, P hintataso ja T markkinoilla kaupattujen
76 Science,
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hyödykkeiden määrä. Erityyppiset rahavarannot määritellään M :n alaindekseillä. Koska termi
P T on lukuisten osatekijöiden summa, Fisher tutki myös hintaindeksejä [ks. Hume] teoksessa
The Making of Index Numbers (1922). Lisäksi hän spekuloi mahdollisuudella vakauttaa taloutta
kiinnittämällä yleinen hintataso, so. dollarin arvo (A compensated dollar, 191377 ). Myöhemmin
tämä ajatus vaihtui pankkien vakavaraisuuden turvaamiseen (ks. alla).
• M0 on liikkeellä oleva käteinen, M1 on liikkeellä oleva käteinen ja käyttötileillä (eli likvideillä talletustileillä) oleva raha, jne. erilaisille tileille ym. omaisuuserille jotka ovat muutettavissa käteiseksi. Nämä ovat nk. raha-aggregaatteja.
• Kvantiteettiteorian mukaan kierrossa olevan rahamäärän sovittaminen tuotantoon loisi —
rahan kiertonopeuden pysyessä vakiona — stabiilin tilanteen. Tämä on kuitenkin idealisaatio; vaikka teorian ajatellaan olevan hyvän approksimaation pitkällä aikavälillä, lyhyellä aikavälillä raha- ja reaalitalouden suhde on monimutkaisempi [ks. Malthus ja Ricardo].
Rahan tarjonnan muutokset esim. heijastuvat hintoihin viiveellä.
• Joskus hintavakauden tavoittelu voi jopa epävakauttaa rahoitusmarkkinoita.
Jos rahapolitiikka on reaalitalouteen nähden liian löysää (kireää), seurauksena on inflaatio (deflaatio), eli rahan vaihtoarvo laskee (nousee) ylitarjonnan (alitarjonnan) johdosta. Tämä muuttaa
kvantiteettiteorian mukaisesti myös hintoja. 1990-luvulta alkaen keskuspankit [ks. Petty] ovat tavoitelleet vakaata noin 2%:n inflaatiotasoa, joka tukee taloudellista kasvua pitkällä aikavälillä.
Inflaation kiihtyessä (hidastuessa) ne kiristävät (löysentävät) rahapolitiikkaa nostamalla (laskemalla) viitekorkoa. Näin kulutus- ja investointikysyntää hillitään noususuhdanteessa ja tuetaan
laskusuhdanteessa ja samalla tasoitetaan työttömyyden vaihtelua. Viitekorko vaikuttaa lyhyihin markkinakorkoihin vain epäsuorasti, pankkijärjestelmän likviditeettiin (so. pankkien tileillä
olevaan keskuspankkirahaan) vaikuttavilla nk. markkinaoperaatioilla. Yksi kiistakysymyksiä on,
kuinka tehokasta rahapolitiikan on mahdollista olla.
• 2%:n inflaatiotaso ei ole liian lähellä vaarallista nollatasoa. Likviditeettiloukussa rahapolitiikka on ’impotenttia’ koska ajaudutaan lähelle nollakorkoja. Tällöin voi korkopolitiikan
sijaan turvautua nk. määrälliseen keventämiseen (ks. alla). Esim. euroalueella liian suuret
valtionvelat vaikeuttavat joskus välttämätöntä koronnostoa.
– Korkoja on laskettu jopa negatiivisiksi, ja tämä olisi vielä helpompaa jos rahaa olisi
vain sähköisessä muodossa.
– Pitkään ylikeveänä jatkuva rahapolitiikka johtaa omaisuusarvojen perusteettomaan
nousuun. Hyvin alhaiset korot mahdollistavat myös velkavivun, ts. velkarahan sijoittamisen velkakorkoa tuottavammin.
• Hinnat muuttuvat myös muista syistä, mutta silloin ei ole kyse inflaatiosta eikä deflaatiosta
(ks. alla).
• Pitempiaikaiset korot määräytyvät yhä paljolti markkinoilla säästämisen ja kulutuksen
määrääminä.
Teoksessa The Great Illusion (1910) Norman Angell (1872-1967) varoitti sotien taloudellisesta järjettömyydestä [ks. Smith; Montesquieu; Kant; Comte; Mill]. Kirjasta ilmestyi täydennetty
painos vuonna 1933, jolloin Angell sai Nobelin rauhanpalkinnon. Sitä ennen käydyn ensimmäisen maailmansodan (1914-1918) taustalla oli mm. kolonialismia ja protektionismia [ks. Rochau
ja Renan]. Kirjoituksessa The Economic Consequences of the Peace (1919) Keynes kritisoi rauhansopimuksen asettamia vaateita Saksan valtakunnalle (Weimarin tasavalta, 1919-1933), joka
oli korvannut Saksan keisarikunnan [ks. myös Weber]. Kritiikkiä voidaan pitää myös itseään toteuttavana ennustuksena [ks. Dewey]. Saksan vaateita kevennettiin vähitellen ja niistä luovuttiin
kokonaan Lausannen kokouksessa vuonna 1932. Siihen mennessä Saksa oli maksanut korvauksista pienen osan ulkomaisella lainalla, jota se ei koskaan maksanut takaisin. Sota heikensi uskoa
demokratiaan [ks. Weber] eikä sen jälkeen luotu Kansainliitto (1919-1946) ollut kovin toimiva
järjestö.

77 Quarterly
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• Friedrich Ratzel [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin] oli käsitellyt valtiota biologisena organismina
[ks. Humboldt], joka kasvaessaan tavoittelee elintilaa (saks. Lebensraum). Termi geopolitiikka tulee Rudolf Kjelleniltä (1864-1922; Stormakterna, 1905).
• Keskusvaltoihin kuuluivat Saksan keisarikunta ja Itävalta-Unkari [molemmista, ks. Rochau
ja Renan], Bulgaria ja Osmanien [ks. Montesquieu; Kropotkin] valtakunta. Voittoisiin ympärysvaltoihin kuuluivat Iso-Britannia [UK, ks. Rochau ja Renan], Ranska, Italia, Venäjä
ja Yhdysvallat.
– Sodan seurauksena syntyivät Itävallan ja Unkarin nykyiset valtiot. Osmanien valtakunta korvautui Turkilla vuonna 1923. Jugoslavia syntyi Itävalta-Unkarista ja Osmanien valtakunnasta pilkotuille alueille. Lisäksi Venäjä heikkeni ratkaisevasti (ks.
alla).
• Vaikka vaateet olivat ylimitoitettuja, Keynesiä keppihevosena käyttänyt Saksa ei etsinyt
rakentavaa ratkaisua sotakorvauksien maksuun. Päinvastoin, vuonna 1924 saksalaiset ja
itävaltalaiset pankit yrittivät koordinoiduilla spekulaatioilla kaataa Ranskan frangin. Projektin epäonnistuminen kaatoi useita pankkeja näissä maissa. Saksan huono taloustilanne
sotien välillä oli itseaiheutettua.
• Köyhää Osmanien valtakuntaa kutsuttiin ”Euroopan sairaaksi mieheksi”. Sodan aikana
osmanit tappoivat n. 1.5 miljoonaa armenialaista ja n. 750 000 assyrialaista. Kyse oli kansanmurhista.
• Vuosien 1918-1920 espanjantauti [ks. Fleming] täydensi sodan tuhoja.
Venäjän keisarikunta kaatui vallankumouksiin vuonna 1917 ja Vladimir Ilich Leninin (1870-1924)
johdolla sosialistinen [ks. Marx] Neuvosto-Venäjä irtautui ensimmäisestä maailmansodasta. Myös
Suomi itsenäistyi vuonna 1917. Venäjälle kyse oli ”eroamisesta yhdistymistä varten”; tämä selittää Suomen sisällissotaa vuonna 1918. Vasta vuonna 1920 maiden välille solmittu Tarton rauha
jätti Venäjällä jotain hampaan koloon (ks. alla). Neuvosto-Venäjästä tuli bolsevikkien johtama
Neuvostoliitto vuonna 1922. Suomessa vallankumousta tavoittelivat vielä sekä äärivasemmisto
(1923) että äärioikeisto (1932). Ajoittaisesta Red Scare –hysteriasta Yhdysvalloissa huolimatta
Neuvostoliiton (ja Kiinan) todellista luonnetta ei lännessä juuri haluttu nähdä [ks. Sartre; Daniel
Bell]. Jo Lenin aloitti terrorin ’kulakkeja’ vastaan.
• Keisari Nikolai II:n (ja koko maan) asema oli saanut kolauksen Venäjän hävittyä VenäjänJapanin sodan (1904-1905). Bolsevikkien voiton takasi Saksan antama apu, jonka ainoa
tarkoitus oli heikentää Venäjän kykyä käydä sotaa. Venäjällä käytiin sisällissotaa vuosina
1918-1921.
• Slavofiliasta [ks. Ranke] kehittynyt eurasianismi määritteli venäläisyyden eurooppalaisuuden ja aasialaisuuden välimuodoksi [uus-eurasianismista, ks. Huntington ja Fukuyama].
• Sisällissota on poliittisesti neutraali mutta harhaanjohtava termi, koska Suomen joutuminen Venäjän alaiseksi oli todellinen uhka; kyse ei ollut vain sisäpolitiikasta. Tuottavuutta
nostanut vuoden 1918 torpparilaki edisti kansakunnan eheytymistä.
• Vaikka tehtaiden rakentaminen tuli kommunismissa mahdolliseksi [ks. Kropotkin], hallitsijat eivät vieläkään antaneet massojen luoda hyvinvointia [ks. Solow]. Kommuunit jatkoivat
maaorjuutta.
• Ensimmäinen Red Scare –kausi ajoittui vuosiin 1917-1920 [toisesta, ks. Sartre].
Marxin haitallisiksi näkemiä suhdannevaihteluita estämään luodut 5-vuotissuunnitelmat kampittivat neuvostotaloutta. Nikolai Kondratjevin (1892-1938) mukaan laskusuhdanne on jopa innovaatioiden [ks. Schumpeter ja Hayek] aikaa, vaikka niiden toteutusta joudutaan odottamaan
nousukaudelle (Die langen Wellen der Konjunktur, 192678 ). Suhdanteisiin oli yritetty liittää periodisuutta [ks. Mill; Marshall], ja Kondratjev määritteli noin 50 vuotta kestävän syklin (josta
tuskin kannattaa vetää liikoja johtopäätöksiä). Noususuhdanteen loppumiseen on liitetty mm.
kasvanut ylimielisyys [ks. Buchanan].
• Kondratjev ei nähnyt suhdannevaihtelua kapitalismia tuhoavana [vrt. Marx], ja hänet teloitettiin Stalinin puhdistuksissa.
78 Archiv
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• Länsimaissa talous oli kasvanut vuosina 1787-1817 [höyrykone, ks. Black ja Watt], 18441875 [höyryveturi ja -laiva, ks. Brunel] ja 1890-1920 [sähkö, ks. Tesla]. Myöhemmin on määritelty myös kasvuperiodit 1939-1974 [öljy, ks. Tesla; Haber] ja 1984-2008 [tietotekniikka,
ks. Bardeen ja Townes; Daniel Bell].
• Myöhemmin myös Gerhard Mensch (1937-2021) korosti laskusuhdanteen kykyä inspiroida
innovaatioita (Das technologische Patt, 1975).
Harold Jeffreysin (1891-1989) Theory of Probability (1921) käsitteli em. bayesilaista tilastotiedettä ja hylkäsi todennäköisyyden tilastollisen tulkinnan [ks. Laplace; Mill; Wright, Fisher ja
Haldane] kokonaan [vrt. Ramsey; Carnap]. Frank Knightin (1885-1972) mukaan riski edellyttää kykyä määritellä liiketoiminnan mahdolliset lopputulemat ja niiden todennäköisyydet (Risk,
Uncertainty and Profit, 1921). Tällöin odotetun hyödyn laskeminen tukee mm. sopimusten tekoa, esim. vakuutusten myyntiä ja ostamista [sopimusteoriasta, ks. Kahneman ja Thaler]. Keynes
vastusti subjektiivisia todennäköisyyksiä (A Treatise on Probability, 1921).
• Nopanheiton todennäköisyydet tunnetaan eli tilanne on stokastinen. Knight käsitteli esimerkkinä uurnaa, jossa olevia mustia ja punaisia kuulia nostetaan yksitellen. Täydellinen
tietämättömyys kuulien lukumääristä estää riskin arvioinnin. Mitä useampia kuulia nostetaan, sitä parempaan riskinarviointiin päästään. Koska vain tarkka tieto lukumääristä luo
nopanheittoon verrattavan tilanteen, tilanne on ’alimääritelty’.
– Tutkittava tilanne voi olla myös väärin määritelty. Painotettu noppa on yksinkertainen
esimerkki, mutta kyse voi olla myös siitä että tutkittava maailmantilanne muuttuu
ajan myötä.
– Mittaustekniikassa stokastisuus liittyy kohinaan.
• Laskettavat riskit tukevat optimointia eli ’pientä maailmaa’ [ks. von Neumann]. Epävarmuuden huomiointi johti ’suuren maailman’ uudenlaiseen rationaalisuuskäsitteeseen [ks.
Simon ja Arrow]. Riskin muuttuessa epävarmuudeksi apuun tulee muutosjoustavuus [resilienssi, ks. Schumpeter ja Hayek]; sosiaalivakuutuskin voisi korvautua perustulolla (ks.
alla).
– Toisaalta jopa päätösteoriaan [ks. Bernoulli ja Bayes; Condorcet; Poincaré] voisi mahduttaa riskistä poikkeava kvantifioimaton epävarmuus [ks. von Neumann]. Myös empiirinen bayesilaisuus kehittyi [ks. Carnap].
• Sopimusteoria kuuluu oikeustaloustieteeseen [ks. Schumpeter ja Hayek].
Sijoittaminen [ks. Petty] on aina riskialttiudesta. Teoksessa Investment: An Exact Science (1909)
Henry Lowenfeld (1859-1931) oli suositellut sijoitusten maantieteellistä hajauttamista (Suezin kanavan ongelmasta, ks. alla). Toinen kysymys koski sijoituskohteita. Saksan hyperinflaatio osoitti valuuttojen ongelmallisuuden, ja sijoittajat siirtyivät vähitellen osakesäästämiseen. Teoksessa
Common Stocks as Long Term Investments (1924) Edgar Lawrence Smith (1882-1971) osoitti,
että osakkeet olivat valuuttoja ja velkakirjoja tuottavampia (engl. equity premium puzzle). Saman havainnon tehnyt Keynes kirjoitti kirjasta kehuvan arvostelun, ja Fisher korosti yritysten
konkreettisuutta ’rahailluusion’ rinnalla (The Money Illusion, 1928). Sijoitusrahastoja kehittyi
tukemaan sijoitustoimintaa. Tosin asiantuntijoiden kykyyn voitiin suhtautua kahdella tapaa. (1)
Artikkelissa Can stock market forecasters forecast (193379 ) Alfred Cowles III (1891-1984) osoitti asiantuntijoiden kyvyt ennustaa markkinoiden kehitystä puutteellisiksi [ks. Marshall]. Tämä
on markkinoiden tehokkuutta [ks. Simon ja Arrow; Buchanan]. (2) Toisaalta esim. Benjamin
Graham (1894-1976) etsi — teoksissa Security Analysis (1934; David Doddin kanssa) ja The
Intelligent Investor (1949) — tapoja löytää aliarvostettuja osakkeita.
• Charles (Carlo) Ponzi huiputti sijoittajilta rahaa 1920-luvun vaihteessa [ks. Brunel].
• Smithin havainto on todennettu myöhemminkin, vaikka 1930-luvun lama (ks. alla) osoitti,
että osakkeetkaan eivät olleet riskittömiä.

79 Econometrica,
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• Erilaisia sijoitusstrategioita toteuttavat hedge- eli suojarahastot (engl. hedge fund) syntyivät 1940-luvulla. Johdannaiset [ks. Petty] tekevät niistä riskialttiimpia vipurahastoja [ks.
Buchanan].
Vuoden 1928 esitelmässä Economic possibilities for our grandchildren Keynes ennusti työn tuottavuuden ja palkkojen nousun [ks. Marshall] johtavan 15 tunnin työviikkoon vuoteen 2028 mennessä. Esitelmän julkaisuvuonna 1930 alkanut lama (ks. alla) oli tässä kehityksessä vain väliaikainen töyssy. Ihmisten vapaa-aika onkin kasvanut merkittävästi sadassa vuodessa. Teoriassa oli
kuitenkin kaksi psykologista ongelmaa: se oletti, että (1) ihmiset tyytyisivät vuoden 1928 elintasoon, ja että (2) vapaa-aika olisi ihmisille työtä mieluisampaa [paternalismista, ks. Mill]. Esim.
Mace [ks. Lewin ja Heider] kyseenalaisti jälkimmäisen ajatuksen (Incentives, 1935). Lama (ks.
alla) nosti esiin työttömyyden psykologiset kustannukset [ks. Merton].
• Shaw’n [ks. Westermarck] mukaan ”folly is the direct pursuit of happiness and beauty”,
ja vastaavasti Noel Cowardin (1899-1973) mukaan ”work is much more fun than fun” [ks.
Weber; Landes]. Tästä huolimatta jyrkkä veroprogressio (ks. alla) kannustaa lisäämään
vapaa-aikaa työn kustannuksella.
Lyhyellä tähtäimellä Keynes oli huolissaan mahdollisesta teknologiatyöttömyydestä [ks. Malthus
ja Ricardo]. Toisaalta vaikka koneet vähensivät yksittäisen tuotteen valmistukseen tarvittavaa
työtä, alentuneet tuotantokustannukset ja hinnat lisäsivät kysyntää [hintajoustosta, ks. Marshall]. Tämä piti yllä työllisyyttä jo samalla alalla, ja lisäksi teknologia synnytti aivan uudenlaista
työtä, josta tuli myös arvokkaampaa [ks. Taylor]. Naisten siirtyminen työelämään [toisen aallon
feminismistä, ks. Kinsey] toisen maailmansodan jälkeen kertoo, paitsi ihmisten halusta työllistyä, niin myös työn riittävyydestä teknologisoituvassa yhteiskunnassa. Tuottava työ luo aina
uutta työtä [ks. Marx; Marshall; Merton]. Keynes luopuikin teknologiatyöttömyyden ajatuksesta
vuoden 1936 teoksessa (ks. alla). Allan G. B. Fisher (1895-1976) korosti koulutusta inhimillisen
pääoman [ks. Bernoulli ja Bayes; Marshall; Becker] lähteenä (Education and Economic Change,
1946).
• Epätodennäköinen teknologian muutos joka ei tehosta työtä on Hicks-neutraali (The Theory
of Wages, 1932).
• Keynes: ”When the facts change, I change my mind. What do you do, sir?”. Kuten tavallista,
sitaatti on apokryfinen ja todennäköisemmin Samuelsonilta.
Frank William Taussig (1859-1940) kehitti modernia kansainvälisen kaupan teoriaa teoksessa International Trade (1927). Hän esitti, että 1800-luvun yhdysvaltalainen talouskasvu oli seurausta
laajoista [ks. Smith] ja vielä hyödyntämättömistä [ks. Burke] kotimarkkinoista [ks. Kropotkin],
ei ulkomaankaupan rajoittamisesta. Tämä ei tarkoittanut etteikö Yhdysvalloissa olisi ollut taipumusta protektionismiin. Republikaani presidentti Herbert Hoover oli päässyt virkaansa vuonna 1929 lupaamalla maanviljelijöille nk. Smoot-Hawley –(tulli)tariffia jo vuoden 1928 puolella
[vrt. Malthus ja Ricardo]. Senaatissa 23.10.1929 käyty keskustelu aiheesta tuki kuitenkin tätäkin laajempia tuontitulleja, ja erään teorian mukaan tämä spekulaatio laukaisi seuraavan päivän
’mustan torstain’, so. pörssiromahduksen80 .
• Kansainvälisen kaupan esteet hävisivät toisen maailmansodan jälkeen (ks. alla).
• 1920-luvun lopulla kärsittiin maataloustuotteiden yleismaailmallisesta ylituotannosta.
Pörssiromahdusta seuranneella 1930-luvun lamalla oli suuri vaikutus talouspoliittiseen keskusteluun. Jo Fisher piti laman syynä Yhdysvaltain keskuspankin [ks. Machiavelli; Petty] kireää rahapolitiikkaa. Smoot-Hawley –tariffi astui voimaan 17.6.1930 ja syvensi lamaa: ulkomailta tuodun
ruoan kallistuminen pahensi ruokapulaa ja kauppakumppanien vastatoimet puolittivat Yhdysvaltain viennin vuoteen 1932 mennessä. Seuraavana vuonna presidentiksi nousi demokraattien
Franklin D. Roosevelt. Kultakantaan [ks. Marshall] oli palattu vuonna 1925, ja talouden kasvuuralle päästiin kun Yhdysvallat (mm. Fisherin tukemana) irtautui siitä vuonna 1933 ja dollari devalvoitui. Rooseveltin New deal –ohjelma pyrki lieventämään laman vaikutuksia. Toisen
80 Norberg
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kultakantakauden katsotaan päättyneen 1933, vaikka kulta säilytti vielä merkityksensä (Bretton Woodsista, ks. alla). Keynes piti kultakantaa ”barbaarisena reliikkinä” (Monetary Reform,
1924).
• John Steinbeckin romaani Vihan hedelmät (1939) kuvaa paitsi lamakautta niin myös 1930luvulla keskilännen preerioilla vallinnutta Dust Bowl –kuivuutta [eroosiosta, ks. Sachs].
– Afroamerikkalaisten Great Migration (1916-1970) etelävaltioista pohjoisen kaupunkeihin — kuten Chicago ja Detroit — oli seurausta etelän huonoista luonnonolosuhteista,
siellä jatkuneesta [orjuuden jälkeisestä, ks. Marx] rotuerottelusta ja (etenkin) kaupunkien tarjoamista helpommista ja paremmin palkatuista töistä [toisesta teollisesta vallankumouksesta, ks. Tesla]. Etelän maatalous alkoi teknistyä vasta tästä seuranneen
työvoimapulan takia.
• Nyt kultakanta oli kultavaluuttajärjestelmä (engl. gold exchange system), jossa hyödynnettiin (vähentyneiden) kultavarantojen lisäksi kiinteitä vaihtokursseja ulkopuolisiin kultakantaisiin valuuttoihin.
• Devalvaatio on rahapoliittinen, ei finassipoliittinen toimenpide [ks. Petty; Hume].
Lama motivoi kehittämään bruttokansantuotteen laskettavaa muotoa [ks. Solow] ja keräämään
aikaisempaa tarkempaa tietoa kansalaisten elämäntilanteista [ks. Habermas]. Rensis Likert (19031981) määritteli kyselytutkimusten mielipideasteikon [Likert-asteikon, ks. Comte] artikkelissa A
technique for the measurement of attitudes (193281 ). Mielipidekyselyjen pioneeri oli George Horace Gallup (1901-1984; Public Opinion in a Democracy, 1939). Siegfried von Ciriacy-Wantrup
(1906-1980) pohjusti ilmaistujen preferenssien keräämistä (ks. alla). Tilastotieteessä Morris Hansen (1910-1990) ja William Hurwitz kehittivät satunnaisotannan tekniikkaa. Syntyi myös ajatus
mielipidevaikuttajista [ks. Merton].
• Likert-asteikko on tyyppiä täysin eri mieltä / jokseenkin eri mieltä / ei samaa eikä eri
mieltä / jokseenkin samaa mieltä / täysin samaa mieltä. Vaihtoehtoja voi modifioida ja
puhua esim. tyytyväisyyden tasosta tms.
• Havaittiin mm. että ennen vaaleja tehdyt mittaukset puolueiden kannatuksesta saivat osan
kannattamaan häviöllä olevia (engl. underdog effect) ja osan voitolla olevia (bandwagon
effect).
• Haastatteluihin liittyvä vastausharha (engl. response bias) tarkoittaa taipumusta vastata sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla. Itsenäisesti täytettävissä kyselyissä on puolestaan
enemmän vastauskatoa. Toinen otannan [ei-satunnainen, ks. Spencer ja Galton] virhe on
kehikkovirhe eli otannassa käytettävän perusjoukon vääristyminen.
Teoksessa The Theory of Interest (1930) Fisher teki eroa nimellisen ja inflaatiokorjatun koron
välille. Asia vaikuttaa kulutukseen, säästämiseen, lainaamiseen ja investoimiseen, joissa verrataan eri ajanhetkiä. Moniin päätöksiin vaikuttaa odotetun tulevan tulon diskontattu arvo [ks.
Marshall]. Fisherin mukaan rahapolitiikka vaikuttaa lyhyellä aikavälillä korkoon ja siten myös reaalitalouteen [ks. Malthus ja Ricardo]. Esim. sijoitusten edistämiseksi pitkien korkojen on oltava
lyhyitä korkeammalla tasolla. Arvioidessaan tulevaa korkotasoa nimellisen koron ja odotettavan
inflaation avulla Fisher pohjusti rationaalisten odotusten teoriaa [ks. Buchanan].
• Fisherin korkoteoria kehittyi jo teoksissa Appreciation and Interest (1896) ja The Rate
of Interest (1907). Fisherin popularisoimalla diskonttauksella, so. tulevaisuuden hyödyn
nykyarvon laskemisella, on laajempaakin yhteiskunnallista merkitystä [ks. Ramsey].
• Fisherin aloittamaa sijoitusten arvon arviointia jatkoi John Burr Williams (1900-1989)
teoksessa The Theory of Investment Value (1938). Harry Markowitz [ks. Simon ja Arrow] toi riskin käsitteen mukaan artikkelissa Portfolio selection (195282 ). James Tobin [ks.
Bhagwati] täydensi teoriaa vuonna 1958.
• Asiaan voidaan liittää myös sukupolvet [ks. Durkheim] ja limittäisten sukupolvien malli,
jota mm. Samuelson (ks. alla) kehitti.
81 Archives
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Vuonna 1930 perustettu Kansainvälinen järjestelypankki (BIS) oli eri maiden keskuspankkien
yhteistyöjärjestö. Hubert D. Henderson (1890-1952) ehdotti, että se voisi hallinnoida maailmanlaajuista yhteisvaluuttaa, ja Keynes kannatti ajatusta (The Means to Prosperity, 1933). Keskuspankkien rahapolitiikka ohjauskorkoineen oli yleisesti hyväksytty väline ohjata taloutta. Teoksessa Työllisyys, korko ja raha - yleinen teoria (The General Theory of Employment, Interest,
and Money, 1936) Keynes kannatti myös aktiivista finanssipolitiikkaa, esim. julkisen kulutuksen lisäämistä taantuman ja laman aikana [vrt. Malthus ja Ricardo; Mill]. Ainakin kriitikoiden
tulkitsemana pyramidien rakentaminen, maanjäristykset ja jopa sodat loisivat varallisuutta. Verrattuna yksityisen ihmisen tai yrityksen velkaantumiseen, valtion velkaantuminen ei ollut ongelmallista: Keynes ei ollut kiinnostunut pitkän aikavälin kehityksestä, koska ”silloin kaikki ovat
jo kuolleet”. Sen sijaan Fisher kiinnitti huomiota velkadeflaatioon, velkakuplan puhkeamiseen
[ks. Mill], artikkelissa The debt-deflation theory of Great Depression (193383 ). Tässä yhteydessä
kuvaan tuli rahoituskiihdytin (engl. financial accelerator) joka voi olla myös negatiivinen.
• Keynes oletti, että palkat eivät jousta alaspäin ja että sijoittajat hamstraavat kriisin aikana käteistä [säästämisen paradoksista, ks. Mandeville]. Näin hän poisti teoriastaan sekä
työ- että rahoitusmarkkinat. Richard Kahnilta (1905-1989) Keynes lainasi kerroinvaikutuksen, jota Hicks matematisoi vuonna 1937. Sen mukaan palkat ja hinnat eivät reagoi
kokonaiskysynnän muutoksiin. Edes keynesiläiset eivät enää usko tähän. Hicks tunnetaan
myös Kaldor-Hicks –tehokkuudesta (sosiaalipolitiikasta, ks. alla).
– Työmarkkinaosapuolten — työnantajien ja työntekijöiden perustamien korporaatioiden — harjoittamaa valtaa kutsutaan korporatismiksi.
– Työn osto ei poikkea radikaalisti tuotteiden ostamisesta. Kukaan ei osta tavaroita ja
palveluja vain halvan hinnan vuoksi, eikä kukaan lisää tuotantoa vain sen takia, että
tuotantokustannukset laskevat [ks. Malthus ja Ricardo]. Myöhemmin alhaisen hintatason vaikutukset on erotettu (reaalisen ja odotetun) alenevan hintatason vaikutuksista.
• Kulutus itsessään oli tärkeä taloustieteen tutkimuskohde [ks. Locke; Mandeville; Malthus
ja Ricardo; Marshall; Veblen] ja inspiroi Keynesiä tavalla, jota kaikki lähteet eivät olisi
hyväksyneet.
• Marquis Childs (1903-1990) kuvasi ruotsalaista järjestelmää teoksessa Sweden, The Middle
Way (1936) tavalla, jota voidaan verrata myöhempään ’kolmannen tien’ –ajatteluun [ks.
Giddens].
• Albert A. Aftalion (1874-1956) oli ensimmäisiä rahoituskiihdyttimestä puhuneita (Les crises périodiques de surproduction, 1913). Raha on kalliimpaa laskusuhdanteessa ja halvempaa noususuhdanteessa.
Rahoitusjärjestelmässä [ks. Petty] Keynes suhtautui kriittisesti rahoitusmarkkinoihin, joista oli
tullut enemmän ’kasinoja’ kuin reaalitalouden investointeja tukevia instituutioita [ks. Locke;
Malthus ja Ricardo]. Sen sijaan pankkien vakavaraisuutta hän ei pitänyt erityisen ongelmallisena, vaikka keskuspankit olivat luomassa moraalikatoa [ks. Smith] pankkien toimintaan [ks.
Spencer ja Galton]. Teoksessa 100% Money (1935) Fisher suositteli siirtymistä täysvarantojärjestelmään, jossa pankit rahoittavat lainat täysimääräisesti talletuksilla ja takuilla [vähimmäisvarantojärjestelmästä, ks. Petty]. Suunnitelma korvaisi sääntelyä, joka kävi yhä vaikeammaksi,
tehottomammaksi ja kalliimmaksi monimutkaistuvalla rahoitussektorilla [ks. Brunel; Buchanan].
• Rudolf Hilferdingin (1877-1941) mukaan rahoitusmarkkinoiden kasvanut merkitys helpottaa sosialismiin siirtymistä (Das Finanzkapital, 1910).
• Knight ja Friedman (ks. alla) kannattivat Fisherin ajatusta; puhutaan Chicagon suunnitelmasta.
Verotuloja [ks. Solon; Burke; Marshall] voidaan lisätä nostamalla veroastetta, laajentamalla veropohjaa tai lisäämällä verotettavan työn tuottavuutta [ks. Malthus ja Ricardo]. Myös Keynesin
mukaan liian kireä verotus voi tuottaa hyvinvointitappioita [ks. Ibn Khaldun]. Työntekijän jyrkkä veroprogressio vähentää tehdyn työn määrää; tämä on yksi tapa tuottaa kannustinloukkuja
83 Econometrica,
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[ks. Mill]. Verotuksen optimointi [ks. Ramsey] ei ehkä suosi yli sadan prosentin marginaaliveroastetta [ks. Buchanan]. Työnantajan verokiila vähentää puolestaan työn tarjontaa. Tuottavuudessa (so. kasvuteoriassa) yläraja ei ole yhtä ilmeinen. Työn sijaan Fisher halusi verottaa
kulutusta: säästöjä ei verotettaisi jos ne sijoitettaisiin uuden vaurauden luomiseen (Constructive
Income Taxation, 1942, yhdessä Herbert-veljen kanssa). Progressiivisuus — jota Fisher kannatti
— turvattaisiin mm. jättämällä perustarpeet verotuksen ulkopuolelle. Näin verotuksen tuloeroja
tasoittava funktio säilyisi. Vuonna 1905 Max O. Lorenz (1876-1959) määritteli tuloeroja kuvaavan Lorenzin käyrän, jonka eroa täydellisen tulojen tasa-arvon suorasta kuvataan Corrado Ginin
(1884-1965) mukaan nimetyllä Gini-indeksillä84 [ks. Rawls; Daly ja Wilson].
• Andrew Mellon (1855-1937) oli nostanut esiin kireän verotuksen ongelmat (Taxation, 1924).
Hän viittasi mm. siihen, että Ford [ks. Taylor] oli tehnyt omaisuutensa tuottamalla halpoja autoja. Korkea verotus vaikeuttaa työpaikkojen syntyä ja suosii vapaa-aikaa työnteon
kustannuksella. Korkean verotuksen lisäksi kannustinloukkuja luovat korkea sosiaaliturva
ja matala palkkataso. Perustulon (tai jonkun vastaavan) on ajateltu olevan vastaus tähän
ongelmaan (ks. alla).
• Verotuksen lieventäminen, määrällinen keventäminen (engl. quantitative easing), setelirahoitus ja helikopteriraha ovat toimenpiteitä, joilla on haluttu nostaa kulutuskysyntää
huonossa taloussuhdanteessa.
– Määrällisessa keventämisessa keskuspankki ostaa jälkimarkkinoilta valtion laskemia
arvopapereita, mikä on (keskuspankille normaalisti kuuluvaa) rahapolitiikkaa. Arvopapereita voi myydä myöhemmin pois.
– Setelirahoituksessa valtion menoja rahoitetaan suoraan keskuspankista otetulla lainalla, mitä voidaan pitää inflaatioriskiä kasvattavana finanssipolitiikkana.
– Helikopteriraha on keskuspankin luomaa rahaa suoraan kansalaisille.
• Investointeihin vaikuttavat — kunkin ajanhetken tilannetta enemmän — odotukset tulevasta kysynnästä, tuotantoon liittyvistä kustannuksista, oikeanlaisen työvoiman saatavuudesta, verotuksesta ym. liiketoiminnan ympäristöstä [ks. Kropotkin]. Kyse ei ole pelkistä
mielikuvista, koska moniin asioihin esim. valtio voi vaikuttaa.
– Näin esim. veroalen ’dynaamiset vaikutukset’ riippuvat kontekstista. Dynaamisia vaikutuksia synnyttää myös verorakenteen muutokset vaikka kokonaisveroaste ei muuttuisikaan.
• Fisherinkin mallissa kaikesta tulosta perittäisiin vero, vaikkakaan ei välttämättä saman
vuoden aikana. Tarkoitus ei ollut vähentää verotuksella kerättävää tuloa.
Saksan ja Ranskan välistä rauhaa ylläpitänyt Aristide Briand (1862-1932) sai vuoden 1926 Nobelin rauhanpalkinnon. 1920-luvulla fasistit [ks. Rochau ja Renan] pääsivät valtaan Mussolinin
Italiassa ja Salazarin Portugalissa, ja Adolf Hitler kehitti saksalaista fasismin muotoa, kansallissosialismia eli natsismia. Yksi fasismin kantavaksi ideaksi muodostunut valtion omavaraisuus
[ks. Rousseau; Humboldt], autarkia (engl. autarky), oli suosittua myös äärivasemmistossa. Fasismin filosofiaa kehittänyt Giovanni Gentile (1875-1944) lanseerasi positiivisena nähdyn termin
totalitarismi. Toisaalla Briand oli kirjoittamassa muistiota Mémorandum sur l’organisation d’un
régime d’union fédérale européenne (1930), jossa optimistisesti hahmoteltiin Euroopan liittovaltiota (ks. alla). Teoksessa Der Hüter der Verfassung (1931) Carl Schmitt [ks. Popper] kysyi, kuka
vartioi demokraattista perustuslakia [ks. Burke].
• Propagandisti Joseph Goebbels lupasi vuonna 1928, että ”porvaristo tulee jättämään historian näyttämön” työväen toteuttaessa ”historiallista missiotaan” natsien avulla [vrt. Marx;
Marcuse]. Fasismia ja sosialismia yhdisteli esim. Charles Coughlin (1891-1979) [ekologiasta,
ks. Heidegger].
– Sosialisti H. G. Wells puhui liberaalista fasismista [ks. Spengler ja Toynbee]. Sosialisti
Kang Youwei (1858-1927) oli kannattanut ”ruskeiden ja mustien” ihmisten hävittämistä [kiinalaisesta sosialismista, ks. Sartre]. Myös feministi Marie Stopesilla (1880-1958)
oli rotuagenda.
84 https://ourworldindata.org/income-inequality
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∗ Tämä oli radikaalisti jyrkempää ajattelua kuin vasemmistolainen ja feministinen
hyvinvointieugeniikka [ks. Westermarck].

• Ensimmäisen maailmansodan jälkeinen reunavaltiopolitiikka oli etenkin Puolan ja Baltian
maiden yritys luoda yhteistyöaluetta Saksan ja Neuvosto-Venäjän vastapainoksi. Suomessakin oli ajatuksen kannattajia.
Hitler äänestettiin Saksan valtakunnan kansleriksi vuonna 1933. Samana vuonna espanjalaiset fasistit perustivat falangistipuolueen. Sitä seurannut Espanjan sisällissota 1936-1939 johti Francon
oikeistodiktatuuriin. Japani, joka miehitti Koreaa vuosina 1910–1945, aloitti Kiinan-Japanin sodan (1937-1945). Karl Loewenstein (1891-1973) peräänkuulutti ’militanttia demokratiaa’ [vrt.
Marcuse] epädemokraattisen kehityksen estämiseksi (Militant democracy and fundamental rights
I & II, 193785 ).
• Espanjan sisällissotaa käsittelivät mm. Picasson [ks. Joyce] maalaus Guernica (1937) ja
Ernest Hemingwayn romaani Kenelle kellot soivat (For Whom the Bell Tolls, 1940).
Hitler aloitti toisen maailmansodan valtaamalla Puolan vuonna 1939. Seuraavana vuonna Italia hyökkäsi Kreikkaan ja Saksa jatkoi Tanskaan, Norjaan, Alankomaihin, Belgiaan ja Ranskaan. Vuonna 1941 Saksa miehitti Kreikan ja — Iso-Britannian osoittauduttua vaikeammaksi
palaksi — suuntasi Neuvostoliittoon. Samana vuonna Japani veti Yhdysvallat sotaan mukaan
hyökkäämällä Pearl Harboriin. Vuonna 1945 sota päättyi Saksan, Italian ja Japanin johtamien
akselivaltojen häviöön Iso-Britannian, Ranskan, Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen johtamille liittoutuneille. Japanissa Yhdysvallat käytti ydinasetta [ks. Fermi]. Saksa jaettiin. Neuvostoliiton
itäiseen osaan luoma Saksan demokraattinen tasavalta (DDR, 1949-1990) ei ollut nimensä veroinen. Länsiosaan syntyi (aidosti demokraattinen) Saksan liittotasavalta. DDR:n puolelle jäänyt
Berliini jaettiin myös, ja vuonna 1961 DDR erotti osat muurilla [ks. Daniel Bell]. Länsi-Saksan
tavoin myös Japani demokratisoitui.
• Espanja ja Portugali eivät liittyneet toiseen maailmansotaan, ja säilyivät diktatuureina
1970-luvulle asti.
• Natsit tappoivat noin 6 miljoonan juutalaisen ja yli miljoonan romanin lisäksi muitakin
vähemmistöjä; puhutaan holokaustista.
• Neuvostoliiton imperiumi kasvoi lähinnä sosialismin varaan; pelkkä panslavismi [ks. Ranke]
ei riittänyt.
Vuoden 1939 Saksan ja Neuvostoliiton välisessä hyökkäämättömyyssopimuksessa Suomi oli jätetty Neuvostoliiton etupiiriin. Neuvostoliiton hyökkäys käynnisti talvisodan (1939-1940). Rauhansopimuksessa menetetty Viipuri oli Suomen suurimpia kaupunkeja ja ehkä kaikkein kansainvälisin. Kolme kuukautta sopimuksen jälkeen Neuvostoliitto valtasi Baltian maat, mikä johti
jopa suunnitelmiin suomalaisten hätäevakuoinnista Alaskaan. Kun sotilaallista apua ei länsimailta saatu, Suomi lähti ennaltaehkäisevään jatkosotaan (1941-1944) Saksa rinnallaan. Vielä
vuonna 1943 Suomi pyysi USA:n joukkoja maahan, mutta turhaan. Lapin sota (1944-1945) käytiin (uuden rauhansopimuksen vaatimuksesta) Suomessa vielä olleita saksalaisjoukkoja vastaan.
Suomi maksoi sotakorvauksia Neuvostoliitolle vuoteen 1952 asti, minkä jälkeen bilateraalinen
idänkauppa [ks. Schumpeter ja Hayek] jatkui vuoteen 1991 asti.
• Stalinin ja Hitlerin välistä sopimusta kutsutaan myös Molotov-Ribbentrop-sopimukseksi.
• Jatkosodankin erityisasemaa korostaa se, että suomalaisten riveissä taisteli — saksalaisten
rinnalla — myös suomenjuutalaisia.
• Henry Oinas-Kukkonen (s. 1964) on tutkinut sekä Operaatio Alaskaa että miehityspyyntöä.
• Neuvostoliitto esti Suomea vastaanottamasta sille tarjottua Marshall-apua (ks. alla).
• Huomioimalla 1860-luvun nälänhädän [ks. Brunel], sortokaudet, sisällissodan, toisen maailmansodan ja myöhemmänkin Neuvostoliiton uhan [ks. Sartre], Suomen lähimenneisyys
näyttää synkältä. Kuitenkin verrattuna siihen mitä olisi voinut tapahtua, maa oli hyvin
onnekas.
85 American
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Hävitty sota johti Saksan liittotasavallassa itsetutkiskeluun. Nationalismi määriteltiin kansalliskiihkon värittämäksi ’etniseksi nationalismiksi’ [vrt. Tacitus; Blumenbach]. Onko tämän (tuhoisaksi nähdyn) nationalismin ja (utopistisena pidetyn) kosmopolitanismin välillä toimivaa kompromissia, ja voiko poliittinen vakaus kummuta (vahvan valtion sijaan) kansalaisidentiteetistä?
(1) Hans Kohn (1891-1971) erotti kansalaisnationalismin (engl. civic nationalism) etnisestä nationalismista (The Idea of Nationalism, 1944). Edellisessä yhteinen identiteetti rakentuu oikeudenmukaisista laeista ja perusvapauksista [ks. Rochau ja Renan]. (2) Jaspers [ks. Piaget] halusi perustaa saksalaisen yhtenäisyyden ’kollektiiviselle vastuulle’ holokaustista (Die Schuldfrage, 1946).
Syyllisyys- ja katumuspolitiikka (engl. politics of regret) on myöhemmin liitetty myös eurooppalaisuuteen. (3) C. F. Rudolf Smend (1882-1975) tavoitteli sosiologista ja kulttuurin huomioivaa
näkemystä demokraattisesta perustuslaista [arvointegraatiosta, ks. Dewey; Schelling ja Lewis].
Perustuslaillinen isänmaallisuus tuli vastustamaan nationalismia sen kaikissa muodoissa [ks. Habermas]. Puhuttiin myös maailmanhallituksesta ja -parlamentista tapoina pitää voimapolitiikka
aisoissa.
• Kansalaisnationalismia kutsutaan myös liberaaliksi nationalismiksi, ja se muistuttaa antiikin tasavaltalaista isänmaallisuutta [ks. Herodotos ja Thukydides; Cicero]. Nationalismin
synnyn Kohn ajoitti 1800-luvulle, jolloin mm. demokratia kehittyi [ks. Mill].
Kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa idealistit [ks. Grotius; Kant] eivät kuitenkaan vielä lyöneet realisteja [ks. Machiavelli; Hobbes]. Pohjois-Atlantin liitto Nato perustettiin vuonna 1949 ja
Varsovan liitto 1955. Ydinvarustelua seurannut kylmä sota [ks. Sartre] säilytti rauhaa voimatasapainoon [ks. Rousseau] tukeutuen. Turvallisuuspolitiikkana se toimi, vaikka vuodesta 1947 alkaen
tuomiopäivän kello (engl. Doomsday Clock) on tuhoa ennustanutkin [ks. Schelling ja Lewis]. Vahvojen valtioiden etupiiriajattelu oli rumempaa realismia. Yllättäen myös osa ’realisteista’ ajautui
liki mystiikan puolelle. Tällaisten teorioiden vastustus johti ojasta allikkoon, järjestelmäteoreettiseen ajatteluun [ks. Schelling ja Lewis]. Sen jälkeen realismiin tuotiin realismia evoluutioteorian
avulla [ks. Keeley]. Sodasta huolimatta kansallisvaltioiden [ks. Rochau ja Renan] merkitys oli yhä
suuri.
• Naton tarkoitus on jo pelkällä olemassa olollaan turvata jäseniään. Eurooppa tarvitsee
Natoa paljon enemmän kuin Yhdysvallat. Yhdysvaltojen ja Kanadan lisäksi perustajäseniä olivat Britannia, Ranska, Portugali ja Italia, Alankomaat, Belgia ja Luxemburg, sekä
Tanska, Norja ja Islanti.
– Nato on sotilaallinen puolustusliitto ja puolustuksellinen sotilasliitto. Koska se on
myös poliittinen liitto, termi puolustusliitto on parempi kuin sotilasliitto.
– Fasistista Espanjaa ei huolittu Natoon, mutta semifasistinen Portugali hyväksyttiin.
– Turkki ja Kreikka liittyivät Natoon vuonna 1952 Neuvostoliiton vaikutusyritysten
jälkeen [vrt. Ranke]. Entisiä vihollisiakaan ei hyljeksitty: Länsi-Saksasta tuli jäsen
vuonna 1955.
– Oletus että ’Yhdysvallat tulee ja pelastaa’ sai eurooppalaiset väistämään omaa vastuutaan Naton jäseninä [ks. Habermas]; tähän on ehkä tulossa muutos [ks. Huntington
ja Fukuyama].
• Realistit korostivat, että kansallisten etujen puolustaminen estää laajenemishaluisten valtioiden yksipuoliset toimet ja että kaikille yhteinen kansallinen etu on vakaa kansainvälinen
järjestelmä [ks. Smith].
• Poliittista teologiaa harrastaneen K. P. Reinhold Niebuhrin (1892-1971) realismi perustui
ihmisen narsistisen itserakkauden synnyttämään pahuuteen. Hans J. Morgenthau (19041980) maallisti tätä kristillistä näkemystä vain marginaalisesti puhuessaan ihmisen pahantahtoisesta vallanhalusta (lat. animus dominandi).
– Carl Schmitt (1888-1985) kehitti poliittista teologiaa (Politische Theologie, 1922).
– Uskottavampi oli Morgenthaun ajatus, että kansalliset saavutukset tuottavat kansainvälistä statusta paremmin kuin fyysinen voima [ks. Galileo]; tämä hämärtää sisä- ja
ulkopolitiikan rajaa (Politics Among Nations, 1948).
Bretton Woods –järjestelmässä (1944-1971) maailmantaloutta pyrittiin pitämään vakaana heikennetyllä kultakannalla ja Yhdysvaltain dollarin välityksellä; dollarista tuli yleinen varantovaluutta (reserve currency). Samalla luodun Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) tarkoitus on
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estää ulkomaista pääomaa lainanneen maan joutuminen lainaajamaan armoille, kuten Egyptille
oli käynyt. IMF ylläpitää apurahastoa ja edistää rakenteellisia uudistuksia huonosti hoidetuissa
kansantalouksissa. Jotta köyhät valtiot saisivat lainaa ilman varsinaisia takuita, Bretton Woodsissa luotiin myös Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehityspankki (IBRD), joka on nykyään —
yhdessä Kansainvälisen kehitysjärjestön (IDA) kanssa — osa Maailmanpankkia. Maailmanpankin
myöntämät lainat ovat käytännössä kehitysapua, joka ei ole menestynyt valtioiden kehittämisessä
odotetulla tavalla [ks. Borlaug].
• 1970-luvulta alkaen valuuttakurssit ovat olleet kytkettyjä (yksittäiseen valuuttaan tai valuuttakoriin) tai kelluvia (vapaasti tai määrätyissä rajoissa). Kultakannan tavoin edelliset
ovat kiinteitä valuuttakursseja (fixed exchange-rate system). Tämä oli yksi osatekijä Suomen 1990-luvun alun lamassa [ks. Daniel Bell].
– Kellunnassa devalvaatio muuttuu devalvoitumiseksi.
• Osmanien hallitsemaan Egyptiin vuonna 1869 valmistunut Suezin kanava rakennettiin velkarahalla. Kun projekti ei tuottanut odotetulla tavalla, Iso-Britannia sekaantui maan hallintoon.
• 2000-luvulla Kiina ajaa tarkoituksella köyhiä maita velkaloukkuun Belt and Road –hankkeillaan.
Vuonna 1947 GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) käynnisti maailmankaupan
(hitaan) suuntautumisen kohti vapaakauppaa [ks. Marshall] ja globalisaatiota [ks. Malthus ja
Ricardo; Brunel; Bhagwati]. Kun bilateraalista ulkomaankauppaa laajennettiin multilateraaliseksi (monenkeskeiseksi), valuuttojen vaihdettavuutta oli lisättävä. Kansainvälisen kaupan teoriassa käytössä oli uudenlaiseen suhteelliseen etuun [ks. Malthus ja Ricardo] perustuva HeckscherOhlin (H-O) –malli. Se ei kuitenkaan selittänyt nousemassa ollutta ristikkäiskauppaa (engl. intraindustry trade), saman toimialan hyödykkeistä koostuvaa vientiä ja tuontia. Samuelsonin täydentäessä teoriaa vuosina 1948, 1949 ja 1953 syntyi HOS-malli. Kaupan kehitys oli kuitenkin
nopeaa; esim. kuljetuskustannusten merkitys väheni. Nykyään pitää huomioida mm. (monikansalliset) yritykset ja globaalit arvoketjut [ks. Buchanan].
• H-O-mallin taustalla oli Eli F. Heckscherin (1879-1952) työ, jota hänen oppilaansa Bertil
G. Ohlin (1899-1979) täydensi (Interregional and International Trade, 1933). Mallin mukaan pääomaa omistavat valtiot tuottavat ja vievät pääomaa vaativia tuotteita ja tuovat
työpanoksia vaativia tuotteita, ja päinvastoin (engl. factor proportions theory). Ohlin jakoi
vuoden 1977 taloustieteen Nobelin James E. Meaden (1907-1995) kanssa.
– Ricardon teoriassa suhteellinen etu syntyi teknologiasta ja luonnonvaroista.
– Kun Jaroslav Vaněk (1930-2017) täydensi HOS-mallia, syntyi HOV-malli.
• Kahdeksassa vuosien 1947–1994 neuvottelukierroksessa GATT pyrki muuttamaan kauppaa
estäviä kiintiöitä, tukia ym. tullimaksuiksi (tariffikaatio), joita vähitellen alennettiin. Vuodesta 1995 alkaen toimintaa jatkoi WTO [ks. Bhagwati]. Kehitys on ollut hidasta koska
valtiot valvovat todellisia ja kuvitteellisia etujaan. Esim. Etelä-Amerikan maat valitsivat
tietoisesti protektionistisen linjan omavaraisuutta tavoitellessaan.
– Vaikka vapaata kauppaa estetään oman maan teollisuuden tukemiseksi (engl. infant
industry argument, breathing room argument), useimmiten toimet tukevat vain laakereillaan lepääviä eli teknologisesti kilpailijoista jälkeen jääneitä yrityksiä [ks. Schumpeter ja Hayek; Buchanan].
– Protektionistiset puheet ovat palanneet 2000-luvulla paleokonservatismin myötä [ks.
Rawls]. Samanlaista puhetta kuulee myös poliittiselta vasemmistolta.
• Laivadieselmoottorien [ks. Tesla; vrt. Broecker] lisäksi globalisaatiota vauhditti Malco(l)m
P. McLeanin (1913-2001) 1950-luvulla kehittämä ja kuljetuskustannuksia alentanut intermodaalinen kuljetuskontti.
– John R. Meyer (1927-2009) kollegoineen kehitti kuljetus- ja liikennetaloustiedettä
(engl. transport economy) teoksissa The Economics of Competition in the Transportation Industries (1959) ja Technology and Urban Transportation (1962). Kyse oli
myös kaupunkitaloustieteestä (engl. urban economics), joka on eri asia kuin kaupunkiekologia [ks. Elton].
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Vuonna 1948 luotiin OEEC jakamaan Yhdysvaltain Marshall-apua sodanjälkeiseen Eurooppaan.
Vuonna 1951 syntyi Euroopan hiili- ja teräsyhteisö, ja vuoden 1957 Rooman sopimuksella luotiin Euroopan talousyhteisö EEC [Euroopan unionista, ks. Habermas; Bhagwati]. Keskittyminen
talouteen oli sotien jälkeisessä maailmassa luontevaa, mutta myöhemmin myös kulttuurista näkökulmaa on pyritty nostamaan esiin. Toisaalta länsimaisuus on identiteettinä paremmin määritelty
kuin eurooppalaisuus.
• Vuonna 1961 OEEC:stä kehkeytyi nykyinen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).
• Eurooppalaisilla yhteisöillä tuettiin talouden lisäksi myös rauhaa [ks. Leibniz].
Yhdistyneet kansakunnat (YK) perustettiin 1945 jatkamaan epäonnistuneen Kansainliiton perintöä. Fisher kuului aktiivisimpiin YK:n perustamista kannattaviin amerikkalaisiin. Järjestön
ihmisoikeuksien julistus syntyi vuonna 1948 [ks. Burke]; antropologit vastustivat sitä etnosentristisenä. Kyse oli lähinnä kansalaisoikeuksista ja poliittisista oikeuksista (KP), joita täydennettiin
1960- ja 70-luvuilla taloudellisilla, sosiaalisilla ja sivistyksellisillä oikeuksilla (TSS). Suomessa
halutaan puhua kansalaisoikeuksien sijaan perusoikeuksista. Parhaimmillaan kyse on ihmisten
voimaannuttamisesta emansipatorisia arvoja tukemalla [ks. Mill; Maslow; Landes]. Näin ajatteli
esim. Thomas H. Marshall (1893–1981) teoksessa Citizenship and Social Class and Other Essays
(1950).
• Wesley Hohfeld (1879-1918) erotti oikeudet (engl. claim right), vapaudet (liberty), vallat
(power) ja immuniteetit (Fundamental Legal Conceptions, 1919).
• Vuonna 1941 Eleanor Roosevelt (1884-1962) oli mukana perustamassa Freedom House86
–järjestöä, joka arvioi eri maiden oikeustilannetta, mm. ihmisten itsemääräämisoikeutta
[oikeusvaltiosta, ks. Magna Carta; Locke; Mill].
– Demokratia ja autoritarismi muodostavat jatkumon, koska relevantteja vapauksia on
erilaisia [ks. North].
– Euroopan unioni on myöntänyt Saharov-ihmisoikeuspalkinto vuodesta 1988 alkaen
[Saharovista, ks. Bethe].
• Marshallin mukaan liberaalin demokratian oikeuksia [ks. Solon] henkilökohtaiseen autonomiaan [ks. Becker] ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen tulee tarpeen tullen kompensoida
välineellisillä metaoikeuksilla ja meta-arvoilla.
– Kyse on markkinaliberalistisesta hyvinvointiyhteiskunnan tavoittelemisesta [ks. Schumpeter ja Hayek].
• Vuonna 1985 perustettu Toimittajat ilman rajoja –järjestö (ransk. Reporters sans frontières, RSF) julkaisee lehdistönvapausindeksiä [ks. Locke; Smith; Mill]. Länsimaat erottuvat
omaksi luokakseen, samoin kuin (toisessa päässä) Kiina ja monet muslimivaltiot [ks. Hirsi
Ali]. Järjestö sai vuoden 2005 Saharovin palkinnon.
– Toimittajien pidätykset ja tapot ovat vakava ongelma, ei siksi että heidän ihmisarvonsa olisi muita suurempi, vaan koska vapaan tiedonvälityksen estäminen mahdollistaa
hallitsijoiden mielivallan ja esim. kansalaisten yleisemmän tappamisen.
– Lääkäreillä on samanlainen järjestö [ks. Fleming].
Hyvinvointivaltio tukee kansalaisia tulonsiirroilla ja esim. terveyteen ja koulutukseen liittyvillä
hyvinvointipalveluilla. Sosiaaliturva huolehtii (1) pitkäaikaisesti huono-osaisista, esim. vammaisista, jotka eivät kykene hankkimaan elantoaan omatoimisesti. Se auttaa myös työkykyisiä (2)
väliaikaisten tilanteiden — sairauksien, työttömyyden tai esim. perheenlisäyksen — yli. Lisäksi
on (3) tukia, joilla kansalaisia kannustetaan yhteiskunnallisesti hyödylliseen toimintaan. Näitä
ovat esim. ennalta ehkäisevä terveydenhoito tai opiskelu, joita kutsutaan meriittihyödykkeiksi.
Vaikka eri maissa systeemit kehittyivät eri tavoin, taloudellisen turvan tasoja on usein kolme:
(1) vähimmäisturva, joka yleensä kustannetaan verotuloin ja toteutetaan tulonjakopolitiikalla,
(2) toimeentuloturva, joka perustuu työsuhteen tuomiin vakuutuksiin, sekä (3) henkilökohtainen
(eläke)säästäminen, jonka pitkäaikaisia muotoja suositaan verotuksellisesti.
86 https://freedomhouse.org/
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• Vähimmäisturvaan voi kuulua esim. kansaneläke, sairausvakuutus ja työttömyysturvan peruspäiväraha. Esim. brittiläinen vuoden 1911 National Insurance Act jatkoi vuoden 1908
Old-Age Pensions Act’ia [ks. Marshall; Simmel].
• Eläkkeiden [ks. Caesar; Halley; Condorcet; Marshal; Simmel] rahoituksessa on kaksi ääripäätä: täysin rahastoivat järjestelmät ja puhdas jakojärjestelmä. Esim. Suomen sekajärjestelmässä n. 1/6 työeläkemaksuista rahastoidaan tulevaisuutta varten, ja loput menevät
nykyisten eläkkeensaajien eläkkeisiin.
– Suomen 1960-luvulla luotu työeläkejärjestelmä on hajautettu. Monien fuusioiden jälkeen jäljellä on neljä yksityistä (työ)eläke(vakuutus)yhtiötä. Rahastojen sijoitustoiminnan tuottavuuden optimointi on tärkeää, vaikka samalla pitää huolehtia myös
vakavaraisuudesta.
Sosiaaliturvapolitiikka on osa sosiaalipolitiikkaa, joka puolestaan on osa yhteiskuntapolitiikkaa.
Eri politiikan alojen rajat eivät ole tarkkoja.
• Sosiaalipolitiikka
–
–
–
–

Sosiaaliturvapolitiikka
Terveyspolitiikka
Koulutus- ja työpolitiikka
Alue- ja asuntopolitiikka

• Talouspolitiikka
– Finanssi- ja rahapolitiikka (suhdannepolitiikka) ja esim. rakennepolitiikka
• Talouspolitiikan ylittävä valtion sisäinen turvallisuuspolitiikka
– Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito, huoltovarmuus ja nykyään myös esim.
ympäristönsuojelu
∗ Huoltovarmuutta [ks. Condorcet; Mill] tukee aina rajallisen omavaraisuuden lisäksi kansainvälinen logistiikka (kuljetusketjut). Esim. Suomessa, jossa toimii Huoltovarmuuskeskus HVK [ks. Fleming], merikuljetukset tarvitsisivat tukea raideyhteyksistä Ruotsiin.
– Ulkoiseen turvallisuuspolitiikkaan kuuluvat ulkopolitiikka ja sotilaallinen maanpuolustus
• Kulttuuripolitiikka
– Tiede- ja taidepolitiikka, kulttuuriperintö
• Väestöpolitiikka
– Väestöpolitiikka pyrkii vaikuttamaan syntyvyyteen, kuolevuuteen ja muuttoliikkeeseen yhteiskunnan yleisen hyvinvoinnin eduksi. Perhepolitiikka kuuluu siihen [perhesosiologiasta, ks. Kinsey; Becker; Symons ja Buss].
– Teoksessa Kris i befolkningsfrågan (1934) Alva (1902-1986) ja Gunnar (1898-1987)
Myrdal suosittelivat sosiaalipolitiikan käyttöä Ruotsin alhaisten synnytyslukujen nostamiseksi, päämääränä pitkän aikavälin taloudellisen kehityksen tukeminen. Gunnar
jakoi vuoden 1974 taloustieteen Nobelin [ks. Schumpeter ja Hayek], ja Alvalle myönnettiin vuoden 1982 Nobelin rauhanpalkinto.
• ...
Pigoun mukaan instituutioiden hidas reagointi ympäristön muutoksiin oli syypää sosiaalisiin ongelmiin (Wealth and Welfare, 1912; The Economics of Welfare, 1920). Vaikka esim. Fisher ei uskonut talouden matemaattiseen syklisyyteen [ks. Marshall], hän tutki sekä suhdannevaihteluita
että -työttömyyttä [ks. Schumpeter ja Hayek]. Uusklassiset ajattelijat eivät myöskään vastustaneet valtioiden järkevää velanottoa. Hyvinvointitaloustieteen Pareto-tehokkuuden [ks. Marshall]
ongelma oli tiedossa: sosiaalipolitiikkakin synnyttää aina (osalle ihmisiä) myös hyvinvointitappioita. Vuonna 1939 Hicks ja Nicholas Kaldor (1908-1986) täydensivät (toisistaan riippumatta) Pareton teoriaa mahdollistamalla tappioiden korvaamisen; nykyään puhutaan Kaldor-Hicks
–parannuksesta. Abram Bergson (1914-2003) määritteli oikeudenmukaisuuteen liittyvän sosiaalisen hyvinvointifunktion (engl. social welfare function) (A reformulation of certain aspects of
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welfare, 193887 ). Yksilöiden (preferensseillä mitatun, ks. alla) hyvinvoinnin summaus (aggregointi) yhteiskunnalliseksi hyvinvoinniksi ei kuitenkaan ole helppoa [ks. Simon ja Arrow]. Toisaalta
hyvinvointitaloutta ei tarvitse redusoida esim. kustannus-hyötyanalyysiin (ks. alla), vaikka sitä hyödyntäisikin: ekonometriaa [ks. Schumpeter ja Hayek] täydentää kokeellinen tutkimus [ks.
Buchanan].
• Subjektiivista hyvinvointia voidaan käyttää oikeudenmukaisuuden mittarina eri tavoin: (1)
utilitarismi maksimoi hyvinvointia [ks. Bentham; Mill], (2) (hyvinvointi-)egalitarismi tasaa
sitä [ks. Marx], (3) suffisientarismi takaa vain tietyn minimihyvinvoinnin kaikille [ks. Agassiz ja Croll], ja (4) prioritarismi suosii heikoimpia riippumatta hyvinvoinnin absoluuttisesta
tasosta [ks. Rawls]. On korostettu myös ihmisten toimintakykyä [ks. Landes; Sen].
• Optimaalisen tehokkuuden tavoittelu on harhaa [ks. Simon ja Arrow]; asiaa käsittelivät
Richard G. Lipsey (s. 1928) ja Kelvin J. Lancaster (1924-1999) artikkelissa The general
theory of second best (195688 ).
Väliaikainen tuki voi olla — Fisherin hengessä — sijoitus inhimilliseen pääomaan. Kustannuksia voi rajoittaa tekemällä em. tuista harkinnan varaisia, eli vaatia todellisen tarpeen. Pigou
puhui ensimmäisenä myös ulkoisvaikutuksista (engl. externalities), so. ulkopuolisiin kohdistuvista vaikutuksista. Esim. saastuttavalla teollisuudella [ks. Spencer ja Galton] on negatiivisia
ulkoishaittoja, ja vastaavasti esim. meriittihyödykkeiden kulutuksella on positiivisia ulkoishyötyjä (julkishyödykkeistä, ks. alla). Jälkimmäisistä huolimatta hyvinvointivaltion myötä kohonnut
ihmisen elinikä on tuonut mukanaan kestävyysvajeen [engl. fiscal sustainability gap, ks. Buchanan]. Sosiaaliturvan kulujen kattaminen on taloustieteen peruskysymyksiä [ks. Giddens]. Kyse
ei ole vain tulojen ja menojen tasaamisesta, vaan myös ihmisten omatoimisuuden merkityksestä
jaettavan kakun kasvattajana.
• Tuen voi kohdentaa vain kaikkein köyhimpiin (mikä lisää byrokratiaa, voi johtaa väärinkäytöksiin, tai esim. jättää tarvitsevia tuen ulkopuolelle), tasapuolisesti kaikkiin (mikä suosisi varakkaita), tai jotain näiden väliltä. Terveydenhuolto voidaan esim. järjestää kaikille
yhtäläisesti, mutta työttömyysavustus vain työttömille.
– Esim. Suomessa suurin osa tulonsiirroista palautuu niitä verojen muodossa maksaville. Tämä kielii järjestelmän tehottomuudesta. Merkittävä osa tapahtuu yksittäisen
henkilön elinkaaren sisällä; tämän takia perustili (ks. alla) olisi perusteltavissa.
∗ Myös eriarvoisuudesta puhuttaessa relevantti parametri on ihmisten elinkaaritulot
[ks. Merton].
• Pigou kannatti haittaverojen (Pigoun vero, engl. pigovian tax) lisäksi myös hyötyjen tukemista (pigovian subsidy). Ulkoisvaikutuksiin liittyy markkinahäiriöiden [ks. Mill] lisäksi
julkisen vallan häiriöitä [ks. Kropotkin; Buchanan].
– Myöhemmin haittaverojen rinnalle luotiin päästökauppasysteemi (engl. cap-and-trade
system).
• Myös verkostovaikutukset ovat ulkoisvaikutuksia [ks. Edison].
J. Christopher R. Dow (1916–1998) ja Leslie Arthur Dicks-Mireaux tutkivat graafisesti työttömyysasteen suhdetta avointen työpaikkojen määrään (The excess demand for labour. A study of
conditions in Great Britain, 1946-56, 195889 ). A. William Phillips (1914-1975) kuvasi nykyään
nimeään kantavalla käyrällä työttömyyden ja inflaation käänteistä suhdetta (Unemployment and
the rate of change of money wages in the United Kingdom 1861-1957, 195890 ). 1970-luvulla inflaatiolla yritettiin jopa alentaa työttömyyttä. Tämä postkeynesiläisyys johti kuitenkin stagflaatioon
[ks. Buchanan].

87 Quarterly

Journal of Economics, 52, 310-334, 1938
of Economic Studies, 24, 11-32, 1956
89 Oxford Economic Papers, 10, 1-33, 1958
90 Economica, 25, 283-299, 1958
88 Review
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• William H. Beveridgen (1879-1963) mukaan täystyöllisyyttä vastaa käytännössä noin 3%:n
työttömyys (Full Employment in a Free Society, 1944). Nykyisin tämän luonnollisen työttömyyden ajatellaan vaihtelevan 2-7%:n välillä [ks. Giddens]. Se määräytyy ajasta, jota
yhteiskunnassa tarvitaan uuden työpaikan etsimisen lisäksi esim. tarvittavaan uudelleenkoulutukseen ja työn perässä muuttamiseen. Puhutaan myös kitkatyöttömyydestä.
• Työttömyys nousee kun työpaikat vähänevät, mutta tämä ei ole koko totuus: tärkeä on
myös työmarkkinoiden tehokkuus. Myöhemmin puhuttiin Beveridgen käyrästä, vaikka hän
ei sitä määritellyt.
Markkinahintoihin vaikuttavat raaka-aineiden hinta, kysynnän ja tarjonnan epäsuhta ja yritysten voittomarginaalien taso. Pelkkien hintavaihteluiden sijaan keynesilaisuudessa puhutaan
kustannus- ja kysyntäinflaatiosta (engl. cost-push/demand-pull inflation). Tämän takia nykyään
tunnetaan myös termi pohjainflaatio. Monetarismia edustanut Friedman uskoi rahan kvantiteettiteorian pätevän yleisesti, ja oli — nykykäsityksen mukaan ja toisin kuin Keynes — oikeassa
pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä Keynesin epäilys palkkojen ja yleensä hintojen jäykkyydestä oli oikeilla jäljillä [ks. Buchanan]. Friedmanin onnistumisiin kuului myös stagflaation ennustaminen. Lisäksi hän teki eroa vakituisten ja satunnaisten tulojen välille: edellistä kulutetaan
tietty osuus, mutta jälkimmäiset jäävät pääosin säästöön (A Theory of the Consumption Function, 1957). Tähän liittyy käsite rajakulutusalttius. Yleinen sääntö on, että keynesiläisyydessä
taloutta elvytetään lähinnä finanssipolitiikalla, monetarismissa lähinnä rahapolitiikalla. Tuloeroja puolustanut [ks. Merton] Friedman myönsi, että liian suurina niistä on haittaa [ks. Daly ja
Wilson]. Sosiaaliturvassa hän kannatti perustuloa [ks. Agassiz ja Croll], tarkemmin negatiivista
tuloveroa [ks. Giddens].
• Inflaatio-odotuksissa Friedman hyödynsi adaptiivisten odotusten teoriaa, jota Phillip Cagan (1927-2012) oli pohjustanut vuonna 1956 (vrt. rationaalisten odotusten teoria yllä).
• Friedmanin ansiosta uskottiin, että 30-luvun lama oli ollut keskuspankin huonon politiikan tulosta. Vuonna 2008 Yhdysvaltojen keskuspankki osasi tämän ansiosta välttää samat
virheet.
• Juliet Rhys-Williams (1898-1964) oli spekuloinut negatiivisella tuloverolla 1940-luvulla.
Ajatusta tukenut Friedman lasketaan kuitenkin libertaristiksi; tämä ajattelu näkyy esim.
teoksissa Capitalism and Freedom (1962) ja Vapaus valita (Free to Choose, 1980).
Rationaalisuus [ks. Ockham; Bayle; Drake] on ollut [ks. Bernoulli ja Bayes; Marshall] ja on
yhä [ks. Simon ja Arrow; Buchanan; Becker; Kahneman ja Thaler] taloustieteessä tärkeä tutkimuskohde. (1) Samuelsonille rationaalisuus on johdettavissa matemaattisesta transitiivisuuden
ideasta [ks. Bernoulli ja Bayes]. Esim. artikkelissa A note on the pure theory of consumers’ behavior (193891 ) hän esitteli paljastettujen preferenssien heikon aksiooman eli WARPin (engl. Weak
Axiom of Revealed Preferences). (2) Artikkelissa The methodology of positive economics (195392 )
Friedman huomioi, että esim. biljardin pelaaajat ymmärtävät mekaniikkaa vaikka eivät [Newtonin] yhtälöitä päässään laskekaan. Myöhemmin on puhuttu sensorimotorisesta integraatiosta.
Tämä vastasi kehittymässä ollutta ekologista rationaalisuuskäsitystä [ks. Simon ja Arrow; Tooby
ja Cosmides].
• Samuelsonin A note on measurement of utility (193793 ) oli varhaisempi kuluttajan (sisäistä)
johdonmukaisuutta käsittelevä työ. Tässä WARPissakin on kyse: jos x valitaan joukosta
jossa on myös y, y:tä ei valita mistään muustakaan joukosta joka sisältää x:n.
• Paljastettujen (revealed) preferenssien lisäksi on ilmaistuja (stated) preferenssejä (contingent valuation) eli mielipidekyselyissä (ks. yllä) ilmoitettuja halukkuuksia maksaa jostain
tai sietää jotain.
– Näitä tarvitaan em. kustannus-hyötyanalyysissä CBA [ks. Mill; Marshall; Buchanan]
jos kustannuksia ja hyötyjä ei voi määritellä muulla tapaa [ks. Ramsey; Simon ja
Arrow].
91 Economica,

5, 61-71, 1938
Journal of Economics, 73, 554-575, 1953
93 Review of Economic Studies, 4, 155-61, 1937
92 Quarterly
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– Preferenssien evoluutio on oma tutkimusalansa [ks. Becker].
• Artikkelissa The pure theory of public expenditure (195494 ) Samuelson käsitteli julkishyödykkeitä [ks. Smith; Mill]. Erityisen tärkeiksi ne tulivat tietoon yhdistettynä [ks. Burke;
Simon ja Arrow]. Myöhemmin eroteltiin myös yhteisresurssit [ks. North].
Hicks yhdisteli keynesiläisyyteen myös uusklassisen taloustieteen elementtejä (Mr. Keynes and
the ”classics”; A suggested interpretation, 193795 ). Tähän liittyvä käsite ’uusklassinen synteesi’
tulee Samuelsonin oppikirjasta Economics (1948). Taloustieteellisten koulukuntien ideologisesta
puhtaudesta on pyritty eroon myöhemminkin, vaikka 1970-luvulla uusklassinen synteesi joutui
epäsuosioon keynesiläisyyden rinnalla [ks. Buchanan]. Liiallisuuksiin meni Samuelsonin 1980luvulle jatkunut neuvostosysteemin ihailu [ks. Sartre]; syistä joilla oli myös teoreettinen perustelu
[ks. Schumpeter ja Hayek], todellisuus on jotain aivan muuta [ks. Daniel Bell].
• Vuonna 1980 Samuelson ennusti, että Neuvostoliitto ohittaisi Yhdysvallat taloudessa 2000luvun alussa, ja Economics-teoksen vuoden 1989 painoksessa hän esitti, että ”the Soviet
economy is proof that, contrary to what many skeptics had earlier believed, a socialist
command economy can function and even thrive”.

9.23

Niels Bohr 1885 - 1962 ja Wolfgang Pauli 1900 - 1958

Fyysikkoja, jotka kehittivät atomimallia [ks. Rutherford] hieman modifioidulla klassisella fysiikalla vain muutamia vuosia ennen kvanttimekaniikan [ks. Heisenberg ja Schrödinger] syntyä.
Molemmat sekoittivat uutta fysiikkaa myös mystissävytteiseen filosofiaan. Bohr sai fysiikan Nobelin palkinnon vuonna 1922, Pauli 1945. Bohrin atomimallin kehittelyssä auttoi myös Arnold
Sommerfeld (1868-1951).
• Sommerfeld vaikutti myös pyörimisliikkeen tutkimuksessa [ks. Doppler ja Foucault].
Bohr oletti atomiin sidottujen elektronien energian olevan kvantittuneen [ks. Planck; Einstein]
tietyille stabiileille ’kuorille’ ytimen ympärillä (On the constitution of atoms and molecules,
191396 ). Malli selitti vedylle johdetun Rydbergin kaavan [ks. Ångström]. Atomiin sidottujen
elektronien potentiaalienergiat ovat aina negatiivisia, ja lähinnä ydintä olevan elektronin energia
on matalin (suurin negatiivinen arvo). Ytimen vaikutuspiirin ulkopuolella elektronin potentiaalienergia on nolla.
• Vahvistusta elektronien energian kvantittumiselle saatiin James Frankin (1882-1964) ja
Gustav L. Hertzin (1887-1975) kokeista (Über Zusammenstöße zwischen Elektronen und
Molekülen des Quecksilberdampfes und die Ionisierungsspannung desselben, 191497 ). Heille
myönnettiin fysiikan Nobelin palkinto vuonna 1925.
Atomien sähkömagneettiset [ks. Maxwell] emissiospektrit [ks. Fraunhofer; Kirchhoff] selittyivät
elektronien siirtymisinä ylemmältä kvantti- eli energiatilalta alemmalle ja tähän liittyvänä energian vapautumisena fotonin muodossa. Absorptiospektrit syntyvät päinvastaisessa prosessissa.
Elektronin siirtyminen atomin sidotusta tilasta vapaaksi — eli atomin ionisoituminen — ei ole
kvantittunut, vaan ylimääräinen energia muuttui elektronin liike-energiaksi. Samoin käy rekombinaatiossa, vapaan elektronin kaappauksessa atomin sidottuun tilaan; tämä selittää auringonkin
valoa. Vapaan elektronin vuorovaikuttaessa atomin tai molekyylin kanssa sen energiatilat ovat
koko ajan jatkuvia. Nesteillä ja kiinteillä aineilla viivat voivat olla niin lähellä toisiaan, että
ne levetessään peittävät toisiaan. Nämä prosessit selittävät sähkömagneettisen säteilyn jatkuvaa
spektriä.
94 Review
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• Rupert Wildt (1905-1976) osoitti, että auringon jatkuvaa [ks. Kirchhoff] spektriä syntyy
vetyatomien kaapatessa elektronin eli sen muuttuessa negatiiviseksi ioniksi (Negative ions
of hydrogen and the opacity of stellar atmospheres, 193998 ). Tämä on mahdollista vain
fotosfäärissä [ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin; Kirchhoff], auringon näkyvässä, noin
500 km paksussa pintakerroksessa, jonka yläosassa lämpötila laskee alle 5000 kelviniin.
Bohrin malli antoi kokeellisia tuloksia vastaavat arvot vetyatomin koolle ja ionisaatiopotentiaalille. Vuosina 1915-1916 Sommerfeld lisäsi siihen suppean suhteellisuusteorian [ks. Einstein] vaikutuksen elliptisten elektroniratojen muodossa. Tämän jälkeen malli selitti myös vedyn spektrin
hienorakennetta [ks. Ångström; Dirac]. Toisaalta se ei selittänyt esim. spektriviivojen suhteellisia
intensiteettejä, heliumin viivoja tai Zeemanin ilmiötä.
• Sommerfeld määritteli uuden laaduttoman luonnonvakion, hienorakennevakion, jonka suuruus on noin 1/137 [ks. Feynman].
Bohrin määrittämä atomien pääkvanttiluku n = 1, 2, 3, jne. antoi elektronien kuoren, jotka koodattiin kirjaimin K, L, M, jne. Sommerfeldin lisäys eli sivukvanttiluku l = 0, 1, ...n − 1 koodattiin
kirjaimin s, p, d, f, g, h, i, j. Näillä nimetään kvanttimekaanisia atomiorbitaaleja (AO): 1s, 2s, 2p,
3s, jne. [ks. Heisenberg ja Schrödinger]. Sommerfeld määritteli myös kolmannen, magneettisen,
kvanttiluvun m = −l, ..., −1, 0, 1, ..., l.
• Elektronien energiatiloja mitataan fotoelektronispektroskopialla (engl. photoelectron spectroscopy, PES).
Vuonna 1922 Bohrin selitti atomien jaksollista järjestelmää [ks. Mendelejev] atomimallinsa avulla. Hän oletti, että (1) ydintä kiertävät elektronit täyttävät kuoria järjestyksessä, että (2) kullekin kuorelle mahtuu vain tietty määrä elektroneja, ja että (3) atomi ’pyrkii sulkemaan’ myös
uloimman elektronikuorensa, so. täyttämään sen maksimaalisesti. Näin hän pystyi ennustamaan
oikein eräiden vielä löytämättä olleiden alkuaineiden ominaisuuksia ja selittämään jopa yksinkertaisten kemiallisten sidosten [ks. Lewis ja Langmuir] luonteen sähköisellä vuorovaikutuksella
[ks. Berzelius]. Kemia on siis atomien ja molekyylien uloimman elektronikuoren fysiikkaa; tämä
selitti myös isotooppien [ks. Thomson; Rutherford] samanlaisen kemian.
• Atomiin sidottujen elektronien tilojen lisäksi kvanttiluvuilla kuvataan myös molekyyliorbitaaleja [ks. Pauling]. Sama pätee atomiytimien nukleonien tiloihin [ks. Rabi ja Purcell] ja
jopa yksittäisten hiukkasten diskreetteihin ominaisuuksiin (spinistä, ks. alla).
Atomien elektronien määrän kasvaessa ne asettuvat atomiorbitaaleille alkaen matalimmasta energiasta (lähinnä ydintä); puhutaan elektronikonfiguraatioista. Esim. vedyn konfiguraatio on 1s1
ja heliumin 1s2 ; yläindeksi kertoo kuinka monta elektronia kullakin orbitaalilla on. Esim. hapelle (Z=8) saadaan 1s2 2s2 2p4 . Koska jalokaasujen [ks. Rayleigh] uloimmat kuoret ovat aina
täynnä, niillä voidaan lyhentää merkintöjä; esim. hapelle [He] 2s2 2p4 . Neonin (Z=10) elektronikonfiguraatio on [He] 2s2 2p6 ja argonin (Z=18) [Ne] 3s2 3p6 . Uusi spinkvanttiluku [ks. Uhlenbeck
ja Goudsmit] ja Paulin kieltosääntö (ks. alla) selittivät orbitaaleille maksimaalisesti mahtuvien
elektronien määrän.
• Esim. s-orbitaalilla m on aina 0 ja p-orbitaalilla joko -1, 0 tai 1. Kullakin näistä on kaksi
vaihtoehtoista spinkvanttilukua s = ±1/2. Näin s-orbitaaleille mahtuu 2 elektronia ja porbitaaleille 6. Kaiken kaikkiaan kuorella voi olla korkeintaan 2n2 elektronia (2, 8, 18,...).
• Siirryttäessä poispäin ytimestä kuorien energiavälit kaventuvat, ja näin esim. 4s-orbitaalin
energia on yllättäen matalampi kuin 3d-orbitaalin.
Atomien spektriviivoja tutkimalla Pauli määritteli nimeään kantavan kieltosäännön: kaksi elektronia ei koskaan voi olla samassa kvanttitilassa (Über den Zusammenhang des Abschlusses der
Elektronengruppen im Atom mit der Komplexstruktur der Spektren, 192599 ). Ilmiö pätee myös
valkoisiin kääpiöihin [ks. Eddington; Hoyle].
98 Astrophysical
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• Myös elektronien siirtymisiä kvanttitilasta toiseen rajoittaa joukko valintasääntöjä (engl.
selection rules). Esim. fotoluminesenssissa [ks. Boyle] fluoresenssi perustuu säteilyn tuottamien siirtymien nopeaan laukeamiseen, kun taas fosforesenssin perusmuodossa säteilyn
tuottamat ’kielletyt tilat’ laukeavat viiveellä.
– Fosforesenssin ’persistentissä’ muodossa fotoneita jää kidehilan [ks. Bragg ja Bragg]
vangiksi ja ne voidaan vapauttaa kuumennuksella; tästä nimitys termoluminesenssi.
Ilmiötä voidaan käyttää kiteisten aineiden iän määritykseen [ks. Rutherford]. Persistentti luminesenssi (PeL) tuottaa esim. hackmaniitin (engl. hackmanite, oik. photochromic/tenebrescent sodalite) jälkihehkun.
Vuonna 1914 James Chadwick (1891-1974) oli havainnut beetahajoamisessa [ks. Rutherford] syntyvien elektronien energian vaihtelevan, ja vuonna 1931 Pauli postuloi ilmiön selitykseksi uuden
sähköisesti neutraalin ja vaikeasti havaittavan hiukkasen [neutriinosta, ks. Fermi].
Miksi emme näe kappaleita yhtä aikaa monessa eri paikassa, kuten kvanttimekaniikka postuloi?
Bohrin ja Heisenbergin ’Kööpenhaminan tulkinnassa’ kvanttimaailman todennäköisyydet aktualisoituvat todellisuudeksi (eli aaltofunktio ’romahtaa’) kun niitä havainnoidaan. Tulkinnan mukana fysiikkaan tuli ajatus syvällisestä sattumanvaraisuudesta, jota mm. Schrödinger ja Einstein
vastustivat. Kvanttifysiikan outous johti myös muihin luoviin tapoihin ymmärtää sitä [ks. Feynman]. Koska myös Pauli oli kvanttimystikko, fysiikka loi pohjaa uusille New Age –uskonnoille
[ks. Holyoake; Haber].
• Bohr sovelsi kvanttimekaniikan aalto/hiukkas –tulkintaa myös politiikkaan, psykologiaan ja
muihin ihmistieteisiin [vrt. Foucault ja Derrida]. Samalta pohjalta kiinalaiseen mystiikkaan
suuntautunut Bohr uskoi myös erityiseen elämänvoimaan [ks. Buffon; Schlegel ja Schelling].
– Vitalismia kannattivat mm. Hans Driesch (1867-1941) ja Pierre Teilhard de Chardin
(1881-1955), joista edellinen teki oikeaakin biologista tutkimusta [ks. Weismann]. Myös
Bergsonin [ks. Husserl] ’élan vital’ kuului samaan kategoriaan, vaikka Bergson muuta
väittikin. ’Uusmaterialismissa’ on samantyyppisiä piirteitä [ks. Foucault ja Derrida].
• Pauli käsitteli synkronisiteettia [ks. Jung] ja korosti ihmisen psyyken vaikutusta mittauksiin. Kalervo Vihtori Laurikainen (1916-1997) seurasi tässä Paulin jalanjälkiä.

9.24

Gilbert Newton Lewis 1875 - 1946 ja Irving Langmuir
1881 - 1957

Kemistejä, jotka kehittivät kemiallisten sidosten [ks. Berzelius; Kekulé; Thomson] teoriaa. Lisäksi
Lewis määritteli hapot ja emäkset [ks. Boyle; Black ja Watt; Faraday; van’t Hoff ja Arrhenius]
uudella tavalla, ja Langmuir loi plasmafysiikan tutkimusalan. Langmuir sai sidostutkimuksistaan
vuoden 1932 kemian Nobelin palkinnon.
Lewisin mukaan kemiallinen sidos voi syntyä atomien jakaessa elektroniparin ja kuvasi tätä elektronipisterakenteilla eli Lewis-rakenteilla (The atom and the molecule, 1916100 ). Langmuir kehitti
teoriaa mm. uuden atomimallin [ks. Bohr ja Pauli] avulla, ja Lewis esitteli Lewisin-Langmuirin
teorian teoksessa Valence and the Structure of Atoms and Molecules (1923). Tähän kovalentiksi
nimettyyn sidokseen liittyy läheisesti myös elektronien siirtoon perustuva ionisidos ja koordinaatiosidos [metallisidoksista, ks. Bethe]. Sidosten tarkempi selitys vaati kvanttimekaniikan [ks.
Heisenberg ja Schrödinger] käyttöönottoa [ks. Pauling].
• Kovalenttisen sidoksen ja ionisidoksen välillä ei ole tarkkaa rajaa vaan nk. elektronegatiivisuuseron määrittämä jatkumo: kovalenttinen sidos voi olla enemmän tai vähemmän poolinen eli varausjakaumaltaan epätasainen (engl. polar covalent bond). Tämä selittää mm.
vesimolekyylin ominaisuuksia [ks. van’t Hoff ja Arrhenius]. Kovalenttisidokseen osallistuvien elektroniparien lukumäärän mukaan puhutaan yksinkertaisista sidoksista tai kaksoistai kolmoissidoksista.
100 Journal
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– Ionisidoksessa elektropositiivisella atomilla on alhainen ionisaatioenergia, elektronegatiivinen atomilla korkea elektroniaffiniteetti. Kovalenttisissa sidoksissa atomien elektronegatiivisuusero on pieni.

• Kun Nevil Vincent Sidgwick (1873-1952) jatkoi [Wernerin aloittamia] liganditutkimuksia
vuonna 1927, koordinaatiosidos tulkittiin kovalentin sidoksen erikoismuodoksi, jossa molemmat jaetuista elektroneista ovat peräisin samalta atomilta. Henry Taube (1915-2005)
sai vuoden 1983 kemian Nobelin palkinnon samalta alalta.
Tom Sidney Moore (1881-1966) ja Thomas Field Winmill pohjustivat ajatusta molekyylien välisestä vetysidoksesta (The state of amines in aqueous solution, 1912101 ), ja Lewis tuki ajatusta vuoden 1923 teoksessaan. Langmuir tutki vetysidoksen vaikutusta proteiinien [ks. Berzelius;
Sachs; Fischer] kolmiulotteisen muodon määräytymiseen [ks. Kekulé; Werner; Pauling]. Esim.
protogeeninen (vanh. proottinen) liuotin pystyy luovuttamaan tai vastaanottamaan protonin ja
muodostamaan vetysidoksia. Protogeeniset liuottimet ovat aina myös poolisia [ks. van’t Hoff ja
Arrhenius], mutta poolinen liuotin ei välttämättä ole protogeeninen. Esim vesi on molempia;
vesimolekyylien väliset vetysidokset selittävät esim. jään kellumisen vedessä [ks. Boyle].
• Vetysidos on vahvin mahdollinen dipoli-dipoli –sidos, joita muodostuu vain molekyylien
välille. Koska vetyatomilla on vain yksi elektroni, sen ottaessa osaa molekyylin sisäiseen
sidokseen ytimen positiivinen varaus jää voimakkaammin näkyviin kuin muilla aineilla, ja
tämä mahdollistaa heikon sidoksen muodostumisen muihin molekyyleihin.
• Veden vetysidosta tutkivat Wendell M. Latimer (1893-1955) ja Worth H. Rodebush artikkelissa Polarity and ionization from the standpoint of the Lewis theory of valence (1920102 ).
• Muilla ytimillä kuin vedyllä ilmiö johtaa vielä heikompiin sidoksiin [ks. van der Waals].
Vuonna 1923 Johannes N. Brønsted (1879-1947) ja Thomas M. Lowry (1874-1936) esittivät (toisistaan riippumatta) että happo on vety-ionin (H+ eli protonin) luovuttaja ja emäs sen vastaanottaja: esim. etikkahapolle CH3 COOH
CH3 COO− + H+ , missä negatiivinen asetaatti-ioni
on etikkahapon konjugaattiemäs. Lewisin vuosina 1923-36 kehittämässä happo-emäs –teoriassa
hapot vastaanottavat ja emäkset luovuttavat elektroniparin. Määritelmä ei tuota täysin samoja
tuloksia kuin vanhemmat määritelmät eikä siten myöskään kumoa, vaan täydentää niitä. Vuonna
1938 Michail I. Usanovich (1894-1981) esitti vielä yleisemmän määritelmän.
• Nukleofiili (Lewis-emäs) muodostaa kovalenttisen sidoksen elektrofiilin (Lewis-hapon) kanssa luovuttamalla tälle elektroniparin. Vapaa (eli sidoksiin osallistumaton) elektronipari voi
tehdä yhdisteestä stereokemiallisesti aktiivisen ja vaikuttaa molekyylin dipolimomenttiin.
• Heikoilla hapoilla (tai emäksillä) ja niiden vahvoilla konjugaattiemäksillä (tai konjugaattihapoilla) muodostetaan pH-arvoltaan vakaita puskuriliuoksia (engl. buffer solution).
• Usanovichin määritelmässä hapetus-pelkistysreaktiot [ks. Faraday] tulkitaan happo-emäs
–reaktioiden erikoistapauksiksi.
Plasmafysiikka syntyi 1890-luvulta alkaen, kun Joseph Larmor (1857-1942) mallinsi varattujen
hiukkasten ’korkkiruuvimaista’ liikettä magneettikenttäviivan ympärillä. Lisäksi hän loi auringon
ja maapallon [ks. Gilbert] magneettikenttien dynamoteoriaa (Possible rotational origin of magnetic fields of sun and earth, 1919103 ). Lewi Tonksin (1897-1971) kanssa kirjoitetussa artikkelissa
Oscillations in ionized gases (1929104 ) Langmuir nimesi ionisoituneen kaasun plasmaksi ja liitti
elektronien plasmassa tapahtuvaan kollektiiviseen liikkeeseen plasmataajuuden. Plasmafysiikka
tavoittelee myös hallittua fuusioreaktiota [ks. Bethe; Broecker].
• Maapallon dynamoteoriaa kehitti etenkin Walter M. Elsasser (1904-1991) vuosina 1946-47.
Auringon dynamon monimutkaiseen vaihteluun (engl. poloidal vs. toroidal) vaikuttaa sen
differentiaalinen pyörimisliike [ks. Galileo]. Tähän liittyy Halen sykli [ks. Zeeman].
101 Journal
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– Vääntyilevä magneettikenttä selittää myös auringonpilkut [ks. Galileo; Henry; Wolf].
Ionosfääri [ks. Wolf; Hertz] oli yksi varhainen plasmafysiikan tutkimuskohde. Siihen liittyen revontulia [ks. Magna Carta; Halley] tutkivat Kristian Birkeland (1867-1917) ja Carl Størmer (18741957). Birkeland esitti jo vuonna 1901, että ainakin ajoittain auringosta sinkoutuu maapallolla
asti vaikuttavaa materiaa [ks. Wolf]. Sydney Chapman (1888-1970) spekuloi sen vaikutuksilla
maan magneettikenttään, so. magnetosfäärin synnyllä. Lisäksi — koska plasma vuorovaikuttaa
sähkömagneettisten aaltojen kanssa [ks. Thomson; Einstein] — etenkin magneettikentässä syntyy uudenlaisia aaltoja. Hannes Alfvén (1908-1995) tutki niitä vuoden 1970 fysiikan Nobelin
arvoisesti.
• Ionosfääriksi nimetyn yläilmakehän (heikosti) ionisoituneen kerroksen [E-kerros, ks. Hertz]
olemassaolo vahvistettiin vuonna 1925. Edward Victor Appleton (1892-1965) löysi myös
noin 250 km:n korkeudesta ionosfäärin F-kerroksen, joka heijastaa korkeataajuisia radioaaltoja; hän sai fysiikan Nobelin palkinnon vuonna 1947. Winfried Otto Schumann (18881974) määritteli nimeään kantavan, hyvin matalataajuisten (ELF) radioaaltojen globaalin
resonanssin ilmakehä-aaltoputkessa. Salamaniskujen [ks. van der Waals] synnyttämien aaltojen perustaajuus on noin 8 Hz.
– Ionosfäärin plasmataajuuden suhde radioaallon taajuuteen määrää läpäisevätkö aallot
sen, absorboituvatko ne vai heijastuvatko ne.
• Vuosisadan vaihteessa Birkeland oli selittänyt — katodisäteitä [ks. Edison; Thomson] hyödyntämällä — revontulten valon syntyvän magneettisen kenttäviivan suuntaan maata kohti sinkoutuvien elektronien törmäyksissä ilmakehän molekyyleihin. Nämä elektronit muodostavat magneettikentän suuntaisia Birkelandin virtoja. Størmer osoitti, että napa-alueita
kohden voimistuva magneettikenttä voisi toimia eräänlaisena ’peilinä’ ja siten vangita hiukkasia kenttäviivoilleen. Van Allenin vyöhykkeet (ks. alla) toimivat juuri näin.
– Ilmakehään iskeytyvät hiukkaset ionisoivat molekyylejä ja atomeja, ja viritystilan purkautuminen tuottaa fotonin [ks. Bohr ja Pauli]. Esim. loisteputki toimii samalla periaatteella.
– Vuosina 1912-13 Lars Vegard (1880-1963) tunnisti eräät siniset revontulien emissioviivat ilmakehän typen viivoiksi. Tyypillisimmät värit, vihreä ja punainen, osoittautuivat
myöhemmin atomaarisen hapen viivoiksi, jotka ilmakehän alhainen tiheys mahdollistaa [ks. Ångström]. Vegard löysi myös harvinaiset protonirevontulet.
∗ 2010-luvulla löydetty ilmiö, ’steve’, on ennemmin uudenlaista ilmahehkua [ks.
Ångström] kuin revontulta.
• Revontulien valokuvausta harrastanut Størmer mittasi ensimmäisenä niiden korkeuden luotettavasti. Vihreiden revontulikaarien sijainti n. 100 km:n korkeudessa osoitti, että niitä
synnyttävät elektronit oli kiihdytetty kohti ionosfääriä. Fysikaalinen mekanismi joka tämän kiihtydyksen aiheuttaa on yhä selvittämättä. Størmer vaikutti — yhdessä Sophus
Tromholtin (1851-1896) kanssa — myös revontuliovaalin määrittelyyn.
• Chapmanin ja Ferraron teoria esiteltiin kolmessa julkaisussa vuosina 1930, 1931 ja 1932, ja
magnetosfääriä kutsuttiinkin pitkään Chapmanin-Ferraron onteloksi (engl. cavity). Chapman tutki myös ilmakehän ilmiöitä [ks. Bjerknes ja Richardson].
• Alfvénin teoria käsitteli hydromagneettisia aaltoja (Existence of electromagnetic-hydrodynamic waves, 1941105 ).
Vuonna 1939 Alfvén spekuloi, että auringon magneettikenttä voisi vaikuttaa maan magneettikenttään. James W. Dungeyn (1923-2015) väitöskirja vuodelta 1950 ja sitä vastaava artikkeli
Conditions for the occurrence of electrical discharges in astrophysical systems (1953106 ) esitti teorian magneettikenttien rekonnektiosta. Eugene N. Parker (s. 1927) mallinsi samaa vuonna 1957.
Lisäksi hän ehdotti auringon koronan [ks. Eddington] laajentuvan aurinkotuuleksi, joka välittää
auringon plasmaa ja siihen ’jäätynyttä’ (ja nyt interplanetaariseksi muuttuvaa) auringon magneettikenttää (IMF) ympäröivään avaruuteen, heliosfääriin (Dynamics of the interplanetary gas
105 Nature,
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and magnetic fields, 1958107 ). Juuri tämä jatkuva, mutta ominaisuuksiltaan vaihteleva aurinkotuuli muokkaa maan dipolikentästä Chapmanin dynaamisen magnetosfäärin. Etenkin korkeille
leveysasteille (magneettikentän avulla) projisoituvan magnetosfäärin rakenne on merkittävästi
monimutkaisempi kuin lähempänä maata sijaitsevien säteilyvyöhykkeiden, jotka James Van Allen (1914-2006) löysi vuonna 1958.
• Aikaisemmin mahdollisen auringon hiukkassäteilyn olivat maininneet mm. Eddington, Birkeland ja komeettojen pyrstöjä tutkinut Ludwid Biermann (1907-1986). Nykyään ilmiöön
liitetään koronan aukot.
• Satelliitit [ks. Goddard] osoittivat aurinkotuuliteorian oikeaksi; tuulen nopeus maan kohdalla on 200-900 km/s. Heliosfäärin raja, heliopaussi, on n. 120 au:n etäisyydellä. Vaikka kaikki planeetat ovat paljon lähempänä (< 30 au), komeettapilvet sijaitsevat huimasti
kauempana [ks. Halley; Oort ja Kuiper]. Aurinkotuuli suojaa aurinkokuntaa galaktiselta
kosmiselta säteilyltä [ks. Hess].
– Artikkelissa On diurnal variation in cosmic ray intensity (1937108 ) Scott Forbush
(1904-1984) osoitti, että kosmisen säteilyn voimakkuus laskee auringonpilkkumäärän
kasvaessa.
– Aurinkotuuli tarjoaa säteilypainetta [ks. Maxwell] lupaavamman tavan matkustaa avaruudessa [ks. Alvarez].
• Syntyvä magnetosfääri on sadepisaran muotoinen, yöpuolen pyrstön osoittaessa poispäin
auringosta.
• Dungeyn klassinen artikkeli rekonnektiosta on Interplanetary magnetic field and the Auroral
zones (1961109 ). Maan magnetosfäärissä vaikuttavan Dungeyn kierto liittyy revontulialimyrskyihin, joita Syun-Ichi Akasofu (s. 1930) kuvasi vuonna 1964.
• Etelä-Atlantin anomalian kohdalla sisempi van Allenin säteilyvyöhyke tulee lähemmäksi
maata. Tämä lisää säteilyä myös suhteellisen matalalla kiertäville satelliiteille ja avaruusasemille. Anomaliassa havaittu laajeneminen voi ennakoida maan magneettikentän kääntymistä [ks. Morgan ja McKenzie].
Maapallon magneettikentän ansiosta biosfääri on suojassa suoralta aurinkotuulen vaikutukselta.
Tästä huolimatta magneettiset myrskyt ovat maanpäälläkin tuttuja, ja puhutaan avaruussäästä
[ks. Wolf]. Ilmiöön vaikuttavat etenkin 1970-luvulla löydetyt auringon koronan massapurkaukset
(engl. coronal mass ejections, CME), joilla aurinko vähentää magneettista helisiteettiään. CME:t
vaikuttavat maapalloon jo sillä, että niiden nopeus on moninkertainen normaaliin aurinkotuuleen
verrattuna; tämä synnyttää myös iskuaaltoja [ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin]. Tärkeämpää kuitenkin on, että sopivassa konfiguraatiossa CME:n magneettikenttä kytkeytyy maapallon
kenttään magneettisessa rekonnektiossa, jolloin sen kantamaa energiaa siirtyy tehokkaasti maapallolle. Nämä magneettiset myrskyt tuottavat myös tavallista enemmän revontulia. Auringon
aktiivisuuden muodoista ja niiden magneettisista heijastuksista käytetään sateenvarjotermiä aurinkomyrsky (engl. solar storm).
• Avaruussää vaikuttaa teknologiaan — esim. öljyputkiin, sähkönjakeluun ja satelliitteihin —
sekä esim. astronauttien turvallisuuteen. Hyvin myrskyisä avaruussää voi vaikuttaa merkittävästi myös teknologiaan perustuvaan elämänmuotoon [ks. Alvarez].
• Jäätyneessä magneettikentässä plasman konvektio vääntää kenttää, johon sitoutuu energiaa. Vektorikenttien topologista monimutkaisuutta kuvaava suure, helisiteetti, kertoo myös
tästä energiasta. Sitoutunut energia vapautuu rekonnektiossa hyvin nopeasti. Näin tapahtuu esim. auringon soihduissa [ks. Wolf]. Magneettikentillä on suuri merkitys myös korkeaenergisessä astrofysiikassa; esim. Heber D. Curtisin (1872-1942) vuonna 1918 havaitsema Messier 87 –galaksin plasmasuihku liittyy tähän [ks. Penrose ja Hawking].
Langmuir tutki myös sateen tekemisen vähemmän eksaktia tiedettä. Yhdessä Vincent Schaeferin
(1906-1993) ja Bernard (’Kurtin veli’) Vonnegutin (1914-1997) kanssa hän havaitsi, että pilvien
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[ks. Dalton; van der Waals] pienet vesipisarat voidaan muuttaa — esim. kuivan jään eli jäätyneen hiilidioksidin avulla — jääkiteiksi, jotka kasvavat vesipisaroita herkemmin ja satavat alas.
Vuoden 1946 testilento vahvisti laboratoriotulokset. Menetelmällä voidaan vaikuttaa vain muutenkin satavien pilvien sateen ajankohtaan ja paikkaan. Sillä ei voida synnyttää ukkosmyrskyihin
liittyviä cumulonimbus pilviä tai pitkäaikaisia sateita synnyttäviä nimbostratus pilviä. Sen sijaan auringon valoa takaisin avaruuteen heijastavia pilviä voi olla mahdollista ’siementää’ [ks.
Broecker].
• Langmuir puhui 1950-luvulla patologisesta tieteestä, joka ei pseudotieteen [ks. Holyoake;
Popper] tapaan hylkää tieteelliseltä työltä vaadittavia kriteerejä [ks. Merton], mutta jossa esim. henkilökohtaiset uskomukset ohjaavat tutkimusta tavalla joka tekee siitä kaikkea
muuta kuin optimaalista. Politisoitunut tiede [ks. Wright, Fisher ja Haldane] voi olla kumpaa tahansa. Denis L. Rousseau on myöhemmin kirjoittanut aiheesta artikkelin Case studies
in pathological science (1992110 ).
– Tieteellinen huiputus on oma ilmiönsä [ks. Turing].

9.25

James Augustine Aloysius Joyce 1882 - 1941

Kirjailija, jonka edustama modernismi oli kehittynyt realismin rinnalla [ks. James]. Joycen varhainen mestariteos oli novellikokoelma Dublinilaisia (1914). Hänen päätyönsä Odysseus (1922)
hyödynsi tajunnanvirtatekniikkaa. Finnegans Wake (1939) ennakoi jo postmodernia taidetta [ks.
Foucault ja Derrida].
• Joseph Conrad (1857-1924) kehitti maagista realismia teoksessa Hopealaiva (1904). Marcel
Proust (1871-1922) tunnetaan teossarjasta Kadonnutta aikaa etsimässä (1913-1927).
• Teoksessa The Craft of Fiction (1921) Percy Lubbock (1879-1965) sivuaa ’epäluotettavan
kertojan’ teemaa, jota Wayne C. Booth (1921-2005) laajensi (The Rhetoric of Fiction,
1961).
Joycen jälkeen tunnetuin tajunnanvirtatekniikan käyttäjä oli Virginia Woolf (1882-1941; esim.
Majakka, 1927), Bloomsburyn ryhmän [ks. Moore] näkyvin hahmo. Modernismia edusti myös
mm. Thomas Mann (1875-1955 mm. Taikavuori, 1924), jolle myönnettiin kirjallisuuden Nobelin
palkinto 1929. William Faulknerille (1897-1962, mm. Ääni ja vimma, 1929) myönnettiin kirjallisuuden Nobelin palkinto vuonna 1949. Jorge Luis Borges (1899-1986) tunnetaan mm. teoksesta Haarautuvien polkujen puutarha (1941). 1950-luvulla amerikkalaista kulttuuria väritti beatsukupolvi; esim. Jack Kerouacin Matkalla (1957).
• Georges Simenon (1903-1989) kirjoitti vuosien 1930 ja 1972 välillä 84 komisario Jules
Maigret’estä kertovaa romaania. Arnaldur Indriðason (s. 1961) kirjoittaa hieman samalla tyylillä.
• Beat-kulttuuri oli yksi hippiaatteen pohjustajia [ks. Hart ja Goffman].
Ehkä tunnetuin modernistinen runoilija oli T. S. Eliot (1888-1965; kirjallisuuden Nobelin palkinto
1948), jonka Autio maa (1922) sai vaikutteita kulttuuriantropologiasta [ks. Durkheim].
• Modernistisia runoilijoita olivat myös William Butler Yeats (1865-1939; kirjallisuuden Nobelin palkinto 1923), Ezra Pound (1885-1972) ja Federico Garcia Lorca (1898-1936, mm.
Veren häät, 1933).
Bloomsburyläistä estetisointia ja itsetietoisuutta pidettiin usein elitistisenä. Etenkin Saksassa
realismia vastaan syntyi myös ekpressionistinen kirjallisuus, joka objektiivisen todellisuuden (ja
jopa sen ’kokemisen’) sijaan pyrki kuvaamaan subjektiivisia tuntemuksia (sisäistä ’todellisuutta’)
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usein villin tyylitellysti ja shokeeraavasti. Varhaisista ekspressionistisista kirjailijoista mainittakoon August Strindberg (1849-1912) [ks. Dewey]. Myös Franz Kafka (1883-1924, esim. Muodonmuutos, 1915) käytti ekspressionistisia tehokeinoja. Alfred Döblinin (1878-1957) Berlin Alexanderplatzia (1929) on kutsuttu tyylin mestariteokseksi.
Maalaustaiteessa modernisteja olivat mm. Henri Matisse (1869-1954) ja Pablo Picasso (18811973). Matissen edustama fauvismi (dekoratiivinen ekspressionismi) vapautti värejä muodoista.
Picasson kubismi sai vaikutteita epäeuklidisesta geometriasta [ks. Riemann]. Edward Hopper
(1882-1967) edusti harvinaiseksi käynyttä realismia. Futurismi, dadaismi ja — tärkeimpänä —
surrealismi kuuluvat avantgardistisiin liikkeisiin. Surrealismi kyseenalaisti esittävän ja abstraktin taiteen eron. René Magritten (1898-1967) maaginen realismi edusti surrealismia. Abstrakti
ekspressionismi, jota pohjusti etenkin Wassily Kandinsky (1866-1944), sai myös vaikutteita surrealismista. Sen tunnetuimpia edustajia oli Jackson Pollock (1912-1956). Vuonna 1929 avattiin
New Yorkin Modernin taiteen museo MoMA.
• Varhainen abstraktin taiteen edustaja olii Hilma af Klint (1862-1944). Hän sai vaikutteita
teosofiasta [ks. Holyoake] ja antroposofiasta [ks. Haber]. Tämä oli varsin tyypillistä varhaisten modernistien keskuudessa.
• Picasson lisäksi myös Georges Braque (1882-1963) oli kubisti. Esim. Linda Dalrymple Henderson tutkii aihetta teoksessa The Fourth Dimension and Non-Euclidean Geometry in
Modern Art (1983). Neljäs ulottuvuus liittyy myös spiritismiin [ks. Holyoake].
• Filippo Marinetti (1876-1944) vaikutti esseellä Manifesto du Futurisme (1909) futurismin
syntyyn, ja dadaismin kehittäjiin kuului etenkin Tristan Tzara (1896-1963). Surrealismi
syntyi dadaismista André Bretonin (1896-1966) johdolla (Surrealismin manifesti, 1924).
Tärkeitä säveltäjiä olivat mm. Igor Stravinsky (1882-1971) ja Béla Bartók (1881-1945). Vuonna
1923 Arnold Schönberg (1874-1951) kehitti atonaalisen kaksitoistasäveljärjestelmän, joka on sarjallisen musiikin alalaji (vain sävelkorkeus on sarjallistettu). Vuonna 1931 Edgar Varèse (18831965) sävelsi teoksen pelkille lyömäsoittimille. Vuonna 1939 John Cage (1912-1992) hyödynsi
levysoitinta instrumenttina (engl. turntablism). Pierre Schaeffer (1910-1995) teki ’konkreettista musiikkia’ ympäristön hälyäänistä; hänen ’silon fermé’, vinyylevyn suljettu uurre, loi itseään
toistavat silmukan. Em. Varèsea on kutsuttu myös elektronisen musiikin isäksi; siinä ääninauha tuli olemaan tärkeä työkalu. Jazzia [ks. Dewey] modernisoivat Charlie Parker (1920-1955),
Dizzy Gillespie (1917-1993), John Coltrane (1926-1967), Dave Brubeck (1920-2012) ja Miles Davis (1926-1991).
• Esimodernia musiikkia voidaan kutsua tonaaliseksi, vaikka tarkasti ottaen esim. länsimainen kirkkomusiikki [ks. Magna Carta] ja jopa osa eri maiden kansanmusiikkia oli ollut
modaalista.
• Alban Bergin (1885-1935) ooppera Lulu (1935) perustui näytelmään, josta oli jo tehty
elokuvakin [ks. Dewey].
• Cage, joka hyödynsi ’preparoitua pianoa’, sävelsi myös täysin äänettömän teoksen 4’33”
(1952). Jo 1880-luvulla oli ’inkoherentin’ taiteen piirissä tehty täysin musta maalaus, ja spekuloitu vastaavilla valkoisella ja punaisella. Vuonna 1951 Cagen tuttava Robert Rauschenberg maalasi valkoisen taulun.
– Sarjallista musiikkia ’inhimillistettiin’ laajemminkin aleatorisuudella, so. antamalla
muusikoille aikaisempaa enemmän vapauksia soitossaan. Puhutaan esim. avoimen
muodon periaatteesta. Joskus lopputuloksen määräsi sattuma.
• Tonaalisen musiikin vastustus oli myös poliittista [ks. Marcuse].
Arkkitehtuurissa modernismia edusti etenkin Le Corbusier (1887-1965), jolle betoni [ks. Vitruvius; Black ja Watt] ja lasi olivat tärkeitä materiaaleja. Pilvenpiirtäjiä rakennettiin etenkin
1930-luvulla; Louis Sullivania (1856-1924) on kutsuttu niiden ’isäksi’. Pilvenpiirtäjät tarvitsivat
— hissien lisäksi [ks. Simmel] — myös uudenlaisen kantavan teräskehikon [ks. Tesla], joita kehitettiin Chicagossa [ks. myös Milgram]. Tunnettuja modernisteja olivat myös esim. Frank Lloyd
Wright (1867-1959) ja Alvar Aalto (1898-1976).
• Raakabetonin (ransk. béton brut) käyttö loi termin ’betonibrutalismi’. Tosin John A. Bro-
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die (1858–1934) osoitti 1905, että esivalmistetuista teräsbetoniosista voitiin valmistaa kustannustehokkaasti myös hyviä asuintaloja.
• Pilvenpiirtäjistä huolimatta Fritz Langin elokuva Metropolis (1927) ja mm. arkkitehti Hugh
Ferrissin (1889–1962) Batman-sarjakuvan Gotham Cityä muistuttavat visiot olivat jo syntyessään vanhentuneita: lähiöt [ks. Taylor] peittosivat kaupunkikeskustat.
– Aluetieteessä [ks. Clausewitz] Walter Christaller (1893-1969) kehitti keskuspaikkateoriaa (Die zentralen Orte in Süddeutschland, 1933), jota August Lösch (1906-1945)
kehitti edelleen (Die räumliche Ordnung der Wirtschaft, 1940).
• Eero Saarinen (1910-1961) tunnetaan mm. St Lousin Gateway Arch’ista (1964) Yhdysvalloissa. Antoni Gaudí y Cornet (1852-1926; Barcelonan Sagrada Familia yhä keskeneräinen)
edusti hyvin erilaista arkkitehtuuria.
Länsimaisen taiteen filosofiassa syntyi käsitys, että taide olisi muutama sata vuotta vanha eurooppalainen ’keksintö’. Toisenlaistakin ajattelua esiintyi [ks. Dewey; taiteen teoriasta, ks. Dutton
ja Boyd].

9.26

Ludwig Wittgenstein 1889 - 1951

Filosofi, jonka vaikutuksesta kielifilosofian merkitys alalla kasvoi. Wittgensteinille filosofia oli
kielen kritiikkiä, joka huomioi analyyttisen filosofian [ks. Frege; Russell; Moore; Carnap] lisäksi
hermeneutiikan [ks. Dilthey ja Windelband; Heidegger]. Myöhemmin kuvaan tuli [Ramseyn vaikutuksesta] myös pragmatismi [ks. Peirce; James]. Wittgensteinin filosofiaa lähellä operoi myös
Gilbert Ryle (1900-1976).
• Peircen tavoin Wittgenstein oli merkittävä koulukuntien rajoja rikkonut filosofi. Ramseyn
suosikin Peircen sijaan Wittgenstein seurasi Jamesia, ja pohjusti siten Rortyn uuspragmatismia [ks. Kuhn]. Sen taustalla ovat myös uuskantilaisuus [ks. Mach] ja kielen kaikkivoipaisuutta korostava kielitiede [ks. Saussure].
Wittgensteinin teoksen Tractatus logico-philosophicus (Logisch-philosophische Abhandlung, 1921)
mukaan filosofiset ongelmat ovat kielellisiä sekaannuksia [ks. Russell]: ”[k]ieli pukee ajatuksen valepukuun”. Oliot ovat maailman muuttumaton substanssi, ja niiden yhdistelmät ovat rakenteellisia asiantiloja [loogisesta atomismista, ks. Russell]. Ajatukset ja kielen lauseet [propositiot, ks.
Abélard; Frege; Russell] ovat asiantilojen kuvia [ks. Hertz]. Tämä kielen kuvateoria johtaa myös
totuuden korrespondenssiteoriaan. Se ja Wittgensteinin vuonna 1929 esittämä merkityksen todennettavuusteesi vaikuttivat loogiseen positivismiin [ks. Carnap]. Wittgensteinin mukaan nimen
ymmärtämiseen vaaditaan tieto sen referentistä, mutta lauseen ymmärtämiseen vaaditaan sen
totuusarvon sijaan lauseen mielen ymmärtämistä [vrt. Frege]. Kieli osoittaa todellisuuden loogisen muodon lausumattomasti eli tavalla, jota ei voida selittää sen paremmin kielen itsensä kuin
ylemmän tason metakielen [ks. Gödel ja Tarski] avulla: kieli rajaa maailman [vrt. Kant]. Näin
filosofia on ”mieletöntä” (engl. nonsensical, saks. unsinnig).
• Korrespondenssiteoriassa totuus merkitsee lauseen ja todellisuuden välistä vastaavuutta.
Merkityksen todennettavuusteesin mukaan lauseen merkitys [ks. Frege; Russell] on sen
todentamisen metodi [ks. Austin ja Grice].
• Lausumattomuuteen liittyvä näkemys ’kielen universaalisuudesta’ on ollut vallitseva niin
analyyttisessä filosofiassa [ks. Quine] kuin esim. hermeneutiikassa. Vastakohtaa, ’kieltä kalkyylina’, ovat puolustaneet mm. Peirce ja Hintikka. Totuudesta voidaan oikeastaan puhua
vain jälkimmäisessä; muuten on tyytyminen kielen loogisen syntaksin analyysiin tai ’käsiterunouteen’ [ks. myös Kant]. Wittgenstein: ”mistä ei voi puhua, siitä on syytä vaieta”.
– Lausumattomuus liittyy myös kielideterminismiin [ks. Boas ja Landtman; Sperber ja
Boyer; Jackendoff ja Pinker].
Wittgensteinille logiikka oli transsendentaalista [ks. Kant]. Loogiset totuudet (lauseet jotka ovat
tosia riippumatta niiden argumenttien totuusarvoista) ovat tautologisia ja siten mieltä vailla,
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mutta eivät kuitenkaan (filosofisten väitteiden lailla) mielettömiä. Matemaattiset todistukset
eivät ole tautologioina, koska matematiikka ei ole johdettavissa logiikasta [ks. Frege; Russell].
Eettiset ja uskonnolliset väitteet ovat puutteellisia (mielettömiä kuten metafysiikka) mutta eivät
viallisia (eli ovat logiikan tapaan transsendentaalisia). Tämä erotti tosiasiat arvoista radikaalilla
tavalla.
• Tractatuksen merkitys logiikassa liittyy totuusfunktioiden [ks. Frege] teorian systematisointiin ja ko. funktioiden ei-aksiomaattiseen [vrt. Hilbert] esittämiseen taulukoiden avulla.
Toisin kuin aksiomaattiset järjestelmät [ks. Frege; Russell], taulukko esim. paljastaa takuuvarmasti onko tarkasteltava lause tautologinen vai ei. Mekanistisena se on myös helposti
automatisoitavissa. [Erilaisista logiikan perusteista, ks. Carnap.]
• Wittgensteinin mukaan matematiikka luo itse omat objektinsa: matemaatikko on keksijä,
ei löytäjä. Näin hän asettui tukemaan enemmän konstruktivistista [ei kuitenkin intuitionistista; ks. Poincaré] kuin platonista [ks. Frege; Gödel ja Tarski] matematiikan filosofiaa.
Toisaalta hän vastusti myös konventionalismia eli käsitystä, että ihmiset vain sopivat pitävänsä logiikan tai matematiikan lauseita tosina. Wittgenstein ei myöskään uskonut lukujen
luokkateoriaan.
Tractuksen jälkeen Wittgenstein ei julkaissut elinaikanaan mitään. Pitkän tauon jälkeen hän
kuitenkin palasi filosofian pariin osittain Ramseyn innoittamana. Wittgensteinin uusia luentoja levisi kirjallisessa muodossa otsikoilla Sininen kirja (1933-1934) ja Ruskea kirja (1934-1935).
Näissä hän käsitteli mm. aktuaalisuutta ja potentiaalisuutta [ks. Aristoteles]; on puhuttu ’dynaamisesta metafysiikasta’. Hänen mielenfilosofiansa, joka mm. kielsi termin ’minä’ viittaavan
mihinkään [ks. Hume], edusti loogista behaviorismia [ks. Russell; Quine]. Taustalla oli pragmatistinen ajattelu; Wittgenstein ei tehnyt suurta eroa semantiikan ja pragmatiikan välille [ks.
myös Hintikka]. Myös Ryle oli samoilla linjoilla (The Concept of Mind, 1949). Wittgensteinin
mukaan Ryle kopioi hänen teorioitaan. Tämä oli kohtuutonta kun huomioi, kuinka paljon Peircen
ja Ramseyn pragmatismi oli Rylen ja Wittgensteinin oman teoretisoinnin taustalla (myös Russell teoretisoi jo samaan tapaan). Merkittävin ero oli siinä, että Wittgenstein tulkitsi filosofian
pelkäksi terapiaksi, ei tutkimukseksi.
• Ryle kritisoi kielenkäyttöä, joka viittaa olemattomien asioiden reaaliseen ontologiaan [”ghost
in the machine”; ks. Descartes]. Vaikka ’mieli’ on substantiivi eikä sitä vastaa mikään aivojen yksittäinen osa, uuden materiasta erillisen substanssin postuloiminen sitä selittämään
olisi kategoriavirhe [ks. myös Russell]: mieli ei ole substanssi vaan jotain mitä aivot tekevät
[ks. Sellars]. Rylen mukaan mentaaliset käsitteet ilmentävät käyttäytymistaipumuksia eli
dispositioita. Lisäksi Ryle erotti ’mitä’ ja ’kuinka’ tietämisen [ks. Brunel; Cajal ja Sherrington], joihin liittyy deklaratiivinen ja proseduraalinen muisti [ks. Kandel ja Tulving].
Jälkimmäiseen liittyvä hiljainen tieto [ks. Mandeville; Schumpeter ja Hayek] osoittaa kognition olevan myös ’kehollista’ [ks. Piaget; Simon ja Arrow].
Teoksessa Filosofisia tutkimuksia (Philosophische Untersuchungen, postuumisti 1953) Wittgenstein korosti arkikielen [ks. Moore] ja todellisuuden välistä dynaamista suhdetta. Koska kielen
käyttöön liittyy eri tilanteissa eri sääntöjä, filosofian tulee paneutua siihen kielipelien, so. toimintaan suhteutettujen käsitteellisten viitekehysten, kautta [ks. Carnap]. Semantiikan ja pragmatiikan näin sekoittuessa ilmausten merkitys määräytyy niiden käyttötavasta eli kieli on sosiaalinen
ilmiö [ks. Sellars]. Jo käsitteiden synty ja käyttö vaativat kieliyhteisön [ks. Russell; Sellars], ja lisäksi kielellä ei vain esitetä tosiasioita, vaan myös tehdään jotain [ks. Austin ja Grice]. Ajattelun
intentionaalisuus [ks. Frege] juontuu kielestä, eli ajattelu on, ainakin pääsääntöisesti, sisäistettyä
kieltä [ks. Quine; vrt. Sellars]. Wittgenstein esitti myös käsitteisiin liittyvän perheyhtäläisyyden
idean: esim. ’pelin’ käsitettä ei voi tyhjentävästi selittää. Tälle idealle on löytynyt käyttöä ajattelun perusteita tutkivissa kognitiivisissa tieteissä [ks. Piaget; Turing; Sellars]. Lisäksi, ”jos leijona
osaisi puhua, emme ymmärtäisi sitä”, eli eri lajien käsitteistö ja niihin perustuva ajattelu voi olla
hyvin erilaista [ks. James; Lorenz ja Tinbergen; Dennett ja Millikan]. Wittgensteinin mukaan
kielen oppiminen [ks. Augustinus] vaatii ostensiivista (assosiaatioyhteyttä luovaa) opettamista:
”opettava henkilö osoittaa esineitä, kiinnittää lapsen huomion niihin, ja lausuu samalla sanan”
[ks. Peirce].
• Perinteinen ajatus, jota myös looginen positivismi kannatti, oli että kieli heijastaa ajattelua,
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eikä tätä ajatusta hylätty täysin [ks. Austin ja Grice]. Ajattelulla ja kielellä voi kuitenkin
molemmilla olla omanlaisensa intentionaalisuutensa [ks. Dennett ja Millikan].
• Käsitteitä kuten elektronin spin [ks. Uhlenbeck ja Goudsmit] on vaikea kuvitella ilman
kieltä. Ernst Cassirer (1874-1945) määritteli ihmisen ei vain symboleja käyttäväksi vaan
myös niitä luovaksi eläimeksi (An Essay on Man, 1944). Kielen vaikutus älykkyyteen [ks.
Piaget; Gould] on selvä [ks. Chomsky].
• Bernard H. Suits (1925-2007) esitti pelaamisen määritelmäksi ”voluntary attempt to overcome unnecessary obstacles” (The Grasshopper, 1978).
• Sanan merkitys on sen käyttö kielessä ja pyyntöön ”Saisinko kupin teetä” reagoidaan antamalla teekuppi [kuten jo Russell oli esittänyt]. Tässä Wittgenstein lähestyi pragmatismia
[ks. Peirce].
Postuumisti julkaistussa teoksessa Varmuudesta (Über Gewissheit, 1969) Wittgenstein toi sosiaalisuuden ja pragmatismin epistemologiaan kysymällä, miksi ”[o]n aivan varmaa että autoja
ei kasva maasta”. Syyksi hän esitti ’fossiilisoituneet empiiriset propositiot’ ja havainnoinnilla ja
ohjeistamisella luotavat ’maailmankuvat’ [ks. Kropotkin; Milgram]. Kaikkea ei ole hyödyllistä
epäillä; radikaalissa skeptisismissä [ks. Pyrrhon; Cicero; Montaigne; Hume] ei ole mieltä (tämä
oli myös Peircen ja Ramseyn käsitys). Mutta vaikka Wittgenstein tunnusti, että ”doesn’t it seem
obvious that the possibility of a language-game is conditioned by certain facts?”, hänelle kaikki perustuu viime kädessä konventioihin. Hän tarvitsi konventioita, koska oli hylännyt kielen
taustalle Tractuksessa olettamansa logiikan.
• Konventiot ovat tärkeitä myös pragmatismille, koska ne summaavat induktiivisesti testattuja abduktioita [ks. Peirce], eli muodostavat tutkimuksen lähtökohdan. Wittgensteinin
elämälle vieraan logiikan sijaan konventioiden taustalla oli inhimillinen normatiivinen logiikka ja sen reliabiliteetti [ks. Ramsey].
• Fenomenologisessa filosofiassa on myöhemmin puhuttu ’syntytiedosta’, siitä mitä tiedämme
käyttämiemme esineiden ja aineiden alkuperästä.

9.27

Frank P. Ramsey 1903 - 1930

Filosofi, joka kehitti alkuperäistä pragmatismia [ks. Peirce]. Peircen tavoin Ramsey tutki miten
(riittävän) luotettavia ja vakaita uskomuksia muodostetaan tieteessä ja arkipäiväisessä elämässä111 . Myös hän yhdisteli pragmatismia analyyttiseen filosofiaan [ks. Carnap; Hintikka].
• R.B. Braithwaite (1900-1990) kokosi Ramseyn filosofisia artikkeleita (myös aikaisemmin
julkaisemattomia) postuumisti kokoelmaan The Foundations of Mathematics (1931). Myöhemmin D. Hugh Mellor (1938-2020) toimitti kokoelman F. P. Ramsey: Philosophical Papers (1990). Myös Ramseyn teoksen On Truth (1927-29) keskeneräiseksi jäänyt käsikirjoitus
on julkaistu vuonna 1991.
• Cheryl J. Misak on kuvannut Ramseyn filosofiaa ja sen merkitystä filosofian historiassa.
Hän on mm. kirjoittanut elämäkerran Frank Ramsey (2020).
Pragmatismi valottaa vanhaa ongelmaa ihmisten ja (muiden) eläinten suhteesta. Pragmatismin
yhdessä ääripäässä on kognition merkityksen kieltävä behaviorismi [ks. Watson]. Toisessa ääripäässä uuspragmatismi rajoittaa kognition luonnolliseen kieleen ja sen ihmiselle muodostamaan
häkkiin [ks. Kuhn]. Peirce ja Ramsey ymmärsivät, ettei kieli luonnon tuottamana kykynä eristä
ihmistä ulkopuolisesta maailmasta [ks. Simon ja Arrow; Dennett ja Millikan].
• Uuspragmatismin taustalla oli uuskantilaisuus [ks. Mach], uusi kielitiede [ks. Saussure] ja
niistä juontunut filosofian kielellinen käänne [ks. Wittgenstein]. Tuloksena oli mm. uskomusten ja normien sosiaalinen konstruktio [ks. Boas ja Landtman; Lévi-Strauss; Marcuse].

111 Misak

(2016)
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Peircen filosofia oli hyvin heikosti tunnettu. Welby [ks. Peirce] ohjasi Charles Kay Ogdenia (18891957) Peircen teorioiden pariin. Tämä puolestaan julkaisi brittiversion Peircen artikkelikokoelmasta Chance, Love and Logic (1923112 ). Lisäksi Odgen kirjoitti Ivor Armstrong Richardsin
(1893-1979) kanssa teoksen The Meaning of Meaning (1923), joka hyödynsi myös Peircen ajattelua. Teos mm. palautti ulkopuolisen referentin semiotiikkaan [vrt. Saussure] ja siinä ollut Peircen
työtä esitellyt liite kiinnosti Ramseyta. Charles W. Morris (1901-1979) jakoi semiotiikan syntaktiikkaan, semantiikkaan ja pragmatiikkaan (Foundations of the Theory of Signs, 1938).
• Peircen tavoin Ogden ja Richards korostivat vastaanottajan merkitystä.
• Etiikassa Odgen ja Richards kannattivat emotivismia [ks. Moore].
• Teoksessa Signs, Language and Behavior (1946) Morris myös kiisti käsityksen, että eläinten
kommunikaatio voitaisiin selväpiirteisesti jakaa referentiaaliseen ja affektiiviseen [ks. Aristoteles; Hume; Damasio], mitä voidaan pitää oireena semantiikan ja pragmatiikan eron
suhteellisuudesta.
Artikkelissa Truth and probability (1926) Ramsey kehitti pragmatistista totuusteoriaa. Uskomukset korvasivat propositiot totuudenkantajina [ks. Russell] ja totuuden korrespondessiteoriaan [ks. Wittgenstein; Carnap] liitetyt tosiasiat (engl. fact) saivat väistyä (Facts and propositions,
1927113 ). Tosiasioiden sijaan Ramsey korosti todellisia olioita, ominaisuuksia ja tapahtumia. Määritelmien sijaan termien käyttöön (engl. use-condition) perustunut Ramseyn merkitysteoria oli
myös pragmatistinen. Yksittäiset uskomukset heijastuvat käyttäytymiseen vain kontekstissa johon kuuluu monia muita (ja mahdollisesti vääriä) uskomuksia ja tietenkin erilaisia haluja. Näin
Ramsey piti behaviorismia ”hulluutena”.
• Ramseyn totuusteoriaa on haluttu pitää redundanssiteoriana [ks. Aristoteles; Frege; Tarski ja Gödel], joka on yksi muoto deflatorisista teorioista [ks. Carnap]. Vaikka ’p on totta’
väittääkin vain että ’p’, Ramseyn mukaan samalla kuitenkin sitoudutaan johonkin, mm.
(löysästi ymmärrettyihin) tosiasioihin, väitteen testaamiseen ja hyvien uskomusten standardeihin. Totuus on naturalistinen, ei metafyysinen, käsite.
– Misak (2016): ”Logic is the study of the habits we should adopt and is thus a normative
science. The problem of the ideal — the problem of truth — is in part a matter of
what would be the best habits for the human mind to have.”
• Vaikka merkitysten evoluutio pohjaisikin behaviorismiin, Ramseylle (1) uskomusten menestykseen vaikuttaa myös objektiivisia tekijöitä ja (2) uskomuksia määrittää seuraamusten
lisäksi niiden syyt [molemmat Peircen ajatuksia]. Väärän uskomuksen satunnainen toimivuus ei tee siitä totta. Propositioista luopuminen ei johda automaattisesti behaviorismiin
[ks. Dennett ja Millikan; vrt. Quine].
– Ramseyn käsitys uskomuksista [ks. Hume; Peirce] eräänlaisina (loogisina) karttoina
pohjusti kognitiivista psykologiaa [representaatioista, ks. Piaget]. Loogista behaviorismia [ks. Wittgenstein; Quine] kognitivisoitiin nopeasti [ks. Sellars].
– Kielitieteessä John Rupert Firth (1890-1960) esitti behaviorismiin — ja osittain Malinowskin [ks. Boas ja Landtman] antropologiaan perustuen —, että merkitys seuraa
kontekstisidonnaisesta funktiosta (engl. meaning is function in context).
– Myöhempi ’success’-semantiikka ei behavioristisena vastannut Ramseyn ajattelua.
Truth and probability –artikkelissa Ramsey toi päätösteoriaan subjektiiviset todennäköisyydet
[ks. Bernoulli ja Bayes; Fisher ja Keynes; von Neumann], joiden vahvuus näkyy (tavallisessa elämässä hypoteettisen) ’vedonlyönnin’ kontekstissa. Vaikka uskomusten epävarmuutta ei voi käsitellä tilastollisesti, objektiivisuutta ei pidä hylätä [ks. Fisher ja Keynes; Carnap]. Tiedonhankinta
on aistihavaintoja, muistia ja induktiota [’korkeampi logiikka’, ks. Carnap; Hintikka], deduktion
järjestäessä tietoa ja elimoidessa siitä epäjohdonmukaisuuksia ja ristiriitaisuuksia (’alempi logiikka’). Vedonlyöntiä tavataan myös organismeilta jotka eivät kykene frekvenssejä laskemaan
[ks. Watson].
112 teoksen

toimitti postuumista Morris Raphael Cohen (1880-1947)
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• Vuonna 1937 Bruno de Finetti (1906-1985) käsitteli subjektiivisia todennäköisyyksiä.
• Uskomusten vaihteleva vahvuus [ks. Peirce] on myös ideoiden markkinoiden taustalla [ks.
Galileo; James; Merton; Cavalli-Sforza].
• Kaavan P (jos p, niin q) = P (q|p) eli ’Ramseyn testin’ mukaan implikaation todennäköisyys
saadaan ehdollisena todennäköisyytenä (General propositions and causality, 1929). Jopa
kontrafaktuaalinen konditionaali voi olla kognitiivinen asenne (ks. alla).
• Artikkelissa Theories (1929) Ramsey osoitti, että tieteen teoreettisia termejä voidaan analysoida ilman niiden tarkkaa määrittelemistä [vrt. Dilthey ja Windelband].
Verotusta [ks. Ibn Khaldun; Fisher ja Keynes] tutkinut Ramsey esitti, että nouseva kysynnän
hintajousto [ks. Marshall] laskee optimaalista veroastetta (A contribution to the theory of taxation, 1927114 ). Vuonna 1956 Marcel Boiteux (s. 1922) sovelsi samaa ajatusta luonnollisiin monopoleihin [ks. Brunel; Mill]. Rajakustannusten mukainen hinnoittelu ei niissä takaa toiminnalle
riittävää tuottoa, koska myös kiinteät kustannukset pitää huomioida. Kuluttajille kivuttomimpia
hintojen korotukset ovat sellaiset, jotka eivät alenna merkittävästi kysyntään. Näin absoluuttisten hintojen lisäksi merkitystä on myös hintarakenteella.
• Hintasäännellyn monopolin hintakatto olisi tämän teorian mukaisesti keskiarvoinen suure.
Artikkelissa A mathematical theory of saving (1928115 ) Ramsey käsitteli diskonttausta, tulevaisuuden hyötyjen (ja kustannusten) nykyarvon laskemista [ks. Fisher ja Keynes]. Tavallisissa sijoituksissa tuottoon kohdistuvan kärsimättömyyden kasvua kuvataan kasvavalla aikapreferenssillä
δ. Ramseyn määrittelemässä sosiaalisessa diskonttauksessa ’puhdas sosiaalinen aikapreferenssi’
kertoo myös kuinka tärkeinä tulevia sukupolvia pidetään. Sen rinnalla huomioidaan kulutuksen kasvu asukasta kohden gt : etenkin kehittyvän teknologian [ks. Solow] ansiosta varakkaampi tulevaisuus sallii (köyhemmille nykyihmisille reilumman) vahvemman diskonttauksen. Näistä
syntyy sosiaalinen diskonttokerroin (engl. social discount rate) rt . Sillä on käyttöä kustannushyötyanalyysissä CBA [ks. Mill; Marshall].
• Ramseyn kaava rt = δ + η × gt huomioi myös kulutuksen rajahyödyn [ks. Marshall] jouston
η. Myöhemmin oikealle puolelle on voitu lisätä myös todennäköisyys katastrofeille.
• CBA on ekonometriaa [ks. Schumpeter ja Hayek]. Käyttöä löytyy esim. terveystaloustieteestä [ks. Simon ja Arrow] ja laajemminkin sosiaalipolitiikasta [ks. Buchanan].
Diskonttauksen voimakkuuden lisäksi merkitystä on myös diskonttausfunktion muodolla. Eksponentiaalista funktiota, joka diskonttaa tulevaisuutta hyvin säännönmukaisesti, käytetään usein
CBA:ssa [ks. Buchanan]. Siitä poikkeava hyperbolinen funktio mallintaa hyvin lyhyen aikavälin kärsimättömyyttä. Psykologiassa puhutaan tahdonvoiman [ks. Sokrates] lisäksi likinäköisyydestä (myopiasta) ja yli-itsevarmuudesta. Toisaalta, koska kaukaista tulevaisuutta diskontataan
vastaavasti heikommin, tarjoutuu mahdollisuus rationaalisiin strategioihin. Tyypillinen esimerkki oli Odysseus ja seireenit [ks. Homeros]: kiusausta pystyy välttämään poistamalla sen lähteen
(esim. vahaamalla korvat tukkoon) tai rajoittamalla omia mahdollisuuksia toimia (esim. sitomalla itsensä mastoon). Ennalta sitoutumisen (engl. pre-commitment) strategioista voi tehdä jopa
tapoja [ks. Symons ja Buss]. Hyviin valintoihin voi ’tuupata’ myös ulkopuolelta [ks. Kahneman
ja Thaler].
• Eksponentiaalisessa diskonttauksessa diskonttotekijä on 1/(1 + r)t , missä r on diskonttokerroin (eli diskonttokorko) ja aika t (tyypillisesti) vuosissa.
• Taloustieteessä tahdonvoimaa käsitteli Robert H. Strotz (1922-1994) artikkelissa Myopia
and inconsistency in dynamic utility maximization (1955116 ).
• Vaikka sitoutuminen on edellä tahdonvoimaan liittyvää viisautta, luottamuksen kautta se
on myös moraalinen käsite [ks. Sokrates]. Sitoutumista tutkittiin pian peliteoreettisesti [ks.
Schelling ja Lewis].
114 The

Economic Journal, 37, 47–61, 1927
Economic Journal, 38, 543-559, 1928
116 The Review of Economic Studies, 23, 165-180, 1955
115 The
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Ramseylle tärkeä arvo [ks. Laozi ja Gautama] oli ihmisen kukoistus [ks. Mill; Maslow; Becker].
Jos utiliteetit tulkitaan objektiivisiksi ja hyvinvointi subjektiiviseksi, evolutio on sitonut hyvinvoinnin utiliteettiin kytkeäkseen organismin todellisuuteen [ks. Hume; Landes]. Voidaan puhua
(maltillisessa) arvokonstruktivismissa [ks. Aristoteles; Hume; Smith; Westermarck]. Tähän liittyy motivaatio [ks. Hume; Mill; Maslow] ja esim. preferenssien evoluutio [ks. Becker]. Viimeistään
On Truth –käsikirjoituksessa käy ilmi, että Ramsey liitti arvoihin kognitiivisen asenteen ja siten
totuusarvon: hän oli ’globaali’ pragmatisti [ks. Peirce]. Tahdon heikkous selittyy em. erilaisten,
mm. oikeiden ja väärien, uskomusten sekä halujen holismilla.
• Estetiikassa Ramseyn globaali pragmatismi oli varovaisempaa kuin etiikassa.
• Clyde Kluckhohn (1905-1960) liitti arvot tavoiteltuihin utiliteetteihin: arvot inspiroivat
strategioita joilla ihmiset hallitsevat elämäänsä (Values and value-orientations in the theory of action: An exploration in definition and classification, 1951117 ). Arvot muokkaavat
yksilön identiteettiä luomalla pitkän tähtäimen asennoitumista, ja niitä on siten iän karttuessa [ks. Piaget] vaikeampi muuttaa [ks. Symons ja Buss]. Myöhemmin Milton Rokeach
(1918-1988) oli samoilla linjoilla (The Nature of Human Values, 1973).
• Myös C. Judson Herrick (1868–1960) naturalisoi arvoja organismin tarpeista lähtien (The
Evolution of Human Nature, 1956). Ajattelun taustalla oli vertaileva psykologia [ks. Wundt].
– Herrickin mukaan tutkimuksen oli aloitettava organismien sensomotorisen elämän tutkimuksesta (Comparative psychology, 1907118 ).
– Esim. sopivalla määrällä mustasukkaisuutta on positiivista vaikutusta parisuhteeseen.
Toisaalta osittainen luonnollisuus ei oikeuta mihin tahansa sen nimissä [ks. Boas ja
Landtman].

9.28

John Broadus Watson 1878 - 1958

Psykologi [ks. Wundt; James], joka käynnisti alan behavioristisen koulukunnan. Watson pyrki
selittämään käyttäytymistä ympäristön ärsykkeiden luomilla reflekseillä [engl. stimulus-reflex,
S-R, ks. Cajal ja Sherrington] ja yksinkertaisella oppimisella. Häneen vaikuttivat etenkin Ivan
Petrovich Pavlovin (1849-1936) ja Edward Lee Thorndiken (1874-1949) työt. Tavoitekäyttäytymistä korostanut Edward C. Tolman (1886–1959) oli ehkä merkittävin (uus)behavioristi. Tunnetuin oli Burrhus F. Skinner (1904-1990), jonka ’radikaali behaviorismi’ palasi teoriat hylkäävään
empirismiin ja induktivismiin.
• Watsonin töitä olivat mm. artikkeli Psychology as the behaviorist view it (1913119 ) ja teos
Behaviorism (1914, 1924).
• Syntyi myös behavioristinen mielen filosofia, johon uuspragmatismi usein liittyy [ks. Wittgenstein; Quine]. Siihen yhdistettyä uskomusten sisältöä ja totuudellisuutta koskevaa instrumentalistista merkitysteoriaa (engl. success semantics) ei alkuperäinen pragmatismi
kannattanut [ks. Peirce; Ramsey].
Organismit vastaavat muuttuvaan ympäristöön fenotyypin plastisuudella, toiminnan ja tavoitteiden adaptiivisella yhteensovituksella. (1) Alkeellisimmillaan kyse on polymorfiasta; esim. monilla
kaloilla on moninaisia fenotyyppejä [ks. Wright, Fisher ja Haldane]. (2) Esim. linnut voivat ’integroida’ luonnon eri signaaleista sellaisen munimisen hetken, joka ajoittaa poikasten synnyn
parhaaseen toukka-aikaan keväällä. Jo näissä on kyse evoluutiivisen tason päätösteoriasta [ks.
Ramsey]. (3) Organismi voi myös ’lyödä vetoa’ (engl. bet hedge) tavalla joka tuottaa tulosta pitkällä aikavälillä lyhyen aikavälin kustannuksella. Tällöin lähestytään jo perinteistä yksilötason
päätösteoriaa, johon käyttäytymisekologiassa liittyy esim. saalistuksen optimointi [ks. Gibson ja
MacArthur]. (4) Oppiminen on ympäristöön suhteutetun käyttäytymisen pysyvämpää muuttamista kokemuksen vaikutuksesta.
117 teoksessa
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• Toimijuuden [engl. agency, ks. Pythagoras; Hume; Charles Bell] käsite vaatii jonkinasteista käyttäytymisen plastisuutta. Ihmistieteet asettavat toimijuudelle kuitenkin tiukemmat
vaateet kuin biologia, ja esim. älykkyydessä ei ole kyse pelkästä oppimisesta [ks. Piaget].
Behaviorismi oli osin vastareaktio eläinten älykkyyttä vääristeleville anekdooteille. Teoksessa An
Introduction to Comparative Psychology (1894) C. Lloyd Morgan (1852-1936) oli korostanut, että
eläimiin ei pidä liittää monimutkaista psykologiaa, jos yksinkertaisempikin [ks. Ockham; Quine]
riittää [ks. Simon ja Arrow; Drake; Dennett ja Millikan]. Yritys ja erehdys (engl. trial and error)
on Morganin nimeämä oppimistyyli.
• Teoksessa Animal Life and Intelligence (1890-1891) Morgan oli tutkinut yksisoluisten eliöiden älykästä käyttäytymistä [ks. Pasteur ja Koch]. Samoin teki Herbert Spencer Jennings
(1868-1947) teoksessa Behavior of the Lower Organisms (1905). Tämä vei vertailevaa tutkimusta [ks. Wundt] uudelle tasolle.
• Eläimet voivat esim. lukea — ajatusten sijaan [ks. Leslie ja Baron-Cohen] — toistensa
käyttäytymistä (engl. behavior-rule hypothesis).
Behaviorismin taustalla olivat tabula rasa [ks. Locke] ja assosiaatio [ks. Hume]. Pavlovin jo 1890luvulla aloittamassa klassisessa ehdollistamisessa eläin oppii yhdistämään kaksi ärsykettä (Conditioned Reflexes, 1926). Eläin ei siis opi uudenlaista käyttäytymistä, mutta oppii tuottamaan
luontaista käyttäytymistä uudenlaisella ärsykkeellä. Lisäksi eläin oppii olemaan välittämättä
(engl. habituation) ärsykkeestä, joka ei ole sille relevantti, ja herkistyy (sensitization) relevantille
ärsykkeelle.
• Kognitiivisena ymmärretty assosiatiivinen oppiminen perustuu implisiittiseen muistiin [ks.
Cajal ja Sherrington; Kandel ja Tulving]. Behaviorismi ei kuitenkaan ollut kiinnostunut
aivojen sisäisistä representaatioista.
• Vuoden 1904 Nobelin lääketieteen palkinnon Pavlov sai ruoansulatusjärjestelmän tutkimuksesta [ks. Bernard; Loewi].
Thorndiken välineellisessä (eli instrumentaalisessa) ehdollistamisessa eläin yhdistää käyttäytymisen sen seuraamuksiin (Animal Intelligence, 1911). Vaikutuksen lain (engl. the law of effect)
mukaan tietyt ärsykkeet koetaan [normatiivisesti, ks. Peirce; Sellars] palkintoina, toiset rangaistuksina [valenssista, ks. Platon; James]. Puhutaan myös vahvistusoppimisesta (reinforcement
learning) ja — Skinnerin terminologialla — operantista ehdollistumisesta [ks. Schelling ja Lewis].
• Richard J. Herrnstein [ks. Gould] täydensi vaikutuksen lakia (Relative and absolute strength
of responses as a function of frequency of reinforcement, 1961120 ). Syntyi ’matching law’,
jossa toimijaan vaikuttavat nimenomaan kumuloituneet palkinnot ja rangaistukset; tarvitaan siis (alkeellista) muistia (mutta ei tietoisuutta).
• Kun behaviorismin suosio laski, vahvistusoppimiseen liitettiin hedonistisia tiloja eli mielihyvää ja -pahaa ehkä liiankin kärkkäästi [ks. Penfield ja Sperry]. Esim. haluamisen ja käytön nautinnollisuuden välinen ero voi vaikuttaa addiktioissa. Tätä eroa teki ensimmäisenä
Wallace Craig (1876–1954) artikkelissa Appetites and aversions as constituents of instincts
(1917121 ).
Behavioristien usko ihmisen muokattavuuteen [ks. Boas ja Landtman] oli — poliittisesti korrektinakin [ks. Hart ja Goffman] — naiivia; vrt. Watsonin ylimielinen julistus lapsista. Behaviorismi
avasi näkymiä uudenlaisen tyrannian synnylle, mihin Aldous Huxley (1894-1963) tarttui teoksessa Uljas uusi maailma (Brave New World, 1932). Kommunismi [ks. Marx] alkoi toteuttaa
behavioristista paratiisia [ks. Fisher ja Keynes; Sartre].
• Watson122 : ”Jos saan kymmenkunta tervettä, hyvin kehittynyttä pikkulasta ja oman erityisen maailmani heidän kasvattamistaan varten, niin takaan teille, että voin valita heistä
120 Journal
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kenet tahansa ja kouluttaa hänestä minkä tahansa alan asiantuntijan — lääkärin, juristin,
taiteilijan, kauppiaan, niin, jopa kerjäläisen tai varkaan — riippumatta lapsen lahjoista,
mieltymyksistä, taipumuksista, kyvyistä, kutsumuksesta tai vanhempien rodusta.”
– Vaikka valistusajan [ks. Bayle] koulutusoptimismi oli joskus yliampuvaa [ks. Condorcet], yhteiskunnan tasolla pysyvänä se oli myös realistista. Watson puhui yksittäisistä ihmisistä. Toki tavallinen lasten kasvatus on eri asia, ja siinä behaviorismilla oli
annettavaakin (ks. alla).

Kun Edward L. Bernays (1891-1995) alkoi puhua tiedotus- ja suhdetoiminnasta (engl. public
relations, PR) teoksessa Crystallizing Public Opinion (1923), kyse oli propagandan [ks. Weber]
ihailusta. Uutisten ja tosiasioiden valikoivaa ja tarkoitushakuista tulkintaa kutsutaan nykyisin
spinnaukseksi [ks. Protagoras; Torvalds]. Propagandan lisäksi behavioristit tutkivat myös hypnoosia [ks. Franklin; Freud] ja aivopesua. Eräitä (Neuvostoliiton masinoiman) Korean sodan
(1950-53) vankeja kutsuttiin ’Pavlovin vangeiksi’ oletetun behavioristisen aivopesun vuoksi. Eri
asia on, onko se todellinen ilmiö. Sama pätee mainontaan liitettyyn subliminaaliseen viestintään
[ks. Schumpeter ja Hayek]. Yleensäkin propagandan voimaa on liioiteltu [ks. Weber; Merton].
Vaikka systemaattisella pakottavalla vallalla [ks. Weber] voi vaikuttaa ihmiseen, esim. uskonnollisten kulttien [ks. Holyoake] harjoittaman henkisen kontrollin tutkimus ei ole enää korostetun
behavioristista [ks. Hirsi Ali].
• Hull (ks. alla) käynnisti hypnoosin modernin tutkimuksen (Hypnosis and Suggestibility,
1933).
• Edward Hunter (1902–1978) kirjoitti aivopesusta teoksessa Brain-washing in Red China
(1951). Vaikka Yhdysvaltain armeijan tutkimus vuodelta 1956 määritteli aivopesun ”populaariksi harhaluuloksi”, CIA piti aiheen epäeettistä tutkimusta yllä vuosikymmenen loppuun asti (ks. alla).
Behavioristinen teoretisointi ei tarvinnut yksinkertaisiakaan mielen tiloja [ks. James]. Uusbehaviorismissa pelkkä S-R täydentyi organismilla, S-O-R; Tolman puhui väliintulevista muuttujista
(engl. intervening variable). Tolman korosti myös organismien integroitumista ympäristöönsä:
käyttäytyminen on aina tavoitteellista (Purposive Behavior in Animals and Men, 1932). Uusbehaviorismissa siis pätee ketju ärsyke - organismi - reaktio - seuraukset. Etenkin Clark L. Hull
(1884-1952) rakensi laajaa matemaattista teoriaa tämän ympärille (Principles of Behavior, 1943).
Vaikka Kenneth W. Spence (1907–1967) kehitti nk. Hullin-Spencen teoriaa, sen selitysvoima jäi
huonoksi kasvavasta monimutkaisuudesta huolimatta.
• Ensimmäisenä kaavan S-O-R esitti Robert S. Woodworth (1869-1962) teoksessa Psychology
(1921, 1929).
• Jyrkimmässä behaviorismissa esim. kanojen nokkimisjärjestystä [ks. Boas ja Landtman] sovellettiin ihmislapsiin. Toiminnan tavoitteellisuuden huomioiminen mahdollistaa tällaisesta
eroon pääsyn.
• Hullin teoriassa organismi kärsii puutteesta, puute luo tarpeen (engl. need, craving), tarve
aktivoi vietin, vietti aktivoi jonkin käyttäytymisen, käyttäytyminen on tarpeen mukaisesti tavoitteellista, ja tavoitteen saavuttaminen edistää eloonjäämistä. Vahvistusoppiminen
(tavoitteen saavuttaminen tietyllä käyttäytymisellä) tekee ko. käyttäytymisestä tavan (habit). Tietyn käyttäytymisen todennäköisyys riippuu paitsi vietin ja tavan voimakkuudesta,
myös esim. ärsykkeen vahvuudesta ja tavoitteen kyvystä motivoida (mikä vaatii ennakointikykyä). Käyttäytymistaipumuksella on myös vaihteleva kynnysarvo.
– Neal E. Miller (1909-2002) ja John Dollard (1900-1980) hyödynsivät Hullin teoriaa
oppimiseen (Social Learning and Imitation, 1941) ja psykoterapiaan (Personality and
Psychotherapy, 1950). Jälkimmäinen onnistui yhdistämään behaviorismia ja freudilaisuutta (muusta psykoterapiasta, ks. alla).
– Hull korosti vietin heikentymistä vahvistusoppimisen takana (engl. drive-reduction
theory). Artikkelissa Reward value of a non-nutritive sweet taste (1950123 ) Fred(erick)
123 Journal
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D. Sheffield (1914–1994) osoitti (Thorton B. Robyn kanssa) tarpeen tyydyttämiskäyttäytymisen merkityksen (consummatory response theory, drive-induction theory).
Tässä ei tarvitse olla hedonistista komponenttia mukana.
Skinner esitti teoriansa pääpiirteet jo teoksessa The Behavior of Organisms (1938). Käyttäytymisen selittämiseen riittävät aikaisemman käyttäytymisen positiiviset seuraukset ja nykyinen
ympäristö. Tältä pohjalta romaani Walden Two (1948) käsitteli käyttäytymisen muokkausta
(engl. behavioral engineering, applied behavior analysis ABA). Operanttia ehdollistumista ruokkiva uusi käyttäytyminen syntyy [Darwinin] evoluutioprosessia muistuttavalla tavalla (Science
and Human Behavior, 1953). Tässä yhteydessä Skinner määritteli vahvistusoppimisen tyyppejä
uudella tavalla ja korosti rankaisemiseen liittyviä ongelmia [ks. Montaigne]. Nämä ovat nykyäänkin eläinten kouluttajien tuntemia asioita. Charles B. Fersterin (1922-1981) kanssa Skinner tutki
vahvistamisen ajoituksen vaikutuksia (Schedules of Reinforcement, 1957). Ihmisen käyttäytyminen pysyi kuitenkin ongelmana, eikä Skinnerin Verbal Behavior (1957) enää mennyt kritiikittä
läpi [ks. Chomsky]. Sidney Morgenbesser (1921-2004) kysyikin (jossain määrin ehkä epäreilusti)
Skinneriltä: ”Are you telling me it’s wrong to anthropomorphize people?”.
• Käyttäytymisen muokkaukseen kuului esim. pelimerkkimenetelmä (engl. token economy),
jota käytettiin psykiatriassa.
• Positiiviseen vahvistamiseen oli liitetty palkkio ja negatiiviseen rangaistus. Nyt vahvistaminen (käytöksen suosiminen) voi itsessään olla positiivista (palkitsevaa) tai negatiivista
(jonkin epämiellyttävän poistamista), ja rankaisu (käytöksen vähentäminen) vastaavasti
positiivista (rankaisevaa) tai negatiivista (jonkin miellyttävän poistamista).
Aivan hedelmätöntä ihmisen behavioristinen tutkimus ei kuitenkaan ollut. Lasten kasvatuksessa
johdonmukaisuus on tärkeä elementti, ja Thorndike kehitti behavioristista kasvatustiedettä [ks.
Dewey; Piaget]. Yhtä merkittävää oli kehitys psykiatriassa [ks. Bentham; Broca ja Wernicke;
Freud]. Ensin, 1910-luvulla, Eleanor Clarke Slagle (1870-1942) modernisoi toimintaterapiaa (engl.
occupational therapy). Sitten Mary Cover Jones (1897-1987) loi behavioristista (psyko)terapiaa
(A laboratory study of fear: The case of Peter, 1924124 ). Siitä juontuu mm. oppimisterapioihin
kuuluva asteittainen altistushoito (engl. systematic desensitization).
• Toimintaterapioihin kuuluu esim. musiikkiterapia, jota kehitettiin maailmansotien seurauksena. Sekin juontuu jo antiikista.
• Asteittainen altistushoito on psykologinen vastine allergikkojen siedätyshoidolle. Sitä kehittänyt Joseph Wolpe (1915-1997) hyödynsi mm. Edmund Jacobsonin (1888-1983) progressiivista rentoutusta.
– Nykyään altistushoitoa tarvittaisiin myös estämään lisääntynyt herkkähipiäisyys erilaisia mielipiteitä kohtaan [ks. Elias].
Keskusteluterapioissa [ks. Bentham] — kuten esim. ratkaisukeskeisessä terapiassa (joka on usein
lyhytterapiaa) — alettiin painottaa tulevaisuutta ja omaehtoisuutta [ks. Giddens]. Terapialla
pyritään ongelmallisen tilanteen muuttamiseen, sen uudelleen arvioimiseen, tai aivojen muun
toiminnan muuttamiseen oppimisen avulla. Albert Ellis (1913-2007) ja etenkin Aaron T. Beck
(1921-2021) kehittivät kognitiivista käyttäytymisterapiaa (engl. cognitive behavioral therapy,
CBT). Se pyrkii katkaisemaan noidankehän, jossa irrationaaliset negatiiviset uskomukset tuottavat voimakkaita negatiivisia tunteita, jotka edelleen vahvistavat haitallisia uskomuksia [skeemoista, ks. Piaget]. Tärkeää on kriittisen ajattelun [ks. Francis Bacon] ja positiivisen tulkintatyylin (explanatory style) kehittäminen. Siihen liitettiin myös stoalainen filosofia [ks. Zenon ja
Khrysippos; Seneca; Montaigne].
• Kognitiivinen käyttäytymisterapia yhdisteli behavioristisia ja niiden rinnalle kehittyneitä
kognitiivisia terapioita, joita Ellis ja Beck olivat pohjustaneet.
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• Toisen maailmasodan aikana sotilaiden kanssa käyttöön otettu ryhmäterapia levisi myös
laajemmalle. Syntyi myös psykiatrisia päiväsairaaloita ja avohoitoklinikoita. Yksilö- ja ryhmäterapioita täydensivät perhe- ja kriisiterapiat.
Mitä kauemmaksi behavioristisesta ajattelusta mentiin, sitä tavallisempaa oli keskittyä hyvinvoivan keskiluokan tunne-elämän ’paapomiseen’ Carl R. Rogersin (1902-1987) ”humanistisesti orientoituneen psykoterapian” tapaan. Teoksesta Client-Centered Therapy (1951) huolimatta Rogers
ei esim. keksinyt lääkäri-potilas –suhteen merkitystä [ks. Bentham]. Tällainen ei-lääketieteellinen
terapia vertautuu helposti itseapukirjallisuuden arveluttavaan lajiin [ks. Marshall]. Kritiikki tuli
psykiatrien lisäksi sosiaalialalta; oltiin huolissaan yhteiskunnan resurssien tuhlauksesta125 . Pseudotieteellisessä ääripäässä on 1970-luvulla kehitetty neurolingvistinen ohjelmointi (NLP), jossa
psykoterapiaan sekoitetaan itsensä kehittämistä. Siinä ollaan jo lähellä skientologiaa [ks. Haber].
• Shomo Moritan (1874-1938) terapia, joka sai vaikutteita zen-buddhalaisuudesta [ks. Su
Song ja Shen Kuo], johti moderniin hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT, engl.
Acceptance and Commitment Therapy, ACT).
• Dale Carnegien (1888-1955) Miten saan ystäviä, menestystä, vaikutusvaltaa (How to Win
Friends and Influence People, 1936) oli myyntimenestys. Toisaalla aihe oli saanut jopa
uskonnollisen muodon [ks. Holyoake; Popper].
Aubrey J. Lewis (1900-1975) tutki masennuksen taustoja (Melancholia: A clinical survey of
depressive states, 1934126 ). (1) Joka kolmas masennus syntyy pelkästään jonkin potilaan elämän
tapahtuman seurauksena, (2) joka kolmannessa masennuksessa jokin elämän tapahtuma vaikuttaa siihen, että taustalla piillyt taipumus masennukseen aktivoituu, ja (3) joka kolmas masennus
ei liity millään tavalla potilaan elämän tapahtumiin. Tapahtumilla viitataan usein myös sosiaaliseen stressiin [ks. Loewi], ja tällöin kyse on sosiaalipsykiatriasta.
• 1930-luvulta alkaen monet tutkimukset löysivät sekä skitsofreniasta että kaksisuuntaisesta
mielialahäiriöstä vahvan perinnöllisen komponentin127 .
– Vaikuttavia geenejä on paljon [ks. Wright, Fisher ja Haldane], mutta vain osa niistä
on periytyneitä (jokaisella ihmisellä on suuri joukko omia geenivirheitä). Sairauden
ilmenemisessä on kyse on niiden yhdysvaikutuksesta [ks. Mill; Wright, Fisher ja Haldane] ei-geneettisten kehityshäiriöiden [ks. Symons ja Buss] ja (usein myös) ympäristön
kanssa kanssa.
• Sosiologiassa puhutaan ajan hengestä [ks. Rochau ja Renan] ja sosiaalisesta mielialasta [ks.
Kahneman ja Thaler], jotka vaikuttavat mieleenkin.
Voidaan päätellä, että psykiatriassa tarvitaan psykologisen terapian lisäksi myös lääkkeitä ja/tai
muita konkreettisia hoitokeinoja, so. fysikaalista terapiaa [aivoista, ks. Penfield ja Sperry]. Ugo
Cerlettin (1877-1963) vuonna 1938 keksimä sähköhoito on yhä käytössä vakavan masennuksen
hoidossa. Tärkeintä oli psykofarmakologian tuottamien uusien antipsykoottisten, antimaanisten
ja antidepressiivisten lääkkeiden kehitys toisen maailmansodan jälkeen. Ne toimivat paremmin
kuin olisi voinut odottaa [ks. Loewi]; potilaat puhuivat jopa ”ihmeparanemisesta”. Vaikka 1950luvulta löytyy myös kaksi psykiatrista skandaalia, lobotomia ja aivopesu, yleisesti potilaat saivat
nyt parempaa hoitoa kuin koskaan aikaisemmin. 1960-luvun antipsykiatria [ks. Hart ja Goffman]
ei ollut lääketieteellisesti motivoitua ja tuotti vain kärsimystä.
• Nykyään sähköhoitoa täydentää transkraniaalinen magneettistimulaatio, TMS.
• Eri sairauksiin erilailla vaikuttavat lääkkeet pakottivat diagnoosiin ainakin ylemmän sairausryhmän tasolla. Alemmilla tasoilla ongelmaksi tuli sadat erilaiset oireluokat.
– Kaikki psykiatriset sairaudet eivät siis olleet samalla, pelkän ahdistuksen [ks. Freud]
voimakkuuden määräämällä terve-neuroottinen-psykoottinen –jatkumolla, kuten psykoanalyysissä oletettiin.
125 Shorter
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∗ Donald F. Klein (1928-2019) oli merkittävä ahdistuksen tutkija [ks. Symons ja
Buss].
• António Egas Moniz (1874-1955) kehitti lobotomian vuonna 1936 vaikean skitsofrenian ’hoitoon’, ja sai tästä vuoden 1949 lääketieteen Nobelin [toinen palkittu oli Hess, ks. Penfield
ja Sperry]. Walter Freemanin (1895-1972) vaikutuksesta lobotomiaa, joka vaikutti potilaan
persoonallisuuteen, käytettiin paljon 1950-luvulla.
– Moniz oli ollut aikaisemminkin Nobel-ehdokkaana, koska oli vuonna 1927 kehittänyt
aivojen angiografiaa eli verisuonten varjoainekuvausta.
• D. Ewen Cameron (1901-1967) kehitti CIA:n rahoittamana aivopesua vuosina 1953-1961.
Kovakouraiset yritykset murtaa tiedostumattomia puolustusmekanismeja [ks. Freud] epäonnistuivat.
Vuoden 1938 teoksessaan Skinner määritteli käyttäytymisen sellaiseksi organismin toiminnallisuudeksi (engl. functioning) joka liittyy (”acts upon or have commerce with”) ulkopuoliseen
maailmaan. Käyttäytyminen ei edellytä sen paremmin hermostoa kuin lihaksiakaan. On selvää että käyttäytymisellä on ollut tärkeä merkitys kognition evoluutiossa. Laajasti määriteltyyn
käyttäytymiseen kuuluvat:
• Yksisoluisten eliöiden (bakteerien ja alkueliöiden) taksia ja jopa habituaatio.
– Taksia eli suuntausliike on rationaalista informaation hyödyntämistä: eliö käyttää
omaa energiaansa lähestyäkseen esim. ruokaa ja karttaakseen epämiellyttäviä ympäristöjä. Tähän ei tarvita psykologista motivointia.
– Jo alkueliöt kykenevät habituaatioon eli yksinkertaiseen oppimiseen; esim. Audrey
Dussutour ym., Habituation in non-neural organisms: evidence from slime moulds
(2016128 ). Muistikaan ei vaadi hermostoa.
• Tropismi eli paikallaan pysyvien eliöiden (esim. kasvien) liikkeet [ks. Darwin].
– Jacques Loeb (1859-1924) tutki ilmiötä teoksessa Forced Movements, Tropisms, and
Animal Conduct (1918). Hän tutki myös partenogeneesiä [ks. Camerarius ja Hales] ja
regeneraatiota [ks. Weismann].
• Refleksit ja niiden laajennukset eli stereotyyppinen käyttäytyminen [vakioliikekaavat, ks.
Lorenz ja Tinbergen].
– Tähän voidaan laskea myös tavoiksi muuntuneet ehdollistumat, joissa alkuperäistä
ärsykettä ei enää tarvita.
– Esim. uhkaavaksi koettu varjo johtaa piiloutumiseen; tätä voidaan kutsua ’tunnereaktioksi’, tai vähintään elossapysymisstrategiaksi. Ongelma on siinä että nämä strategiat
ovat refleksejä monimutkaisempia.
• Assosioinnin ja instrumentaalisen oppimisen tuottama käyttäytyminen.
– Sukkulamatoihin kuuluva eleganssimato, jonka 959 solusta 302 ovat hermosoluja, on
assosioinnin ammattilainen.
– Kukin yksittäinen tunne muuntaa useita erilaisia ärsykkeitä useiksi erilaisiksi tunnereaktioiksi tarpeen mukaan. Tällaiset organismin tilat operoivat yksinkertaisten refleksien ja monimutkaisen ajattelun välimaastossa [ks. James; Loewi].
• Kognition eli neuroverkon sisäisten representaatioiden välittämä käyttäytyminen (joka ei
kuulunut behaviorismiin).
– Rationaalinen käyttäytyminen ja informaation hyödyntäminen ei riitä kognitiivisuuden tunnusmerkiksi. Toisinkin voitaisiin määritellä, mutta silloin representaatioiden
hyödyntämiselle keksittäisiin oma sanansa.
Behaviorismi vaikutti 1960-luvulle asti varsinkin Yhdysvalloissa. Euroopassa vaikutti myös hahmopsykologia [ks. Lewin ja Heider], kasvatuspsykologia [ks. Weber; Piaget], etologia [ks. Lorenz
ja Tinbergen] ja freudilaisuus. Kehittymässä ollut [ks. Wundt; Piaget] kognitiivinen psykologia
128 Proceedings
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syrjäytti lopulta behaviorismin [ks. Sellars; Simon ja Arrow]. Asiaan vaikuttivat myös Tolmanin kognitiiviset kartat [vrt. Cajal ja Sherrington; Turing] ja latentin oppimisen puolustaminen.
Toisaalta assosiatiivinen ajattelu kuuluu vieläkin konnektionismiin [ks. Minsky ja Pearl]. Lisäksi
puhutaan kehollisesta kognitiosta [ks. Simon ja Arrow].
• Behavioristit tutkivat eläinten käyttäytymistä laboratorioissa, kun myöhemmät etologit
tutkivat sitä myös luonnossa.
• Tolman esitti kognitiiviset kartat artikkelissa Cognitive maps in rats and men (1948129 ).
• Latentti oppiminen on ilman välitöntä palkintoa tapahtuvaa oppimista [ks. Maslow]. Käsite
tuli Hugh Carlton Blodgettilta (The effect of the introduction of reward upon the maze
performance of rats, 1929).
• Tulkintaa korostava antropologia [ks. Foucault ja Derrida] kutsuu behavioristista käyttäytymisen kuvausta ’harvaksi’ vastakohtana kulttuurin ja sen merkitykset huomioivalle
’tiheälle’ kuvaukselle (engl. thick description).

9.29

Martin Heidegger 1889 - 1976

Filosofi, joka kehitti fenomenologista filosofiaa [ks. Husserl]. Heidegger tutki ”mitä olemassa
oleminen on”; pääteos Oleminen ja aika (Sein und Zeit, 1927). Hänen yleistyksensä Brentanon
teesistä oli, että jo olemassaolo on intentionaalista [ks. Frege].
• Vladimir Lossky (1903-1958) yhdisti apofaattisuuden [ks. Boëthius] eksistentialismiin. Christos Yannaras (s. 1935) perustaa filosofiansa apofaattiseen teologiaan ja Heideggeriin.
• Emanuele Severino (1929-2020) on Heideggerin hengessä kehittänyt uusparmenidesilaisuutta [ks. Parmenides ja Zenon].
Vaikutteistaan [ks. Kierkegaard; Nietzsche] huolimatta Heidegger ei tunnustautunut eksistentialistiksi. Ikävystyneisyys [ks. Seneca; Fermat ja Pascal; Locke; Schopenhauer] oli hänelle kuitenkin
tärkeä käsite nimenomaan eksistentiaalisena eli ’syvällisenä’, ei tavallisena eli tilannekohtaisena,
ilmiönä. Koska ahdistus [ks. Freud] oli toinen tärkeä käsite, yhteys eksistentialismiin on selvä
[ks. Sartre].
• Martin Buber (1878-1965), jota on myös pidetty varhaisena eksistentialistina, kritisoi modernin maailman materialistisuutta (Ich und Du, 1923).
• Lars F. H. Svendsen (s. 1970) pitää eksistentiaalista ikävystymistä aitona ilmiönä (A Philosophy of Boredom, 2005), Peter Toohey (s. 1951) ei (Boredom: A Lively History, 2011).
Hermeneutiikan [ks. Dilthey ja Windelband] pyrkimyksenä oli ymmärtää ’ymmärtämistä’ yleisellä tasolla, ja Heidegger on yksi suuntauksen tunnetuimpia edustajia. Heidegger kirjoitti ’hermeneuttista runoutta’, sillä semantiikka on kielessä lausumatonta [ks. Wittgenstein] ja ”kieli on
maailma” [ks. Foucault ja Derrida]. Tähän liittyen Hans-Georg Gadamerille (1900-1998) ymmärtäminen tapahtuu aina tietyn perinteen sisällä (Wahrheit und Methode, 1960). Hän oli aktiivinen
alkaneessa positivismi-kiistassa [ks. Habermas].
• Heideggerin hermeutiikka juontuu uuskantilaisuudesta [ks. Mach] ja pohjusti uuspragmatismia [ks. Kuhn].
• Gadamerin tekstianalyysissä tulkintaa ohjaa tulkitsijan esiymmärrys; puhutaan ’hermeneuttisesta kehästä’, jossa ei päädytä totuuteen vaikka lukijan ja tekstin ’horisontit’ lähestyvät toisiaan. Lisäksi tekstin kokonaisuutta ei voi ymmärtää ilman sen osia, joita ei
puolestaan voi ymmärtää ilman kokonaisuutta.
Teknologiaa [ks. Brunel; Spengler ja Toynbee; Lévi-Strauss] Heidegger käsitteli kahdessa esitelmässä, jotka julkaistiin teoksessa Tekniikka ja käänne (Die Technik und die Kehre, 1949–50).
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Vaikka aihetta ovat hedelmällisemmin tarkastelleet eräät sosiologit [ks. Daniel Bell], Kappia [ks.
Brunel] seuraten Heidegger postuloi työkaluille ’käsilläolevuuden’ (saks. Zuhandenheit), jota voi
verrata ’toimintatarjouman’ ajatukseen [ks. Gibson ja MacArthur]. Tällöin esinettä, esim. vasaraa, ei huomioida eksplisiittisesti itsenään, vaan ainoastaan implisiittisesti samalla kun eksplisiittinen huomio kiinnittyy vasaralla tehtyyn työhön.
• Käsilläolevuudesta on käytetty myös termiä varanto.
• Modernissa mannermaisessa filosofiassa kritisoidaan sitä, että rajoittuessaan ihmiseen Heidegger unohti ”esineiden näkymättömän elämän” [ks. Foucault ja Derrida].
Haeckelin [ks. Spencer ja Galton] ’luonnon uskonto’ oli noussut suosioon fasistisessa [ks. Rochau ja
Renan] Saksassa [ks. Fisher ja Keynes]. Syntyi humanismin unohtava ekologismi, jopa ekofasismi
[moralistisen puhtauden ongelmallisuudesta, ks. Krebs ja Greene]. Myös Heideggerilla länsimaisen
yksilöä korostavan elämäntavan vastustus johti natsisympatioihin. Teoksessa Einführung in die
Metaphysik (1935, 1953) hän loi radikaalia ekofilosofiaa. Vastaavasti Ayers Brinserin ekologinen
maaetiikka (engl. land ethic) korosti luonnon itseisarvoa (Our Use of the Land, 1939). Nämä
teokset pohjustivat syväekologiaa [ks. Berg ja Gurdon], so. biosfääristä egalitarismia korostavaa
biosentrismiä [tieteellisestä ekologiasta, ks. Elton].
• Natsi-ideologi Ernst Krieck (1882-1947) esitti, että ylimielinen ihminen on luonnon hallintaan pyrkiessään tuhoamassa elämän luonnollisen perustan. Natseja on myöhemmin kutsuttu130 univormuun pukeutuneiksi (esi)hipeiksi [ks. Marcuse].
• Ekologismia [ks. Borlaug; Berg ja Gurdon] voi pitää New Age –uskontona [ks. Holyoake;
Haber; Bohr ja Pauli]. Ekomodernismi on jotain aivan muuta [ks. Solow; Berg ja Gurdon].

9.30

Werner Heisenberg 1901 - 1976 ja Erwin Schrödinger
1887 - 1961

Fyysikkoja, jotka kehittivät kvanttimekaniikkana tunnetun modernin fysiikan haaran (nykyisin
puhutaan tyypillisesti kvanttifysiikasta). Teoria antoi Bohrin atomimallia [ks. Bohr ja Pauli] fysikaalisemman ja kvantitatiivisemman selityksen atomeihin ja molekyyleihin sidottujen elektronien
energiatiloille ja niiden miehitykselle, ja siten aineiden spektriviivoille [ks. Fraunhofer; Kirchhoff].
Heisenbergille myönnettiin vuoden 1932 Nobelin fysiikan palkinto, ja Schrödinger jakoi saman
palkinnon [Diracin kanssa] vuonna 1933.
• Alan historiaan kuuluvat mustan kappaleen säteily [ks. Kirchhoff] ja valosähköinen ilmiö
[ks. Hertz], jotka oli selitetty sähkömagneettisen säteilyn kvantittumisen avulla [ks. Planck;
Einstein]. Elektroniteorian alkusysäyksen antoi Louis Victor de Broglie (1892-1987), joka
ehdotti (Ondes et quanta, 1923), että materialla on sähkömagneettisten aaltojen tapaan
Planckin vakioon liittyvä aaltoluonne; fysiikan Nobelin palkinto 1929. George Paget Thomson (1892-1975; J. J:n poika) ja Clinton Davisson (1881-1958) löysivät aineaallot elektronien
diffraktiokokeissa 1927; fysiikan Nobelin palkinto 1937.
• Ernst Ruska (1906-1988) kehitti elektronien aaltoluonteeseen perustuvan elektronimikroskoopin vuonna 1933, ja jakoi vuoden 1986 fysiikan Nobelin palkinnon yhdessä samantyyppistä työtä tehneiden Heinrich Rohrerin (1933-2013) ja Gerd Binnigin kanssa. Laite tuli
mm. antamaan uutta tietoa solujen rakenteesta [ks. Calvin ja Mitchell].
Heisenbergin matriisimekaniikkaa kuvasi vetyatomien elektroneja uudella tavalla (Über quantentheoretische Umdeutung kinematischer und mechanischer Bezeichnungen, 1925131 ). Samaan
aikaan Schrödinger kehitti nimeään kantavan yhtälön HΨ = ih̄ ∂Ψ
∂t , jossa vedyn elektroneita
kuvataan aaltofunktion Ψ avulla (Quantisierung als Eigenwertproblem, 1926132 ). Teoriat osoittautuivat myöhemmin erilaisiksi formuloinneiksi samasta asiasta [ks. von Neumann; Feynman].
130 Paunio
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Bohrin atomimalli tarkentui siten, että elektronit muodostavat ytimen ympärille aineaaltopilviä eli atomiorbitaaleja (AO), joita aaltofunktiot kuvaavat. Kvanttiluvut [ks. Bohr ja Pauli] ovat
tärkeitä: pääkvanttiluku antaa vedyn orbitaalille koon ja energian, sivukvanttiluku muodon ja
magneettinen kvanttiluku orientaation. Nyt ymmärrettiin, miksi atomin käyttäytymistä voitiin
usein kuvata ’kovan pallon’ approksimaatiolla. Teorian avulla pystyttiin mallintamaan vedyn
lisäksi myös heliumatomia.
• Aaltofunktiot ’asustavat’ Hilbertin avaruuksissa [ks. Hilbert].
• Yhden elektronin systeemeissä (H, He+ , Li2+ ) elektroniin vaikuttaa vain ydin, ja esim. orbitaalien 2s ja 2p energiat ovat samat. Helium-atomissa nämä energiat kuitenkin jo eroavat,
koska sen kaksi elektronia vuorovaikuttavat myös keskenään.
– On olemassa menetelmä (engl. orbital approximation), jossa kukin elektroni ajatellaan
itsenäiseksi ja muiden vaikutusta approksimoidaan ytimen efektiivisellä varauksella.
Esim. heliumille Z=2 mutta Zef f =1,4. Numeerinen Hartree–Fock-approksimaatio perustuu tähän. Sitä voidaan tarpeen tullen tarkentaa erilaisilla muilla menetelmillä.
Schrödingerin mukaan aaltofunktio kuvasi elektronin tiheyttä tietyssä pisteessä. Max Born (18821970) puhui todennäköisyysaallosta, so. aaltofunktion neliöstä, joka antaa todennäköisyyden löytää elektroni tietystä paikasta (Zur Quantenmechanik der Stossvorgange, 1926133 ). Bornin ja Oppenheimerin [ks. Hoyle] approksimaation mukaan usein on riittävää pitää ydintä kiinteänä, klassista fysiikkaa noudattavana kappaleena ja rajoittaa kvanttimekaaninen tarkastelu elektroneihin
(Zur Quantentheorie der Molekeln, 1927134 ). Born jakoi vuoden 1954 fysiikan Nobelin palkinnon
Walther Bothen (1891-1957) kanssa.
• Born korosti, että todennäköisyystulkinta ei tuo mukanaan mitään mystistä: vaikka hiukkasten liike noudattaa todennäköisyyslakeja, ”itse todennäköisyys seuraa kausaalilakeja”.
• Aaltofunktion arvo voi olla myös negatiivinen, mikä on tärkeää niiden summauksessa. Väistämättömät nollakohdat ovat nk. noodeja. Erityisen tärkeitä noodit ovat molekyylien kemiallisiin sidoksiksiin [ks. Lewis ja Langmuir] vaikuttavissa molekyyliorbitaaleissa [MO, ks.
Pauling].
• Ydinfysiikassa tarvitaan myös ytimen kvanttitiloja [ks. Rabi ja Purcell].
Heisenberg tunnetaan kvanttifysiikkaan liittyvästä epätarkkuusperiaatteesta: hiukkasen paikkaa
ja nopeutta ei voi samanaikaisesti mitata mielivaltaisen tarkasti (Über den anschaulichen Inhalt
der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik, 1927135 ). Ilmiö selittää mm. spektriviivojen
luonnollisen leveyden [Doppler-levenemästä, ks. Doppler ja Foucault]. Epätarkkuusperiaate on
yksi kvanttimekaniikan komplementaarisuuden, aalto-hiukkasdualismin, ilmentymä. Sillä ei siis
ole mitään tekemistä mittauksen aiheuttamien häiriöiden kanssa, kuten usein esitetään.
Artikkelissa Discussion of probability relations between separated systems (1935136 ) Schrödinger keksi myös kvanttifysiikkaan liittyvän interferenssin erikoistapauksen, kvanttilomittumisen
(engl. entanglement). Tämän kaltaiset asiat häiritsivät eräitä fyysikoita [ks. Einstein]. Kvanttifysiikan outous makroskooppiseen maailmaan verrattuna johti spekulaatioihin sen filosofisesta
merkityksestä [ks. Bohr ja Pauli], ja vuonna 1935 Schrödinger kehitti ’Schrödingerin kissan’ nimellä kulkevan ajatusleikin kritisoidakseen kööpenhaminalaista tulkintaa [ks. myös Eddington;
Feynman].
• Päästäkseen eroon kvanttimystiikasta em. de Broglie esitti vuonna 1927 kvanttifysiikan
ensimmäisen piilomuuttujateorian. Tämä tie on osoittautunut yhtä vaikeaksi kuin lukuisten
erilaisten tulkintojen outous.
Alkuperäiset kvanttimekaniikan formuloinnit eivät huomioinut spiniä [ks. Uhlenbeck ja Goudsmit] tai suppeaa suhteellisuusteoriaa [ks. Einstein]. Vaikka puutteita paikattiin [ks. Dirac], vasta
133 Zeitschrift

fur Physik, 37, 863-867, 1926
der Physik, 84, 457-484, 1927
135 Zeitschrift für Physik, 43, 172, 1927
136 Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 31, 555, 1935
134 Annalen
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Heisenbergin 1929 yhdessä Paulin kanssa kehittämät kvanttikenttäteorian alkeet antoivat toimivan suunnan teorioiden yhdistämiselle [ks. Feynman].
Teoksessa What is Life? (1944) Schrödinger esitti kromosomin [ks. Morgan] olevan molekyyleihin koodatun viestin [ks. Crick ja Watson]. Lisäksi hän korosti elämän olevan termodynaamisesti
mahdollista vain avoimessa systeemissä [ks. Boltzmann] puhuen vapaan energian sijaan negatiivisesta entropiasta [vrt. Shannon ja Wiener]. Teoksen arvo biologialle on lähinnä vain inspiroiva.

9.31

George Eugene Uhlenbeck 1900 - 1988 ja Samuel Abraham Goudsmit 1902 - 1978

Fyysikkoja, jotka löysivät alkeishiukkasten uudenlaisen ominaisuuden. Uhlenbeckin ja Goudsmitin elektroneihin [ks. Thomson] liittämä spin [ks. Bohr ja Pauli; Dirac] tekee niistä eräänlaisia
sauvamagneetteja (Spinning electrons and the structure of spectra, 1926137 ).
• Spinissä ei todellisuuudessa ole kyse pyörimisliikkeestä.
Spinillä voi olla kaksi arvoa, ’ylös’ tai ’alas’; puhutaan myös ’kätisyydestä’ [ks. Yang]. Para- ja
ferromagnetismi [ks. Faraday] ja anomaalinen Zeemanin ilmiö [ks. Zeeman] selittyivät elektronien
spinillä [ks. Becquerel, Curie ja Curie]. Lisäksi selittyi Sternin ja Gerlachin koe vuodelta 1922:
magneettikentän läpi ammuttu atomisuihku jakautui kahtia. Spin liitettiin myös aivan uusiin
ilmiöihin [ks. Rabi ja Purcell].
• Magneettisissa materiaaleissa spiniä voidaan kuljettaa aallon muodossa. Spintroniikassa
tutkitaan spinien hyödyntämistä tiedon tallettamisessa, käsittelemisessä ja siirtämisessä
[kvanttilaskennasta, ks. Kolmogorov ja Chaitin].
Uuden symmetrian [ks. Einstein; Yang], permutaatio-invarianssin (PI), tarjonnut kvanttimekaniikka [ks. Heisenberg ja Schrödinger] johti alkeishiukkasten [ks. Gell-Mann] uudenlaisiin kvanttistatistiikkoihin [klassisesta statistiikasta, ks. Boltzmann]. Aaltofunktioiden erilaiset symmetriaominaisuudet jakoivat hiukkaset (1) fermioneihin, joiden spinkvanttiluku on 1/2 ja statistiikka Fermin-Diracin tyyppiä [ks. Dirac; Fermi], ja (2) bosoneihin, joilla spinkvanttiluku on 1
(gravitonilla 2) ja statistiikka Bosen-Einsteinin tyyppiä [ks. Einstein].
• Aineen muodostavat leptonit (esim. elektronit) ja kvarkit (protonien ja neutronien osaset)
ovat fermioneja. Vain fermionit noudattavat Paulin kieltosääntöä [ks. Bohr ja Pauli].
• Ainetta koossa pitävät hiukkaset (fotoni, W+, Z0, W-, gluoni, gravitoni) ovat bosoneja. Ne
välittävät luonnon kvanttikenttien vuorovaikutuksia [ks. Feynman; Gell-Mann; Weinberg].
• Kaksi elektronia, so. fermionia, voi muodostaa parin joka käyttäytyy bosonin tavoin [ks.
Yang]. Fermionien ja bosonien välille on liitetty myös hypoteettinen supersymmetria [ks.
Gell-Mann].

9.32

Arthur Stanley Eddington 1882 - 1944

Tähtitieteilijä, joka tutki tähtien rakennetta (The Internal Constitution of the Stars, 1926).
Taustalla oli Ejnar Hertzsprungin (1873-1967) ja Henry Norris Russellin (1877-1957) tähtien
luokittelutyö [vrt. Kirchhoff]. Pääsarjan tähtien — joihin G-spektriluokan aurinkokin kuuluu —
lisäksi on mm. valkoisia kääpiöitä ja erilaisia punaisia jättiläisiä. Luokittelu kuvaa erimassaisten
tähtien evoluutiota syntymänsä [ks. Oort ja Kuiper] ja kuolemansa [ks. Hoyle] välillä. Eddington
arvioi, että tähtien massat vaihtelevat välillä 0.1-100 × auringon massa [raskaampia on löytynyt
myöhemmin, ks. Hoyle].

137 Nature,

117, 264-265, 1926
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• Hertzsprungin-Russellin –diagrammi kuvaa tähtien todellisen kirkkauden ja spektristä määritellyn pintalämpötilan yhteyttä. Edellisen artikkeli oli Űber die Verwendung photograhischer effektiver Wellenlängen zur Bestimmung von Farbenäquivalenten (1911138 ), ja jälkimmäisen ’Giant’ and ’dwarf’ stars (1913139 ). Russell teki ensimmäiset havainnot valkoisista kääpiöistä.
• Prototähdet siirtyvät pääsarjaan — eli käynnistävät fuusion [ks. Bethe] — kohdassa, joka
määräytyy niiden ominaisuuksista, ja etenevät sarjaa pitkin kohti suurempia kirkkauksia ja
pintalämpötiloja. Hayashi- ja Henyey-polut määrittelevät tavan, jolla pääsarjaan siirrytään.
• Punaiset kääpiöt kuuluvat pääsarjan viileään päähän. Planeettojen kaltaiset ruskeat kääpiöt eivät ole tähtiä lainkaan, vaan säteilevät tiivistymisvaiheessa syntynyttä lämpöä [ks.
Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin; Guth ja Linde].
Eddingtonin mukaan aurinko muodostui (kuuman kaasun sijaan) plasmasta [ks. Lewis ja Langmuir] ja että sen energiabudjettiin vaikutti konvektion [ks. Rayleigh] lisäksi myös säteily [ks.
Bethe]. Olettamalla, että tähdet pysyvät koossa sisäisen säteilypaineensa [ks. Maxwell] ansiosta, hän laski auringon sisäisen lämpötilan, n. 15 miljoonaa astetta [vrt. Boltzmann], ennen kuin
sen todellista energianlähdettä tunnettiin. Tosin hän esitti jo 1920, että kyse voisi olla protonien
fuusiosta ja [Einsteinin] kaavasta E = mc2 . Vaikka klassisen fysiikan mukaan auringon lämpötila
ei riittänyt fuusioon, Eddington arveli uuden kvanttimekaniikan [ks. Heisenberg ja Schrödinger]
selittävän ilmiön [ja oli oikeassa, ks. Bethe].
• Vaikka spektroskopia oli paljastunut auringon ja tähtien koostuvan tutuista alkuaineista,
vasta Cecilia Payne (1900-1979) esitti väitöskirjassa Stellar Atmospheres, A Contribution
to the Observational Study of High Temperature in the Reversing Layers of Stars (1925),
että vety — ei rauta — oli hallitseva alkuaine.
– Koska Eddington ei lämpötila-arviossaan huomioinut Paynen uutta havaintoa, hänen
arvionsa oli 40 miljoonaa K vielä 1926. Menetelmä oli kuitenkin pätevä ja tuottaa
nykyisin oikeaksi tiedetyn arvon lähinnä vedystä ja heliumista koostuvalle auringolle.
– Paynen löytö osoitti, että raskaita ytimiä vaativa radioaktiivisuus ei voinut olla auringon energian taustalla.
• Eddington: ”We do not argue with the critic who urges that the stars are not hot enough
for this process; we tell him to go and find a hotter place.”
• Nykyään aurinko jaetaan ytimeen, säteilyvyöhykkeeseen, konvektiovyöhykkeeseen [ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin] ja valaisevaan fotosfääriin [ks. Kirchhoff; Bohr ja Pauli], sekä
kromosfääriin [ks. Halley] ja koronaan [ks. Thales]. Koronan röntgensäteily on osoittanut
sen 300 kertaa kuumemmaksi kuin fotosfääri ja kromosfääri, ja taustalla lienee magneettikenttä [ks. Zeeman]. Korona laajenee myös aurinkotuuleksi [ks. Lewis ja Langmuir].
– Koronan kuumuudesta kertoi erikoinen emissioviiva [ks. Wolf], joka vuonna 1939 selitettiin Fe13+ -ionilla.
Valkoiset kääpiöt havaittiin pian sekä pieniksi että painaviksi, minkä selittäminen vaati uudenlaista fysiikkaa. Artikkelissa On dense matter (1926140 ) Ralph Fowler (1889-1944) selitti niiden
stabiiliuden — jota Eddington oli ihmetellyt — kvanttimekaniikan avulla, elektronien aaltoluonteen tuottamana paineena [engl. degeneracy pressure, ks. Bohr ja Pauli]. Elektronien lisäksi
valkoiset kääpiöt koostuvat lähinnä hiiliatomien ytimistä [ks. Hoyle].
• Valkoiset kääpiöt ovat kuolleita tähtiä, eli ne eivät enää pysty fuusioimaan ytimiä. Vaikka
niiden alkulämpötila on korkea, ne jäähtyvät nopeasti.
Kefeidien sykkeen — jota Henrietta Swan Leavitt (1868-1921) oli tutkinut — Eddington selitti
heliumin vaihteluna yhdesti tai kahdesti ionisoituneen tilan välillä. Meghnad Saha (1894-1956)
oli korostanut ionisaation merkitystä spektrien tulkinnassa (Ionization in the solar chromosphere,
1920141 ).
138 Publikationen

des Astrophysikalischen Observatoriums zu Potsdam, nr. 63, 22. Bd., 1911
36, 324-329, 1913
140 Mon. Not. Royal Astr. Soc., 87, 114, 1926
141 Philosophical Magazine, 40, 479-488, 1920
139 Obs.,
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• Punaisiin jättiläisiin kuuluvat kefeidit (engl. Cepheid variables) oli löydetty vuonna 1784.
• Leavitt oli havainnut yhteyden kefeidien keskimääräisen kirkkauden ja pulsaatioperiodin
välillä (Periods of twenty-five variable stars in the Small Magellanic Cloud, 1912142 ). Periodista saatiin todellinen kirkkaus, jonka suhde havaittuun kirkkauteen antoi tähden [tai
esim. galaksin, ks. Hubble] etäisyyden. Menetelmää käytetään suurten etäisyyksien mittauksessa, joissa perinteisemmät menetelmät [ks. Bessel] eivät toimi. Supernovista [ks. Brahe; Hoyle] löytyi myöhemmin parempi ’standardikynttilä [ks. Guth ja Linde].
Teoksessa The Nature of the Physical World (1928) Eddington kehitti rakenteellista realismia [ks.
Poincaré; Russell]. Hänen mukaansa arkielämän pöytä poikkeaa fysiikan pöydästä niin paljon,
että sen olemassaolo voidaan kyseenalaistaa [ks. Penrose ja Hawking; Dennett ja Millikan]. Vaikka
Eddington ymmärsi sekä kokeellisen että teoreettisen työn arvon, hän eksyi mystiikankin puolelle.
Tietoisuuden [ks. Descartes; James; Nietzsche; Frege] hän halusi selittää — Penrosen tavoin —
kvanttimekaniikan avulla.
• Vaikka (melko) yleisesti myönnetään, että filosofia ei voi olla luonnontieteiden vastaista,
kiistellä voi siitä, korvaako fysiikka ontologian [ks. Carnap; Quine].
• Eddington (Kari Enqvistin suomennos): ”On hyvä nyrkkisääntö olla luottamatta liikaa
teoriaan ennen kuin kokeet ovat varmistaneet sen. [...] on myös hyvä nyrkkisääntö olla
luottamatta liikaa havaintotuloksiin ennen kuin teoria on varmistanut ne.”
• Vaikka Eddington mittasi myös valon taipumista gravitaatiokentässä (The deflection of
light during a solar eclipse, 1919143 ), tämä ei ollut niin varma todistus yleiselle suhteellisuusteorialla kuin oletettiin [ks. Einstein].

9.33

Vere Gordon Childe 1892 - 1957

Arkeologi [ks. Winckelmann; Thomsen], alansa tuloksia yhdistellyt teoreetikko. Childe edusti
sekä diffuusiota [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin] että migraatiota [ks. Cavalli-Sforza] korostavaa
suuntausta, jota etenkin Gustaf Kossinna (1858-1931) oli pohjustanut. Voitiin esim. kysyä, miten maatalouden, metallien työstön tai esim. uusien kielten tulo Eurooppaan tapahtui. Kossinnan luomassa arkeologisen kulttuurin käsitteessä keramiikka, kieli ja geenit kulkivat yhdessä.
Myöhemmin J. Grahame D. Clark (1907-1995) korosti yhteiskuntien sisäisiä kehitysprosesseja
diffuusion ja migraation sijaan (Prehistoric Europe, 1952). Vaikka myös Childe oli usein väärässä, diffuusio ja migraatio ovat yhä relevantteja käsitteitä arkeologiassa. Alla on kuitenkin
tuoreempaa tietoa kuin mitä Childellä oli tarjota144 .
• Kossinnan teoria teki nk. etnogeneesin ja etnohistorian tutkimuksesta epäilyttävän helppoa, vaikka toisaalta keramiikan avulla määriteltyjen ’kulttuurien’ määrä kasvoi ylettömästi. Kossinnan mukaan esim. todisteet saksalaisten esi-isien asutuksesta naapurimaiden
alueilla oikeuttivat myös ko. alueiden valtauksen [fasismista, ks. Rochau ja Renan, maailmansodista, ks. Fisher ja Keynes]. Oman kulttuuriperinnön vaaliminen on viattomampi
pyrkimys [ks. Grotius; Carr].
– Vielä 2000-luvulla haluttiin geneettiset todisteet migraatioista kiistää sillä perusteella, että ajatusta oli joskus tukenut fasisti [poliittisesta korrektiudesta, ks. Hart ja
Goffman].
– Eräät Indiana Jones –elokuvat ’dokumentoivat’ natsien tapaa hyödyntää arkeologiaa!
• Clarkin ajattelua on kutsuttu kulttuurimaterialistiseksi. Nk. uudessa arkeologiassa, jonka
iskulause tuli olemaan ”pots are not people”, voidaan esim. korostaa talouden ja kaupan
merkitystä [ks. Renfrew ja Knight].
Nykyihmiset [ks. Leakeyt; Wilson] alkoivat levittäytyä Euraasiassa noin 60 000 vuotta (60 ka)
sitten, nykyisen jääkauden [ks. Agassiz ja Croll] viimeisimmän glasiaalin [Veikselin, ks. Wegener
142 Harvard

Observatory Circular No 173, 1-3, 1912
104, 372, 1919
144 Shennan (2018)
143 Nature,
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ja Holmes] aikana. Ryhmien välille syntyi sekä geneettisiä että kulttuurisia eroja. Euroopan varhaiset nykyihmiset (engl. Early European Modern Humans, EEMH) alkoivat asuttaa mannerta
noin 45 ka sitten ja synnyttivät Aurignacin kulttuurin [luolamaalauksista, ks. Thomsen]. Gravetten ja Solutrén kulttuurien aikana jäätikkö saavutti maksimilaajuutensa (engl. Last Glacial
Maximum, LGM) noin 27-21 ka sitten. Tästä seurasi väestön väheneminen. Glasiaalin kitukasvuinen arotundra muuttui metsäaroksi vain interstadiaalien aikoina. Tavallinen saaliseläin oli peura,
idempänä myös mammutti. Kun holoseenin [nykyisen interglasiaalin, ks. Lyell] myötä jää alkoi
väistyä noin 9500 eaa., metsästäjä-keräilijöiden elämää alkoi vaikeuttaa nopea metsistyminen.
• EEMH ryhmästä käytettiin aikaisemmin termiä Cro-Magnonin ihminen.
• Euroopassa nykyihmiset syrjäyttivät neandertalilaiset [ks. Darwin; Leakeyt], vaikkakaan
eivät täysin ilman risteymiä [ks. Wilson].
• Periglasiaalisesti syntyneisiin lössiaroihin kasaantui ravinnerikasta pölymaata.
Genetiikalla on määritelty, että 25 ka sitten Siperiassa vaikutti ’muinaisia’ pohjoiseuraasialaisia (Ancient North Eurasian, ANE) metsästäjä-keräilijöitä (engl. hunter-gatherers, HG). Sen
perimää löytyy myös nk. itäisistä eurooppalaisista metsästäjä-keräilijöistä (EHG). Tähän liittynee erityisiä Gravetten migraatioita. LGM:n aikaiset lämpötilojen rajut vaihtelut [ks. Broecker] pakottivat väestön kylmimpinä kausina refugeihin (1) Pohjois-Iberiaan ja nykyiseen EteläRanskaan, (2) Balkanille ja (3) Mustanmeren pohjoispuolelle (mm. nyk. Ukrainaan), mahdollisesti (4) Italian niemimaalle ja ehkä jopa (5) Siperiaan. Eristäytyminen vaikutti myös geeneihin. Iberiassa ja nykyisen Ranskan alueella EHG-kansoista syntyi läntisiä metsästäjä-keräilijöitä
(WHG), joissa EHG:n lisäksi säilyi jäämiä myös ANE:n perimästä. EHG:n ja WHG:n sekoituksena syntyi edelleen mm. skandinaaviset metsästäjä-keräilijät (SHG).
• Nykyisen Puolan ympäristössä vaikuttaneen Swidryn (engl. Swiderian) kulttuurin (11 0008200 eaa.) ja etenkin Kundan kulttuurin (8500-5000 eaa.) on ajateltu vaikuttaneen Suomenniemen varhaiseen asutukseen eli Suomusjärven kulttuuriin [ks. Ötzi].
• Mustanmeren ja Kaspianmeren välissä vaikuttivat kaukasialaiset (engl. Caucasus) metsästäjä-keräilijät (CHG).
• Maatalous oli jo kehittymässä Anatoliassa (Early Anatolian Farmers, EAF). Varhaisia viljalajeja olivat emmervehnä ja yksijyvävehnä. Alkuhärkä, villisika ja mm. lammas kesytettiin.
Jo valmiiksi harvat metsästäjä-keräilijät välttelivät lössimaata, joka kiinnosti maanviljelijöitä
[ks. Ötzi; Boas ja Landtman]. Childe tutki maatalouden leviämistä Eurooppaan (The Dawn
of European Civilization, 1925; Man Makes Himself, 1936). Nykyisen tietämyksen [ks. CavalliSforza] mukaan varhaiset anatolialaiset maanviljelijät saapuivat Kaakkois-Eurooppaan n. 6700
eaa. Heidän jälkeläisensä (Early European Farmers, EEF) saavuttivat Britteinsaaret n. 4100 eaa.
ja Skandinavian n. 4000 eaa.
• Mahdollisesti vedenpaisumuksia [ks. Hammurabi] aiheuttanut Agassiz-järven viimeinen
purkaus 6200 eaa. viilensi ilmastoa muutamaksi sadaksi vuodeksi [ks. Broecker].
Aluksi maatalouskulttuurit jakautuivat keskieurooppalaisiin ja välimerellisiin; molemmat etenivät kohti länttä, edelliset jalkaisin, jälkimmäiset veneillä. Childe tutki Keski-Euroopan nauhakeraamisia (engl. Linear Ware, saks. linearbandkeramik, LBK) kulttuureja, jotka pitkätaloineen
loivat jo kaupunkikulttuuria (mega-settlement). Konservatiivinen LBK-kulttuuri pysyi samanlaisena pitkään ja laajalla alueella. Välimeren alueella vaikutti sydänsimpukkakeramiikka (engl.
Cardial Ware) ja leimakeramiikka (Impressed Ware). Obsidiaani [laavalasi, ’rikkaan miehen piikivi’, ks. Ötzi; Oldham ja Mohorovičíc], josta valmistettiin teräviä työkaluja ja nuolenpäitä jo
kivikaudella, oli tärkeä kauppatavara.
• Yhteiskuntien eriarvoistuminen [ks. Boas ja Landtman; Renfrew ja Knight] ja monimutkaistuminen [ks. Smith; Spengler ja Toynbee; Lévi-Strauss] jatkui muuallakin kuin Euroopassa.
Kun em. kaksi haaraa kohtasivat noin 5000 eaa. nykyisen Ranskan alueella, syntynyt kulttuuri rakensi uudenlaisia monumenentteja [joita on myös Britteinsaarilla, ks. Ötzi]. Alueen väestö
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synnytti uusia kulttuureja myös keskiseen Eurooppaan. Näihin kuuluva Michelsbergin kulttuuri
(4400-3500 eaa.) laajensi maanviljelyä lössialueiden ulkopuolelle, ja näin EEF-populaatioon sekoittui geenejä metsästäjä-keräilijöiltä. Maanviljelijät eivät kuitenkaan menestyneet kovin hyvin
(neolithic decline), ja aineistossa on paljon aukkoja 4000-3000 eaa. Paitsi että kausi 4200-3800
eaa. oli kylmä [Bond 4, ks. Broecker], myös ruton esimuodosta on viitteitä. Myös liiallinen kaskeaminen ja ryhmien välinen väkivalta saattoi vaikuttaa.
Eteläisen Skandinavian noin 5400 eaa. syntynyt Ertebøllen kulttuuri korvautui maanviljelijöiden
saapuessa noin 4000 eaa. Yhdessä nykyisen Pohjois-Saksan kanssa syntynyt laaja suppilopikarikulttuuri (Funnelbeaker culture, TRB) vaikutti noin vuoteen 2700 eaa. asti. Myöhemmin alueelle
saapui indoeurooppalaisen nuorakeramiikan edustajia (ks. alla).
• Skandinaavinen kuoppakeramiikka (Pitted Ware, 3500-2300 eaa.) kuului metsästäjä-keräilijöille. Sama pätee idempänä, myös Suomenniemellä, vaikuttaneeseen kampakeraamiseen
(engl. Pit-Comb Ware, Comb Ceramic, 4200-2000 eaa.) kulttuuriin [ks. Ötzi]. Vaikka kulttuurit muuttuivat, metsästäjä-keräilijät pärjäsivät pohjolassa siis pitkään.
Nykykielistä baskien (ei-indoeurooppalaisen) kielen esiaste periytyy metsästäjä-keräilijöiden ajalta tai saapui Eurooppaan maanviljelijöiden mukana. Kantaindoeuroopan [PIE, ks. Herodotos ja
Thukydides; Tacitus; Rask, Grimm ja Bopp] synnyn Childe sijoitti Mustan meren pohjoispuolisille aroille, nykyisen Ukrainan alueelle (The Aryans, a Study of Indo-European Origins, 1926).
Myöhemmin alue laajentui itään, Kaspian meren pohjoispuolelle eli nykyisen Etelä-Venäjän alueelle, jossa mm. jamnakulttuuri (engl. Yamnaya) vaikutti n. 3300–2600 eaa. [ks. Ötzi]. Paimentolaisuus oli alueen pääelinkeino n. 5000 eaa. lähtien, ja hevosesta tuli myöhemmin tärkeä elannon lähde. IE-kansoja saapui Eurooppaan 3100 eaa. alkaen, ja ne toivat mukanaan pronssin [ks.
Hammurabi] noin 2300 eaa. Metallien työstön vaativuus johti Childen esittämään ajatuksen kiertävästä alan ammattilaisesta (The Bronze Age, 1930). Myös vasarakirveet ja nuorakeramiikka
(engl. Corded Ware) kuuluivat IE-kansoille, samoin kuin arvohierarkioista kertova hautaustyyli
(kurgan). Kilpailevan teorian mukaan IE-kielet saapuivat Eurooppaan jo maanviljelyn mukana,
ja tämän huomioiva kompromissiteoria vaikuttaa myös PIE:n varhaiseen alueeseen [ks. CavalliSforza].
• Koska (anatolialaista haaraa lukuun ottamatta) IE-kielet jakavat vankkurisanaston ja pyörä keksittiin vasta n. 3500 eaa., kieliperheen oletetaan levinneen Eurooppaan (ja Intiaan)
maanviljelyä myöhemmin. PIE:n ydinaikaa olisi ollut n. 4000-3000 eaa., jolloin n. 4200 eaa.
ratsuksi kesytetty hevonen oli jo laajentanut ihmisten reviiriä.
– IE-kansojen menestystä on selitetty myös laktoositoleranssilla [ks. Ötzi; Cavalli-Sforza].
• Jamnat kuuluivat läntisiin aropaimentolaisiin (engl. Western Steppe Herders, WSH), joissa
yhdistyi em. EHG ja CHG.
• Karl Brugmannin ja Berthold Delbrückin Vergleichende Grammatik der indogermanischen
Sprachen I-V und Registerband (1886-1900) on yhä relevantti indoeurooppalaisten kielten
vertaileva kielioppi. August Schleicher (1821-1868) oli esittänyt ensimmäisen ehdotuksen
IE-kielten sukupuuksi jo vuonna 1863; hän pyrki myös rekonstruoimaan PIE:n.
• Childen IE-teoriaa ovat tukeneet mm. Marija Gimbutas (1921-1994; esim. The Indo-Europeans: archaeological problems, 1963145 ), James P. Mallory (s. 1945, In Search of the IndoEuropeans, 1989) ja David W. Anthony (The Horse, the Wheel, and Language, 2007).
• Heetti [ks. Hammurabi] ja muut IE-kielten (nyt jo kuolleeseen) anatolialaiseen haaraan
kuuluneet kielet eriytyivät muista kielistä todennäköisesti ennen 4000 eaa.
Avoimeksi jää suomalais-ugrilaisten [SU, ks. Comenius; Leibniz; Rask, Grimm ja Bopp; Rochau
ja Renan] historia. Aihetta on tutkinut mm. Valter Lang (s. 1958) teoksessa Homo Fennicus
(Läänemeresoome tulemised, 2018). Nk. jäänreunateorian mukaan nykyisen Suomen aluetta asutettiin sitä mukaan kun jää väistyi n. 8200-6900 eaa. Asuttajina olivat kuitenkin muut kuin
suomensukuiset kansat (ks. yllä). Idempänä, Länsi-Siperiassa, vaikuttanut kantaurali jakautui
kantasamojediin ja SU-kantakieleen vasta noin 2500 eaa. Edellisen puhujat suuntasivat itään
145 American
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päin, ja jälkimmäisistä eriytyivät myös unkarilaisten esi-isät omaksi ryhmäkseen. (1) Jäljelle jääneet länsiuraalia [ks. Ötzi; Hammurabi] puhuvat ihmisryhmät, joita yhdisti tekstiilikeramiikka,
levittäytyivät Volgan ja Okan yhtymäkohdan ympäristöön 2200-1900 eaa. (2) Kantamordvaa
puhuneen väestön jälkeläiset asuvat yhä alkuperäisillä alueillaan, vaikka slaavien levittäytyessä
alueelle mordvalaisia on pakotettu siirtymään myös itään ja etelään. (3) Kantasaamen puhujia
vaelsi nk. luoteisväylää pitkin Fennoskandian keski- ja pohjoisosiin 1000-luvun eaa. puolenvälin
molemmin puolin. (4) Lounaisväylää käyttäneitä (tulevia) itämerensuomalaisia vaelsi nimensä
mukaiselle alueelle 1000-luvun eaa. jälkipuoliskolta alkaen. Matka kävi Väinäjoen kautta ja näin
syntynyt varhaiskantasuomi sai balttilainoja. (5) Molemmista väestöistä jäi ihmisiä myös matkan
varrelle luotuihin asujaimistoihin.
• Kilpailevia ja hylättyjä teorioita on useita. (1) Jo perinteisiä vaellusteorioita olivat kehitelleet mm. Johan R. Aspelin (1842-1915) ja Alfred Hackman (1864-1942). Niiden mukaan
suomen kieli saapui Suomenniemelle vasta 100-700 jaa. Vuonna 1926 E. N. Setälä (18641935) tuki näitä teorioita SU-kielten sukupuullaan. (2) Harri Moora (1900-1968) puolestaan
liitti itämerensuomalaisuuden hyvin vanhaan kampakeramiikkaan [ks. Ötzi]. Tämä oli ensimmäinen ’jatkuvuusteoria’. (3) Childe esitti hypoteesin SU-kansoista pohjoisen Euroopan
jääkauden kanta-asukkaina. Teoriaa puolustivat ja kehittivät esim. Milton Nuñez, Kyösti
Julku (1931-2007) ja Kalevi Wiik (1932-2015). Heidän työnsä tieteellisyyttä on kritisoitu.
• Volgan ja sen sivujoen Okan yhtymäkohdassa, reilun 400 km päässä Moskovasta itään,
sijaitsee nykyään Nižni Novgorodin kaupunki, jolla ei ole mitään tekemistä kuuluisemman
luoteisvenäläisen Novgorodin kaupungin ja alueen kanssa.
• Lappiin saapuessaan saamelaisten esi-isät kohtasivat länsieurooppalaisen alkuperäiskansan,
joka oli jo jääkaudella vaeltanut nykyisen Norjan jäästä vapautunutta rannikkoa pitkin
pohjoiseen. Tämä näkyy nykyisissä saamen kielissä.
Itämerensuomen osalta voidaan Langin mukaan erottaa seuraavia välivaiheita: (1) Balttilaisten
ja germaanisten lainojen myötä Itämeren alueella syntyi keskikantasuomi noin 700 eaa. [ks. Herodotos]. (2) Myöhäiskantasuomi syntyi muutama sata vuotta myöhemmin Pohjois-Virossa ja levisi
keskikantasuomen alueille; tähän liittyivät tarhakalmistot [ks. Tacitus]. Myös osa saamelaisista
suomalaistui eli vaihtoi kieltään. (3) Myöhäiskantasuomen jakautuminen [ks. Beda] erotti mm.
Viron ja Suomen kielet ja, suomalaisten puolella, erotti hämeen murteesta (joka vastasi parhaiten myöhäiskantasuomea) varsinaissuomen ja myöhemmin karjalan ja vielä myöhemmin savon.
(4) Tämä varhaissuomen kausi [ks. Magna Carta] muuttui kirjakielen syntymisen myötä vanhan
suomen kaudeksi [ks. Luther ja Calvin].
• N3-haploryhmän perusteella suomalaiset muodostavat eurooppalaisten ja saamelaisten välimuodon. Suomeen on myös tullut uutta asutusta sekä lännestä että idästä, ja läntinen
ja itäinen geenistö eroaa toisistaan selvästi. Kysymykset kuten ”keitä suomalaiset ovat”
tai ”mistä suomalaiset tulevat” ovat ehkä turhanpäiväisiä. Sen sijaan suomen kielellä on
historiansa, joka on ainakin periaatteessa selvitettävissä.
Childen em. Man Makes Himself, sen jatko-osa What Happened in History (1942) ja etenkin
Social Evolution (1951) argumentoivat jonkinlaisen yhteiskunnallisen evoluutioteorian puolesta
[ks. Smith; Spencer ja Galton; Tylor, Tarde ja Baldwin; Lévi-Strauss]. Childen klassikkoartikkeli
kaupungistumisesta [ks. Simmel] oli The urban revolution (1950146 ).

9.34

Alexander Fleming 1881 - 1955

Bakteriologi [ks. Pasteur ja Koch], joka havaitsi penisilliinin tuhoavan bakteereja [tulehduksista,
ks. Metšnikov ja Ehrlich]. Fleming jakoi vuoden 1945 Nobelin lääketieteen palkinnon Ernst B.
Chainin (1906-1979) ja Howard W. Floreyn (1898-1968) kanssa; jälkimmäiset muuttivat penisilliinin paremmin lääkkeeksi sopivaksi antibiootiksi.
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• Vuoden 1927 lääketieteen Nobel oli annettu Julius Wagner-Jaureggille (1857-1940) havainnosta, että kuume [ks. Willis; Darwin] on elimistön tapa taistella taudinaiheuttajia vastaan;
myöhemmin puhuttiin evoluutiolääketieteestä [ks. Nesse].
– Wagner-Jauregg pelasti neurosyfilispotilaita kuolemalta tartuttamalla näihin kuumetta aiheuttavan malarian. Antibiootit korvasivat myöhemmin tämän hoidon.
• Perinteisesti tulehduksia hoidettiin kananmunan valkuaisella. Nykyisin tiedetään, että siinä
oleva aine sitoo bakteereille elintärkeää rautaa.
Bakteerien, virusten [ks. Metšnikov ja Ehrlich] ja esim. loisten tuottamia tarttuvia tauteja käsittelevä epidemiologia [ks. Hippokrates; Pasteur ja Koch] kehittyi etenkin malarian [ks. Pasteur
ja Koch] tutkimuksen myötä. Alan pioneereja olivat Ronald Ross (1857-1932; lääketieteen Nobel
1902) ja George MacDonald (1903-1967; esim. The analysis of equilibrium in malaria, 1952147 ).
• Puhutaan matemaattisista Ross-Macdonald –malleista [matemaattisesta biologiasta, ks.
Elton].
Ensimmäisen maailmansodan aikana Fleming päätteli, opettajansa Almroth E. Wright (18611947) kanssa, että lääkäreiden yleinen tapa puhdistaa syviä avohaavoja voimakkailla desinfiointiaineilla oli haitallinen [vrt. Pasteur ja Koch]. He suosivat yksinkertaisen suolaliuoksen [ks. Ötzi;
Hammurabi; Hippokrates] käyttöä ja kirjoittivat aiheesta artikkelin The conditions under which
the sterilisation of wounds by physiological agency can be obtained, 1918148 ) yhdessä Leonard
Colebrookin (1883-1967) kanssa.
• Antiseptiset aineet olivat paitsi kivuliaita potilaille, niin usein myös tappavia häiritessään
kehon omaa immuunipuolustusjärjestelmää [ks. Metšnikov ja Ehrlich; Medawar ja Burnet].
Vaikka Fleming löysi elimistön bakteereita tappavan entsyymin, lysotsyymin, jo vuonna 1921,
sille ei löytynyt lääketieteellistä käyttöä. Ensimmäisten tehokkaiden antibakteeristen aineiden,
sulfonamidien, tehon vuonna 1932 keksinyt Gerhard Domagk (1895-1964) sai lääketieteen Nobelin vuonna 1939. Vaikka Fleming kuvasi penisilliiniä jo artikkelissa On the antibacterial action
of cultures of a penicillium, with special reference to their use in the isolation of B. Influenzae
(1929149 ), se korvasi sulfonamidit vasta 1943. Eri antibiooteissa vaikuttavat tekijät jaetaan neljään ryhmään, ja 1960-luvulla Jack L. Strominger (s. 1925) osoitti penisilliinin heikentävän bakteerien kykyä rakentaa soluseinämiään.
• Selman A. Waksman (1888-1973) sai vuoden 1952 lääketieteen Nobelin ensimmäisestä tuberkuloosiin [ks. Bernard; Pasteur ja Koch] tehoavasta antibiootista.
• Vuoden 1964 Nobelin kemian palkinnon saanut Dorothy Mary Hodgkin (1910-1994) oli
määritellyt penisilliinin rakenteen röntgendiffraktion [ks. Bragg ja Bragg] avulla jo vuonna
1945.
– Hodgkin ratkaisi myös vitamiini B12 :n [ks. Carothers ja Woodward] rakenteen vuonna
1955 ja insuliinin [ks. Loewi; Berg ja Gurdon] rakenteen 1969.
Fred Griffith (1879–1941) teki ensimmäiset horisontaaliseen geeniensiirtoon viittaavat havainnot
(The significance of pneumococcal types, 1928150 ). Sairaalabakteerit (esim. MRSA) ovat esimerkkejä ihmisen aiheuttamasta evoluutiosta: bakteerit tulevat resistenteiksi antibiooteille, ja tämä
kyky myös siirtyy bakteerien välillä [ks. Beadle, Tatum ja Avery]. Albert Schatz (1920-2005)
varoitti asiasta vuonna 1945. Ongelmia aiheuttavat etenkin kesken jääneet antibioottikuurit ja
karjankasvatuksessa käytetyt lääkkeet.
• Vuodesta 1944 on tiedetty, että osa bakteereista on resistenttejä penisilliinille täysin ilman
geneettistä muutosta. Artikkelissa Bacterial persistence as a phenotypic switch (2004151 )
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Nathalie Balaban työtovereineen osoitti, että nämä bakteerit kasvavat hitaammin kuin
muut, eivätkä siten kärsi lääkkeestä.
• Altistus antibiooteille voi myös haitata suoliston ’hyvien’ bakteerien toimintaa [ks. Medawar ja Burnet].
• Faagiterapia — so. virusten [bakteriofagien, ks. Morgan] käyttö bakteereja vastaan — voi
olla seuraava vaihe taistelussa bakteereja vastaan.
Koska antibiootit vaikuttavat vain bakteereihin, niistä ei ole apua virusperäisiin tauteihin. Useat
virustaudit — nuhakuumeet, influenssat ja koronataudit (ks. alla) — kohdistuvat hengitysteihin,
mutta esim. HI-virus [retrovirus, ks. Monod ja Jacob] kohdistuu immuunipuolustukseen. Useimmat ihottumaa aiheuttavat rokkotaudit ovat virusperäisiä. Enterovirus aiheuttaa esim. poliota
[ks. Pasteur ja Koch], ja voi jopa vaikuttaa tyypin 1 diabetekseen. Virukset on liitetty jopa
eräisiin syöpiin [ks. Morgan; Berg ja Gurdon].
• F. Peyton Rous (1879-1970) sai vuoden 1966 Nobelin lääketieteen palkinnon virusten ja
syövän yhteyden (paljon vanhemmasta) havainnosta (A sarcoma of the fowl transmissible
by an agent separable from the tumor cells, 1911152 ). Esim. retrovirus HTLV aiheuttaa
T-soluleukemiaa.
• 1940-luvulla havaittiin, että agrobakteerit tuottavat eräitä kasvien äkämiä (engl. gall) ja
aitosyöpää (crown gall) siirtämällä kasveihin omaa geneettistä materiaalia plasmidien [ks.
Beadle, Tatum ja Avery] avulla. Englannin kielessä tunnetaan termi ’tumor inducing (Ti)
plasmid’. Kasvien jalostukselle [ks. Camerarius ja Hales; Darwin; Morgan] tämä tarjosi
uuden mekanismin [ks. Berg ja Gurdon].
HIV/AIDS ja ebola ovat esimerkkejä ruumiinnesteiden välityksellä tarttuvista virustaudeista.
Kondomi on hyvä turva HI-virusta vastaan, ja toimii myös muita (usein bakteerien aiheuttamia)
seksitauteja [ks. Vesalius] vastaan. Polio on ulostevälitteinen [kolerasta, ks. Pasteur ja Koch].
Hengitystiesairaudet välittyvät suusta lähtevien pisaroiden (engl. respiratory droplet) välityksellä: virukset saavat uhrinsa esim. aivastamaan. Tämä pisaratartunta toimii myös suoran ja
välillisen kosketuksen kautta, jos käsihygieniasta ei pidetä huolta. Jotkut taudit, esim. tuhkaja vesirokko, välittyvät ilmassa aerosoleina [hyvin pieninä hiukkasina ja pisaroina, ks. van der
Waals]. Ammattitason hengityssuojaimia saa erilaisilla suojauskertoimilla.
• Syöpää aiheuttavalle HPV- eli papilloomavirukselle on olemassa rokote (joista alla), jota
vastustetaan uskonnollisista syistä: virus tarttuu intiimissä kontaktissa eikä edes kondomi
anna täyttä turvaa.
• Kontaktissa välitetty virusmäärä, ja siten kontaktin laatu ja kesto, vaikuttavat yleensä
tartuntaan.
– Vuonna 1907 Lawrence Luellen kehitti modernin kertakäyttöisen paperikupin vesiautomaattien käyttäjille, jotta taudinaiheuttajat eivät välittyisi yhteisesti käytettävän
kupin kautta.
• Pisarat ja etenkin aerosolit ovat herkkiä lämpötilalle, ja korkeilla leveysasteilla monien
virusten tartuttavuusluku (ks. alla) pienenee kesäaikana. Tästä huolimatta hengitystiesairaudet voivat olla tuhoisia myös esim. Afrikassa: kuolleisuuteen vaikuttavat monet eri
tekijät.
• Lähikontaktia vaativa sairaanhoito edellyttää laadukkaita hengityssuojaimia. Muu käyttö
epidemia-aikana on monimutkaisempi tapaus.
– Tehokkain tapa siirtää pinnoilta käsiin tulevat virukset suun ja nenän alueelle on
maski, jota kosketellaan jatkuvasti.
Tartuntatavan lisäksi tautien leviämiseen vaikuttaa inkubaatio eli tartunnan ja taudin puhkeamisen välinen itämisaika, joka on tyypillisesti luokkaa 1-20 päivää. Tartuttavuusluku R0 (perusuusiutumisluku, engl. basic reproduction number) kuvaa, kuinka monelle uudelle ihmiselle
tartunnan saanut (sairastunut tai ei) keskimäärin viruksen normaalioloissa välittää. Efektiivinen
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uusiutumisluku R = R0 (1 − p) huomioi, että immuniteetin [ks. Metšnikov ja Ehrlich; Medawar
ja Burnet] omaavan väestön osuus p hidastaa taudin etenemistä. Sairastavuus (morbidity) kuvaa
taudin keskimääräistä vakavuutta tartunnan saaneella. Epidemian tosiasiallista etenemistä kuvaa ilmaantuvuusluku (incidence rate), so. havaitut tautitapaukset (esim.) 100 000 ihmistä kohti
(esim.) kahden viikon aikana.
• Immuniteetti syntyy joko sairastamalla tauti tai rokotteella.
Virustauteja vastaan taistellaan etenkin rokotteilla [ks. Pasteur ja Koch]. Isorokko on saatu hävitettyä maapallolta, ja poliokin on häviämässä. MPR-rokote luo immuniteetin tuhkarokkoa,
sikotautia ja vihurirokkoa vastaan, ja vastaavia rokotteita on muitakin. Esim. tuhkarokko on aerosolien välityksellä herkästi tarttuva (R0 = 12 − 18) ja tappava (noin 3 miljoonaa lasta kuolee
joka vuosi) tauti. Kun R putoaa alle yhden, lähestytään epidemian estävää laumasuoja, jossa
rokottamattomatkin ovat turvassa. Tämän saavuttamiseksi immuunin väestön osuuden on oltava pls = 1 − 1/R0 . Esim. tuhkarokon korkean R0 :n vuoksi sen laumasuoja vaatii jopa 96%
rokotuskattavuuden. Rokotteiden (ja sairastumisten) luomalla immuniteetilla on erilaisia kestoja ja vahvuuksia virustyypistä riippuen. Sairastumiselta suojaamisen lisäksi hyvä rokote vähentää tartuttavuuttakin. Myös lääkkeillä on merkitystä; esim. antiretroviraali (ARV) –lääkitys on
vähentänyt HIV-kuolleisuutta.
• Tuhkarokon vaarallisuudesta huolimatta sen rokotteella on vastustajansa [ks. Haber]. Vuonna 1998 Andrew Wakefield väitti, että MPR-rokote aiheuttaa autismia [ks. Leslie ja BaronCohen]. Hänen 12 henkilön aineistonsa osoitettiin myöhemmin väärennetyksi, ja Kreesten
Madsen työtovereineen osoitti itse väitteen vääräksi yli 500 000 henkilön aineistolla (A
population-based study of measles, mumps, and rubella vaccination and autism, 2002153 ).
– Todelliset ongelmat rokotteissa ovat harvinaisia. Vuonna 1955 erä Jonas E. Salkin
(1914-1995) vuonna 1952 keksimää poliorokotetta sisälsi puutteellisesti deaktivoitua
virusta, mistä USA:ssa seurasi 10 kuolemaa ja noin 250 halvausta. Rokotteessa saattoi
olla muitakin ongelmia, ja myöhemmin on käytetty Albert Sabinin (1906-1993) (suun
kautta otettavaa) rokotetta. Vastaavasti vuosien 2009–2010 sikainfluenssaa vastaan
kehitetty rokote aiheutti narkolepsiaa. Uudet teknologiat vähentävät tällaisia ongelmia
[ks. Berg ja Gurdon].
• Siinä missä MPR-rokote antaa elinikäisen suojan, influenssarokote pitää uusia vuosittain.
Polion immuniteetti voi tarvita tehosterokotteita. Suomessa kansa sai sokeripalaan lisätyn
poliorokoteen vielä vuonna 1984.
• Esim. influenssarokotteen luoma immuniteetti ei ole on/off –ilmiö, vaan jatkumo. Osittain
tehoava rokote toimii silloin etukäteen otettuna lääkkeenä.
– Ainakin influenssan kohdalla elävän viruksen aiheuttaman taudin sairastaminen nuorella iällä vähentää myös (saman virustyypin aiheuttaman) taudin vaarallisuutta vanhemmalla iällä.
Tartuttavuusluku, sairastavuus ja hoidon tehokkuus eivät ole luonnonvakioita. Näin parhaat toimenpiteet epidemiatilanteessa eivät ole kaikkialla samat. Terveydenhuollon taso vaikuttaa hoidon
tehokkuuteen ja väestön ikärakenne ja terveys sairastavuuteen. R0 :aan vaikuttavat (1) tartunnan todennäköisyys yksittäisessä kontaktissa kun väestöllä ei ole immuniteettia, (2) tartuttajien keskimääräinen kontaktien määrä terveiden kanssa aikayksikössä ja normaalioloissa ja (3)
tartuttajana olemisen kokonaisaika. Näistä muutama huomio: (1) Pitkäaikainen kontakti pitää
usein analysoida osissa: kontaktin luonne voi vaihdella ja samanlaisenakin pysyvään läheisyyteen
liittyvä tartuntariski kasvaa ajan myötä. (2) Koska kontaktien määrä vaihtelee maantieteen,
kaupungistumisen ja tapojen mukana, edes R0 ei ole pelkästään biologinen suure. Esim. deurbanisaatio alentaisi tartuttavuutta. Toisaalta nykyisillä työmarkkinoilla deurbanisaation tuottama
köyhyys olisi riski kaikenlaisissa kriisitilanteissa [ks. Milgram]. Efektiivistä tartuttavuuslukua R
voidaan epidemiatilanteessa alentaa sosiaalista etäisyyttä kasvattamalla. (3) Jos tartunnan saamisen ja sen eteenpäin välittämisen välinen aika (engl. serial interval) on lyhyempi kuin taudin
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em. inkubaatioaika, R0 on korkeampi koska tartuttaja on terveen oloisena aktiivinen pidemmän
aikaa.
• Yli 80-vuotiaita on Kiinassa alle 1.5% väestöstä, Euroopassa 4-5 kertainen määrä154 . Sama
pätee koko Aasiaan ja länsimaiden ulkopuolelle yleisemminkin. Lääketieteen kehitys on
nostanut eliniän odotetta155 kaikkialla, mutta ei samalla nopeudella. Lännessä tätäkin
merkittävämpää on väestönkasvun hidastuminen.
– Esim. vuosina 1900-1950 Englannin alaisessa Intiassa [ks. Rochau ja Renan] noustiin
eliniän odotteessa 27 vuodesta 41 vuoteen, ja vuonna 1990 päästiin jo 59 vuoteen.
• Esim. Alankomaiden väestötiheys on 400 asukasta neliökilometrillä. Italiassa luku on 200
(korkeampi pohjoisessa ja alempi etelässä), Suomessa 16.
– Suomen kolmen pohjoisimman maakunnan (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi,
lähes 50% pinta-alasta) asukastiheys on noin 5 as./km2 . Esim. Milanon luku on lähes
7600.
• Käsivarteen (kyynärtaipeen ja kainalon väliin) aivastaminen ja yskiminen on kansalaistaito. Pisaratartuntaan vaikuttaa myös sosiaalinen etäisyys. Käsihygienia vaikuttaa kosketustartuntaan. Muutkin kuin lääkärit voisivat lopettaa kättelyn. Etelä-Euroopan lisäongelma
ovat poskisuudelmat.
– Haitallisten tapojen, esim. kättelyn, väliaikainen vähentäminen vaikuttaa tautien Rlukuihin, mutta niistä pysyvästi luopuminen vaikuttaisi R0 -lukuihin.
• Eteläeurooppalaisissa ja monissa ei-eurooppalaisissa maahanmuuttajien kulttuureissa isovanhemmat asuvat useimmin lastensa taloudessa kuin esim. Suomessa. Erilläänkin asuttaessa fyysiset yhteydet vanhuksiin ovat huomattavasti tiiviimmät kuin pohjoiseurooppalaisissa kulttuureissa.
Ylähengitysteiden lievää infektiosairautta, nuhakuumetta eli flunssaa (engl. common cold), aiheuttavat useiden virusten lisäksi jotkut bakteerit. Immuunipuolustusjärjestelmän toiminnalla
on flunssassa tärkeä merkitys. Koska naisten immuunijärjestelmä on vahvempi kuin miesten,
Kyle Sue on puolustanut ’miesflunssa’-käsitettä.
• Ellen F. Foxman työtovereineen osoitti, että vaikka itse nuhakuumeen takana on mikrobeja,
altistus kylmälle (vilustuminen) voi vaikuttaa siihen, että kehon immuunijärjestelmä häviää
taistelun niitä vastaan (Temperature-dependent innate defense against the common cold
virus limits viral replication at warm temperature in mouse airway cells, 2015156 ).
• Sinkki on uusin flunssan ehkäisyyn mainostettu hivenaine [ks. Sachs], mutta todisteita
asialle ei ole. Myös vitamiinien [ks. Loewi] yliannostuksen puolesta on puhuttu; aikaisemmin muotia oli C-vitamiini [ks. Loewi], nykyään D-vitamiini [ks. Leakeyt; Cavalli-Sforza].
Vaikka hivenaineiden ja vitamiinien puutos on aina ongelma, yliannostus ei kuitenkaan ole
tarpeen.
A- ja B-tyypin (joskus myös C-tyypin) virukset aiheuttavat influenssaa [ks. Willis], jolle R0 ≈
0.9-2.1. Ensimmäinen ihmisen influenssavirus tunnistettiin vuonna 1933. THL:n mukaan Suomessa kausi-influenssaan kuolee vuosittain 500-2000 ihmistä. Joskus A-tyypin epidemiat muuttuvat pandemioiksi. Esim. vuosina 1918-1919 espanjantauti tappoi maailmanlaajuisesti noin 50
miljoonaa ihmistä. Nykyään influenssaa vastaan on olemassa rokote mm. Thomas Francis Jr:n
(1900-1969) ansiosta. Se on alentanut kuolleisuutta ja pandemiat ovat harventuneet. Tosin Suomessakin moni riskiryhmiin (ks. alla) kuuluva jättää ilmaisenkin rokotteen ottamatta.
• Influenssa heikentää immuunipuolustusjärjestelmää, ja bakteerien tuottamat jälkitaudit,
kuten esim. keuhkokuume, ovat usein virallinen kuolinsyy. Näin influenssan kuolleisuusarviot ovat ylikuolleisuuteen perustuvia tilastollisia arvioita.
154 Ks.

esim. https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.80UP.MA.5Y

155 https://ourworldindata.org/life-expectancy
156 Proceedings

of the National Academy of Sciences (USA), 112, 827-832, 2015
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• Influenssapandemiat (suluissa kuolemat Suomessa): venäläinen 1889-91, vanha hongkongilainen 1900, espanjantauti 1918-20 (H1N1, n. 20 000), aasialainen 1957-58 (H2N2, n. 1800),
hongkongilainen 1968-69 (H3N2, n. 1000), sikainfluenssa 2009-10 (H1N1, 49).
– Espanjantauti sai alkunsa Yhdysvalloista ja oli erikoinen ollessaan vaarallinen nimenomaan muuten terveille ihmisille.
Influenssaa vakavammat koronavirukset SARS (2003) ja MERS (2012) eivät laajentuneet pandemioiksi. SARS tappoi joka kymmenennen tartunnan saaneen, MERS peräti joka kolmannen.
SARS-CoV-2 –viruksen aiheuttama COVID-19 –tauti laajeni vuosien 2020-22 pandemiaksi. Vaikka tauti on influenssaa vaikeampi, oireet ovat usein lieviä, kuolleisuus alle 1% ja (Suomessa alkuvuodesta 2022) tautiin kuolleista 83% oli vähintään 70-vuotias (riskiryhmistä, ks. alla). Aluksi
suhteellisen alhainen tarttuvuus (R0 ≈ 2.5) nousi virusmutaatioiden myötä, mutta samalla sairastuvuus laski. Nopeasti kehitetyt ja turvalliseksi osoittautuneet rokotteet estivät lähes täydellisesti
taudin vakavan ja (paljolti myös) pitkittynyneen muodon ja alensivat taudin tartuttavuutta niin
että esim. hoitohenkilökunnan rokotuksilla on merkitystä. Epidemian ongelmallista muotoa jatkoi vain alhainen rokotekattavuus, joka oli rikkaissa maissa (ja usein myös kehittyvissä maissa)
tietoinen valinta. Seuraava pandemia voi olla paljon tappavampi, mikä antaa lisäsyyn rajoittaa
matkustamista myös tulevassa ’uudessa normaalissa’ [turismin haitoista yleensä ja ilmastosta
erityisesti, ks. Solow; Broecker]. Tämä ei tarkoita globalisaation peruuttamista [ks. Bhagwati].
• Lentovero on yksi hyvä tapa rajoittaa matkustusta. Kansainväliset yritykset voivat hyödyntämään etäyhteyksiä nykyistä enemmän ja ulkomaille voi perustaa vakituisen miehityksen sivukonttoreita kasvokkain tapahtuvaa toimintaa varten. Kyse olisi yhteiskunnan
resilienssin kasvattamisesta. Kansainvälistä turismiakaan ei pidä ylläpitää väkisin.
• Ääriliikkeiden haaveet Suomen eristäytymisestä maailmankaupasta johtaisivat nälänhätiin
[ks. Brunel]. Esim. katovuosien todennäköisyys on vain kasvamassa [ks. Broecker].
WHO:n mukaan yli 70% infektiosairauksista on eläinperäisiä. Niitä ei saada koskaan täysin
hävitettyä esim. isorokon tapaan. Ihmiseen vaikuttavia viruksia niistä syntyy eniten KaakkoisAasiassa, esim. Kiinassa, ja syyt ovat osittain kulttuurisia: ihmiset elävät läheisessä kosketuksessa
eläinten kanssa ja eläviä villieläimiä myydään toreilla muiden eläinten seassa. Toinen ongelma
on eläinten omien ympäristöjen tuhoutuminen. Taudit ovat aluksi zoonooseja eli tarttuvat vain
eläimestä ihmiseen; esim. vuoden 2003 lintuinfluenssa (H5N1) jäikin tällaiseksi. Usein influenssaja koronavirukset muuntuvat ihmisten välisiksi. Sikainfluenssa oli tällainen; H7N9-tyypin lintuinfluenssa voi olla yksi tulevaisuuden tappajista. Ylivoimaisesti tehokkain tapa taistella virustauteja vastaan olisi niiden syntymisen estäminen ja pysäyttäminen jo syntysijoillaan.
• Kiinan hallinto on yrittänyt kitkeä villieläinten kasvatusta ja kauppaa. Suomessa tällaisia
vaatimuksia pidetään rasistisina.
• Tehokas maatalous vähentää luonnon tuhoamista [ks. Borlaug; Berg ja Gurdon].
• Esim. myyräkuume ja borrelioosi ovat Suomessakin tunnettuja zoonooseja tauteja.
Uuden viruksen alkaessa levitä on täysin perusteltua sulkea rajoja, kieltää isoja väkijoukkoja
keräävät tapahtumat ja esim. sulkea baarit ja yökerhot: alkoholi — ja juhlinta yleensä — hävittää sosiaalisen etäisyyden, joka on tärkeä parametri viruksien etenemisen kannalta. Toisaalta
toimenpiteet pitää sovittaa viruksen tarttumistapaan, ja em. tasoa tiukentaa ja höllentää tarpeen mukaan. Vaikka on syytä varoa että virus ei leviä hoitokapasiteettia ylittävällä nopeudella,
myös rankat ja pitkäaikaiset yhteiskunnalliset rajoitustoimet ovat ongelma. Ne eivät ’kirpaise
vain kerran’, vaan jättävät syvät arvet vuosikymmeniksi (ks. alla). Kolmea erilaista strategiaa
epidemian vastaiseen taisteluun voi myös yhdistellä:
• Lockdown: Yhteiskunnan sulkeminen (eli ihmisten rankka eristäminen) epidemian tukahduttamiseksi (eli R0 :n laskeminen alle yhden) toimii jos rokote on lähes valmis. Rokotteiden
luonti uudelle virukselle voi kuitenkin kestää vuosia, ja eritahtisessa pandemiassa paikallisen epidemian sammutus on aina vain väliaikaista, jos rajoja ei saada virukselta kiinni
(rajatestaus ja -karanteeni).
– Aloitusstrategia on usein tällainen, mutta tuhoisat pitkäaikaiset rajoitukset voidaan
hyväksyä vain erittäin tappavan epidemian tapauksessa. Sama pätee puutteellisesti
testattujen rokotteiden käyttöön.
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– Siinäkään ei ole järkeä, että kun Etelä-Suomessa bailattiin yökerhoissa, muualla maassa suljettiin lounasravintolat.

• Testaa, jäljitä, eristä ja hoida: Jos tauti ei ehdi epidemiaksi, lockdown’ia ei tarvita: sairaat
eristetään taudin ajaksi ja kaikki heihin lähikosketuksessa olleet siksi ajaksi että varmistuu että he eivät ole saaneet tartuntaa. Tämä on vaativa operaatio sekä teknisesti että
resursseja vievänä. Esim. pitkä inkubaatio tuottaa ongelmia eivätkä testit ole yhtä luotettavia kuin pitäisi. Lisäksi väestön matala immuniteettiaste vaatii tässä rajojen sulkemista
virukselta. Toimivana strategia pitää epidemian (jos ei perustasolla eli harvinaisena niin
ainakin) kiihtymistasolla eli tartuntaketjut pystytään jäljittämään.
– Jos em. ongelmilta vältytään, strategiaa voitaisiin pitää onnistuneena vaikka se vaatisi
tuekseen lieviä rajoitteita pidemmäksikin ajaksi. Elämäntyylin pieni muuttuminen ei
ole ongelma, elämän pysäyttäminen on.
– Väestön on kuitenkin hyväksyttävä että tartuntoja on enemmän kuin lockdown’issa.
Poliitikkojen tulee ajatella muutakin kuin seuraavaa valintaansa, ja yleistä mielipidettä voi myös kouluttaa [ks. Locke].
• Hitaan etenemisen salliminen: Väestön immuniteetista on hyötyä myös laumasuojaa alemmilla tasoilla, koska sen avulla sosiaalisten rajoitteiden ei tarvitse olla yhtä tuhoisia kuin
lockdown’issa eikä väestö ole yhtä arka taudin uusille kierroksille. Strategia toimii parhaiten kun taudin sairastavuus on matala ja on käytännössä ainoa jos sen tartuttavuus on
korkea. Strategiaa suosii myös vakavaa tautia estävän rokotteen olemassaolo.
– Yleinen digitaalinen rokotepassi on pakollinen lisä työkalupakkiin. Tasa-arvoretoriikka
ei voi olla esteenä sen paremmin rokotusten optimaaliselle jakelulle kuin passin käyttöönotolle tarpeen tullen.
COVID-19 –otsikoissa kysyttiin ”terveys vai talous”, mikä oli väärä kysymys. Esim. Osmo Soininvaara (s. 1951) on kritisoinut157 terveyden ja siihen ratkaisevasti vaikuttavan talouden tekopyhää
erottelua. Epidemiassa viruksella, sosiaalisilla kysymyksillä ja taloudella on kaikilla terveydellinen ulottuvuus, ja ’Terveys edellä’ –iskulauseen tulisi huomioida viruksen lisäksi myös viruksen torjunnalla luodut terveysongelmat ja kuolemat. Paitsi että kuolleisuuden [ks. Hippokrates]
ohella tulisi huomioida menetetyt elinvuodet PYLL (engl. potential years of life lost), terveydenhuollon vaikuttavuutta mittaavassa terveystaloustieteessä tunnetaan myös laatupainotteiset
lisävuodet [ks. Simon ja Arrow]. (1) Itse taudeista kärsivät etenkin vanhat [ks. Piaget] ja/tai
sairaat ihmiset. (2) Toisaalta he kärsivät myös epidemian torjumiseksi luoduista rajoituksista,
etenkin kun ne pitkittyvät. (3) Vielä enemmän rajoitukset vaikuttavat lasten hyvinvointiin. (4)
Kaikki, mutta etenkin lapset (tulevat sukupolvet), kärsivät rajoitusten taloudellisista vaikutuksista. (5) Länsimaiden itseluodut talousvaikeudet vaikuttavat kehittyviin maihin mahdollisesti
jopa rankemmin kuin tauti itse.
• Suomessa uskonnollinen äärikonservatiivisuus ei rajoitu lestadiolaisuuteen [ks. Holyoake],
mikä näkyy esim. kreationismina [ks. Hirsi Ali]. COVID-19:n aiheuttamat kuolemat näyttävät olevan jotenkin erityisiä. Ei myöskään ole sattumaa että juuri kristillisdemokraatit
vastustivat (perussuomalaisten kanssa) riskiryhmiä hoitavan henkilöstön rokottautumisvelvoitetta.
– THL:n ja HUS:in kritisoijat ovat puhuneet (Obamacaren kuolemanneuvostojen tapaan?) ”kuoleman puolueesta”. Ruotsin Tegnelliä on kutsuttu ”Mengeleksi” täysin
perusteetta (ks. alla).
• Suomessa kuolee vuosittain noin 55 000 ihmistä. Vuonna 2018 tärkeimmät kuolinsyyt olivat verenkiertoelinten sairaudet (35%), syöpäkasvaimet (24%) ja dementia (Altzheimerin
tauti mukaan lukien, 19%). Loput kuolemat aiheutuivat useista eri syistä ja (edellisiin
verrattuna) pienillä prosenttiosuuksilla. Verenkiertoelinten sairaudet ovat elintapasairauksia [ks. Hippokrates; Fisher ja Keynes], samoin kuin tyypin 2 diabetes, joka altistaa sekä
sepelvaltimotautiin että dementiaan.

157 https://www.soininvaara.fi/2020/04/27/maanantaimietteita-koronasta/
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– 55 000 ihmistä vuodessa tekee noin 150 päivässä. Influenssaan kuolee päivässä 25 ihmistä. COVID-19:ään kuoli kahden ensimmäisen vuoden aikana noin 2 ihmistä
päivässä (siis keskimäärin; maksimi oli yli 10). Nämä eivät tulleet influenssakuolemien
päälle vaan korvasivat ne.
(1) Influenssan ja esim. COVID-19:n riskiryhmään kuuluvat altistavista sairauksista kärsivät
ikäihmiset ja vanhukset. Lisäksi pelkkä ikä on riskitekijä heikentäessään immuunipuolustusta.
Sairaudet tekevät myös nuoremmista riskiryhmäläisiä. Vaikka kehittyvä lääketiede parantaa sairastuneiden hoitoa, pitäessään ihmisiä pidempään elossa se myös kasvattaa taudeille altista riskiryhmää (vrt. dementia). Koska em. elintapasairaudet altistavat myös monille tartuntataudeille,
kansanterveystiede [ks. Fisher ja Keynes; Nesse] on tärkeää myös epidemiologiassa. COVID-19
–taudin vakavalla muodolla oli selvä yhteys lihavuuteen [ks. Comte]. Influenssan riskiryhmiä
suojataan rokotteella, mutta esim. COVID-19:ssä alkuvaiheessa tarjolla oli vain (a) hoitohenkilökunnan suojavarustus ja (b) riskiryhmien eristys.
• Kun vanhuksia kuoli COVID-19 –rokotteeseen, terveysviranomainen sanoi että ”Hoivakoti
on ihmisen viimeinen koti, eli siellä asuu se osa väestöstä, jonka odotettu elinaika on jo
valmiiksi lyhyt. Heitä menehtyy Suomessa 400 viikossa normaalioloissa.” Jostain syystä
tällä totuudella ei perustella sairastumisesta johtuvia kuolemia.
• Maiden tulisi ylläpitää suojavälineiden huoltovarmuutta [ks. Fisher ja Keynes], so. varastointia ja tavaran vanhenemisen estävää kierrätystä.
– Paperilla Suomen varmuusvarastojen piti olla paljon paremmalla tolalla kuin ne todellisuudessa olivat keväällä 2020. Ruotsissa tilanne oli vieläkin huonompi.
– Huoltovarmuus ei vaadi esim. jatkuvaa kansallista maskituotantoa, vaan kyvyn polkaista tuotanto käyntiin kansainvälisiä markkinoita häiritsevien kriisien aikana.
• Tehokas suojavarusteita täydentävä tapa on rokotetun tai taudin jo sairastaneen hoitohenkilökunnan siirtäminen riskiryhmien kanssa toimimaan. Jos näin ei tehdä, tarttuvaa tautia
hoitavien ei pitäisi olla tekemisissä riskiryhmäläisten kanssa.
– Rokotteen ollessa olemassa sen pitäisi olla riskiryhmiä hoitavilla pakollisen. Tämän
tulisi koskea myös influenssaa.
(2) Myös epidemian rajoitustoimet tuottavat ongelmia vanhoille ja sairaille: (a) Fyysinen ja
henkinen kunto romahtaa karanteenissa nopeasti. (b) Muista terveysongelmista kärsivät eivät
hae apua epidemian aikana ja hoitovelka kasvaa. (c) Kaikkia koskevana rajoitteiden aiheuttama
talouden romahdus heikentää pidemmällä tähtäimellä myös yleistä terveydenhuoltoa.
• Kaikki nämä tuottavat ylimääräisiä kuolemia.
(3) Vaikka lapset ovat monien epidemioiden riskiryhmää, yleensä heitä suojellaan tehokkaasti
rokotteilla. Lisäksi influenssa ja esim. COVID-19 eivät ole heille erityisen vaarallisia. Lapsista
tulee kuitenkin nopeasti riskiryhmä tautien vastaisten rajoitustoimien kautta. Lastensuojelu [ks.
Tylor, Tarde ja Baldwin] ja elämää lyhentävän syrjäytymisen (koulupudokkuus ja esim. mielenterveysongelmat) estäminen ovat sosiaalisesti hyviä tavoitteita. Esim. etäopetus ei vain aseta
lapsia eriarvoiseen asemaan ja syrjäytä heikompia oppijoita, vaan vie osalta päivän ainoan aterian. Lisäksi vanhempien etätyö tai työttömyys (jota rajoitukset lisäävät) asettavat lapset alttiiksi alkoholismille ja jopa fyysiselle väkivallalle. Vaikka tauti ajaisi yksittäisiä oppilaita kotiin
sairastamaan, muutaman päivän sairasloma ei pudota ketään kelkasta influenssa-aikanakaan.
• Perheväkivalta [ks. Symons ja Buss] lisää poliisin kotihälytyksiä epidemioiden lockdowntilanteessa.
• Tuotannolliseen tehokkuuteen keskittyvä QALY-indeksi [ks. Simon ja Arrow] ei tavoita em.
allokatiiviseen tehokkuuteen liittyviä tekijöitä, ja jonkinlainen AYLR (engl. actual years
life ruined) –indeksi voisi olla paikallaan.
(4) Lasten syrjäytyminen näkyy vuosikymmeniä myöhemmin menetettyinä työpanoksina, mikä
tuottaa uutta kurjuutta. Esim. Suomen 1990-luvun lamalla oli suuri vaikutus ajan lapsiin. Nopeammin talouteen vaikuttavat epidemiarajoituksista johtuvat yritystoiminnan lopettaminen ja
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konkurssit ja näistä seuraava työttömyys. Valtionlainat kasvavat ja monet maat alkavat kriisitilanteessa rajoittaa avointa kauppaa. Työttömyys ja köyhyys tuottavat aina terveysriskejä
yksilöille, ja valtioiden tasolla lama kurittaa (muiden mukana) myös terveyspalveluja.
• Ruotsikin kärsii COVID-19:n aiheuttamasta maailmanlaajuisesta lamasta.
– Vuonna 2019 Ruotsin julkinen velka oli 35% BKT:stä [ks. Solow], kun se Suomessa
oli 59%. Vuoden 2021 luvut olivat 40% ja 69%158 .
• Vaikka etenkin eteläamerikkalaiset maat (kuten Argentiina ja Venezuela) jättävät usein
velkojaan maksamatta, Euroopassa se on ollut harvinaisempaa: Venäjä teki näin vuonna
1998 [ks. Huntington ja Fukuyama] ja Kreikka vuonna 2012 [ks. Buchanan].
(5) Kehittyneiden maiden talous vaikuttaa myös kehittyvien maiden hyvinvointiin. Eräät Lääkärit ilman rajoja –järjestön lääkärit ovat tässä peräänkuuluttaneet suomalaisilta suhteellisuudentajua (Rauli Virtasen kirjoitus Kalevassa 29.4.2020). Jos epidemiatilanteessa taloutta tuhotaan
rikkaiden maiden suhteellisen etuoikeutettujen riskiryhmien suojelemiseksi, syntyvä maailmanlaajuinen lama tuottaa kehittyvissä maissa enemmän tuhoa kuin itse epidemia.
• Médecins sans frontières (MSF) perustettiin vuonna 1971. Toimittajilla on vastaava järjestö
[ks. Fisher ja Keynes].
COVID-19 –kuolemilla (miljoonaa asukasta kohti) mitattuna Ruotsi on (lievemmistä rajoituksista huolimatta) selvinnyt pandemiasta erittäin hyvin; joulukuussa 2022 luku oli noin 2020. Ylivoimaisesti suurin osa länsieurooppalaisista asuu maassa jossa luku oli suurempi. Jopa alkuun
poikkeukselta vaikuttaneessa Saksassa vastaava luku oli noin 1900. Ruotsin asema vahvistuu entisestään jos huomioidaan Itä-Eurooppa ja Amerikan mantereet (harvaan asuttua ja rankkojen
rajoitusten Kanadaa lukuun ottamatta). Suomeen verrattuna Ruotsin puolitoistakertainen kuolleisuus ei ole suuri kun huomioidaan alla esitetyt tekijät. Kiinan nollatoleranssi haittaa omien
kansalaisten elämän lisäksi kansainvälisen kaupan toimitusketjuja.
• Laskettelijat toivat taudin Alpeilta ja levittivät sitä Ruotsissa tehokkaasti ennen kuin taudin olemassaolosta tiedettiin mitään. Tämä vaikutti merkittävästi ensimmäisen aallon kuolemiin. Ruotsin Suomea korkeampi kansainvälisyys vaikutti myöhemminkin epidemian aikana.
• Ruotsin edellinen influenssakausi oli heikko Suomeen verrattuna. COVID-19 –kuolleisuus
keskittyikin vanhoihin ihmisiin paljon vahvemmin kuin Suomessa, vaikka eliniän odotteessa
ei ole suurta eroa. Kesällä 2022 90 vuotta täyttäneiden osuus kaikista kuolleista oli 26%.
Suomessa THL ei edes tilastoi ryhmää 90+ erikseen.
– Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell esitti vertauksena, että ”jos moni kuolee
talvella influenssaan, harvempi menehtyy seuraavan kesän helleaallossa”.
– Osittain kyse oli myös hoitokotien asukkaiden huonosta eristämisestä virukselta. Toisaalta mitä useampi sairastuu, sitä useammin koronakuolleiksi tilastoituvat myös
muista syistä kuolleet vanhat potilaat. Tämäkin toi Suomelle tilastoetua.
• Ruotsissa maahanmuuttajataustaisten osuus väestöstä on huomattavasti korkeampi, ja jopa
Suomessa kiinnitettiin huomioita tämän ryhmän suurempaan kuolleisuuteen (ks. yllä).
– Myöhemmin tämä näkyi myös Suomea alhaisempana roketekattavuutena.
• Ruotsin asukastiheys on 24 asukasta neliökilometrillä, Suomessa 16. Todellisuudessa ero
on suurempi, koska Ruotsissa asutus keskittyy kaupunkeihin Suomea vahvemmin.
• (Wikipedian mukaan Saksan, Ruotsin ja Suomen väkiluvut ovat 83.13, 10.44 ja 5.54 miljoonaa, ja COVID-19 –kuolemat 1.12.2022 olivat 158109159 , 21127160 ja 7448161 .)

158 https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/public-debt-percentage-gdp
159 https://www.worldometers.info/coronavirus

160 https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa
161 https://www.koronatilastot.fi
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Sopimuksista huolimatta myös biologista sodankäyntiä tutkitaan yhä [ks. Boccaccio; Alvarez].
Esim. vuoden 1977 Kiinassa ja Neuvostoliitossa alkanut influenssaepidemia (’moskovalainen’)
oli lähtöisin laboratoriosta: viruksen geenistö oli samanlainen kuin erään 1950-luvun epidemian.
Kyse saattoi olla liian vahvaksi jääneestä rokotteesta, joka oli kehitetty säilötystä vanhasta viruksesta. Vaihtoehtoisia (tässä tapauksessa ehkä epätodennäköisiä) selityksiä ovat laboratoriossa
sattunut vahinko tai tahallinen päästö. Suomessa kuoli n. 800 ihmistä.
• Michelle Rozo ja Gigi Kwik Gronvall käsittelevät asiaa artikkelissa The reemergent 1977
H1N1 strain and the Gain-of-Function debate (2015162 ).
• Em. isorokkovirusta on vielä laboratorioissa tallessa, eikä ole selvää että niissä kaikissa on
riittävä tietotaito sen turvalliseen käsittelyyn.
Lääketieteeseen vaikuttavat monet ei-tieteelliset seikat. Esim. Intiassa Mohandas Karamchand
(Mahatma) Gandhi (1869-1948) esti jodin lisäämisen suolaan [struumasta, ks. Sachs; Fisher ja
Keynes; kretinismistä, ks. Broca ja Wernicke]. Gandhi lienee tunnetuin kansalaistottelemattomuutta [ks. Mill; Agassiz ja Croll] hyödyntänyt poliitikko.
• Vaikka Gandhi kritisoi kastilaitoksen [ks. Laozi ja Gautama] julmimpia käytäntöjä, hän
hyväksyi sen ylläpitämän [js taloutta heikentävän, ks. Landes] työnjaon kansalaisten velvollisuutena. Bhimrao Ramji Ambedkar (1891-1956) oli tässä radikaalimpi.
• Intia ja Pakistan itsenäistyivät vuonna 1947. Tähän liittyi väestönsiirtoja, koska Pakistanista tehtiin muslimivaltio. Tosin hindulaiseen Intiaan jäi myös vahva islamilainen vähemmistö
[ks. Ibn Khaldun].

9.35

Rudolf Carnap 1891 - 1970

Filosofi, alkujaan loogisen positivismin (eli uuspositivismin eli loogisen empirismin) johtohahmo.
Carnap kehitti filosofiaa kohti loogista pragmatismia [ks. Peirce; Ramsey], jonka arvo tunnustettiin myöhemmin [ks. Hintikka; Dennett ja Millikan].
• Liikkeen filosofiaan kohdistettu kritiikki [ks. Gödel ja Tarski; Popper; Quine] ei osunut
Carnapin kohdalla aina maaliinsa.
Looginen positivismi yhdisteli uutta analyyttistä filosofiaa [ks. Frege; Russell; Wittgenstein; Ramsey] ja vanhempaa positivismia [ks. Comte; Mach]. Kielifilosofialla ja tieteenfilosofialla oli ajattelussa merkittävä asema. Looginen positivismi luotti empiiriseen [ks. Hume], induktioon [ks. Mill]
perustuvaan deskriptiiviseen tieteeseen, josta teoreettiset (metafyysiset) spekulaatiot oli eliminoitu; esim. a priori synteettiset totuudet [ks. Kant] kiellettiin. Alkuaikoja hallitsivat Moritz
Schlick (1882-1936) ja Otto Neurath (1882-1945). Vuonna 1924 edellinen perusti Wienin piirin.
Neurath ja Carnap tiivistivät piirin perusajatukset vihkoseen Wissenschaftliche Weltauffassung:
Der Wiener Kreis (1929). Moderniin empirismiin, vaikka ei niinkään Wienin piiriin, liittyy myös
Hans Reichenbach (1891-1953) päätyöllään Experience and Prediction (1938). Carl G. Hempel
(1905-1997) oli tärkeä myöhempi hahmo.
• Schlick johti niitä, jotka perustivat ajattelunsa Wittgensteinin todentamisperiaatteeseen
ja totuuden korrespondenssiteoriaan, ja Neurath niitä, jotka suhtautuivat Wittgensteiniin
varauksellisemmin. Carnap kallistui anti-wittgensteinilaisuuteen vaikka havittelikin keskitietä.
– Todentamisperiaatteen mukaan jokaisen todellisuutta koskevan mielekkään lauseen
tuli olla [positiivisesti, vrt. Popper] todennettavissa havaintojen avulla. Radikaaleimmillaan tämä tarkoitti, että tieteelliseen teoriaan sai sisällyttää vain havaintosuureita.
∗ Yksinkertaisten väitelauseiden totuudentekijät löytyvät välittömistä aistinsisällöistä [sense-data, ks. Russell]. Havaintokieli oli oikeastaan fenomenalistinen kieli.
162 mBIO,
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– Bridgmanin [ks. Oldham ja Mohorovičíc] operationalismin mukaan tieteellisen termin
merkitys määräytyy sen mittaamista koskevista säännöistä (The Logic of Modern
Physics, 1927). Myös teoreettiset termit piti palauttaa mitattaviin suureisiin.
∗ Havaintotermien muodostamaa havaintokieltä pidettiin riippumattomana teorian
ennakko-oletuksista [ks. Herschel ja Whewell; Quine; Kuhn].

• Kolmas vihkosen tekijä oli Hans Hahn (1880-1934), vaikka todennäköisesti Herbert Feigl
(1902-1988) vaikutti lopputulokseen enemmän. Muita loogisia positivisteja olivat mm. Eino
Kaila (1890-1958; esim. Inhimillinen tieto, 1939) ja Ayer [ks. Russell].
– Kaila vaikutti (todentamisperiaatteen korvanneen) koeteltavuusperiaatteen kehitykseen, ja juuri hän otti käyttöön termin ’looginen empirismi’.
• Koeteltavuusperiaatteessa väite oli mielekäs, jos sillä oli kokemusta koskevia loogisia seuraamuksia. Jyrkkä todentaminen korvautui koeteltavuuden asteilla [ks. Peirce; Popper].
– Carnap summasi tulokset artikkelissa Testability and meaning (1936/37163 ).
– Duhemin [ks. Mach] holistisemman teorian mukaan vain kokonaiset teoriat ovat ’koeteltavissa’. Neurath määritteli vastaavan ’Neurathin periaatteen’ vuonna 1931 [ks.
Quine].
• Mm. Hempel kehitti tieteen kielen kaksitasoteoriaa: ei-loogiset termit eriteltiin havaintotermeihin ja teoreettisiin termeihin, jotka liittyvät toisiinsa korrespondenssisääntöjen avulla.
Tässä yhteydessä puhutaan myös protokollalauseista.
• Reichenbach teki eroa tieteellisten tulosten löytämisen ja perustelun välille; filosofia liitettiin tyypillisesti vain jälkimmäiseen [ks. Popper].
Teoksessa Der logische Aufbau der Welt (1928) Carnap konstruoi empiiristen tieteiden käsitteitä
logiikan avulla. Siinä määritelty heteropsykologinen konstituutiosysteemi koski aistihavaintojen
rakennetta ja yhteisiin kokemuksiin perustuvia käsitteitä. Alkeisrelaatioiksi Carnap määritteli
’muistetut samankaltaisuudet’; englannin kielessä on myöhemmin käytetty termiä ’coapplication
condition’. Molemmat ajatukset ovat yhä relevantteja [ks. Dennett ja Millikan]. Aistimukset luovat loogisen suhdeverkoston; voidaan puhua hahmopsykologiasta [ks. Lewin ja Heider]. Teosta on
kutsuttu Russellin ja Whiteheadin Principia Mathematican kirjoittamatta jääneeksi neljänneksi
osaksi, jossa Whiteheadin piti tarkastella mm. avaruuden, ajan ja aineen käsitteitä. Tätä uutta
tieteen logiikkaa Carnap kehitti myöhemmissä töissään.
• Empiiristen tieteiden kieli kehittyy käsitteiden tullessa vähitellen paremmin määritellyiksi
[ks. Russell; Dennett ja Millikan]. Esim. (mitattavan) lämpötilan käsite luo objektiivisuutta pelkkään ’kuumuudesta’ puhumiseen, ja monilla tieteen uusilla termeillä ei edes ole
arkikielen vastinetta. Termien käyttöehdot (engl. application condition), käyttöä koskevat
ja osittain tiedostamattomat säännöt, konstitutioivat merkityksiä yhdessä em. tunnistuksen (ja mahdollisesti muidenkin tekijöiden) avulla [semanttisesti perustavista tekijöistä, ks.
Jackendoff ja Pinker].
• Heteropsykologisen lisäksi Carnap määritteli autopsykologisen ja puhtaasti fysikaalisen systeemin. Jopa autopsykologisessa systeemissä [ks. myös Schelling ja Lewis] fenomenologia
[ks. Husserl] korvautui logiikalla.
• Samankaltaisuus implikoi erilaisuuden käsitettä. Normit vaativat hienovaraisempaa erottelua: jollain kriteerillä määriteltyä kelpoisuutta samantyyppisissä olioissa tai tilanteissa [ks.
Sellars]. Askel tähän suuntaan voi olla same-except –relaatio [ks. Jackendoff ja Pinker].
Teoksessa Logische Syntax der Sprache (1934) Carnap erotti protokolla- ja järjestelmäkielen,
eli (1) maailmaa kuvaavat (sisällölliset) synteettiset ja atomistiset väitteet ja (2) niille rakenteen ja merkityksen antavat analyyttiset väitteet. Jälkimmäisiin liittyvä logiikka (engl. linguistic
framework) valitaan eri vaihtoehdoista [ks. Russell; Hintikka] empiirisen tutkimuksen tarpeiden
mukaan [ks. Peirce]. Tämä suvaitsevaisuuden periaate (engl. Principle of Tolerance) rikastuttaa
prosessia, jolla empiirisen tieteen käsitteet kehittyvät. Carnapin mukaan konventionalismi [ks.
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Hume; Schelling ja Lewis] logiikan tasolla ei implikoi instrumentalismia niiden avulla formuloitujen tieteellisten teorioiden tasolla (ontologiasta, ks. alla). Ongelmaksi muodostui oletus, että
em. kielet olisivat jyrkästi eroteltavissa ja että niiden välinen suhde olisi syntaktinen.
• Esim. todellisen avaruuden geometria on a posteriori ja synteettinen [ks. Einstein], kun
taas matemaattinen geometria on a priori ja analyyttinen.
• Carnapin mukaan eri matematiikan filosofiat — intuitionismi, formalismi ja logisismi —
olivat kaikki omalla tavalla oikeassa.
Matematiikan todistusteoriaan [ks. Hilbert] liittyi logiikan syntaktinen seuraamus (engl. consequence) eli deduktiivinen funktio eli johdettavuus (derivability). Syntaksi ei kuitenkaan riitä
kielen ja todellisuuden välisen korrespondenssin tutkimiseksi [ks. Peirce], ja Carnap määritteli
logiikan semanttisen seuraamuksen eli deskriptiivisen funktion. Tässä malliteoriassa [ks. Frege;
Gödel ja Tarski] kieli voi olla eri tavalla täydellinen (complete) kuin todistusteoriassa. Carnap
palasi loogiseen semantiikkaan teoksessa Introduction to Semantics (1942). Hänen teoriansa inspiroi myös uudenlaista funktionalistista merkitysteoriaa [ks. Sellars].
• Mallit ovat joukko-opillisia struktuureja, so. tulkintoja, joissa formaalit teoriat toteutuvat.
Hempelin totuuden koherenssiteoria [ks. Spinoza; Schlegel ja Schelling; Russell] perustui pelkkään syntaksiin: verrattavina ovat eri lauseiden muodostamat kokonaisuudet (On the Logical
Positivists’ Theory of Truth, 1935164 ). Yleisellä tasolla uusien uskomusten [ks. Hume] sovittaminen vanhoihin on niiden uskottavuuden tarkistusta (engl. plausibility checking). Myös Neurath
oli samoilla tietoteoreettisilla linjoilla. (1) Olettaen vahvat perustiedot, tämä suojaa sosiaalisen
oppimisen [ks. Piaget; Merton; Milgram] räikeimmiltä sudenkuopilta. Virheellisten perustietojen
tapauksessa koherenssi mahdollistaa vahvistusharhan [engl. confirmation bias, ks. Zenon ja Khrysippos]. Sitä voi rajoittaa julkisella perustellulla argumentoinnilla [ks. Sellars; Sperber ja Boyer].
(2) Koska kaikki tieto ei ole yhtä varmaa [ks. Peirce; Popper; Merton], liian tiukka koherenssi
voi olla haitallista, etenkin tieteen eturintamassa. Vaikka tutkimme väitteiden totuutta empiirisesti, Carnapin mukaan teemme sitä vain sellaisessa kielellisessä ja käsitteellisessä kehikossa,
jonka olemme luoneet ja valinneet pragmaattisin perustein (ks. alla). Tämä tukee pragmaattisia
totuusteorioita [ks. Peirce; Ramsey].
• Vahvistusharha on yksi itsepetoksen [ks. Aristoteles; Francis Bacon; Mandeville; Merton]
muoto. Itse termi syntyi vasta 1960-luvulla [ks. Drake].
• Deflatoristen totuusteorioidenkaan [ks. Aristoteles; Frege; Ramsey; Tarski ja Gödel] ei tarvitse olla anti-realistisia. Filosofit eivät esim. ole yksimielisiä siitä, onko Tarskin totuusteoria
deflatorinen teoria vai vastaavuusteoria.
Teoksessa Meaning and Necessity: A Study in Semantics and Modal Logic (1947) Carnap käsitteli
merkkeihin liittyvää intensio (sisältö) / ekstensio (ala) –erottelua [vrt. Frege] ja loi modaalilogiikkaa [ks. Abélard; Russell; von Wright] mahdollisten maailmojen [ks. Ockham; Leibniz] käsitteen
avulla. Myöhemmin tältä pohjalta kehitettiin [Quinen harmiksi] myös uudenlaista semantiikkaa
[ks. Hintikka]. Teoksessa kehiteltiin myös päätösteoriaa [ks. Bernoulli ja Bayes; Ramsey; von
Neumann].
• A:n mahdollisuus, ♦A, tarkoittaa että on olemassa ainakin yksi maailma, jossa A on totta,
ja A:n välttämättömyys, A, tarkoittaa että A on totta kaikissa maailmoissa.
• Ruth C. Barcan Marcus (1921-2012) tutki modaalisuuden aksiomatisointia kolmessa artikkelissa vuosina 1946-47.
Deflatorismi olemassaolosta esittää, että meillä ei edes voi olla teoriaa, joka yksikäsitteisesti selittäisi käsitteen. Artikkelissa Empiricism, semantics, ontology (1950165 ) Carnap kehitti deflatorista ontologiaa [ks. Dennett ja Millikan] puolustaen mm. numeroiden, propositioiden [ks. Abélard;
164 Analysis,
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Frege; Russell] ja ominaisuuksien kaltaisten abstraktien olioiden lähes triviaalia olemassaoloa
[vrt. Quine]. Sama pätee tieteen määrittelemiin ’luonnollisiin oliotyyppeihin’ [ks. Mill] sekä pöytiin ja tuoleihin. Kieleen on pystyttävä luomaan uusia termejä, ja tähän on olemassa sääntöjä,
jotka kielen käyttöön liittyvinä takaavat että ontologia säilyy realistisena.
• Carnap halusi säilyttää filosofeille jotain vastuuta siitä, minkälaisista olioista maailma koostuu. Luonnontieteellisesti pohjustettu ontologia johti eliminativismiin [ks. Penrose ja Hawking; Minsky ja Pearl], ja tämä puolestaan filosofiseen ’kiemurteluun’.
• Esim. pöydän olemassaolon kieltäminen [ks. Eddington] on epäkoherenttia jos käyttää termiä ’pöytä’ asian ilmaisemiseksi. Biologisten lajien [ks. Wright, Fisher ja Haldane] olemassaolon kieltäminen sillä perusteella, että lajille ei ole yksikäsitteistä määritelmää ja
ne voivat muodostaa jatkumoita [ks. Dilthey ja Windelband], perustuu essentialismiin [ks.
Locke] johon ei enää uskota [ks. Mill].
– Vastauksen tinkaaminen kysymykseen ’mikä eläin oli ensimmäinen nisäkäs’ edustaa —
essentialismin lisäksi — nk. hysteeristä realismia. Nisäkäs on relevantti käsite vaikka
kysymykseen ei voi vastata.
– Yhteiskuntatieteissä esim. kansakunnan olemassaolon voi hyväksyä ilman että tekee
siitä essentiaalisen käsitteen [ks. Mill; Habermas].
– Tilastotiede [ks. Spencer ja Galton; Wright, Fisher ja Haldane] tarjosi tapoja arvioida
milloin ryhmäerot ovat merkittäviä [ks. Gould; Leslie ja Baron-Cohen].
• Esim. järjestelmien ominaisuudet (engl. system properties) ovat usein emergenttejä [ks.
Mill; Popper].
Kaila oli 1920-luvun todennäköisyyslogiikallaan tutkinut induktiologiikkaa [ks. Mill; von Wright;
Hintikka; vrt. Popper]. Teoksessa The Logical Foundation of Probability (1950) Carnap erotti (1)
fysikaalisen (empiirisen, tilastollisen) todennäköisyyden, joka kuvaa objektiivisia pitkäaikaisia
frekvenssejä [ks. Laplace; Mill; Wright, Fisher ja Haldane], ja (2) loogisen (episteemisen) todennäköisyyden, joka käsittelee varmuuden astetta ja joka liittyy Bayesin teoriaan [ks. Bernoulli ja
Bayes; Laplace; Fisher ja Keynes; Turing]. Induktion puolustaminen induktiolla ei ole ongelmallisella tavalla kehämäistä (The Continuum of Inductive Method, 1952).
• Bayesilainen todennäköisyys on loogista, koska sen ajatellaan käsittelevän — maailman
sijaan — maailmasta esitettyjen väitteiden loogisia suhteita. Se on myös subjektiivista,
koska ainakin ensimmäinen ennakkotodennäköisyys yleensä arvataan.
• Herbert E. Robbinsin (1915-2001) vuonna 1956 kehittämä empiirinen bayesilaisuus pyrkii
määrittelemään myös ensimmäisen todennäköisyyden jollain objektiivisella kriteerillä. Yksi
tapa toteuttaa tämä on hyödyntää hierarkioita [ks. Minsky ja Pearl].
Fysikaalisen informaatioteorian [ks. Shannon ja Wiener] kehittyessä Yehoshua Bar-Hillel (19151975) ja Carnap puolustivat filosofisempaa semanttisen informaation [ks. Hintikka] teoriaa (Semantic Information, 1953166 ).
Nelson Goodman (1906-1998) yhdisti totuuden koherenssiteoriaa ja induktilogiikkaa pyrkiessään
systematisoimaan tieteellistä päättelyä (Fact, Fiction, and Forecast, 1955). Aikaisemmin Goodman oli käsitellyt mm. kontrafaktuaalisia [ks. Wright, Fisher ja Haldane] kausaaliteorioita (The
problem of counterfactual conditionals, 1947167 ). Vakavampi kontrafaktuaalien käyttö [ks. Schelling ja Lewis] johti ’kausaalisuuden vallankumoukseen’ [ks. Minsky ja Pearl].
• Filosofiassa kausaalisuutta oli selitetty lähinnä todennäköisyyksillä: X on Y:n syy jos se
kasvattaa Y:n todennäköisyyttä.
• Myös Chisholm [ks. Sartre] oli spekuloinut kontrafaktuaalisella kausaalisuusteorialla (The
contrary-to-fact conditional, 1946168 ).
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Koska kausaliteetin käsite oli empiristeille epäilyttävä, hyväksyttävästä selittämisestä tuli myös
tutkimuksen aihe. Selittämisen peitelaki [ks. Mill] kuului pitkään loogisen empirismin käsitteistöön. Hempel analysoi tieteellistä selittämistä Oppenheimin kanssa julkaisussa Studies in the
logic of explanation (1948169 ). Hempelin-Oppenheimin mallia kutsutaan deduktiivis-nomologiseksi. Kun mukaan liitetään todennäköisyyksiä, saadaan induktiivis-statistinen selitysmalli. Molemmat ovat peittävän lain malleja. Edelliseen liitettiin (1) looginen välttämättömyys, jälkimmäiseen (2) episteeminen välttämättömyys. Empirismi vältti synteettisen totuuden (3) luonnollista
asiantilan välttämättömyyttä, johon on liitetty nk. kontrafaktuaalinen kestävyys (engl. robustness), metafyysiset luonnonlait ja — ongelmallisesti — essentiaalisuus [ks. Hintikka; Dennett ja
Millikan].
• On puhuttu myös funktionaalisesta [”miksi ihmisellä on keuhkot?”, ks. myös Merton], intentionaalis-teleologisesta (”mikä aiheutti Ranskan vallankumouksen?”) ja ilmiön alkuperää
valottavista [’geneettisistä’ tai etiologisista, ks. Zenon ja Khrysippos] selityksistä. Jälkimmäisiin voisi kuulua teoreettinen identifikaatio: esim. vesi on kemiallisesti H2 O.
– Ajatuksen että esim. atomirakenteet kuuluvat aineiden olemuksiin (essentiaan) esitti
Irving M. Copi (1917-2002) artikkelissa Essence and accident (1954170 ). Tämä on
uusaristotelesmia [ks. Dennett ja Millikan].
• Pelko selittämisestä ilmiön vähättelynä tai kieltämisenä, ’selittämisenä pois’, on useimmiten aiheeton; vain tietyt eliminativistiset teoriat tekevät tässä poikkeuksen [ks. Penrose ja
Hawking; Minsky ja Pearl].
Loogiset positivistit, etenkin Neurath, tavoittelivat yhtenäistiedettä (saks. Einheitswissenschaft),
johon kaikki tieteet fysiikasta historiaan sulautuisivat. Metodit ja työskentelytavat olivat samat
tutkimusalasta riippumatta, ja ennen kaikkea luonnontieteet olivat esikuvallisia [vrt. Dilthey
ja Windelband]. Hempel tavoitteli analyyttistä historian filosofiaa artikkelilla The function of
general laws in history (1942171 ), ja Paul Oppenheim (1885-1977) ja Hilary Putnam [ks. Dennett
ja Millikan] spekuloivat asialla artikkelissa Unity of science as a working hypothesis (1958172 ).
Carnapin tieteenfilosofiset luennot julkistettiin teoksessa An Introduction to the philosophy of
science (1966).
• Tämä yhtenäistiede oli ’ahneen’ reduktionistinen versio konsilienssista [ks. Herschel ja
Whewell; Dewey]; biologeilla oli maltillisempia käsityksiä [ks. Lorenz ja Tinbergen; Dawkins].
• Historian kirjoituksen filosofiassa analyyttisen filosofian korvasi pian narratiivinen traditio
[ks. Collingwood; Carr].

9.36

Mihail Bahtin 1895 - 1975 ja Roman Jacobson 1896 1982

Kirjallisuudentutkijoita [ks. Aristoteles], jotka aloittivat pitkät uransa 1920-luvulla. Sekä Bahtin että Jacobson pitivät sanataidetta [ks. Homeros] viestintänä ja esteettisiä arvoja tärkeinä
sen määrittelemisessä. Molemmat kritisoivat romantiikan ajan kirjailijakäsitystä, jossa tekijän
intentioita pidettiin itse töitä tärkeämpinä [ks. Goethe; James].
• Myös syntymässä ollut uuskritiikki [ks. Beardsley] asetti teoksen tekijän edelle; esim. I. A.
Richards, Principles of Literary Criticism (1924).
Folkloristiikassa [ks. Mercator] Julius Krohn (1835-1888) oli kehittänyt ’suomalaisen tutkimusmenetelmän’, jossa saman runon, myytin, sadun tai tarinan historiaa tutkitaan vertailemalla
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systemaattisesti sen eri versioita [ks. Rask, Grimm ja Bopp]. Antti Aarne (1867-1925) kehitti
kansantarinoiden tyyppijärjestelmän (Verzeichnis der Märchentypen, 1910). Georges Polti (18671946) kategorisoi kirjalliset aiheet joukkoon arkkityyppejä (The Thirty-Six Dramatic Situations,
1921). Aarneen työtä kritisoinut formalisti (ks. alla) Vladimir Propp (1895-1970) kirjoitti venäläisten kansansatujen funktioista (Morfologija skazki, 1928).
• Stith Thompson (1885-1976) laajensi Aarneen järjestelmän teoksessa The Types of the Folk
Tale (1928, 1961).
Siinä missä kielitiede ja semiotiikka [ks. Broca ja Wernicke; Saussure] olivat Bahtinille aputieteitä, venäläisestä formalismista ponnistaneelle Jacobsonille ne olivat avaimia kirjallisuuden
ymmärtämiseen [esim. fonologiasta, ks. Chomsky]. Formalismin ydinajatuksena oli sanataiteen
arkikielestä erottava ’kirjallisuudellisuus’, joka saavutetaan vieraannuttamisen avulla.
• Formalismi syntyi Venäjällä mm. Viktor Skolovskin (1893-1924) esseen Taiteesta – keinona
(Isskustvo kak prijom, 1917) vaikutuksesta.
Jacobsonin kommunikaatiomallissa kirjallisuus ei kuitenkaan enää erotu jyrkästi muista teksteistä. Kyse on eri osatekijöiden suhteista, jotka saattavat vaihdella: esim. vanha asiaproosa voi
saada kaunokirjallisia ulottuvuuksia [ks. myös Homeros]. Jacobson havaitsi arkipäiväisen keskustelun, small-talk’in ja esim. juoruilun [ks. Maslow], tuttuutta ylläpitävän merkityksen, ja nimesi
tämän kommunikaation faattiseksi funktioksi [ks. Hart ja Goffman; Austin ja Grice]. Viestinnän
kuudessa perustekijässä tätä vastaa kontakti. Vaikka myös taideteoksen ja sen kokijan välille
voi syntyä merkittävä kontakti (ks. alla), formalismi ja Jacobsonin strukturalismi painottivat
ilmaisukeinoja (viestinnän metakielellistä funktiota).
• Viestinnän perustekijöitä ovat lähettäjä (kirjailija), viesti (teos), koodi (kieli ja kirjalliset ilmaisukeinot), kontakti, vastaanottaja (lukija) ja konteksti (ympäröivä yhteiskunta).
Kaikkiin niihin liittyy jokin kommunikatiivinen funktio.
– Kirjallisuudentutkimuksen eri oppisuunnat keskittyvät tyypillisesti vain osaan näistä
kerrallaan.
Jacobsonille kieli ja muoto, struktuuri, ovat kirjallisen työn sisältöä merkittävämpiä [ks. Kant;
Hegel; Nietzsche]. Samaten puhutaan esim. elokuvan [ks. Edison; Dewey] kielestä kun viitataan
sisällöstä poikkeaviin esteettisiin arvoihin. Narratologiassa [ks. James] eli kertomustieteessä (kertomuksen kieliopissa) ’teksti’ on subjektiivisen kerronnan materiaalinen väline, esim. suullinen
tai kirjoitettu esitys, ja ’tarina’ muodostuu kerrotusta tapahtumasarjasta. ’Juoni’ erottuu tarinasta teleologisuutensa [ks. Aristoteles] ja kausaalisuutensa [ks. Hume; Lewin ja Heider] kautta.
Esim. Ferdinand Brunetière (1849-1906) oli korostanut teatteridraamassa tavoitteellisen toiminnan tärkeyttä.
• Strukturalismi vaikutti myös sosiologiassa [ks. Durkheim] ja kulttuuriantropologiassa [ks.
Lévi-Strauss].
• Teoksessa Aspects of the Novel (1927) E. M. Forster [joka oli bloomsburyläinen, ks. Moore;
Joyce] esitti, että ”kuningas kuoli ja sitten kuningatar kuoli” on tarina, mutta ”kuningas
kuoli ja sitten kuningatar kuoli suruun” on (kausaalinen) juoni.
– Kertomus on tarina (mitä) tietyllä tavalla (miten) kerrottuna.
• Narratologiaa on semiotiikan hengessä kehittänyt myöhemmin mm. Aldirdas Julien Greimas (1917-1992), joka palautti henkilöhahmot tekstin funktioiksi. Umberto Eco (1932-2016)
on kehittänyt kulttuurisemiotiikkaa.
• Walter Benjamin (1892-1940) käsitteli mekaanisesti tuotettuja teoksia eli elokuvan kaltaisia
massojen taiteita esseessä Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit
(1935).
Bahtin (ja hänen piirinsä; kaikkien julkaisujen kirjoittajasta ei ole varmuutta) liitti kirjallisuuden
kielitieteen sijaan lähemmäksi muita taiteita [ks. Dutton ja Boyd], ja kutsui Jacobsonin ajattelua
’materialistiseksi estetiikaksi’. Kirjallisten teosten suhde ideologiaympäristöön olivat Bahtinille
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tärkeitä; tämä vaikutti marxilaiseen kirjallisuustieteeseen, jota em. Benjamin edusti. Esteettiseen
funktioon liittyi myös teosten suhteet lukijoihin (vrt. yllä). Esim. Dostojevskin romaanien elämän
monimuotoisuutta heijastavaa moniäänisyyttä Bahtin kuvasi ’dialogisuudeksi’ (Slovo v romane,
1935). Hän korosti kansankulttuurin [esim. Rabelais] vastakohtaisuutta viralliseen kulttuuriin ja
kirjallisuustieteen vajavuutta tässä.
• Aloïs Riegl (1858-1905) puhui ’ulkoisesti yhtenäisistä’ teoksista viitatessaan maalausten ja
niiden katselijoiden suhteeseen (Das holländische Gruppenporträt, 1902) [ks. myös Hegel].
• Myöhemmin on puhuttu intertekstuaalisuudesta, joka tosin kavensi Bahtinin dialogisuutta
sivuuttamalla ulkopuolisen todellisuuden [ks. Foucault ja Derrida]. Hyperteksti on eri asia
[ks. Turing; Daniel Bell; Torvalds].
Vuonna 1918 Lev Kulesov (1899-1970) löysi nykyään nimeään kantavan vaikutuksen: elokuvassa
leikkauksella luotu konteksti sanelee minkälaisia tunteita samoille, täysin ilmeettömille, kasvoille
projisoidaan [ks. Lewin ja Heider]. Tämä osoitti, että ihmismieli ymmärtää maailmaa narratiivisesti [ks. James; Piaget; Simon ja Arrow; Kahneman ja Thaler].
• Monet todelliset tunteet ovat kuitenkin tunnistettavia [ks. Ekman].

9.37

Jean Piaget 1896 - 1980

Psykologi, joka loi teoriaa lasten älyllisen ja moraalisen kehityksen yksilöpsykologisesta säännönmukaisuudesta [ks. Kohlberg]. Osa Piaget’n tutkimuksesta edusti sosiaalipsykologiaa [ks. Tylor,
Tarde ja Baldwin; Lewin ja Heider]. Sitä tutkinut Lev Vygotski (1896-1934) käynnisti myös
kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian (engl. cultural historical activity theory, CHAT). Siinä
missä sosiaalipsykologia laajensi yksilöpsykologista ajattelua huomioimalla toiset ihmiset, uusi
toiminnan teoria toi mukaan ympäröivän kulttuurin ja sosiaalisen oppimisen [ks. Milgram].
• Kulttuurihistoriallista toiminnan teoriaa kehittivät myös Aleksei Leontjev (1903-1979) ja
Alexandr R. Lurija [ks. Spencer ja Galton].
• Myös teonfilosofia [ks. Aristoteles; Hume] tutkii toimintaa, samoin kuin sosiologiset toiminnan teoriat [ks. Weber; Parsons].
Älykkyyden tutkimus oli käynnistynyt vuosisadan alussa. Havaittuaan korrelaatiota lasten erilaisten kykyjen välillä, Charles Spearman (1863-1945) oli kehittänyt ajatuksen yleisestä älykkyydestä g (”General intelligence” objectively determined and measured, 1904173 ). Vuotta myöhemmin Alfred Binet (1857-1911) kehitti testejä, joilla pyrittiin tunnistamaan oppimisvaikeuksista
kärsivät lapset mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tutkimuksen ei siis tarvinnut olla eugeniikan [ks. Spencer ja Galton] värittämää [ks. myös Westermarck]. Vuonna 1912 William Stern
(1871-1938) määritteli ensimmäisen älykkyysosamäärän (ÄO, engl. Intelligence Quotient, IQ).
Pian testejä käytettiin valikoitaessa yliopisto-opiskelijoita ’rahvaan’ joukosta ja etsimään upseeriksi sopivat alokkaat armeijassa. Koska unettomuus aiheuttaa hallusinaatioita [jopa kuolemaa,
ks. Nietzsche], myös sen suhdetta muistiin ja älykkyyteen tutkittiin [ks. Cicero]. Yleisempään
lahjakkuuteen kuuluu älykkyyden [ks. Gould] lisäksi myös luovuus [ks. Maslow; Posner].
• Älykkyys, rationaalisuus ja viisaus/moraali muodostavat hierarkian [ks. Aristoteles].
• Spearmanin teoriassa kukin älykkyyden osa-alue, esim. matemaattinen kyky, riippuu kahdesta tekijästä, joista toinen oli g ja toinen po. kykyyn liittyvä arvo. Yleinen älykkyys ei
siis ollut pelkästään yksittäisten kykyjen summa. Käytännössä Spearman kehitti (eksploratiivista) faktorianalyysiä [ks. Wright, Fisher ja Haldane].
– Spearmanille g edusti ”mentaalista energiaa”, ja myöhemmin on spekuloitu aivojen
toiminnan yleisen nopeuden ja esim. työmuistin koon merkityksellä. Godfrey Thomson
(1881-1955) puolestaan uskoi, että jokainen testi hyödyntää alemman tason prosesseja
eri tavalla, ja juuri niissä on eroja yksilöiden välillä.
173 American

Journal of Psychology, 15, 201-293, 1904
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• Kun Karl Jaspers (1883-1969) kritisoi älykkyyden mittaamista vuonna 1923, pyrkimyksenä oli estää omilla meriiteillä nousevien opiskelijoiden mahdollisuudet korkeampaan koulutukseen. Jaspersin mukaan koulutuksen tehokkuus vaati oikeanlaista (so. yläluokkaista)
kulttuuritaustaa [suljetuista yhteiskunnista, ks. North; kulttuurisesta pääomasta, ks. Habermas]. Kehitys vei kuitenkin jo pois tällaisesta ajattelusta [ks. Mill].
• John G. Jenkins (1901-1948) ja Karl M. Dallenbach (1887-1971) osoittivat nukkumisen
parantavan muistia (Obliviscence during sleep and waking (1924174 ). Lewis M. Terman
(1877–1956), joka otti käyttöön lyhenteen IQ, havaitsi riittävän pituisen yöunen korreloivan
lasten älykkyyden kanssa (mm. Genetic Studies of Genius, 1925). Unitutkimus kehittyi [ks.
Penfield ja Sperry; Kandel ja Tulving].
Piaget’n psykologia, joka säilytti asemansa behaviorististen teorioiden [ks. Watson] ollessa muodissa, vaikutti osaltaan kognitiivisen psykologian kehitykseen [ks. Wundt; Turing; Sellars; Simon
ja Arrow]. Piaget esim. liitti kieleen laskennallisuuden [ks. Chomsky; Jackendoff ja Pinker]. Frederic C. Bartlettin (1866-1969) mukaan muistot [ks. Cajal ja Sherrington; Turing] ovat rekonstruktioita (Remembering, 1932). Vaikka kyseessä on hyödyllinen ominaisuus tiedon varastoinnin
kannalta, sen seurauksena muisti on (jossain määrin) sekä haavoittuva että muokattavissa [ks.
Freud; Kandel ja Tulving]. Bartlett postuloi myös hierarkkiset ja kokemukselliseen merkitykseen
perustuvat käsitteelliset mallit, tietorakenteet eli skeemat [ks. Peirce; Minsky ja Pearl]. Piaget kehitti tältä (kognitiiviselta) pohjalta konstruktiivista [ks. Zenon ja Khrysippos; Kant; Helmholtz;
Russell; Carnap] tietoteoriaa ja kasvatustiedettä (ks. alla).
• Bartlettin skeemat olivat uudenlaisia representaatioita [ks. Aristoteles; Descartes; Locke;
Hume; Peirce; Frege; Wittgenstein; Ramsey; malleista, ks. Turing]. Puhutaan esim. kausaalisista skeemoista (ks. alla).
– Yksinkertaisemmat representaatiot ovat aistihavaintojen synnyttämiä aivojen aistialueen tiloja tai aivojen motorisella alueella kehon asentoa määritteleviä tiloja [ks.
Penfield ja Sperry].
Myös tarkkaavaisuuden [ks. James; Posner; Leslie ja Baron-Cohen; Damasio] tutkimus edistyi.
Artikkelissa Studies of interference in serial verbal reactions (1935175 ) J. Ridley Stroop (18971973) kehitti kognitiiviselle kontrollille nykyisin nimeään kantavan testin jossa koehenkilö, jonka
pitää kertoa millä värillä sanat on kirjoitettu, häkeltyy nähdessään esim. sanan ’punainen’ kirjoitettuna sinisellä. Samantyyppinen ilmiö on kyky huomata oman nimensä mainitseminen esim.
juhlien keskusteluissa, joita ei tietoisesti seuraa. On siis olemassa alitajuista tarkkaavaisuutta
[ks. Penfield ja Sperry].
• Stroopin testi sivuaa muistin ’virittämistä’ [engl. priming, ks. Kandel ja Tulving].
• Vuonna 1953 Edward C. Cherry (1914-1979) tutki cocktailkutsuilmiötä, jossa ihminen kykenee keskittymään itselleen tärkeään puhujaan hälyn keskellä. Tämä on perinteisempää
tarkkaavaisuutta.
Lasten kognitiivista kehitystä Piaget tutki mm. teoksissa Le Langage et la pensée chez l’enfant
(1923) ja La naissance de l’intelligence chez l’enfant (1936). Hän jakoi kehityksen vaiheisiin, joiden määrittely muuttui jonkin verran vuosikymmenten saatossa. Vaikka kehitys on geneettisesti
ohjattua, tarvitaan myös tietynlainen evoluutiohistorian määrittelemä ympäristö [ks. Wright,
Fisher ja Haldane]. Vaiheita karakterisoivat tekijät kuten (1) motoriikan kehitys ja esineiden
tunnistus, (2) kielen oppiminen, (3) mielikuvitusleikit, (4) abstraktit käsitteet kuten matematiikka ja asioiden suhteet, ja (5) looginen ja systemaattinen päättely. Myöhemmin Piaget kutsui
teoriaansa geneettiseksi epistemologiaksi. Piaget’n mukaan älykkyyttä tarvitaan kun biologiset
valmiudet ja oppimalla jo saadut kyvyt [ks. Watson] eivät riitä.
• Tutkimukset Bärbel Inhelderin (1913-1997) kanssa osoittivat lasten kyvyt todennäköisyyslaskennassa paremmiksi kuin myöhemmin [ks. Drake] on väitetty (The Origin of the Idea
of Chance in Children, 1951).
174 American
175 Journal

Journal of Psychology, 35, 605-612, 1924
of Experimental Psychology, 18, 643-662, 1935
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– Selitys piilee tavassa jolla kysymykset esitetään [ks. Tooby ja Cosmides], ja liittyy
ekologiseen rationaalisuuteen [ks. Simon ja Arrow], esim. kausaalisuuden huomiointiin
[ks. Minsky ja Pearl].
• Louis Leon Thurstone (1887-1955) jakoi älykkyyden seitsemään erilliseen kykyyn (esim.
Primary Mental Abilities, 1938): (1) puheen ja luetun ymmärtäminen, (2) verbaalinen
tuotantokyky, (3) numeerinen kyky, (4) avaruudellinen visualisointikyky, (5) induktiivinen
päättely, (6) muisti ja (7) ajattelun nopeus.
– Thurstone ei uskonut yleiseen älykkyyteen [vrt. Symons ja Buss; Gould]. Jossain määrin samoilla linjoilla oli David Wechsler (1896-1981), joka kehitti älykkyystestejä vuodesta 1939 alkaen.
• Geenien ja henkilökohtaisen kokemuksen lisäksi henkilökohtaista reaaliaikaista älykkyyttä
edeltää meemit, so. kulttuurin välittämät tavat.
Piaget löysi lasten ajattelusta ongelmakohtia. Pieni lapsi esim. etsii piilotettua esinettä ensin sieltä, minne se on tyypillisesti laitettu, vaikka oli nähnyt että tavasta oli nyt poikettu (engl. A-not-B
–error). Piaget oletti, että lapset eivät tässä vaiheessa vielä ymmärrä esineiden pysyvyyttä, so.
perusfysiikkaa. Tämä oli kuitenkin virhepäätelmä, samoin kuin oletus lasten kyvyttömyydestä
ymmärtää numeroita kokeissa, joissa lukumäärät ja koot sekoittuivat. Jo pikkulapset (ja eläimet) omaavat intuitiivista fysiikkaa [ks. Drake]. Piaget’n löydökset selittyvät etuotsalohkon [ks.
Penfield ja Sperry] kehittymättömyydellä: se ei (vielä) saa estettyä tavaksi tullutta käytösmallia eikä (vielä) tee lapselle mahdolliseksi hyödyntää abstraktia numeroa, kun konkreettisempi
koko-käsite painaa päälle.
• Myöhemmät ja paremmat koejärjestelyt osoittivat vauvojenkin olevan älykkäämpiä kuin
oli uskottu [ks. Posner; Leslie ja Baron-Cohen; Hubel ja Wiesel; Krebs ja Greene].
Teoksissa Die Spiele der Tiere (1896) ja Die Spiele der Menschen (1899) Karl Groos (1861-1946)
määritteli leikin [ks. Aristoteles; Priscianus; Montaigne; Kant; Darwin] elämään valmistavaksi aktiviteetiksi. Nisäkkäille tyypilliset fyysiset painileikit (nujakointi, engl. rough-and-tumble
play) ja takaa-ajo löytyvät myös ihmislapsilta. Piagetin mukaan vain keskenään leikkivät lapset oppivat kontrolloimaan käytöstään ja näkemään tilanteet toistensa näkökulmasta [ks. Leslie
ja Baron-Cohen]. Fyysisten leikkien lisäksi tämä pätee myös mielikuvitusleikkeihin. Teoksessa
Leikkivä ihminen (Homo Ludens, 1938) Johan Huizinga (1872-1945) listasi leikin tunnusmerkit: vapaus, erillisyys (tavallisesta elämästä), sääntösidonnaisuus, jännitys ja ei-välineellisyys. Ne
sopivat myös urheiluun [ks. Elias]. John M. Roberts (1916-1990) jakoi pelit [ks. Wittgenstein]
fyysisiin, strategisiin ja sattumaan perustuviin (Games in culture, 1959176 ). On mahdollista, että
kulttuuri on kehittynyt leikistä [ks. Goethe]; esim. tarinoita on pidetty ’sisäisenä leikkinä’ [ks.
Leslie ja Baron-Cohen; Tooby ja Cosmides; Dutton ja Boyd].
• Lapset siis oppivat itsesäätelyä (engl. self-regulation) toisiltaan (other-regulation). Aikuiset
tarjoavat kanssasäätelyä (co-regulation).
• Eläinmaailmassa leikin määrä korreloi aikuisiän käyttäytymisen joustavuuteen; kyseessä
on siis biologinen adaptaatio. Urheilulla on lisäksi olla muunkinlaista taustaa [ks. Leslie ja
Baron-Cohen].
• Vaikka Huizinga pelkäsi, että ammattilaistuva urheilu menettää leikkisyytensä [urheiluetiikasta, ks. Elias], penkkiurheilu on toimivaa kapitalistista viihdeteollisuutta [ks. Rochau
ja Renan] juuri urheilijoiden taidon ansiosta.
Yksi tutkimuksen tavoite on selvittää, minkälaisella mekanismilla ihmisen ajattelulle tyypilliset abstraktit, kontekstista riippumattomat käsitteet [ks. Locke; Frege] syntyvät [ks. Dennett ja
Millikan]. Vygotski tutki käsitteiden psykologiaa vertailemalla ’ajattelua ja puhetta’ (Myshlenie
i rech, 1934). Vaikka ajattelu ’sisäisenä puheena’ kehittyy puhekielen mallin pohjalta, lopputulos eroaa puheesta [vrt. Quine]. Vygotski korosti tiedon sosiaalista luonnetta [ks. Mandeville;

176 American
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Kropotkin; Schumpeter ja Hayek], toiminnan kulttuurista välittymistä ja yksilön psykologian sosiokulttuurista konstruktiota. Leontjev laajensi ajattelua korostamalla kollektiivisen toiminnan
[ks. Hume; Smith] merkitystä. Myöhempi kehitys muistuttaa jo kompleksisuusteoriaa (ks. alla).
• Vygotskin teoriassa subjekti liittyy objektiin vain ”välittävän artefaktin” kautta.
• Vygotskin mukaan lapset sosialisoituvat [ks. Durkheim] yhteisöönsä oman aktiivisen toimintansa kautta (ks. yllä). Heille tärkeä oppimisstrategia on imitoida samanlaisia, so. samaa sukupuolta ja ikäluokkaa olevia, yksilöitä [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; Merton].
• Vygotskin lähikehityksen vyöhykkeessä (engl. zone of proximal development) oppija hyödyntää osaavampaa vertaisoppijaa tai (lasten tapauksessa tyypillisemmin) aikuista.
• Myös tiedon luonti on sosiaalista [ks. Peirce], mahdollisesti siksi että päättelykyky on syntynyt perustelemisen kautta [ks. Sellars; Sperber ja Boyer].
Kasvatustieteessä [ks. Kant; Dilthey ja Windelband; Dewey] Piaget edusti kognitiivista konstruktivismia, jossa oppijan mielen sisäisiin oppimisprosesseihin kuuluivat uuden tiedon lisäämiseen
vanhoihin tietorakenteisiin (assimilaatio) ja vanhojen rakenteiden muuttamiseen (akkomodaatio).
Tässä on yhteys syväsuuntautuneeseen oppimiseen [ks. Platon] ja ymmärtämiseen [ks. Kandel ja
Tulving], ja yleisemmin oppimisen subjektiiviseen ulottuvuuteen.
• Vaikka oppiminen on prosessi joka ei redusoidu pelkkään muistiin, muistikaan ei ole tietokoneiden passiivisten kiintolevyjen kaltainen varasto, vaan aktiivinen tekijä oppimisprosessissa.
• Myöhemmin korostettiin esim. lasten luontaista motivaatiota oppia [ks. Tooby ja Cosmides].
Benjamin Spock (1903-1998) loi vapaan kasvatuksen ideaalia (The Common Sense Book of Baby
and Child Care, 1946). Sosiokonstruktivisen kasvatustieteen mukaan opettajaakaan ei ”sisäisen
itsesäätelyn” oppimisprosessissa tarvita [ks. Rousseau]. Tämä oli näkynyt esim. hermeneuttishenkitieteellisessä pedagogiikassa [ks. Dilthey ja Windelband]. Nykyään malliin liitetään myös
kompleksisuusteoria [ks. Kolmogorov ja Chaitin]. Tällainen postmoderni [ks. Foucault ja Derrida]
’progressivismi’ on nähty ongelmallisena [ks. Posner].
• Myös uudessa neuvottelevassa kasvatuksessa ei uskalleta komentaa lasta. Carl Barks esitti
mielipiteensä asiasta Aku Ankka –tarinassa Spoil the Rod (1948).
• Edes perinteinen kasvatustiede ei ollut nähnyt opettajan ja oppijan suhdetta sellaisena
”ulkoisen sääntelyn” subjekti-objekti –suhteena kuin konstruktivistit väittivät, em. kognitiivisista teorioista puhumattakaan.
Kasvatustiede aktivoitui muutenkin vuosisadan puolivälissä. Ernest R. Hilgard (1904-2001) kirjoitti oppimisen teorioista teoksessa Theories of Learning (1948). Myöhemmissä täydennetyissä
painoksissa mukana oli Gordon H. Bower (1932-2020). Muita tunnettuja tutkijoita olivat mm.
Ralph W. Tyler (1902–1994), Benjamin S. Bloom (1913-1999) ja Wilbert J. McKeachie (19212019). Esim. Bloomin kehittämässä tavoiteoppimisessa (engl. mastery learning) edetään eteenpäin vasta kun edeltävä taso on riittävästi hallinnassa (Learning for Mastery, 1968177 ). Tähän
liittyvää motivaatiota auttaa se, että oppiminen on juuri sopivalla tavalla haastavaa [ks. Mill;
Dewey; Lewin ja Heider; Posner].
• Tyler korosti oppijan aktiivisuutta ja opetussuunnitelmatyön tärkeyttä (Basic Principles of
Curriculum and Instruction, 1949). Hän pohjusti ajatusta opetuksen osatekijöiden linjakkuudesta (engl. alignment), so. johdonmukaisuudesta. Lisäksi opetuksen tuli ohjata vastustamaan järjestelmää eli itseään vakiinnuttavaa valtaa; puhutaan kriittisestä opetusmallista
[ks. Hart ja Goffman].
– Syntyi myös ’kriittinen’ [eli marxilainen] kasvatustiede [ks. Marcuse; Habermas].
177 Instruction and Curriculum. Regional Education Laboratory for the Carolinas and Virginia, Topical Papers
and Reprints, Number 1, 1968
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• Bloom määritteli oppimisessa tasot (1) tietää, (2) ymmärtää, (3) soveltaa, (4) analysoida,
(5) syntetisoida ja (6) arvioida (Taxonomy of Educational Objectives, 1956).
• McKeachie tutki korkeakoulupedagogiikkaa (McKeachie’s Teaching Tips, 1951). Taustalla
oli yliopistojen massoittumisen luoma entistä heterogeenisempi opiskelijakunta [ks. Peirce;
Posner].
Moraalia Piaget tutki esim. teoksessa Le jugement moral chez l’enfant (1932). Varhaisessa moraalisessa on kyse (1) säännöistä (heteronominen moraali) ja (2) vanhempien kunnioittamisesta
(sosio-emotionaalinen moraali). Myöhemmin tärkeäksi tulee (3) aikomusten ja tarkoitusten arvottaminen (autonominen moraali). Yli 7-vuotiaat lapset ymmärtävät jo, että esim. marmorikuulapeleissä säännöt ovat heidän itsensä määriteltävissä. Tästä huolimatta he sisäistävät säännöt jos kokevat ne reiluiksi; niistä tulee normeja [ks. Ötzi; Ramsey; Sellars]. Tämän oppimisen
Piaget liitti vertaisryhmien, so. kaveripiirien, sisäiseen dynamiikkaan [ks. Fiske ja Harris]. Piaget’n teoriassa moraalinen kehitys loppuu n. 12 vuoden iässä. Ylemmän tason moraali tuottaa
aikuisillekin vaikeuksia [ks. Kohlberg; Krebs ja Greene].
• Pienten lasten ’itkupotkuraivarit’ (engl. tantrum) ovat esimerkki ajeerauksesta (acting out).
Jonkin mielessä olevan käsitteleminen ulkoisella toiminnalla liittynee myös nuorisorikollisuuteen (ks. alla).
• Piaget’n kognitiivinen ajattelu näkyy tavassa, jolla hän liitti empatian [ks. Hume; Smith;
Westermarck; Hamilton ja Williams] älykkyyttä vaativaan kykyyn ottaa tilanteeseen oikea
perspektiivi. Myöhemmin on tehty eroa emotionaalisen ja (Piaget’n tässä ilmeisesti tarkoittaman) kognitiivisen empatian välille. Jälkimmäinen kuuluu sosiaaliseen älykkyyteen [ks.
Leslie ja Baron-Cohen]. Kolmas empatian laji on motivoiva myötätunto (engl. compassion).
– Emotionaalista empatiaa voidaan ehkä pitää sympatiana, johon säälikin liittyy [ks.
Aristoteles].
Vertaisryhmiä tutkiessaan Piaget huomasi, että esim. 9-10 vuotiaat lapset pitivät erityisessä arvossa 12-13 vuotiaiden kavereiden mielipidettä. Kasvatustieteellinen tutkimus keskittyi vertikaaliin tiedonvälitykseen aikuisilta lapsille. Se ei kuitenkaan ole ainoa tapa välittää esim. kulttuuria
sukupolvien yli: myös (kvasi)horisontaalinen vuorovaikutus [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin] kykenee tähän, koska sukupolvet ovat (ihmisellä) limittäisiä. Sekä Bartlett että Stern tekivät kokeita
diffuusioketjujen [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin] tutkimiseksi. Rikkinäinen puhelin –leikki (engl.
Chinese Whispers) testasi välitettävän tarinan sekventiaalista ’henkiinjäämistä’ laboratoriossa,
ei sen yleistä suosiota. Osoittautui, että aivot muuttavat huonoja tarinoita helpommin muistettavaan narratiivin muotoon [ks. James; Simon ja Arrow; Kahneman ja Thaler]. Ilmiöstä oli myös
muuta todistusaineistoa [ks. Bahtin ja Jacobson; Lewin ja Heider]. Episodinen muisti [ks. Kandel
ja Tulving] muokkautunee samalla tavalla. Ilmiöön on liitetty mm. kausaaliset [ks. Hume; Mill;
Lewin ja Heider; Minsky ja Pearl; Leslie ja Baron-Cohen] skeemat (ks. yllä).
• Tarinanvälityksen sekventiaalisuus tarkoittaa, että siinä ei hyödynnetty toistoa, redundanssia eikä monistamista, jotka ovat mukana populaatioajattelua hyödyntävissä kulttuurievoluutioteorioissa [ks. Cavalli-Sforza; Boyd ja Richerson].
• Myöhemmin todettiin laboratoriokokeiden ongelma eli koehenkilöiden heikko motivaatio
todelliseen elämään verrattuna [ks. Maslow].
Elämään liittyy erilaisia kausia: biologiaan liittyy elinkierto [life history, ks. Gibson ja MacArthur;
Becker], psykologiaan elämänkaari (life span) ja yhteiskuntatieteisiin elämänkulku [life course,
ks. Merton]. Samuel Brody (1890–1956) huomasi ihmisen kasvun poikkeavan muiden nisäkkäiden kasvusta (Bioenergetics and Growth, 1945). Ihmisen isompien aivojen ’ohjelmointi’ on jopa
vaativampaa kuin muiden kädellisten tapauksessa [ks. Darwin]. Robert J. Havighurst (19001991) puhui kehitystehtävistä (Developmental Tasks and Education, 1948; Human Development
and Education, 1953). Kehitystehtävät ovat sekä biologisia, psykologisia että sosiologisia: ”A
developmental-task is the midway between an individual need and a social demand. It assumes an active learner interacting with an active social environment”. Termit lapsuus, nuoruus ja
aikuisuus voidaan määritellä eri tavoin. Vanhuudesta puhuminen on nykyään epäkorrektia.
• Humanistisen psykologian pioneeri Charlotte Bühler (1893-1974) tutki miten eri ikäkaudet
vaikuttavat toisiinsa (Der menschliche Lebenslauf als psychologisches Problem, 1933).
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• Jo laumassa eläminen pidentää nisäkkäiden ’sosialisaatioaikaa’ eli imetysajan ja sukukypsäksi tulon välistä aikaa. Kädellisten ryhmäelämä kasvattaa aikaa lisää [ks. Goodall ja de
Waal]. Ihmisellä edes sukukypsäksi tulo ei muodosta selvää rajaa oppimiselle.
• Erik H. Erikson (1902-1994) näki tehtävät psykososiaalisina haasteina, joiden selvitys luo
myöhemmin tarvittavia taitoja; esim. Lapsuus ja yhteiskunta (Childhood and Society, 1950).
Varhaisimmat vaiheet: (1) vauvaikä 0-1 v., (2) taaperoikä 1-3 v., (3) varhaislapsuus 3-7 v., (4)
lapsuus 7-10 v. tytöillä, 7-12 v. pojilla, ja (5) murrosikä 10/12-18 v. Koska nykyään aikuisina pidetään vasta noin 20-vuotiaita, edellisten jatkoksi tulee vielä (6) siirtymävaihe 18-19 v. Kehitystä
indikoi vähenevä riippuvuus vanhemmista [ks. Trivers]. Lasten ja nuorten tehtävänä on (1) oppia
aikuisilta ja (2) sosiaalistaa itseään myös vertaisryhmissä [ks. Milgram; Leslie ja Baron-Cohen].
Aivot kehittyvät jopa 25 ikävuoteen asti [ks. Penfield ja Sperry].
• Vauvaikäisen (engl. infancy) lapsen kanssa käydään protokeskustelua [ks. Symons ja Buss].
– Aivojen kohdussa alkanut nopein kehitysvaihe jatkuu [ks. Leakeyt] mutta hidastuu
hieman kauden lopussa.
• Taaperot (toddler) liikkuvat jo omatoimisesti. Sosiaalisia taitoja kyetään oppimaan vasta
vaiheen loppupuolella.
• Varhaislapsuudessa (childhood) aikuisten rinnalle tulevat vertaisryhmät; puhutaan myös
leikki-iästä. Antropologisesti tämä vaihe on merkinnyt myös rintaruokinnan lopettamista.
– Mielen teoria kehittyy. Erot leikeissä (niiden fyysisyydessä ja tyypillisissä leikkikaluissa) johtaa tytöt ja pojat omiin ryhmiinsä [ks. Leslie ja Baron-Cohen].
• Lapsuus (juvenile phase) on liitetty nuorempien sisarusten kaitsemiseen; kyse olisi äidin
työn helpottamisesta [ks. Symons ja Buss]. Koulunkäynti alkaa.
– Vaikka lapsia pidetään jo jossain määrin luotettavina, kokoero aikuisiin on vielä merkittävä. Aivojen kasvu hidastuu uudemman kerran.
• Murrosikään (adolescence) kuuluu kasvupyrähdys [ks. Comte], identiteetin [ks. Sokrates;
Cicero; Smith; Kant; James; Dewey; Ramsey] muodostuminen ja sukukypsyyden saavuttaminen. Antropologisesti siihen liittyy siirtymäriitit [ks. Durkheim; Renfrew ja Knight].
– Stanley Hall (1846-1924) määritteli murrosiän teoksessa Adolescence (1904). Murrosikään kuuluu kapina [’myrskystä ja kiihkosta’, ks. Herder ja Humboldt], ja Hall puhui
nuorisorikollisuudestakin [ks. Merton; Daly ja Wilson].
– Puberteetti tarkoittaa murrosikää tai sen alkuvaihetta. Voidaan myös puhua esiteineistä ja teineistä.
– Keskimääräinen menarkeikä (kuukautisten alkaminen) on aikaistunut parin sadan
vuoden elintason parantumisen myötä 17 vuodesta 13 vuoteen (kivikaudella tämä
ikä oli vieläkin alempi). Kehitys pitäisi huomioida mm. seksuaalikasvatuksessa.
Aikuisten [ks. Hippokrates; Priscianus] ikäryhmät ovat epämääräisempiä. Voidaan esim. puhua
(1) nuoruudesta 20-35 v., (2) varhaisesta keski-iästä 35-50 v., (3) keski-ikäisistä eli varttuneista
50-65 v., (4) kolmannesta iästä 65-80 v., ja (5) ikäihmisistä. Kolmas ikä juontuu eläkeläisten
toimeliaisuuden paranemisesta.
• Aikuisiän tuotteliaisuus, generatiivisuus, joka toteutuu omien lasten lisäksi myös muunlaisessa yhteiskunnallisessa vastuullisuudessa, on tärkeä tekijä [ks. Maslow]. Jokainen ihminen
antaa panoksensa maailmaan vaikka teot eivät saavuttaisikaan kuolematonta mainetta.
• Daniel Levinsonin (1920-1994) ajatus keski-iän kriisistä ei ole saanut varauksetonta hyväksyntää.

9.38

Jan Hendrik Oort 1900 - 1992 ja Gerard Peter Kuiper
1905 - 1973

Tähtitieteilijöitä, jotka identifioivat kaksi — asteroidivyöhykettä [ks. Gauss] paljon kauempana
sijaitsevaa — komeettojen [ks. Halley] pilveä. Oort tunnetaan myös Linnunradan [ks. Hubble]
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tutkijana sekä radioastronomina [ks. Rabi ja Purcell]. Kuiper keskittyi planeettoihin ja niiden
kuihin, oma kuumme mukaan lukien; puhutaan planetologiasta. Aurinkokunnan synnyn tutkimus
eteni hitaasti.
• Vuonna 1950 Fred Lawrence Whipple (1906-2004) selitti komeetat ’likaisiksi lumipalloiksi’.
Vähäisen paineen johdosta komeetan jää sublimoituu auringon lämmössä suoraan höyryksi. Tässä aktiivisessa vaiheessa komeetta menettää massaansa, kaasujen lisäksi myös pölyä,
mikä näkyy pyrstöinä. Auringon säteilypaineen [ks. Maxwell] ja aurinkotuulen [ks. Lewis ja
Langmuir] vaikutuksesta pyrstöt osoittavat poispäin auringosta [ks. Brahe]. Pyrstöt syntyvät vain kun komeetta on erkaantunut normaalilta alueeltaan auringon läheltä ohittavalle
radalle ja on tarpeeksi lähellä aurinkoa.
– Nykytiedon perusteella komeettoja pitäisi ennemmin kutsua ’jäisiksi likapalloiksi’
• Meteoriitit [ks. Biot; Alvarez] saavat tavallisesti alkunsa asteroidivyöhykkeeltä, n. 2.4-4
au. Tämä on osoitettu kahdella eri tavalla: (1) maahan syöksyvien meteoriittien videointi on mahdollistanut niiden radan laskemisen, ja radan kaukaisin piste on sijoittunut asteroidivyöhykkeelle; (2) meteoriittien kemiallinen analyysi on paljastanut samoja aineita
kuin mistä asteroidivyöhykkeen kappaleet spektroskooppisten tutkimusten [ks. Fraunhofer; Kirchhoff] mukaan koostuvat. Vain n. 1% maapallon lähelle tulevista kappaleista on
komeettoja.
Vuonna 1927 Oort osoitti, että Linnunrata pyörii keskustansa ympäri differentiaalisesti, kuten
Bertil Linblad (1895-1965) oli jo ennakoinut. Aurinkokuntamme kohdalla — n. 2/3 keskustasta
kohti galaksin reunaa Orionin spiraalihaarassa — pyörimisnopeus on n. 220 km/s, ja kierrokseen
menee n. 230 miljoonaa vuotta (kosminen vuosi). Aurinkokunnan nopeus poikkeaa Linnunradan
spiraalien nopeudesta n. 12 km/s, mikä johtaa tähtienvälisen ympäristön vaihteluun (ks. alla).
Aurinkokuntamme on ajautunut ulos syntypilvestään, jossa kehittyi samoihin aikoihin useita
samantyyppisiä sisartähtiä (ks. alla).
• Tähtien ominaisliikettä [ks. Halley; Herschel] oli tutkinut Jacobus Cornelius Kapteyn (18511922).
• Harlow Shapley (1885-1972) oli osoittanut, että aurinko ei sijainnut Linnunradan keskustassa (Globular clusters and the structure of the galactic system, 1918178 ). Tutkimuksessa
käytetyt pallomaiset tähtijoukot [ks. Herschel] eivät sijaitse Linnunradan tasossa vaan pallosymmetrisesti sen keskustaa ympäröivässä halossa.
– Pallomaisten tähtijoukkojen tähdet ovat vanhempia kuin muut galaksin tähdet.
– Tähtien lisäksi galaksien halot pitävät sisällään kaasua ja pimeää ainetta [ks. Hubble].
• Vuonna 1951 galakseja luokitellut [ks. Hubble] William Morgan (1906-1994) todisti, että
Linnunradassa on spiraalihaaroja.
• Noin 110 valovuoden päässä oleva tähti HD162826 voi olla peräisin samasta pilvestä kuin
aurinko.
Vuonna 1950 Oort esitti, että Aurinkokuntaa ympäröi komeettapilvi. Tämän Oortin pilven, jonka
olemassaoloa ei ole vielä voitu suoraan todistaa, on oletettu muodostuneen yhdessä muiden planeettojen kanssa, kun ulkoplaneettojen kohdalla syntyneiden kappaleiden radat häiriintyivät [ks.
Laplace; Biot]. Pilven oletettu etäisyys, n. 2000 - 100 000 au auringosta, selittänee pitkäperiodiset komeetat. Komeettoja on kuitenkin niin paljon, että Harold F. Levinsonin (s. 1959) mukaan
Aurinko ’varasti’ ohittamiensa tähtien kiertolaisia ajautuessaan pois syntypilvestään (Capture of
the Sun’s Oort Cloud from stars in its birth cluster, 2010179 ). Koska Oortin pilven kappaleet
eivät välttämättä edes kierrä Aurinkoa, kaikki eivät laske sitä Aurinkokuntaan kuuluvaksi.
• Oortin pilven ulkoreuna määrittelee auringon gravitaatiovoiman efektiivisen rajan. Tämä
on radikaalisti kauempana kuin aurinkotuulen vaikutusalueen raja n. 120 au:ssa [ks. Lewis
ja Langmuir].
178 Publications
179 Science,

of the Astronomical Society of the Pacific, 30, 42-54, 1918
329, 187-190, 2010
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• Ernst Julius Öpik (1893-1985) oli esittänyt Oortin pilveä vastaavan teorian jo vuonna 1932,
mutta sitä ei tunnettu yleisesti.
Kun Pluto (n. 40 au) löydettiin vuonna 1930, spekuloitiin että samalla alueella, heti Neptunuksen
radan ulkopuolella, olisi vastaavia kappaleita enemmänkin. Vuonna 1943 Kenneth Edgeworth
(1880-1972) kehitti tämän alueen teoriaa. Noin 30-50 au:n etäisyydellä olevan alueen kappaleiden
ajateltiin — ja ajatellaan — olevan vastuussa lyhyen kiertoperiodin (alle 200 vuotta) komeetoista.
Vaikka Kuiper oletti, vuonna 1951, alueen kappaleiden hävinneen aurinkokunnan kehittyessä,
puhumme nykyään Kuiperin vyöhykkeestä (engl. belt).
• Julio A. Fernández (s. 1946) käsitteli vyöhykettä artikkelissa On the existence of a comet
belt beyond Neptune (1980180 ).
• Pluto ’alennettiin’ kääpiöplaneetaksi 2006 [Cereksestä, ks. Gauss]. Vaihtoehto olisi ollut
monien uusien kappaleiden lisääminen planeettojen listalle; etenkin Michael E. Brown (s.
1965) löysi näitä transneptunisia kohteita. Osa kappaleista — esim. Cedna — sijaitsee Kuiperin vyöhykkeen ja Oortin pilven välisellä alueella. Jälkimmäisten radat ovat herättäneet
spekulaatioita hyvin kaukaisen ’Planeetta 9:n’ olemassaolosta.
Kuiperin saavutuksiin kuuluu useamman Uranuksen ja Neptunuksen kuun löytäminen, Pluton
koon määritys, hiilidioksidin löytäminen Marsista sekä Titanin — Saturnuksen kuun — ilmakehän löytäminen. Hän ehdotti, että Kuu oli syntyhistoriansa aikana sulanut niin, että pinnalle jäi
matalatiheyksinen kuori; kuukivien tutkimus on tukenut tätä, samoin kuin impaktiin perustuva Kuun syntyteoriakin. 1960-luvulla Kuiper johti Ranger-luotainprojektia, jonka avulla Kuusta
etsittiin laskeutumispaikkoja Apollo-projektille [ks. Goddard].
• Kuun kraattereita oli pidetty tulivuoritoiminnan synnyttäminä [ks. Hooke ja Leeuwenhoek;
Biot]. Vuonna 1893 Grove Karl Gilbert (1843-1918) ehdotti, että ne olisivat aurinkokunnan
kaoottisen synnyn (ks. alla) aikaisia törmäyskraattereita. Vuonna 1916 em. Öpik esitti, että
räjähdysmäiset törmäykset tuottavat pyöreitä kraattereita meteoriitin tulokulmasta riippumatta. Ralph B. Baldwin (1912-2010; The Face of the Moon, 1949) todisti meteoriteorian
ja selitti myös Kuun ’meret’ törmäyksessä syntyneeseen altaaseen purkautuneella laavalla.
– Eugene M. Shoemaker (1928-1997) vahvisti että törmäyskraattereita on myös maapallolla; laattatektoniikka [ks. Wegener ja Holmes; Morgan ja McKenzie] ei ole saanut
hävitettyä kaikkia jälkiä.
• Erään — suositun mutta myös kritisoidun — teorian mukaan Maan kiertoradan läheisyyteen syntyi toinen iso kappale, Theia, ja nämä protoplaneetat törmäsivät ja yhdistyivät alle
sata miljoonaa vuotta myöhemmin. Ejektoidusta sulasta, suhteellisen kevyestä pintamateriaalista tiivistyi nykyinen Kuu [vrt. Buffon]. Aluksi Kuu oli noin kaksikymmentä kertaa
lähempänä kuin nykyään, mutta vuorovesiefekti [ks. Kant; Laplace; Mayer, Joule, Clausius
ja Kelvin] nosti rataa. Nykyään Kuu loittonee maasta n. 3-4 cm:n vuosivauhdilla, mikä on
havaittu mm. laserpulssien [ks. Bardeen ja Townes] edestakaisen matka-ajan mittauksilla.
Samalla maan pyöriminen akselinsa ympäri hidastuu ja vuorokausi pitenee n. 1,7 ms sadassa vuodessa. 2020-luvulla tämä vaikutus on kuitenkin pienentynyt; ilmeisesti maapallon
sisäisen massan jakautumisessa on tapahtunut muutoksia.
– Törmäys kallisti maapallon pyörimisakselia, mikä loi vuodenajat [ks. Hipparkhos].
– Kuun kivistä ei löydy alkuaineita kuten typpi tai rikki, jotka haihtuvat kovassa kuumuudessa. Tämä tukee impaktiteoriaa, samoin kuin se että kivien happiprofiilit —
jotka seuraavat etäisyyttä auringosta — ovat samat kuin maapallolla.
– Törmäyksen jälkeinen vuorovesi-ilmiö kosketti veden sijaan maan ja kuun sulaa magmaa.
– Ennen laseria Kuun etäisyys mitattiin tarkasti tutkan [ks. Hertz; Rabi ja Purcell]
avulla vuonna 1946. Venuksen etäisyys mitattiin vuonna 1961 [au:sta, ks. Huygens;
Halley].
– Maapallon pyörimisnopeus oman akselinsa ympäri oli alkujaan n. 5 tuntia [ks. Halley].
180 Monthly
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Vaikka teoria planeettojen muodostumisesta yhdessä auringon kanssa [ks. Kant; Laplace] ei ollut
enää suosittu [ks. Poincaré], Kuiper tuki teoriaa kun Weizsäcker [ks. Fermi] nosti sen uudelleen
esiin vuonna 1938. Viktor Safronov (1917-1999) kirjoitti aiheesta 1969 (englanniksi Evolution
of the Protoplanetary Cloud and Formation of the Earth and the Planets, 1972). 1980-luvulla
tutkimus sai uuden suunnan, kun Peter Goldreich ja Scott Tremaine keksivät ratamigraation:
planeettojen etäisyydet auringosta voivat muuttua (Disk-satellite interaction, 1980181 ). 2000luvulla ilmiötä mallinnettiin nk. Nizzan simulaatioissa. On esim. ehdotettu, että alkujaan jättiläisplaneettoja oli viisi, ja yksi olisi sinkoutunut aurinkokunnan ulkopuolelle. Planeettakunnan
muodostumisen alkuvaiheet ovat ilmeisen kaoottisia tapahtumia.
• Tähtienväliset kaasupilvet tunnettiin vanhastaan [ks. Poincaré]. Vuonna 1930 pölyn olemassaolosta saatiin ensimmäiset todisteet Robert Trumplerin (1886-1956) mittauksissa.
Pian tunnistettiin molekyylejä ja jopa orgaanisia yhdisteitä [ks. Rabi ja Purcell].
– Nykyään tiedetään, että pölypilvissä on mm. jäätä (H2 O, CH4 , NH3 ), mineraaleja
[etenkin oksideja kuten SiO2 , ks. Werner] ja metalleja [esim. rautaa, ks. Hoyle].
– Aurinkokuntamme jääaines pysyi kiinteänä vain kaukana auringosta, ja päätyi ulkoplaneettojen sisään. Lähempänä aurinkoa planeetoista tuli tiheämpiä.
– Meteoriittien tutkimus on osoittanut, että asteroidien ja komeettojen mineraaleihin
sitoutunut vesi on vanhempaa perua kuin planeetat, eli on peräisin alkuperäisestä
pilvestä.
• Aurinkokuntien nebulaarihypoteesissa tähtienvälisen avaruuden pilvi alkaa pyöriä. Gravitaatio kerää materiaa systeemin keskelle, jossa lämpötila ja paine kasvavat niin suuriksi, että tähti ’syttyy’ fuusion käynnistyessä [ks. Eddington; Bethe]. Osasta materiaa muodostuu
— todennäköisesti varsin usein — tähteä kiertävä planeettakunta. Aurinkokunnassamme
tämä kaikki tapahtui n. 4.6 miljardia vuotta sitten [ks. Rutherford].
– Pilven saa liikkeelle lähellä tapahtunut supernovaräjähdys [ks. Brahe; Hess; Hoyle],
joka tuo systeemiin myös harvinaisia aineita — esim. 26 Al ja 60 Fe — joiden radioaktiivisuus pitää syntyvät planeetta-aihiot hyvin kuumina. Vanhimmat maasta löydetyt
meteoriitit sisältävät näiden ytimien harvinaisia jälkeläisiä, esim. 26 Mg, kuten Gerald
J. Wasserburg (1927-2016) työtovereineen osoitti vuonna 1977.
– Pilven kaasu ei saa olla liian kuumaa, jotta gravitaatio saisi kerättyä materiaa kasaan
tehokkaasti. Tämän takia on merkittävää, että vety ei ole pilvissä atomaarisessa muodossa H, vaan kahden atomin molekyyleinä H2 , joka säteilee lämpöä ulkopuoliseen
avaruuteen [ks. Pauling].
– Ennen kuin tähti syttyy, siitä purkautuva materia hidastaa pyörimisliikettä.
• Uudet teoriat soveltavat gravitaatiolinkoa, jota myös tutkimussatelliitit käyttävät hyödyntäessään ohittamiensa planeettojen gravitaatiota suunnanmuutoksiin ja liike-energian hankintaan. Aurinkokunnan muodostuessa lukuisat asteroidit pystyivät — pitkien aikojen kuluessa ja vähitellen — vaikuttamaan jopa planeettojen ratoihin.
• Vuonna 1984 otettiin ensimmäiset kuvat syntymässä olevasta aurinkokunnasta, Beta Pictoriksesta.
Komeettojen pyrstöt ja törmäilevät asteroidit tuottavat interplanetaarista pölyä, joka heijastaa
auringon valoa. Sopivissa oloissa tämä valoilmiö on jopa paljain silmin nähtävissä maanpinnalta
(engl. zodiacal light). Myös tähtienvälisessä avaruudessa on pöly- ja kaasupilviä (ks. yllä), joiden läpi Aurinkokuntakin on historiansa aikana kulkenut. Nykyinen Paikallinen tähtienvälinen
pilvi (engl. Local Interstellar Cloud) on suhteellisen harva; esim. tähtiä synnyttävät pilvet ovat
tuhatkin kertaa tiheämpiä. Saavuimme tähän pilveen 150 000 - 40 000 vuotta sitten, ja olemme
sen sisällä ehkä 20 000 vuotta lisää. Supernovien lisäksi tämä ympäristön vaihtelu voi — ainakin
periaatteessa — vaikuttaa maapallonkin oloihin [ks. Alvarez]. On puhuttu kosmoklimatologiasta.
• Matkatessaan syntysijoiltaan nykyiselle paikalleen Aurinkokunta on kulkenut hyvinkin erilaisten alueiden läpi. On kuitenkin vaikea selvittää tätä historiaa, ja toistaiseksi ei ole
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todisteita tähtienvälisen ympäristön vaikutuksista esim. jääkausiin tms. ilmiöihin. Vaikka
esim. kosminen säteily [ks. Hess] vaihtelee jatkuvasti Aurinkokunnan kiertäessä galaksia,
sen vaikutuksia ei tunneta. Sen sijaan auringon aktiviteetin muutokset, avaruusilmasto, voi
hyvinkin vaikuttaa esim. maapallon ilmastoon [ks. Broecker].
– Etenkin spiraaligalakseissa (kuten Linnunrata) kosminen säteily on voimakkaampaa
spiraaleissa kuin niiden välisessä avaruudessa. Koska spiraalien ja aurinkokunnan kiertonopeudet eroavat toisistaan, aurinkokunta kulkee spiraalien läpi ja kohtaa eri aikoina
erilaista taustasäteilyä.
– Kosminen säteily on voimakkaampaa Linnunradan ekvaattorilla, jonka aurinkokunta
leikkaa kerran n. 34 miljoonassa vuodessa.
– Tiheässä tähtienvälisen avaruuden pilvessä auringon maapalloa kosmisilta säteiltä suojaava heliosfääri [ks. Lewis ja Langmuir] jää pienemmäksi kuin harvemmassa avaruudessa.

• Tiheä tähtienvälinen pilvi voi pimentää tähtitaivaan, ja vaikuttaa siten esim. niiden sisällä
syntyvien sivilisaatioiden tieteen kehitykseen. Ihmiskunta on ollut tässä suhteessa onnekas.

9.39

Edwin Powell Hubble 1889 - 1953

Tähtitieteilijä, joka vuonna 1924 osoitti osan avaruuden tutkituista kohteista olevan oman Linnunratamme [ks. Kant; Oort ja Kuiper] ulkopuolisia galakseja; maailmankaikkeus oli Linnunrataa isompi [ks. Herschel; Herschel ja Whewell]. Mittauksissaan Hubble käytti kefeidimuuttujia
[ks. Eddington].
• Ensimmäinen tunnistettu galaksi oli Andromeda (Messier 31).
Vuonna 1925 Hubble luokitteli galakseja niiden rakenteen mukaan. Kun tätä työtä on täydennetty myöhemmin, Linnunrata, jossa on n. 100 miljardia tähteä, on osoittautunut varsin suureksi sauvaspiraaligalaksiksi. Galaksien, joita on myös n. 100 miljardia, on havaittu muodostavan ryhmiä, joukkoja (engl. cluster), superjoukkoja ja ’galaksiseinämiä’. Materian jakautumista
maailmankaikkeudessa on kutsuttu fraktaaliseksi [ks. Lorenz ja Mandelbrot].
• Andromeda ja Linnunrata kuuluvat lähes 30 galaksin Paikalliseen ryhmään. Se puolestaan
kuuluu Neitsyen galaksijoukkoon. Galaksijoukot ovat suurimpia rakenteita jotka ovat sidottu yhteen painovoimalla, ja tämä peittää avaruuden laajenemisen (ks. alla) vaikutuksen.
• Galaksien päätyypit ovat kierre- eli spiraaligalaksit ja ellipsigalaksit. Edellisen alalaji ovat
sauvakierregalaksit. Kierregalaksit pyörivät keskustansa ympäri. Tunnetaan myös jättiläisgalaksit, linssigalaksit, epäsäännölliset galaksit, rengasgalaksit, jne.; monet näistä ovat syntyneet galaksien yhteentörmäyksissä [ks. Alvarez].
– Ensimmäisenä galaksien törmäyksiä simuloi Erik Holmberg (1908-2000, On the clustering tendencies among the nebulae II, 1941182 ). Koska digitaalista tietokonetta [ks.
Turing; von Neumann] ei vielä ollut, hän käytti analogista koejärjestelyä, jossa gravitaatiovoimaa simuloitiin valon etäisyyden mukana heikkenevänä intensiteettinä.
• Galaksien vaihteleva aktiivisuus, jota radioastromia [ks. Rabi ja Purcell] alkoi tutkia, liittyy
mustiin aukkoihin [ks. Penrose ja Hawking].
Jo vuonna 1912 Vesto M. Slipher (1875-1969) oli galaksien — tai oikeastaan galaksijoukkojen
— spektriviivojen [ks. Kirchhoff] punasiirtymän perusteella päätellyt niiden etääntyvän meistä.
Hubble havaitsi ko. siirtymän suuruuden olevan verrannollinen joukkojen etäisyyteen: maailmankaikkeus laajeni (A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae,
1929183 ). Korjatun yleisen suhteellisuusteorian [ks. Einstein] mukaan maailmankaikkeus on joko
suljettu (Ω > 1) tai avoin (Ω < 1) riippuen massaenergiatiheyden ja kriittisen tiheyden suhteesta
182 Astrophysical
183 Proceedings
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Ω. Edellisessä massaenergiaa on tarpeeksi pysäyttämään laajenemisen, jälkimmäisessä ei. Rajalla Ω = 1 avaruus olisi laakea [ks. Riemann] ja avaruuden laajeneminen jatkuu mutta aina vain
hitaampana. Varhaisten arvioiden mukaan Ω oli noin 0.25, jolloin maailmankaikkeus harventuisi
hyvin kylmäksi ja pimeäksi (engl. Big Chill); vrt. lämpökuolema [ks. Mayer, Joule, Clausius ja
Kelvin].
• Avaruuden laajenemisesta johtuvassa punasiirtymässä ei tarkasti ottaen ole kyse Dopplerin
ilmiöstä [ks. Doppler ja Foucault], koska galaksijoukot eivät liiku avaruuden suhteen.
• Ikuiseen harvenemiseen sopii T.S. Eliotin säkeet: ”This is the way the world ends / Not
with a bang but a whimper”.
• On spekuloitu, että avaruus ei kestäisi jatkuvaa laajenemista, ja jossain vaiheessa ’repeytyisi’ (Big Rip) tai muuttaisi esim. olomuotoaan [maailmanlopuista, ks. Alvarez].
Nykymittausten mukaan avaruus on laakea, ja ongelmaksi muodostui riittämättömältä vaikuttanut massaenergiatiheys [ks. Guth ja Linde]. Fritz Zwickyn (1898-1974) spiraaligalaksien rotaatiomittaukset 1933 osoittivat galaksien halojen [ks. Oort ja Kuiper] sisältävän pimeää ainetta.
Hän ehdotti mm. gravitaatiolinssien [ks. Einstein] käyttöä sen tutkimuksessa.
• Vaihtoehto Ω>1, romahtaminen takaisin kasaan (Big Grunch), näyttää siis mahdottomalta. Se mahdollistaisi — yhden tyyppisen [vrt. Green, Schwartz ja Witten] — syklisen maailmankaikkeuden, mistä Einsteinkin oli spekuloinut 1930. Richard C. Tolman (1881-1948)
osoitti tällaisen syklisyyden ongelmallisuuden 1934.
Laajenemisesta voi johtaa maailmankaikkeuden iän, mutta Hubblen oma arvio jäi vielä liian
pieneksi, koska kefeideihin perustuva etäisyyden mittaus oli kalibroitu virheellisesti. Oikea ikä
on vajaa 14 miljardia vuotta [ks. Gamow]. Noin 40 miljardin valovuoden päässä olevan kosmisen horisontin takana on meille näkymättömiä maailmankaikkeuden alueita, ’rinnakkaisia maailmankaikkeuksia’ [ks. Guth ja Linde]. On väitetty, että jos maailmankaikkeus on ääretön [ks.
Einstein], jossain on myös täydellisiä kopioita maapallosta ja kaikista sen asukkaista (ja tietenkin
vielä enemmän vähemmän täydellisiä kopioita).
• Yli puolet näkyvistä tähdistä ovat syntyneet 8-11 miljardia vuotta sitten, ja nykyinen
syntytaajuus on vain 3% tuon ’hedelmällisen’ kauden tahdista. Linnunrata on ainakin 10
miljardia vuotta vanha, ja Aurinko n. 5 miljardia vuotta vanha.
• Näkyvän maailmankaikkeuden (engl. Hubble volume) läpimitta on 80 miljardia valovuotta
28 miljardin sijaan valon matkan aikana tapahtuneen avaruuden laajenemisen vuoksi.
• Koska ääretön on ongelmallinen käsite [ks. Cantor], kaksoisolentoja koskevaa logiikkaa voi
epäillä [vrt. Boltzmann].

9.40

Paul Adrien Maurice Dirac 1902 - 1984

Fyysikko, joka kehitti ns. Diracin yhtälön eli elektronin kvanttiteorian [ks. Heisenberg ja Schrödinger]. Artikkelissa The quantum theory of the electron (1928184 ) esitetty teoria, jonka erikoistapaus Schrödingerin yhtälö on, piti sisällään sekä elektronin spinin [ks. Uhlenbeck ja Goudsmit]
että suppean suhteellisuusteorian [ks. Einstein]. Myös sähkömagneettisen säteilyn kvanttiluonne oli siinä mukana. Diracin teoria oli kvanttimekaniikan kultakaudeksi kutsutun ajanjakson
huipennus; samalla sen yhteydessä kehitetty matematiikka loi pohjaa uudelle kvanttisähködynamiikalle, QED [ks. Feynman]. Dirac jakoi vuoden 1933 fysiikan Nobelin palkinnon Schrödingerin
kanssa.
• Einsteinin esittämää fotonia, sähkömagneettisen säteilyn kvanttia, olivat ensimmäisinä tutkineet kvanttimekaanisesti Born, Heisenberg ja Jordan jo vuonna 1926; Dirac yleisti heidän
tuloksiaan.
184 Proceedings
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• Koska Diracin teoria ei ollut kvanttikenttäteoria [ks. Heisenberg ja Schrödinger], tarkentuneet mittaukset löysivät pian ilmiöitä, joita se ei tyydyttävästi selittänyt. Näihin kuului
mm. magneettisen resonanssin [ks. Rabi ja Purcell] luoma vedyn spektrin hienorakenne.
QED korjasi tilanteen.
Diracin teoria postuloi antihiukkaset, joiden vähäisyys — vaikka esim. positroni löydettiinkin —
vaatii selityksen [ks. Yang]. Hän spekuloi myös magneettisilla monopoleilla (Quantised singularities in the electromagnetic field, 1933185 ). Ne selittäisivät, miksi sähkövaraus on kvantittunut
[pimeästä aineesta, ks. Hubble; Guth ja Linde]. Magneettisia monopoleja havitellaan myös mittakenttäteorioissa [ks. Yang].
• Carl D. Anderson (1905-1991) löysi positronin (antielektronin eli positiivisesti varatun
elektronin) kokeellisesti (The positive electron, 1933186 ); hän sai fysiikan Nobelin palkinnon vuonna 1936 [Hessin kanssa]. Emilio G. Segrè (1905-1989) ja Owen Chamberlain (19202006) havaitsivat antiprotonin vuonna 1955 ja saivat fysiikan Nobelin 1959. Antivetyä valmistettiin CERNissä vuonna 1995.

9.41

Kurt Gödel 1906 - 1978 ja Alfred Tarski 1902 - 1983

Loogikko (Gödel) ja filosofi (Tarski), joiden tulosten nähtiin murentavan analyyttisen filosofian
[ks. Ockham; Frege; Russell; Wittgenstein; Carnap] uskottavuutta [ks. myös Quine; Kuhn]. Käsitys oli kuitenkin ennenaikainen [ks. Turing; Hintikka]. Matematiikan filosofiassa Gödel edusti
platonismia [ks. Cantor; Frege; Russell; Penrose ja Hawking]. Tarski puolestaan kehitti moniarvologiikkaa [ks. Ockham; Russell] yhdessä Lukasiewiczin kanssa vuonna 1930.
• Analyyttinen filosofia joutui epäsuosioon myös toisenlaisista syistä. Muotipsykologia [ks.
Freud; Jung] oli yksi näistä [ks. Marcuse]. Eräissä piireissä teknologia ja sitä kautta myös
luonnontiede katsottiin uhaksi [ks. Solow; Snow]. Kvanttimekaniikan epämääräisyysperiaatteen [ks. Heisenberg ja Schrödinger] oletettiin tuottavan ongelmia rationaalisen ajattelun
perusteille [ks. Bohr ja Pauli]. Kaaosteoriaa [ks. Lorenz ja Mandelbrot] tultiin käyttämään
samalla tavalla.
Gödel osoitti, että perinteinen predikaattilogiikka [ks. Frege; Hilbert; Russell] on täydellistä; tämä liittää syntaksin ja semantiikan toisiinsa ensimmäisen kertaluvun logiikassa (Die Vollständigkeit der Axiome des logischen Funktionenkalküls, 1930187 ). Seuraavaksi hän osoitti aksiomaattisten järjestelmien [ks. Hilbert] epätäydellisyysteoreeman (Über formal unentscheidbare Sätze der
Principia Mathematica und verwandter Systeme I, 1931188 ); työ kohdistui Russellin ja Whiteheadin suurteokseen. Teorian mukaan joukko-oppiin ja lukuteoriaan perustuvaa matematiikkaa
ei voida aksiomatisoida täydellisesti, kuten ei myöskään korkeamman kuin ensimmäisen kertaluvun loogisia järjestelmiä. Lisäksi looginen järjestelmä, joka on riittävän vahva osoittaakseen
oman ristiriidattomuutensa, on paradoksaalisesti itse ristiriitainen.
• Epätäydellisyysteoreeman katsotaan tuhonneen sekä formalistien [ks. Hilbert] että intuitionistien [ks. Poincaré] pyrkimykset matematiikan selittämiseksi.
• Gödel kehitti loogista kieltä, joka ennakoi ohjelmointia [ks. Babbage; Frege; Turing; Simon
ja Arrow; Chomsky].
Tarski kannatti totuuden redundanssiteoriaa [ks. Aristoteles; Frege; Ramsey]. Semanttista totuusteoriaa [ks. Carnap] kehittänyt Tarski osoitti, ettei formaalille kielelle voi aina antaa totuuskriteeriä astumatta sen ulkopuolelle metakielen muodossa (Der Wahrheitsbegriff in den Formalisierten Sprachen, 1936189 ). Koska luonnollisen kielen takana ei sen epäsäännöllisyyden vuoksi
185 Proceedings
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näytä olevan vahvempaa metakieltä, hän suhtautui kriittisesti analyyttisen filosofian mahdollisuuksiin. Tarski tutki myös [Carnapin määrittelemää] semanttista seuraamusta (Über den Begriff
der logischen Folgerung, 1936190 ). Hänen ehdotuksestaan formaalisten kielten semantiikkaa on
kutsuttu malliteoriaksi [todistusteoriasta, ks. Hilbert].
• Artikkeli The semantic conception of truth and the foundations of semantics (1944191 )
esittää saman teorian kuin em. Wahrheitsbegriff, mutta huomattavasti lyhyemmin.
• Tarski itse piti teoriaansa myös totuuden korrespondenssiteoriana, mutta tämä käsitys on
haastettu. Esimerkki Tarskin T-lauseesta: ”lumi on valkoista” on totta jos ja vain jos lumi
on valkoista.
• Totuuden käsite voidaan Tarskin mukaan liittää (1) uskomuksiin, so. psykologisiin tiloihin
[ks. Hume], (2) propositioihin [ks. Abélard; Frege; Russell], so. uskomusten abstrakteihin
sisältöihin, sekä (3) lauseisiin, so. konkreettisiin lingvistisiin olioihin, jotka riippuvat käytetystä kielestä. Hän tutkii nimenomaan lauseita.
• Luonnollisesta kielestä löytyi myös säännönmukaisuutta [ks. Piaget; Chomsky; Jackendoff
ja Pinker]. Malliteoreettista semantiikkaa — joka on yksi loogisen semantiikan [ks. Frege]
muoto — kehitti esim. Donald Davidson [ks. Quine].
Koska Gödel kehitti ontologista todistusta [ks. Abélard; Tuomas; Leibniz] Jumalan olemassaololle, logiikan voimalla ei ollutkaan rajoja. Vaikka samaa harrastetaan nykyäänkin [ks. Sperber
ja Boyer], logiikan ei tarvitse olla absurdilla tavalla vahvaa ollakseen tärkeä työkalu tieteelle ja
filosofialle. Lisäksi Gödelin ja Tarskin huomiot koskevat vain tiettyjä logiikan lajeja. Esim. Tarski
oletti, että logiikka ei voi olla kontekstiriippuvaista. Logiikkaa voidaan kuitenkin rakentaa erilaisista lähtökohdista, ja varsinkin pragmatismin [ks. Peirce] huomioiminen muuttaa tilannetta
[ks. Carnap; Hintikka].
• Vaikka Fregen ja Russellin tulokset eivät sellaisenaan tule koskaan olemaan modernin filosofian perusteita, heidän työnsä tärkeys filosofian kehitykselle säilyy. Heidän edustamansa
filosofia kumuloituu samalla tavalla kuin luonnontiede.

9.42

Kurt Lewin 1890 - 1947 ja Fritz Heider 1896 - 1988

Psykologeja [ks. Wundt; James; Watson]; Lewin oli modernin sosiaalipsykologian [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin] uranuurtaja [ks. Milgram; Fiske ja Harris], ja Heider tutki etenkin kausaalisuuden
[ks. Aristoteles; Hume; Kant; Mill] psykologiaa.
Yksi varhaisia ryhmien psykologian tulos oli Maximilien Ringelmannin (1861-1931) löytämä (ja
hänen mukaansa nimetty) vaikutus, jossa ryhmän koon kasvaminen vähentää yksittäisten jäsenten motivaatiota panostaa yhteiseen tavoitteeseen (Recherches sur les moteurs animés: Travail
de l’homme, 1913192 ). Peliteoreettisesti [ks. von Neumann] kyse on vapaamatkustamisesta, joka
vain pahenee sosiologisessa kontekstissa [ks. Buchanan]. Tämä on ongelma, koska yhteistyön tehostaminen yleensä kasvattaa siitä saatavia hyötyjä [ks. Hume; Tooby ja Cosmides]. Jopa pelkkä
toisten kannustava mukanaolo voi olla hyödyllistä; esim. Floyd H. Allport (1890-1979) kehitti
teoriaa sosiaalisesta fasilitaatiosta [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin] artikkelissa The influence of the
group upon association and thought (1920193 ).
• Terve stressitaso [ks. Loewi] voi edistää sosiaalista fasilitaatioita [ks. Kandel ja Tulving].
• Allport ja Daniel Katz (1903-1998) määrittelivät joukkoharhan (engl. pluralistic ignorance),
so. yksittäisen normin yleisyyden [ks. Ötzi; Laozi ja Gautama] yliarvioinnin (Student Attitudes, 1931).

190 teoksessa
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Sekä Lewinin että Heiderin juuret olivat hahmopsykologiassa, johon liittyi emergenssin ajatus [ks.
Hobbes; Mandeville; Bernoulli ja Bayes; Smith; Popper]. Koska kokonaisuus poikkeaa aina laadullisesti osiensa summasta, aistimisen reduktionistisilla laboratoriotutkimuksilla [ks. Helmholtz;
Wundt] tai uudella kognitiivisella psykologialla [ks. Piaget; Turing; Sellars; Simon ja Arrow] ei
ole tulevaisuutta. Hahmo- eli Gestalt-psykologia kehittyi 1910-luvulta alkaen Max Wertheimerin
(1880-1943) aloitteesta; hän tosin tutki vielä ihmisen havaintokykyä.
• Artikkelissa Experimentelle Studien über das Sehen von Bewegung (1912194 ) Wertheimer
hyödynsi Sigmund Exnerin (1846-1926) vuonna 1875 keksimää phi-ilmiötä ja vakuuttui,
että vanha jälkikuva-selitys [ks. Wheatstone] näennäiselle liikkeelle ei ollut oikea. Toisaalta
phi-ilmiökään ei selitä elokuvaa [ks. Hubel ja Wiesel].
• Muita alan pioneereja olivat Kurt Koffka (1886-1941; esim. Principles of Gestalt Psychology,
1935) ja Wolfgang Köhler (1887-1967; esim. Gestalt Psychology, 1929).
Teoksessa Die Sozialisierung des Taylorsystems (1920) Lewin tutki työn organisointia [ks. Taylor]. Vuosina 1927-1932 Elton Mayon (1880-1949) kehitti aikaisempaa sosiaalisempia tapoja massatuotantoon (The Human Problems of an Industrial Civilization, 1933). Näin syntyi organisaatioteorioiden ihmissuhteiden koulukunta. Kun Lewin tutki lasten ryhmäkäyttäytymistä Ronald
O. Lippittin (1914-1986) ja Ralph K. Whiten (1907-2007) kanssa, he erottivat autoritaarisen,
demokraattisen ja laissez-faire –tyylin (Patterns of aggressive behavior in experimentally created
social climates, 1939195 ). Nämä soveltuivat myös organisaatioiden tutkimukseen [ks. Maslow].
• Myös tilanteiden ja kontekstin eroja voitiin korostaa [ks. Schumpeter ja Hayek].
(1) Autoritaarinen tyyli on usein asiakeskeinen ja ’liiketoiminnallinen’ (engl. transactional): on
tehtävä ja sen suorituksesta seuraava palkinto tai rangaistus. Follettin [ks. Weber] terminologialla tämä on ’power-over’ –valtaa, kun muut ovat ’power-with’ –valtaa. (2) Lewin suosi ihmiskeskeistä demokraattista tyyliä, johon liittyy perusteluja ja neuvotteluja. Esim. transformatiivinen
johtajuus hyödyntää tätä. (3) Laissez-faire –tyyli pohjusti myöhempiä ajatuksia ’palvelevasta’
(servant) ja hajautetusta (distributed) johtajuudesta.
• James MacGregor Burns (1918-2014) ja Bernard M. Bass (1925-2007) kehittivät transformatiivista, so. visioivaa, inspiroivaa ja voimaannuttavaa, johtajuutta (Transformational
Leadership, 1985). Johtajan karismalla [ks. Weber] on siinä paljon merkitystä [huonoista
strategioista, ks. Schumpeter ja Hayek].
• Palvelevan johtajuuden ajatusta kehitti Robert K. Greenleaf (1904–1990), hajautusta David
Barry.
• Wilson Learning –yhtiö on erottanut neljä erilaista sosiaalista tyyliä: suunnitteleva, käynnistävä, rakentava ja innostava (The Social Styles Handbook, 2004).
Käsitteet ’toimintatutkimus’ ja ’kenttäteoria’ tulevat paljolti Lewiniltä. Yksilön käyttäytymistä
B selitettäessä ei persoonallisuutta [ks. Maslow] P ja ympäristöä E voi erottaa toisistaan: ei vain
B = f (P, E), vaan B = f LS, missä LS on ’elämänkenttä’ (engl. life space). Aihetta käsitteleviä
artikkeleja on koottu teokseen A Dynamic Theory of Personality (1935).
• Kenttäteoria pohjusti sosiologisia järjestelmäteorioita [ks. Parsons]. Rakenteiden tutkimus
häivytti yksilön sosiaalipsykologiasta ja johti esim. teorioihin tunteiden sosiaalisesta konstruktiosta [ks. Boas ja Landtman; Foucault ja Derrida].
Mm. Festingerin [ks. Merton] kanssa kirjoitetussa artikkelissa Level of aspiration (1944196 ) Lewin
esitti, että menestyvä ihminen osaa asettaa tavoitteensa sopivan kunnianhimoisesti, ei liian helpoiksi eikä liian vaikeiksi [ks. Piaget; Posner]. Onnistumisen tuottama ansaittu tyydytys mahdollistaa jatkotavoitteiden nostamisen korkeammalle. Etenkin Cecil Alec Mace (1894-1971) kehitti
tavoitteenasettelun (engl. goal setting) teoriaa.
194 Zeitschrift
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• Tavoitteenasetteluun liittyy myös ylpeys [ks. Aristoteles; Hobbes; Mandeville; Ekman; Trivers; Tooby ja Cosmides].
• William N. Dember (1928-2006) ja Robert W. Earl osoittivat, että organismit suosivat
myös ärsykkeitä jotka eivät ole liian yksinkertaisia eivätkä liian monimutkaisia (Analysis
of exploratory, manipulatory, and curiosity behaviors, 1957197 ).
• Mace korosti työn merkitystä itseisarvona [ks. Fisher ja Keynes].
Lewinin (pien)ryhmädynamiikassa [ks. Merton; Milgram] kehittämiä sosiaalitekniikoita käytetään mm. kasvatustieteessä, organisaatiopsykologiassa, ryhmäterapiassa ja sosiaalityössä. Esim.
ryhmäpalaute syntyi tutkittaessa ryhmien päätöksentekoa. Aihetta käsitteleviä artikkeleja on
koottu teokseen Resolving Social Conflicts (1948).
• Työelämän monimutkaistuessa [ks. Marx; Marshall] ryhmiltä alettiin vaatia luovuutta [ks.
Maslow] myös työpaikoilla.
Valistusfilosofia oli ymmärtänyt, että ryhmien ei tarvitse perustua niiden väliseen vastakkainasetteluun eli nurkkakuntaiseen altruismiin [ks. Hume; Darwin]. Tämä pätee jopa etnisyyden
[ks. Westermarck; Becker] ja kansallisvaltioiden tasolla: ryhmät syntyvät tavoitteista joiden saavuttaminen vaatii yhteistyötä. Lewin erotti kategoriat ja ryhmät [ks. Rochau ja Renan]: ”similarity between persons merely permits their classification, their subsumption under the same
abstract concept, whereas belonging to the same social group means concrete, dynamic interrelation between persons”. Vastaavasti Campbell [ks. Cavalli-Sforza] kehitti resursseja painottavan
ja nurkkakuntaisuuden sivuuttavan teorian (engl. realistic (group) conflict theory, R(G)CT) ryhmien välisille konflikteille (Ethnocentric and other altruistic motives, 1965198 ). Nurkkakuntaisuudelle löytyy kuitenkin yhtä paljon puolustajia [ks. Milgram; Boyd ja Richerson] kuin vastustajia
[ks. Trivers; Tooby ja Cosmides]. Puolustajat painottavat ryhmävalinnan merkitystä [ks. Lorenz
ja Tinbergen].
• Lewinin teoriaan sopii se, että tuottoisin yhteistyö perustuu yksilöiden erilaisten kykyjen
yhdistämiseen. Toinen asia on, että kulttuurinen heterogeenisuus voi haitata yhteistyön
organisointia [ks. Landes; kansainvälisestä kaupasta, ks. Malthus ja Ricardo].
• Campbellille ryhmät ovat ’tosiolevia’ (engl. entitative group), so. enemmän kuin joukko
ihmisiä, jos niitä yhdistää läheisyys, samanlaisuus ja yhteinen ’kohtalo’ (Common fate,
similarity, and other indices of the status of aggregates of persons as social entities, 1958199 ).
• Donald W. Fisken (1916-2003) kanssa Campbell tutki erilaisten mittareiden validiteetin
arvioimista (Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix,
1959200 ). Esim. erotteleva validiteetti [ks. Loewi] vaatii faktorianalyysiä [ks. Wright, Fisher
ja Haldane].
Marianne Simmelin (1923-2010) kanssa Heider osoitti, että geometristen kuvioiden animoituja liikkeitä tulkitaan niiden ’pyrkimysten’ avulla (An experimental study of apparent behavior,
1944201 ). Aivan kuten Kulesovin vaikutuksessa [ks. Bahtin ja Jacobson], koehenkilöt loivat näkemästään narratiiveja [ks. James; Piaget; Simon ja Arrow; Kahneman ja Thaler].
Heider tutki sosiaalista hahmottamista ja kausaalista attribuutiota, eli miten ihmiset selittävät itsensä ja toistensa käyttäytymistä (Social perception and phenomenal causality, 1944202 ).
Sisäinen attribuutio liittyy henkilöön, ulkoinen tilanteeseen. Edes Lewin ei täysin kieltänyt persoonallisuuden merkitystä, ja Heiderin mukaan yksilön persoonallisuus vain korostuu liiaksi jos
sosiaalisia tekijöitä ei huomioida [ks. Symons ja Buss]. Filosofiassa voitiin ajatella toisin [ks.
Sartre].

197 Psychological
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• Attribuutioteoria on liitetty mielen (huonoihin) puolustusmekanismeihin [ks. Freud; Merton; Trivers]: omasta itsestä johtuva epäonnistuminen ulkoistetaan, so. selitetään ulkoisilla
syillä, vaikka onnistuminen olisi ollut omaa ansiota. Toisten menestymistä ja menestymättömyyttä voidaan tulkita päinvastaisella logiikalla.
• Kausaalisuuden psykologiaa tutki myös Albert Michotte (1881-1965) teoksessa La perception de la causalité (1945).
Heiderin artikkelissa Attitudes and cognitive organization (1946203 ) edellä esitetty laajeni asenteiden balanssiteoriaksi. Kognitiivisen kentän P-O-X-yksikkö koostuu henkilön P asenteesta johonkin ilmiöön X suhteessa toisen henkilön O asenteeseen. Tähän liittyy pyrkimys yksikköä
vakauttavaan sisäiseen koherenssiin. Heider käsitteli aihetta myös teoksessa The Psychology of
Interpersonal Relations (1958).
• Teorian mukaisesti esim. julkkiksia hyödynnettiin mainonnassa [ks. Schumpeter ja Hayek].
Toisenlaisessa tulkinnassa X voi olla kolmas henkilö [ks. Simmel]. Heiderin mukaan ystävien
lukumäärällä on konfliktien ja velvollisuuksien luoma yläraja. Myöhemmin määritellystä 15 hengen sympatiaryhmästä [parhaat ystävät, ks. Trivers] on (vieläkin myöhemmin) erotettu 5 hengen
tukiryhmä (läheisimmät ystävät), ja juuri jälkimmäiseen tasoon Heider viittasi. Em. ryhmien
vertailu tuottaa suhteen 15/5=3, mihin on liitetty kompleksisuutta [ks. Milgram; Kolmogorov
ja Chaitin]. Varsinaisilla triadeilla on selitetty (1) kolmen ihmisen ystävyyssuhteita ja (2) yhteisen vihollisen luomia kahden ihmisen ystävyyssuhteita. Näitä tärkeämpiä lienevät em. erilaiset
kanssakäymisen tasot [ks. myös Zenon ja Khrysippos; Hume], jotka organisoivat laajempaa verkottumista [ks. Elias; Simon ja Arrow; North; Daniel Bell].
• Homofilia korostaa ystävien keskinäistä samankaltaisuutta [ks. Merton; Trivers].
• Dorwin Cartwright ja Frank Harary hyödynsivät henkilötriadeja matemaattisessa mallinnuksessaan (Structural balance: a generalization of Heider’s theory, 1956204 ).

9.43

Enrico Fermi 1901 - 1954

Fyysikko, joka vaikutti ydinfysiikan [ks. Rutherford] kehitykseen ja hyödyntämiseen [ks. myös
Lewis ja Langmuir]. Fermille myönnettiin fysiikan Nobelin palkinto vuonna 1938.
Fermi kehitti 1933 radioaktiivisen beetahajoamisen teoriaa. Tämä elektroneja säteilevä radioaktiivisuus selitettiin neljännen, heikon vuorovaikutuksen avulla: se saa atomiytimessä olevan
neutronin hajoamaan protoniksi, joka jää ytimeen, ja elektroniksi, joka poistuu ytimestä yhdessä antineutriinon kanssa. Vaikka teoriaa oli vuoteen 1957 mennessä paranneltu monin tavoin ja
se selitti hajoamisen hyvin, siihen liittyi yhä eräitä ongelmia. Ne ratkaistiin, kun heikko vuorovaikutus yhdistettiin sähkömagneettiseen [ks. Weinberg].
• Beetahajoamisessa voi myös protoni hajota, nyt neutroniksi, positroniksi ja neutriinoksi;
tämä liittyy mm. auringon fuusioreaktioon [ks. Bethe]. Ytimen protoni voi myös kaapata
elektronin atomin elektronikuorelta; protonista tulee neutroni ja ydin säteilee vain neutriinon.
• Neutriinoa [ks. Bohr ja Pauli] tarvittiin selittämään elektronien jatkuva energiaspektri.
Frederick Reines (1918-1998) ja Clyde Lorrain Cowan, Jr. (1919-1974) löysivät tämän erittäin heikosti vuorovaikuttavan hiukkasen vasta vuonna 1956. Hiukkaslähteenä he käyttivät
uusia ydinreaktoreita (ks. alla). Auringon lisäksi neutriinoja tuottavat supernovat [ks. Brahe; Hess; Hoyle]: esim. 23.2.1987 tuotti detektoreissa 19 neutriinohavaintoa 10 sekunnin
sisällä. Nykyään puhutaan jo neutriinoastronomiasta.
Rutherford oli pommittanut atomiytimiä luonnon radioaktiivisuuden alfahiukkasilla, ja hiukkaskiihdyttimissä luotiin nopeita ammusprotoneja. Arveltiin, että neutronit voisivat sähköisesti
203 Journal
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neutraaleina olla vielä parempia ammuksia. Fermi tutki eri alkuaineita neutronipommituksilla
ja mm. havaitsi, että kohdeytimen on helpompi kaapata hidas kuin nopea neutroni.
• Vuonna 1932 John Cockcroft (1897-1967) ja Ernest Walton (1903-1995) rakensivat ensimmäisen ’atomimurskaimen’, hiukkaskiihdyttimen, jolle he hajottivat litium-ytimiä alfahiukkasiksi kiihdytetyllä protonipommituksella: p + 73 Li → 42 He + 42 He. He jakoivat fysiikan
Nobelin palkinnon vuonna 1951. Ernest Orlando Lawrence (1901-1958) rakensi ensimmäisen ympyränmuotoisen hiukkaskiihdyttimen 1930-luvun alkupuolella; fysiikan Nobel 1939.
Siitä kehittynyt synkrotroni paljasti synkrotronisäteilyn olemassaolon vuonna 1947 [ilmiö
liittyy myös aktiivisiin mustiin aukkoihin, ks. Penrose ja Hawking]. Kiihdyttimien lisäksi myös havaintolaitteet kehittyivät, kun Donald Glaser ja Luis Walter Alvarez kehittivät
kuplakammion 1950-luvulla [ks. Alvarez]. Siinä hiukkaset jättävät jälkensä nestemäiseen
vetyyn [sumukammiosta, ks. van der Waals].
Aluksi fission käsite ei valjennut fyysikoille, jotka uskoivat uraania pommittaessaan luovansa
transuraanisia alkuaineita; näin kävi myös Fermille. Otto Hahnin (1879-1968) kokeet vuonna
1938 johtivat oikeille jäljille: ymmärrettiin, että atomiydin voi haljeta ja että tässä fissiossa vapautuu energiaa, jos ydin on nikkeliä raskaampi [fuusiosta, ks. Bethe]. Nikkeli (Z=28) muodostaa alkuaineiden listalla rajakohdan sen vuoksi, että siinä ytimen sidosenergia nukleonia kohden
on suurin; materiaa muuttuu energiaksi [Einsteinin] yhtälön E = mc2 mukaisesti [ks. Rutherford]. Lise Meitner (1878-1968) laski ensimmäisenä näin juuri käyneen Hahnin kokeissa. Luonnon
yleisin uraanin isotooppi 238
92 U ei tuota hitaita neutroneita jakautuessaan, mutta harvinaisempi
(0.7%) isotooppi 235 tuottaa: tämä fissiilisyys mahdollistaa ketjureaktion, jota voidaan hyödyntää sekä energiantuotannossa että pommissa. Fermi rakensi ensimmäisen fissioon perustuvan
ydinreaktorin 1942; ensimmäinen kaupallinen ydinvoimala käynnistyi Englannissa vuonna 1956.
Hämmästyttävää kyllä, 1972 Oklosta, Afrikasta, löytyi luonnollinen fissioreaktori, joka toimi n.
150 000 vuoden ajan n. 1.6 miljardia vuotta sitten!
• Vuonna 1933 Leó Szilárd (1898-1964) oli puhunut ensimmäisenä ketjureaktion mahdollisuudesta. Vuonna 1935 Carl Friedrich von Weizsäcker (1912-2007) — joka tutki myös fuusiota
[ks. Bethe] — kehitti [Gamowin ehdottamaa] atomiytimien pisaramallia. Tämä semiempiiristä massakaavaa, jota ei hyödyntänyt kvanttilukuja [ks. Rabi ja Purcell], käytettiin
fissioprosessin varhaiseen mallintamiseen.
• Meitner oli ollut käynnistämässä kokeita, joissa Hahn hajotti — Fritz Strassmannin (19021980) avustuksella — uraaniatomeja. Vuoden 1944 kemian Nobelin palkinto myönnettiin
vain Hahnille. Maitner ei olisi ansainnutkaan kemian palkintoa; kysyä sen sijaan voi, miksei
hän saanut fysiikan palkintoa.
• Varsinainen transuraanisten (Z>92) alkuaineiden valmistus alkoi näihin aikoihin: esim. neptunium (93 Np) vuonna 1940 ja plutonium (94 Pu) vuonna 1941. Nykyään yli 20 raskasta alkuainetta on kyetty valmistamaan keinotekoisesti. Edwin Mattison McMillanin (1907-1991)
ja Glenn Theodore Seaborg (1912-1999) jakoivat vuoden 1951 kemian Nobelin palkinnon
näiden aineiden tutkimuksesta.
• Toisen maailmansodan aikaisista ydinpommeista Hiroshimaan pudotettu sisälsi uraanin
isotooppia 235 ja Nagasakiin pudotettu plutoniumia. Molempia piti eristää tai tuottaa
keinotekoisesti ja työläästi. Pommit rakentanutta Manhattan-projektia johtaneen Oppenheimerin [ks. Hoyle] mukaan ”...olemme oppineet tuntemaan ’synnin’, se on tietoa josta me
emme pääse irti” [vrt. Goethe].
– Yhdysvaltojen ensimmäinen ydinsukellusvene valmistui vuonna 1955.
• On olemassa myös teknologiaa, jolla runsaista fertiileistä isotoopeista U-238 ja torium Th232 voidaan valmistaa (eli hyötää) harvinaisempia fissiilejä isotooppeja [ks. Broecker].
Kävi ilmeiseksi, että ’alkeishiukkasia’ — vaikkakin hyvin lyhytikäisiä — oli paljon oletettua
useampia. Niitä havaittiin sekä kosmisten säteiden tuottamina ilmakehässä [ks. Hess] että keinotekoisesti hiukkaskiihdyttimissä. Einsteinin kaava toimii myös toisinpäin, ja raskaita hiukkasia
voidaan synnyttää hiukkaskiihdyttimissä muuttamalla törmäävien hiukkasten energiaa aineeksi.
Kiihdyttimissä ensimmäisen resonanssihiukkasen löysi Fermi vuonna 1952. Hiukkasia pyrittiin
nyt jaottelemaan ryhmiin niiden ominaisuuksien mukaan [ks. myös Uhlenbeck ja Goudsmit].
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• Leptonit. Leptoneita ovat elektroni, myoni, tau ja kaikkien näiden neutriinot. Ne kokevat
sekä sähkömagneettisen että heikon vuorovaikutuksen. Leptonit ovat aitoja alkeishiukkasia.
• Hadronit. Hadronit kokevat myös vahvan ydinvoiman. Myöhemmin tämän havaittiin johtuvan siitä, että ne eivät ole aitoja alkeishiukkasia, vaan koostuvat kvarkeista [ks. Gell-Mann].
– Baryonit. Kolmesta kvarkista muodostuneet hadronit ovat baryoneja; esim. protoni,
neutroni.
– Mesonit. Kahdesta kvarkista (tarkemmin kvarkista ja sen antikvarkista) muodostuneet
hadronit ovat mesoneja; esim. pioni ja kaoni.
Idean että esim. sähkömagneettinen vuorovaikutus syntyisi varattujen hiukkasten välisenä virtuaalisten fotonien vaihtona esittivät Fermi ja Bethe vuonna 1932.

9.44

Hans Albrecht Bethe 1906 - 2005

Fyysikko, joka tutki tähtien energiatuotantoa [ks. Eddington; plasmafysiikasta, ks. Lewis ja Langmuir]. Keveiden atomiydinten fuusiossa — lämpöydinreaktiossa — energiaa vapautuu samasta
syystä kuin raskaiden ydinten fissiossa [ks. Fermi]: materiaa muuttuu energiaksi [Einsteinin] yhtälön E = mc2 mukaisesti. Bethe selvitti sekä vedyn fuusiota heliumiksi että auringossa toistaiseksi vähäisempää heliumin fuusiota [ks. Hoyle]. Hän sai fysiikan Nobelin palkinnon vuonna
1967.
• Ennen Betheä fuusioprosesseja tutkivat Robert Atkinson (1898-1982) ja Fritz Houtermans
(1903-1966). He toivat tunneloitumisilmiön [ks. Gamow] kuvaan mukaan.
• Vedyn fuusio käynnistyy gravitaation vaikutuksesta aurinkokuntien muodostuessa [ks. Oort
ja Kuiper]. Jatko riippuu tähden massasta [ks. Hoyle]. Suurin osa tähdistä on massaltaan
alle puolet aurinkomme massasta.
Vedyn fuusiota Bethe tutki Charles L. Critchfieldin (1910-1994) kanssa (The formation of deuterons by proton combination, 1938205 ). Neljän protonin (p eli 1 H eli 11 H) yhdistäminen heliumytimeksi 42 He ei ole helppoa, koska (1) positiivisesti varautuneet protonit hylkivät toisiaan ja
(2) heliumytimessä on kaksi protonia ja kaksi neutronia. Alla listatuista vaiheista varsinkin ensimmäinen on epätodennäköinen vaatiessaan, että protonien törmäyksen aikana tapahtuu myös
(käänteinen) beetahajoaminen [ks. Fermi], joka muuttaa toisen protonin neutroniksi. Heliumia
syntyy kuitenkin sen takia, että auringossa toisiinsa suurilla nopeuksilla törmäileviä protoneja
on valtava määrä, ja koska kvanttimekaniikka sallii tunneloitumisen. Kaavoissa 21 H on raskasta
vetyä [ks. Rutherford], e+ on positroni [ks. Dirac], ν neutriino [ks. Bohr ja Pauli; Fermi] ja γ
gammasäteilyn [ks. Rutherford] fotoni.
• p + p → 21 H + e+ + ν
• 21 H + p → 32 He + γ
• 32 He + 32 He → 42 He + p + p.
Fuusioreaktioiden seurauksena aurinko menettää joka sekunti neljä miljoonaa tonnia massastaan.
Prosessissa vapautuvat fotonit aloittavat 170 000 vuotta kestävän matkan kohti auringon pintaa,
menettäen samalla energiaansa; fotosfäärissä ne synnyttävät meille näkyvän valon [ks. Bohr ja
Pauli]. Auringon plasmassa [ks. Lewis ja Langmuir; Eddington] tapahtuvasta sironnasta [ks.
Thomson; Einstein] vapauduttuaan fotoni saavuttaa maapallon vain noin 8 minuutissa.
Vedyn fuusioituessa heliumiksi tähti tiivistyy ja kuumenee [ks. Eddington]: aurinkokin on n.
30% kirkkaampi kuin syntyessään [ks. Lyell]. Planeettojen lämpöbudjettiin vaikuttavat (1) tähden lämpösäteily, (2) planeetan albedo eli kyky heijastaa valoa takaisin avaruuteen ja (3) kasvihuonekaasut [ks. van’t Hoff ja Arrhenius; Broecker] eli ilmakehän kyky vangita lämpöä.
• Kuumenemisen myötä myös fuusioituminen kiihtyy.
205 Physical
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• Planeetalle saapuvan lämpösäteilyn määrään vaikuttavat tähden todellinen kirkkaus ja planeetan etäisyys siitä. Maapallolla albedoa lisäävät esim. jää ja valkoiset pilvet, ja vähentävät
esim. sula merivesi ja metsät.
Bethen määrittelemässä CNO-kierrossa vety muuttuu heliumiksi prosessissa, jota hiili, typpi ja
happi katalysoivat (Energy production in stars, 1939206 ). Tämä prosessi toimii vain aurinkoa raskaammissa tähdissä, koska vaadittava lämpötila on n. 20 miljoonaa K. Vaikka Weizsäcker keksi
prosessin Bethestä riippumatta jopa hieman aikaisemmin, hänet tunnetaan paremmin atomiydinten pisaramallin kehittäjänä [ks. Fermi].
• CNO-kierron sivutuotteena syntyy myös lisää typpeä.
Myös esim. John Bahcall (1935-2005) mallinsi auringon rakennetta ja sen neutriinotuottoa [ks.
Fermi]. Vaikka hänen ja Bethen tuloksia alettiin epäillä kun mitatussa neutriinovuossa havaittiin
erikoisuutta, ongelma olikin aivan toisaalla [ks. Weinberg].
Bethe vaikutti myös kiinteän aineen (engl. solid state) fysiikassa [ks. Newton; Huygens; Werner; Bragg ja Bragg]. Metalleissa sidokset syntyvät positiivisten ionien ja uloimmalta elektronikuorelta peräisin olevien vapaiden elektronien vuorovaikutuksesta [ks. Kamerlingh Onnes]. Näin
metallit johtavat hyvin sähköä ja käsiteltäessä tapaavat murtumisen sijaan taipua. Vuoden 1928
väitöskirjassaan Bloch [ks. Rabi ja Purcell] oli liittänyt aiheeseen kvanttimekaniikan. Blochin mukaan liikkuvuuden lisäksi elektronien oli löydettävä kidehilan energiavöiltä vapaita tiloja; johteiden ja eristeiden erot alkoivat selvetä. Aivan erityisen tärkeäksi tutkimus kävi puolijohteiden
keksimisen myötä [ks. Bardeen ja Townes]. Bethe kehitti vyöteoriaa samaan aikaan, ja esitteli
alan katsauksen lähes 300-sivuisessa artikkelissa Elektronentheorie der metalle (1933207 ) yhdessä
Sommerfeldin [ks. Bohr ja Pauli] kanssa.
• Alan A. Griffith (1893-1963) tutki metallin väsymistä (The phenomena of rupture and
flow in solids, 1921208 ). Hän oli myös merkittävä suihkumoottorin [ks. Tesla] kehittäjä (An
aerodynamic theory of turbine design, 1926209 ).
– Suihkumoottorit jaetaan hävittäjien turbojetti (engl. turbojet) ja matkustajakoneiden
(esim. Boeing 707) ohivirtaus (turbofan) tyyppeihin. Edellinen painottaa lentokoneiden keveyttä ja lentonopeutta, jälkimmäinen painoa ja kykyä nousta lentoon.
– Boeing rakensi koneisiin ovaalin muotoiset ikkunat, koska kilpailevan brittiläisen yhtiön nelikulmaiset ikkunat olivat väsyttäneet metallia ja johtaneet onnettomuuksiin.
Insinöörit keksivät tässä käsitteen ’unknown unknown’ (eli monikossa unks-unks).
• Väitöskirjassaan Bloch kehitti kiinteille aineille lineaarista atomiorbitaalien kombinointia
[ks. Pauling]. Vuonna 1954 John C. Slater (1900-1976) ja George F. Koster (1927-2012)
pohjustivat parempaa tiukan sidoksen approksimaatiota (engl. tight-binding approximation).
• Myös Nevill Mott (1905-1996) tutki kiinteitä aineita (Theory of the Properties of Metals
and Alloys, 1936). Hän sai fysiikan Nobelin palkinnon vuonna 1977.
• Yleisempi tiiviin aineen (engl. condensed matter) fysiikka käsittelee myös eksoottisempia
aineita [ks. Einstein; Yang].
Idean että esim. sähkömagneettinen vuorovaikutus syntyisi varattujen hiukkasten välisenä virtuaalisten fotonien vaihtona esittivät Bethe ja Fermi yhteisessä artikkelissa Über die Wechselwirkung
von zwei Elektronen (1932210 ).
Edward Teller (1908-2003) ja Andrei Saharov (1921-1989) kehittivät tahoillaan fuusioon perustuvan vetypommin [ks. myös von Neumann]. Vaikka Saharov keksi Tammin [ks. Einstein] kanssa
206 Physical
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potentiaalisen fuusioreaktorin, Tokamakin, jo vuonna 1951, sen käyttö energiateknologiassa on
(ainakin toistaiseksi) osoittautunut vaikeaksi [ks. Broecker]. Esim. deuteriumin D ja tritiumin T
[vedyn raskaiden isotooppien, ks. Rutherford] fuusio vaatii ’vain’ 40 miljoonan kelvinin lämpötilan.
• 21 D + 31 T → 42 He + 10 n + 17,59 MeV
• Myöhemmästä toiminnastaan Saharov sai vuoden 1975 Nobelin rauhanpalkinnon [ks. Pauling]. Hänen mukaansa on nimetty myös Euroopan unionin [ks. Habermas] ihmisoikeuspalkinto [ks. Fisher ja Keynes].

9.45

Linus Pauling 1901 - 1994

Kemisti, joka orgaanisista yhdisteistä [ks. Berzelius; Kekulè] kiinnostuneena tutki etenkin kemiallisten sidosten [ks. Bohr ja Pauli; Lewis ja Langmuir] luonnetta, so. molekyylejä. Tässä myöhemmin kvanttikemiaksi kutsutussa tutkimuksessa hän kilpaili Robert S. Mullikenin (1896-1986)
kanssa. Pauling sai kemian Nobelin palkinnon vuonna 1954, Mulliken 1966. Pauling vastusti myös
ydinasekokeita (esim. No More War!, 1958), ja sai tästä Nobelin rauhanpalkinnon 1962.
• Atomipommikokeet ilmakehässä kieltävä kansainvälinen sopimus astui voimaan 1963.
Atomispektrejä [ks. Fraunhofer; Kirchhoff; Bohr ja Pauli] oli selitetty atomiorbitaalien (AO)
avulla [ks. Heisenberg ja Schrödinger], ja nyt huomio kiinnittyi molekyylispektreihin ja molekyyliorbitaaleihin (MO). Tutkimus kohdistui aluksi elektronien energiatilojen muutoksiin.
• Elektronien energiatilojen muutosten lisäksi molekyylispektrien spektriviivat syntyvät myös
atomien keskinäisten värähtelytilojen ja (epäsymmetrisen) molekyylin pyörimistilojen muutoksista. Nämä vapausasteet muodostavat molekyylin faasiavaruuden. Vibraatiospektrit
ovat tyypillisesti infrapua-alueella, rotaatiospektrit mikroaaltoalueella.
– Molekyylien värähtely- ja pyörimisliikkeen ansiosta niistä koostuvat kaasupilvet jäähtyvät nopeammin kuin atomeista koostuvat pilvet, ja tällä on merkitystä tähtien synnyssä [ks. Oort ja Kuiper].
Friedrich H. Hund (1896-1997) ja Mulliken kehittivät molekyyliorbitaaliteoriaa toisistaan riippumattomasti vuosina 1927-28, Hund tosin jo vuodesta 1926 alkaen (Zur Deutung einiger Erscheinungen in den Molekelspektren, 1926211 ). Molekyylien sidoksia alettiin käsitellä atomiorbitaalien
lineaarisina kombinaatioina (engl. linear combination of atomic orbitals, LCAO). Menetelmää
kehittivät B. N. Finklestein ja G. E. Horowitz vuonna 1928, John E. Lennard-Jones (1894-1954)
vuonna 1929, ja Erich Hückel (1896-1980) vuonna 1930. Vuonna 1928 Felix Bloch [ks. Rabi ja
Purcell] oli soveltanut itsenäisesti samantyyppistä ajattelua kiinteisiin aineisiin [ks. Bethe].
• Kun kahden eri atomin atomiorbitaalit yhdistyvät, muodostuu kaksi molekyyliorbitaalia.
Esim. vedylle H2 saadaan orbitaalit 1s1 +1s2 ja 1s1 -1s2 , joissa alaindeksit viittaavat atomeihin 1 ja 2. Vain ensimmäisessä, sidosorbitaalissa, elektronit keskittyvät atomien väliin,
ja vain siinä energia on pienempi kuin atomiorbitaalien energia. Vety on kuitenkin erityistapaus; yleensä MO-sidokset ovat delokalisoituneita.
Yksi ensimmäisiä kvanttikemiallisia artikkeleita oli Walter Heitlerin (1904-1981) ja Fritz Londonin (1900-1954) Wechselwirkung neutraler Atome und homöopolare Bindung nach der Quantenmechanik (1927212 ). Täydentämällä tätä teoriaa Pauling loi molekyyliorbitaaliteorialle kilpailevan valenssisidosteorian (engl. valence bond theory) seitsemässä julkaisussa vuosina 1931-33. Ne
julkaistiin (samalla otsikolla) teoksessa The Nature of the Chemical Bond (1939). Teoriassa kehitetyt hybridiorbitaalit HAO (engl. hybrid atomic orbital) auttoivat selittämään esim. propeenin
sidoksia, mutta eivät bentseenin.
211 Zeitschrift
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• Yhden ja saman atomin elektronien atomiorbitaaleista lasketut hybridiorbitaalit auttavat
muodostamaan lokalisoituneita sidoksia.
• Christopher Kelk Ingold (1893-1970) oli yksi 1900-luvun orgaanisen kemian systematisoijista, jotka hyödynsivät Paulingin aluevaltausta.
Molekyyliorbitaali-tulkinnalle tärkeä oli Mullikenin 14 julkaisun sarja otsikolla The electronic
structure of polyatomic molecules and valence (1932-35). Delokalisoitunut MO-teoria auttaa selittämään esim. bentseenin sidoksia. MO-teoria osoittautui kätevämmäksi ja tarkemmaksi etenkin
isompien molekyylien tapauksessa, vaikka olikin matemaattisesti VB-teoriaa monimutkaisempi
ja vähemmän intuitiivinen. Sitä oli pitkään myös helpompi laskea tietokoneilla (tämä voi olla
muuttumassa).
• Molekyyliorbitaalien tutkimuksessa kuuluisia ovat myös Michael Dewarin (1918-1997) vuoden 1952 artikkelit.
• Kemiallisissa reaktioissa tärkeitä ovat toisen molekyylin HOMO (engl. highest occupied
molecular orbital) ja toisen LUMO (lowest unoccupied molecular orbital). Reaktioherkempi
pari on se, jossa energioiden ero on pienin.
Pauling käytti ensimmäisenä röntgensäteitä [ks. Bragg ja Bragg] molekyylien rakenteen tutkimuksessa mittaamalla atomien välisiä etäisyyksiä ja kulmia. Hän mm. osoitti, että sidosten kulmat voivat poiketa n. 5° keskimääräisestä arvosta. Vuonna 1951 julkaistut tulokset proteiinien
rakenteesta olivat tärkeitä myöhemmälle DNA:n tutkimukselle [ks. Crick ja Watson]. Pauling
pystyi kemiallisten sidosten avulla selittämään entsyymien kyvyn tunnistaa kohdemolekyyliensä
kemiallisen rakenteen [ks. Fischer].
• Paulingin ryhmä osoitti sirppisoluanemian johtuvan hemoglobiinin [ks. Bernard] mutaatiosta (Sickle cell anemia, a molecular disease, 1949213 ). Vuonna 1954 Vernon Ingram (19242006) osoitti geenivirheen olevan vain yhden aminohapon suuruisen [ks. Morgan; Beadle,
Tatum ja Avery]. Max Perutz (1914-2002) ja John C. Kendrew (1917-1997) saivat vuoden
1962 kemian Nobelin palkinnon selvitettyään hemoglobiinin ja myoglobiinin [ks. Loewi]
rakenteen.
Pauling kehitti 1950-luvun lopulla Emile Zuckerkandlin (1922-2013) kanssa idean molekyylikellosta, jonka avulla lajien välisiä eroja ja evoluutiohistoriaa voidaan tutkia DNA:ssa tapahtuvien
satunnaisten mutaatioiden (tai niitä vastaavien proteiinien aminohappoketjujen muutosten) avulla; Zuckerkandl määritteli jopa termin ’molekyyliantropologia’. He tutkivat eri eläinten hemoglobiinia ja havaitsivat ihmisen ja ihmisapinoiden [ks. Goodall ja de Waal] läheisen sukulaisuuden
[ks. Leakeyt; Wilson].
• Molekyylikellon käyttö edellytti biokemiallisten mittausmenetelmien kehitystä. Vuonna
1955 Frederick Sanger (1918-2013) ratkaisi ensimmäisen proteiinin aminohappoketjun, ja
hänelle myönnettiin kemian Nobelin palkinto kolme vuotta myöhemmin [toinen Nobel tuli
myöhemmin viruksen genomin ratkaisusta, ks. Berg ja Gurdon]. Aluksi käytettiin kuitenkin epäsuorempia menetelmiä, joita on kehittänyt mm. sirppisolujen yhteydessä mainittu
Ingram. Molekyylikello vaatii ulkopuolisen kalibroinnin esim. radioaktiivisin menetelmin
[ks. Rutherford].

9.46

Sewall Wright 1889 - 1988, Ronald A. Fisher 1890 1962 ja John Burdon Sanderson Haldane 1892 - 1964

Populaatiogeneetikkoja ja biologeja, jotka yhdistivät luonnonvalinnan teorian [ks. Darwin] ja
genetiikan [ks. Morgan] uusdarwinismissa eli synteettisessä evoluutioteoriassa. Geenifrekvenssit
auttoivat selittämään mm. lajiutumista, jossa mm. ekologisilla lokeroilla [ks. Darwin; Elton] on
213 Nature,

110, 543–548, 1949
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merkitystä. Uusi teoria perustui tilastotieteelle [ks. Spencer ja Galton], ja esim. Fisher oli myös
merkittävä matemaatikko. Synteettistä evoluutioteoriaa kehitti myös mm. Theodosius Dobzhansky (1900-1975).
• Modernin tilastotieteen pioneeri Pearson [ks. Spencer ja Galton] oli kehittänyt regressioanalyysiä [ks. Legendre; Gauss] ja määritellyt tilastollisten testien p-arvon. Hänen χ2 -testinsä
lisäksi tunnettiin myös Studentin t-testi [muusta varhaisesta tilastotieteestä, ks. Bernoulli
ja Bayes; Laplace; Comte].
Tilastotieteessä Fisher määritteli varianssin keskihajonnan σ neliöksi ja argumentoi, miksi se voi
olla keskihajontaa parempi hajontaluku (The correlation between relatives on the supposition of
mendelian inheritance, 1918214 ). Regressioanalyysiä hän käsitteli artikkelissa The goodness of fit
of regression formulae and the distribution of regression coefficients (1922215 ). Monen selittäjän
regressiossa (multiple linear regression) selitettävä (engl. dependent) muuttuja y riippuu N:stä
selittävästä (independent) muuttujasta xi :
y = a0 + a1 x1 + a2 x2 + ... + aN xN
Tämän laajennus, klassinen eli yleinen (engl. general) lineaarinen malli, sallii useamman selitettävän muuttujan.
• Esim. valtioiden rauhantilan (y) syitä voi etsiä tekijöistä (xi ) kuten demokraattisuus, ulkomaankaupan suhteellinen merkitys, kansainvälisten sitoumusten vahvuus, bruttokansantuote henkeä kohti ja esim. koulutustaso.
• GLM (ks. alla) on myöhempi laajennus klassiseen lineaarimalliin.
Maataloutta [ks. Sachs; Morgan; Borlaug] käsitelleessä artikkelisarjassa Studies in crop variation I-IV (1921-1927216 ) Fisher esitteli yleisiin lineaarisiin malleihin kuuluvat varianssianalyysin
(engl. analysis of variance, ANOVA) ja kovarianssianalyysin (ANCOVA). (1) Varianssianalyysi on
t-testin yleistys. Siinä käytetyllä F-testillä tutkitaan, eroavatko kolme tai useampi ryhmä toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Tämä vaatii ryhmien sisäisten vaihteluiden vertaamisesta niiden
väliseen vaihteluun [ks. Bernoulli ja Bayes]; asia johon liittyy virhekäsityksiä [ks. Gould]. Kahden
ryhmän tapauksessa t-testi antaa saman tuloksen. (2) Kovarianssianalyysi yhdistelee regressioanalyysiä varianssianalyysiin huomioidakseen sekoittavia muuttujia (ks. alla). Kovarianssi kuvaa
kuinka läheisesti muuttujat vaihtelevat yhdessä.
• Tietokoneiden kehitys mahdollistaa myös suuren t-testien määrän laskemisen varianssianalyysin sijaan (engl. mass univariate analysis).
• Regressioanalyysissä F-testillä voidaan tutkia regression merkitsevyyttä.
Fisherin metodeihin kuului satunnaistettu vertailukoe (engl. randomized controlled trial, RCT).
Hän mm. käytti pelikortteja valitessaan, millä peltoalueilla eri testit tehtiin. Näin poistettiin sekoittavien (engl. confounding) muuttujien vaikutus. Tämän lähemmäksi tutkimuksessa ei päästä kausaalisuuden testaamiseen sen kontrafaktuaalisessa muodossa [ks. Hume]. Kausaalipäättelyn terminologialla kyse on ’interventiosta’. Vuonna 1923 Jerzy Neyman (1894-1981) yritti tuoda kontrafaktuaalisuutta takaisin kausaalisuuden teoriaan ’potentiaalisena lopputulemana’ [ks.
Carnap].
• Sekoittava muuttuja Z vaikuttaa kausaalisuhteen X → Y korrelaatioon olemalla molempien
osasyy, X ← Z → Y [ks. Mill].
– Sekoittava tekijä voi olla myös näennäinen, eli liittyä todelliseen vaikuttavaan tekijään
ei-kausaalisista syistä. Tällä seurannaisilmiöllä (engl. epiphenomenon) on vastine myös
mielen filosofian epifenomenalismissa [ks. Hume].
214 Transactions
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• Kaltaistus (engl. matching) on suurille datajoukoille soveltuva sekoittavien tekijöiden hallintakeino. Siinä datajoukko jaetaan osiin siten, että kussakin jonkin valitun muuttujan
arvo (esim. ihmisen ikä) on sama.
– Difference-in-differences –menetelmä on myös yksi tapa käsitellä sekoittavia tekijöitä.
• Kausaalisuutta voi tutkia myös esim. huomioimalla, että tulevaisuus ei voi vaikuttaa menneisyyteen (engl. cross-lagged panel correlation).
• Myös yhteiskuntatieteissä kokeellisuus [ks. Dewey] on johtanut RCT:n käyttöön [ks. Buchanan; Borlaug].
Wright tutki korrelaation ja kausaalisuuden [ks. Hume; Mill] suhdetta; artikkelissa Correlation
and causation (1921217 ) esitetty malli täydentyi artikkelissa The method of path coefficients
(1934218 ). Wrightin polkuanalyysi yhdisti useita regressioanalyysejä graafiseksi muuttujien polkumalliksi, joka erottelee suorat ja epäsuorat riippuvuudet. Se konkretisoi kausaalisuuden käsitettä tavalla, jota tilastotieteessä yhä vierastettiin [ks. Spencer ja Galton]. Oikeanlaisen kausaalimallin avulla havaintodatasta voi laskea em. intervention vaikutuksen ilman kokeitakin. Kausaaliverkkojen kehitys oli kuitenkin hidasta ja tuotti tulosta vasta vuosikymmeniä myöhemmin [ks.
Schelling ja Lewis; Minsky ja Pearl].
• Barbara S. Burks (1902-1943) hyödynsi vastaavia diagrammeja (On the inadequancy of the
partial and multiple correlation technique (parts I-II), 1926219 ).
• Sewallin isä Philip Wright [ks. Schumpeter ja Hayek] kehitti regressioanalyysiä hakiessaan
tarjontakäyrää [ks. Marshall] tuotteen hinnoista ja myydyistä määristä. Apuun tulevat
(vaikka käytännössä usein vaikeasti määriteltävät) instrumenttimuuttujat korreloivat kahdesta tutkittavasta muuttajasta vain toisen kanssa.
• Ketjua, haaraumaa ja törmäytintä käytettiin myöhemmin bayesilaisissa verkoissa, joissa
tapahtumanoodeihin liitettiin prioritodennäköisyyksiä ja niiden välisiin nuoliin ehdollisia
todennäköisyyksiä [ks. Bernoulli ja Bayes].
Fisherin Statistical Methods for Research Workers (1925) ja The design of experiments (1935) paransivat maailmalla tehtävän tieteellisen työn laatua. Edellinen mm. popularisoi p-arvon käyttöä
ja sen 5% merkitsevyyden rajaa, ja jälkimmäisessä esitelty Fisherin tarkka testi tarjoaa pienille
aineistolle χ2 -testiä tarkemman vaihtoehdon. Tilastollinen merkitsevyys p ei kerro vaihtoehtohypoteesin todennäköisyyttä annetulla datalla, vaan kerätyn datan todennäköisyyttä nollahypoteesin oletuksella. Edellisen johtaminen jälkimmäisestä ei onnistu, koska jälkimmäisen bayesilaista
ennakkotodennäköisyyttä ei tunneta [ks. Bernoulli ja Bayes; Laplace]. Tämän takia replikaatiokriisi on todellinen ongelma tutkimuksessa [ks. Kandel ja Tulving]. Darrell Huffin (1913-2001)
teos Kuinka tilastoilla valehdellaan (How to Lie with Statistics, 1954) käsitteli karkeampia tapoja
käyttää tilastoja väärin.
• Nollahypoteesi on perusväittämä ja vaihtoehtohypoteesi tutkittava vaihtoehto. Molempien
tulee olla etukäteen määriteltyjä, jotta datasta ei ruopattaisi virheellisiä tuloksia: em. 5%
merkitsevyyden raja tarkoittaa vain, että vaikka jokin vaikutus ei ole totta, yksi tutkimus
20:stä ’löytää’ sen. Tämä on nk. tyypin I virhe.
– Kun tieteellisissä lehdissä julkaistaan tilastollisesti merkitseviä (vaihtoehtohypoteesia
tukevia) tuloksia useammin kuin ei-merkitseviä, nollahypoteesin vahvuus ei tule julki
ja syntyy julkaisuharha.
• Nollahypoteesin testauksella on yhteys psykologiseen signaalintunnistukseen [ks. Rabi ja
Purcell]. Esim. nollahypoteesin ja vaihtoehtohypoteesin välistä efektikokoa (engl. effect
size) vastaa mittalaitteen herkkyys. Tähän liittyy tyypin II virhe, jossa testi ei tunnista vaihtoehtohypoteesin aitoutta (asia jota ei yleensä tutkita).

217 Journal
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• Em. Neyman loi tilastollisen luottamusvälin (engl. confidence interval) käsitteen (Outline
of a theory of statistical estimation based on the classical theory of probability, 1937220 ). Yhdessä Egon S. Pearsonin (1895-1980) kanssa hän loi kilpailevaa teoriaa Fisherin edustamalle
tilastotieteelle.
Klassisten mallien laajennukset ovat yleistettyjä (engl. generalized) malleja tai kanonisia korrelaatioita. Esim. yleistetty lineaarinen malli GLM on klassisen lineaarimallin parannus. Kehittyi
myös uudenlaisia monimuuttujamenetelmiä. Esim. faktorianalyysissä etsitään havaittuja muuttujia ekonomisemmin selittäviä piileviä (latentteja) muuttujia, faktoreita. Se jaetaan eksploratiiviseen ja konfirmatoriseen analyysiin [ks. myös Piaget]. Aineiston moniulotteisuuden alentamiseen (korreloimattomien komponettien löytämiseen) pyrkii myös pääkomponenttianalyysi (engl.
principal components analysis, PCA). Sen avulla voidaan esim. poistaa muita selittäjiä peittävä
päävaikutus. Myös ryhmittely- ja erotteluanalyysit ovat monimuuttujamenetelmiä, samoin kuin
esim. korrespondenssianalyysi ja moniulotteinen (monen muuttujan, monensuuntainen) varianssianalyysi MANOVA (engl. multivariate analysis of variance). Rakenneyhtälömallit kehittyivät
em. polkuanalyysistä.
• Päävaikutus (main effect) ja yhdysvaikutus (interaction) liittyvät selittävien tekijöiden keskinäiseen vuorovaikutukseen [ks. Mill; Watson].
• Kun varianssianalyysissä testataan luokkien välistä vaihtelua, erotteluanalyysissä sitä maksimoidaan.
• Aivojen tapahtumasidonnaisten herätepotentiaalien tutkimuksessa ja neurokuvantamisessa
[ks. Posner] on kehitetty uusia menetelmiä [ks. Damasio].
Todennäköisyyden tilastollisen tulkinnan [ks. Laplace; Mill] kannattajana Fisher käynnisti ’sodan’ bayesilaista tulkintaa vastaan [ks. Fisher ja Keynes]. Kiista oli turhanpäiväinen [ks. Carnap].
• Myös Richard von Mises (1883-1953) ja Reichenbach [ks. Carnap] kehittivät tilastollista
tulkintaa.
• Vuonna 1922 suomalainen Jarl W. Lindeberg (1876-1932) tutki todennäköisyyden keskeistä
raja-arvolausetta [ks. Bernoulli ja Bayes], joka oli aikaisemmin ollut etenkin venäläisten
tutkijoiden mielenkiinnon kohteena.
• Vuonna 1933 Kolmogorov [ks. Kolmogorov ja Chaitin] aksiomatisoi [ks. Hilbert] todennäköisyyslaskennan.
Tilastotieteen avulla Fisher (The Genetical Theory of Natural Selection, 1930) ja Haldane (The
Causes of Evolution, 1932) loivat populaatiogenetiikan. Populaatio ei ollut enää vain joukko yksilöitä, vaan genien erilaisten alleelien [ks. Crick ja Watson] muodostama geenipooli. Dobzhansky
tarjosi tässä myös oman panoksensa (Genetics and the Origin of Species, 1937). Väistyvät eli resessiiviset alleelit säilyvät geenipoolissa, joka ylläpitää muuntelua ilman mutaatioitakin [ks. Morgan], pariutumisen ja valinnan muuttaessa alleelien yleisyyttä (geenifrekvenssejä) populaatiossa.
Uusilla menetelmillä voitiin esim. arvioida geenien ja ympäristön osuutta sukulaisten samankaltaisuuteen [ks. Spencer ja Galton]. Tutkiessaan sisäsiittoisuutta [ks. Westermarck; Morgan]
Wright oli kehittänyt tavan laskea yksilöiden sukulaisuuden asteen (Coefficients of inbreeding
and relationship, 1922221 ), ja myöhemmin hän tutki myös ryhmien geneettistä etäisyyttä. Fisherin lisääntymisarvo (engl. reproductive value) kuvasi yksilön biologista kelpoisuutta (lasten tai
lastenlasten lukumäärän sijaan) odotetulla (myös populaation mahdollisen kasvun huomioivalla)
vaikutuksella tulevaisuuden geenistöön.
• Sergei Chetverikov (1880-1959) oli ennakoinut uutta synteesiä 1920-luvun Neuvostoliitossa.
Hänen ajatuksensa eivät päässeet julkisuuteen: Trofim Denisovich Lysenkon (1889-1976)
johdolla maassa siirryttiin lamarckilaiseen oppiin, jossa esim. viljakasveja ’koulutettiin’
kasvamaan mahdottomissa olosuhteissa [ks. Lewis ja Langmuir; Popper].
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– Lysenkon vastustaminen johti mm. Nikolai Vavilovin (1885-1943) kuolemaan. Modernit viljelykasvien siemenpankit, esim. Huippuvuorten Tuomiopäivän holvi Norjassa,
perustuvat Vavilovin aloittamaan työhön. Tarkoitus on säilyttää mahdollisimman paljon kunkin kasvin geneettisestä monimuotoisuudesta [biodiversiteetistä, ks. Cardano;
Gibson ja MacArthur].
∗ Maatiainen on jalostamaton kotieläin tai viljelykasvi. Etenkin maatiaisviljoja halutaan säilyttää [vehnän ongelmista, ks. Fisher ja Keynes].
• Esim. Dobzhanskyn keinotekoiset mutaatiot [ks. Morgan] vakuuttivat useimmat uuden teorian oikeellisuudesta. Muita merkittäviä töitä olivat Julian S. Huxleyn (1887-1975) Evolution: The Modern Synthesis (1942) ja George Gaylord Simpsonin (1902-1984) Tempo
and Mode in Evolution (1944). Esim. Simpson pyrki ohjaamaan lamarckilaisena pysyneen
paleontologian luonnonvalinnan teorian piiriin.
– Yksi Huxleyn tutkimuskohteista oli neotenia, jossa laji pidentää lapsuusvaihetta kehittäen kuitenkin lisääntymiskyvyn sen aikana [ks. Maslow]. Muistutammekin enemmän
simpanssivauvaa kuin itse simpanssia [ks. Leakeyt]. Lisäksi neotenia on liitetty kotieläinten domestikaatioon [ks. Darwin]. Evoluutiossa on kuitenkin kyse myös paljon
muusta.
∗ Adolf Naef (1883-1949) liitti neotenian ihmisen evoluutioon (Über die Urformen der Anthropomorphen und die Stammesgeschichte des Menschenschädels,
1926222 ). Myös Louis Bolk (1866-1930) esitti saman ajatuksen.
– Huxley puhui — ystävänsä Denys Finch Hattonin (1887-1931) tavoin — afrikkalaisen
luonnon puolesta ja kannatti Serengetin luonnonpuiston perustamista (Africa View,
1931). Finch Hatton tunnetaan myös suhteestaan kirjailija Karen Blixeniin.
• Periytyvyysaste (engl. heritability) on ominaisuuden geneettisesti selittyvän vaihtelun suhde kokonaisvaihteluun. Se voi siis vaihdella erilaisista syistä ympäristön mukana; esim.
liikunta vähentää lihavuuden periytyvyysastetta ja tasa-arvoinen koulutus lisää koulutustason periytyvyyttä [ks. Gould].
Em. teoksissaan Fisher ja Haldane pohjustivat kokonaiskelpoisuuden teoriaa [ks. Hamilton ja
Williams; Dawkins]. Fisher huomioi, että vaikka pahanmakuinen tai myrkyllinen yksilö ei —
syödyksi tullessaan — ominaisuudestaan hyödy, sen sukulaiset hyötyvät [varoitusväreistä ja altruismiongelmasta, ks. Darwin]. Haldane vitsaili että ”I would lay down my life for two brothers or eight cousins” (myös Population genetics, 1955223 ). Lisäksi aivan toinen ilmiö, ’huonosti
käyttäytyvät geenit’, osoitti että pelkkiin yksilöihin keskittyminen ei riitä evoluutiobiologiassa
[geneettisistä konflikteista, ks. Trivers].
• Fraasi ”kana on munan tapa tuottaa uusi muna” on peräisin jo Spenceriltä [ks. Spencer ja
Galton].
• D. Lewis selitti kasveilla havaitun urospuolisen steriiliyden [ks. Camerarius ja Hales] sytoplasmisesti eli geenien omilla intresseillä (Male sterility in natural populations of hermaphrodite plants, 1941224 ).
• Marcus M. Rhoades (1903-1991) havaitsi, että maissilla meioosi [ks. Morgan] voi olla ’epäreilu’ (Preferential segregation in maize, 1942225 ). Puhutaan meioottisesta ajautumisesta
(engl. meiotic drive). Ilmiö havaittiin 1950-luvulla myös eläimillä.
• Geneettisiä konflikteja käsitteli myös Gunnar Östergren artikkelissa Parasitic nature of
extra fragment chromosomes (1945226 ).
Fisher selitti jatkuvien periytyvien ominaisuuksien [ks. Darwin] — kuten esim. pituuden [ks.
Spencer ja Galton] — olemassaolon sillä, että niihin vaikuttaa suuri joukko geenejä; nykyään
puhutaan polygeenisistä ominaisuuksista. Monet fysiologiset ja psykologiset ominaisuudet ovat
222 Die
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polygeenisiä [persoonallisuudesta ja kognitiivisista kyvyistä, ks. Symons ja Buss]. Yksittäisen
geenin vaikutus on tyypillisesti hyvin pieni [ks. Symons ja Buss]. Koska geenejä on rajallinen
määrä [ks. Berg ja Gurdon], polygeenisyys implikoi pleiotropiaa: yksi geeni vaikuttaa moneen
ominaisuuteen. Lisäksi geenien toimintaan vaikuttaa muiden geenien luoma ympäristö.
• Vuonna 2014 tunnettiin jo 679 pituuteen vaikuttavaa geeniä. Pituuden periytyvyys (ks.
alla) on 80%, mutta yhden pistemutaation [ks. Morgan] tuottaman SNP:n [ks. Crick ja
Watson] vaikutus on maksimissaan vain 0.5 mm. Painon periytyvyys on 70%, ja SNP FTO
on epätavallisen vahva: alleeli A T:n paikalla tuottaa tilastollisen noin 1,4 kg:n lisäpainon
additiivisesti, so. m(AA) > m(AT) > m(TT).
• Pitkät ihmiset ovat lyhyitä painavampia korrelaatiolla 0,6. Tämän takia painoindeksi [ks.
Comte] on hyödyllinen.
• Aliravitsemus estää geenien toimintaa, ja pituutta on käytetty sen indikaattorina.
Richard Woltereck (1877-1944) ja Dobzhansky olivat varhaisia geenien ja ympäristön vuorovaikutuksen tutkijoita. Taustalla oli havainto samojen geenien ilmiasujen moninaisuudesta erilaisissa
ympäristöissä [polymorfiasta ja oppimisen evoluutiosta, ks. Watson]. Esim. lehdet voivat olla
erimuotoisia kuivalla maalla, matalassa vedessä ja syvässä vedessä elävällä kasvilla, ja kalan sukupuoli voi määräytyä ympäristön mukaan vasta syntymän jälkeen. Kolmas tutkija, Conrad H.
Waddington (1905-1975), käsitteli näitä joustavampia ehdollisia eli fakultatiivisia toimintamalleja, jotka ovat adaptiivisia tietynlaisissa tilanteissa. Hän korosti myös ’kanalisaatiota’, fenotyypin
muodostumisen vakautta vaihtelevassa ympäristössä (Canalization of development and the inheritance of acquired characters, 1942227 ). Toisaalta geenien tiedettiin vaativan tietynlaiset ympäristön ärsykkeet tuottaakseen normaalit lajikohtaiset ilmiasut [ks. Blumenbach; Piaget; Lorenz
ja Tinbergen]. Näin kaikkea informaatiota ei tarvitse pakata geeneihin; juuri tämä mahdollistaa
kognitiiviset adaptaatiot [ks. Tooby ja Cosmides]. Kaikkea tätä vuorovaikutusta voi kutsua epigenetiikaksi, joka on Waddingtonin lanseeraama termi. Ainakin populaareissa esityksissä termin
käyttö on kuitenkin rajatumpaa [ks. Berg ja Gurdon].
• Woltereck määritteli termin ’reaktionormi’ (engl. norm of reaction) kuvaamaan yhden genotyypin täyttä fenotyyppien joukkoa erilaisissa ympäristöissä (Bemerkungen über die Begriffre ”Reaktions-Norm” und ”Klon”, 1928228 ).
• Baldwinin vaikutuksesta [ks. Darwin; Tylor, Tarde ja Baldwin] Waddington käytti termiä
’geneettinen assimilaatio’ (Genetic assimilation of an acquired character, 1953229 ).
• Em. polkudiagrammit syntyivät kun Wright halusi erottaa geenien vaikutuksen alkionkehityksen aikaisista vaikutuksista marsujen turkin värityksessä. Kolmas potentiaalinen tekijä,
syntymän jälkeinen ympäristö, ei ollut vaikuttava tekijä tässä tapauksessa [esim. leimaantumisesta, ks. Lorenz ja Tinbergen].
– Geenien ympäristössä ensimmäinen huomioitava tekijä ovat toiset geenit [esim. silmien
väristä, ks. Morgan].
Voimakkainta valinta on elämän ja kuoleman kysymyksissä ja usein toistuvissa tilanteissa, ja
niissä syntyy myös vahvimmat adaptaatiot [ks. Dawkins]. Valintaa on kolmea päätyyppiä: stabiloivaa eli tasapainottavaa (engl. stabilizing), suuntaavaa (directional) ja hajottavaa eli eriyttävää
(disruptive). Ensimmäinen suosii (jostain tietystä ominaisuudesta) keskiarvotyyppiä, toinen toista äärityyppiä, ja kolmas molempia äärityyppejä. Ajatus makromutaatioista oli vielä elossa [ks.
Mendel], ja vuoden 1930 teoksessaan Fisher korosti gradualismin [ks. Darwin] merkitystä etenkin
monimutkaisten adaptaatioiden luojana [vrt. Gould].
• Artikkelissa A mathematical theory of natural and artificial selection, Part I (1924230 ) Haldane mm. laski kuinka paljon koivumittarin väri vaikuttaa sen selviytymiseen [ks. Darwin].
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– Michael Majerusin (1954-2009) vuosien 2001-2008 kokeet todistivat koivumittarien
suojavärin muutoksen toimivuuden (L. M. Cook ym., Selective bird predation on the
peppered moth: the last experiment of Michael Majerus, 2012231 ).
• Sopeutumislevittäytyminen (engl. adaptive radiation) on erikoistapaus, jossa uudet vapaat
ekologiset lokerot tarjoavat äkillisesti useita uusia mahdollisuuksia lajille haarautua eri
suuntiin.
• Mikromutaatioiden merkitystä korostaa sekin, että monimutkaiset adaptaatiot ovat yleisimpiä tutkimuksen kohteita. Toki myös yksittäisellä mutaatiolla voi olla vaikutuksia [esim.
laktoositoleranssista, ks. Cavalli-Sforza].
Myös lajikäsitteen tarkka määritteleminen on turhaa [essentiasta, ks. Locke]. Lajienväliset risteymät, hybridit, ovat tästä osoitus. Wrightin mukaan geneettisen muuntelu on voimakkainta pienissä populaatioissa. Lajiutumiseen johtava eristyminen voi olla allopatrista (maantieteellistä) tai
sympatrista (käyttäytymisellistä); edelliseen liittyvät geofysikaaliset tekijät ja esim. migraatio,
jälkimmäiseen ekologiset lokerot ja esim. parinvalinta. Isolaatiossa on harmaita sävyjä: osapopulaatioiden ja alalajien lisäksi myös eri lajit voivat jatkaa satunnaista pariutumista heterotsygotiaa [ks. Morgan] luoden. Simpsonin mielestä relevanttia on, säilyttävätkö lajit mahdollisista
risteymistä huolimatta geneettisen identiteettinsä.
• Isolaatiomekanismeista se, joka estää risteymän syntymisen, on pretsygoottinen ja se, joka
vaikeuttaa hybridin kykyä jatkaa sukua, on posttsygoottinen.
• Kasveilla risteymät ovat tavallisia [ks. Camerarius ja Hales].
• Esimerkiksi yli kolmesataa nisäkäslajia kykenee tuottamaan jälkeläisiä sisarlajin kanssa, ja
kolmasosa näistä kykenee jopa jatkamaan sukua [vrt. Leakeyt].
– Annie P. Gray kirjoitti teoksen Mammalian Hybrids (1954, 1972). Koska hevosen ja
aasin risteymät ovat joko muuleja tai muuliaaseja emon lajista riippuen [ks. Platon],
epigenetiikka vaikuttaa ilmiasuun.
• Esim. ihmisen evoluutiossa eri lajien eriytyminen on simpanssihaarasta lähtien ollut ’sottaista’ [ks. Leakeyt; Goodall ja de Waal].
Eri lajeilla on erilaisia adaptaatiotarpeita [ks. Lorenz ja Tinbergen]. Lisäksi kehitysbiologian ja
esim. resurssien tuottamien rajoitteiden takia organismit eivät koskaan ole täydellisiä kelpoisuuden (engl. fitness) maksimoijia (engl. Darwinian Demon). Rajallisia resursseja kuluu usein
esim. keskenään ristiriitaisiin tarpeisiin. Edes optimaalisuus, maksimaalisen kelpoisuuden saavuttaminen kun rajoitteet huomioidaan, ei ole mahdollista. Geenifrekvenssejä muuttavat monet
satunnaiset ympäristötekijät, ja Fisher aloitti em. teoksen muistuttamalla, että ”[e]volution is
not natural selection”. Näin adaptaatioilla on rajansa [ks. Gould]. Haldane puhui Panglossin teoreemasta [ks. Leibniz; Voltaire] ja Wright ’kelpoisuusmaisemasta’, jossa on useita huippuja: laji
voi olla evolutiivisesti kiipeämässä vähemmän optimaalista huippua kohti.
• Wrightin vertauskuva on pohjana Dawkinsin teoksen Climbing Mount Improbable (1996) nimelle. Luonnonvalintaa on kuvattu myös amerikkalaisten insinöörien motolla ”close enought
for government work” [ks. myös Monod ja Jacob]. Riittävä kelpoisuus indikoi prosessin normatiivisuutta [ks. Peirce; Sellars].
• Myös ekosysteemi äärimmäisenä tasapainona korvautui dynaamisella mallilla [ks. Elton;
Gibson ja MacArthur]. Rationaalisuudestakin tehtiin ekologista [ks. Simon ja Arrow].
Wright otti käyttöön käsitteen satunnaisesta geneettisestä ajautumisesta (engl. drift), joka on
merkittävä pienissä populaatioissa. Esim. pullonkaulavaikutuksessa (bottleneck effect) ajautuminen voi suosia vähemmän hyödyllisiä alleeleja. Toisaalta perustajavaikutuksessa (founder effect)
eristyneen sirpalepopulaation geenipooli on valikoitunut satunnaisesti. Näin evoluutioon ja sen
nopeuteen [ks. Gould] vaikuttaa rekombinaation [ks. Morgan] ja mutaatioiden lisäksi myös puhdas sattuma. Wrightin siirtyvän tasapainon (engl. shifting balance) teoriassa juuri ajautuminen
auttaa lajia pois kelpoisuusmaiseman matalammalta huipulta kohti korkeampaa (The roles of
231 Biology
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mutation, inbreeding, crossbreeding and selection in evolution, 1932232 ). Myös rekombinaatio
tukee samaan tapaan evoluution luovuutta. Waddingtonin esittämän robustiuden ansiosta evoluutio kiertää ’paikallisen huipun’ ongelman jopa tehokkaammin kuin on luultu [ks. Dawkins].
• Geneettistä ajautumista hyödynnettiin molekyylikellossa [ks. Pauling; Wilson].
• Perustajavaikutus vähentää aina diversiteettiä, mutta aivan erityisesti silloin kun se on
sarjallista [ks. Wilson].
• Sukupuolivalinta (ks. alla) toimii luonnonvalintaa luovemmalla logiikalla, vaikka algoritmi
on sama.
Jos mutaatioiden määrä on vähäinen ja valintaperusteissa ei tapahdu muutoksia, myös populaation geneettinen vaihtelu on vähäistä ja rajoittuu satunnaiseen ajautumiseen valinnan suhteen
neutraaleissa geeneissä. Em. oletukset eivät kuitenkaan ole realistisia, sillä (1) mutaatioiden määrä ja laatu tekevät niistä merkittävän voiman ja (2) valinnan kriteerit vaihtelevat paikallisesti,
ajallisesti ja tarkasteltavan alleelin ’pitoisuuden’ suhteen populaatiossa. Edellisessä tapauksessa (engl. mutation-selection balance) haitalliset mutaatiot lisääntyvät, ja luonnonvalinta turvaa
jo saavutettuja ominaisuuksia negatiivisella valinnalla. Jälkimmäisessä tapauksessa (balancing
selection) valinta ylläpitää populaatiossa samasta geenistä useampaa alleelia. Näiden tasapainotilojen lisäksi geneettistä vaihtelua syntyy myös, jos uusi positiivinen mutaatio ei ehdi saavuttaa
tasapainotilaansa väestössä (recent selective sweep).
• Jos alleeli syrjäyttää kaikki kilpailijansa populaatiossa, puhutaan täydestä (valinta)pyyhkäisystä (full/hard/complete sweep). Em. polygenian vuoksi ne saattavat olla harvinaisempia kuin on oletettu; tällöin pehmeä pyyhkäisy (soft sweep), so. usean eri geenin relevantin
alleelin pienikin yleistyminen, voi tuottaa halutun vaikutuksen.
Artikkelissa The wave of advance of advantageous genes (1937233 ) Fisher loi matematiikkaa hyödyllisten alleelien leviämisen mallintamiseen [satunnaiskulusta, ks. Marshall]. John G. Skellam
(1914-1979) sovelsi samaa matematiikkaa ekologiaan, tarkemmin kasvien leviämiseen (Random
dispersal in theoretical populations, 1951234 ). Anatol Rapoport (1911-2007) ehdotti populaatiogenetiikan periaatteita soveltamista myös kulttuurin tutkimukseen (Biological and cultural evolution: some analogies and explorations, 1956235 ). Esimerkkinä käytettiin kielen muuttumista
[ks. Platon; Darwin]. Ajatus sai pian kannatusta [ks. Cavalli-Sforza].
• Myös esim. maanviljelyn leviämistä ihmisten mukana [ks. Childe] on mallinnettu Skellamin
mallilla [ks. Cavalli-Sforza].
• Vaikka Huxley rinnasti biologisen ja kulttuurisen evoluution vuonna 1955, tällaisella yleisellä tasolla ajatus ei ollut enää uusi [ks. James; Tylor, Tarde ja Baldwin].
• Rapoport — joka oli matemaatikko — vaikutti myös peliteoriassa [ks. Hamilton ja Williams].
Vaikka Fisherin mukaan sukupuolivalinta synnyttää vain esteettisiä, so. ’muodista’ riippuvia,
ominaisuuksia [ks. Darwin], synteesissä se yhdistettiin luonnonvalintaan: jälkimmäinen tarkoitti
tästä alkaen sekä eloonjäämistä että lisääntymistä suosivaa evoluutiota. Suvullisen lisääntymisen
[ks. Maynard Smith] etuna Fisher piti sitä, että eri yksilöihin kohdistuneet hyödylliset mutaatiot
kohtaavat, toisin kuin kloonaavilla lajeilla. Muller [ks. Morgan] täydensi teoriaa huomioimalla
myös negatiivisten mutaatioiden vähenemisen. Fisherin selitys sukupuolten [ihmisen tapauksessa
hieman vajaalle, ks. Petty] tasajaolle pohjusti jo peliteoriaa [ks. von Neumann; Maynard Smith].
Joillakin eläimillä sukupuolisuhde voi muuttua tarpeen mukaan [ks. Trivers].
• Vuonna 1981 Russell Lande (s. 1951) osoitti ’karanneen’ positiivisen takaisinkytkennän [ks.
Black ja Watt; Maxwell; Shannon ja Wiener] olevan mahdollisen satunnaisen ominaisuuden
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ja sen suosimisen välillä. Vaihtoehtoisessa teoriassa [ks. Hamilton ja Williams] ominaisuuksien näennäiselle järjettömyydelle löydettiin myös funktio. Fisher oli ennakoinut tätäkin
mallia, mutta luopunut siitä ’muoti’-teoriansa hyväksi.
• Haldane huomasi, että uusista mutaatioista kärsivillä lapsilla oli usein keskimääräistä vanhempi isä (The mutation rate of the gene for haemophilia, and its segregation ratios in
males and females, 1947236 ). Siittiöt ovat munasoluja alttiimpia mutaatioille, ja tilanne
pahenee iän myötä. Korkealla iällä synnyttävien naisten lapsia uhkaa Downin oireyhtymä
[ks. Morgan].
Elämän synnyssä [ks. Lyell] Haldane oletti alkuilmakehän tarjonneen materiaalit, joista auringon
ultraviolettisäteily ja salamaniskut [ks. van der Waals] tuottivat monimutkaisempia yhdisteitä
(The origin of life, 1929237 ). Metabolian ongelma oli ensisijainen; paitsi että DNA:ta [ks. Crick ja
Watson] ei vielä tunnettu, energia oli tarpeen kopioitumisessa [ks. Kolmogorov ja Chaitin; Woese
ja Margulis]. Vastaavanlaista teoriaa kehitti myös Alexander Ivanovich Oparin (1894-1980; The
Origin of Life on Earth, englanniksi 1936).
• Maapallo on n. 4.6 miljardia ja elämä vähintään n. 3.5 miljardia vuotta vanhaa [ks. Rutherford]. Ensimmäiset todisteet miljardeissa vuosissa laskettavasta elämän historiasta esittivät
Stanley A. Tyler ja Elso S. Barghoorn (1915-1984) 1950-luvulla.
• Orgaanisia yhdisteitä [ks. Berzelius] ajateltiin syntyvän vedestä H2 O, vedystä H2 , metaanista CH4 ja ammoniakista NH3 . Artikkelissa A production of amino acids under possible
primitive earth conditions (1953238 ) Stanley Lloyd Miller (1930-2007) osoitti, että näistä
aineista syntyy helposti mm. aminohappoja [ks. Fischer; Crick ja Watson]. Nykyään maan
varhaisen ilmakehän [ks. Lyell] ajatellaan sisältäneen hiilidioksidia, typpeä (N2 ), ja vesihöyryä (H2 O), sekä jossain määrin myös em. metaania ja ammoniakkia rikkivedyn (H2 S)
ja vedyn (H2 ) ohella.
• Elämän katsottiin koostuvan kahdesta päätoiminnosta, aineenvaihdunnasta (metabolia,
energiatalous, proteiinien vaikutusalue, ’hardware’ eli ilmiasu, fenotyyppi) ja geneettisen
materiaalin kopioimisesta (DNA:n tai — eräissä tapauksissa — RNA:n vaikutusalue, ’software’ eli perimä, genotyyppi) [ks. Aristoteles; Fischer; Morgan]. Nämä toiminnot liittyvät
kuitenkin läheisesti toisiinsa [ks. Beadle, Tatum ja Avery].
– Laajemmin maan elämää karakterisoivat (1) solut, (2) metabolia, (3) homeostaasi,
(4) lisääntyminen ja (5) evoluutio.
– Lipidit [ks. Sachs] tarjoavat yhden lupaavan tavan selittää solujen syntyä.

9.47

Charles Elton 1900 - 1991

Modernin ekologian [ks. Humboldt; Comte; Spencer ja Galton] pioneeri. Elton osoitti, että eläinkantojen suuruuteen vaikuttivat (patogeenien ja parasiittien lisäksi) ravinnon saatavuus ja petoeläinten runsaus (Periodic fluctuations in the numbers of animals: Their causes and effects,
1924239 ). Ravintoketjujen [ks. Linné; Malthus ja Ricardo; Sachs] sijaan pitäisi puhua ravintoverkosta. Toinen tärkeä ekologi oli G. Evelyn Hutchinson (1903-1991).
• Elton kirjoitti myös arvostetun Animal Ecology (1927) –teoksen. Toisaalta hän synnytti
myyttiä sopulien itsemurhista, mitä Walt Disney –yhtiön ’dokumentti’ White Wilderness
(1958) levitti tehokkaasti.
• Evoluutiobiologian ja ekologian yhdistyessä syntyy evoluutioekologiaa (evolutionaarista
ekologiaa).
Vähitellen oli huomattu [ks. Darwin; Wright, Fisher ja Haldane], että kunkin elinympäristön lajien määrää rajoittaa sen tarjoamat erilaiset ’tavat elää’ [ks. myös Lorenz ja Tinbergen]. Näihin
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ekologisiin lokeroihin (ekolokeroihin, engl. niche) liittyy kilpailullisen erottautumisen periaate
(engl. principle of competitive exclusion). Tässä kehityksessä tärkeä oli etenkin Joseph Grinnell
(1877–1939) esim. artikkelilla The niche-relationships of the California Thrasher (1917240 ). Georgy Gause (1910-1986) teki aiheeseen liittyviä kokeita, ja usein puhutaankin Gausen periaatteesta
(Experimental studies on the struggle for existence, 1932241 ).
• Ernst Mayrin (1904-2005) mukaan kilpailu on lokeroerottautumisen takia kiivainta lajien
sisällä (Systematics and the Origin of Species, 1942).
Frederic Clementsin (1874-1945) teorian mukaan ekosysteemi kehittyy [alkionkehityksen tavoin,
vrt. Spencer ja Galton] kohti kussakin tilanteessa oikeaa tasapainoa (engl. climax state). Lajit
ovat kehittyneet siellä missä ne nykyään menestyvät, ja ekologisen lokeron käsite on ahdas, toisia
lajeja poissulkeva. Syntyneen invaasiobiologian ydinkäsite on vieraslaji, so. laji jonka leviytymiseen ihminen on vaikuttanut. Teoria sai vaikutteita John Muirin (1838-1914) koskemattoman
erämaan kultista [ks. Humboldt; Agassiz ja Croll].
• Clementsin ekosysteemi vaatii koevoluutiohistorian, joka on hionut lajien ’yhteensopivuuden’. Puhutaan myös kliimaksiyhteisöistä ja pysäytetyn hetken ajattelusta.
• Luontoon oli aikaisemmin liitetty ylevöitymisen käsite [ks. Kant; Burke].
Artikkelissa The individualistic concept of the plant association (1926242 ) Henry Gleason (18821975) korosti [darwinilaisesti] sattumaa ja sopeutumista (ecological fitting). Tässä omin avuin
leviävän tulokaslajin käsite on relevantti. Kun Arthur G. Tansley (1871-1955) määritteli ekosysteemin käsitteen (The use and abuse of vegetational concepts and terms, 1935243 ), voidaan
puhua jo modernista evoluutioekologiasta. G. Russell Coopen (1930-2011) vuonna 1954 löytämät
(ja pitkän uran luoneet) hyönteisfossiilit osoittivat lajien asuttavan alueita, joissa ne ovat onnistuneet selviytymään. Jääkausien [ks. Agassiz ja Croll; Wegener ja Holmes] ja muiden radikaalien
muutosten johdosta syvällä evoluutiohistorialla ei ole merkitystä.
• Modernissa muodossa lokeroiden dynaaminen konstruointiteoria [ks. Darwin; Tylor, Tarde
ja Baldwin] syntyi 1980-luvulla [ks. Gould; Dawkins].
Gleasonin teoria sallii myös vieraslajien integroitumisen [ks. Darwin]. Esim. Etelä-Euroopan (kauniina pidetty) luonto on vieraskasveilla luotu. Ympäristöekologia (engl. human ecology) alkoi
tutkia ihmisen ja luonnon suhdetta. Kaupungit [ks. Varenius; Simmel; Milgram] ovat tässä tärkeitä, ja kaupunkiekologiaa (urban ecology) kehitti Robert E. Park (1864-1944) teoksessa The
City (1925). Etologiassa [ks. Lorenz ja Tinbergen] kehittyi (evoluutioekologinen) käyttäytymisekologia [ks. Gibson ja MacArthur]. Kulttuuriekologia kehittyi [ks. Lévi-Strauss; Landes], ja siitä
eriytyi myös ekologinen antropologia [ks. Sperber ja Boyer].
• Ympäristöekologiaa kehitti mm. Amos H. Hawley (1910-2009) teoksessa Human Ecology
(1950) alaotsikolla A Theory of Community Structure. Aiheeseen on myöhemmin liitetty
mm. jakamistalous.
• Maisemansuojelu kohdistuu ihmisen muokkaaman luonnon, so. perinnebiotooppien, suojeluun villiä luontoa vastaan; puhutaan esim. maaseudun eliömaantieteestä [ks. Gibson ja
MacArthur]. On syntynyt myös historiallinen ekologia.
• Kaupungit ovat ihmisen itsensä konstruoimia ekologisia lokeroita [ks. Darwin; Gould]. Ihminen muokkasi ympäristöään jo maanviljelyllä ja sitäkin aikaisemmin tulen avulla. Kaupunkitaloustiede on asia erikseen [ks. Fisher ja Keynes].
• Etenkin kaupungeissa kehittyneitä alakulttuureja [ks. Dewey; Piaget] voi pitää jonkinlaisina
ekologisina lokeroina [lähiöistä, ks. Taylor].
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Hutchinson tarkensi ekologisen lokeron ideaa puhumalla lajien — ei yksittäisten eliöiden —
suhteesta ympäristöönsä (Concluding remarks, 1957244 ). Hän nosti esiin myös kysymyksen, miten
ekologiset lokerot syntyvät valtamerissä (The paradox of the plankton, 1961245 ).
• Matematiikkaa (ks. alla) Hutchinson hyödynsi esim. limnologiassa [ks. Halley].
Teoksella Elements of physical biology (1925246 ) Alfred J. Lotka (1880-1949) käynnisti modernin matemaattisen biologian [ks. Morgan; Turing]. Kyse oli populaatioekologiasta, tarkemmin
populaatiodynamiikasta. Esim. kahden eliöpopulaation, petojen ja saaliiden, välistä riippuvuussuhdetta kuvaamaan syntyi Lotkan–Volterran yhtälö. Lotka käsitteli myös väestötiedettä [ks.
Malthus ja Ricardo; Comte] eli ihmistä koskevaa populaatiodynamiikkaa [epidemiologiasta, ks.
Fleming]. Tärkeä oli Warren S. Thompsonin (1887–1973) artikkelissa Population (1929247 ) esittämä teoria modernista väestöllisestä muuntumisesta (engl. modern demographic transition). Sen
mukaan Malthusin synkän väestökehitysteorian oli kaatanut talouden kehitys [ks. Marx; Marshall], joka oli ensin vähentänyt kuolleisuutta ja sen jälkeen syntyvyyttä. Nykyään myös naisten
aseman nousua pidetään tärkeänä tekijänä [ks. Borlaug]. Aihetta tultiin tutkimaan mm. taloustieteessä [ks. Becker].
• Yhtälön nimi tuli siitä, että Vito Volterra (1860-1940) tuli riippumattomasti samaan tulokseen vuotta myöhemmin.
• Moderni väestöllinen muuntuminen palautti länsimaihin metsästäjä-keräilijöiden alhaiselle
syntyvyydelle perustuvan elinkierron [ks. Gibson ja MacArthur; Becker]. Jyrkin pudotus
länsimaiden hedelmällisyysluvussa (engl. fertility rate) tapahtui vuosien 1880 ja 1930 välisenä aikana.
– Väliin jäänyt maatalouden vaihe oli siis poikkeus [ks. Renfrew ja Knight].
– Toisen maailmansodan jälkeinen korkea syntyvyys tuotti suuret ikäluokat (engl. baby
boomers).
• Populaatiodynamiikka vaikuttaa esim. sukupuuttoriskiin [ks. Hooke ja Leeuwenhoek; Darwin]. Ympäristön tuottama epävarmuus on jotain, joka koskee kaikkia populaation yksilöitä samalla tavalla. Sen vastakohdassa, demografisessa epävarmuudessa, yksittäisiin organismeihin kohdistuvat riskit ovat toisistaan riippumattomia.
Myöhemmin petoeläimillä on selitetty mm. sitä, miksi kasvissyöjät eivät ole syöneet kaikkea vihreää maailmasta (engl. trophic cascade). Esim. Aldo Leopold (1887-1948) puolusti tässä mielessä
susia (A Sand County Almanac, postuumisti 1949). Robert Paine [ks. Gibson ja MacArthur] teki
aiheeseen liittyviä kokeita 1960-luvulla.
• Monet tavat ennustaa lajien kantojen kehitystä, esim. Patrick Leslien (1900-1972) menetelmä (The use of matrices in certain population mathematics, 1945248 ), olettivat jonkinasteisen tasapainotilan.
• Leopoldin ekologinen maaetiikka [ks. Heidegger] ei ollut yhtä jyrkkää kuin monet toivoivat
[esim. syväekologiasta, ks. Berg ja Gurdon].

9.48

Karl Popper 1902 - 1994

Filosofi, joka tunnetaan tieteenfilosofiasta ja tietoteoriasta, avoimen yhteiskunnan puolustamisesta ja ’kolmen maailman’ metafysiikasta. Popperin ajatteluun vaikuttivat mm. Roy Wood Sellars (1880-1973) ja D. C. Broad (1887-1971). Edellinen kehitti kriittistä realismia ja molemmat
emergenttiä materialismia.
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• Sellars pohjusti kriittistä realismia teoksessa Critical Realism (1916). Vaikka aistihavainnot
antavat arkielämälle luotettavaa tietoa ulkoisesta maailmasta, aistimisen ja havainnoinnin
mekanismit vaikeuttavat monien filosofisten kysymysten selvittämistä [ks. Locke]. Sellarsin
pojan teoria maailmankuvista heijastelee kriittistä realismia [ks. Sellars].
• Teoksissa Evolutionary Naturalism (1922) ja The Philosophy of Physical Realism (1932)
Sellars puolusti reduktiivista materialismia rikkaampaa emergenttiä [ks. Mill] materialismia etenkin ihmisen tutkimuksessa [vrt. Husserl]. Samaa asiaa käsitteli myös Broad (The
Mind and its Place in Nature, 1925). Tässä on yhtymäkohtia hahmopsykologian kanssa
[ks. Lewin ja Heider]. Emergentismin ohella puhutaan järjestelmien ominaisuuksista [ks.
Carnap; Kolmogorov ja Chaitin].
Teoksessa Logik der Forschung (1934) Popper kritisoi loogisten positivistien [ks. Carnap] induktiivista tiedekäsitystä [ks. myös Mill]. Itse hän kannatti hypoteesi-deduktio –mallia: teoriat
ovat hypoteeseja, joista johdetaan uusia ennusteita [ks. Herschel ja Whewell]. Teorioita ei pidä
pyrkiä todistamaan oikeiksi, mikä olisi induktiivista ja siten Popperin ’kriittisen rationalismin’
mukaan vailla todistusvoimaa. Sen sijaan ennusteista johdetuilla kokeilla etsitään alkuperäisen
teorian heikkoja kohtia; puhutaan falsifikaationismista. Loogisten positivistien instrumentalismin [ks. Mach] Popper korvasi ’kriittisellä tieteellisellä realismilla’, jossa teorioita ei hyväksytä
absoluuttisina totuuksina [ks. Peirce; Hintikka; episteemisista modaliteeteista, ks. von Wright].
Tähän liittyy havaintojen teoriapitoisuus [ks. Quine; Kuhn] ja totuudenkaltaisuus (Conjectures
and Refutations, 1963). Tiede vaatii jatkuvaa vallankumousta [vrt. Kuhn].
• Tieteellisen realismin mukaan tieteelliset teoriat ovat tosia tai epätosia, objektiivista todellisuutta koskevia väitteitä, ja toden teorian postuloimat teoreettiset entiteetit ovat olemassa vaikka niitä ei voisikaan (suoraan) havaita. Strukturaalinen realismi on versio tästä
[ks. Poincaré; Russell; Eddington].
– Tieteellistä realismia puolustettiin tieteen menestyksellä, vaikka argumentin eksplisiittinen muoto on vasta 1970-luvulta [ks. Kuhn].
• Falsifikaatioperiaate on empiirisen koeteltavuuden vaatimuksen uusi muoto. Muita tieteellisen teorian kriteerejä ovat looginen ristiriidattomuus ja (jonkinasteinen) yleispätevyys [ks.
Merton].
Teoksesssa Avoin yhteiskunta ja sen viholliset (The Open Society and Its Enemies, 1945) Popper
määritteli pseudotieteiksi astrologian [ks. Hammurabi; Hesiodos; Ptolemaios; Regiomontanus],
freudilaisuuden [ks. Freud; Jung] ja marxismin [ks. Marx], joita (hieman liioitellen) ”ei voi todistaa vääriksi”. Sosiologisesti [ks. Peirce; Merton] tieteellisten teorioiden falsifiointi edellyttää
avointa keskustelua [ks. Kant; Weber; North]. Avoimeen yhteiskuntaan kuuluu myös mahdollisuus vaihtaa, ilman väkivaltaa, huonot hallitsijat [ks. North]. Avoimuus oli Popperille myös
hyvinvoinnin lähde [ks. Schumpeter ja Hayek; Landes]. Popper suvaitsi suvaitsemattomiakin
mielipiteitä [vrt. Marcuse].
• Esim. Namier [ks. Collingwood] freudilaisti historiatiedettä arveluttavalla tavalla.
• George Orwellin (1903-1950) teos Vuonna 1984 (Nineteen Eighty-Four, 1949) on dystopia
avoimuutta estävästä totalitarismista [ks. myös Watson; Huntington ja Fukuyama].
Evoluutioteorian [ks. Darwin] kieltäminen on yksi esimerkki uskontojen pseudotieteellisyydestä,
uskonnollisesta fundamentalismista [ks. Laozi ja Gautama]. Toinen on New Thought –liikkeen
[ks. Holyoake] ajatuksen voimaa korostava oppi, joka tosin sai yhä maallisempia sovelluksia
[tavallisemmasta itseapukirjallisuudesta, ks. Marshall; Watson].
• Kristillisen fundamentalismin [ks. Dominicus ja Franciscus; Luther ja Calvin] moderni muoto [ks. myös Holyoake] oli syntynyt Yhdysvalloissa teoksen The Fundamentals: A Testimony
To The Truth (1910-1915) myötä. Kreationismista [ks. Cicero; Linné] siirryttiin luomisoppiin (eli ’tieteelliseen’ kreationismiin) ja lopulta ’älykkään suunnittelun’ (engl. intelligent
design, ID) teoriaan. ’Daytonin apinaoikeudenkäynti’ vuodelta 1925 liittyy asiaan.
– Kreationismi oli aivan oikeassa kiinnittäessään huomiota eliöiden korkeaan sopeutumisasteeseen. Toisaalta adaptaatiot eivät koskaan ole täydellisen optimoituja, ja joskus
ne ovat jopa selvästi vajavaisia [ks. Wright, Fisher ja Haldane; Gould].
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– Vaikka kreationismi (eri muodoissaan) on konservatiivinen ideologia, aivojen evoluution merkitystä vastustetaan myös poliittisessa vasemmistossa [ks. Foucault ja Derrida].
• Wallace D. Wattles (1860–1911) kirjoitti teoksen The Science of Getting Rich (1910) ja
Ernest S. Holmes (1887–1960) teoksen Creative Mind and Success (1919). Molemmat edustivat New Thought –ajattelua, ja vuonna 1927 jälkimmäinen jopa perusti liikkeen nimeltä
Religious Science.
• Muslimiveljeskunta syntyi Lähi-idässä vuonna 1928 ja Nation of Islam Yhdysvalloissa vuonna 1930 [ks. Ghazali ja Zhu Xi; Ibn Khaldun; Montesquieu; Hirsi Ali; vrt. Rochau ja Renan].
– Myös arabisosialismia kehitettiin 1930-luvulta alkaen.
Etenkin metsästäjä-keräilijöihin oli liitetty kulttuurin homogeenisuus [ks. Durkheim]. Arthur M.
Hocart (1883-1939) kuitenkin havaitsi, että edes niissä yksilöt eivät jakaneet kaikkia kulttuurisia ideoita (Are savages custom-bound?, 1927249 ). Esim. samaaneihin [ks. Ötzi] voidaan näiden
omissa yhteisöissä suhtautua epäilevästi. Näin syntyy metakulttuuria, johon sivuaa kulttuurin
refleksiivisyyttä [engl. reflexivity, ks. Mill; Dilthey ja Windelband; Dewey], kulttuurista yrittäjyyttä [ks. Schumpeter ja Hayek], Goodhartin lakia ja silmukkavaikutusta [molemmista, ks.
Buchanan]. Popper käsitteli asiaa artikkelissa Indeterminism in quantum physics and classical
physics (1951250 ).
• Teoksessa Hawthorne Revisited (1958) Henry A. Landsberger (1926-2017) esitti, että ihmisten tieto sosiaalipsykologisen tutkimuksen [ks. Lewin ja Heider] alaisena olemisesta vääristää tuloksia.
• Refleksiivisyyden rinnalla käytetään termiä performatiivisuus, joka on lainattu kielitieteestä [ks. Austin ja Grice].
Teoksessa The Makah Indians (1953) Elizabeth F. Colson (1917-2016) esitti, että Durkheimin
korostama sosiaalinen koheesio vaatii konsensuksen lisäksi erimielisyyttä ja siten avointa keskustelua [ks. Machiavelli; Montesquieu; Weber]. Demokratioissa poliittisen kilpailun merkitys onkin
suuri [ks. North]. Teoksessa The Poverty of Historicism (1957) Popper kritisoi käsityksiä historian kulun kohtalonomaisuudesta [ks. Pyrrhon; Spencer ja Galton; vrt. Sanderson] ja korosti
juuri em. kulttuurin refleksiivisyyttä.
• Koheesioon liittyy luontevasti (horisontaalinen) sosiaalinen pääoma [ks. Simmel; Weber],
mutta sitä on luotu myös (Popperin vastustamalla vertikaalilla) autoritarismilla [ks. Xunzi
ja Han Feizi; Marcuse].
– De Maistren [ks. Burke] katolinen autoritarismi ei saavuttanut suurta suosiota (ainakaan ennen 2000-luvun Puolaa). Fasistit [ks. Rochau ja Renan; Fisher ja Keynes] ja
kommunistit [ks. Marx; Kropotkin; Fisher ja Keynes; Sartre; Daniel Bell] onnistuivat
paremmin.
• Colson vastusti myös antropologian [ks. Boas ja Landtman] kulttuurirelativismia [ks. Tooby
ja Cosmides] ja osoitti, että yhteisöllisenä pidettyyn ruoanjakoon liittyi pimeämpi puoli [ks.
Leakeyt].
Popperin filosofia sai paljon kritiikkiä Frankfurtin koulukunnan [ks. Marcuse] taholta. Erityisen
tunnettu on 1960-luvun ’positivismi-kiista’ [ks. Habermas]. Filosofialla oli kuitenkin myös aitoja
ongelmia:
• Koska evoluutioteoriassa ei käytetä matematiikkaa eikä tutkita toistuvia ilmiöitä (joiden
varaan testit voisi rakentaa), Popper piti sitä epätieteellisenä (esim. Darwinism as a metaphysical research programme, 1974251 ). Tässä auttoi kun tilastotiede mahdollisti aikaisempaa luotettavamman empiirisen tutkimuksen [ks. Bernoulli ja Bayes; Wright, Fisher ja
249 Man,
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Haldane; Minsky ja Pearl] ja induktiologiikka [ks. Mill] kehittyi [ks. Carnap; von Wright;
Hintikka].
– Kritiikissään Popper sovelsi (em. kulttuurin refleksiivisyyteen liittyvää) itseään toteuttavaa ennustusta luonnontieteeseen melko arveluttavalla tavalla [ks. Husserl; vrt.
Merton]. Sosiologian refleksiivinen käänne [ks. Kuhn] oli jo tekemässä kaikista tosiasioista sosiaalisia [ks. Foucault ja Derrida].

• Tieteellisestä teoriasta ei luovuta, vaikka jotain yksittäistä havaintoa ei sen avulla voida
(vielä) selittää [ks. Kuhn]. Konservatiivisuus estää tutkijoita juoksemasta jokaisen virheellisen mittaustuloksen (vrt. kylmäfuusio) perässä [ks. myös Eddington].
• Teorioiden testaamisen painotus sivuuttaa tieteellisen keksimisen [ks. Herschel ja Whewell;
Peirce; Turing]. Hypoteeseja tuottaa vain luova ajattelu [ks. Minsky ja Pearl; Hintikka;
Sperber ja Boyer], johon liittyy mm. serendipisyys [ks. Hume; Merton], so. sattuman onnistunut hyödyntäminen, ja em. kulttuurinen yrittäjyys.
Teoksessa Objective Knowledge (1972, 1979) Popper käsitteli evolutionaarista epistemologiaa
[ks. Lorenz ja Tinbergen; Sellars] kiistanalaisesti ”ilman tietävää subjektia”. Hän kehitti myös
— Broadin emergentismin innoittamana — kolmen maailman metafysiikkaa (Three worlds,
1978252 ). Maailma1 pitää sisällään fysikaaliset objektit ja tapahtumat, maailma2 ihmisten ajatukset, tunteet ym. subjektiiviset ilmiöt, ja maailma3 tieteelliset teoriat, aatteet ym. sosiaaliset
ilmiöt. Toisin kuin usein ajatellaan, emergentismi ja reduktionismi eivät sulje toisiaan pois: reduktionismi on ennen kaikkea tieteen tekemisen strategia. Sen sijaan ongelmallista on jos emergentismin ajatellaan poistavan kaiken alemman tason vaikutuksen [ks. Mach; Saussure; Wittgenstein;
Kuhn].
• Yhdessä Eccles’in [ks. Hodgkin ja Huxley] kanssa kirjoitetussa teoksessa The Self and Its
Brain (1977) Popper kannatti [Jamesin] teoriaa ajattelun darwinilaisuudesta, kaksivaiheisuudesta
• Esim. käyttäytyminen vaatii aina ympäristön [ks. Peirce; Simon ja Arrow], ja reduktiota ei
voi aloittaa toimijan aivoista. Tutkimuksen kohteita pyritään kuitenkin ymmärtämään (1)
tutkimalla niitä maltillisen reduktionistisesti ja (2) luomalla saaduista tuloksista synteesin joka huomioi kaikki mahdolliset kausaalisuhteet, biologiassa mm. organismien väliset
suhteet ja verkostot.
Popperin moraalifilosofia oli pragmaattista. Aivan erityisen tuohtunut hän oli länsimaisen älymystön asenteesta Kosovon sodassa: serbit saivat tappaa 20 000 albaania ja ajaa miljoona maanpakoon ilman, että länsimaissa olisi protestoitu (myös EU ja YK olivat halvaantuneita). Kun
Yhdysvallat ja NATO toimivat, barrikadeilla tuomittiin nimenomaan ne!
• Vuoden 2005 kirjallisuuden Nobelin palkinnon saanut Harold Pinter (1930-2008) oli yksi
tunnetuimpia serbien puolustajia [ks. myös Chomsky]. Vuoden 2019 palkinnon saanut Peter
Handke (s. 1942) on samoilla linjoilla.

9.49

Franz Boas 1858 - 1942 ja Gunnar Landtman 1878 1940

Antropologeja [ks. Blumenbach; Tylor, Tarde ja Baldwin; Westermarck]; Boas tutki Amerikan
intiaaniheimoja ja näiden kieliä, ja Landtman — Westermarckin suomalainen oppilas — yhteiskunnallisen eriarvoisuuden syntyä [ks. Spencer ja Galton; Renfrew ja Knight]. Boasin työtä
jatkanutta Alfred L. Kroeberia (1876-1960) on kutsuttu modernin antropologian perustajaksi.
Kulttuuria tutkinut antropologia alkoi lähentyä humanistisia tieteitä [ks. Lévi-Strauss; Foucault
ja Derrida], ja Kroeber määritteli antropologian kohteeksi nimenomaan kulttuurin [ks. Parsons].
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• Antropologia ja arkeologia tutkivat erilaista eriarvoisuutta kuin taloustiede ja sosiologia.
Kyse oli ihmisoikeuksista eikä vain, tai edes pääasiassa, varallisuudesta [ks. Merton; Becker;
Daly ja Wilson].
Boas, joka oli perustamassa kielitieteen [ks. Leibniz; Rask, Grimm ja Bopp] antropologista haaraa, ei enää soveltanut vanhoja kreikan ja latinan kielioppeja intiaanien kielten tutkimukseen
(Handbook of American Indian Languages, 1911). Vaikka eri kieliä paljon, Kroeber ja Edward
Sapir (1884-1939) ehdottivat, että kieliperheitä oli vain muutamia. Lisäksi Boasin mukaan täysin
puhtaita rotuja [ks. Blumenbach; Agassiz ja Croll] ei ole olemassa eikä mikään rotu ole biologisesti toisia parempi (The Mind of Primitive Man, 1911).
• John Wesley Powell (1834-1902) oli jo tutkinut intiaaneja.
• Joseph Greenberg [ks. Chomsky] on — teoksessa Language in the Americas (1987) —
päätynyt kolmeen amerikkalaiseen kieliperheeseen. Hän on ryhmittänyt myös Afrikan n.
1500 kieltä viiden kieliperheen alle. Tutkijat ei ole täysin yksimielisiä asiasta.
Biologit tunnistivat eläinten dominanssihierarkioita. Vuonna 1921 Thorleif Schjelderup-Ebbe
(1894-1976) löysi kanojen nokkimisjärjestyksen [vrt. Watson]. Kädellisten [ks. Lyell] varhaiset
tutkijat olivat psykologeja kuten Robert Yerkes [ks. Loewi] ja Wolfgang Köhler (1887-1967).
Yksi tunnetuimpia [Maslow] kirjoitti artikkelin The role of dominance in the social and sexual
behavior of infra-human primates (1936253 ). Ylempi asema tuo esim. simpanssiuroksille [ks. Leakeyt; Goodall ja de Waal] etuisuuksia ruoan ja naaraiden saannissa, so. resursseja. ’Kädestä
suuhun’ –elämä ei siis estä dominanssihierarkioita. Resursseja puolustetaan statuksella, suuttumuksella [ks. Westermarck; Trivers] ja aggressiolla [ks. Hobbes; Lorenz ja Tinbergen]. Kädellisistä
kiinnostuivat jopa makrososiologian tutkijat (ks. alla).
• Yerkesin teoksia olivat mm. The Mental Life of Monkeys and Apes (1916) ja Almost Human (1925), Köhlerin Intelligenzprüfungen an Anthropoiden (1917). Köhler tunnetaan myös
hahmopsykologiasta [ks. Lewin ja Heider].
• Siinä missä nisäkkäillä tyypillinen aggression lähde on dominanssihierarkian ylläpito, linnut
— kanoista huolimatta — puolustavat usein territoriaa [ks. Aristoteles; Gesner ja Cesalpino;
Wundt]. Aihetta tutki mm. Nicholas E. Collias (1914–2010) artikkelissa Aggressive behavior
among vertebrate animals (1944254 ).
Bronislaw K. Malinowskin (1884-1942) Argonauts of the Western Pacific (1922) ja Marcel Maussin (1872-1950) Lahja (Essai sur le don, 1923-24) synnyttivät eriarvoisuuden kehitystä tutkivan
talousantropologian [ks. Simon ja Arrow; Kahneman ja Thaler]. Malinowski edusti ’puhdasta’
tai biopsykologista funktionalismia, joka hyväksyi myös yhteiskunnalliset dysfunktiot. Kilpaileva
rakennefunktionalismi [ks. myös Lévi-Strauss], jota Alfred R. Radcliffe-Brown (1881-1955) kehitti, selitti yhteiskunnan eri rakenteita vain niiden positiivisella merkityksellä. Edward Evan
Evans-Pritchard (1902-1973) vastusti syntymässä ollutta kulttuurirelativismia (ks. alla).
• Malinowskin mukaan lahjoja vaihtoivat yksilöt, Maussin [ks. myös Durkheim] mukaan ryhmät. Joka tapauksessa kyse oli vastavuoroisuudesta [ks. Hume; Elias; Lévi-Strauss; Trivers].
• Malinowski erotteli manifestit ja latentit funktiot: edelliset ovat tarkoituksellisesti luotuja ja
hyödyllisiä, jälkimmäiset tiedostamattomia ja mahdollisesti haitallisia [ennakoimattomista
seurauksista, ks. Mandeville; Bernoulli ja Bayes; Smith; Marx; Weber].
• Rakennefunktionalismi ei välittänyt yksilön toiminnasta tai postuloitujen rakenteiden historiallisesta kehityksestä. Se vaikutti myös sosiologiassa [ks. Durkheim; Parsons; Merton];
ero konfliktiteorioihin [ks. Marx; Weber] on selvä.
• Evans-Pritchard esitti, että epätodet uskomukset ja epälooginen päättely vaativat selitystä
eri tavalla kuin todet uskomukset ja looginen päättely (Witchcraft, Oracles and Magic
Among the Azande, 1937). Häneltä löytyy myös ajatus, että viljelykasvit ja kotieläimet
kesyttivät ihmisen huolehtimaan itsestään (The Nuer, 1940).
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Sukulaisuusryhmät jaetaan (1) ydinperheisiin [ks. Spencer ja Galton; Westermarck], (2) laajennettuihin perheisiin, joissa ydinperhe kasvaa vertikaalisesti yli sukupolvien ja horisontaalisesti
täteihin, setiin ja serkkuihin, ja (3) vieläkin suurempiin linjasukuihin (engl. lineage) ja klaaneihin.
Rakennefunktionalistit, edellisten lisäksi etenkin Meyer Fortes (1906-1983), kehittivät linjasukujen teoriaa. Linjasuvussa ihmiset tuntevat yhteisen polveutumisensa (engl. descent) esi-isistään.
Klaanissa yhteys vain oletetaan, ja totemistisessa [ks. Lévi-Strauss] klaanissa esi-isä on myyttinen kasvi tai eläin. Yksilinjaisessa linjasuvussa erotellaan äidinpuoleinen matrilineaalisuus ja
isänpuoleinen patrilineaalisuus. Kyse ei ole vallasta [ks. Spencer ja Galton; Kinsey] eikä toista
puolta myöskään ignoroida; patrilineaalinen yhteiskunta tunnustaa (erilaiset) matrilateraaliset
suhteet (ja päinvastoin). Ydinperheen laajennukset kasvattivat sukulaisuuteen perustuvaa sosiaalista pääomaa; esim. linjasuvut ovat korporatiivisia eli toimivat yksikköinä (verikosto liittyy
tähän).
• Koska ihmisen esihistorian aikana naiset kuolivat synnytyksiin [ks. Leakeyt] ja miehet taistelukentille [ks. Keeley] radikaalisti nykyistä enemmän, 1950-luvun amerikkalainen ydinperheidylli ei ollut realistinen mahdollisuus. Tämä vaikutti myös ihmisen psykologiaan [ks.
Symons ja Buss].
• Sukulaisuuteen perustuvan sosiaalisen pääoman merkitys väheni [ks. Parsons] ja se korvautui, ainakin osittain, vastavuoroisuuden normilla ja muunlaisella luottamuksella ja verkottumisella [ks. Smith; Mill; Marshall; Simmel; Weber; Simon ja Arrow]. Tämän uuden (horisontaalisen) sosiaalisen pääoman synty vaati omat prosessinsa [ks. Popper]. Valtiotakin
toki tarvittiin, mutta ei autoritaarista [vertikaalia, ks. Marcuse] koheesiota [ks. North].
• Kotitaloudet ovat (ainakin tärkeimmät) ateriansa yhdessä syöviä ryhmiä.
Monet luonnonkansojen yhteisöt olivat osoittautuneet varsin tasa-arvoisiksi; esim. Landtman käsitteli asiaa teoksessa The Kiwai Papuans of British New Guinea (1927), jonka alaotsikko jopa
viittasi [rousseaulaiseen] idylliin. Vaatimattomuuden normi estää (korostetut) hierarkiat: valtaa
havittelevat yksilöt kohtaavat moraalista suuttumusta [ks. Westermarck; Ekman], ja siten arvostelua, pilkantekoa, tottelemattomuutta, sosiaalista hylkimistä, karkotuksia ja jopa kuolettavaa
väkivaltaa [ks. Darwin; Durkheim]. Hyviä metsästäjiä ja sotureita kuitenkin arvostettiin [arvovallasta, ks. Spencer ja Galton; Veblen; Maslow]. Vaikka metsästäjä-keräilijät eivät ole moniavioisia
[ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; Westermarck; Lévi-Strauss], parhaat metsästäjät avioituvat usein
parhaan keräilijän kanssa (engl. assortative mating) ja puolisoita petetään ja vaihdetaan [ks.
Symons ja Buss].
• On mahdollista että ihmisten esi-isien siirryttyä savinneille myös ’jaloilla äänestäminen’
tuli mahdolliseksi. Tällöin johtajuutta tavoittelevat jäivät ilman alamaisia.
Teoksessa Primitive Art (1927) Boas liitti taiteen tekemisen virtuoosimaisuuteen, ja piti tätä ihmisen universaalina piirteenä. Hän osoitti myös, että kehittyneemmät metsästäjä-keräilijäyhteisöt
voivat hyödyntää pieniä puutarhapalstoja status-ruokien tuotantoon (Geographical Names of the
Kwakiutl Indians, 1934). Status-ruoilla, joihin kuului myös vangitut ja lihotetut villieläimet [ks.
Durkheim], eliitti ylläpiti valtaansa juhlia järjestämällä [ks. Renfrew ja Knight]. Teoksessa Economic Life of Primitive Peoples (1940255 ) Melville J. Herskovits (1895-1963) nosti tällaisen statustalouden toimeentulotalouden (engl. subsistence economy) rinnalle. Tämän (vielä rajallisen)
eriarvoisuuden lisäksi Boas ei kieltänyt sotienkaan olemassaoloa tutkimissaan kulttuureissa.
• Boasin taidekäsitys oli jossain määrin jo vanhanaikainen; estetiikassa [ks. Hume; Kant;
Hegel; Darwin; Nietzsche; Dutton ja Boyd] alkoi olla enemmän kysymys katsojan reaktioista
— työhön tai sen tekijään — sosiaalisena ilmiönä [ks. Veblen].
• Gerald C. Wheeler (1872-1943) kuvasi aboriginaalien sotia [ks. Spencer ja Galton] teoksessa
The Tribe and Intertribal Relations in Australia (1910). Maurice R. Davie (1893-1964)
summasi tutkimusten tulokset teoksessa The Evolution of War (1929): ”There are two
codes of morals, two sets of mores, one for comrades inside and another for strangers
outside, and both arise from the same interests”.
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Varhainen statustalous oli heterarkista: merkittävä osa yhteisöä, mutta eivät kaikki, kuului ’eliittiin’. Myöhemmin on käytetty termiä transegalitaarinen kuvaamaan kompleksisia metsästäjäkeräilijöitä ja niitä seuranneita puutarhatalouteen (engl. horticulture) perustuvia yhteisöjä. Transegalitaariset yhteisöt olivat autonomisia; niissä ei ollut poliittista hierarkiaa, vaikka naapuriyhteisöt kuuluivat samaan heimoon [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin]. Päällikkökuntien (engl. chiefdom) myötä aikaisemmin autonomisia yhteisöjä liittyi (heikommin tai vahvemmin) yhteen, ja
tarvittiin päälliköiden päällikkö. Myös uskonnosta [ks. Laozi ja Gautama; Hume; Tylor, Tarde ja Baldwin; Durkheim] tuli vallan väline, ja temppelien vakituinen henkilökunta oli merkki
siirtymisestä varhaisiin valtioihin. Valtioita ja imperiumeja [korkeakulttuureista, ks. Spengler ja
Toynbee] johdettiin jo despoottisesti. Boas ei kuitenkaan luottanut tällaiseen makrososiologiaan
eli yrityksiin selittää yhteiskuntien kehitystä [ks. Spencer ja Galton; Lévi-Strauss].
• Kaskeaminen (engl. slash-and-burn) kuului usein puutarhatalouteen [tulesta, ks. Leakeyt].
• Boasin mukaan innovaatioiden diffuusio [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; Childe] esti yhteiskuntien kehityksen teoreettisen tutkimuksen. Kritiikin taustalla oli mm. huonojen unilineaaristen teorioiden suosio [ks. Spencer ja Galton; Marx].
Landtmanin päätyö on The Origin of the Inequality of the Social Classes (1938). Hänen mallissaan päällikköys kehittyi sotapäällikön tarpeesta; myös kasvavien yhteisöjen lisääntyvä sisäinen
väkivalta [ks. Hobbes; Darwin] vaatii hallintoa [ks. North]. Hallinnon monimutkaistuessa ylhäisö
syntyi päälliköiden sukulaisista ja hallinnon edustajista alueen kaukaisemmissa kolkissa. Ainakin orjat muodostivat alaluokan. Yhteiskunnallinen stratifikaatio syntyi kun sosiaalinen asema
periytyi ja endogamia [sisäryhmäavioliittoisuus, ks. Westermarck] esti avioliitot statusrajojen
[ks. Weber] yli. Tämä kertoo aivan uudenlaisesta yhteiskunnallisesta logiikasta kuin saavutuksiin perustuva asema. Englannin kielessä puhutaan ’achievement-based vs. rank’ –yhteiskunnista.
Arkeologisia merkkejä jälkimmäisestä ovat lasten hautojen arvokkaat hautalöydöt.
• Vaikka Landtman käytti termiä ’chieftainship’ ja tiesi että ”[i]n certain communities there
are separate village and tribal councils and also corresponding higher and lower grades of
chiefs”, Kalervo Oberg (1901–1973) mainitaan joskus modernin päällikkökunnan määrittelijänä (Types of social structure among the lowland tribes of South and Central America,
1955256 ). Päällikkökunnissa päällikön saattoi korvata, tai päällikön rinnalla vaikuttaa heimovanhimmista koostuva neuvosto; vanhainvaltaa kutsutaan myös gerontokratiaksi. Neuvostot muodostivat usein myös varhaisen oikeuslaitoksen.
– Koska heimovanhimmat olivat myös oman sukunsa vanhimpia, joiden luokse tultiin
erilaisissa ongelmatilanteissa, he olivat tietoisia ’yleisestä mielipiteestä’. Joskus neuvostot saattoivat julistaa päätöksiään koko heimolle yhteisesti; tässä on nähtävissä jo
demokraattisten kansankokousten siemen [ks. Solon]. Toisaalta neuvostot olivat samalla tavalla vallanpitäjiä kuin päällikötkin, ja tavallisimmin jäsenet ajoivat omia
etujaan.
• Vaimojen kaappaus vieraista heimoista tuli tavaksi jo ennen maatalouden syntyä, ja keräilyn — tyypillisen naisten työn — muuttuessa puutarhataloudeksi ruumiillista työtä tekeviä naisia tarvittiin entistä enemmän. Maatöiden muuttuessa raskaammiksi miespuolisten
työntekijöiden ja orjien tarve kasvoi; osa orjista uhrattiin myös jumalille. Sodat olivat tyypillisin orjien lähde. Myös rikollisuus ja velat saattoivat johtaa orjuuteen. Tyypillisiä velkojen aiheuttajia olivat hautajaismenot ja myötäjäiset [ks. Lévi-Strauss]. Jopa uhkapelit
johtivat velkakierteeseen paljon ennen rahan keksimistä. Vailla perheen tai ystävien suojaa
olevien syrjäytyneiden ja köyhien kidnappaukset olivat myös tyypillisiä.
– William E. Mitchell on ehdottanut, että uhkapelit syntyivät eriarvoisuutta tasaamaan
(The defeat of hierarchy: Gambling as exchange in a Sepik society, 1988257 ).
Em. Sapirin ja Benjamin Lee Whorfin (1897-1941) teesin mukaan kieli vaikuttaa radikaalisti ihmisten ajatteluun [ks. Herder ja Humboldt; Wittgenstein]. Ruth Benedictin (1887-1948) puolta-

256 American
257 American

Anthropologist, 57, 472-487, 1955
Ethnologist, 15, 638-657, 1988
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man konfigurationalismin eli kulttuurin hahmoteorian mukaan kulttuurisesti luotu kansanluonne sääteli ajattelua ja käyttäytymistä [ks. Lévi-Strauss]. Erityisen kuuluisaksi tulivat Margaret
Meadin (1901-1978) teokset Coming of Age in Samoa (1928) ja Sex and Temperament in Three
Primitive Societies (1935).
• Lucien Lévy-Bruhlin (1857-1939) mukaan ’primitiivisessä’ ajattelussa ei nähty eroa mielen
ja kehon välille tai tunnettu kausaatiota, logiikkaa tai esim. aikaa (La mentalité primitive,
1922).
• Whorfin mukaan mm. Arizonan hopi-intiaanit eivät ymmärrä ajan kulua kielen ’puutteellisten’ aikamuotojen johdosta (Language, Thought and Reality, 1956). On jopa esitetty,
että kulttuurit eivät tunne taiteen käsitettä jos niiden kielessä ei ole vastaavaa sanaa [ks.
Dutton ja Boyd].
– Englannin kieli ei tunne sanaa ’vahingonilo’, mutta englantia puhuvat eivät ole saksalaisia tai suomalaisia parempia ihmisiä, vaan ymmärtävät kyllä mistä puhutaan.
– Denis Villeneuven ohjaama Arrival (2016) kuvaa Sapirin-Whorfin teesiä vain hieman
liioitellen.
• Kulttuurin hahmoteoriaa edelsi kansainpsykologia [Herder ja Humboldt] ja se pohjusti
kulttuuripsykologiaa [ks. Cavalli-Sforza]. Kulttuuristen erojen tutkimus on myöhemmin
korostanut yhteiskunnallisten instituutioiden merkitystä [ks. Huntington ja Fukuyama].
• Vietnamin sodan aikaisen amerikkalaisen propagandan mukaan vietnamilaiset eivät arvosta
yksilöllisyyttä, eivätkä siten sure kuolleita samalla tavalla kuin amerikkalaiset omiaan [ks.
myös Sen; Huntington ja Fukuyama].
Samoan saarilla vieraillut Mead uskoi löytäneensä Utopian, jossa ei tunnettu väkivaltaa, ei raiskauksia, ei mustasukkaisuutta, eikä yleensäkään negatiivisia tunteita tai käytösmalleja. Jopa
Meadia puolustava tieteenhistorioitsija258 myöntää, että ”Mead certainly had oversimplified Samoan society, downplaying violent rape and the fact that women were discouraged from reporting, and downplaying, too, the beatings delivered upon those who violated sexual norms”. Myös
artikkelissa Warfare is only an invention — not a biological necessity (1940259 ) Mead oli väärässä: siitä että sota ei ole tuore kulttuurinen keksintö [ks. Spencer ja Galton] ei seuraa että se
olisi biologinen välttämättömyys [ks. Keeley]. Jopa UNESCO piti väkivaltaisuuden tieteellistä
tutkimusta moraalittomana [ks. Lorenz ja Tinbergen].
• Derek Freemanin (1916-2001) väite, että Mead olisi antanut huiputtaa itseään, ei pitäne
paikkaansa. Mead ei uskonut väitteisiinsä, vaan pyrki niiden avulla poliittiseen vaikuttamiseen. Toisaalta, jos Samoan vapaan rakkauden kulttuuri oli aito alakulttuuri, se vertautuisi 1800-luvun länsimaisiin utopiasosialistisiin kommuuneihin [ks. Agassiz ja Croll] ja
1900-luvun hippikulttuuri [ks. Hart ja Goffman].
– Vapaan rakkauden ideaalia ylläpitänyt Otto Gross (1877-1920) oli tuonut myös huumeet mukaan kuvioihin.
• Millainen olisi yhteiskunta, joka pystyisi poistamaan mustasukkaisuuden? Meadin utopiat
ovat pelottavia [vrt. Sartre]. Aleksandra Kollontai (1872-1952; Uusi moraali, 1926) halusi
hävittää perheinstituution [ks. Agassiz ja Croll; Westermarck] suuntaamalla äitien omiin
lapsiin kohdistuvan rakkauden kaikkiin ’työväen perheen’ lapsiin [vrt. Loewi; Hamilton ja
Williams].
– Myöhemmin ’arjen historiassa’ esitettiin virheellisesti, että ennen uutta aikaa lapsia
käsiteltiin vain pieninä aikuisina, ilman erityisiä tunnesiteitä [ks. Carr].
• Esim. mayojen kulttuuria [ks. Aryabhata; Spengler ja Toynbee] pidettiin pasifistisena paratiisina kunnes heidän kirjoitustaan opittiin tulkitsemaan 1950-luvulla, ja ihmisuhrien ja
jatkuvien sotien todellisuus selvisi.
Jos kaikki hierarkiat nähdään tasa-arvon vastaisina, tasa-arvosta tulee yhteistyön este [ks. Simmel]. Työnjako [ks. Smith; Malthus ja Ricardo] mahdollisti korkeakulttuurit eli sivilisaatiot. Jos
258 Dreger
259 Asia,

(2015)
15, 402-405, 1940
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Mead ja kumppanit sulkivat silmänsä luonnonkansojen todellisuudelle, ei myöskään ole oikein
pitää vallanpitäjiä vain orjuuttajina; ainakin sivutuotteena syntyi jotain odottamatonta. Emansipatoristen arvojen [ks. Laozi ja Gautama] läpimurtoa jouduttiin vain odottamaan turhan kauan
[ks. Bayle; Mill; Simmel; Maslow; Landes].
• Monimutkaisissa yhteiskunnissa hallitsijoiden väkivaltaa ja uskontoja hyödyntäviä valtapyrkimyksiä ei kyetty vastustamaan yhtä helposti kuin metsästäjä-keräilijä –kulttuureissa.
Muutokseen, josta on käytetty termiä Great Redirection, tarvittiin uudenlaisia toimintaresursseja, emansipatorisia arvoja ja vapauksia tukevia institutionaalisia rakenteita260 .
Vuonna 1941 Malinowski pahoitteli antropologiaan pesiytynyttä romanttista ihmiskuvaa. Sen
juuria voidaan etsiä mm. [Durkheimin] kommunitarismia [ks. Luther ja Calvin; Kropotkin;
Rawls] muistuttavasta solidaarisuudesta. Sosiaalisen konstruktion idea [ks. Dewey; Watson; LéviStrauss; Foucault ja Derrida] on tätä samaa perua. Esim. tunteet [ks. Platon; Aristoteles] olivat
kulttuurisesti opittuja [vrt. Darwin; Ekman], romanttinen rakkaus eurooppalainen keksintö [ks.
Westermarck; Foucault ja Derrida] ja sukupuoli sosiaalisesti määräytyvä [ks. Kinsey]. Kulttuurirelativismista [ks. Comte; Marcuse] tuli poliittisesti korrektia [ks. Hart ja Goffman].
• Vaikka George P. Murdock (1897-1985) listasi kaikille kulttuureille yhteisiä piirteitä artikkelissa The common denominator of cultures (1945261 ), ajatusta vastustettiin kiivaasti
[ks. Tooby ja Cosmides]. Myös Elizabeth Colsonin [ks. Popper] antropologia otti etäisyyttä
relativismiin.

9.50

Robert George Collingwood 1889 - 1943

Filosofi, joka edusti idealismia [ks. Berkeley; Hegel; Russell]. Collingwood tutki etenkin estetiikkaa [ks. Hume; Kant; Hegel; Beardsley; Dutton ja Boyd] ja historianfilosofiaa. Edellisen kohdalla
hän sai vaikutteita Benedetto Croselta (1866-1952), jälkimmäisen kohdalla Arthur O. Lovejoylta
(1873-1962).
• Myös Alexander Kojève (1902-1968) piti Hegelin mainetta yllä (Introduction à la lecture
de Hegel, 1947).
Collingwoodin estetiikan alan päätyö oli The Principles of Art (1938). Crosen-Collingwoodin
teoriassa taiteilija selkiyttää työllään itsetuntemustaan: ajatukset ja etenkin tunteet nostetaan
näin tietoisuuden tasolle [vrt. Nietzsche; Bahtin ja Jacobson]. Varsinainen taideteos on tunne,
jonka taiteilija kokee teosta suunnitellessaan. Mielikuvituksissa jo luodun taideteoksen toteuttaminen on ’vain’ käsityötä [ks. Veblen]. Toisaalta taide on osa elämää, millä on jopa eettisiä
implikaatioita: ei voida puhua taiteesta vain sen itsensä vuoksi [ks. Hegel].
Tunteet on liitetty etenkin musiikkiin, jonka tutkimus alkoi lähestyä kognitiivisia tieteitä [ks.
Sellars; Jackendoff ja Pinker]. Taideteoksen viittaavuus kuuluu olennaisesti semioottisiin taideteorioihin [ks. myös Foucault ja Derrida].
• Carroll C. Pratt (1894-1979) esitti, että ”music sounds the way emotions feel” (The Meaning
of Music, 1931).
• Susanne K. Langerin (1895-1985) mukaan musiikki ei representoi tunteita vaan jäljittelee
(engl. mimic) niitä: taideteokset yleensäkin ovat tunteiden ikonisia symboleja (Philosophy
in a New Key, 1942).
• Teoksessa Emotion and Meaning in Music (1956) Leonard B. Meyer (1918-2007) esitti, että
musiikki tuottaa tunne-elämyksiä yllätyksellisyydellään [ks. Nietzsche].

260 Welzel

(2013)
R. Linton (toim.), The Science of Man in the World Crisis, 1945

261 teoksessa
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Lewis Namier (1888-1960; The Structure of Politics at the Accession of George III, 1927) ja Ronald
Syme (1903-1989; The Roman Revolution, 1939) vähättelivät poliittisen ajattelun merkitystä
historiassa ja korostivat eri ryhmien jäsenten suhteiden tutkimusta. Tämä prosopografia [ks. Carr]
on kollektiivibiografiaa, jossa ihmisten itsensä sijaan pääpaino on näiden yhteisen toimintakentän
tutkimuksessa.
• Suhteiden villiksi yltynyt psykoanalysointi uhkasi vähentää tutkimuksen tieteellisyyttä [ks.
Popper].
Lovejoy kehitti laajempaa aatehistoriaa (The Great Chain of Being: A Study of the History of an
Idea, 1936). Filosofian historian ja tiedonsosiologian [ks. Marx; Durkheim; Merton] lisäksi sillä
on yhteyksiä mm. mentaliteettihistoriaan, historialliseen maailmankuvatutkimukseen ja käsitehistoriaan [ks. Carr]. Filosofian ja tieteen lisäksi aatehistorian alaan kuuluvat myös salatieteet
[ks. Plotinos] ja muu huuhaa [ks. Holyoake; Spengler ja Toynbee].
• Lovejoyn käsitehistorian kontekstivapaita ja muuttumattomia yksikköideoita ei pidetä enää
uskottavina olioina. Kirjoittajan pyrkimysten ymmärtäminen vaatii argumentatiivisen kontekstin huomioimista [ks. Austin ja Grice].
Collingwoodin mukaan myös historiatieteen [ks. Ranke; Carr] kohteena eivät ole ulkoiset tapahtumat, vaan niiden taustalla piilevä ajattelu (The Idea of History, 1946). Historioitsijan tehtävänä
on oikeiden kysymysten esittäminen tutkittavien tekstien antamiin vastauksiin [kysymysten ja
vastausten logiikasta, ks. Francis Bacon; Russell; Hintikka]. Tekstin kontekstoinnilla on mahdollista saada jonkinlainen käsitys kirjoittajan intentioista, vaikka teksti voi sisältää myös muita
merkityksiä [esim. lukijat luovat osan merkityksistä itse, ks. Heidegger; Foucault ja Derrida].
Toisaalta ei ole olemassa vain yhtä ’oikeaa’ kontekstia, ja lähteitä voi tulkita monella eri —
mutta ei kuitenkaan mielivaltaisella — tavalla. Historioitsija luo aina kertomuksia [vrt. Dilthey ja Windelband]; tästä kehittyi tulkintaa korostava narratiivinen historiatiede [ks. Carr; vrt.
Carnap].
• Vuonna 1942 William H. Walsh (1913–1986) otti käyttöön termin ’colligation’ [ks. Herschel
ja Whewell] viittaamaan ilmiöitä yhteen kokoaviin termeihin kuten ’renessanssi’ tai ’teollinen vallankumous’. Myöhemmin Walsh liitti käsitteen historiatieteen tulkinnalliseen aspektiin.
Varsinaisen tieteenhistorian käynnistäjänä pidetään George Sartonia (1884-1956, Introduction to
the History of Science I-III, 1927, 1931, 1947-48). Teoksessa The Whig Interpretation of History
(1931) Herbert Butterfield (1900-1979) vaati, että historiaa pitää arvioida ajan omista lähtökohdista, ei tutkijoiden tuntemien myöhempien tapahtumien näkökulmasta. Kritiikki — joka ei
ollut uutta [ks. Ranke] — on ongelmallista, jos historioitsija haluaa analysoida tapahtumien merkityksellisyyttä. Tieteen syntyä tutkiessaan Butterfield rikkoi itse omia sääntöjään. Myöhempi
tieteenhistoria radikalisoitui niin, että luonnontieteilijät eivät aina tunteneet kuvattua tiedettä omakseen; tieteensosiologialla ja -filosofialla on tässä selvä vaikutus [ks. Kuhn; Foucault ja
Derrida].
• Sartonin ”uusi humanismi” [ks. Snow] yhdisteli luonnontieteitä ja yhteiskuntatieteitä (The
New Humanism, 1924262 ).
Vahvasti yksinkertaistaen tieteen asemasta erilaisissa historian haaroissa:
• Historiaa kiinnostaa tutkijoiden elämä ja vaikuttaminen osana eliittiä (perinteinen historia)
tai osana kansaa (mikrohistoria).
• Aatehistoria (engl. intellectual history) tutkii, miten maailmaan on ennen ymmärretty,
oikein tai väärin. Tieteen osalta sitä kiinnostaa tutkijoiden näkemykset uskonnosta, filosofiasta ja esim. politiikasta. Se ei tee suurta eroa huuhaan, vääräksi osoittautuneen ja
(normaalein varauksin) oikeana pidetyn tieteen välillä.
262 Isis,

6, 9–42, 1924
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– Kansan aatehistoria sivuaa sosiaalihistoriaa [ks. Marx; Carr], kulttuurihistoriaa [ks.
Voltaire; Marx] ja kansatiedettä eli etnologiaa [ks. Mercator]. Myös em. tiedonsosiologia on parhaimmillaan tässä.
• Tieteenhistoriaa (history of science) kutsutaan myös oppihistoriaksi. Sitä kiinnostaa (1)
tieteen käsitteen historiallinen muutos, (2) vääräksi osoittautuneiden tieteellisten teorioiden
uskonnolliset, filosofiset, metodologiset, henkilökohtaiset tms. syyt ja (3) tieteen todellisen
kehityksen intellektuaaliset ja institutionaaliset syyt ja niillä saavutetut tieteelliset (toki
aina kyseenalaistettavissa olevat) tulokset.
– Aatehistoriassa ei ehkä tunneta edistystä, mutta tieteenhistoriassa (postmodernista
filosofiasta huolimatta) tunnetaan. Näin virheellisten teorioiden sisältöjen yksityiskohtainen analyysi ei ole kovin kiinnostavaa (vaikka ei kiellettyäkään).
– Tieteensosiologia ja -filosofia ovat tieteenhistorialle rinnakkaisia (läheisiä) aloja.
• Yleissivistävää tieteen historiaa kiinnostaa tutkimuksen tulokset ja ne kehityksen syyt jotka
ovat yleistettävissä koskemaan laajempaa tutkimuksen aluetta (mikä sivuaa jo tieteensosiologiaa ja -filosofiaa).

9.51

Norbert Elias 1897 - 1990

Sosiologi, joka jäi [Simmelin tavoin] klassikkojen [ks. Marx; Durkheim; Weber] varjoon. Elias
käsitteli ihmiskunnan verkottumista [ks. Smith; Mill; Simmel] ja sivilisoitumista; pääteos oli
Über den Prozeß der Zivilisation (1939). Kyse on normien [ks. Ötzi] ja arvojen [ks. Laozi ja
Gautama] kehityksestä [ks. Aristoteles; Smith; Ramsey; Sellars].
• 1920-luvulta alkaen sosiologit tutkivat verkottumista esim. postikorttien, puheluiden ja
erilaisten jäsenyyksien avulla. Novellissa (Láncszemek (1929) Frigyes Karinthy (1887-1938)
esitti, että ihminen tavoittaa kenet tahansa toisen ihmisen maailmassa alle kuudella välikädellä [ks. Milgram].
• Jacob L. Moreno (1889-1974) loi ensimmäiset sosiogrammit ihmisten sosiaalisista siteistä
(Who Shall Survive?, 1934).
Elias (1) otti yhteiskunnan jatkuvan dynaamisen muutoksen ja pitkän aikavälin evoluution, jopa edistyksen, vakavasti [vrt. Boas ja Landtman]; sosiologia on historiallista. (2) Hän määritteli
sosiologian sellaisten yhteiskunnallisten rakenteiden kautta, joihin toimijat eivät olleet tietoisesti
pyrkineet [ks. Mandeville; Smith; Burke; Marx; Weber; Schumpeter ja Hayek]. (3) Yhteiskunnallisten rakenteiden ja yksilöiden tarkoituksellisen toiminnan välisen jännitteen Elias ratkaisi korvaamalla radikaalisti autonomisen toimijan ihmisten välisellä suhdeverkolla [ks. Milgram;
Fiske ja Harris]. Tässä sosiaalipsykologisesti motivoidussa näkemyksessä valta [ks. Kropotkin;
Weber] liittyy aina relaatioihin ja relaatiot valtaan. Eliasin prosessisosiologiaa voidaan kutsua
myös verkostotutkimukseksi. (4) Verkostojen dynamiikka riippuu ihmisten sosiaalisesta ’habituksesta’, jolla ei tarkoiteta persoonallisuutta, vaan jotain joka muovautuu (mahdollisesti viiveellä)
vallitsevien sosiaalisten relaatioiden mukana [ks. Habermas]. (5) Elias uskoi tieteen ja siten myös
sosiologian kykyyn tuottaa uutta tietoa. Juuri tämä tekee mahdolliseksi päästä eroon yhteiskunnallisen toiminnan ’sokeudesta’.
• Vaikka Eliasin mukaan suhdeverkot luovat vaihdantaa, pian verkottumista tutkittiin myös
sosiaalisena vaihtona [ks. Simon ja Arrow].
Eliasin mukaan valtioiden vallan kasvu [ks. Hobbes] ja yhteiskunnallisten riippuvuusketjujen pidentyminen [etenkin kauppa, ks. Albert; Montesquieu; Smith] vähensivät väkivaltaa [ks. Magna
Carta]. Väkivallasta pyrittiin eroon heti kun se tuli mahdolliseksi. Länsimaiden ongelmallinen lähihistoria [sodista, ks. Fisher ja Keynes] esti tutkijoita näkemästä tätä pitkän aikavälin kehitystä
[ks. Bjerknes ja Richardson]. Elias, jonka äiti tapettiin Auschwitzissa, ymmärsi että kehityksen
ei tarvitse olla lineaarista ollakseen todellista (Studien über die Deutschen, 1989). Eliasin teoria
on saanut myös tukea [ks. Daly ja Wilson; Jackendoff ja Pinker]. Sen sijaan hänen oletustaan
keskiajan alkeellisista puhtauteen liittyvistä tavoista on kritisoitu.
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• Elias korosti perheen [ks. Boas ja Landtman] merkitystä sivilisoinnissa. Hän hyödynsi keskiaikaisia, lapsille suunnattuja etikettikirjoja [ks. Erasmus] jo väitöskirjassa Die Höfische
Mensch (1933): porvarillista tapojen kehitystä edelsi vastaava Euroopan hoveissa.
• Sosiaalisten verkostojen monimutkaistuminen tarkoitti, että samat ihmiset saattoivat tehdä yhteistyötä yhdessä kontekstissa, mutta kilpailla samaan aikaan jossain toisessa [ks.
Simmel; Merton].
• Etenkin Hans Peter Duerr (s. 1943) puolusti keskiajan hygieniaa (Der Mythos von Zivilisation prozess, 1988-2002). Mutta vaikka puhtaus on myös biologinen ilmiö [ks. Kohlberg],
kaupunkien jätehuollon hidas tekninen ja kunnallispoliittinen kehitys [ks. Simmel] vaikutti
ainakin uudella ajalla.
Eliasin mukaan individualisoituminen lisäsi sisäistä motivaatiota [ks. Mill] institutionaaliseen
toimintaan [ks. Simmel; Daniel Bell]. Tämä vahvisti (kulttuuristen) arvojen asemaa (institutionaalisten) oikeuksien määrittelyssä [ks. Laozi ja Gautama; Landes]. Erilainen kritiikki nähtiin
jopa tärkeäksi avoimelle yhteiskunnalle [ks. Popper]. Myös tapakontrolli oli höllentynyt: loukkaavaksi koetun käytöksen ei enää tarvinnut johtaa väkivaltaiseen reaktioon. Näin kunniakulttuuri
muuttui tulkinnan suopeutta [ks. Quine] korostavaksi arvokkuuden kulttuuriksi [engl. dignity
culture, ks. Daly ja Wilson].
• Vuosituhannen vaihtuessa kehitys kääntyi kohti lisääntyvää ’herkkähipiäisyyttä’; poliittinen
korrektius [ks. Hart ja Goffman] ja postmodernismi [ks. Foucault ja Derrida] liittyvät tähän
[ks. Krebs ja Greene].
Urheilun ja vapaa-ajan sosiologiaa Elias käsitteli — Eric Dunningin (1936-2019) kanssa — teoksessa Quest for Excitement (1986). Hän puhui mm. tylsyyden karkottamisesta [leikistä, ks. Piaget], mihin liittyy esteettisiä [ks. Dewey; Beardsley] näkökohtia. Esim. jalkapalloon kuuluu sekä
luovaa yhteispeliä että virtuoosimaista yksilötaitoa [ks. Rochau ja Renan]. Myöhempi termi kompetenssiporno [ks. Tooby ja Cosmides] selittänee myös penkkiurheilua. Dunning käsitteli myös
mm. jalkapalloon liittyvää huliganismia [ks. Justinianus; Rabelais], joka on osa laajempaa kannatuskulttuurin tutkimusta.
• Ikävystymistä tutkittiin humanistisessa filosofiassa [ks. Seneca; Fermat ja Pascal; Schopenhauer]. Elämyshakuisuus kiinnosti taloustiedettä [ks. Locke; Burke; Marshall]. Tylsyyden
karkotus sivuaa myös esim. uteliaisuutta [ks. Maslow] ja päihteitä [ks. Penfield ja Sperry].
• Jalkapallossa itsetarkoituksellinen ’kikkailu’ on epäesteettistä: jongleeraus kuuluu sirkustaiteeseen, ei pelikentälle. Sen sijaan oikein ajoitettu kantapääkikka maalitilanteen luomiseksi on taidetta, puhumattakaan taitavasta kaukosyötöstä ja sen vastaanotosta. Tämä johtaa varsinaiseen jalkapalloestetiikan lähteeseen, yhteispeliin. Jalkapalloa on jopa verrattu
jazz-musiikkiin.
• Sukupuolierot ja vaaralliset ekstriimilajit johtavat myös toisenlaisiin spekulaatioihin urheilun taustoista [ks. Trivers; Dunbar ja Miller].
• Urheilun etiikassa puhutaan mm. sopupeleistä ja dopingista [ks. Berg ja Gurdon]. Antropologiassa kiinnitettiin huomiota urheilutapahtumien rituaalimaisuuteen [ks. Sperber ja
Boyer].
• Elias ei saanut karistettua psykoanalyyttistä ajattelua [ks. Freud] urheilufilosofiastaan [ks.
Lorenz ja Tinbergen].

9.52

George Wells Beadle 1903 - 1989, Edward Lawrie Tatum 1909 - 1975 ja Oswald Theodore Avery 1887 1955

Molekyylibiologian uranuurtajia: biokemia ja genetiikka [ks. Morgan] alkoivat lähestyä toisiaan.
Alkionkehityksen tutkimus sai lisäpontta, kun perimän (geenien) ja ilmiasun (proteiinien) välinen
suhde alkoi selkeytyä [vrt. Wright, Fisher ja Haldane]. Beadle ja Tatum saivat — yhdessä Joshua
Lederbergin (1925-2008) kanssa — vuoden 1958 lääketieteen Nobelin palkinnon.
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• DNA:n [ks. Fischer] nukleiinihappoketjut muodostavat datan, ja niiden koodaamien proteiinien rakenne ja (siitä johtuva) toiminta merkityksen. Geeneistä puhuttaessa ei useinkaan
viitata molekyyleihin, vaan niiden merkitykseen ja siihen liittyvään taipumukseen periytyä. Proteiinien toiminta, joka on luonnonvalinnan [ks. Darwin] armoilla, vie merkityksen
organismin ulkopuolelle [ks. Dennett ja Millikan].
• Viruksia [ks. Metšnikov ja Ehrlich] tutkinut Max Delbrück (1906-1981) oli myös varhainen
molekyylibiologi. Hän sai vuoden 1969 lääketieteen Nobelin yhdessä Alfred Hersheyn (19081997) ja Salvatore E. Lurian (1912-1991) kanssa.
Beadle ja Tatum osoittivat geenien ohjaavan proteiinien synteesiä, ja että kutakin proteiinia
vastasi oma geeninsä (Genetic control of biochemical reactions in Neurospora, 1941263 ).
• Työssä käytettiin hyväksi Mullerin röntgensädetekniikkaa [ks. Morgan].
• Myöhemmin havaittiin, että yhdestä geenistä pystyttiin rakentamaan useitakin erilaisia
proteiineja [ks. Berg ja Gurdon].
Avery työtovereineen osoitti perinnöllisen viestin kulkeutuvan DNA:ssa (Studies on the chemical
nature of the substance inducing transformation of pneumococcal types: Induction of transformation by a deoxyribonucleic acid fraction isolated from pneumococcus type III, 1944264 ). Kesti
kuitenkin aikansa ennen kuin vanha proteiiniteoria [ks. Morgan] kumoutui [ks. Crick ja Watson].
Tässä auttoi, kun Erwin Chargaff (1905-2002) osoitti vuonna 1952 DNA:n vähemmän tylsäksi
kuin oli uumoiltu.
• Chargaff havaitsi, että DNA:n emästen [A, C, G ja T; ks. Fischer] suhteellinen osuus riippui
vain eliölajista. Lisäksi A- ja T-molekyylien määrät ovat kaikissa näytteissä samat, samoin
kuin C- ja G-molekyylien määrät.
Lederberg ja Tatum osoittivat bakteerien vaihtavan geenejä keskenään (Gene recombination in
Escherichia coli, 1946265 ), kuten oli uumoiltu [ks. Fleming]. Tämä konjugaatio hyödyntää pilusta, eräänlaista solulimasiltaa. Vuonna 1951 Lederberg osoitti — Norton Zinderin (1928-2012)
kanssa — myös bakteriofagien [ks. Morgan] välittävän bakteerien geneettistä koodia. Tätä kutsutaan transduktioksi. Nämä mekanismit osoittivat että jakautumiseen perustuvan lisääntymisen
lisäksi bakteereilla on horisontaalista geenien vaihtoa. Vuonna 1952 Lederberg nimesi konjugaatioon osallistuvat elementit plasmideiksi. Ne ovat bakteerien ja hiivojen sytoplasman itsenäisesti
kahdentuvaa DNA:ta, joka ei ole eliölle välttämätöntä mutta joskus hyödyllistä.
• Kolmannessa horisontaalisen geenivaihdon muodossa, transformaatiossa, bakteeri ottaa
ympäristöstä kuolleiden bakteerien perintöainesta. Averyn työ hyödynsi tätä.
• Lyyttisessä infektiossa bakteriofagi tappaa isäntäsolun. Lysogeenisessa infektiokierrossa
faagin genomi joko liittyy bakteerin genomiin tai muodostaa irrallisen plasmidin. Esim.
kolera [ks. Pasteur ja Koch] toimii edellisellä tavalla. Integroituminen on mahdollista vain
DNA-pohjaisilla faageilla. Retrovirukset [ks. Monod ja Jacob] ovat tässä nokkelampia.
– Luria teki ensimmäiset havainnot katkaisuentsyymeistä jo 1950-luvulla. Niiden avulla
bakteerit yrittävät estää vieraan DNA:n toimet [ks. Berg ja Gurdon].
– Kasveilla on agrobakteerien välittämiä plasmideja jotka tuottavat tauteja [ks. Fleming; Berg ja Gurdon]. Tumallisissa soluissa virusten geenejä voi sijaita myös tumassa plasmidin kaltaisina episomeina.
– Plasmideja, bakteriofageja ja retroviruksia hyödynnettiin myöhemmin geeniteknologiassa [ks. Berg ja Gurdon].
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Joseph Schumpeter 1883 - 1950 ja Friedrich Hayek
1899 - 1992

Taloustieteilijöitä ja kapitalismin teoreetikkoja [ks. Smith; Brunel; Mill; Marx]. Kumpikaan ei
nähnyt taloutta mekaanisena koneena tai byrokratian tuotoksena, vaan positiivisessa mielessä
arvaamattomampana prosessina. Uusklassisen taloustieteen [ks. Marshall] ajatus dynaamisesta,
evolutiivisesta talouskehityksestä [ks. myös Spencer ja Galton] sai aikaisempaa konkreettisemman muodon, vaikka matematiikka ei vielä(kään) riittänyt teorioiden mallintamiseen. Organisaatioteoreettisesti [ks. Taylor] yhteyksiä löytyy useaankin eri teoriaan. Hayek jakoi vuoden 1974
taloustieteen Nobelin Gunnar Myrdalin [ks. Fisher ja Keynes] kanssa.
• Kumpikaan ei tarvinnut Homo economicus –oletusta [ks. Bernoulli ja Bayes; Marshall].
• Lionel Robbins (1898-1984) määritteli taloustieteen niukkuuden tieteeksi: ”Economics is
the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce
means which have alternative uses” (An Essay on the Nature and Significance of Economic
Science, 1932).
Teoksessa Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung (1911) Schumpeter esitti, että keksinnöstä
tulee innovaatio vasta kaupallisen hyödyntämisen myötä [TKI-toiminnasta, ks. Peirce]. Hitaasti
kehittyvillä standardeilla ja työmarkkinoilla on tässä ratkaiseva merkitys [ks. Brunel; Marshall;
Landes]. Koska myös ympäröivän yhteiskunnan rakenteilla on merkitystä, yrittäjien vastuulla
on myös ymmärtää, milloin aika on kypsä idealla [samanaikaisista keksinnöistä, ks. Edison].
Innovaatiot liitettiin myös laskusuhdanteisiin [ks. Fisher ja Keynes]. Tällaiset havainnot olivat
tärkeitä kasvuteorialle [ks. Solow]. Samalla selittyy se, miksi tieteellisen tiedon luonti ei automaattisesti näy bruttokansantuotteessa [tieteen arvo on jossain muualla, ks. Merton]. Yleisemmin kulttuurievoluutiossa [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; Cavalli-Sforza] voidaan puhua ideoiden
markkinoilla [ks. Galileo; Peirce; James; Merton] tarjontaa tuottavista ’yrittäjistä’ (engl. cultural
entrepreneurs).
• Innovaatiot säästävät kuluttajien ja/tai tuottajien aikaa, energiaa ja/tai rahaa. Käsitteen
’Schumpeterian rent’ mukaan tuottajan säästö tai syntyvä liikevoitto kuittaa myös innovaatioiden tuottamisen aiheuttamat kustannukset. Jos tämä ei riitä, patentit eli ’väliaikaiset
lailliset monopolit’ voivat tulla apuun [ks. Petty; Burke]. Niiden kestolla pitää kuitenkin
olla selvät rajat [ks. Bhagwati].
– Allyn A. Young (1876-1929) korosti, että innovaatiot itsessään ovat tulosta talouden työnjaosta (Increasing returns and economic progress, 1928266 ). Myöhemmin on
puhuttu laajemmista innovaatioekosysteemistä (ks. alla).
• Omien ideoiden luonnin rinnalla tai sijaan ’kulttuuriyrittäjät’ paketoivat muidenkin ideoita
ja siten edistävät niiden leviämistä. Innovointi onkin usein vanhojen komponenttien luovaa
yhdistämistä.
• Schumpeterin erottelua tukee mm. nobelisti Edmund Phelps [ks. Buchanan].
Myös institutionaalinen taloustiede kiinnostui yritysmaailmasta [ks. Brunel]. John Maurice Clark
(1884-1963) yhdisteli isänsä [ks. Marshall] uusklassismia institutionalismiin (Studies in the Economics of Overhead Costs, 1923; The Social Control of Business, 1926), ja Ronald H. Coase
(1910-2013) tutki modernin yrityksen syntyä samalta pohjalta (The nature of the firm, 1937267 ).
Jälkimmäisen teorian mukaan yrityksen sisälle luotiin markkinoista vapaa alue tuotantokustannusten minimoimiseksi. Coaselle myönnettiin Nobelin taloustieteen palkinto vuonna 1991.
• Vuonna 1918 Clark epäili, että tavaroiden ja palvelujen tuottajat luovat kuluttajien tarpeita
samalla tavalla kuin tuotteitaan [väärästä tietoisuudesta, ks. Marx; Lévi-Strauss; Marcuse;
mainostamisesta, ks. alla].
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• Coasen teoreeman mukaan parhaiten resursseja hyödyntävä saa pidemmän päälle ne myös
haltuunsa (The problem of social cost, 1960268 ). Ehtona tosin on omaisuuden suoja ja
mahdollisimman vapaa — esim. matalien transaktiokustannusten — kaupankäynti. Hän
myös korosti, että julkisen vallan toiminta ei ole ilmaista, ja että tämä pitää huomioida
kustannus-hyötyanalyyseissä (ks. alla).
Ekonometria soveltaa tilastotiedettä taloustieteeseen. Ehkä varhaisin ekonometrikko oli Philip
G. Wright (1861-1934) instrumenttimuuttujien teoriallaan vuonna 1928 [ks. Wright, Fisher ja
Haldane]. Ragnar A. K. Frisch (1895-1973) mallinsi suhdannevaihteluita [ks. Fisher ja Keynes]
ekonometrisesti artikkelissa Propagation problems and impulse problems in dynamic economics
(1933269 ). Schumpeter käsitteli suhdannevaihteluita teoksessa Business Cycles (1939). Ekonometrisella kustannus-hyötyanalyysillä CBA [ks. Mill; Marshall] voisi tehdä perustellusti kohdennettua kokeellista taloustiedettä, jossa myös saavutettuja tuloksia arvioidaan kriittisesti [ks.
Buchanan]. Näin matematiikka ei saisi liian vahvaa otetta esim. politiikasta.
• Wright analysoi kysynnän ja tarjonnan lakia [ks. Marshall] vuonna 1915. Eräässä erikoistapauksessa tuotteen myynti oli kasvanut hinnan mukana ja puhuttiin jo uudenlaisesta
kysyntäkäyrästä [ks. myös Malthus ja Ricardo]. Mm. Wright osoitti tulkinnan vääräksi:
myös jonkin tuntemattoman tekijän aiheuttama kysyntäkäyrän liikkuminen aiheuttaisi ilmiön. Instrumenttimuuttujat hän kehitti tämän ongelman (engl. identification problem)
varhaiseksi ratkaisuksi (The Tariff on Animal and Vegetable Oils, 1928).
• Frisch jakoi vuoden 1969 ensimmäisen taloustieteen Nobelin toisen varhaisen ekonometrikon, Jan Tinbergenin [ks. Daniel Bell], kanssa.
• On myös kustannus-vaikuttavuusanalyysiä [ks. Simon ja Arrow].
Schumpeterin mukaan organisaatiot ja etenkin yritykset menestyvät riskialttiiden [ks. Fisher ja
Keynes] innovatiivisten muutosten avulla (Capitalism, Socialism and Democracy, 1942). Kyse
voi olla uusista tuotteista, tuotantomenetelmistä tai vaikka markkina-alueista [teknologiasta, ks.
Solow]. Schumpeter puhui kapitalismin ’luovasta tuhosta’ (engl. perennial gale of creative destruction): yritykset eivät ole eikä niiden tarvitsekaan olla ikuisia. Huonolla strategialla toimiva
yritys ei pysty vastaamaan ympäröivän yhteiskunnan tarpeisiin. On parempi että tällaisia yrityksiä ei pidetä väkisin elossa taloutta hidastamassa [ks. Malthus ja Ricardo; Mill]. Ja vaikka
yritysten yhteiskuntavastuu kattaa työntekijöistä huolehtimisen tiettyyn pisteeseen, päävastuu
kattaa asiakkaat ja siten koko yhteiskunnan [ks. Marshall], ei työpaikkojen itsetarkoituksellisen
luomisen [ks. Buchanan].
• Evoluution sijaan Schumpeter puhui vielä muutoksesta: ”Capitalism, then, is by nature
a form or method of economic change...”. Armen A. Alchianin (1914-2013) artikkelissa
Uncertainty, evolution and economic theory (1950270 ) oltiin jo rohkeampia. Myöhemmin
on puhuttu kokeilevasta empiirisestä luovuudesta [ks. Posner].
• Maailmansotien jälkeiset vuosikymmenet eivät olleet otollisia innovaatioille: jälleenrakennuksen tuottama talouskasvu ei vaadi tuotekehittelyä. Kasvu ei myöskään kestä pitkään.
– Sodan jälkeen Suomen ja Neuvostoliiton poliitikot päättivät maiden välisestä kaupasta. Tässä bilateraalisessa idänkaupassa suomalaisten yritysten ei tarvinnut innovoida
eikä markkinoida. Lähinnä vain Nokia — harvinainen ilmiö maan oloissa — esti Suomen romahtamisen Neuvostoliiton mukana.
∗ Toinen Suomen taloutta kahlinnut tekijä oli devalvaatioille [ks. Marshall] rakentuva valuuttakurssipolitiikka.
• Myöhemmässä ’sinisen meren’ strategiassa on jotain samaa kuin luovassa tuhossa.
Vaikka Schumpeter kannatti markkinataloutta, hän pelkäsi sosialismin [ks. Marx; Sartre; Daniel
Bell] voittavan. Sotien tapaan myös jälleenrakennus korostaa valtion osuutta taloudessa [ks. Fisher ja Keynes], ja lännessä tuotantoa oli sosialisoitu 1920-luvulta alkaen. Vasta 1980-luvulla ymmärrettiin, että markkinahäiriöiden (esim. monopolien, ks. alla) lisäksi on olemassa myös julkisen
268 Journal
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vallan häiriöitä [ks. Mill; Buchanan]. Toisaalta liberaalissa demokratiassa käytetään luovaa tuhoa
myös politiikassa, ja yritysten lisäksi muutkin yhteiskunnalliset instituutiot kehittyvät [ks. Tylor,
Tarde ja Baldwin; Dewey; North; Dawkins]. Luovan tuhon hyödyntämistä tukee yhteiskunnan
muutosjoustavuus (resilienssi), joka auttaa myös epävarmuuden oloissa [riskin ja epävarmuuden
erosta, ks. Fisher ja Keynes]. Saavutettuja etuja uhatessaan luova tuho vaatii yhteiskunnalta
myös avoimuutta [ks. Popper; Solow; North].
• Schumpeter: ”The capitalist achievement does not typically consist in providing more silk
stockings for queens but in bringing them within the reach of factory girls in return for
steadily decreasing amount of effort.” Jo Biencourt oli esittänyt samansuuntaisen ajatuksen
[ks. Smith].
• Schumpeterille demokratia tarkoittaa polittisten johtajien valintaa kilpailullisilla vaaleilla. Jo kilpailun korostaminen tarkoittaa, että kyse oli enemmästä kuin instituutioihin ja
vaaliteknisiin kysymyksiin keskittyvästä minimidemokratiateoriasta [ks. Simon ja Arrow].
Demokratia on myös kulttuuria [ks. Mill; North; Landes].
• Oikeistokin on kritisoinut rahoitussektoria [ks. Fisher ja Keynes; Buchanan].
• Muutosjoustavuus tarkoittaa kykyä sopeutua muutoksiin menettämättä suorituskykyä.
Yhteiskuntien lisäksi resilienttejä voivat olla organisaatiot, ryhmät ja yksilöt.
John Kenneth Galbraith (1908-2006) esitti, että yritysten koon kasvu vähentää kilpailua (American Capitalism, 1952). Koska tämä tuottaa yhteiskunnan tasolla hyvinvointitappiota [ks. Mill;
Fisher ja Keynes], kilpailupolitiikalla on luotu kilpailulainsäädäntöä [ks. Smith]. Yhdysvalloissa
vuonna 1890 luotu Sherman Antitrust Act on rikkonut monopoleja kuten Standard Oil ja AT&T.
Toisaalta myös isot yritykset ovat kaatuneet luovan tuhon alla; esim. Pan Am, Kodak tai Nokian
puhelinvalmistus. Monopolienkin muodostuminen on vapaan kilpailun oloissa vaikeaa [ellei sitä
tueta valtion taholta, ks. Mill]. Jää nähtäväksi, onko digitaalinen maailma muuttanut tilannetta;
nykyään Google ja Amazon kaipaavat pilkkomista (kyse on myös poliittisesta tahdosta). Epätäydellinen kilpailu, jota kutsutaan myös monopolistiseksi, eroaa selvästi varsinaisista monopoleista
(aiheesta alla mainonnan yhteydessä).
• Hyvinvointitappio tulee monopolihinnoittelusta eli monopolin suomasta ylimääräisistä ansiomahdollisuuksista (engl. monopoly rent). Lisäksi kilpailun puuttuminen luo x-tehottomuutta: yritys ei kehitä itseään.
– Alan liian suuri keskittymisaste (engl. concentration ratio) on ongelma ilman monopoliakin. Oligopolissa epätäydellinen kilpailu voi johtaa ’hiljaisten’ kartellien kautta
varsinaisiin kartelleihin.
• Kilpailulainsäädäntö kuuluu oikeustaloustieteeseen (engl. law and economics), jossa käsitellään myös rikollisuutta [ks. Becker], sopimusteoriaa [ks. Fisher ja Keynes; Kahneman ja
Thaler] ja esim. kannustimia [ks. Mill; Fisher ja Keynes; Buchanan].
– Myös markkinarakenteita ja yritysten strategista päätöksentekoa tutkiva toimialan
taloustiede (engl. industrial organization) tutkii epätäydellistä kilpailua.
• Arnold Harberger (s. 1924) kritisoi Galbraithin ennusteita artikkelissa Monopoly and resource allocation (1954271 ). Thomas A. Gresik (s. 1959) ja Mark A. Satterthwaite tutkivat peliteoreettisesti [ks. von Neumann] monopolien muodostumisen vaikeutta (The rate
at which a simple market converges to efficiency as the number of traders increases: An
asymptotic result for optimal trading mechanisms, 1989272 ).
Teoksessa The Road to Serfdom (1944) Hayek tuomitsi suunnitelmatalouden kuvaamalla taloutta kehittyväksi ja itsejärjestyväksi systeemiksi [ks. Mandeville; Smith; Kolmogorov ja Chaitin; Habermas]. Puhuessaan ’paikallisesta tiedosta’ artikkelissa The use of knowledge in society
(1945273 ) hän aloitti hiljaisen tiedon [ks. Locke; Mandeville] modernin tutkimuksen [ks. Turing;
Simon ja Arrow; implisiittisestä muistista, ks. Cajal ja Sherrington; Kandel ja Tulving]. Tällä
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on yhteyksiä resurssiteoreettiseen strategia-ajatteluun (ks. alla). Tässäkin Hayek korosti markkinoiden hintamekanismin tärkeyttä tiedon luojana [ks. Mill; Simon ja Arrow]; älykkyyttä voi
institutionalisoida [ks. Mandeville; Piaget; Renfrew ja Knight].
• Hiljainen tieto liittyy strategian toteuttamiseen, koska oikeanlaisen tietotaidon siirtäminen
yrityksestä toiseen voi olla sen takia vaikeaa. Varhaiset ’teknologiakylät’ [ks. Marshall] ovat
esimerkkejä myös em. innovaatioekosysteemeistä.
• Siinä missä Hayek korosti vapautta tienä vaurauteen myös kehittyvissä maissa, Myrdalin
mukaan ”lukutaidoton ja apaattinen” väestö ei saa mitään aikaiseksi ilman valtiovallan
pakottavaa kättä.
– Myrdal loi myös teoriaa polarisoituvasta aluekehityksestä (Economic Theory and Underdeveloped Regions, 1957).
• Yksittäinen ihminen hallitsee vain häviävän pienen osan kaikesta olemassa olevasta tiedosta
[ks. Kropotkin]. Juuri tämän takia asiantuntijoiden tarve kasvaa koko ajan [ks. Weber].
Leonard E. Read (1898-1983) esitti esimerkin lyijykynästä (I, Pencil, 1958274 ).
– Hayek: ”Civilisation rests on the fact that we all benefit from knowledge which we do
not possess”.
Edward H. Chamberlinin (1899-1967) teoria epätäydellisestä kilpailusta perustui tuotedifferointiin ja kuluttajien heterogeenisiin preferensseihin (The Theory of Monopolistic Competition,
1933). Kun esim. muotivaatteet kilpailevat enemmän tavaramerkeillä [ks. Burke] kuin hinnalla, markkinointi on tärkeää [mainonnasta, ks. Locke]. Toisaalta esim. menestyskirjan kustantajalla on ’monopoli’ tuotteeseen. Uusilla tuottajilla ei kuitenkaan ole esteitä markkinoille pääsylle
[ristikkäiskaupasta, ks. Fisher ja Keynes; Buchanan]. Ludwig von Misesin (1881-1973) mukaan
markkinatalouden ohjaksissa ovat kuluttajat (Bureaucracy, 1944). Kuluttajajärjestöjen boikotit
ovat mahdollisia tavaramerkkien ja brändien [ks. Burke; Veblen] ansiosta. Brändi, jossa yhdistyy
teoista kehittyvä maine ja itse luotu imago, luo identiteettiä.
• Asiakkaiden jakamista eri tavoin käsiteltäviin ryhmiin kutsutaan segmentoinniksi [ks. Mill].
• Mainonnan villiintyminen johti myös kuluttajansuojan kehitykseen. Mainostoimistot alkoivat tutkia mainonnan vaikutuksia mielipidekyselyillä [ks. Fisher ja Keynes]. Sosiaalipsykologiassa tutkittiin mm. julkisuuden henkilöiden käyttöä mainonnassa [ks. Lewin ja Heider].
– Vance O. Packardin (1914-1996) teos The Hidden Persuaders (1957) käsitteli subliminaalista viestintää mainonnassa. Ilmiö vaikuttaa yhtä uskottavalta kuin aivopesu
[ks. Watson]. Mainonnan vaikuttavuutta haetaan nykyisin aivan erilaisista asioista
[ks. Torvalds].
– Televisiosarja Mad Men (2007-2015) sijoittui 1960-luvun mainostoimistoon.
• Brändäys mahdollistaa pitkän aikavälin suhteet eli kuluttajauskollisuuden (engl. relationship marketing), jossa ei tarvitse — eikä kannata — hakea liian ahneesti lyhyen tähtäimen
voittoja. Tässä on kyse luottamuksesta [ks. Kahneman ja Thaler; Sperber ja Boyer].
– Tavaramerkit toimivat vastaavasti markkinoilla laadun varmistuksen apuvälineinä ilman suurempia intohimojakin.
– Voi myös syntyä enemmän tai vähemmän fanaattisia tiettyyn brändiin hurahtaneita
fanboy-yksilöitä ja kokonaisia ’heimoja’ (engl. tribal marketing). Apple-uskovaiset ovat
tästä esimerkki. Kuluttajien laumakäyttäytymistä hyödyntävä markkinointi (herd marketing) on oma lajinsa.
Markkinoiden merkityksen (jossain määrin) hyväksyneet sosialistit yrittivät kehittää markkinasosialismia [engl. market socialism, ks. Kropotkin]. Oskar R. Lange (1904-1965) mainitaan usein
suuntauksen isänä (On the economic theory of socialism, 1936-37275 ). Tosin Fred M. Taylor (18551932) oli käsitellyt asiaa jo artikkelissa The guidance of production in a socialist state (1929276 ).
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Kolmas alan tutkija oli Abba P. Lerner (1903-1982) artikkelilla Theory and practice in socialist
economics (1938277 ).
• Teoksessa Introduction to Economic Cybernetics (1965) Lange kehitti talouskybernetiikkaa
[ks. Shannon ja Wiener] eli sosiologista järjestelmäteoriaa [ks. Parsons; Habermas].
• On spekuloitu myös tietokoneavusteisella suunnitelmataloudella [ks. Daniel Bell].
Hayekin usko muutoksen tärkeyteen näkyy myös teoksessa The Constitution of Liberty (1960),
jossa hän korosti enemmän hyvinvointiyhteiskuntaa kuin -valtiota [ks. Mill; North]. Vaikka sitä
on pidetty libertarismin [ks. Kropotkin; Fisher ja Keynes; Rawls] perusteoksena, Hayek piti
itseään perinteisenä liberaalina.
• Hayekin ajattelu ei ollut yhtä radikaalia kuin esim. Ayn Randin (1905-1982), jonka tunnetuimmat teokset ovat The Fountainhead (1943) ja Kun maailma järkkyi (Atlas Shrugged, 1957). Tässä jyrkässä ajattelussa julkisen vallan häiriöistä pääsee eroon hävittämällä
julkinen valta, ei institutionaalisen kehityksen kautta. Kommunismissa markkinahäiriöistä
päästiin eroon luopumalla markkinoista.
Hayek pohti oikeuden [ks. Hammurabi; Solon] käsitettä (Law, Legistlation and Liberty, Vols 13, 1973, 1976, 1979) ja asetti itsejärjestäytymisen eli tapojen kautta syntyneen lain (engl. law)
poliitikkojen kirjoittaman positiivisen [ks. Bentham] lain (legistlation) edelle [vrt. Aristoteles;
Zenon ja Khrysippos; Cicero; Tuomas; Grotius]. Positiivisen lain hän näki yrityksenä rationalisoida yhteiskuntaa tavalla, johon ihminen ei kykene erityisen hyvin. Nykyisin oikeusfilosofiassa
ei juuri suosita tapoihin tai ihmisluontoon (tai jumaliin) perustuvaa ajattelua, ja on selvää että
yhteiskunnan monimutkaistuessa tapoihin perustuva oikeus ei riitä. Hayekista legistlaation tuleekin olla joustavasti muuttuvaa, kuten englantilaisessa common law –perinteessä [ks. Magna
Carta]. Tapoihin perustuva laki päätyy nykyään ainakin osittain perustuslain puolelle [ks. Magna Carta; Locke; Burke], ja tällä rajoitetaan valtion valtaa [ks. Huntington ja Fukuyama]. Hayek
korosti tapoihin perustuvan lain kykyä yhdistää ihmisiä, mikä auttoi lakien sisäistämisessä [ks.
Hart ja Goffman].
• Myös lakeja säätävät elimet tuottavat lakeja vähitellen ympäristön muutosten mukana, ja
ero anglosaksiseen systeemiin ei ehkä ole niin suuri kuin Hayek epäili.
• Rangaistusten yleisestävä pelotevaikutus [ks. Platon; Bentham] muuttuu lain sisäistämisen
myötä välilliseksi [ks. Westermarck].
Strategisen johtamisen teoriassa [ks. myös Weber; Lewin ja Heider] organisaatio menestyy kilpailukykyisellä, esim. resurssit huomioivalla, liiketoimintamallilla, jota tukevat realistiset välitavoitteet. Yritysstrategia [toiminta-ajatuksesta ja liikeideasta, ks. Marshall] määrää esim. (1)
mitä tuotteita tai palveluja tuotetaan, (2) missä määrin käytetään kumppaneita ja alihankkijoita [verkottumisesta, ks. Marshall], ja (3) kilpaillaanko esim. laadulla vai hinnalla. Koska kyse on
paljolti asemoinnista suhteessa markkinoihin ja kilpailijoihin, tarvitaan myös organisaation kontingenssiteoriaa, jonka laajentuu kontekstiteoriaksi [ks. North]. Strategiassa kyse on tavoitteista,
ja taktiikka tarkoittaa toimeenpanon menetelmiä. Menestymiseen johtavia ja massasta erottavia
resursseja voi hakea esim. (1) tuotteista, so. designista [ks. Gesner ja Cesalpino; Veblen] ja/tai
tutkimuksesta ja tuotekehityksestä [ks. Edison], (2) organisaation tehokkuudesta tai (3) liikesuhteista ja yrityskuvasta. Näille on yhteistä aineettomuus; tiedon merkitys korostuu [ks. Simon ja
Arrow; Solow; Daniel Bell; Wolf ja Florida].
• Rahaa tarvitaan (1) liiketoiminnan aloittamiseen, (2) tuotekehitykseen ja (3) väliaikaisten
myynnin ongelmien ylittämiseen [käyttöpääomasta, ks. Malthus ja Ricardo].
• Joan Woodward (1916-1971) kehitti organisaatioiden tilannesidonnaisuutta korostavaa kontingenssiteoriaa (Management and Technology, 1958).
• Edith E. T. Penrose (1914-1996) kehitti resurssipohjaista johtajuusnäkymää (engl. resourcebased view, RBV) teoksessa The Theory of the Growth of the Firm (1959). Käsite ydinosaaminen syntyi tästä [ks. Wolf ja Florida].
277 Review
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Alihankinta ja ulkoistaminen ovat tapoja tehostaa toimintaa [ks. Taylor]. Syntyvä teollinen verkottuminen (engl. industrial network) luo skaalaetua [ks. Smith; Mill], joka on liitetty myös kaupunkeihin [ks. Simmel; Borlaug; Milgram] ja biologiaan [ks. Loewi]. Liikeyritys joka valmistaa
itse tarvitsemansa piirilevyt maksaa niistä paljon enemmän kappaleelta kuin teetättämällä niitä
alihankkijalla, joka valmistaa saman tyyppisiä piirilevyjä kymmenille tilaajille. Alihankkija ja sen
työntekijät ovat myös suojassa yksittäisen tilaajan konkurssilta, mikä parantaa yhteiskunnan resilienssiä. Taloudellisesti riittävän suuren tilaajamäärän saavuttaminen edellyttää verkottumisen
lisäksi globalisaatiota [ks. Fisher ja Keynes; Bhagwati].
• 1980-luvulla puhuttiin jo arvoketjuista. Globalisaatiolla on omat riskitekijänsä, jos esim.
jäädään riippuvaiseksi jostain yksittäisestä maasta (lue: Kiinasta). Tällaisiin ongelmiin voidaan vastata globalisaatiota peruuttamatta.
• Sopimusvalmistuksessa yritys tilaa keksimänsä tuotteen koko valmistuksen joltain teollisuusyritykseltä.
• Kaikki ulkoistaminen ei lisää tehokkuutta; taloudessa (kuten kaikessa muussakin) pitää
varoa muotivirtauksia.
Yhteistyön ja kilpailun välillä ei ole ristiriitaa [ks. Montesquieu; Smith; Herder ja Humboldt;
Malthus ja Ricardo; tieteeseen sovellettuna, ks. Merton; Landes]. Yhteistyö ilman kilpailua degeneroituu korruptioksi. Myös institutionalismissa [ks. Veblen; North] usein tehty jako yrityksen
sisäpuolisen (hierarkkinen ja yhteistyöhaluinen) ja ulkopuolisen maailman (anarkistinen kilpailu) välille on liian yksinkertaistava. (1) Yrityskoon kasvaessa sisäisten kustannusten minimointi
voi (Coasen teorian vastaisesti) tuottaa huonommin kuin innovatiivisuuteen kannustaminen sisäisellä kilpailulla, työhön liittyvillä joustoilla, jne. Henkilöstön keskinäisellä vuorovaikutuksella
on tärkeä merkitys, ja organisaation kulttuurilla näin jotain merkitystä. (2) Yritysten välillä ei
ole sotaa [ks. Clausewitz]. Merkittävä osa yritysten liikevaihdosta tulee keskinäisestä kaupasta
(ks. yllä). Lisäksi yritykset tekevät yhteistyötä jopa kilpaillussa kontekstissa, esim. standardeja
[ks. Brunel] ja siten uusia tuotteita luotaessa [insinöörien välisestä yhteistyöstä, ks. Marshall;
Torvalds].
• Ihmisten välistä vuorovaikutusta on jaettu (1) yhteistyöhön, (2) väkivallattomaan kilpailuun ja (3) aggressiiviseen [ks. Lorenz ja Tinbergen] konfliktiin [vrt. Fiske ja Harris]. Voidaan antaa ymmärtää, että samalla puhutaan moraalisesti (1) hyvästä, (2) vähemmän hyvästä ja (3) pahasta. Kuitenkin monopoleja vastustetaan juuri siksi, että ne rajoittavat
kilpailua, jolla on positiivisia vaikutuksia.
– Vaikka resursseja puolustava aggressio [ks. Boas ja Landtman] voi joskus olla elämässä
tarpeen, positiivista summapeliä ei väkivallalla saada.
• Kilpailun kieltävää yhteistyötä suosivat kaverikapitalistit (engl. crony capitalism), kommunistit ja järjestäytynyt rikollisuus [ks. North].
• Microsoftin takinkäännös internet-politiikassa on esimerkki sisäisestä kilpailusta: yritys
koostui yhden hierarkkisesti johdetun ison laivan sijaan laivastosta pienempiä aluksia, ja
osa oli jo kääntynyt itsenäisesti internetin hyödyntämisen suuntaan. Microsoft välttyi rankemmalta muutosjohtamiselta vapauksia (ja vastuita) antavan luottamusjohtamisen ansiosta.
– Vaarana on, että organisaatiokulttuurien tutkimuksessa selityksiä etsitään menestyvien yritysten henkilöstön omista käsityksistä vallitsevista mielialoista, johtamistavoista, jne. ottamatta huomioon halovaikutusta [ks. Maslow; Symons ja Buss]: tieto
menestyksestä vääristää näitä käsityksiä278 .
• Rubin [ks. Milgram]: ”[c]ompetition in a market economy is competition for the right to cooperate” (Emporiophobia (fear of markets): Cooperation or competition?, 2014279 ). Englannin kielessä tunnetaan uudissana ’coopetition’.

278 Rosenzweig
279 Southern

(2007)
Economic Journal, 80, 875-889, 2014

588

9.54

LUKU 9. MODERNISMI 1900-1960

Oswald Spengler 1880 - 1936 ja Arnold Joseph Toynbee 1889 - 1975

Kulttuurifilosofeja, joiden historialliset teoriat eivät ole satunnaisesta suosiosta huolimatta saaneet — eivätkä ansaitse saada — kestävää asemaa. Sekä Spengler että Toynbee keskittyivät yhteiskuntien ja sivilisaatioiden tuhoutumisen tutkimukseen [ks. Hammurabi; Ibn Khaldun; Renfrew ja Knight]. Samaan aikaan etenkin White [ks. Lévi-Strauss] jatkoi vakavampaa makrososiologisen [ks. Spencer ja Galton] evoluution tutkimusta. H. G. Wellsin (1866-1946) pohjusti
futurologiaa (tulevaisuuden tutkimusta) ja kaikkeudenhistoriaa (engl. Big History).
• Useimmat yhteiskuntien evoluutiolla spekuloineet teoriat ovat uskoneet edistykseen [ks.
Augustinus; Hegel; Marx; Spencer ja Galton; Childe; Parsons], vaikkakaan eivät yleensä
kestävin perustein. Vain yksi teoria yhdistää sivilisaation pelkästään rappioon [ks. Rousseau].
• Sivilisaatioihin ei lasketa päällikkökuntia [ks. Boas ja Landtman; Renfrew ja Knight]; tämä
rajaa esim. olmeekit [ks. Guan Zhong] alla olevasta listasta. Sivilisaatiostatusta edeltää
aina hyvin pitkä kulttuurivaihe.
Spengler näki kulttuurien kehityksen syklimäisenä [ks. Herodotos ja Thukydides]. Teoksessa Länsimaiden perikato (Untergang des Abendlandes, 1918-22) hän piti länsimaista sivilisaatiota tuhon
omana. Yhtenä syynä tähän hän piti luonnontieteitä, jotka olivat kulttuuriin ja historiaan sidottuja [ks. Kuhn; Foucault ja Derrida]. Spengler esitti, että tulossa oleva uudenlainen fysiikka
yhdistäisi ajatuksen ja hengen [järjen ajan loppumisesta, ks. myös Nietzsche].
• Luonnontieteen lisäksi myös teknologia [ks. Brunel; Heidegger] oli Spenglerille mörkö (Der
Mensch und die Technik, 1931).
• Jos länsimaisen kulttuurin laskee alkaneen ’barbaarien’ valtaantulosta keskiajan alussa,
iäksi saadaan n. 1500 vuotta; sitä voi siis pitää varsin elinvoimaisena.
– Toisaalta vaikka Rooman ’tuho’ [ks. Boëthius; Gibbon] oli sitä institutionaalisesti,
kulttuurisesti kyse oli paremmin notkahduksesta. Esim. länsimainen laki nojaa yhä
vahvasti roomalaiseen perinteeseen.
Spenglerin ajattelu sai paljon vastakaikua. Albert Schweitzerin (1875-1965) mukaan länsimainen
sivilisaatio oli kuolemassa, koska oli menettänyt eettisen perustansa, elämän suojelemisen (Kultur und Ethik, 1923). Syyttävän sormen hän osoitti mm. evoluutioteoriaan [ks. Darwin]. Uuden
ajan kulttuurihistoriassaan (Kulturgeschichte der Neuzeit, 1927-1931) Egon Friedell (1878-1938)
esitti, että rationalismi on modernille Euroopalle tyypillinen ”väliaikainen ennakkoluulo” joka on
syypää kaikkeen maailman pahaan. 1930-luvun aikana kehittynyt Frankfurtin koulukunta jatkoi
tästä [ks. Marcuse].
• Aatehistoriassa tutkitaan myös sellaista ajattelua, joka ei juonnu filosofiasta tai tieteestä
[ks. Collingwood].
Teoksessa A Study of History (1934-1961) Toynbee esitti, että sivilisaatioiden nousu on seurausta
ympäristön asettamien haasteiden kohtaamisesta, kun taas niiden tuhoutuminen johtuu kyvyttömyydestä vastata moraalisiin ja uskonnollisiin haasteisiin [kulttuuriekologiasta, ks. Lévi-Strauss].
• Tautien merkityksestä puhui Hans Zizsser (1878-1940) teoksessa Rats, Lice, and History
(1935).
Wellsin Anticipations of the Reaction of Mechanical and Scientific Progress upon Human Life
and Thought (1901) pohjusti futurologiaa. Vastaavasti teosta Historian ääriviivat (The Outline
of History, 1920) on ensimmäinen kaikkeudenhistorian esitys käsitellessään maapallon syntyä,
biologista evoluutiota, ihmisen kehitystä ja esihistoriaa, ja sen jälkeistäkin historiaa laajemmin
kuin yleensä länsimaissa oli tehty [ks. Carr]. A Study of History –teoksessaan Toynbee kehuu
jälkimmäistä.
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• ’Liberaalista fasismista’ puhuneen Wellsin mielestä fasisteissa oli ”jotain urheaa ja hyväntahtoista”, vaikka hän oli myös sosialisti [ks. Westermarck; Heidegger].
• Tieteiskirjailijana Wells käytti neljäntenä ulottuvuutena [ks. Holyoake; Riemann] sekä aikaa (Aikakone, 1895) että avaruutta (Näkymätön mies, 1897).
Varhaisten sivilisaatioiden synnyssä maataloudella [ks. Childe] oli keskeinen merkitys, vaikka
myös pronssi [ks. Hammurabi] auttoi [ks. Thomsen]. Tunnettuja sivilisaatioita ovat olleet
• Lähi-itä [ks. Hammurabi; Solon]
–
–
–
–
–
–
–
–

Uruk-kausi n. 4200-3000 eaa.
Sumerilainen dynastia n. 2900-2334 eaa.
Akkadin valtakunta n. 2350-2150 eaa.
Assyrian valtakunta n. 1813-1781 eaa.
Hammurabin babylonialainen valtakunta n. 1792-1650 eaa.
Heettiläisten valtakunta n. 1650-1185 eaa.
Assyrian valtakunta n. 911-612 eaa.
Persian valtakunta 612 eaa. - 628 jaa.

• Egypti [ks. Hammurabi]
–
–
–
–
–

Varhainen kausi 3200-2800 eaa.
Vanha valtakunta 2686-2134 eaa.
Keskivaltakunta 2030-1640 eaa.
Uusi valtakunta 1570-1070 eaa.
Myöhäiskausi 672-332 eaa.

• Intia, tarkemmin Indus-laakso [ks. Hammurabi]
– Harappa, huipussaan n. 2600-1900 eaa.
• Kiinan dynastiat [ks. Fu Hao; Guan Zhong; Xunzi ja Han Feizi; Su Song ja Shen Kuo;
Marco Polo; Mercator; Montesquieu]
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Xia 2070-1766 eaa.
Shang 1766-1045 eaa.
Zhou 1046-771 eaa.
Kevättä ja syksyä –-kausi 771-480 eaa.
Taistelevien läänitysvaltioiden kausi 481-221 eaa.
Qin 221-206 eaa.
Han 206 eaa. - 220 jaa.
Tang 618-907
Song 960-1279
Yuan 1279-1368
Ming 1368-1644
Qing 1644-1912

• Antiikki [ks. Hammurabi]
–
–
–
–

Minolaiset n. 2700-1490 eaa.
Mykeneläiset n. 1700-1200 eaa.
Kreikkalaiset n. 750-100 eaa.
Rooma n. 100 eaa.-450

• Antiikin perijät [ks. Justinianus; Muhammad; Regiomontanus]
– Bysantti 395-1453
– Islamilainen valtakunta n. 639-1258
– Osmanien valtakunta 1299-1923
• Meso-Amerikka, so. Keski-Amerikan pohjoisosa ja nyk. Meksiko [ks. Mercator]
– Sapoteekit n. 300 eaa.-700
– Teotihuacanit n. 150 eaa.-650
– Mayat, klassinen aika n. 250-900
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– Tolteekit n. 900-1200
– Atsteekit n. 1325-1521

• Etelä-Amerikka [ks. Mercator]
– Nazca n. 200 eaa.-650
∗ Nazcan ’linjat’ ovat vain yläilmoista näkyviä kalliopiirroksia, geoflyfejä.
– Moche n. 200-600
– Tiwanaku n. 375-1050
– Wari 600-1000
– Chimor n. 1200-1470
– Inkat n. 1400-1535
Vaikka dynastioilla voi olla tarkasti määriteltävät alku- ja loppuvuodet, sivilisaatioilla ei ole.
Esim. minolaisen kulttuurin arvioidaan alkaneen nousunsa noin 3500 eaa. ja saavuttaneen kehittyneen kaupunkikulttuurin noin 2000 eaa. Näin yllä mainittu 2700 eaa. on arvio.

9.55

George Gamow 1904 - 1968

Tähtitieteilijä, joka kehitti maailmankaikkeuden alkuräjähdysteoriaa [ks. Einstein; ’Big Bang’
nimestä, ks. Hoyle]. Gamow liitti alkuräjähdykseen laajenemisen [ks. Hubble] lisäksi myös ’kosmisen evoluution’, joka seuraa lämpötilan laskua [vrt. Shannon ja Wiener]. Gamow esim. päätteli, että noin 100 sekunnin ikäisessä maailmankaikkeudessa muodostuisi deuteriumia [2 H, ks.
Rutherford] neutronien yhdistyessä protoneihin (The origin of elements and the separation of
galaxies, 1948280 ). Nk. αβγ –artikkelissa Ralph Alpherin (1921-2007) kanssa laskettiin reaktioiden jatkuessa syntyvän heliumin määrä vetyyn verrattuna (The origin of chemical elements,
1948281 ). Teoretisoitu tapahtumien kulku on saanut tukea kevyiden alkuaineiden pitoisuuksista,
kosmisesta taustasäteilystä, sekä esim. kvasaareista [ks. Penrose ja Hawking].
• Heliumilla (He) ja vedyllä (H) tarkoitetaan tässä atomiytimiä, sillä aine oli vielä kuumaa
plasmaa [ks. Lewis ja Langmuir] eli elektronit vapaita. Mainittu αβγ –artikkeli sai nimensä
siitä, että Gamow lisäsi — vitsinä — toiseksi tekijäksi Bethen: alfa-beta-gamma = AlpherBethe-Gamow.
• Inflaatioteoriat kurottavat kohti varhaisempia tapahtumia [ks. Guth ja Linde]. Jossain (varhaisessa) vaiheessa syntyivät myös nykyiset luonnon perusvuorovaikutukset; ensimmäisenä
erkani gravitaatio [ks. Newton; Einstein], sitten vahva voima [ks. Gell-Mann], ja lopuksi
jäljelle jäänyt sähköheikko voima [ks. Weinberg] jakaantui heikoksi voimaksi [ks. Fermi]
ja sähkömagnetismiksi [ks. Maxwell]. Myös meille tutut alkeishiukkaset syntyivät jälkimmäisessä vaiheessa. Gamow kumppaneineen eivät vielä tienneet kvarkeista [ks. Gell-Mann]
mitään.
• Vuonna 1928 Gamov selitti myös radioaktiivista alfa-säteilyä [ks. Rutherford]. Suurimassaisissa atomiytimissä hiukkaset voivat ’tunneloitua’ vahvan voiman vaikutusalueen ulkopuolelle, jolloin sähköinen poistovoima sinkoaa ne ulos ytimestä. Nukleonit muodostavat
mielellään pareja, ja nämä edelleen parien pareja: näin syntyy juuri alfahiukkasten säteily.
Tunneloituminen auttaa selittämään myös fuusiota [ks. Bethe]. Gamowilla oli pieni rooli
myös atomiytimien pisaramallin [ks. Fermi] kehittämisessä ja geneettisen koodin [ks. Crick
ja Watson] analysoimisessa.
Kevyiden alkuaineiden ytimet syntyivät alkuräjähdyksen jälkeen lämpötilan laskiessa tarpeeksi
n. 1-10 minuuttia alkuräjähdyksen jälkeen. Malli antaa teoreettisesti vedyn ja heliumin pitoisuuksiksi n. 77% ja n. 23%, mikä on voitu todentaa mittauksin. Vapaina epästabiilit neutronit
olivat nyt turvassa heliumytimien sisällä. Alkuräjähdyksessä syntyy myös pieniä määriä myös
litiumia. Myöhemmin kävi ilmi, että raskaampia aineita valmistuu vain tähdissä [ks. Hoyle].
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• Heliumin varhaista pitoisuutta tutkitaan kaasupilvistä, joiden ikä määritellään niissä esiintyvän hapen runsaudesta.
• Ensimmäiset tähdet [ks. Eddington] syntyivät n. 200 miljoonaa vuotta alkuräjähdyksen
jälkeen. Ensimmäiset Auringon kaltaiset tähdet syntyivät maailmankaikkeuden ollessa n.
miljardin vuoden ikäinen.
Ralph Alpher (1921-2007) ja toinen Gamovin oppilas, Robert Hermann (1914-1997), ennustivat,
että alkuräjähdyksestä olisi mitattavissa sen aiheuttama muutaman Kelvinin suuruinen kosminen taustasäteily (Evolution of the Universe, 1948282 ). Arno A. Penzias (s. 1933) ja Robert
W. Wilson (s. 1936), jotka löysivät tämän 2.725 K säteilyn (A measurement of excess antenna
temperature at 4080 Mc/s, 1965), jakoivat vuoden 1978 fysiikan Nobelin palkinnon. R. Bruce
Partridge ja David T. Wilkinson (1935-2002) osoittivat säteilyn olevan hämmästyttävänkin homogeenista (Isotropy and homogeneity of the universe from measurements of the cosmic microwave background, 1967283 ), mikä vaati selitystä [ks. Guth ja Linde]. Paul Richardson mittasi
säteilyn spektriä vuonna 1973, ja COBE (Cosmic Background Explorer) –satelliitin mittauksissa
1989 se todettiin täydellisen mustan kappaleen [ks. Planck] spektriksi.
• Kun lämpötila laski n. 4000 K asteeseen n. 380 000 vuotta alkuräjähdyksen jälkeen, elektronit liittyivät protoneihin ja syntyneessä sähköisesti neutraalissa ympäristössä sähkömagneettinen säteily pääsi etenemään: maailmankaikkeus muuttui läpinäkyväksi. Tämä lämpösäteily on viilentynyt nykyiseksi taustasäteilyksi miljardien vuosien saatossa.
• Vaikka molekyylien spektroskopinen tutkimus [ks. Rabi ja Purcell] oli paljastanut tähtien
välisten pilvien lämpötilaksi n. 2.4 K jo 1940-luvun alussa, taustalla olevaa kosmista taustasäteilyä ei vielä keksitty.
• Penzias ja Wilson pitivät mittaustulosta ensin antenniensa kohinana, ja kuultuaan sen
mahdollisesta merkityksestä Robert H. Dickelta (1916-1997) he totesivat ”olemme joko
nähneet linnunpaskaa tai maailmankaikkeuden luomisen”. Dicke ja Jim Peebles (s. 1935,
fysiikan Nobel 2019) olivat omassa tulkinnassaan varmempia (Cosmic black-body radiation,
1965).
• COBE:n mittaukset paljastivat Linnunradan liikkeen taustasäteilyn suhteen, ja näin syntyi
uusi ’lepokoordinaatisto’, jonka suhteen Linnunratakin on liikkeessä [ks. Alvarez].
Varhaisen maailmankaikkeuden on osoitettu olleen erilaisen kuin nykyisen; esim. kaikki kvasaarit [ks. Penrose ja Hawking] ovat hyvin vanhoja. Tällainen kehitys on vaikea selittää muuten
kuin olettamalla maailmankaikkeudella olevan alkuhetken. Uusimmat laajenemisesta johdetut
tulokset antavat maailmankaikkeuden iäksi 13.72 miljardia vuotta. Hubblen virheelliset arviot
johtuivat esim. kefeidien kalibroinnista, jota Baade [ks. Hess] korjasi vuonna 1952.
• Laajenemisvauhti on noin seitsemän millimetrin tuhannesosaa kilometrille sadassa vuodessa, mutta kiihtyvä [ks. Guth ja Linde].
Myös yön pimeyttä on pidetty todisteena alkuräjähdykselle. Vuonna 1823 Heinrich Wilhelm
Matthias Olbers (1758-1840) oli herättänyt henkiin kysymyksen, miksi yötaivas on pimeä [ks.
Zenon ja Khrysippos; Gilbert]; alettiin puhua Olbersin paradoksista. Olbersin mukaan syypää
oli avaruuden ’pöly’ [ks. Rabi ja Purcell]. Kuitenkin myös se alkaisi kuumetessaan säteillä. Oikea
selitys on maailmankaikkeuden laajeneminen ja valon rajallinen nopeus: kaikkien tähtien valo ei
ole saavuttanut, eikä välttämättä koskaan saavuta, maapalloa. Jo Edgar Allan Poe [ks. Agassiz
ja Croll] oli arvellut, että syynä on maailmankaikkeuden rajallinen ikä.

9.56

Alan Mathison Turing 1912 - 1954

Matemaatikko, joka kehitti mm. tietokoneita [ks. Babbage], tekoälyä [engl. artificial intelligence,
AI, ks. Simon ja Arrow], konnektionismia [ks. Minsky ja Pearl] ja matemaattista biologiaa [ks.
282 Nature,
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Fibonacci; Goethe]. Boolen algebra [ks. Boole] liitettiin mekaanisiin järjestelmiin vuonna 1937
[ks. Shannon ja Wiener].
• Percy E. Ludgate (1883-1922) oli käsitellyt laskennan automatisointia artikkelissa On a
proposed analytical machine (1909284 ).
• Vuonna 1934 Konrad Zuse (1910-1995) yhdisti lukujen binaariesityksen reikäkortteihin [ks.
Bjerknes ja Richardson]. Hänen Z3 vuodelta 1941 oli ensimmäinen sähkömekaanisia releitä
[ks. Ampère] hyödyntävä (alkeellinen) tietokone.
– Teoksessa Rechnender Raum (1969) Zuse esitti, että maailmankaikkeus itsessään olisi
eräänlainen tietokone [vrt. Penrose ja Hawking].
Artikkelissa On computable numbers (1937285 ) Turing hahmotteli nimeään kantavan koneen periaatteen, jossa rajoitetulla määrällä erilaisia peruselementtejä voitiin muodostaa kaikki matemaattiset operaatiot. Paitsi että algoritmin [ks. Eukleides; Eratosthenes; Khwarizmi] käsite tuli
määriteltyä aikaisempaa tarkemmin, työssä esitetyn laskettavuuden Churchin-Turingin teesin
mukaan ongelma, jota ei voida ratkaista Turingin koneella, ei ole ratkaistavissa millään koneella
[ks. Gödel ja Tarski].
• Alaotsikon with an application to the Entscheidungsproblem mukaisesti artikkeli tarkasteli
[Hilbertin esittämää] ratkaisuongelmaa, jota myös Alonzo Church (1903-1995) oli käsitellyt
vuonna 1934. Informaatioteoriaan [ks. Shannon ja Wiener] yhdistettynä tuloksista syntyi
kompleksisuusteoria [ks. Kolmogorov ja Chaitin]. Puhutaan myös systeemiteorioista, joihin
Turing vaikutti suoremminkin (ks. alla).
• Vaikka laskijoita ja tietokoneita tultiin kehittämään molemmin puolin Atlanttia samanaikaisesti, teoreettisella tasolla Turing — joka oli britti — pohjusti kaikkea myöhempää
kehitystä.
Warren S. McCulloch (1898-1972) ja Walter H. Pitts (1923-1969) kehittivät kognitiivista psykologiaa [ks. Piaget; Sellars; Simon ja Arrow; Chomsky] ja hermoverkkojen [ks. Cajal ja Sherrington]
matematiikkaa (A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity, 1943286 ). Tämä
työ vaikutti jopa tietokoneiden kehitykseen [ks. von Neumann]. Teoksessa The Nature of Explanation (1943) Kenneth Craik (1914-1945) esitti, että mieli rakentaa maailmasta eloonjäämisen
kannalta relevantteja malleja [ks. Kant; Helmholtz; Cajal ja Sherrington; Watson] ja Tolman [ks.
Watson] lanseerasi termin ’kognitiivinen kartta’. Teoksessa Organization of Behaviour (1949) Donald O. Hebb (1904-1985) esitti, että aivot luovat käsitteitä hajautettuina neuroniyhdistelminä
(engl. neural assembly) [ks. Quine; Kandel ja Tulving]. Tätä kuvaamaan hän otti käyttöön termin konnektionismi. Turing kiinnostui asiasta tekoälyn myötä (ks. alla). Kognitiivisten tieteiden
[ks. Sellars] myötä behaviorismin [ks. Watson] aikakausi läheni loppuaan.
• Pittsin ja McCullochin How we know universals: The perception of auditory and visual forms
(1947287 ) on alan klassikko, samoin kuin Jerome Y. Lettvinin (1920-2011), Maturanan [ks.
Kolmogorov ja Chaitin] ja McCullochin ja Pittsin artikkeli What the frog’s eye tells the
frog’s brain (1959288 ).
• Synapsien voimakkuudella ymmärrettiin olevan merkitystä oppimisessa ja muistamisessa
[ks. Cajal ja Sherrington]. Jerzy Kornorski (1903-1973) modernisoi tätä ajatusta ja puhui
aivojen plastisuudesta (Conditioned Reflexes and Neuron Organization, 1948). Tätäkin
oli tosin jo ennakoitu [ks. James]. Hebbin säännön mukaan ”cells that fire together wire
together”.
• Hebbin opettaja Karl S. Lashley (1890-1958) ei löytänyt yksittäisiä muistijälkiä (engrammeja) aivoista (In Search of the Engram, 1950). Konnektionismi selittää tätä.
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– Lashley oli tärkeässä osassa siirryttäessä kohti kognitiivisempaa psykologiaa. Hän mm
esitti, että ihmiskieltä tukevat aivojen rakenteet ovat kehittyneet liikesarjojen hallinnasta (The problem of serial order in behavior, 1951289 ).
• Fysikaalisen ympäristön kartoista [ks. myös Lorenz ja Tinbergen; Leslie ja Baron-Cohen]
tuli tärkeä aihe muistin tutkimuksessa [ks. Kandel ja Tulving]. ’Kartoitus’ voidaan ymmärtää myös abstraktimpien mallien [ks. von Neumann] käytöksi.
Toisessa maailmansodassa Turingin kehittämillä Bombes-koneilla purettiin saksalaisten salakirjoitusjärjestelmää, Enigmaa [ks. Polybios; Viète; Francis Bacon; Daniel Bell]. Menetelmä hyödynsi Bayesin teoriaa [ks. Bernoulli ja Bayes; Laplace], jota oli käytetty vain vähän [ks. Fisher
ja Keynes]: akateeminen tilastotiede suosi todennäköisyyden tilastollista tulkinta [ks. Laplace;
Mill; Wright, Fisher ja Haldane]. Koneet olivat vielä laskimia, eivät yleiskäyttöisiä tietokoneita.
Tämä päti myös Tommy Flowersin (1905-1998) ja Bill Tutten (1917-2002) Colossus-koneisiin,
joista ensimmäinen aloitti saksalaisten ’Tunny’-koodien purun 1943. Kaikki tämä sodanaikainen
työ jäi vuosikymmeniksi salaiseksi.
• Colossuksissa releet korvattiin tyhjiöputkilla [ks. Hertz], joita oli 1500 kappaletta. Amerikkalaisten vastaavassa koneessa pari vuotta myöhemmin niitä jo paljon enemmän [ks. von
Neumann].
• Radio-ohjattuja [ks. Hertz] torpedoja oli helppo häiritä, ja Hedy Lamarr (1914-2000) ehdotti avuksi taajuushyppelyä. Vaikka hän patentoi keksintönsä (engl. secret communication
system) työtoverinsa kanssa 1942, käyttöön sen parannettu versio tuli vasta 1962. Nykyään
hajaspektritekniikkaa käytetään laajasti langattomassa tiedonsiirrossa.
Turingin NPL:n ACE-raportti Proposed electronic calculator (1946290 ) määritteli useampia teknisiä ideoita kuin hieman aikaisempi amerikkalainen raportti [ks. von Neumann]. Turing käsitteli mm. muistin luomista katodisädeputkien avulla ja ohjelmointia [ks. Frege; Gödel ja Tarski;
Simon ja Arrow], sekä puolusti hajautettua arkkitehtuuria. Molemmat raportit määrittelivät
saman modernin tietokoneen ehdon: ohjelman on sijaittava samassa muistissa datan kanssa,
ei erillisellä ja hitaalla medialla. ACE oli vain yksi kolmesta brittiläisestä tietokoneprojektista;
Baby-koneeseen F.C. (Freddie) Williams (1911-1977) oli toteuttanut Turingin ehdottaman muistin, mutta oli toisaalta rakentanut koneen (amerikkalaisen mallin mukaan) erillisen suorittimen
ympärille. Kaupalliset tietokoneet tulivat myyntiin käytännössä samaan aikaan 1951 Englannissa
että Yhdysvalloissa. Brittien Ferranti Mark I oli kehitetty Babyn pohjalta.
• Williams ja Tom Kilburn (1921-2001) julkaisivat ensimmäiset tulokset artikkelissa Electronic digital computer (1948291 ).
• Vaikka myös puolijohteet [ks. Bardeen ja Townes] olivat kehittymässä, ne vaikuttivat tietokoneisiin vasta paljon myöhemmin.
Esitelmässä Lecture on the Automatic Computing Engine (1947) Turing spekuloi tietoverkoilla:
”It would be quite possible to arrange to control a distant computer by means of a telephone
line”. Hän ei ollut ensimmäinen. Kirjastotieteilijä [ks. Galileo] ja informaatiotutkija Paul Otlet
(1868-1944) oli jo puhunut informaatiota tuottavista ja jalostavista tietoverkoista (Traité de Dokumentation, 1934). Vuonna 1937 Vannevar Bush (1890-1974) esitti (melko varmasti Otletista
tietämättä) samansuuntaisia ajatuksia ja yhdisti ne spekulaatioihin henkilökohtaisista tietokoneista. Pian sosiologitkin kiinnostuivat asiasta [ks. Daniel Bell]. Otlet ja Bush ennakoivat myös
merkityksiin perustuvaa semanttista linkitystä [hypertekstistä, ks. Daniel Bell; Torvalds].
• Turing oli myös kiinnostunut paranormaalista tiedonvälityksestä, telepatiasta [vrt. Holyoake; Hertz]. Lausahdus ”the statistical evidence, at least for telepathy, is overwhelming”
viittasi Samuel G. Soaliin (1889-1975), joka oli väärentänyt tutkimustuloksiaan [ks. Merton].
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NPL-raportti Intelligent machines (1948) oli varhainen tekoälyn manifesti. Siinä Turing spekuloi
tietokoneella, joka rakentuisi konnektionistisesti keinotekoisista hermosoluista, ja koneoppimisella, joka hyödyntäisi geneettisiä algoritmeja [ks. Simon ja Arrow; Minsky ja Pearl]. Artikkelissa
Computing machinery and intelligence (1950292 ) hän spekuloi erehdysten kautta oppivalla ’konelapsella’ [keksimisen logiikasta, ks. Herschel ja Whewell; Peirce; Hintikka]. Turing kehitti myös
satunnaislukujen generointia tukeakseen luovaa älykkyyttä. Frank Rosenblatt (1928-1971) oli
konnektionistisen koneoppimisen pioneereja; esim. The Perceptron: a probabilistic model for information storage and organisation in the brain (1958293 ). Hän tutki mm. hahmontunnistusta ja
-luokittelua alkeispiirteiden avulla.
• Varhaiset konnektionistiset mallit olivat kaksitasoisia, mutta jo Rosenblatt käynnisti piilokerrosten tutkimuksen [ks. Minsky ja Pearl].
• Arthur L. Samuel (1901-1990) otti käyttöön termin koneoppiminen (engl. machine learning)
tammi-lautapeliä käsittelevässä artikkelissa vuonna 1959. Turing itse tutki shakkipeliä [ks.
Kungfutse ja Mozi].
• Myöhemmin esitettiin, että oppiva kone voisi myös kehittää omaa arkkitehtuuriaan (engl.
seed AI); tällä on erityistä merkitystä itsekopioituvien koneiden tapauksessa [ks. von Neumann].
Bombes-projektissa Turing oli oppinut, että älykkyyteen [ks. Piaget] liittyy heuristiikkoja [ks.
Simon ja Arrow; Minsky ja Pearl] — esim. analogioita [ks. Peirce]. Teoksessa Ratkaisemisen taito
(How to Solve It, 1945) George Pólya (1887-1985) tutki matematiikassa käytettyjä heuristiikkoja. Evelyn Fixin (1904-1965) ja Joseph L. Hodgesin (1922-2000) lähimmän naapurin (engl.
nearest-neighbor) algoritmi oli askel kohti analogiaa hyödyntävää koneoppimista (Discriminatory analysis. Nonparametric discrimination: Consistency properties, 1951294 ). Analogiat ovat
esittäviä malleja [ks. von Neumann].
• Matemaatikkojen laskettavuuden ’ylittävä’ intuitio [luovuus, ks. Maslow; Simon ja Arrow]
on ymmärrettävä vain kyvyttömyytenä tiedostaa niissä käytettyjä riskialttiita heuristisia
algoritmeja [kognitiivisesta alitajunnasta, ks. Leibniz; Helmholtz; Wundt; James; Poincaré;
Piaget; Penfield ja Sperry].
• Vuonna 1956 Genrich Altshuller (1926-1998) julkaisi venäjänkielisen artikkelin ’kekseliään
ongelmanratkaisun tieteestä’ (TRIZ). Matematiikan sijaan hän keskittyi insinööritieteisiin.
Vuoden 1979 teos käännettiin englanniksi nimellä Creativity as an Exact Science (1984).
• Mallit olivat intentionaalisia [ks. Frege] käsitteitä; X:lle A* on malli A:sta, jos X voi käyttää A*:ta vastatakseen A:ta koskeviin kysymyksiin. Joidenkin mukaan mallit kilpailevat
representaatioiden [ks. Piaget] kanssa.
Vuoden 1950 artikkelissa Turing määritteli nykyään nimeään kantavan testin, jossa tekstiviesteillä arvioidaan, kumpi kahdesta keskustelukumppanista on kone ja kumpi ihminen. Hän korosti,
että arviot kohteen älykkyydestä määräytyvät yhtä paljon arvioijasta kuin kohteesta. Turing ei
pitänyt ihmistä huiputtavaa konetta itsestään selvyytenä: ilman ulkoisen maailman kanssa vuorovaikuttavaa kehoa tekoälyn ohjelmointi voi olla jopa mahdotonta [ks. Damasio]. Spekulaatiot
oppivista systeemeistä liittyvät tähän.
• Kokemuksen luomaa ja vaikeasti välitettävää hiljaista tietoa tutkittiin jo taloustieteessä
[ks. Schumpeter ja Hayek; Simon ja Arrow].
D’Arcy Wentworth Thompson [ks. Morgan] oli korostanut fysiikan ja kemian merkitystä biologialle, ja genetiikan [ks. Wright, Fisher ja Haldane] lisäksi matematiikka oli otettu käyttöön
myös populaatioekologiassa [ks. Elton] ja sitä sivuavissa väestötieteessä [ks. Comte; Elton] ja
epidemiologiassa [ks. Fleming]. Artikkelissa The chemical basis of morphogenesis (1952295 ) Turing käsitteli esim. seepran raidoituksen ja leopardin täplityksen kehitystä, morfogeneesiä, ja puhui laajemminkin matemaattisesta alkionkehityksen [ks. Harvey; Buffon; Schleiden ja Schwann;
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Spencer ja Galton; Weismann] teoriasta, johon kemiallinen ympäristö oli jo liitetty [ks. Morgan;
myös Monod ja Jacob; Berg ja Gurdon; Dawkins]. Dynaamisten systeemien matematiikalla [ks.
Poincaré] alasta kehittyi systeemiteoria [ks. Shannon ja Wiener; Kolmogorov ja Chaitin].
• Boris Belousov (1983-1970) keksi 1950-luvulla kemiallisen koktailin, joka oskilloi keltaisen ja
värittömän tilan välillä. Kyse oli enemmän kemiallisesta ekosysteemistä kuin kemiallisesta
reaktiosta. Turing spekuloi juuri tämän kaltaisilla prosesseilla.

9.57

John von Neumann 1903 - 1957

Matemaatikko joka kehitti tietokoneita, tietokonesimulaatioita ja tekoälyä. Von Neumann laajensi päätösteoriaa [engl. decision theory, ks. Bernoulli ja Bayes; Fisher ja Keynes; Ramsey]
peliteoriaksi (game theory). Hän teki yhteistyötä mm. Stanislaw M. Ulamin (1909-1984) kanssa.
• Päätös- ja peliteoria muodostavat, yhdessä sosiaalisen [ks. Simon ja Arrow] ja julkisen [ks.
Buchanan] valinnan teoria kanssa, taloustieteen rationaalisen valinnan teorian.
• Lisäksi von Neumann aksiomatisoi kvanttimekaniikan [ks. Heisenberg ja Schrödinger] Hilbertin avaruuksien avulla (Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik, 1932).
Von Neumannin peliteoriaa laajensivat John F. Nash Jr. (1928-2015) ja Lloyd S. Shapley (19232016). Edellinen sai taloustieteen Nobelin palkinnon vuonna 1994, jälkimmäinen 2012.
• Nash jakoi palkinnonsa Harsányin [ks. Rawls] ja Reinhard Seltenin (1930-2016) kanssa,
Shapley Rothin [ks. Schelling ja Lewis] kanssa.
Perinteisessä päätösteoriassa pelikumppani muodostuu pelkästä ympäristöstä. Muut pelaajat
huomioidaan jos näiden käyttäytyminen on tilastollisesti määriteltävissä eli pelaajia koskeva epävarmuus on ei-strategista. Esim. maksimin-päätöskriteerillä huonoista valinnoista valitaan vähiten huono. Riskiaversiota [ks. Bernoulli ja Bayes] tuottava pessimismi on jopa mielen esiasetus
[ks. Berg ja Gurdon; Symons ja Buss].
• Strategista käyttäytymistä voidaan jopa pitää (mielenkiintoisen) elämän määritelmänä.
Leonard J. Savage (1917-1971) käsitteli päätösteoriaa teoksessa The Foundation of Statistics
(1954). Utiliteettifunktiota hyödynnettiin eri ihmisten ja kontekstin tuottamien erojen huomioimiseen entistä enemmän. Savage rajoitti rationaalisen valinnan riskin hallitsemiin ’pieniin maailmoihin’.
• ’Suuressa maailmassa’, jossa hallitsee riskin sijaan epävarmuus [ks. Fisher ja Keynes], tarvitaan Savagen mukaan intuitiivista heuristiikkaa [ks. Simon ja Arrow]. Rationaalisuus ei
kuitenkaan ole pelkästään tietoista [ks. Tooby ja Cosmides].
Jo Bernoulli oli psykologisoinut odotettua hyötyä utiliteettiteorian suuntaan. 1800-luvulla huomioitiin myös statuksen merkitys [ks. Veblen]. Artikkelissa The utility of wealth (1952296 ) Harry
M. Markowitz (s. 1927) osoitti yksilön varakkuushistorian vaikuttavan suhtautumiseen varakkuuden uusiin muutoksiin. Näin talouskasvukin sai uudenlaisen merkityksen [ks. Solow]. Markowitzin havainto inspiroi prospektiteoriaa, jossa puhutaan arvotusfunktiosta [ks. Kahneman ja
Thaler].
• Teoriallaan Markowitz paikkasi ongelman Savagen [ja Friedmanin, ks. Fisher ja Keynes]
artikkelissa The utility analysis of choices involving risks (1948297 ).
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Päätösteoriaa ja prospektiteoriaa voidaan myös täydentää kehittymässä olleella psykologisen signaalintunnistuksen teorialla [ks. Rabi ja Purcell].
Peliteoria [ks. Hobbes; Buffon; Hume; Ampère] on usean pelaajan päätösteoriaa, jossa pelaajien
valinnat vaikuttavat muiden palkkioihin; valinnat ovat strategisia. Von Neumann kehitti peliteoriaa jo 1920-luvulla, mutta erityisen tärkeäksi muodostui Oskar Morgensternin (1902-1977)
kanssa kirjoitettu Theory of Games and Economic Behavior (1944).
• Pelaajien keskinäinen riippuvuus on peliteorian ytimessä. Se vaikuttaa myös yksilöiden
preferensseihin, vaikkakaan ei täysin mielivaltaisesti [preferenssien evoluutiosta, ks. Becker].
• Voidaan erottaa deskriptiivinen teoria ja normatiivinen teoria, so. teoria ihmisten tosiasiallisesta päätöksenteosta ja teoria siitä minkälaisia valintoja pitäisi tehdä.
Peliteorialla on tutkittu miten yksilön valinnat luovat ryhmätason vaikutuksia [ks. Mill]. Von
Neumannin varhainen minimax-strategia rajoittui kahden pelaajan nollasummapeleihin, joissa
on aina voittaja ja häviäjä [vrt. Smith; Malthus ja Ricardo]. Artikkelissa Non-cooperative games
(1951298 ) Nash toi mukaan yhteiset intressit (engl. positive-sum game, win-win). Nashin nimeä
kantavassa tasapainotilassa jokaisen pelaajan strategia on paras vastaus muiden pelaajien strategioihin. Kertaluontoisen vangin dilemma –pelin ratkaisu löytyy vain sitoutumisesta [ks. Ramsey;
Schelling ja Lewis].
• Peliteoreettisesti alkeellisessa kivi, paperi ja sakset –pelissä pärjää satunnaistamalla valintansa. Sen tasapaino on eräänlainen pattitilanne (engl. outguessing standoff). Käytöksen
satunnaistaminen voi olla toimiva strategia joissain elämän kilpailutilanteissa [ks. Dunbar
ja Miller].
• Merrill Flood (1908-1991) ja Melvin Dresher (1911-1992) määrittelivät vangin dilemman
vuoden 1950 tienoilla, ja Albert W. Tucker (1905-1995) kehitti sitä edelleen. Vapaaehtoisen
dilemma (engl. volunteer’s dilemma) on toinen yksinkertainen peli [ks. Milgram].
– Vangin dilemma liittyy läheisesti julkishyödykkeiden tuottamiseen [ks. Mill; Fisher ja
Keynes] ja siten esim. yhteismaan [ks. Malthus ja Ricardo; North] ja vapaamatkustajan
[ks. Lewin ja Heider; Buchanan] ongelmiin.
Pelit tuottavat yhteistyötä toistuvina (engl. iterated game) tai organisoituina ja etenkin kun
pelaajien määrä kasvaa (multiplayer game). Toistuva vuorovaikutus tuo mukanaan vastavuoroisuuden [ks. Hume; Simon ja Arrow; Trivers], ja Tit-for-Tat –strategia toimiin vangin dilemma
–pelissä [ks. Hamilton ja Williams]. Pelejä organisoidaan myös normeilla [ks. Ötzi]. Koordinaatiopelit (coordination game) eivät vaadi sopimuksia [ks. Hart ja Goffman], mutta kooperatiiviset
pelit (cooperative game) vaativat [ks. Schelling ja Lewis]. Shapley esitti jälkimmäiseen liittyvän
Shapleyn arvon (A value for n-person games, 1953299 ). Lisäksi hän tutki mm. stokastisia pelejä
(Stochastic games, 1953300 ). Nobelin palkinto tuli markkinoiden suunnittelun, etenkin kohtaantoteorian, kehittämisestä 1960- ja 70-luvuilla [ks. Schelling ja Lewis].
• Vastavuoroisuudessa yksilöt voivat valita kenen kanssa tekevät yhteistyötä [ks. Trivers].
• Koordinaatiopeleissä on useita Nashin tasapainoja.
Näin Nashin tasapainoon päädytään usein (rationaalisen päättelyn sijaan) dynaamisessa prosessissa, joka askeltaa kohti korkeampia palkkioita. Esim. biologiassa sovelletaan evolutiivista
peliteoriaa [ks. Maynard Smith]. Taloustiede tuntee behavioristisen peliteorian [ks. Kahneman
ja Thaler]. On myös episteemistä peliteoriaa [ks. Boyd ja Richerson]. Peliteoriaa hyödynnettään
jopa filosofian merkitysteorioissa [ks. Hintikka]. Toimijuutta on pyritty siirtämään myös ryhmätasolle [ks. Sperber ja Boyer].
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• Behavioristista peliteoriaa käynnisti Maurice F. C. Allais’in (1911-2010; taloustieteen Nobel
1988) esittämällä nykyään nimeään kantavan paradoksin (Le comportement de l’homme
rationnel devant le risque: critique des postulats et axiomes de l’école américaine, 1953301 ).
Tieteessä mallit voidaan jakaa teoreettisiin ja esittäviin. (1) Tutkimus, joka tähän asti oli ollut
kokeellista ja/tai teoreettista, sai kolmannen muodon, simuloinnin eli teoreettiset matemaattiset
mallit, kun von Neumann ja Ulam kehittivät Monte Carlo –simulaatiota osana toisen maailmansodan atomipommiprojektia [ks. myös Lorenz ja Mandelbrot; Big datasta, ks. Torvalds]. (2)
Esittävät analogiset mallit [ks. Turing] voidaan jakaa edelleen konkreettisiin (esim. pienoismallit)
ja abstrakteihin (esim. Bohrin atomimalli).
• Tilastollista Monte Carlo –menetelmää on sovellettu esim. innovaatioiden diffuusioon [ks.
Cavalli-Sforza]. Yhdistämällä sitä Markovin ketjuihin [ks. Marshall] päästään koneoppimiseen [ks. Minsky ja Pearl].
• Myös esim. lääketieteelliset eläinkokeet perustuvat esittävyyteen. Analogiat lasketaan usein
induktiivisen logiikan alueeseen [ks. Aristoteles; Francis Bacon; Peirce].
Mm. simulaatioihin tarvittavan digitaalisen tietokoneen kehittämiseen von Neumann osallistui
McCullochin ja Pittsin [ks. Turing] ideoiden pohjalta. Merkittävää oli, että von Neumannin
konemallissa suoritin eli prosessori (engl. central processing unit, CPU) erotettiin muistista (First
draft of a report on the EDVAC, 1945302 ). Von Neumannin vuonna 1951 laskemisen aloittanutta
IASia pidetään jo tietokoneena. Postuumisti julkaistu The Computer and the Brain (1958) kehitti
konnektionistista mallia [ks. Turing; Minsky ja Pearl]; nykyään puhutaan neuromorfisista siruista.
• Sodanaikaiset koneet olivat vielä laskimia, ja niin oli myös J. Presper Eckertin (19191995) ja John. W. Mauchlyn (1907-1980) ENIAC, vaikka siinä oli jo 18 000 tyhjiöputkea.
Tämä amerikkalainen kone alkoi laskea vetypommin [ks. Bethe] ominaisuuksia vuonna
1945. UNIVAC I, ensimmäinen amerikkalainen kaupallinen tietokone, tuli myyntiin vuonna
1951. Tietokone kehittyi Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa hyvin samoihin aikoihin [vrt.
Turing].
• Grace Hopper (1906-1992) kehitti varhaisia ohjelmointikieliä [ks. Simon ja Arrow].
Von Neumann käsitteli itsekopioituvia automaatteja [ks. Lorenz ja Mandelbrot] artikkelissa Theory of self-reproducing automata (1966303 ); postuumin artikkelin toimitti Arthur W. Burks (19152008). Jo pelkkään automaattien kykyyn monistaa itseään on liitetty uhkakuvia [ks. Alvarez].
Von Neumannin muistokirjoituksessa vuonna 1958 Ulam kuvasi myös ystävänsä spekulaatioita
laajemman tekoälyn [ks. Turing; Simon ja Arrow] tulevasta vallankumouksesta [ks. Darwin], jonka jälkeen ”human affairs, as we know them, could not continue”. Vuonna 1965 Irving J. Good
(1916-2009) spekuloi itseään älykkäämpiä koneita suunnittelevilla koneilla [singulariteetista, ks.
Minsky ja Pearl].
• Burks, joka vaikutti myös em. tietokoneprojekteissa, jatkoi automaattien parissa.
• Maapallon ulkopuolinen älyllinen elämä [ks. Drake] voi olla paljolti AI-pohjaista.
Von Neumannin ja Ulamin soluautomaatit pohjustivat toimijapohjaista mallinnusta [ks. Shelling
ja Lewis], jossa metodologinen individualismi [ks. Mill; Weber; Elias; Simon ja Arrow], peliteoria ja mm. kompleksisuus [ks. Kolmogorov ja Chaitin] yhdistyvät tietokoneilla suoritettavaan
laskentaan.
• Parviäly [ks. Shannon ja Wiener] tuli robotiikkaan vuonna 1989 [ks. Kolmogorov ja Chaitin].

301 Econometrica,

21, 503–546, 1953
Report, Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania, 1945
303 IEEE Transactions on Neural Networks, 5, 3–14, 1966
302 Technical
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Jean-Paul Sartre 1905 - 1980

Eksistentialistisen filosofian [ks. Heidegger] edustaja. Sartre oli myös marxisti [ks. Marx]; osittain
samalta pohjalta syntyi myös Frankfurtin koulukunta [ks. Marcuse]. Hetken aikaa eksistentialismi
tuki ateismia [ks. Holyoake; Westermarck; Hirsi Ali] humanistisissa ja taiteellisissa piireissä.
• Merleau-Pontyn [ks. Husserl] ilmaisulla ’länsimainen marxismi’ tarkoitettiin opin oletettuja
humanistisia piirteitä. Ajattelun varhainen työ on György Lucácsin (1885-1971) Geschichte
und Klassenbewußtsein (1923).
• Luonnontieteen mukaan maailmankaikkeudella ei ole päämäärää tai merkitystä itsessään;
sen sijaan nykyhumanistit ovat korvanneet eksistentialismin ’henkisyydellä’.
Sartre oli esikuviensa [Kierkegaard; Nietzsche] kaltainen kirjallinen filosofi (”Helvetti on toiset
ihmiset”), jolle myönnettiin vuonna 1964 kirjallisuuden Nobelin palkinto; tunnetuin romaani Inho
(Nausea, 1938). Fenomenologian [ks. Husserl] innoittamana Sartre kehitti eksistentialismia esim.
teoksessa Oleminen ja olemattomuus (L’Être et le Néant, 1943). Eksistenssi edeltää essentiaa,
so. ihminen luo arvot, merkitykset ja elämän tarkoituksen omilla vapailla valinnoillaan, mistä on
seurauksena vastuu ja ahdistus [ks. myös Freud]. Toisaalta teoksen Saint Genet (1952) mukaan
yhteiskunta tuottaa rikollisia leimaamalla ihmisiä sellaisiksi [ks. Westermarck; Merton; Foucault
ja Derrida]. Sosiaalipsykologiassa tutkittiin kausaalista [ks. Hume; Mill] attribuutiota [ks. Lewin
ja Heider].
• Clark E. Moustakasin (1923-2012) mukaan sosiaalisen pääoman menetys [ks. Parsons] pakottaa ihmiset päättämään mihin he uskovat (Loneliness, 1961).
Voimakkaimmin vapaata tahtoa [ks. Zenon ja Khrysippos] korostetaan ontologisessa libertarianismissa [jopa Tuomaan mukaan harkinta rajoittaa vapautta]. Kieltäessään determinismin [ks.
Laplace] libertarianismi on inkompatibilistinen teoria. Esim. Roderick Chisholmin (1916-1999)
toimijakausaalisessa libertarianismissa toimijaa ei rajoita edes tämän psykologiset tilat: ”each
of us, when we act, is a prime mover unmoved” (Human Freedom and the Self, 1964). Tämä
on lähellä perinteistä voluntarismia [ks. Ockham; Descartes]. Eksistentialismi on lähempänä tapahtumakausaalista libertarianismia, jossa kompatibilistista [ks. Hobbes; Hume; James; Moore;
Dennett ja Millikan] teoriaa täydennetään joillakin toimintaan indeterministisesti vaikuttavilla
tapahtumilla. On myös ei-kausaalista libertarianismia.
• Taloustieteellinen libertarismi [ks. Kropotkin; Schumpeter ja Hayek] on eri asia.
• Inkompatibilistinen teoria voi myös hyväksyä determinismin ja kieltää vapaan tahdon [ks.
Spinoza].
• Chisholm ei itse ollut eksistentialisti. Hän oli mm. tietoteoreetikko ja kehitti kontrafaktuaalista kausaaliteoriaa [ks. Carnap].
• Ihmisen vapautta tutkittiin myös päätösteorioissa [ks. von Neumann].
Sartren marxilaisuus välittyy mm. teoksessa Critique de la raison dialectique (1960). Tunnettu
eksistentialisti oli myös vuonna 1957 kirjallisuuden Nobelin saanut Albert Camus (1913-1960),
joka kirjoitti teoksen Sivullinen (L’Étranger, 1942). Kollegoistaan poiketen hän kritisoi kommunistien ihmisoikeusrikkomuksia (L’Homme révolté, 1951). Vaikka Neuvostoliiton [ks. Fisher ja
Keynes] apu fasismin kukistamisessa oli tuonut sille sympatioita, vain ideologia selittää miksi
länsimainen älymystö ei myöntänyt ongelmien olemassaoloa vuosikymmeniin. Raymond Aron
(1905-1983) kutsuikin marxilaisuutta ”älymystön oopiumiksi” ja korosti — monien taloustieteilijöiden tavoin [ks. Sen] — länsimaisen vapauden merkitystä (L’Opium des intellectuels, 1955).
Kommunismi on säilynyt suosittuna länsimaisen älymystön parissa nykyaikaan asti [ks. Daniel
Bell].
• Neuvostoliitossa valtaan noussut Joseph Stalin (1879-1953; ”Luottamus hyvä, kontrolli parempi”) mm. tapatti (vähintään) 4 miljoonaa ukrainalaista nälkään vuosina 1932-1933.
Hänen kuolemansa vuonna 1953 helpotti elämää mutta ei estänyt Neuvostoliittoa kukistamasta Unkarin kansannousua tankein vuonna 1956.
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– Nälänhätä oli laajempaakin Venäjällä, mutta ainakin Ukrainan kohdalla se oli tarkoituksellista, ja puhutaan paitsi holodomorista niin myös kansanmurhasta.
• Suomi oli joutunut Neuvostoliiton etupiiriin [ks. Fisher ja Keynes] viimeistään vuoden
1948 YYA-sopimuksen myötä. Vuoden 1958-59 ’yöpakkasten’ aikana Neuvostoliitto painosti
epämieluisaksi näkemänsä Suomen hallituksen vaihtumaan, ja vuonna 1961 seurasi nk.
noottikriisi. Nämä johtivat suomettumisen aikaan [ks. Daniel Bell].
– Samalla 1950-luvun korpikommunismi muuntui urbaaniksi taistolaisuudeksi ja bilateraalinen idänkauppa korruptoi systeemiä [ks. Schumpeter ja Hayek].
• Vuonna 1949 Kiina oli siirtynut kommunismiin Mao Zedongin (1893-1976) johdolla. Läntiset naapurit Xinjiang (uiguurialue) ja Tiibet valloitettiin muutamassa vuodessa; Kiinasta
tuli jälleen imperiumi. Vuonna 1957 Kiinassa aloitettu Suuri harppaus johti lähes 40 miljoonaan ihmisen nälkäkuolemaan vuosina 1958-1961.
– Kiinan kansantasavalta, joka oli syntynyt Qing-dynastian [ks. Montesquieu] kaatuessa
vuonna 1912, kutistui Taiwanin saarelle.
• Teoksessa Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek ja Jean-Louis Margolin, Kommunismin musta kirja. Rikokset, terrori, sorto
(Le livre noir du communisme. Crimes, terreur et répression, 1997) kommunismin uhrien
määräksi arvioidaan 100 miljoonaa kuollutta.
– Kirja erehtyy väitteessä, että kommunismi olisi perustunut ’tieteisuskoon’ kansallissosialismin tapaan. Lysenkon [ks. Wright, Fisher ja Haldane] ’tieteen’ tapaan Stalin
toivoi voivansa muuttaa ihmistä oman järjestelmänsä mukaiseksi neuvostoihmiseksi:
hän rakensi kulttuurideterminististä, ei geneettistä, utopiaa [ks. Watson].
Tutkijatkaan eivät olleet immuuneja. Vuonna 1950 kommunismia kannattanut Klaus Fucks tunnusti välittäneensä ydinpommin [ks. Fermi] salat Neuvostoliitolle. Ei ole sattumaa, että Yhdysvalloissa koettiin vuosina 1947-1957 toinen Red Scare –kausi [ks. Fisher ja Keynes]; puhutaan
myös mccarthyismista. Vaikka fyysikoista näkyvimpänä uhrina on pidetty Manhattan-projektia
johtanutta Oppenheimeria [ks. Hoyle], tämä (1) oli valittu projektiin vuonna 1942 tiedetyistä
vasemmistokytköksistä huolimatta, ja (2) sai Enrico Fermi –palkinnon vuonna 1963. Oppenheimer menetti korkeimman turvallisuusluokituksensa 1953, koska vakoilun kiihtymisen vuoksi
valtiosalaisuuksia — jotka eivät kuulu ihmisoikeuksiin — rajoitettiin pienemmälle ihmisjoukolle.
• Yhdysvallat tarjoutui 1946 luopumaan ydinaseesta, johon sillä oli tuolloin monopoli, jos
jokin YK:n alainen järjestö saisi vallan ydinaseita koskevissa kysymyksissä. Tämä Baruchin
suunnitelma ei kelvannut Neuvostoliitolle [mm. Russell yritti välittää asiassa]. Kylmä sota
lännen ja idän välillä alkoi.
– Vuoden 1946 ”pitkässä sähkeessä” diplomaatti George F. Kennan (1904-2005) perusteli, miksi Neuvostoliiton valtapyrkimyksiä pitää alkaa padota diplomaattisin keinoin.
Termi kylmä sota tuli Lippmannin [ks. Weber] vuoden 1947 teoksen nimestä.
• Oppenheimerin veli, eräät ystävät ja naisystävät olivat kommunisteja, osa myös kommunistisen puolueen jäseniä. Hän tunnusti itse olleensa tekemisissä kommunistisen puolueen kanssa 1930-luvulla. Mikään näistä seikoista ei siis estänyt Oppenheimerin pääsyä
Manhattan-projektin johtoon.
• Enrico Fermi –palkinnon Oppenheimerille myönsi presidentti Kennedy ja luovutti — edeltäjänsä kuoleman jälkeen — presidentti Johnson.
• Suomessa kauhisteltiin vuonna 2017, kun Venäjän kansalaisilta haluttiin evätä pääsy Suomen armeijan ja rajavartiolaitoksen tehtäviin!
Sartre kannatti uusmarxilaista riippuvuusteoriaa (engl. dependency theory), jonka mukaan rikkaat maat ovat rikkaita vain koska riistävät köyhiä maita. Tässäkin Camus oli eri linjoilla [ks.
myös Parsons; North; Landes]. Prebischin-Singerin hypoteesin mukaan vaurauden kasvaessa korkean jalostusarvon hyödykkeiden kysyntä kasvaa nopeammin kuin — tyypillisesti kehittyvien
maiden — maataloustuotteiden ja luonnonvarojen kysyntä [ks. Locke]. Jälkimmäisten hintojen
lasku ei myöskään lisää niiden kysyntää. Lääke on tuottaa korkeamman jalostusasteen hyödykkeitä. Lisäksi ilman asianmukaisia varotoimia resursikirouskin iskee yhtä hyvin kehittyneisiin
kuin kehittyviin maihin [ks. North].
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• Raúl Prebisch (1901-1986) ja Hans Singer (1910-2006) julkistivat erilliset työnsä 1949,
mutta Prebisch kehitti ajatusta laajemmin.

9.59

Isidor Isaac Rabi 1898 - 1988 ja Edward Mills Purcell
1912 - 1997

Fyysikkoja, joiden työ liittyi hiukkasten spinin [ks. Uhlenbeck ja Goudsmit] synnyttämiin ilmiöihin. Näitä olivat atomien spektrien hyperhienorakenne, NMR-spektroskopia ja radioastronomia.
Rabille myönnettiin vuoden 1944 fysiikan Nobelin palkinto, ja Purcell sai omansa vuonna 1952.
Ilmiöiden selittäminen ei onnistunut ajan parhaalla teorialla [ks. Dirac], vaan tarvittiin uutta
kvanttikenttäteoriaa [ks. Feynman].
Rabi mittasi 1934-39 protonin ja deuteronin [raskaan vedyn ytimen, ks. Rutherford] magneettista
momenttia aikaisempaa tarkemmin. Vuonna 1945 hän esitti mahdollisuuden rakentaa menetelmäänsä perustuen myös atomikellon.
• Otto Sternille (1888-1969) myönnettiin vuoden 1943 fysiikan Nobelin palkinto protonin
magneettisen momentin varhaisista mittauksesta. Rabi kehitti Sternin-Gerlachin kokeeseen
perustuvaa menetelmää.
• Jerrold R. Zacharias (1905-1986) rakensi 1955 ensimmäisen 133 Cs:iin perustuvan atomikellon. Nykyään sekunti määritellään tähän perustuen.
Rabi työtovereineen havaitsi, että raskaan vedyn ytimen varausjakauma ei ollut symmetrinen
(An electrical quadrupole moment of the deuteron, 1939304 ). Havainnolla oli merkitystä ytimen
teoreettiselle mallintamiselle. Jo vuonna 1932 James H. Bartlett (1904-2000) oli havainnut, että ydinten stabiilius ei vähene lineaarisesti järjestysluvun [ks. Rutherford] kasvaessa; puhuttiin
’maagisista numeroista’. Pisaramallin [ks. Fermi] vastaisesti Bartlett ehdotti, että nukleonit olisivat atomiytimissä elektronien kaltaisissa kvanttitiloissa. Maria Goeppert-Mayer (1906-1972) ja
Hans Jensen (1907-1973) kehittivät 1940-luvun lopulla tähän ajatukseen perustuvaa kuorimallia,
ja saivat työstään fysiikan Nobelin palkinnon vuonna 1963.
• ’Maagisia ytimiä’ on alkuaineilla 2 He, 8 O, 20 Ca, 28 Ni, 50 Sn, 82 Pb,... Ilmiö selittää miksi
happi on maailmankaikkeuden (vedyn ja heliumin jälkeen) kolmanneksi yleisin alkuaine.
Myös esim. 92U on stabiilimpi kuin jotkut kevyemmät alkuaineet, ja ainetta Z=114 voisi
olla mahdollista luoda keinotekoisesti [ks. Fermi]. Goepper-Mayer selitti tiettyjen atomiytimien stabiiliuden niiden pallomaisella symmetrialla.
• Gammasäteily [ks. Rutherford] on seurausta ytimen kvantittuneiden energiatilojen virityksen laukeamisesta. Viritystila voi syntyä ytimen oman hiukkassäteilyn sivuvaikutuksena,
tai se voidaan tuottaa hiukkaspommituksen avulla.
• Aage N. Bohr (1922-2009) ja Ben R. Mottelson (s. 1926) kehittivät 1950-luvulla mallia, jossa
pisara- ja kuorimalleja yhdisteltiin; he jakoivat vuoden 1975 fysiikan Nobelin palkinnon
samanlaisia ajatuksia esittäneen L. James Rainwaterin (1917-1986) kanssa.
Robert Watson-Watt (1892-1973) ja Arnold F. Wilkins (1907-1985) rakensivat ensimmäisen toimivan tutkan jo vuonna 1935 [ks. Hertz]. Signaalin edestakainen kulkuaika kertoo kohteen, tyypillisesti lentokoneen, etäisyyden ja antennin asento suunnan. Toisen maailmansodan aikana Rabi oli mukana kehittämässä tätä teknologiaa. Ontelomagnetotronilla luodut mikroaallot, joita
voidaan pitää lyhyimpinä radioaaltoina [ks. Hertz], olivat yksi uudistus. Myöhemmin tutkaa on
käytetty myös ionosfäärin tutkimuksessa [ks. Lewis ja Langmuir], meteorologiassa [ks. Bjerknes
ja Richardson] ja radioastronomiassa.
• Tutkalähettimen sähkömagneettinen säteily teki tarkkailtavasta lentokoneesta radiolähettimen saattamalle sen metalliosien suhteellisen vapaat elektronit liikkeeseen.
304 Physical

Review, 55, 318, 1939

9.59. RABI JA PURCELL

601

• Tutka ei siis ollut sodan inspiroima keksintö, ja on syytä olettaa että moni sodanaikainen
keksintö olisi syntynyt ilman sotaa jopa nopeammin vapaassa kansainvälisessä yhteistyössä
ja kilpailussa [ks. Feynman].
• Sähkömagneettista säteilyä aallonpituusvälillä 1 mm - 1 m kutsutaan mikroaalloiksi; alue
jää siis infrapunasäteilyn [ks. Herschel] ja ’varsinaisten’ (tai muiden) radioaaltojen väliin.
Tutka inspiroi tutkimaan psykologista signaalintunnistusta [ks. Helmholtz; Wundt]. John A.
Swets (1928-2016) oli yksi SDT:n (engl. signal detection theory) pioneereja; varhainen artikkeli
jossa hän oli mukana oli A decision-making theory of visual detection (1954305 ). Kyse on päätösteoriasta, johon liittyvät myös rationaalinen valinta [ks. Bernoulli ja Bayes; von Neumann] ja
prospektiteoria [ks. Kahneman ja Thaler]. Tilastotieteessä nollahypoteesin testaus perustuu paljolti samalle matematiikalle; esim. signaalitunnistuksen herkkyyttä vastaa efektikoko [ks. Wright,
Fisher ja Haldane].
• Kohinaisessa ympäristössä väärällä signaalin tunnistamisen kriteerillä aito signaali jää havaitsematta tai kohina tulkitaan signaaliksi. Tilannetta helpottavat sekä mittalaitteen herkkyyden parantaminen että odotetun hyödyn teoria.
– Herkkyysajattelu voidaan liittää myös esim. oikeuslaitokseen [Blackstonen suhteesta,
ks. Bentham].
• Psykologista signaalintunnistusta pyritään myös integroimaan em. taloustieteellisen päätöksenteon muotoihin.
Vuonna 1945 Percy L. Spencer (1894-1970) huomasi mikroaaltojen kypsentävän ruokaa. Harry Stockman spekuloi radiotaajuisella etätunnistuksella (Communication by means of reflected power, 1948306 ). RFID (Radio Frequency Identification) –tunnisteet otettiin käyttöön 1980luvulla.
• Mikroaaltouunissa sähkömagneettiset mikroaallot saavat polarisoituneet [ks. van’t Hoff ja
Arrhenius] vesimolekyylit värähtelemään, ja syntyvä kitka tuottaa lämpöä.
• Tyypillinen RFID:in kuluttajasovellus on eläinten tunnisteet. Periaatteessa teknologia tarjoaisi tavan toteuttaa kassaton vähittäismyymälä ilman asiakkaan toimintaa analysoivaa
kameravalvontaa [viivakoodeista, ks. Bardeen ja Townes].
Rabi työtovereineen mittasi atomispektrien hyperhienorakennetta (The hyperfine structure of
atomic hydrogen and deuterium, 1947307 ). Sen taustalla on elektronien spinin vuorovaikutus
ytimen hiukkasten spinien kanssa. Vedyn säteilemä 21 cm:n spektriviiva (ks. alla) on esimerkki
tästä hienorakenteesta.
Purcell työtovereineen kehitti NMR (engl. nuclear magnetic resonance) –tekniikkaa (Resonance
absorption by nuclear magnetic moments in a solid, 1946308 ). Hän jakoi Nobelin palkinnon Felix
Blochin (1905-1983) kanssa; tämä oli päätynyt itsenäisesti samaan tulokseen [ks. myös Bethe].
• NMR-tutkimukseen liittyviä ovat Nobelin palkinnoista olleet myös vuonna 1991 ja 2002
kemian palkinnot ja vuoden 2003 lääketieteen palkinto [ks. Damasio].
Koska sähkömagneettinen säteily läpäisee maan ilmakehän parhaiten näkyvällä [ks. Young ja
Fresnel] ja radioaaltoalueella [ks. Hertz], radioastronomia avasi uuden ’ikkunan’ maailmankaikkeuteen. Radioaallot läpäisevät tähtienvälisen pölyn [ks. Oort ja Kuiper], joten niiden avulla
voidaan tutkia aikaisemmin osittain pimentoon jääneitä alueita. Purcell havainnoi ensimmäisenä
— yhdessä Harold I. Ewenin (1922-2015) kanssa ja Hendrik C. van de Hulstin (1918-2000) ehdotuksesta — tähtien välisten kaasunpilvien [ks. Poincaré] vetyä em. 21 cm:n alueella (Observation of a line in the galactic radio spectrum: Radiation from galactic hydrogen at 1,420 Mc./sec.,
305 Psychological
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308 Physical Review, 69, 37-38, 1946
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1951309 ). Esim. se, että voimakkaimmat radioalueen emissiot tulivat galaksien keskustojen sijaan
symmetrisesti niiden ulkopuolelta, oli pitkään selittämättä [ks. Penrose ja Hawking].
• Karl Guthe Jansky (1905-1950) teki ensimmäiset mittaukset aurinkokunnan ulkopuolelta
tulevasta radiosäteilystä (Radio waves from outside the solar system, 1933310 ).
• Vuonna 1940 Andrew McKellar (1910-1960) raportoi tähtienvälisen avaruuden pilvien [ks.
Poincaré; Oort ja Kuiper] molekyyleistä. Nämä optiselta ja UV-alueelta löydetyt CH, CH+
ja CN mahdollistivat pilvien lämpötilan laskemisen [ks. Gamow].
Radioalueelta ensimmäinen molekyyli, OH, löydettiin vuonna 1963, ja esim. NH3 1968. Etyylialkoholia, C2 H5 OH, löydettiin 1975, ja pian Sagan [ks. Drake] and Bishun Khare (1933-2013)
raportoivat toliineista (Tholins: organic chemistry of interstellar grains and gas, 1979311 ). Toliinia, so. ”abioottista, monimutkaista orgaanista mönjää”, on eräiden aurinkokunnan kuiden
(Europa, Titan) lisäksi laajemminkin avaruudessa.
• Orgaanisen aineen löytyminen on nostanut vanhan panspermia-ajatuksen [ks. van’t Hoff
ja Arrhenius] uudelleen esiin [ks. Hoyle] maapallon elämän synnyn [ks. Wright, Fisher ja
Haldane; Kolmogorov ja Chaitin; Maynard Smith] selittäjänä.
Tähtien välisen avaruuden baryoneista [ks. Fermi] koostuvasta normaalista materiasta — jota
on lähes yhtä paljon kuin materiaa on aurinkokunnissa — käytetään akronyymiä WHIM (engl.
Warm–Hot Intergalactic Medium). Osa siitä on ollut hyvin vaikeaa nähdä, vaikka kyse onkin eri
asiasta kuin pimeässä aineessa [ks. Hubble; Guth ja Linde].

9.60

Claude Gustave Lévi-Strauss 1908 - 2009

Kulttuuriantropologi, joka kehitti alansa strukturalistista [ks. Durkheim; Bahtin ja Jacobson]
suuntausta. Lévi-Strauss laajensi [Saussuren] semiotiikan käsittelemään tapoja ja instituutioita,
joiden takaa löytyy tiedostamattomia, kulttuurin tasolla kaikille yhteisiä [vrt. Tylor, Tarde ja
Baldwin] ajattelun rakenteita [ks. Schlegel ja Schelling; Freud; Jung]. Samaan aikaan vaikuttanut
Leslie A. White (1900-1975) oli ajan tärkein ’kulturologi’; tämä oli Whiten termi kulttuurin
[ks. Mandeville; Darwin; Tylor, Tarde ja Baldwin] ja makrososiologian [ks. Spencer ja Galton]
evoluutiolle.
• Strukturalismissa yksilöiden tietoisella toiminnalla on jopa vähemmän merkitystä kuin
funktionalistisessa antropologiassa [ks. Boas ja Landtman] ja sosiologiassa [ks. Parsons;
Merton].
Myytit [ks. Durkheim] olivat Lévi-Straussille tärkeitä. Yhteiskuntakin oli teksti [ks. Wittgenstein]
binäärikoodatulla logiikalla [ks. Habermas]. Teoksessa Sankarin tuhannet kasvot (The Hero with
a Thousand Faces, 1949) Joseph Campbell (1904-1987) postuloi monomyytin, so. universaalin
perusmyytin. Mircea Eliade (1907-1986) tulkitsi myytit imitaatioiksi maallista aikaa edeltävistä
pyhistä tapahtumista; teoksia esim. Pyhä ja profaani (Das Heilige und das Profane, 1957).
Samanismia [ks. Ötzi] Eliade tutki teoksessa Le Chamanisme et les techniques archaïques de
l’extase (1951).
• Campbell jalosti teoriaa draaman kolmesta näytöksestä [ks. Aristoteles; Priscianus]. Elokuvan puolella yksi moderni teos aiheesta on Syd(ney A.) Fieldin (1935-2013) Screenplay
(1979).
• Teoksessa La Mémoire collective (1950) Maurice Halbwachs (1877-1945) tutki kollektiivista
muistia [ks. Durkheim; Jung].

309 Nature,
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Eliade vähätteli esihistoriallista päihteiden [ks. Nietzsche] käyttöä samanismissa samalla tavalla
kuin Durkheim sosiaalisessa elämässä yleensä. Toisaalta esim. omaa (englantilaista) kulttuuriaan
tutkivien antropologien (ja sosiologien) ryhmittymän, Mass Observation, teossarjan osa The Pub
and the People (1943) korosti alkoholin yhteyttä sosiaalisuuteen [”No pub can simply be regarded
as a drinking shop”, ks. Penfield ja Sperry]. Robert J. Braidwood (1907-2003) et al. jopa esitti,
että ihmiskunta päätyi maatalouteen olutta valmistaakseen (Symposium: Did man once live by
beer alone?, 1953312 ). Tämä olut ennen leipää –teoria otetaan yhä vakavasti [ks. Renfrew ja
Knight].
• Esim. Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen tupakka oli vahvasti päihdyttävä. Usein siihen
myös lisättiin psykoaktiivisia aineita.
Paul Tillich (1886-1965) määritteli uskonnon syventymisenä ”perimmäiseen huolenaiheeseen”
(The Shaking of the Foundations, 1948). Huolenaiheet liittyvät etenkin kuolemaan, kärsimykseen
ja ihmisten itsekkyyteen. Vastaavasti Eliade korosti pyhyyden käsitettä [ks. Durkheim]. Ajateltiin, että sekä antropologien tutkimat uskonnot että itämaiset uskonnot [ks. Laozi ja Gautama]
poikkeavat liian paljon kristillisyydestä [ks. Jeesus] ja islamista [ks. Muhammad], jotta yliluonnollisen käyttö uskontojen määritelmässä olisi mahdollista. Perustelu ei kuitenkaan ole pätevä:
jo metsästäjä-keräilijöillä oli yliluonnolliset henkensä ja noitansa, ja itämaiset filosofiat sekoitettiin niistä syntyneisiin uskontoihin; vaikka edelliset saattoivat olla ateistisia [ks. Holyoake],
jälkimmäiset eivät ole. Uskontotiede onkin palauttanut uskontojen sisällön takaisin tutkimuksen
kohteeksi [ks. Sperber ja Boyer; Sanderson].
• Teoksessa Vom Ursprung und Ziel der Geschichte (1949) Jaspers [ks. Piaget] esitti, että
ihmiskunnan ”henkinen perusta” luotiin 800-200 eaa. ja kutsui tätä akseliajaksi [ks. Laozi
ja Gautama].
– Po. ajan yhtenäisen kehityksen olivat aikaisemmin huomanneet Peter Ernst von Lasaulx (1805-1861) ja Friedrich Viktor Strauß (1809-1899).
• Guy E. Swanson (1922-1995) osoitti, että korkeampia jumalia (engl. high gods) on jo osalla
metsästäjä-keräilijöitä (The Birth of the Gods, 1960). George Peter Murdock (1897-1985)
osoitti, että niitä on enemmän (ja ne ovat aktiivisempia) maatalousyhteisöissä (Ethnographic Atlas, 1967).
– Korkeampi jumala voi olla pelkkä luojajumala, mutta voi myös olla aktiivinen, joissain
tapauksissa myös kiinnostunut ihmisten moraalista. Myöhemmät jumalat [ks. Hammurabi; Hesiodos] olivat vahvempia, ja niiden jälkeen kehittyneet transsendenttiset
(ylimaalliset) jumalat vieläkin vahvempia [ks. Laozi ja Gautama].
• Ei ole mitenkään outoa että uskonnot ovat erilaisia eri puolilla maailmaan ja eri aikoina
[perheyhtäläisyydestä, ks. Wittgenstein].
• Fenomenologinen ajattelu vastusti uskonnon ’redusoimista’ mihinkään muuhun [ks. Husserl].
Teoksessa Les Structures élémentaires de la parenté, 1949, 1967) Lévi-Strauss kehitti teorian
eksogamian [ulkoryhmäavioliittoisuuden, ks. Tylor, Tarde ja Baldwin] synnylle. Hän oletti, että (1) primitiivinen elämä vaati miesten välisiä liittoumia, että (2) miehillä oli synnynnäinen
taipumus insestiin [ks. Freud], ja että (3) paras tapa liittoumien synnyttämiseen oli siskojen ja
tyttärien tarjoaminen toisten miesten vaimoiksi. Koska naisten kahdesta käyttötavasta, sukurutsasta ja muuttamisesta liittoumiksi, jälkimmäinen katsottiin tärkeämmäksi, miehet keksivät
kulttuurisen insestitabun. Koska liittoumat loivat ryhmiä suurempia heimoja joille eläinmaailmasta ei löydy vastaavuutta, insestitabu synnytti kulttuurin [etnisyydestä, ks. Westermarck;
Becker]. Lévi-Strauss puhui vastavuoroisesta [ks. Hume] eksogamiasta, koska liittoumia luotiin
(ainakin aluksi) naisia vaihtamalla; myöhemmin kuvaan tulivat muunkinlaiset maksut (ks. alla).
Aivan erityisesti Lévi-Strauss pani painoa serkusten välisten avioliittojen tutkimukselle.
• Lévi-Straussille insesti oli ”huonoa kielioppia”.
312 American
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• Ihmisten simpansseja [ks. Goodall ja de Waal] laajemmat liittoumat selittävät miksi teoria nurkkakuntaisesta altruismista [ks. Lewin ja Heider; Milgram] ei ihmisen kohdalla ole
uskottava.
• Vastavuoroisuus ja vaihdanta olivat Lévi-Straussille ihmisen neurobiologisia ominaisuuksia.
Hän ei kuitenkaan liittänyt tähän(kään) evoluutiota (ks. alla).
• Eksplisiittiset avioliittokiellot serkkujen välille selittyvät vallanpitäjien halulla estää varallisuuden kasautumista kilpailijoille [ks. myös Beda]; esim. Nancy Wilmsen Thornhill,
The evolutionary significance of incest rules (1990313 ). Toiset kulttuurit kieltävät nämä
avioliitot, toiset eivät.
Lévi-Straussin insestiteoria oli väärä: biologia tarjoaa luontevan selityksen sille, miksi nuoret
halusivat naida ulkoryhmäläisiä ilman miesten tarjoamaa kaupittelua [romanttisesta rakkaudesta, ks. Westermarck; Symons ja Buss]. Kulttuurin monimutkaistuessa [ks. Boas ja Landtman]
Lévi-Straussin ehdottama kuvio alkoi kuitenkin vaikuttaa biologisen selityksen rinnalla. Avioliittomaksuja ovat morsiomaksut (engl. pride price) ja myötäjäiset (dowry). Eriarvoisuuden lisääntyessä syntyi ensin tapa maksaa vaimoista, tarkemmin näiden hedelmällisyydestä. Myöhemmin
kehittyi naisen sukulaisten tapa maksaa myötäjäisiä, jolla jo ennestään varakas mies saadaan
takaamaan hyvä elämä naisen jälkeläisille.
• Naisia voitiin myös kouluttaa käsityöammatteihin osana tulevia myötäjäisiä. Myötäjäiset
kompensoivat osittain sitä, että perintöä ei yleensä naisille jaettu. Tosin naiset eivät myötäjäisistä itse aina hyötyneet.
• Hallitsijat ottivat tavakseen naittaa omia ylhäisönaisia valloitettujen alueiden paikallisille
johtajille. Tällaisella naisten hypogamialla (alaspäin avioitumisella) ostettiin miesten uskollisuutta nostamalla heidän asemaansa. Tämä oli kuitenkin suhteellisen myöhäistä kehitystä.
Lévi-Straussin tunnetuimpia töitä on totemismin [ks. Boas ja Landtman] strukturalistinen analyysi (Le Totémisme aujourd’hui, 1962). Teoksessa Le cru et le cuit (1964) hän kiisti tulenteon
taidon biologisen merkityksen ja pitkän historian [ks. Darwin; Tylor, Tarde ja Baldwin]. Kypsennetyllä ruoalla on kuitenkin ollut suuri merkitys ihmiselle [ks. Leakeyt], ja tarinoiden kertomiseen
nuotiotuli varmastikin houkutteli iltaisin [ks. Symons ja Buss].
• Pamfletissa Fire as the first great force employed by man (1956314 ) Omer C. Stewart (19081991) spekuloi tulen varhaisen käytön syillä.
• Gaston Bachelard (1884-1962) esitti, että filosofia syntyi ihmisten tuijottaessa tulta (La
psychanalyse du feu, 1938). Kielentaidon synnyssä [ks. Maynard Smith] tulella ei ehkä ole
suurta osuutta.
Louis Althusser (1918-1990) kehitti strukturalistista marxismia [ks. Marx]. Koska ideologiat ovat
aina tiedostamattomia, ne voivat ’salassa’ tukea avoimen sortavia valtiokoneistoja. Kyse on väärästä tietoisuudesta [ks. Marx; Weber; Marcuse]. Aivan erityisesti Althusser kritisoi koulutusta
[ks. Kropotkin]. Myöhemmin rakenteisiin alettiin suhtautua epäillen, ja erojen korostus vaihtui
erojen kontekstisidonnaisuuden tutkimiseen. Avainkäsitteiksi tulivat kielellinen käänne [ks. Mach;
Wittgenstein; Kuhn] ja sosiaalinen konstruktio [ks. Dewey; Boas ja Landtman]. Näin syntyivät
mm. jälkistrukturalismi ja symbolinen antropologia [ks. Foucault ja Derrida].
• Antonio Gramscin (1891-1937) hegemonia-käsitteen mukaisesti koulutuksen, uskonnon, tiedotusvälineiden ja byrokratian avulla yhteiskuntaan luodaan tila, jossa kapitalistisia arvoja ei edes kyseenalaisteta. Kulttuurintutkimuksessa Raymond Williams (1921-1988) puhui
traditioiden rakentamisesta.
• Ihmisen psykologian merkitystä vähätellyt Althusser edusti antihumanismia.
Teoksessa Societal Evolution (1915, 1931) Albert G. Keller (1874-1956) tutki yhteiskunnan kehitystä [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin]. Yksilöt tuottavat kulttuurista variaatiota sekä tietoisesti
313 Ethology
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että tiedostamattomasti. Vaikka eliitti tuottaa suurimman osan variaatiosta, (konservatiiviset)
massat tekevät sosiaalista valintaa, joka — perustuessaan enemmän intresseihin kuin ideoihin
— on tunnepohjaista. Imitaatioon perustuvassa transmissiossa normeja myös kyseenalaistetaan
[ks. Aristoteles; Smith]. Variaatio, valinta ja transmissio luovat adaptaatioita koskiessaan toimeentulon normeja. Lisääntymistä, viihdettä ja uskontoa koskeviin normeihin liittyy vain konsistenttiutta. Resursseja rajoittava väestönkasvu (engl. Law of Population) oli Kellerin teoriassa
merkittävä kehitystä ajava tekijä [vrt. Malthus ja Ricardo].
• Keller kehitti etenkin Sumnerin [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin] työtä. Hän myös kokosi ja
täydensi tämän julkaisemattomia muistiinpanoja teokseen The Science of Society (1927).
Sen viimeinen osa, Case Book, piti sisällään etnograafisia tapauskuvauksia, jotka toimivat
pohjana myöhemmille vastaaville, antropologiassa paljon käytetyille, teoksille.
Kellerin tavoin Julian H. Steward (1902-1972) korosti ekologisia tekijöitä ja loi biologista ja
kulttuurista antropologiaa yhdistävää kulttuuriekologiaa [ks. Landes]. Hän osoitti, että monet
sivilisaatiot syntyivät hyvin yhteneväisen kehityksen kautta (Cultural causality and law: A trial
formulation of the development of early civilizations, 1949315 ). Teos Theory of Culture Change
(1955) käsitteli asiaa laajemmin. Alaotsikon The Methodology of Multilinear Evolution mukaisesti
kyse ei ollut jäykästä unilinearismista [ks. Spencer ja Galton], kuten jo em. Sumner ja Keller
olivat todistelleet.
• Sumner ja Keller (1927): ”...it is equally foolish to assert that the schematic representation
is deceptive or useless because the history of every group shows departures from it.... It is
only by falling in love with some classification and assuming its categories to be clean-cut,
inclusive, and durable, to be natural instead of highly artificial, that one slips into this
category fallacy.”
• Kulttuuriekologian vastainen ympäristödeterminismi [ks. Polybios; Varenius] sinnitteli elossa jo vanhasta kritiikistä [ks. Voltaire] huolimatta. Karl A. Wittfogel (1896-1988) herätti
henkiin [Montesquieu’n] teorian itämaisesta despotiasta (Oriental Despotism, 1957).
White korosti yhteiskunnan energiankäytön [ks. Tesla] lisääntymistä (Energy and the evolution of
culture, 1943316 ). Teknologia vaikutti sekä yhteiskuntajärjestelmään että ideologiaan [ks. Marx].
Whiten The Evolution of Culture (1959) kattaa ihmisyhteisöjen historian kädellisten maailmasta lähtien [ks. Boas ja Landtman; Maslow]. Esim. avioliitto on kädellisten parinmuodostuksen
kulttuurinen laajennus [ks. Westermarck; Goodall ja de Wall]. Teoksessa Primitive Social Organization: An Evolutionary Perspective, 1962, 1971) Elman R. Service (1915-1996) liitti samanlaista biologista jatkumoa myös yhteistyön evoluutioon [ks. Simon ja Arrow]. Hän piti patri- eli
virilokaalisuutta ihmisen varhaisena käyttäytymismallina: vaimo muutti miehensä luokse, lähelle
tämän vanhempia [ks. Goodall ja de Wall].
• Teoksessa The Science of Culture (1949) White käsitteli eksogamiaa samansuuntaisesti
kuin Lévi-Strauss samana vuonna ilmestyneessä teoksessaan.
• Whiten mukaan avioliitto on ”the humanization, the institutionalization, the sociocultural
expression of the relatively durable union between the sexes in subhuman primate society”.
• Service: ”social reciprocity (as an action or practice) and an appreciation of its positive results appeared first, the rules and value afterwards” [ks. Landes]. Valtavirran antropologian
mukaan ihmisten yhteistyö on puhtaasti kulttuurinen ilmiö [ks. Foucault ja Derrida].
• Patrilokaalisuudesta kumpuava patriarkaatti [ks. myös Daly ja Wilson] vahvistui maanviljelyn vaatiman korkeamman hedelmällisyyden myötä. Tämä ei kuitenkaan oikeuta puhetta
muinaisesta matriarkaatista [ks. Kinsey].
Kulttuurievoluution tutkimuksen seuraavassa vaiheessa kehitettiin sekä mikrotason (darwinilaisia) kulttuurievolution malleja että makrososiologisia malleja [ks. Cavalli-Sforza]. Sen jälkeen
edelliset [ks. Dawkins; Boyd ja Richerson; Dennett ja Millikan] saivat enemmän huomiota kuin
jälkimmäiset [ks. Sanderson]. Vastakkainasettelu ei ehkä ole tarpeen [ks. Sperber ja Boyer].
315 American
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Claude Shannon 1916 - 2001 ja Norbert Wiener 1894
- 1964

Matemaatikkoja, jotka tutkivat fysikaalisen informaation käsitettä. Shannonin teoriasta kehittyi
’tietoyhteiskunnan’ tekninen infrastruktuuri [ks. Solow; Daniel Bell]. Wienerin kybernetiikalla on
juuret teknologiassa [ks. Black ja Watt; Brunel; Maxwell] ja fysiologiassa [ks. Bernard; Loewi].
Siinä missä informaatioteoria hyödynsi digitaalista tietokonetta [ks. Turing; von Neumann], kybernetiikka oli kiinnostuneempi analogisista koneista.
• Informaatiotutkimuksen juuret ovat puhelinteknologiassa [ks. Edison]. Ralph V.L Hartleyn
(1888-1970) artikkelilla Transmission of information (1928317 ) oli tässä ratkaiseva merkitys.
Kielitiede oli — abstraktimmalla tasolla — mukana kuviossa jo ennen sitä [ks. Saussure].
• Wiener ei ollut tietoinen kybernetiikka-termin käytöstä yhteiskuntatieteissä [ks. Ampère].
Termodynamiikkaa [ks. Mayer, Joule, Clausius ja Kelvin; Maxwell; Boltzmann] tutkinut Leó
Szilárd (1898-1964) oli osoittanut, että informaatio ei ole ’ilmaista’ (Über Die Entropieverminderung in Einem Thermodynamischen System Bei Eingriffen Intelligenter Wesen, 1929318 ).
• Brillouin [ks. Bragg ja Bragg] laski bitin hinnan energiana artikkelissa Negentropy principle
of information (1953319 ). Rolf W. Landauer (1927-1999) teki saman artikkelissa Irreversibility and heat generation in the computing process (1961320 ).
Jo vuoden 1937 diplomityöllään Shannon vaikutti digitaalisen tietokoneen [ks. Turing; von Neumann] ja laajemminkin elektroniikan [ks. Bardeen ja Townes] kehitykseen; lyhennetty versio
julkaistiin artikkelina A symbolic analysis of relay and switching circuits (1938321 ). Siinä Shannon selvitti, miten Boolen algebralla [ks. Boole] voi yksinkertaistaa puhelinvaihteiden releistöä
ja miten releillä voi edelleen ratkaista algebrallisia ongelmia.
Shannon käynnisti fysikaalisena informaatioteoriana tunnetun matematiikan haaran (A mathematical theory of communication, 1948322 ). Hän tutki informaation koodausta signaaliksi (ja
dekoodausta takaisin) sekä lähettäjän ja vastaanottajan välisen informaatiokanavan asettamia
rajoituksia signaalin kululle. Informaation määrä kasvaa viestin merkkijonon epätodennäköisyyden mukana; näin syntyi Shannonin entropia [ks. Boltzmann]. Signaalien sisältö jaettiin informaatioon, redundanssiin ja kohinaan. Shannon mm. havaitsi, että informaation pakkaus vaati
signaalilta ei-satunnaisuutta. Myöhemmin lähettäjän ja vastaanottajan välille rakennettiin peliteoreettisia [ks. von Neumann] ’signalointipelejä’ [ks. Schelling ja Lewis].
• Shannon kirjoitti Warren Weaverin (1894-1978) kanssa myös teoksen A Mathematical Model
of Communication (1949).
• Shannonin entropiaa tutki mm. Solomon Kullback (1907-1994); Kullback-Leibler divergenssiä kutsutaan suhteelliseksi entropiaksi (On information and sufficiency, 1951323 ).
• Redundanssissa on usein kyse informaation välittymisen varmistamisesta tehokkuuden kustannuksella. Esimerkiksi luonnollisissa kielissä redundanssin osuus on n. 50%.
Filosofit löysivät informaatioteoriasta vastauksen signaalin sisältämän informaation määrälle,
mutta eivät sisällölle. Shannonkin tiesi, että informaation arvoon vaikuttaa se mitä vastaanottaja jo tietää [ks. Dennett ja Millikan]. Semanttisessa informaatiokäsityksessä signaalin sisältö
tulkittiin propositionaalisena: siihen liittyy ’totuuden’ ja ’mahdollisten maailmojen’ kaltaisia käsitteitä [ks. Carnap; Hintikka]. Tämä lienee kuitenkin erikoistapaus. Donald M. MacKayn (19221987) työn perusteella informaation sisältö määriteltiin ’erona jolla on väliä’ (engl. distinction
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that makes difference) tai jonakin joka ’oikeuttaa representationaalisen aktiviteetin’. Tai: jonakin
joka ’määrittelee muodon’, mitä voi verrata myöhempään kuvaukseen ’design worth getting’ [ks.
Dennett ja Millikan]. Jälkimmäisissä voidaan puhua pragmaattisesta informaatiosta.
• MacKay korosti myös aistimisen aktiivisuutta [ks. Kant; Sellars].
• Luonnollisessa kielessä on ominaisuuksia, jotka eivät selity suoraan Shannonin teorialla [ks.
Wittgenstein; Austin ja Grice; Sperber ja Boyer; Dennett ja Millikan].
• Musiikkiin liittyy rakenteita [ks. Jackendoff ja Pinker] ja siten informaatiota, mutta ei
semantiikkaa. Musiikin ’syvärakenteita’ etsi jo Schenker [ks. Nietzsche].
Myös aivotoimintaan liitetään informaation käsittely [ks. Penfield ja Sperry], ja informaatioteoria
tasoitti tietä kognitiiviselle psykologialle [ks. Turing; Simon ja Arrow]. Tärkeä oli George A.
Millerin (1920-2012) artikkeli Statistical behavioristics and sequences of responses (1949324 ). Myös
muisti [ks. Cajal ja Sherrington; Piaget] on informaatiokanava, ja Miller tutki lyhytkestoisen
muistin rajallisuutta artikkelissa The magic number seven, plus of minus two: Some limits on
our capacity for processing information (1956325 ). Tärkeintä oli huomio siitä, että muistettavan
tiedon oikeanlaisella pilkkomisella (engl. chunking) on merkitystä [ks. Kandel ja Tulving]. HickHymanin laki liitti bitit ja informaatioteorian myös kognitiivisiin valintareaktioaikoihin [CRT,
ks. Helmholtz; Posner].
• Informaatio on järjestäytynyt, so. matalaentropinen, aivojen (tai esim. tietokoneen) tila,
jonka luomisen matalaentropinen energia, ravinto (tai esim. sähkö), mahdollistaa. Varastoidulla informaatiolla voidaan mm. vähentää ulkopuolisen maailman entropiaa, ja näin
Maxwellin demoni ei enää muodostanut paradoksia.
• E. L. Kaufman työtovereineen käytti termiä subitisaatio eläinten ja ihmisten kyvylle hahmottaa lukumääriä ilman laskemista (The discrimination of visual number, 1949326 ). Tässäkin maksimi on luokkaa 4-5 [ks. Drake].
– Hyvin pienten ihmislasten ja eläinten intuitiivinen matematiikka on ikonista, so. numeropresentaatiot ovat analogisia tyyliin 1 =
, 2 =
, 3 =
, jne.
Tämä on osoitettu sillä, että Weberin laki [ks. Wundt] liittyy ilmiöön: 1 ja 2 on helpompi erottaa toisistaan kuin esim. 5 ja 6.
– Ihmisellä tietynlainen aivovaurio (’acalculia’) estää yksinkertaisenkin yhteen- ja vähennyslaskun. Aihetta ovat tutkineet Josef Gerstmann (1887-1969, Syndrome of finger agnosia, disorientation for right and left, agraphia, acalculia, 1940327 ) ja Frits
Grewel (1898-1973, Acalculia, 1952328 ).
• William Edmund Hick (1912-1974, On the rate of gain of information, 1952329 ) ja Ray Hyman (s. 1928, Stimulus information as a determinant of reaction time, 1953330 ) osoittivat,
että CRT:t kasvavat logaritmisesti vaihtoehtojen mukana.
– Hymanin ohella mm. James Randi (1928-2020) ja Carl Sagan [ks. Drake] kannattavat
tieteellistä skeptismiä, jossa väitteiden totuudellisuutta arvioidaan tieteellisellä metodilla [ks. Holyoake]. Sekulaari humanismi liittyy asiaan [ks. myös Krebs ja Greene].
Shannon varoitti teoriansa liian kerkeästä soveltamisesta alansa ulkopuolelle (The bandwagon,
1956331 ). Vaikka eliöiden genomit [ks. Crick ja Watson] sisältävät evoluutiohistoriallista informaatiota, sen kvalitatiivinen käsittely voi olla vaikeaa [esim. ohjausgeeneistä, ks. Monod ja Jacob;
Berg ja Gurdon]. Informaatio on liitetty myös sosiologiaan [ks. Habermas] ja jopa kosmologiaan
[ks. Penrose ja Hawking]. Algoritminen informaatioteoria loi kompleksisuuden käsitteen [ks. Kolmogorov ja Chaitin].
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• 1950-luvulla alkaneet yritykset hyödyntää informaatioteoriaa mehiläisten [ks. Lorenz ja
Tinbergen] ja muurahaisten välittämän informaation kvantitatiiviseen analyysiin eivät ole
olleet kovin hedelmällisiä.
• Eläinten viestintä on harvemmin aidosti kompositionaalista [ks. Frege; Saussure; Maynard
Smith].
Taloustiede tunsi itseorganisoitumisen käsitteen [ks. Mandeville; Smith; Schumpeter ja Hayek].
Edmund Selous (1857-1934) epäili lintuparven yhtenäisen liikkeen vaativan telepatiaa (Thoughttransference (or what?) in birds, 1931332 ). Nykyään parviälyä selitetään systeemiteorioilla [ks.
Turing; Kolmogorov ja Chaitin]. Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) kehitti niitä 1930-luvulta
alkaen painotetaan negatiivista takaisinkytkentää, yleisemmin ’kehämäisiä kausaalisysteemejä’
[ks. Black ja Watt; Maxwell]. Teoksessa Cybernetics (1948) Wiener määritteli systeemiteoreettisen kybernetiikan, joka tutkii informaation muuttamista toiminnaksi organismeissa, koneissa ja
yhteiskunnallisissa järjestelmissä [kognitiivisista tieteistä, ks. Sellars].
• Ihmisten [ks. Simon ja Arrow] tavoin myös monet eläimet tekevät enemmistöpäätöksiä [ks.
Boyd ja Richerson]. Warder Clyde Allee (1885-1955) oli varhainen ”yleisestä sosiologiasta”
[sosiobiologiasta, ks. Hamilton ja Williams] puhunut ekologi, joka hyväksyi myös superorganismin [ks. Kropotkin] käsitteen (Animal Aggregations, 1931).
• Cannon [joka keksi termin homeostaasi, ks. Loewi] innosti von Bertalanffyä laajentamaan
teoreettista biologiaa systeemiteoriaksi. Tärkeää oli ero avoimien ja suljettujen systeemien
välillä: edelliset, esim. elävät olennot, vaihtavat materiaa ja/tai energiaa ympäristönsä kanssa, jälkimmäiset eivät.
• Bertalanffy käsitteli myös kasvufunktioita [ks. Malthus ja Ricardo; Comte; Gibson ja MacArthur]. Hänen työtään laajentanut Francis John Richards (1901-1965) määritteli logistisen
funktion yleisen muodon (A flexible growth function for empirical use, 1956333 ).
• Fysiologiassa kybernetiikkaa kehitti Jakob von Uexküll [ks. Lorenz ja Tinbergen].
Wiener erotti informaation aineesta ja energiasta, ja kybernetiikan filosofiaa kehittänyt Georg
Klaus (1912-1974) piti kaikkia kolmea erillisinä materian aspekteina [vrt. Aristoteles]. Heinz von
Foerster (1911-2002) kehitti ’toisen asteen’ (eli itseään reflektoivaa) kybernetiikkaa, jonka radikaalisti konstruktiivinen tietoteoria [ks. Kuhn] vaikutti postmoderniin filosofiaan [ks. Foucault
ja Derrida]. Von Foerster ennusti myös maailmanloppua [ks. Borlaug]. Myös Shapleyn [ks. Oort
ja Kuiper] propagoima kosminen evoluutio liittyy systeemiteorioihin. Hänen ”rationaalisessa”
uskonnossaan (engl. stellar theology) on muistumia venäläisestä kosmismista [ks. Holyoake]. Sillä puolestaan on yhtäläisyyksiä transhumanismiin, joka on eräänlaisesta teknologiavetoista yliihmisajattelua [vrt. Nietzsche]. Transhumanismi on myös osa posthumanismia (tai päinvastoin).
• Pyrkimys monimutkaisuuteen kaikilla mahdollisilla tasoilla on Shapleyn mukaan maailmankaikkeuteen sisään rakennettu [vrt. Spencer ja Galton], ja näin kosminen evoluutio
(”viides entiteetti”) vertautuu avaruuteen, aikaan, energiaan ja materiaan.
• Venäläisessä kosmismissa Vladimir Vernadski (1863-1945) esitti, että ihmismielen luoma
’noosfääri’ on looginen ja välttämätön geosfäärin ja biosfäärin jatke.
Em. ylilyönneistä huolimatta laskennallisuus, informaatio ja kontrolli auttavat tekemään fysikaalisen maailman puhtaasti kausaalisista ilmiöistä elämälle tärkeitä älykkyyttä, tietoa ja päämäärähakuisuutta.
• Älykkyys, rationaalisuus ja viisaus/moraali luovat hierarkian [ks. Aristoteles; Kandel ja
Tulving].
Informaatiota sivuavat myös misinformaatio, disinformaatio ja propaganda [ks. Weber; Habermas].
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Richard Feynman 1918 - 1998

Fyysikko, joka 1947-1950 loi ensimmäisen kvanttikenttäteorian, sähkömagnetismia [ks. Maxwell]
selittävän kvanttisähködynamiikan (QED). Kvanttikenttäteoriat selittävät samalla formalismilla
sekä hiukkaset että niihin väliset vuorovaikutukset. Feynmanin graafit visualisoivat jälkimmäisiä välittäjäkvanttien avulla. Teoriassa olevia äärettömiä arvoja häivytettiin renormalisoinnilla. Feynman jakoi vuoden 1965 fysiikan Nobelin palkinnon samaa aihetta tutkineiden Julian
Schwingerin (1918-1994) ja Shin’ichiro Tomonagan (1906-1979) kanssa. Neljäs teoriaa kehittänyt
fyysikko oli Freeman Dyson (1923-2020).
• Dyson osoitti em. nobelistien teorioiden olevan keskenään yhteensopivia. Hänen artikkelinsa
The radiation theories of Tomonaga, Schwinger, and Feynman (1949334 ) ilmestyi ennen
kuin Feynman sai oman teoriansa virallisesti julkaistua.
Feynmanin tärkeitä julkaisuja olivat The theory of positrons (1949335 ) ja Space-time approach to
quantum electrodynamics (1949336 ). QED, joka huomioi myös suppean suhteellisuusteorian [ks.
Einstein], on osoittautunut ällistyttävän tarkaksi ja edellisten kvanttimekaanisten [ks. Heisenberg
ja Schrödinger; Dirac] formulointien yleistykseksi. QED esim. selitti magneettisesta resonanssista
[ks. Rabi ja Purcell] johtuvan vedyn spektrin hienorakenteen tarkemmin kuin Diracin teoria.
Tärkeää on, että teoria huomioi elektronin ympärille muodostuvat virtuaaliset hiukkaset. Näin
QED selitti myös siirtymän, jonka Willis E. Lamb (1913-2008) oli havainnut vedyn energiatiloissa
(Fine structure of the hydrogen atom by a microwave method, 1947337 ).
• Diracin yhtälön mukaan elektronin magneettisen momentin [ks. Uhlenbeck ja Goudsmit]
suuruus oli (sopivissa yksiköissä) tasan 2. Mitattu arvo oli suurempi, ja Schwinger osoitti
1948, että tarkempi (mutta yhä approksimatiivinen) arvo olisi 2(1 + (α/2π)), missä α on
hienorakennevakio, n. 1/137 [ks. Bohr ja Pauli]. QED:n tuottama arvio on välillä 2 × (1.001
159 652 169) ja 2 × (1.001 159 652 187), kun 2006 mitattu arvo on 2 × (1.001 159 652
181).
– Hienorakennevakio kertoo, kuinka suurella todennäköisyydellä fotoni kiinnittyy varattuun hiukkaseen eli kuinka suuri on varattujen hiukkasten välinen sähkömagneettinen voima. Samalla määräytyy mm. atomien koko ja molekyylien sidosenergioiden
voimakkuudet. Yllä oleva teoreettinen elektronin magneettisen momentin arvo ei ole
tarkka sen takia, että sen laskeminen edellyttää teorian lisäksi myös empiiristä tietoa
hienorakennevakion suuruudesta.
• Kvanttikenttäteorioissa ’tyhjälläkin’ avaruudella on energiaa [vrt. Einstein], ja epätarkkuusperiaatteen [ks. Heisenberg ja Schrödinger] vuoksi myös pieniä energiavaihteluita, so.
virtuaalisia hiukkasia ja kvanttivaahtoa [ks. Guth ja Linde]. Jälkimmäisten ansiosta ollaan
mm. pääsemässä eroon kosmologeja kiusaavista singulariteeteista [ks. Penrose ja Hawking;
Green, Schwartz ja Witten].
– Teoria johtaa hyvin suureen arvioon tyhjiön energian suuruudesta, ja oletettiin että
todellinen arvo olisi nolla jonkin symmetriarikon [ks. Yang] johdosta (mikä jättäisi
jäljelle pelkät pienet fluktuaatiot). Maailmankaikkeuden laajenemisen [ks. Hubble]
havaittu kiihtyminen vaatii kuitenkin nollasta vähän poikkeavan tyhjiöenergian [ks.
Guth ja Linde].
• Lambin siirtymä aiheutuu virtuaalisten fotonien säteilemisestä ja uudelleen sieppauksesta
johtuvasta muutoksesta atomin energiatiloissa. Vaikka Oppenheimer [ks. Hoyle] oli yrittänyt mallintaa ilmiötä jo vuonna 1930 ja Bethe oli esittänyt ensimmäisen teoreettisen
tulkinnan vuonna 1947, QED:n tarjoama selitys oli edeltäjiään parempi. Lamb jakoi vuoden 1955 fysiikan Nobelin palkinnon Polykarp Kuschin (1911-1993) kanssa; jälkimmäinen
oli mitannut elektronin magneettisen momentin tarkan arvon.
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• Epäsuorat todisteet virtuaalisista hiukkasista lienevät vakuuttavampia kuin esim. Hendrik
Casimirin (1909-2000) vuonna 1948 keksimä, nimeään kantava vaikutus.
QED muodosti ensimmäisen vaiheen aineen standardimallissa [ks. Gell-Mann], jossa luonnon
perusvuorovaikutukset syntyvät virtuaalisten energiapakettien eli kvanttien (bosonien) vaihtona
ainehiukkasten (fermionien) välillä [ks. Uhlenbeck ja Goudsmit; Fermi]. QED käsittelee sähkömagneettista vuorovaikutusta, jossa välittäjäkvantti on fotoni ja jonka mittasymmetria [ks. Yang]
liittyy varauksen säilymiseen. Koska fotoni on massaton, sähkömagneettiset voimat ovat pitkän
kantaman voimia. Myöhemmin QED yhdistettiin heikkoon vuorovaikutukseen [ks. Weinberg].
Hugh Everettin (1930-1982) monimaailma-tulkinnassa maailmankaikkeus haarautuu jokaisessa
kvanttimekaanisessa valintatilanteessa rinnakkaiksi maailmoiksi, koska aaltofunktio ei — Kööpenhaminan tulkinnan [ks. Bohr ja Pauli] vastaisesti — koskaan romahda (”Relative state” formulation of quantum mechanics, 1957338 ). Kvanttimaailman indeterministisyys on näennäinen,
subjektin ’kloonauksen’ tuottama ilmiö [ja Einstein oli oikeassa]. Taustalla on oletus, että kvanttifysiikka oli ’lopullinen’, eikä — muiden fysiikan teorioiden kaltaisesti — ’efektiivinen’ teoria,
jolla olisi oma rajallinen soveltuvuusalueensa [ks. Weinberg; Green, Schwartz ja Witten; vrt.
myös Marshall]. Myöhemmin keksitty dekoherenssi häivyttää joitain asiaan liittyviä ongelmia
[ks. Gell-Mann].
• W. Olaf Stapledon (1886-1950) oli ehdottanut monimaailmaideaa tieteiskirjassa Star Maker
(1937). Kvanttifysiikan postuloimat maailmat poikkeavat kosmologisista multiversumeista
[ks. Penrose ja Hawking; Guth ja Linde].
• Termi monimaailmatulkinta (engl. Many Worlds Interpretation, MWI) tulee Bryce DeWittiltä (1923-2004). Mm. filosofi Michael J. Lockwood (1933-2018) on kehittänyt ideaa edelleen (Mind, Brain and Quantum, 1989).
• Fritjof Capra kirjoitti teoksen Fysiikka ja Tao (1975), ja David Bohmin (1917-1992) The
Ending of Time (1985) luotiin intialaisen gurun, Krishnamurtin (1895-1986), kanssa.
Vuoden 1959 esitelmässä There’s plenty of room at the bottom Feynman spekuloi nano- eli molekyylitason teknologian mahdollisuudella [ks. Faraday]. Materiaalifysiikassa hiilestä [ks. Berzelius;
Kekulé] tuli tärkeä tutkimuskohde. Vaikka (1) hiilinanoputket löydettiin Neuvostoliitossa vuonna 1952, kylmän sodan [ks. Sartre] oloissa länsi joutui tekemään omat keksintönsä. Vuonna 1985
löytyi (2) buckminsterfulleriini, C60 , jossa 60 hiiliatomia [ks. Kekulé] muodostaa stabiilin, lähes
pyöreän ’häkin’. Harold W. Kroto (1939-2016) jakoi vuoden 1996 kemian Nobelin palkinnon näiden fulleriinien löytämisestä työtovereidensa, Richard E. Smalleyn (s. 1943) ja Robert F. Curlin
(1933-2022) kanssa. Merkittävämpi oli yhden atomikerroksen paksuinen (3) grafeeni, kanaverkkomainen hiilikalvo, jonka Andre K. Geim (s. 1958) ja Konstantin S. Novoselov (s. 1974) eristivät
grafiitista [ks. Agricola] vuonna 2004; he jakoivat vuoden 2010 fysiikan Nobelin.
• Lisäksi atomien (10−10 m) ja kvanttimaailman pienimmän mahdollisen pituuden [10−35 m,
ks. Planck] välillä on valtavasti tilaa.
• Kristofer (Kris) Pister ideoi 1990-luvulla älypölyn (engl. smart dust).
Feynman kritisoi NASAn miehitettyjä lentoja suosivaa avaruustutkimusta [ks. Goddard]. Sotien
tapaan sen spin-off –hyötyjä esim. teknologialle on liioiteltu [ks. Peirce; Merton]. Politiikasta
riisuttu perustutkimus on asia erikseen [ks. Lewis ja Langmuir; Oort ja Kuiper].
• Tutkaa [ks. Rabi ja Purcell] ei keksitty sodan ansiosta ja teflonkin keksittiin ennen Apollolentoja [ks. Carothers ja Woodward].

9.63

Talcott Parsons 1902 - 1979

Sosiologi, joka tunnetaan parhaiten järjestelmäteoreettisista töistään [ks. Lewin ja Heider; Habermas]. Parsonsin on sanottu tuoneen sosiologiaan termit kuten normi, arvo, rooli, instituutio,
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sosialisaatio ja järjestelmä. Tärkein termi oli kuitenkin funktio, sillä Parsons edusti rakennefunktionalistista sosiologiaa [ks. Durkheim], jolla on yhtymäkohtia myös eräisiin antropologisiin
teorioihin [ks. Boas ja Landtman].
• Monilla em. termeillä oli pitkä historia ainakin käsitteinä [rooleista, ks. Cicero; Smith;
Simmel, instituutioista, ks. Mandeville; Veblen, sosialisaatiosta, ks. Kant; Durkheim].
Parsonsin ja Kroeberin [ks. Boas ja Landtman] artikkelissa The concepts of culture and of social
systems (1958339 ) sosiologian tutkimuskohteeksi määriteltiin ’sosiaaliset suhteet’ ja antropologian tutkimuskohteeksi ’kulttuuri’. Koska sosiaalipysykologia [ks. Smith; Tylor, Tarde ja Baldwin;
Lewin ja Heider; Milgram] tutki myös sosiaalisia suhteita, sosiologian kontolle jäi lähinnä institutionaalinen toiminta [organisaatiosta, ks. Taylor].
• Antropologiassa oli tehty eroa sosiaaliantropologian [ks. Westermarck] ja kulttuuriantropologian [ks. Boas ja Landtman] välillä ja alettu painottaa jälkimmäistä.
Funktionalismissa yhteiskunnan toisistaan riippuvilla osilla on kaikilla merkitys yhteiskunnan
hyvinvoinnin ja etenkin sen koherenssin kannalta. Erilaisten rakenteiden olemassaolo selittyy
niiden funktiolla [ks. Carnap]. Malli perustuu myös oletukseen yhteiskunnan tasapainotilasta,
johon häiriöiden sattuessa pyritään palaamaan. Yhteiskunnallisten muutosten oletetaan olevan
hitaita ja suuntautuvan osien tehokkuutta parantavaan suuntaan.
• Funktionalismissa on kyse eräänlaisesta ryhmävalinnasta [ks. Boyd ja Richerson].
Yksi sosiologian perusteemoja on toimija vs. rakenne –vastakkainasettelu [ks. Weber; Elias].
Parsonsin ’toiminnan voluntaristisessa teoriassa’ ryhmiä korostavaan durkheimilaiseen teoriaan
yhdistettiin toimijan käsite (The Structure of Social Action, 1937). Toisaalta Parsons korosti
sosiaalisen elämän perustuvan yhteiskunnan luomiin sosiaalisiin rooleihin [ks. Hart ja Goffman].
Tämän takia sosialisaatio ja esim. uskonto — ja funktionalistinen ajattelu — olivat tärkeitä.
Parsons tuki myös modernisointiteoriaa, jossa teollisesti kehittyneet maat vetävät esimerkillään
kehittyviä maita demokraattiseen kehitykseen [ks. Kant; Huntington ja Fukuyama]. Marxilaiset
kehittivät toisenlaista teoriaa [ks. Sartre].
• Funktionaaliset uskonnon määritelmät suosivat myös kansalaisuskonnon [ks. Rousseau;
Durkheim] käsitettä [ks. Habermas].
• Nykyään tiedetään, että demokraattisten instituutioiden kopioimisen [ks. Rochau ja Renan;
North] sijaan kehittyvien maiden tulee luoda pohjaa emansipatorisille arvoille eli sellaiselle
kulttuurille, jonka varassa demokraattiset instituutiot voivat toimia [ks. Landes].
Parsons tutki perhettä [ks. Westermarck; Boas ja Landtman; Kinsey] mm. artikkelissa The kinship system of the contemporary United States (1943340 ). Hän esitti, että yhteisöt kärsivät neolokaalisten (eli avioparien omien) kotitalouksien menettäessä sukuun perustuvaa sosiaalista pääomaa [ks. Weber; Popper; Simon ja Arrow]. Sosiologiassa oli esitetty [ks. Simmel], ja tultiin
esittämään [ks. Daniel Bell], että myös verkottuminen heikkojen siteiden avulla luo sosiaalista
pääomaa; yhteisöt eivät ole vaarassa. Uudet tuttavuudet loivat uusia mahdollisuuksia myös eisukulaisten välisille, joskus syvillekin, ystävyyssuhteille [ks. Boas ja Landtman]. Ystävyydelläkin
on pitkä evoluutiohistoria [ks. Trivers; Goodall ja de Waal].
• Neolokalismissa ihmiset joutuvat säästämään rahaa ja keräämään taitoja ennen avioliittoja,
ja tämä nostaa avioliittoikää [ks. Malthus ja Ricardo; Borlaug].
• Sukulaisuuteen ja ystävyyteen liittyy erilaista dynamiikkaa, koska ystävyys vaatii enemmän
työtä. Vaikka sukulaisuuden merkitys vähenee, se ei tule häviämään samalla tavalla kuin
esim. heimoille on käynyt suuressa osassa maailmaa [ks. Hamilton ja Williams].
• Sosiaalista pääomaa täydennetään myös valtion turvaverkoilla [ks. Fisher ja Keynes].
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Teoksessa The Social System (1951) Parsons tutki persoonallisuutta, yhteiskuntaa ja kulttuuria
järjestelmäteoreettisesti. Niin kutsuttuun AGIL-kenttään liittyy (tässä järjestyksessä) taloudellisia, poliittisia, yhteisöllisiä ja kulttuurisia instituutioita:
• A (adaptation) Sopeutuminen: talous, taloudelliset edellytykset
• G (goal attainment) Päämääränasettelu: valtion päätöksentekojärjestelmä, poliittiset päämäärät
• I (integration) Integraatio: yhteisöt, lait, normit
• L (latency, pattern maintenance) Mallinmuodostus: perhe, koulutus, uskonto, arvot
AGIL-mallinsa pohjalta Parsons erotti neljä organisaatiotyyppiä [ks. Taylor]: (1) tavaroita ja
palveluja tuottavat organisaatiot eli liike-elämä, (2) poliittiset organisaatiot kuten puolueet, (3)
integroivat organisaatiot kuten esim. vakuutuslaitokset, ja (4) yhteiskuntaelämän jatkuvuudesta
huolehtivat organisaatiot, esim. koulut (Structure and Process in Modern Society, 1960). Organisaatioteoriassa on esitetty myös muunlaisia jakoja.
• Peter Blau [ks. Simon ja Arrow] ja Richard Scott puhuivat tavaroista, palveluista, jäsenyyksistä ja yhteiskunnallisesta osallistumisesta (Formal Organizations, 1962).
Funktionalismi hallitsi sosiologiaa vuosisadan puolivälissä. Paranteluyrityksistä huolimatta [ks.
Merton] sen suosio hiipui 1960-luvulla. Ongelmana oli harmonian ja järjestyksen korostaminen
varsin todellisten konfliktien kustannuksella [ks. Marx; Weber; Sanderson]. Parsonsin yritys historian huomioimiseksi [ks. Elias; Daniel Bell; Sanderson] sai (funktionalismille luontevasti) hegeliläisiä painotuksia (Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives, 1966).

9.64

Robert K. Merton 1910 - 2003

Sosiologi, joka tutki tiedon [ks. Marx; Durkheim; aatehistoriasta, ks. Collingwood] ja tieteen
[ks. Peirce; Weber; Kuhn] sosiologiaa ja mm. sosiaalisia referenssiryhmiä. Mertonin artikkeleita
on koottu mm. teoksiin On Theoretical Sociology (1967) ja The Sociology of Science (1973).
Hän kritisoi sosiologien tapaa tavoitella liian suuria järjestelmäteorioita [ks. Parsons]. Toisaalta
Mertonin oma funktionalismi [ks. Durkheim; Boas ja Landtman; Parsons] oli tässä mielessä
ongelmallista [funktionaalisesta selittämisestä, ks. Carnap], toisaalta hänen otteensa saattoi olla
myös sosiaalipsykologinen [ks. Lewin ja Heider].
• Perinteinen tieteentutkimus [ks. Bessel; Herschel ja Whewell; Poincaré; Carnap; Popper]
oli ollut lähinnä historiallista ja filosofista, jossain määrin myös psykologista ja sosiologista.
Tiedonsosiologiassa Karl Mannheim (1893-1947) oli käsitellyt yhteisen avainkokemuksen määrittelemiä erilaisia sosiaalisia sukupolviyksikköjä (Das Problem der Generationen, 1928341 ). Etenkin
laajasti traumaattiset tapahtumat kehystävät kulttuuria [ks. Wundt] ja voivat siten vaikuttaa
esim. sosiaaliseen oppimiseen (ks. alla). Marxilaista näkemystä tiedosta relativistisena sosiopoliittisena konstruktiona Mannheim piti kuitenkin vaarallisena (Ideologie und Utopie, 1929). Avainkokemusten lisäksi elämään vaikuttavat myös yleisempi ajan henki [ks. Hegel; Rochau ja Renan]
ja yksilön vanheneminen [elämänkulku, engl. life course, vrt. Piaget]. Eri tekijöiden erottaminen
toisistaan voi olla vaikeaa.
• Termi tiedonsosiologia on peräisin Max Scheleriltä (1874-1928; esim. Die Wissensformen
und die Gesellschaft, 1925).
• Sukupolviyksikkö-käsitteen oli luonut François Mentré (1877-1950) teoksessa Les Générations sociales (1920).
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• Emansipatorisia arvoja [ks. Bayle; Mill; Simmel; Maslow] kannattava nuoriso tunnistaa
niissä utiliteettia, jota heidän vanhemmillaan ei ollut tarjolla omassa (alhaisempien toimintaresurssien) nuoruudessaan [ks. Landes]. Selitys on siis syntymäkohortti ja sisäistettyjen
arvojen pysyvyys, ei yksilön iän mukana kasvava konservatiivisuus [ks. Mill].
– Toki iän mukanaan tuoma viisaus muuttaa mielipiteitä esim. vähentämällä moraaliposeerausta [ks. Penfield ja Sperry; Hart ja Goffman].
• Ludwik Fleckin (1896-1961) mukaan tieteellinen konsensus syntyy ilman totuuden käsitettä
(Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache, 1935). Tämä radikaali
tiedonsosiologia sai paljon kannatusta [ks. Kuhn; Foucault ja Derrida].
Voidakseen toimia (preferenssiensä ja arvojensa mukaan) maailmassa ihmisellä tulee olla maailmaa koskevia uskomuksia [ks. Hume]. Niiden levinneisyys ja varmuusaste muodostavat kulttuurievoluutioon [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; Cavalli-Sforza] liittyvät ideoiden markkinat [ks.
Peirce; James; Schumpeter ja Hayek; Sperber ja Boyer]. Sama pätee tieteeseen; esim. John M.
Ziman (1925-2005) esitti (toki liioitellen), että siinä missä oppikirjat ovat 90% totta, julkaistut
artikkelit ovat yhtä paljon väärässä (Reliable Knowledge, 1978). Tämä unohtuu usein tiedetoimittajilta, jotka eivät ymmärrä tieteen tekemisen olevan pitkällisen prosessin. Jo renessanssiajalla
syntynyt tiedon tasavalta [ks. Galileo] kehitti tieteelliselle tiedolle ja sen luomiselle kriteerejä,
jotka poikkesivat arkitiedon kriteereistä. Mertonin tutkimus liittyi tähän: tieteellisen tiedon ei
tarvitse olla absoluuttista Totuutta erottuakseen pragmatistisesti (mutta ei essentialisesti) arkitiedosta tai tieteeksi naamioituvista uskomuksista.
• Lyhytnäköisen tieteellisen huijauksen [ks. Turing] lisäksi on patologista tiedettä [ks. Lewis
ja Langmuir] ja pseudotiedettä [ks. Popper], joihin voi liittyä esim. poliittisia [ks. Wright,
Fisher ja Haldane] tai uskonnollisia intohimoja [ks. myös Holyoake].
Artikkeleissa Science and the social order (1938342 ) ja A note on science and democracy (1942343 )
Merton esitti tieteen neljä episteemistä normia. (1) Universalismi: tutkijan rotu, kansallisuus,
yhteiskuntaluokka, sukupuoli, tms. henkilökohtaiset ominaisuudet eivät vaikuta hänen töidensä
hyväksymiseen. (2) Julkisuus: tutkijan työn tulokset ovat julkisia. (3) Pyyteettömyys: tieteessä
valheella on lyhyet jäljet, ja tutkimusta motivoi totuuden etsintä, ei pelkkä henkilökohtainen etu.
(4) Järjestelmällinen epäily: tulosten julkaistut tieteelliset tulokset joutuvat tiedeyhteisön kriittisen arvioinnin kohteeksi. Monet näistä liittyvät tieteen objektiivisuuteen. Muita tieteellisyyden
kriteerejä ovat johdonmukaisuus ja yhteensopivuus tunnettujen tosiseikkojen kanssa.
• Universalismin laajennuksena ’länsimaisen tieteen’ voittokulun yhdeksi kulmakiveksi on
esitetty kykyä omaksua vieraiden kulttuurien välittämiä innovaatioita [ks. Landes]. Tässä
mielessä mertonilainen tiede oli sosiaalista [ks. Peirce]. Myöhemmin jonkin osaamisalueen
ihmisryhmiä on kutsuttu käytäntöyhteisöiksi tai episteemisiksi yhteisöiksi.
– Tutkiessaan kollektiivista tietoa tieteensosiologia tulee lähelle tieteenfilosofista tietoteoriaa.
• Pyyteettömyys edistää tieteen objektiivisuutta: mainonnan maailmasta tuttu oma intressi
ei ainakaan pitkällä tähtäimellä tuota tulosta. Epäily liittyy tieteen intersubjektiivisuuteen, joka on ehkä tärkein objektiivisuuden ilmentymä: tulokset ovat muiden riippumattomasti todennettavissa. Objektiivisuutta parantaa myös erilaisten tutkimusmenetelmien
hyödyntäminen: samaan tulokseen on hyvä päätyä useampaa eri reittiä.
• Pelkkä ihmisaistein havaittavuus ei määrittele todellisuutta, ja kausaalisuuskin on muuta
kuin pelkkää havaittavaa säännönmukaisuutta [ks. Hume; Minsky ja Pearl]. Tähän liittyvää
tieteellistä realismia [ks. Popper] puolustetaan tieteellisen työn menestyksellisyydellä [ks.
Kuhn].
Arvoilla on tieteessä konstitutiivisia (sisäisiä) ja kontekstuaalisia (ulkoisia) rooleja. Mertonin
teorian mukaisesti edelliset ovat episteemisinä välttämättömiä. Sen sijaan esim. moraalisilla tai
342 Philosophy
343 Journal

of Science, 5, 321-337, 1938
of Legal and Political Sociology, 1, 115-126, 1942
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poliittisilla arvoilla tulisi olla vain ulkoisia rooleja. Modernilla tieteellä on ohjausjärjestelmänsä,
johon kuuluu tiedepolitiikkaa toteuttava tiedehallinto. Rahoitus [ks. Peirce] on kontekstuaalista,
ja vaikuttaa siihen mitä tutkitaan, mutta ei siihen mitä löydetään (huijauksestä jää kiinni).
Mm. Ian Mitroff (s. 1938) ja em. Ziman ovat esittäneet vastaväitteitä, ja yleensäkin Mertonin
positiivisella näkemyksellä on etenkin yhteiskuntatieteissä harvoja tukijoita [mutta ks. Elias].
• Merton itse tutki ulkoisten tekijöiden — esim. purjelaivojen ja kaivosten — vaikutusta
tieteen kehitykseen (Science, Technology, and Society in the Seventeenth Century England,
1938).
• Mitroffin vastanormit eivät kumoa Mertonin normeja, vaan kertovat miten ne toimivat
reaalimaailmassa (Norms and counter-norms in a select group of the Apollo Moon scientists:
A case study of the ambivalence of scientists, 1974344 ). Kaikkiin kylähullujen teorioihin ei
voi eikä pidä suhtautua vakavasti, ja keskeneräisten tutkimusten julkaisusta on haittaa
kaikille. Kunnianhimo on inhimillisen toiminnan motivoija, eikä tiede ole poikkeus. Myös
henkilökohtainen ’usko’ teoriaan on tapa motivoida tutkimusta. Ja vaikka tutkimuksessa
tarvitaan kehysteoriaa, senkin oikeellisuus on koetuksella.
• Ziman korostaa tieteellisen tutkimuksen kaupallistumista [esim. geenien patentoiminen, ks.
Berg ja Gurdon]. Lääke- ja ohjelmistoteollisuuden lobbaus ei kuitenkaan ole yhtä onnistunutta kuin mitä tämä kritiikki esittää [ks. Bhagwati; Torvalds], ja syynä on nimenomaan
mertonilainen eetos.
Merton ja Elinor G. Barber käsittelivät serendipisyyttä [ks. Hume; esimerkeistä, ks. Pasteur ja
Koch; Fleming] teoksessa The Travels and Adventures of Serendipity (1958, julkaistu postuumisti
vasta 2004). Merton tutki myös tieteellisiä löytöjen samanaikaisuutta (Singletons and multiples
in scientific discovery: A chapter in the sociology of science, 1961345 ). Ilmiö selittyy paljolti
tieteellisen tiedon avoimuudella. Myös teknologisiin innovaatioihin oli liitetty monet samanaikaiset kehittäjät [ks. Edison]. Siinä avoimuuden taustalla on keksintöjen vaatima pitkäaikainen
(inkrementaalinen) ja ekosysteeminen kehitys kohti kaupallisesti pätevää tuotetta [ks. Marshall;
Schumpeter ja Hayek; Torvalds]. Teknologiaan oli myös liitetty käden taidot ja käytännönläheisyys akateemisen tiedon sijaan [ks. Mandeville]. Vaikka tiede lisää teknologian mahdollisuuksia
[ks. Brunel; Bardeen ja Townes; Carothers ja Woodward], teknologian pitäminen ’tieteen lapsena’ nk. lineaarimallin mukaan on liioiteltua. Perustutkimusta tulee perustella sen itseisarvolla
[ks. Peirce; Monod ja Jacob; Snow]. Vaikuttavuuteen tähtäävän teknologiapolitiikan on otettava
tämä kaikki huomioon.
• Jo Mertonin em. vuoden 1938 teos osoittaa, että tiede voi olla myös teknologian lapsi [ks.
Carnot].
• Lineaarimalli on poliitikkojen keppihevonen, joka ei ole koskaan saanut tieteellistä tukea.
Esim. David Edgerton (s. 1959) on tutkinut mallin historiaa.
– Eräässä vanhassa pilapiirroksessa majava ja jänis tutkailevat Hooverin patoa ja majava
sanoo: ”No, I didn’t build it myself. but it’s based on an idea of mine”.
Myös tieteellistä julkaisemista tutkittiin [ks. Galileo]; esim. Eugene E. Garfield (1925-2017) aloitti viittausmittarien [ks. Torvalds] kehittämisen (Citation indexes for science: A new dimension
in documentation through association of ideas, 1955346 ). Merton huomasi, että jo ansioitunut
tutkija saa — samantasoisesta tutkimuksesta — enemmän kunniaa kuin muut, ja nimesi tämän Matteus-vaikutukseksi (The Matthew effect in science, 1968347 ). Koska hyvissä tieteellisissä
lehdissä voi tämän takia olla huonoja artikkeleita, on puhuttu ekologisesta virhepäätelmästä
[halovaikutuksesta, ks. Schumpeter ja Hayek; Maslow; Symons ja Buss].
• Frank Shepard (1848–1902) oli tutkinut lakitieteellistä viittaamista jo vuonna 1875.

344 American

Sociological Review, 39, 579-595, 1974
of the American Philosophical Society, 105, 470-486, 1961
346 Science, 15, 108-111, 1955
347 Science, 159, 56–63, 1968
345 Proceedings
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• E. Wyndham Hulmen (1859-1951) tilastollisesta bibliografiasta kehittyi bibliometriikka
(Statistical Bibliography in Relation to the Growth of Modern Civilization, 1923). Iskulause ”julkaise tai tuhoudu” onkin jo 1920-luvulta.
• Udny Yule (1871-1951) oli löytänyt Matteus-vaikutuksen jo vuonna 1925, ja koska Simon
[ks. Simon ja Arrow] tutki sitä vuonna 1955, on puhuttu Yule-Simon prosessista. Uusi termi
on ’etuoikeutettu riippuvuus’ (engl. preferential attachment).
– Stephen M. Stiglerin (s. 1941) mukaan tieteellisiä keksintöjä ei nimetä alkuperäisen
keksijän mukaan (Stigler’s law of eponymy, 1980348 ). Varhainen esimerkki on Pythagoraan lause [ks. Hammurabi; Pythagoras].
∗ ’Stiglerin laki’ on vitsi, koska Stigler tunnustaa lain olevan vanhempaa perua.
• William S. Robinson (1913–1996) osoitti, että yksilötason päätelmiä ei voi tehdä kollektiivitason korrelaatioista (Ecological correlations and the behavior of individuals, 1950349 ). Ilmiö,
joka on myöhemmin nimetty ekologiseksi virhepäätelmäksi, pitää sisällään mm. Simpsonin
paradoksin [ks. Spencer ja Galton].
Kriminologiassa [ks. Westermarck] Merton kehitti paineteoriaa [engl. strain theory, ks. Aristoteles]: rikollisuus aiheutuu vaurauden epätasaisesta jakautumisesta kulttuurissa, jossa sitä arvostetaan (Social structure and anomie, 1938350 ). Teoria päti laman [ks. Fisher ja Keynes] aikaiseen
amerikkalaiseen yhteiskuntaan, ja vielä 2000-luvulla USA muodostaa poikkeuksen länsimaisessa
maailmassa tulonjakonsa eriarvoisuudella ja rikollisuuden suurella määrällä [ks. Daly ja Wilson].
Itsehillintä [ks. Sokrates; Aristoteles; Smith] on tärkeä käsite paineteorioissa.
• Clifford R. Shaw (1895-1957) muotoili paineteoriaa teoksessa Brothers in Crime (1938).
John Dollardin (1900-1980) mukaan rikollisuudessa on kyse itsehillinnän väliaikaisesta pettämisestä ympäristön tuottaman stressin tms. vuoksi (Frustration and Aggression, 1939).
• Neuvostoliitossa yllätyttiin, kun sosialismi [ks. Marx] ei hävittänytkään rikollisuutta.
Kriminologiassa käsiteltiin myös psykopatologiaa [ks. Westermarck], sosiaalista oppimista [ks.
Bentham] ja leimaamista [ks. Westermarck; Sartre; Foucault ja Derrida].
• Hervey M. Cleckley (1903-1984) käsitteli psykopatologista rikollisuutta teoksessa The Mask
of Sanity (1941). Psykopaattisuus alettiin vähitellen liittää kylmyyteen [vrt. Bentham].
– Kurt Schneider (1887-1967) oli esittänyt, että persoonallisuuden epänormaalius on
aina suhteellista poikkeamaa keskiarvosta (Die psychopathischen Persönlichkeiten,
1923). Ydinkysymys on, kärsiikö ihminen poikkeavuudestaan tai aiheuttaako se ongelmia yhteiskunnassa. Epänormaali on normaalia [ks. Symons ja Buss].
– Yhdessä machiavellismin [ks. Machiavelli] ja narsismin [ks. Freud] kanssa psykopatia
muodostaa pimeän kolminaisuuden [ks. Aristoteles].
• Edwin H. Sutherland (1883-1950) kehitti sosiaalisen oppimisen teoriaa teoksessa White
Collar Crime (1949). Valkokaulusrikollisuuden lisäksi teoria soveltuu (ehkä paremmin)
esim. nuorisorikollisuuteen [ks. Piaget], johon liittyvää alakulttuuria eli katujengejä tutki
Albert K. Cohen (1918-2014) teoksessa Delinquent Boys (1955).
– Nicholas Rayn elokuvan Nuori kapinallinen (Rebel Without Cause, 1955) mukaan teiniangsti ei ollut vain köyhien kansanosien sosiologinen ongelma. Toisaalta vanhampien
syyllistäminen [ks. Freud] ei tarjonnut rakentavampaa teoriaa.
• Edwin Lemert (1912-1996) käsitteli kriminologista leimaamisteoria teoksessa Social Pathology (1951).
Paineita voi tuottaa myös status. Se on henkilön toisia korkeampi asema jollain yhteiskunnassa
arvostetulla mittapuulla kuten ulkonäkö, kyvykkyys tai em. vauraus [ks. Veblen]. Esim. Herbert

348 Transactions

of the New York Academy of Sciences, 39, 147–158, 1980
Sociological Review, 15, 351–357, 1950
350 American Sociological Review, 3, 672-682, 1938
349 American
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H. Hyman (1918-1985) käsitteli asiaa väitöskirjassaan The Psychology of Status (1942). Arkeologia ja historiallisesti orientoitunut antropologia tutkivat eriarvoisuuden syntyä [ks. Boas ja
Landtman], ja sosiaalipsykologia ihmisten taipumusta vertailla itseään ja omaa asemaansa muihin [ks. Smith]. Artikkelissa Contributions to the theory of reference group behavior (1950351 )
Merton kehitti tähän liittyvää referenssiryhmän teoriaa. On puhuttu myös suhteellisesta deprivaatiosta, psykoekologisesta stressistä ja statusahdistuksesta [ks. Daly ja Wilson; Fiske ja Harris]. Leon Festinger (1919-1989) tutki miten ihmiset määrittävät sosiaalisen asemansa (A theory
of social comparison processes, 1954352 ). Tähän liittyy myös hänen kognitiivisen dissonanssin
teoriansa (A Theory of Cognitive Dissonance, 1957). Palkkaerojen trendejä [ks. Marshall] on
selitetty teknologian kehityksellä [ks. Solow].
• Stressiä tutkittiin fysiologisena ja sosiaalipsykologisena ja -psykiatrisena ilmiönä [ks. Loewi;
Watson].
• Samuel A. Stouffer (1900-1960) käsitteli referenssiryhmiä suhteellisen deprivaation näkökulmasta, samoin kuin Walter G. Runciman (s. 1934) teoksessa Relative Deprivation and
Social Justice (1966).
• Sosiaalisella statuksella [ks. Aristoteles; Hobbes; Spencer ja Galton; Weber] on merkitystä
[ks. Drake], ja arvioiden on syytä olla totuudellisia tai vain lievästi optimistisia.
• Kognitiivisen dissonanssin mukana ihmiset muuttavat sujuvasti mielipiteitään säilyttääkseen johdonmukaisen, tyypillisesti positiivisen kuvan itsestään. Ilmiö sivuaa mielen puolustusmekanismeja [ks. Freud; Lewin ja Heider; Trivers].
– Myös itsepetos liittyy asiaan [ks. Aristoteles; Zenon ja Khrysippos; Francis Bacon;
Mandeville; Rochau ja Renan; Carnap; Trivers].
• Kognitiiviseen dissonanssiin liittyy myös se, miksi ihminen pitää tekemisiään sitä tärkeämpinä, mitä enemmän on ehtinyt investoida niihin resursseja [kyse on kehystämisvaikutuksesta, ks. Wundt; Durkheim].
Absoluuttisen deprivaation poistaminen ja reiluus kiinnostavat ihmisiä enemmän kuin absoluuttinen tasa-arvo [absoluuttisesta ja suhtellisesta köyhyydestä, ks. Simmel; Veblen]. Ahkeruuden
merkityksen ymmärtävät jo pienet lapset [ks. Trivers]. Tähän liittyy meritokratia [ks. Aristoteles;
Mandeville; Kant; Herder ja Humboldt].
• Antropologian ja arkeologian tutkimaan eriarvoisuuteen liittyy tuloerojen lisäksi eroja ihmisoikeuksissa [ks. Boas ja Landtman]. Sosiaalisen oppimien teoriassa tutkittiin myös ketä
imitoidaan [ks. Milgram].
• Teoksessa The Rise of the Meritocracy (1958) Michael D. Young (1915-2002) kritisoi meritokratiaa (termi jonka hän keksi). Hän kuitenkin määritteli sen älykkäiden yksilöiden
poliittiseksi vallaksi. Nykyisin meritokratiaan ei liitetä niinkään valtaa kuin ansioita.
– Koska Young liitti meritokratiaan geneettisen periytyvyyden, kyse oli epistokratian
[ks. Platon, vrt. Aristoteles] sijaan genetokratiasta [ks. Spencer ja Galton; Gould].
Kingsley Davisin (1908-1997) ja Wilbert E. Mooren (1914-1987) mukaan (maltillinen) eriarvoisuus edistää resurssien optimaalista käyttöä (Some principles of stratification, 1945353 ); ajatusta
on kehitetty myöhemminkin [ks. Rawls; Daly ja Wilson]. Tällainen analyysi on hyödyllistä, vaikka Davisin ja Mooren ryhmää hyödyttävä selitys ei ole evolutiivisesti riittävä [ks. Sanderson].
Valumaefektistä (engl. trickle-down effect) ei kuitenkaan ole kyse. Kaupungistumisen [ks. Marx;
Simmel; Milgram] mahdollistamalla työn tuottavuuden kasvulla on tässä tärkeä merkitys [ks.
Malthus ja Ricardo]. Tosin Hilda H. Goldenin (1919-2012) kanssa Davis määritteli myös ’yliurbanisoitumisen’ [ks. Borlaug] käsitteen (Urbanization and the development of pre-industrial areas,
1954354 ).

351 teoksessa R. Merton & P. Lazarsfeld (toim.), Continuities in Social Research, 1950, yhdessä Alice S. Kittin
kanssa
352 Human Relations, 7, 117-140, 1954
353 American Sociological Review, 10, 242-249, 1945
354 Economic Development and Cultural Change, 3, 6–26, 1954
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• Tuottava työ luo arvoa ja siten vaurautta ja uutta työtä. Tuottavuuden lisäys (parempi
palkka) lisää uuden työn määrää entisestään. Jos tätä kutsutaan valumaefektiksi, kyse on
triviaalista totuudesta. Juuri tämän ansiosta työperäisestä maahanmuutosta on hyötyä:
vaikka perinteisen ’valuman’ mukaan siinä jaetaan samaa kakkua (rikkaiden kulutusta ja
almuja) kasvavalle ja köyhtyvälle ihmisjoukolle, todellisuudessa kakku kasvaa. Kuten aina,
kehitys ei tässäkään ole suoraviivaista [tuottavuusparadoksista, ks. Solow].
• Yliurbanisoitumisessa etenkin kehittyvien maiden väestön kasvu johtaa asukasta kohti lasketun tulon vähenemiseen, koska kaupungistumisen etuja ei pystytä hyödyntämään. Lähinnä kyse on siitä, että puutteellisen koulutuksen johdosta ei synny muita tuottavampia
huipputyöpaikkoja. Sen sijaan kehittyneiden maiden kaupungit tuottavat vaurautta ja voivat samalla jopa kasvattaa biodiversiteettiä [ks. Gibson ja MacArthur].
– Toki kehittyneissäkin maissa voidaan keskustella kaupunkien optimikoosta ja muutenkin kaupunkisuunnittelusta.
Paul F. Lazarsfeldin (1901-1976) kanssa Merton tutki joukkotiedotusta (Mass communication,
popular taste, and organized social action, 1948355 ). Aihe sivuaa propagandaa [ks. Weber], tiedotus-ja suhdetoimintaa [ks. Watson] ja mainontaa [ks. Locke; Schumpeter ja Hayek]. Tutkimus
alkoi löytää propagandalle myös rajoja. Tässä yhteydessä Merton huomasi, että valtavirran sosiologiset teoriat olivat vieraantuneet todellisesta maailmasta ja kvantitatiivisesta tutkimuksesta
[ks. myös Habermas; Giddens]. Merton peräänkuulutti keskitason teorioita [ks. Sanderson].
• Lazarsfeld ja Elihu Katz (1926-2021) käsittelivät mielipidevaikuttajia teoksessa Personal
Influence (1955). Yksi havainto oli, että vaikuttajilla on valtaa vain omalla erikoisalueellaan.
• Joseph T. Klapperin (1917-1984) mukaan propaganda korkeintaan vahvistaa jo olemassa
olevia asenteita, eivätkä ihmiset kritiikittömästi usko mitä heille sanotaan (The Effects Of
Mass Communication, 1960).
– Kommunististen yhteiskuntien vitsikulttuuri todistaa Klapperin teorian puolesta.
• Mertonin oman funktionalismin lisäksi ongelmia oli myös strukturalistisilla teorioilla [ks.
Lévi-Strauss] ja niiden jatkokehittelyillä [ks. Foucault ja Derrida].
• Philip Eisenbergin kanssa Lazarsfield tutki työttömyyden [lamasta, ks. Fisher ja Keynes]
psykologisia vaikutuksia (The psychological effects of unemployment, 1938356 ).
Merton ja Lazarsfeld kutsuivat samanmielisten ihmisten ystävyyttä [ks. Lewin ja Heider; Trivers; Tooby ja Cosmides] homofiliaksi (Friendship as a social process: A substantive and methodological analysis, 1954357 ). Tätä voidaan pitää sosiaalisten verkostojen [ks. Mandeville; Smith;
Mill; Simmel; Elias; Milgram; Kolmogorov ja Chaitin] ’ensimmäisenä lakina’. Homofilia — kuten
myös jaettu ympäristö — luo homogeenisuutta ilman (alla mainittua) imitointia [ks. Durkheim].
Ilmiöön liittyy esim. pyrkimys samanmielisten tietolähteiden ääreen.
• Joidenkin mielestä uusi sosiaalinen media [ks. Torvalds] murentaa yhtenäiskulttuuria eri
tavalla kuin perinteinen poliittisesti sitoutunut media.
Teoksessa The Lonely Crowd (1950) David Riesman (1909-2002) oli kritisoinut lähiöiden [ks. Taylor] luomaa konformismia [ks. Burke]. Puhutaan esim. sosiaalisista kuplista ja ryhmäajattelusta.
Solomon E. Asch (1907-1996) osoitti ryhmäpaineen [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin] vaikuttavan ihmisten arvostelmiin (Effect of group pressure upon the modification and distortion of judgement,
1951358 ). Tosin paineen alla taipui vain selvä vähemmistö, ja hekin suurimmaksi osaksi vain julkisesti. Taipumuksessa konformismiin (engl. conformist bias, frequency-dependent bias) on kyse
enemmistön imitoimisesta [ks. Condorcet; vrt. Hart ja Goffman], joka on esimerkki sosiaalisesta
oppimisstrategiasta [ks. Milgram]. Ne ovat hyödyllisiä tilastollisesti, vain oikeassa kontekstissa
[esim. pakkovallasta, ks. Weber]. Asch tutki myös sosiaalista havaitsemista [ks. Maslow].
355 teoksessa

L. Bryson (toim.), The Communication of Ideas, 1948
Bulletin, 35, 358-390, 1938
357 teoksessa M. Berger, T. Abel, & C.H. Page (toim.), Freedom and Control in Modern Society, 1954, yhdessä
R.K. Ronkeylafin kanssa
358 teoksessa H. Guetzkov (toim.), Groups, Leadership, and Men, 1951
356 Psychological
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• Konformismia kuvaa Don Siegelin elokuva Invasion of the Body Snatchers (1956).
• Riesman kritisoi [elitistisesti, ks. Marcuse] sitä, että vaikka traditioita painottavasta (engl.
tradition-directed) elämäntyylistä oli Yhdysvalloissa ensin siirrytty itseä kehittävään (innerdirected) elämään, lähiöelämä oli muuttanut sen naapureiden hyväksyntää hakevaksi (otherdirected) elämäksi.
• Ajatus empatian ’laimenemisesta’ etäisyyden funktiona on vanha [ks. Zenon ja Khrysippos; Hume]. Sukulaisten jälkeen naapurit ja esim. työtoverit muodostavat helposti oman
vahvemmin integroituneen piirinsä.
• Myös Vernon L. Allenin (s. 1933) täydentävät tutkimukset osoittivat, että Aschin tuloksia
on tulkittu väärin (Situational factors in conformity, 1965359 ).

9.65

John Bardeen 1908 - 1991 ja Charles Townes 1915 2015

Fyysikkoja, jotka vaikuttivat teknologian kehitykseen. Bardeen loi mikroelektroniikkaa ja Townes perustan laseria hyödyntävälle modernille optiikalle; edellinen sai fysiikan Nobelin palkinnon
vuonna 1956, jälkimmäinen vuonna 1964. Bardeen sai myös vuoden 1972 Nobelin suprajohtavuuden tutkimuksista [ks. Yang]. Narinder Singh Kapany (1926-2020) kehitti valokuituteknologiaa.
• Bardeen jakoi palkinnon Walter H. Brattainin (1902-1987) ja William B. Shockleyn (19101989) kanssa. Townes jakoi omansa Nikolai Basovin (1922-2001) ja Alexander Prohorovin
(1916-2002) kanssa.
• Alkuvaiheessa kokonaisheijastukseen [ks. van’t Hof ja Arrhenius] perustuvia valokuituja
käytettiin lääketieteellisissä tutkimuksissa valonlähteenä ja gastroskopian kaltaisessa kuvantamisessa.
• Optiikan sijaan puhutaan fotoniikasta, jos korostetaan valon hiukkasluonteen merkitystä
tai mukaan tulee optoelektroniikkaa, jossa sähköä muutetaan valoksi ja/tai valoa sähköksi.
Kiinteän aineen [ks. Bethe] tutkimus johti puolijohdeteknologiaan, joka perustui ensin germaniumin ja myöhemmin piin käyttöön ja jolla luotu mikroelektroniikka korvasi elektroniputkilla
toteutetun elektroniikan [ks. Hertz]. Tuntematta Julius E. Lilienfeldin (1882-1963) täysin teoreettista FET-patenttia vuodelta 1925, Bardeen ja Brattain loivat kärkitransistorin vuonna 1947, ja
Shockley pian paremman liitostransistorin. Transistori ajaa saman asian kuin triodi. Se mahdollisti siirtymisen putkiradioista transistoriradioihin, ts. ’huonekaluista’ myös paristoilla toimiviin
kannettaviin laitteisiin. Kuluttajaelektroniikasta tuli henkilökohtaista ja massamarkkinat laskivat hintoja. Transistoriradio vaikutti mm. rock-musiikin leviämiseen [ks. Dewey].
• Transistorissa emitterin ja kollektorin välistä virtaa ohjataan nk. kannan heikommalla ohjausvirralla.
• Pii voi olla korvattavissa indiumista ja galliumista tehdyillä energiatehokkailla puolijohteilla.
Vuonna 1959 Jack S. Kilby (1923-2005) ja Robert N. Noyce (1927-1990) kehittivät (toisistaan
riippumatta) integroidut piirit. Esim. Kilby, joka sai vuoden 2000 fysiikan Nobelin palkinnon,
yhdisti yhdelle germaniumpalalle kolme vastusta ja yhden kondensaattorin ja transistorin. Ensimmäiset asiakkaat olivat aseteollisuus ja avaruusohjelmat [ks. Goddard]. Ensimmäiset massamarkkinat syntyivät taskulaskimen myötä, ja myös tässä Kilby antoi panoksensa.
• Kilby jakoi palkinnon Zhores Alferovin (1930-2019) ja Herbert Kroemerin (s. 1928) kanssa.
• Kun kirjapainossa [ks. Tesla] vuonna 1929 keksitty valoladonta yleistyi 1950-luvulla, myös
mikropiirejä opittiin valmistamaan optisen litografian avulla.
– Myöhemmin syntyi mikrofluidistiikka; esim. Stephen C. Terry et al., A gas chromatograph air analyzer fabricated on a silicon wafer (1974360 ).
359 Advances
360 IEEE

in Experimental Social Psychology, 2, 133-175, 1965
Transactions on Electron Devices, 26, 1880-1886, 1979
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Vaikka lännen talouskasvu vuosina 1939-1974 [ks. Fisher ja Keynes] perustui lähinnä öljyyn
eli toiseen teolliseen vallankumoukseen [ks. Tesla; Haber], elektroniikka käynnisti kolmatta. Sen
piiriin voidaan laskea televisiot ja tietokoneet [ks. Turing; von Neumann], joissa radioiden tapaan elektroniputket alkoivat korvautua integroiduilla piireillä. Vuonna 1956 IBM perusti Yhdysvaltain länsirannikon tutkimuskeskuksensa San Josen kaupunkiin, ja Noyce oli myöhemmin
perustamassa Intel-yhtiötä tälle ’Piilaakson’ alueelle. Syntynyt mikroprosessoripohjainen tietoja viestintätekniikka loi ehkä jo neljättä teollista vallankumousta [ks. Daniel Bell].
• Televisiotekniikan kehittäjiä olivat John Baird (1888-1946) ja etenkin Philo T. Farnsworth
(1906-1971). Jälkimmäinen korvasi edellisen Nipkowin levyyn [ks. Hertz] perustuvan mekaanisen kuvankaappauksen elektroniputkilla tehdyllä versiolla. Näytöissä kuvaputkiteknologiaa käytettiin vielä pitkään.
– BBC aloitti säännölliset televisiolähetykset 1930, ja 1940-luvun alussa verkostoa rakennettiin jo muuallakin.
– 1950-luvulla Eugene Polley (1915-2012) kehitti ensimmäisen langattoman television
kaukosäätimen. Hänen käyttämänsä näkyvä valo korvattiin myöhemmin luotettavammalla infrapunavalolla.
• Vaikka elektroniikan kyky tuottaa talouskasvua kyseenalaistettiin [ks. Solow], kyse voi olla
samanlaisesta viiveestä kuin öljypohjaisessa taloudessa.
Leo Esaki (s. 1925) osoitti kvanttimekaanisen tunneloitumisefektin olemassaolon juuri puolijohteissa (New phenomenon in narrow germanium p-n junction, 1958361 ). Hän jakoi vuonna 1973
fysiikan Nobelin samaa ilmiötä myöhemmin suprajohteissa tutkineiden kanssa [ks. Yang]. Myös
valokennot, jotka muuttavat mm. auringonvaloa sähköksi [ks. Faraday], tehdään puolijohteista.
David Chapin, Calvin Fuller ja Gerald Pearson kehittivät ensimmäisen modernin valokennon
vuonna 1954. Satelliitit olivat ensimmäisiä hyötyjiä.
Vuonna 1951 Townes määritteli mikroaaltovahvistimen [Einsteinin] säteilyteorian pohjalta, ja
maser (engl. Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) syntyi 1954. Artikkelissa Infrared and Optical Masers (1958362 ) Townes loi — Arthur L. Schawlowin (1921-1999;
fysiikan Nobel 1981) kanssa — teorian laserista (engl. light, valo). Gordon Gould (1920-2005)
ja Theodore H. Maiman (1927-2007) saivat — toisistaan riippumatta — ensimmäisinä aikaan
koherenttia valoa. Merkittävin sovellus on viestintä optisten kuitujen avulla. Laserpulsseilla voidaan myös mitata esim. etäisyyksiä [kuusta, ks. Oort ja Kuiper]. Vuonna 1965 Harold F. Weaver
(1917-2017) löysi kosmiset maserit.
• Charles H. Kaolle (s. 1933) myönnettiin vuoden 2009 fysiikan Nobel valokuitujen kehittämisestä 1960-luvulta alkaen. Vuonna 1988 valokuitu yhdisti Euroopan ja Pohjois-Amerikan.
Radioaaltoihin [ks. Hertz] verrattuna valon etuna on korkea värähtelytaajuus, joka mahdollistaa laajan kaistanleveyden eli enemmän informaatiota.
• Vuonna 1952 N. Joseph Woodland (1921-2012) patentoi viivakooditeknologian, jossa lukijassa tultiin myöhemmin käyttämään laservaloa. Uuden kaksiulotteisen QR-koodin luku
vaatii monimutkaisempaa analyysiä [RFID:istä, ks. Rabi ja Purcell].
Laserilla luotiin pian aivan uusia, jopa kummallisia, ilmiöitä. Optisen holografian kehitys alkoi jo
1962 sekä Neuvostoliitossa että Yhdysvalloissa. Nicolaas Bloembergen (1920-2017; fysiikan Nobel
1981) kehitti epälineaarista optiikkaa; esim. aineen taitekerrointa [ks. Snell] voidaan muuttaa
laserin avulla (Nonlinear Optics, 1965). David Wineland (s. 1944) jäädytti ioneja laserilla 1978
(engl. optical trapping), ja Arthur Ashkin (s. 1922) ja Steven Chu (s. 1948) hyödynsivät tätä
myös solujen ja bakteerien käsittelyssä 1980-luvulla (engl. optical tweezers). Ashkin sai fysiikan
Nobelin vasta 2018, Chu jo 1997.
• Holografialle oli Dennis Gabor (1900-1979) antanut teoreettisen pohjan jo 1947. Tällöin kyse oli elektronimikroskooppiin [ks. Heisenberg ja Schrödinger] liittyvästä elektronien holo361 Physical
362 Physical

Review, 109, 603, 1958
Review, 112, 1940–1949, 1958
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grafiasta. Gabor sai työstään fysiikan Nobelin palkinnon 1971. Termi holografia on lainattu
myös kosmologian puolelle [ks. Green, Schwartz ja Witten].
• Optiset ’pinsetit’ hyödyntävät laservalon säteilypainetta [ks. Kepler; Maxwell].
• Hypoteettiset negatiivisen taitekertoimen metamateriaalit mahdollistaisivat näkymättömyysverhon.
Vuonna 1947 Douglas H. Ring (1907-2000) ehdotti radioaaltoihin perustuvien puheluiden välittämistä alueellisten, tukiasemallisten solujen luomassa verkossa. Koska tämä arkkitehtoninen
innovaatio on tärkeämpi kuin muu osa modernien matkapuhelinten teknologiaa, Ringiä voidaan
pitää matkapuhelimen keksijänä.

9.66

Alfred Charles Kinsey 1894 - 1956

Biologi, ihmisen seksuaalisuuden tutkija [ks. Bentham; Freud; Westermarck; Dewey]. Kinsey
työ tuki mm. feminismiä, jonka ensimmäinen aalto oli käsitellyt kansalaisoikeuksia [ks. Mill;
Westermarck], mutta jonka toista aaltoa oli jo pohjustettu [ks. Simmel; Dewey].
• Sosiaalista vaihtoa [ks. Simmel; Elias; Simon ja Arrow] oli sovellettu parisuhteeseen Willard
Wallerin (1899–1945) markkina-arvoteoriassa (The rating and dating complex, 1937363 ).
– Lisäksi esim. keskustelua [ks. Austin ja Grice] voidaan analysoida vaihdantana [keskustelumarkkinoista, ks. Daniel Bell].
• Artikkelissa Campus values in mate selection (1945364 ) perhesosiologi [ks. Parsons; Becker] Reuben L. Hill (1912-1985) osoitti — monien lähinnä luonteeseen liittyvien yhteisten
preferenssien lisäksi — naisten ulkonäön merkityksen miehille ja miesten sosioekonomisen
aseman merkityksen naisille [ks. Symons ja Buss]. Jälkimmäiseen liittyy hypergynia [ks.
Westermarck].
Kinseyn raportit Sexual Behavior in the Human Male (1948) ja Sexual Behavior in the Human
Female (1953) osoittivat, että itsetyydytys, esiaviollinen seksi, uskottomuus, homoseksuaalisuus,
ym. ’luonnoton’ käyttäytyminen oli taiteilijoiden lisäksi yleistä myös keskiluokkaisessa väestössä.
Kinsey mm. määritteli seksuaalista suuntautumista kuvaavan, myös biseksuaalisuuden huomioivan, asteikon.
• Clellan S. Fordin (1909-1972) and Frank A. Beachin (1911-1988) Patterns of Sexual Behavior (1951) kiinnitti huomiota mm. polygynian [ks. Westermarck] tyypillisyyteen. Teos
inspiroi myös William H. Mastersin (1915-2001) ja Virginia E. Johnsonin (1925-2013) kokeellista tutkimusta, joka täydensi Kinseyn työtä (Human Sexual Response, 1966).
• Hysteria [ks. Freud] poistui länsimaisista tautiluetteloista vuonna 1952.
Sukupuoli voidaan määritellä geneettisesti, gonadisesti ja psykologisesti. Vaikka ihmisen sukukromosomit [ks. Morgan] voivat olla jotain muuta kuin XX tai XY, nämä muutokset eivät juurikaan
vaikuta sukupuoleen. Joihinkin niistä liittyy terveysongelmia sekä muita kehityshäiriöitä. Gonadiseen sukupuoleen liittyy intersukupuolisuus ja psykologiseen sukupuoleen transsukupuolisuus.
Puhe muunsukupuolisuudesta on tuottanut kiistoja juridisesta sukupuolesta. Taustalla on sukupuolen kehityksen monivaiheisuus, joka jättää tilaa erilaisille kehityshäiriöille. Sikiön kehitys
alkaa aina feminisaatiolla ja jatkuu (normaalisti ja vain) poikalapsella rinnakkaisilla (toisistaan
paljolti riippumattomilla) maskulinisaatiolla ja defeminisaatiolla [ks. Leslie ja Baron-Cohen].
• X0 ja XXX ovat naisia (kuten XX) ja XYY, XXY ja XXYY miehiä (kuten XY).
• On ongemallista, jos herkkää poikaa tai ronskia tyttöä pidetään muunsukupuolisina, so.
poika ja tyttö (ja mies ja nainen) määritellään kapeasti.

363 American
364 Journal

Sociological Review, 2, 727-735, 1937
of home economics, 37, 554-558, 1945
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Intersukupuolisuudessa mutaatiot tuottavat XX/XY-sukupuolesta poikkeavia fysiologisia ominaisuuksia. Sen kirjo on laaja, koska selvien sukupuolirauhasiin [ks. Weismann; Loewi] liittyvien
patologioiden lisäksi mukaan lasketaan ’liian isot’ klitorikset ja ’liian pienet’ penikset. Kirurgian
kehittyessä lasten ’korjausleikkaukset’ tulivat oletusarvoisiksi toimenpiteiksi (ainakin osittain)
homoseksuaalisuuden pelossa. Klitoriksen pienentäminen ja miehen sukuelimien muuntaminen
naisen elimiksi vaikuttavat kuitenkin negatiivisesti ihmisten elämään. Jälkimmäisiä toimenpiteitä tehtiin jopa poikien epäonnistuneen ympärileikkauksen johdosta. John W. Money (1921-2006)
oli tässä toiminnassa näkyvästi mukana.
• Plastiikkakirurgian isänä on pidetty Harold Gilliesiä (1882-1960).
• Poliittisesti korrekteinakin [ks. Hart ja Goffman] Moneyn ja muiden yritykset tehdä poikavauvoista tyttöjä hormonihoidoilla, kirurgialla sekä mekoilla ja nukeilla epäonnistuivat.
Transsukupuolisuudessa kehityksen häiriöistä seuraa sukupuolidysforia: koettu sukupuoli eroaa
kehon sukupuolesta. Vuonna 1948 Kinsey tapasi pojan, joka halusi olla tyttö, ja Harry Benjamin
(1885-1986) aloitti kokeelliset hormonihoidot pääteltyään, että ongelma ei ollut psykiatrinen
[ks. Bentham; Freud; Nesse]. Hormonihoitoja täydennettiin kirurgisilla sukupuolenkorjauksilla.
Aiheen politisoituminen on vaikeuttanut tieteellistä tutkimusta [ks. Foucault ja Derrida].
• Transihmisillä itsemurhat ovat yllättävän tavallisia riippumatta siitä, korjataanko sukupuolta vai ei. Jos esim. tytöt ’korjaavat’ sukupuoltaan lesbouden pelossa, ongelma on enemmän sosiologinen kuin biologinen.
Betty Friedanin (1921-2006) mukaan työelämän tasa-arvo oli tärkein [toisen aallon, ks. Fisher
ja Keynes] feminismin aihe (The Feminine Mystique, 1963). Toisaalta em. tutkimuksen ja mm.
ehkäisypillerin [ks. Borlaug] tuloksena ’svengaava’ 1960-luku tunnetaan myös seksuaalisesta vallankumouksesta. Vaikka esiaviolliset suhteet hyväksyttiin jo laajasti, naiset eivät (vieläkään)
suhtautuneet niihin yhtä kevysti kuin miehet. Toisen aallon feminismi käsitteli myös aborttia,
seksuaalista häirintää ja esim. naisiin kohdistuvaa väkivaltaa [ks. Symons ja Buss].
• 1960-luvulla tutkittiin esim. kulttuurista riippuvaa ’kinky boots’ –seksuaalifetisismiä. Mm.
brittiläinen televisiosarja The Avengers (1961-1969) hyödynsi sitä ja (ehkä biologisempaa)
jalkafetisismiä hauskasti (Quick-Quick Slow Death, 1966). Fetisismistä, voyeurismista ym.
erilaisuuksista käytetään kattotermiä parafilia (normatiivisen ’perversion’ sijaan).
• 1970-luvulle tultaessa kulttuurin muutos oli länsimaissa johtanut epätoivottujen raskauksien ja sitä myötä myös adoptioiden lisääntymiseen. Tämä tarjosi genetiikalle uuden työkalun kaksostutkimusten [ks. Spencer ja Galton; Maslow] rinnalle. Nykyään kaksos- ja
adoptiotutkimuksia korvataan jo geeniteknologisilla [ks. Berg ja Gurdon] menetelmillä [ks.
Symons ja Buss].
• Hippiliike [ks. Hart ja Goffman] vei vapaan rakkauden käsitteen järjettömälle tasolle.
Feminismin kolmatta aaltoa pohjustivat spekulaatiot sosiaalisesti konstruoidusta [ks. Boas ja
Landtman] sukupuolesta (engl. gender). Em. Money oli tässä näkyvässä asemassa. Toinen keskustelunaihe koski ihmiskunnan oletettua alkuperäistä matriarkaattia [ks. Spencer ja Galton].
• Sosiokulttuurisen vaikutuksen [esim. kulttuurihistoriallisesta toiminnan teoriasta, ks. Piaget] voi kuitenkin hyväksyä kiistämättä biologisia eroja [ks. Leslie ja Baron-Cohen].
• Teoksessa Toinen sukupuoli (Le deuxième sexe, 1949) Simone de Beauvoir (1908-1986)
julisti, että ”naiseksi ei synnytä, naiseksi tullaan”.
• Matriarkaatin ajateltiin kaatuneen vasta noin 3000 eaa. [ks. Ötzi; Hammurabi]. Patrilokaalisuus on kuitenkin paljon vanhempi ilmiö [ks. Lévi-Strauss; Goodall ja de Waal].
Kinseyn tutkimuksista on tehty elokuva Kinsey (2004) ja Mastersin ja Johnsonin tutkimuksista
televisiosarja Masters of Sex (2013-2016).
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Willard van Orman Quine 1908 - 2000

Filosofi, joka on liitetty sekä analyyttiseen [ks. Russell; Moore] traditioon että uuspragmatismiin
[perinteisestä pragmatismista, ks. etenkin Peirce; Ramsey]. Quine jalosti useita Duhemin [ks.
Mach] ajatuksia ja kehitti myös esim. mielenfilosofista behaviorismia [ks. Wittgenstein]. Loogisen empirismin [ks. Carnap] lisäksi hän vastusti myös Carnapin ajattelua, vaikka tämä poikkesi
selvästi valtavirran loogisesta empirismistä. Quinen ajateltiin pitkään voittaneen mittelön, mutta nykyisin Carnapin arvostus on noussut [ks. Hintikka]. Quinen läheinen kollega oli Donald
Davidson (1917-2003).
• Nykyään uuspragmatismi tarkoittaa lähinnä Rortyn [ks. Kuhn] ja Putnamin [ks. Kuhn;
Dennett ja Millikan] ajattelua, joka tukeutuu käsiteanalyysiin [uuskantilaisuudesta, ks.
Mach]. Näin pitkälle Quine ja Davidson eivät menneet, vaikka kielen merkitystä korostivatkin.
• Eräitä tärkeitä Quinen artikkeleita julkaistiin teoksessa From a Logical Point of View
(1953), jäljempänä FLPV.
Quinen filosofian taustalla oli [Russellin] ajatus konventionaalisten kielellisten määritelmien mahdottomuudesta (Truth by convention, 1936). Jos juuri mikään ei voi olla totta määritelmällisesti,
semantiikka oli behavioristinen tutkimusala. Tämä johti analyyttisten totuuksien epäilyyn (ks.
alla).
Artikkelissa (Steps towards a constructive nominalism (1947365 ) Quine puolusti nominalismia [ks.
Zenon ja Khrysippos; Ockham; Sellars]. Tältä pohjalta hän rajoitti ontologian fysiikan tarjoamiin
entiteetteihin (On what there is, 1948366 ). Quinelainen realismi oli eliminativistinen autiomaa
[ks. Penrose ja Hawking; vrt. Carnap; Dennett ja Millikan] myös mielenfilosofiassa [ks. Minsky
ja Pearl], eikä esim. hyväksynyt intentionaalisuutta [ks. Frege]. Olemassaolon Quine liitti identiteettiin: ”no entity without identity” (tai: ”oleminen on kvanttorilla sidotun muuttujan arvona
olemista”). Fysiikkaan pohjautuvaa ontologiaa on kehitetty etenkin strukturaalisessa realismissa
[ks. Poincaré; Russell; Eddington; Dennett ja Millikan].
• Vaikka Quine pelkäsi ettei nominalismi riittäisi matematiikan filosofiassa, hänen metodologinen naturalisminsa pystyi hyväksymään tämän. Tässä Sellars oli radikaalimpi. Quine
puolusti sekä matemaattista empirismiä [ks. Mill; Peirce] että realismia.
• Arkiajattelun postuloimat luonnolliset oliotyypit [ks. Mill] ovat — esitieteelliseen, intuitiiviseen fysiikkaan, biologiaan ja psykologiaan [ks. Drake] perustuvina — tuomittuja häviämään tieteen edistyessä.
• Vaikka intentionaalisia tiloja ei ole olemassa ’olioina’, niillä voi Quinenkin mukaan olla oma
’dramaattinen’ roolinsa [vrt. Dennett ja Millikan].
Artikkelissa Two dogmas of empiricism (1951367 ) Quine jatkoi [Gödelin ja Tarskin aloittamaa]
loogisen empirismin arvostelua. (1) Duhemin [ja Neurathin, ks. Carnap] tavoin Quine esitti, että
yksittäisten tieteellisten väitteiden verifioinnin sijaan on testattava kokonaisuutta, johon väite
liittyy. Tätä on kutsuttu mm. konfirmaatioholismiksi. (2) Lisäksi, koska analyyttisiä totuuksia ei
voi erottaa synteettisistä, tieteelliset teoriat vaikuttavat havaintoihin [ks. Herschel ja Whewell;
Mach; Popper; Kuhn]. Tieteellisten teorioiden alimääräytyneisyyden (engl. underdetermination)
mukaan empiirinen aineisto voidaan selittää usealla erilaisella teorialla. Tämä Duhemin-Quinen
teesi oli yksi Quinen epätäsmällisyyden tai määrittelemättömyyden (engl. indeterminacy) ilmentymistä; kaksi muuta liittyvät kielenkääntämiseen (ks. alla). Myöhemmin Quine lievensi analyyttisyyden kritiikkiään (Two dogmas in retrospect, 1991368 ).
• Quine piti yksinkertaisuutta [ks. Ockham] tieteellisen teorian valintakriteerinä; fyysikoille tämä tarkoittaa usein kauneutta, mikä voi olla ongelmallista [muista kriteereistä, ks.
Merton; Popper; Kuhn; Foucault ja Derrida].
365 Journal

of Symbolic Logic, 12, 105-122, 1947, yhdessä Nelson Goodmanin kanssa
of Metaphysics, 2, 21–38, 1948, myös FLPV
367 Philosophical Review, 60, 20–43, 1951, myös FLPV
368 Canadian Journal of Philosophy, 21, 265-274, 1991
366 Review
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• Ajatusta havaintojen teoriapitoisuudesta edelsi pragmatistinen merkitysteoria [ks. Peirce].
Norwood Russell Hanson (1924-1967) hyödynsi Wittgensteinin ajatusta näkemisestä näkemisenä — aina ja pakosta — jonakin (Patterns of Discovery, 1958). Hanson vastusti myös
loogisen empirismin [ja jopa Popperin] kannattamaa jyrkkää erottelua teorioiden luomisen
ja niiden verifioinnin välillä [ks. Hintikka].
• Paul A. Boghossian (s. 1957) on esittänyt, että Quinen kritiikki pätee metafyysiseen, mutta
ei tietoteoreettiseen, analyyttisyyteen.
Quinen mukaan käsitteet [ks. Locke; Frege] vaativat kielen (Word and Object, 1960). Näin (1) ne
eivät jäsennä pienten lasten maailmaa [ks. James; Piaget], (2) ne ovat kulttuurisia konstruktioita,
ja (3) epäjatkuvuuksia luovien prosessien (engl. bootstrapping) vaikutuksesta abstraktimmat
käsitteet eivät aina palaudu alkeellisimpiin, vaikka syntyvätkin niistä. Kieli ei vain mahdollista
ajattelua, vaan määrittää myös ontologian [ks. Descartes, vrt. Wittgenstein; Sellars]. On puhuttu
kielideterminismistä [ks. Jackendoff ja Pinker].
• Lapsen äitikokemuksista syntyy käsite yhdestä ja samasta äidistä vasta kielen oppimisen
myötä.
• Käsitteiden epäjatkuvuuksien ylitykseen liittyy aina ’rakennustelineet’. Esim. lapset opettelevat ulkoa listaa yksi, kaksi, kolme, jne., ja oppivat vasta sen avulla mitä numerosanat merkitsevät. Myös muunlaisia uutta luovia oppimismekanismeja voi olla olemassa [ks.
Minsky ja Pearl].
• Modaliteetit [ks. Aristoteles] eivät ilmaise sitä, miten oliot tai asiat ovat maailmassa, vaan
ainoastaan sitä, miten niistä puhutaan. Näin Quine ei tunnustanut modaalilogiikan [ks.
Russell; von Wright] tai ’mahdollisten maailmojen’ mielekkyyttä [ks. Carnap; Schelling ja
Lewis; Hintikka].
Edellisiin liittyy myös Quinen käännösten epämääräisyysteesi [ks. Foucault ja Derrida]. Quinen
esimerkin mukaan puhutaan gavagai-ongelmasta, joka on erikoistapaus induktion ongelmasta [ks.
Hume; Kant; Mill; Peirce; Carnap; Popper; Hintikka]. Jos metsästäjä-keräilijä sanoo antropologille ”Gavagai!” kun he näkevät jäniksen, tarkoittaako gavagai jänistä, jäniksen korvaa tai esim.
’otusta jonka näin eilen iltapäivällä’? Ongelma ei ole yhtä syvällinen kuin on annettu ymmärtää, ja kielitieteessä korostetaan että ”problem is about the absence of the absolute guarantee,
a not uncommon philosophical will-o’-the-wisp”369 . Tämän modernin käsityksen mukaan lasten
(tai yleensä ei-organisoitua) kielen oppimista tukee tarkkaavaisuuden [ks. James; Piaget; Posner]
jaettu muoto, johon liittyy oma intentionaalisuutensa [ks. Frege; Leslie ja Baron-Cohen]. Lisäksi
on olemassa muitakin kognitiivisia strategioita [ks. Augustinus; Jackendoff ja Pinker].
• Ongelmallisen (engl. inscrutability) viittauksen lisäksi Quine puhui käännöksen ongelmallisuudesta lauseiden tasolla (holophrastic indeterminacy).
Davidson kritisoi radikaaliin tulkintaan [ks. Dilthey ja Windelband; Foucault ja Derrida] perustuvia ihmistieteitä. Artikkelissa Actions, reasons, and causes (1963370 ) hän argumentoi, miksi
ihmisen toiminta on omalla tavallaan kausaalisuuden piirissä [ks. Lewin ja Heider; Minsky ja
Pearl]. Artikkelissa Truth and meaning (1967371 ) Davidson korosti kielenkääntämisen [ks. Saussure] suopeutta (engl. principle of charity): tulkittavia on lähtökohtaisesti pidettävä rationaalisina
[ks. Marcuse; vrt. Goethe]. Luonnollisen kielen merkityksiä Davidson selitti Tarskin rajallisten
formaalien kielten totuudella (Semantics for natural language, 1970372 ). Tämä vaati sovittelua
esim. intensionaalisissa [ks. Frege] tilanteissa, joita Tarskin teoria ei mallinna (On saying that,
1968373 ). Artikkelissa On the very idea of a conceptual scheme (1974374 ) Davidson kritisoi käsitteellisiä skeemoja, sisältöä odottavia tietorakenteita [ks. Piaget; Minsky ja Pearl].
369 Hurford

(2012)
of Philosophy, 60, 685-700, 1963
371 Synthese, 17, 304-23, 1967
372 teoksessa linguaggi nella società e nella tecnica, 1970, ja Davidsonin artikkelikokoelmassa Inquiries into Truth
and Interpretation, 1984
373 Synthese, 19, 130-146, 1968
374 Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, 47, 5–20, 1974,
370 Journal
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• Pyörremyrskyt aiheuttavat (kausaalisesti) tuhoa, vaikka tällä kuvauksen tasolla ei siitä ole
mitään luonnonlakia. Samalla tavalla ihmisten omat syyt (merkityksessä perusteet, engl.
reasons) voivat olla (kausaalisia) syitä (causes), vaikka luonnonlait ovat vain alemmalla
tasolla [ks. Sellars].
• Davidsonin ajattelun taustalla oli propositioiden [ks. Abélard; Frege; Russell] ontologinen
ongelmallisuus. Esim. mahdollisia maailmoja [ks. Carnap] hyödyntävät teoriat [ks. Hintikka] eivät saavuttaneet kaikkien suosiota [pragmatismista, ks. Peirce; Ramsey]. Sen sijaan
että luopuisivat kokonaan propositioista, jotkut filosofit ovat selittäneet niitä ominaisuuksina, so. ilman representationaalisuutta [moderneista merkitysteorioista, ks. Hintikka; Dennett ja Millikan].
• Sivilisoitumiseen [ks. Elias] liittyy myös se, että jokapäiväisessä elämässä tulkittavia ei
oletusarvoisesti pidetä vihamielisinä [arvokkuuden kulttuurista, ks. Daly ja Wilson].
• Artikkelissa Rational animals (1982375 ) myös Davidson esitti, että ajattelu vaatii kielen.
• Vuonna 1987 Davidson esitti ajatuskokeen suomiehestä (engl. swampman). Myöhemmin
Derek Parfit (s. 1942) käsitteli ihmisten identiteetin ongelmaa [ks. Tacitus] mm. televisiosarja Star Trekin siirtimen avulla, ja kyse on paljolti samasta asiasta (vaikka suomies syntyykin sattumalta salamaniskusta, joka samalla tappaa alkuperäisen henkilön). Davidsonin
suomiestä on tosin käytetty enemmän filosofisen zombin [ks. Leibniz; Dennett ja Millikan]
tavoin.
• Davidsonin myöhempiä töitä on pidetty formaalin semantiikan [ks. Frege] alaan kuuluvina;
aihetta oli pohjustanut Tarskin oppilas Richard Montague (1930-1971), joka on tutkinut
myös intensionaalisuutta. Kielitieteessä semantiikkaa tutkittiin hieman erilaiselta pohjalta
[ks. Chomsky; Jackendoff ja Pinker].

9.68

Alan Lloyd Hodgkin 1914 - 1998 ja Andrew Fielding
Huxley 1917 - 1998

Fysiologeja ja biofyysikkoja [ks. Helmholtz], jotka tutkivat sähköisten hermoimpulssien etenemistä [vrt. Loewi]. Kyse on myös lääketieteestä, koska esim. epilepsiaan [ks. Hippokrates; Penfield
ja Sperry; Kandel ja Tulving] liittyy patologista aivosähkötoimintaa. Hodgkin ja Huxley saivat
vuoden 1963 lääketieteen Nobelin palkinnon yhdessä John C. Ecclesin (1903-1997) kanssa.
• Hans Berger (1873-1941) oli tehnyt aivojen ensimmäiset elektroenkefalografiset (EEG) mittaukset (Über das elektroenkefalogramm des Menschen, 1929376 ). Myöhemmin aivoja stimuloitiin myös aktiivisesti [ks. Penfield ja Sperry]. Myös EEG-mittausten analyysi kehittyi
[ks. Posner].
– Sydän ei koskaan lepää [EKG:stä, ks. Loewi]. Berger esitti että sama pätee aivoihin, ja
Louis Sokoloff (1921-2015) tuki ajatusta 1950-luvulla [ks. Posner, unitutkimuksesta,
ks. Penfield ja Sperry; Kandel ja Tulving].
• Bernstein [ks. Cajal ja Sherrington] oli määritellyt eräitä hermosignaalin etenemisen periaatteita, mutta hänen mallinsa ei ollut aivan oikea. Edgar D. Adrian (1889-1977; esim.
The Mechanism of Nervous Action: Electrical Studies of the Neuron, 1932) havaitsi 1920luvulla, että kaikki aktiopotentiaalit olivat samanlaisia, ja niitä vastaavien tuntemusten
ym. voimakkuus liittyi vain pulssien taajuuteen. Eri asioihin liittyvät signaalit liikkuivat
lisäksi erillisillä hermoradoilla. Adrian jakoi vuoden 1932 Nobelin lääketieteen palkinnon
Sherringtonin [ks. Cajal ja Sherrington] kanssa.
• Eccles oli jyrkkä välittäjäaineteorian vastustaja [filosofiasta, ks. Eddington; Popper].
Hodgkin’in ja Huxleyn mallissa hermosignaalin eteneminen perustuu sekä natrium- että kaliumionien siirtymiseen aksonin kalvon läpi (A quatitative description of membrane current and its

375 Dialectica,
376 Archives

36, 317-327, 1982
für Psychiatrie, 87, 527-570, 1929
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application to conduction and excitation in nerve, 1952377 ). Ennen kuin aksoni on valmis uuden signaalin lähetykseen, ionit pitää pumpata takaisin oikeille paikoilleen; tämän takia aivot
vievät ihmisellä 20% kokonaisenergiasta [ks. Loewi; Drake]. Malli mm. ennusti hermosignaalin etenemisnopeuden suuruusluokan, n. 20 m/s [ks. Helmholtz]. Signaalin kulkuun vaikuttavat
oligodendrosyyteiksi kutsutut gliasolut muodostaessaan aksonien ympärille myeliinituppea [ks.
Broca ja Wernicke]. Tämä vähentää aivojen harmaata ainetta ja lisää valkoista ainetta.
• Paitsi että nopeus voi jopa 300-kertaistua, myeliini myös eristää aksoneja toisistaan. Esim.
MS-taudissa myeliinin vaurioituminen johtaa signaalien vuotamiseen — efaptiseen (engl.
ephaptic) välittymiseen — vierekkäisten aksonien välillä.
– Kaikki aivojen aksonit eivät ole myelinisoituja, ja efaptisen välittymisen tarjoama synapsien ohitus voi olla joissakin niissä jopa tarkoituksellista [ks. James; laskennallisuudesta, ks. Minsky ja Pearl].
• 1960-luvulla kehitetty FitzHugh-Nagumo –yhtälö kuvaa myös hermosignaalin etenemistä.
• Jens Christian Skou (1918-2018) sai vuoden 1997 kemian Nobelin solukalvojen natriumpumpun tutkimuksista. Roderick MacKinnon (s. 1956), joka sai saman palkinnon 2003,
selitti ioneja kalvon läpi siirtävien proteiinien rakennetta.
Näkemisen fysiologian [ks. Helmholtz] tutkimuksella on paljon yhteistä ym. tutkimuksen kanssa.
Haldan K. Hartline (1903-1983) mittasi retinan fotoreseptoreiden sähköistä signaalia näköhermossa ja tapaa jolla vierekkäiset reseptorit vaikuttavat toisiinsa (lateraalinen inhibitio). Vuonna
1933 George Wald (1906-1997) löysi retinasta A-vitamiinia ja liitti sen sauvasolujen näköpurppuraan, rodopsiiniin. Kyse on siitä, miten valoenergia muuttuu biosähköiseksi signaaliksi. Kolmas tärkeä näön tutkija oli Ragnar A. Granit (1900-1991; Sensory Mechanisms of the Retina,
1947). Kaikki kolme jakoivat vuoden 1967 lääketieteen Nobelin palkinnon. Artikkelissa An opponent-process theory of color vision (1957378 ) Leo Hurvich (1910-2009) ja Dorothea Jameson
(1920-1998) osoittivat, että värinäön selitys vaatii sekä kolmiväri- että vastaväriteorian.
• A-vitamiinin puute aiheuttaa sokeutta [ks. Berg ja Gurdon].
• Suomalaissyntyinen Granit oli tehnyt näköä koskevat löytönsä jo kotimaassaan, vaikka
työskenteli vuodesta 1940 alkaen Tukholmassa ja sai Ruotsin kansalaisuuden. Siellä hän
keskittyi liikkeiden säätelyn neurofysiologiaan.
Vuonna 1953 Horace B. Barlow (1921-2020) havaitsi, että sammakon aivoissa tietyt neuronit
vastaavat tietynlaiseen visuaaliseen stimulaatioon. Tämä pohjusti uutta vaihetta aistien tutkimisessa [ks. Hubel ja Wiesel].
• Artikkelissa Possible principles underlying the transformation of sensory messages (1961379 )
Barlow käsitteli aisteja informaatioteoreettisesti [ks. Shannon ja Wiener].

9.69

Fred Hoyle 1915 - 2001

Tähtitieteilijä, joka tutki mm. alkuaineiden evoluutiota; voidaan puhua kosmokemiasta. Hoyle
teki yhteistyötä etenkin William Alfred Fowlerin (1911-1995) kanssa, joka jakoi fysiikan Nobelin
palkinnon Subrahmanyan Chandrasekharin (1910-1995) kanssa 1983. Tähden tuottamat alkuaineet riippuvat sen kehityskaaresta, joka puolestaan riippuu tähden massasta. Tässä J. Robert
Oppenheimer (1904-1967) teki tärkeää työtä.
• Kevyitä alkuaineita, vetyä ja heliumia, syntyi alkuräjähdyksessä [ks. Gamow]. Vetyä fuusioituu heliumiksi myös tähdissä [ks. Bethe]. Vain 2% galaksimme materiasta on heliumia raskaampaa.
377 Journal

of Physiology, 117, 500-544, 1952
Review, 64, 384–404, 1957
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• Vetymolekyylejä H2 syntyi jo hyvin varhain, mikä osaltaan mahdollisti tähtien synnyn [ks.
Oort ja Kuiper].
Prototähti ’syttyy’ jos sen massa on vähintään 8% auringon massasta [ks. Eddington]. Chandrasekhar osoitti, että tähdestä kehittyy valkoinen kääpiö vain, jos sen massa on korkeintaan 1.4
kertaa auringon massa (tämä on tarkennettu moderni arvio). Vedyn loputtua tähdet kutistuvat
valkoisiksi kääpiöiksi joko suoraan tai — raskaammassa päässä — punainen jättiläinen –vaiheen
kautta. Jälkimmäisessä tapauksessa — joka pätee auringollekin — muodostuu planetaarinen
sumu [ks. Herschel]. Nämä tähdet polttavat heliumia myös hiileksi (C) vaikeasti toteutuvassa
kolmen ytimen reaktiossa, jota Hoyle kuvasi artikkelissa On nuclear reactions occurring in very
hot stars. I. The synthesis of elements from carbon to nickel (1954380 ), ja jonka Fowler todisti kokeellisesti. Hapen (O) ominaisuudet estävät kaiken hiilen muuntumisen hapeksi. Isommat tähdet
tuottavat alkuaineita magnesiumiin (Mg) asti, ja vielä isommat rautaan (Fe) asti. Hoyle kirjoitti
Fowlerin ja kahden muun työtoverin kanssa B2FH-lyhenteellä tunnetun artikkelin Synthesis of
the elements in stars (1957381 ).
• Heliumia raskaampia ytimiä tuottavia fuusioreaktioita:
– 42 He + 42 He + 42 He → 12
6 C + γ
4
16
– 12
C
+
He
→
O
+
γ
6
2
8
56
– jne. Pii (28
14 Si) –ytimet muodostavat radioaktiivista nikkeliä (28 Ni), joka muuntuu rau56
daksi (26 Fe) [ks. Rutherford].
Hoyle liitti supernovaräjähdysten [ks. Fu Hao; Haitham ja Biruni: Brahe; Hess; Fermi] korkeat
lämpötilat keskiraskaiden ytimien syntyyn jo artikkelissa The synthesis of the elements from
hydrogen (1946382 ). Vuonna 1960 hän ja Fowler selittivät rautaa raskaampien alkuaineiden synnyn supernovilla. Supernovat levittävät uutta materiaa ympäröivään avaruuteen. Sama vaikutus
on myös valkoisten kääpiöiden novapurkauksilla (kaksoistähtijärjestelmissä) ja tavallisimmilla
tähtituulilla [ks. Lewis ja Langmuir]. Näin syntyvistä pölypilvistä kehittyvät tähdet [ks. Oort ja
Kuiper] erottuvat edeltäjistään erilaisen alkuainekoostumuksen perusteella, mikä voidaan todeta
spektroskooppisesti [ks. Fraunhofer; Kirchhoff]. Esim. Aurinko on kolmannen sukupolven tähti.
• Vuonna 1957 Alastair G. W. Cameron (1925-2005) oli ehdottanut, että supernovat voisivat
luoda rautaa raskaampia ytimiä.
• Nopeassa reaktiossa (engl. r-process) keskiraskaat ytimet kasvavat kaappaamalla neutroneita, joista osa konvertoituu vähitellen protoneiksi.
• Rautaa raskaampia ytimiä syntyy neutronikaappauksen ansiosta jonkin verran myös tähtien normaalin fuusion sivutuotteena, ja tällöin puhutaan hitaasta reaktiosta (s-process).
Raskaita ytimiä muodostaa myös p-reaktio, so. protonin kaappaus. Osa syntyvistä raskaista ytimistä hajoaa, ja tämä synnyttää alkuaineita, joita em. muut prosessit eivät tuota.
Jos tähden massa on 2-3 kertaa Auringon massa, sen elämänkaari päättyy supernovana. Elektronien ja protonien yhdistyessä syntyy neutronitähti, jossa neutronit muodostavat paineen gravitaatiota vastaan. Oppenheimer käsitteli asiaa George M. Volkoffin (1914-2000) kanssa artikkelissa
On massive neutron cores (1939383 ). Neutronitähdet pyörivät alkuvaiheessa huimalla nopeudella, n. 0.0001-4 s/kierros, mikä näkyy radiotaajuuksilla [ks. Rabi ja Purcell] pulsareina. Anthony
Hewish (s. 1924) ja Martin Ryle (1918-1984) saivat vuoden 1974 fysiikan Nobelin pulsariin liittyvistä tutkimuksista.
• Supernovat jättävät jälkensä Antarktiksen jääkuoreen [ks. myös Alvarez], ja esim. vuoden
1320 muuten aikakirjoihin merkitsemättä jäänyt supernova on ajoitettu tällä perusteella.
• Kaksoistähdet synnyttävät omanlaisensa supernovat [ks. Guth ja Linde].

380 The
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• Vuonna 2017 esitettiin, että osa raskaimmista atomeista on syntynyt neutronitähtien yhteentörmäyksissä.
• Hewish ja Ryle rakensivat radioteleskoopin jonka avulla edellisen opiskelija Jocelyn Bell
Burnell (s. 1943) teki ensimmäiset havainnot pulsareista vuonna 1967. Esim. vuoden 1054
supernovaräjähdys jätti jälkeensä pulsarin ja Rapu- eli Äyriäissumun. Thomas Gold (19202004) esitti, että pulsarit ovat pyöriviä neutronitähtiä.
Raskaammat tähdet tuottavat mustia aukkoja [ks. Einstein; Penrose ja Hawking] hypernovissa.
Oppenheimer käsitteli asiaa Hartland Snyderin (1913-1962) kanssa artikkelissa On continued
gravitational contraction (1939384 ). Pitkään ajateltiin, että tähteä ei edes synny, jos massa on
150 kertaa auringon massa [ks. Eddington]. Raskaammat tähdet ovat kuitenkin niin massiivisia,
että ne kuolevat ennen kuin kaikki vety on ’palanut’, eivätkä ne siten räjähdä ollenkaan.
• Neutronitähden ja mustan aukon väliin sijoittuvien erityisen raskaiden neutronitähtien ytimessä aine koostuu paljaista kvarkeista [ks. Gell-Mann]. Vuonna 2020 raportoitiin ensimmäiset havainnot tällaisista ’kvarkkitähdistä’.
• Superraskaat tähdet menettävät massaansa nopeasti. Raskain tunnettu tähti R136a1, joka
on nyt 265 kertaa auringon massainen, oli syntyessään 320 kertaa aurinkoa raskaampi.
Alkuaineiden lisäksi supernovat tuottavat kemiallisia yhdisteitä: esim. vettä (H2 O), typpeä (N2 ),
ammoniakkia (NH3 ), metaania (CH4 ), hiilimonoksidia (CO) ja hiilidioksidia (CO2 ) ja — laajenevan supernovapilven jäähtyessä — noin tusinan verran erilaisia mineraaleja. Myös monimutkaisia orgaanisia yhdisteitä syntyy [ks. Rabi ja Purcell]. Nämä aineet ovat tärkeitä planeettojen
ja elämän synnylle. Maapallon mineraalit muodostuvat paljolti hapesta, magnesiumista, piistä
ja raudasta [ks. Werner; Oldham ja Mohorovičíc], vaikka biosfääri toki tarvitsee myös hiiltä ja
koko joukon muita aineita.
• Monimutkaisempien molekyylien syntyä edisti hyvin yleinen H+
3.
• Myös asymptoottihaaran (engl. Asymptotic Giant Branch, AGB) tähdet luovat voimakkailla tähtituulillaan mineraaleja.
Ennen em. töitään Hoyle tutki myös kosmologiaa. Alkuräjähdysteorian [ks. Gamow] sijaan Hoyle
tuki pysyvän tilan (engl. steady-state) teoriaa, jossa materiaa luodaan koko ajan lisää (A new
model for the expanding universe, 1948385 ). Hoyle keksi teorian yhdessä Hermann Bondin (19192005) ja em. Goldin kanssa; jälkimmäiset julkaisivat oman filosofisemman artikkelinsa samaan
aikaan. Termi Big Bang oli Hoylen vuonna 1950 keksimä pilkkanimi, joka kuitenkin osoittautui
sinnikkääksi ’meemiksi’ [ks. Dawkins].
• Hoylen teoriassa maailmankaikkeus oli isotrooppinen ei vain eri suunnissa avaruudessa,
vaan myös ajassa [ks. Einstein]. Bondi otti käyttöön termin ’kopernikaaninen kosmologinen
periaate’ kuvatakseen oletettua ihmisen aseman tavanomaisuutta.
• Myöhemmin Hoyle kehitti — Jayant Narlikarin (s. 1938) kanssa — teorioita, jotka muistuttivat enemmän valtavirran kosmologiaa [ks. Guth ja Linde].
Hoyle tunnetaan myös tieteiskirjoistaan, esim. Musta pilvi (1957). Kaikki hänen tieteelliset ideansa eivät ole saaneet yhtä hyväksyvää vastaanottoa kuin edellä mainitut, ja osaa on kutsuttukin
enemmän tieteiskirjallisuudeksi kuin tieteeksi.
• Hoylen mielestä ei ole sattumaa että monet fysiikan perussuureet suosivat elämän kehittymistä, ja esim. Dysonin [ks. Feynman] mukaan maailmankaikkeus tiesi alusta asti ihmisen
olevan tulossa! Tämä on antrooppisen periaatteen vahva muoto [heikosta muodosta, ks.
Guth ja Linde].
– Hienosäätö ei esim. hiilen synnyssä ole kovin tarkkaa, kuten Mario Livio (s. 1945)
työtovereineen argumentoi artikkelissa The anthropic significance of the existence of
an excited state of C-12 (1989386 ).
384 Physical
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• Hoyle on tukenut panspermia-ajatusta [ks. van’t Hoff ja Arrhenius]; mm. Tähtisumujen
ja molekyylien välillä (Of Men and Galaxies, 1964) ja Evolution from Space (1981; yhdessä Chandra Wickramasinghen kanssa). Vaikka tähtienvälisestä avaruudesta on löytynyt
orgaanisia yhdisteitä [ks. Rabi ja Purcell], elämän synty maapallolla ei ole mitenkään mahdoton ajatus [ks. Wright, Fisher ja Haldane; Calvin ja Mitchell; Kolmogorov ja Chaitin;
Maynard Smith].
– Hoylen mielestä evoluutioteoriasta voisi päästä eroon, jos elämä ei olisikaan syntynyt
maapallolla. Näinhän ei tietenkään ole, mutta panspermia ei myöskään ole tältä pohjalta hylättävissä. Pieneliöistä karhukaiset ovat selvinneet hengissä ei vain kuumissa
lähteissä ja Himalajan huipulla, vaan myös avaruudessa [ekstremofiileista, ks. Pasteur
ja Koch].
• Kivikautisen Stonehengen [ks. Ötzi] oli jo pitkään ajateltu liittyvän uskonnon lisäksi tähtitieteeseen. Innokkaimmat idean kannattajat sortuivat numerologisiin spekulaatioihin [vrt.
Holyoake], ja Hoyle oli yksi näistä (On Stonehenge, 1977). Se että Stonehenge kuvaa auringon ja kuun liikkeitä ei kuitenkaan ole enää kiistanalaista.

9.70

Henry Melson Stommel 1920 - 1992

Oseanografi [ks. Halley; Thompson; Maury], joka täydensi merivirtojen synty koskevia teorioita.
Pintavesien kohdalla niiden yleispiirteet oli jo selitetty ilmakehän kiertoliikkeellä. Stommel käsitteli nopeita, epäsymmetrisyyttä luovia virtauksia ja syvyyksien virtauksia. Valtameret myös
sitovat esim. hiilidioksidia.
Stommel aloitti selittämällä Golfvirran [ks. Franklin] erityispiirteitä (The westward intensification
of wind-driven ocean currents, 1948387 ). Työssään hän sovelsi impulssimomentin säilymislakia
[Coriolis-voimasta, ks. Doppler ja Foucault].
Artikkelissa The circulation of the abyss (1958388 ) Stommel sovelsi ideaansa tuulesta riippumattomiin syvyyksien virtauksiin. Meriveden tiheys riippuu sen lämpötilasta ja suolapitoisuudesta:
kylmä vesi on lämmintä tiheämpää ja suolainen vesi makeaa tiheämpää. Napojen lähistöllä vesi ei vain kylmene, vaan jäänmuodostuksessa veteen vapautuu myös suolaa. Tiheä vesi vajoaa
alaspäin ja käynnistää veden virtauksen myös syvissä vesissä; näin syntyy termohaliinikierto. Tiheän veden sekoittuminen kohtaamaansa vähemmän tiheään veteen nostaa sitä ylöspäin, ja tätä
prosessia tukevat sateista, joista ja sulavasta jäästä syntyvä makea vesi.
• Tärkeimmät virtaukset ovat Pohjois-Atlantin syvä merivesi (North Atlantic Deep Water,
NADW) etelään Golfvirran alapuolella, sekä etelänapamantereen ympäristössä syntyvät
pohjamerivesi (Antarctic Bottom Water, ABW) ja intermediaarinen merivesi (AIW).
• Myöhemmin esitettiin, että jos pohjoisille vesille vapautuu äkillisesti makeaa vettä sulavasta
jäätiköstä, merivirran pumppumekanismi voi pysähtyä [ks. Broecker].
• Myös ulossäteilyn aiheuttama kylmeneminen korkealla paikalla tihentää ilmaa ja saa aikaiseksi valumatuulia eli katabaattisia tuulia [tuulista, ks. Halley; Maury].
1960-luvulla Jacob Bjerknes (1897-1975) tutki Tyynenmeren merivirtoja muuttavaa ja merivettä
lämmittävää El Niñoa. Sen tuottama kuivuus voi tuottaa nälänhätiä; vuodet 1877-78 on yksi
mahdollinen [ks. Kropotkin]. Suuren yleisön tietoisuuteen tämä tavallisimmin noin 3-4 vuoden
jaksolla esiintyvä ilmiö tuli kauden 1982-83 aikana.
• Päinvastaista tilaa kutsutaan La Niñaksi. Tällä nk. ENSO-vaihtelu vaikuttaa jopa globaaliin lämpötilaan.
Valtameret ovat päiväntasaajan lähistöllä aurinkoenergiaa varaavia akkuja. Termohaliinikierto on tärkeänä lämmön jakajana myös ilmastomallien perusta [ks. Broecker; säämalleista, ks.
387 Eos,
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Bjerknes ja Richardson]. Globaalilla tasolla jaettavan lämmön kokonaismäärä riippuu kasvihuoneilmiöstä [ks. van’t Hoff ja Arrhenius], jossa tärkeää roolia kantaa ilmakehän hiilidioksidi. Alkuaineiden biogeokemiallinen kierto [ks. Fischer] koskee myös hiiltä [ks. Priestley ja Ingenhousz]
ja siten hiilidioksidiakin389 . Syvä merivesi on liuenneiden karbonaattien ansiosta toiseksi suurin
hiilikierron välivarasto. Se on myös tarpeeksi nopea varasto vaikuttamaan ilmakehän hiilidioksidin määrään. Valtamerien hiilipumppuhypoteesin mukaan syvänmeren varastot voivat täyttyä
vain pintaveden varastojen kautta, mikä vaatii niissä lisääntyvää yhteyttämistä [ks. Calvin ja
Mitchell]. Esim. Klaus F. Hasselmann (s. 1931) on tutkinut valtamerten hitaiden muutosten vaikutusta nopeampiin sääilmiöihin, ja tältä pohjalta hän sai osan vuoden 2021 fysiikan Nobelin
palkinnosta [ks. Broecker].
• Suurin osa hiilestä on sitoutunut sedimentteihin ja sedimenttikiviin [kalkkikivi, kivihiili; ks.
Lyell]. Ilmakehän hiilidioksidinmäärän dramaattinen lasku alkuilmakehästä [ks. Lyell] on
liittynyt juuri näihin. Mitä suurempi varasto, sen hitaampaa on siihen liittyvä kierto. Pienimpiä varastoja ovat irtonainen maaperä, merien pintavesi (lähinnä biomassa), ilmakehä
(siis hiilidioksidi) ja kasvillisuus.
• Vuonna 1957 Roger Revelle (1909-1991) ja Hans Suess (1909-1993) esittivät, että merien
kyvyllä absorboida ilmakehän hiilidioksidia on rajansa.
Merien planktonit tuottavat rikkiä sen biogeokemialliseen kiertoon [ks. Woese ja Margulis], ja
hautautuessaan merenpohjaan siirtävät hiiltä hitaaseen kiertoon. Molemmat prosessit viilentävät
ilmastoa [ks. Broecker]. Haaken Hasberg Gran (1870-1955) esitti 1930-luvulla, että meriplanktonien määrän vaihtelu selittyisi raudan saatavuudella. Vuonna 1986 John H. Martin (1935-1993),
joka jo 1970-luvulla mittasi merivesien pitoisuusprofiileja eri metalleille, päätteli raudan tulevan tuulen mukana pölynä mantereilta; havaitut katoalueet sopivatkin hyvin tuulten ja mantereiden jakautumiseen. Raudan puutostauti todistettiin laajamittaisessa kokeessa merellä, jossa
lehtivihreän tuotanto monikymmenkertaistui rautaa lisäämällä (Coale, K. H. et al., A massive
Phytoplankton bloom induced by an ecosystem-scale iron fertilization experiment in the equatorial
Pacific Ocean, 1996390 ). Ilmiö on vaikuttanut jääkauden olosuhteisiin [mahdollisesta ilmastonmuokkauksesta, ks. Broecker].
• Rauta on tarpeellinen alkuaine kaikelle elämälle. Avomeren eläimistö on lisäksi riippuvainen
Trichodesmium-bakteerin kyvystä sitoa ilmakehän typpeä [ks. Sachs], ja tämä prosessi
perustuu rautapitoisen entsyymin toimintaan.
• Andrew J. Watson (s. 1952) löysi todisteita jääkauden aikaisen pölyn aiheuttamista muutoksista ilmakehän hiilidioksidipitoisuuksiin; esim. A.J. Watson et al., Effect of iron supply
on Southern Ocean CO2 uptake and implications for glacial atmospheric CO2 (2000391 ).
J. L. Mero esitti, että merenpohjan malmivarantoja [ks. Werner; Solow] voisi yrittää hyödyntää
(The Mineral Resources of the Sea, 1965). Syvänmeren kaivaukseen (engl. deep sea mining) liittyy
kuitenkin teknisiä kustannuksia lisääviä ongelmia jo ennen ympäristökysymysten huomioimista.
Kaivostoiminnan seurauksia on merkittävästi helpompi hallita ja rajata kuivalla maalla. Hjalmar
Thiel on tutkinut asiaa 1970-luvulta asti (esim. Anthropogenic impacts on the deep sea, 2003392 ).

9.71

Wallace H. Carothers 1896 - 1937 ja Robert Burns
Woodward 1917 - 1979

Kemistejä, jotka syntetisoivat erilaisia aineita [ks. Fischer]. Woorwardille myönnettiin kemian
Nobelin palkinto vuonna 1965. Materiaalikemian ja -fysiikan tutkimus vaati yhteistyötä perustutkimuksen ja insinööritieteiden välillä [nanoteknologiasta, ks. Feynman].
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• Vuonna 1938 Katherine Blodgett (1898-1979) kehitti heijastamattoman lasin General Electric –yhtiössä.
Du Pont –yhtiössä työskennellyt Carothers oli polymeerikemisti [ks. Berzelius; Fischer; Haber],
joka valmisti neopreenia eli synteettistä kumia vuonna 1930 ja nailonia vuonna 1934. Nailon (polyamidi) oli maailman ensimmäisen täysin synteettinen kuitu [muuntokuiduista, ks. Edison] ja
yksi ensimmäisiä öljypohjaisia muoveja [ks. Haber]. Sen kaupallistaminen vei aikansa, ja nailonsukat tulivat kauppoihin vuonna 1940. Vastaavasti esim. polyesteri tuli käyttöön 1950-luvulla.
Tavallisten (valta)muovien lisäksi kehitettiin teknisiä muoveja ja erikoismuoveja. Muovien hyödyllisyys perustuu yleiseen resurssitehokkuuteen ja räätälöitävyyteen. Esim. vuonna 1938 Du
Pont kehitti teflonin ja vuonna 1965 kevlarin; jälkimmäistä on käytetty jopa teräksen korvikkeena.
• Du Pontin tunnuslause oli ”Better Things for Better Living Through Chemistry”. Yrityksen
tehokkuus valmistusprosessien kehittämisessä vaikutti siihen, että se sai valvottavakseen
atomipommiin tarvittavan plutoniumin valmistuksen [ks. Fermi].
– Vuosisadan parhaaksi mainoslauseeksi on valittu ”A diamond is forever”.
• Kumit ja termoelastit (engl. thermoplastic elastomer, TPE) ovat elasteja eli suuren kimmoisen venyvyyden polymeerimateriaaleja. Elastit vertautuvat kertamuoveihin; kierrätettävät
kestomuovit jaetaan amorfisiin ja osakiteisiin muoveihin.
• Muoveja tutkinut Hermann Staudinger (1881-1965; kemian Nobel vuonna 1953) oli ottanut
käyttöön termin makromolekyyli vuonna 1922. Toinen merkittävä muovien tutkija, Karl
W. Ziegler (1898-1973, kemian Nobel vuonna 1963), kehitti polyeteenistä suuritiheyksisen
version. Myöhempi superkuitu on ultrakorkean molekyylipainon polyeteeni.
Woodward syntetisoi lääke- ym. aineita, kiniinistä vuodelta 1944 vitamiini B12 :een [ks. Loewi;
Fleming] vuodelta 1972. Lukuisat 1900-luvun Nobelin palkinnot ovat menneet samalle alalle;
Woodwardilla oli osuutensa myös siihen, että Roald Hoffmann (s. 1937) sai vuoden 1981 palkinnon nk. Woodwardin ja Hoffmannin säännöistä.
• Myöhemmin organokatalyysi nousi tärkeäksi tekijäksi uusien molekyylien luomisessa [ks.
Berg ja Gurdon].

9.72

Francis H. C. Crick 1916 - 2004 ja James D. Watson
1928 -

Molekyylibiologeja, jotka tutkivat DNA:n [ks. Fischer] rakennetta ja toimintaa. Crick ja Watson
selittivät miten geenit [ks. Mendel; Weismann; Morgan; Wright, Fisher ja Haldane] koodaavat
proteiineja [ks. Berzelius; Sachs]. He saivat lääketieteen Nobelin palkinnon vuonna 1962.
• Kolmas samaan aikaan Nobelin saanut oli Maurice Wilkins (1916-2004), jonka röntgendiffraktiomittauksia [ks. Bragg ja Bragg; Pauling] työssä käytettiin. Neljäs tärkeä tutkija
oli Rosalind Franklin (1920-1958). Ennen tätä palkintoa, vuonna 1959, Severo Ochoalle
(1905-1993) ja Arthur Kornbergille (1918-2007) oli myönnetty lääketieteen Nobelin palkinto RNA- ja DNA-tutkimuksista.
Crick ja Watson kuvasivat DNA:n molekyylirakenteen artikkelissa A structure for deoxyribose
nucleid acid (1953393 ). Nukleiinihappojen sisältämät aineosat tunnettiin jo ennestään, mutta nyt
paljastui kaksoiskierre, jossa emäkset ovat sisäpuolella vastatusten ja fosfaatit ulkopuolella molekyylin tukirankana; sokeri, deoksiriboosi, yhdistää nämä osat toisiinsa nukleotidiksi. Emäkset
asettuvat aina komplementaarisesti pareittain A-T ja G-C vetysidosten [ks. Lewis ja Langmuir]
voimalla; tämä selitti Chargaffin tulokset [ks. Beadle, Tatum ja Avery]. Crick ja Watson selittivät
393 Nature,
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myös, miten geenit kopioivat itsensä ja välittävät tietonsa jälkipolville digitaalisessa muodossa
(Genetic implications of the structure of deoxyribonucleic acid, 1953394 ). Crick: ”olemme löytäneet elämän salaisuuden”.
• Matthew S. Meselson (s. 1930) ja Franklin W. Stahl (s. 1929) tutkivat geenien kopioitumista
artikkelissa The replication of DNA in Escherichia coli (1958395 ).
Sekä DNA- että RNA-molekyylit voivat olla yksi- tai kaksijuosteisia (engl. single/double stranded
RNA/DNA), mikä näkyy esim. virusten jaottelussa [ks. Metšnikov ja Ehrlich]. Kaksoiskierteessä,
joka on kaksijuosteisuuden sekundaarirakenne, toinen juoste on mallijuoste ja toinen sille (emästen puolesta komplementaarinen) koodaava juoste. Tertiaarirakenteessa koko molekyyli kiertyy
histoniproteiinin ympärille jotta mahtuisi tumaan nk. nukleosomina.
• Erityiset korjausentsyymit etsivät ja korjaavat DNA:n kaksoiskierteen virheitä, joista vakavimpia ovat kaksoisjuosteen katkokset. Vuoden 1915 kemian Nobelin palkinto myönnettiin
DNA:n korjausmekanismien tutkimuksesta.
– Mutaatioita [ks. Morgan] ei lasketa virheiksi.
• Nukleosomin monimutkainen rakenne estää DNA:n lukemisen vahingossa. Lisäksi transkriptioentsyymit eivät oleile turhaan tuman puolella [ks. Monod ja Jacob].
• Vuonna 1976 huomattiin että DNA voi mennä solmuun, ja ilmiön tutkimiseksi oli olemassa
jo matematiikan haara, solmuteoria [ks. Poincaré]. Tiettyjen proteiinien tehtävänä on estää
solmujen muodostuminen.
Geenien emäkset koodasivat — jollakin tapaa — erilaisia aminohappoja [ks. Fischer; Beadle,
Tatum ja Avery]; puhutaan ’geneettisestä koodista’. Crick työtovereineen osoitti, että emäkset
muodostavat kolmikirjaimisia ’sanoja’, kodoneja (General nature of the genetic code for proteins, 1961396 ). Kodonit muodostavat eksoneita (engl. exon, expressed sequence) ja nämä edelleen geenejä, jotka ryhmittyvät kromosomeiksi [ks. Morgan]. Koska jokainen kodoni koodaa yhden aminohapon, geenit vastaavat elämää ylläpitäviä proteiineja. Kodoneja voi olla 64 erilaista,
mutta eliöissä tavataan vain 20 erilaista aminohappoa. Näin monet kodonit vastaavat yhtä ja samaa aminohappoa; tämä redundanssi, koodin rappeutuminen (engl. codon degeneracy), rajoittaa
mutaatioiden haitallisuutta. Koska itse proteiinisynteesi tapahtuu tuman ulkopuolella, DNA:n
koodaavasta juosteesta luodaan lähetti-RNA:ta [ks. Monod ja Jacob].
• J. Heinrich Matthaei (s. 1929) ja Marshall W. Nirenberg (1927-2010) selvittivät geneettisen
koodin ensimmäisen sanan jo vuonna 1961, ja viisi vuotta myöhemmin kaikkien tärkeiden
aminohappojen kooditripletit olivat jo tiedossa. Kaikki elämä maapallolla käyttää tätä
samaa koodia; elämä syntyi siis vain kerran, tai muut yritykset joutuivat umpikujaan.
• RNA/DNA:n evoluutiota tutkittaessa on tullut esiin mahdollisuus, että koodi ei ole täysin
sattumanvaraista (Crickin sanoin ”frozen accident”), vaan on kehittynyt evoluution aikana.
Termi geeni viittaa genomin informaatiota koodaavaan paikkaan eli geenilokukseen. Siinä sijaitsevat erilaiset versiot ko. geenistä ovat alleeleja. Uusia alleeleja luovat yhden emäsparin pistemutaatiot [engl. point mutation, ks. Morgan]. Populaatiotasolla mutaatiolla tarkoitetaan vain harvinaisimpia alleeleja; tyypillinen raja on 1%:n levinneisyys. Laajemmalle levinneet alleelit edustavat yhden emäksen monimuotoisuutta eli polymorfiaa [engl. single nucleotide polymorphism,
SNP]. Nämä ’snipit’ ovat normaalia ominaisuuksien vaihtelua [ks. Wright, Fisher ja Haldane;
Symons ja Buss; Tooby ja Cosmides].
• Luonnonvalinta kohdistuu yksilöissä oleviin alleeliyhdistelmiin.
• Snippien lisäksi genomissa esiintyy myös rakenteellisempia muutoksia [ks. Monod ja Jacob].
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Vuonna 1970 Crick esitti genetiikan ”keskeisenä uskonkappaleena”, että DNA tuottaa RNA:ta
ja RNA tuottaa proteiineja. Tästä on kuitenkin myös poikkeuksia [ks. Monod ja Jacob; Berg ja
Gurdon].
Tietoisuutta Crick on tutkinut etenkin Christof Kochin (s. 1956) kanssa. Heidän mukaansa
tarkkaavaisuuden [ks. Posner] mekanismit ”temporarily binds the relevant neurons together by
synchronizing their spikes in 40 hz oscillations” (Towards a neurobiological theory of consciousness, 1990397 ). Yksi tietoisuuden funktioista olisi ”to present the result of various underlying
computations”, ja onkin kysytty [ks. Dennett ja Millikan] kenelle tai mille tässä kehässä jotain
presentoidaan!

9.73

Wilder Graves Penfield 1891 - 1976 ja Roger Wolcott
Sperry 1913 - 1994

Neurokirurgeja [ks. Willis; Charles Bell; Broca ja Wernicke], jotka mm. epilepsian [ks. Hippokrates; Hodgkin ja Huxley] avulla tutkivat aivojen toimintaa yleisemminkin [ks. Cajal ja Sherrington; Loewi; Hodgkin ja Huxley]. Sperry sai työstään lääketieteen Nobelin palkinnon vuonna
1981. Hänen oppilaansa ja työtoverinsa Gazzaniga [ks. Damasio] vaikutti kognitiivisen neurotieteen kehittymiseen. Penfield teki yhteistyötä mm. Herbert Jasperin (1906-1999) kanssa.
• Gordon M. Holmes (1876-1965) hyödynsi sotavammojen aiheuttamia näkökyvyn [ks. Hubel
ja Wiesel] vaurioita aivojen näköjärjestelmän kuvaamiseksi (Disturbances of visual orientation, 1918398 ).
• Jo 1920-luvulla alkaneet Walter R. Hessin (1881-1973) koe-eläinten eri aivoalueiden aktivointi johti kissojen vihan tunteen liipaisuun vuonna 1943 ja lääketieteen Nobeliin vuonna
1949. Tutkimuksia jatkanut Erich von Holst (1908-1962) oli kiinnostunut mm. laajojen
motoristen liikkeiden tuottamiseen tarvittavista hermoimpulsseista.
– Hess jakoi Nobelin lobotomian keksijän kanssa [ks. Watson].
• Vuonna 1937 James W. Papez (1883–1958) vahvisti Brocan havaintoja tunteisiin liittyvästä
käyttäytymisestä ja limbisestä systeemistä.
• Vuonna 1945 Adolf Portmann (1897-1982) esitti, että ihmisen raskausajan pitäisi olla 21
kuukautta, koska muilla ihmisapinoilla aivojen nopein kasvuvaihe päättyy syntymään, mutta ihmisillä se jatkuu vielä vuoden verran syntymän jälkeen [ks. Leakeyt].
– Hieman hitaampi aivojen kasvu jatkuu 8 vuotiaaksi asti [ks. Piaget; Leslie ja BaronCohen; simpansseista, ks. Goodall ja de Waal]. Tällöin ihmisen aivot ovat n. 90%
valmiit; loppukehitys on vieläkin hitaampaa (ks. alla).
Toiminta edeltää kognitiota [ks. Watson]. Jo yksisoluiset bakteerit [ks. Pasteur ja Koch] kykenevät ’aistimaan’ sisäistä ja ulkoista ympäristöään ja ’päättelemään’ oikean reagoimistavan, mm.
liikkumaan oikeaan suuntaan. Monisoluiset eläimet kehittivät hermoston ylläpitämään kehon
homeostaasia [ks. Bernard; Loewi] ja optimoimaan käyttäytymistä ympäristön mukaan. Ensimmäiset (pienet) neuroverkot tukivat refleksejä, myöhemmät (suuremmat) mahdollistivat topografisten tai isomorfisten ’karttojen’ luomisen sisäisestä ja ulkoisesta maailmasta [ks. Cajal ja Sherrington; Turing]. Kokemuksellinen [fenomenologinen, ks. Frege; Husserl] tietoisuus voi liittyä jo
näihin kognitiivisiin karttoihin tai olla myöhempi ominaisuus [ks. Kandel ja Tulving; Damasio].
Tietoinen rationaalinen ajattelu on kaikkein kehittyneimpien aivojen ominaisuus [älykkyydestä, ks. Piaget; Gould] ja siihen liittyvän kielen ansiosta ihmisen tietoisuus on erityistapaus [ks.
Dennett ja Millikan].
• Vain sienieläimillä ei ole aivoja; ei ole sattumaa että kasvien tapaan ne eivät kykene liikkumaan. Vaippaeläimiin kuuluvat meritupet syövät omat aivoganglionsa, kun kiinnittyvät
loppuelämäkseen meren pohjaan.
397 Seminars
398 British
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• Ruoansulatusta ohjaava enteerinen hermosto lienee vanhin hermoston osa. Se on jopa jossain määrin autonominen muusta autonomisesta hermostosta [ks. Cajal ja Sherrington].
• Kun neurobiologi toteaa, että ”evolutionary adaptation is a vital feature because qualia
serve to discriminate among a wide range of sensory stimuli and valences, as is needed
for survival”, termiä kvalia [ks. Peirce] käytetään eri merkityksessä kuin filosofiassa oli
otettu tavaksi [ks. Russell]. Määritelmien erot selittävät aiheeseen liittyvät kiistat, sillä
myös Dennett hyväksyy em. väitteen [ks. Dennett ja Millikan].
Hermosoluista rakentuneet aivot mahdollistavat eläimille ruoan hankinnan (petoeläimillä saalistamisen), saalistajilta pakenemisen tai niitä vastaan puolustautumisen, sekä suvunjatkon. Seurannassa ovat kausaaliset suhteet [ks. Hume; Mill; Lewin ja Heider; Leslie ja Baron-Cohen; Minsky ja Pearl], jotka myöhemmin käsittivät myös sosiaalisia ilmiöitä [ks. Drake]. Ei ole liioiteltua
sanoa että aivot prosessoivat informaatiota [ks. Minsky ja Pearl]. Ihmisellä tärkeäksi muodostui
tulevaisuuden ennakointi [ks. Hobbes; Kandel ja Tulving].
• Pakenemiseen ja puolustautumiseen liittyy akuutti stressivaste [ks. Loewi], ruoanhankintaan ja suvunjatkoon vietit [ks. Darwin; James]. Englannin kielessä voidaan puhua viidestä
F:stä, so. feeding, fleeing/fighting/freezing, fucking.
Toimiakseen aivot vaativat säännöllistä nukkumista [ks. Nietzsche; Piaget]. Unen fysiologian
pioneerit Horace W. Magoun (1907-1991) ja Giuseppe Moruzzi (1910-1986) osoittivat, että tajuisuus vaatii tietynlaista aivotoimintaa (Brain stem reticular formation and activation of the
EEG, 1949399 ). Tähän liittyy aivorungon (ks. alla) retikulaarinen aktivointijärjestelmä (RAS),
joka mahdollistaa myös tiedostamattoman tarkkaavaisuuden [ks. Piaget; Hubel ja Wiesel]. Tämän lisäksi Magoun oli myös merkittävä talamuksen (ks. alla) tutkija. Unitutkimuksessa seuraava
askel oli vilke- eli REM-unen (engl. Rapid Eye Movement) erottaminen perus- eli NREM-unesta
[Non-REM, ks. myös Kandel ja Tulving].
• Eugene Aserinski (1921-1998) ja Nathaniel Kleitman (1895-1999) kuvasivat vilkeunta artikkelissa Regularly occurring periods of eye motility, and concomitant phenomena, during
sleep (1953400 ). Vilkeuneen liittyy aivojen tunnetilojen korkea virittyminen ja rationaalisen
kontrollin vaimeneminen, mikä on liitetty runouteen [ks. Nietzsche; aivojen kritikaalisuudesta, ks. Cajal ja Sherrington].
Edingeriä [ks. Freud] seurannut Paul D. MacLean (1913-2007) esitti 1950-luvulla aivojen evolutiivisen [ks. Darwin; Lyell] hierarkian, jota käytetään yhä populaarissa tietokirjallisuudessa:
(1) matelijan aggressiivinen taso eli aivorunko ja pikkuaivot, (2) primitiivisen nisäkkään taso eli
limbinen systeemi, johon liittyy em. F-toimintojen lisäksi myös jälkeläisistä huolehtiminen, ja
(3) modernin nisäkkään taso, johon liittyy neokorteksi (neo = uusi) ja abstrakti ajattelu. Kognitiivisena pidetty muisti [ks. Kandel ja Tulving] paikallistuu kuitenkin limbiseen systeemiin, ja
neokorteksin pitkän historian takia sitä kutsutaan nykyään joskus isokorteksiksi. Harvey J. Karten kehitti tätä teoriaa 1960-luvulta alkaen. Näin aivojen anatomiaa kuvataan nykyisin toisella
tavalla (ks. alla). Evoluutiohistoriallisesti tiedostamaton kognitio edeltää tietoisia tunnetiloja;
vaikka tämä dikotomia mahdollisesti lieventyy huomioimalla erilaisia tietoisuuden asteita (ks.
yllä), kokonaan se ei häviä.
• MacLean liitti limbisen systeemin ’tiedostamattomiin tunteisiin’ ja Freudin id-käsitteeseen.
• ’Alemman’ tason osat aivoissa vastaanottavat pitkälle prosessoituja signaaleja ’ylhäältäpäin’: nykyisten tunteiden primitiivisyydellä on rajansa, koska niillä on tärkeä merkitys
kehittyneessäkin kognitiossa. Myös sosiaalinen älykkyys osoitti tunteiden ja järjen vastakkainasettelun ongelmallisuuden [ks. Drake; Trivers; Tooby ja Cosmides; Damasio].
• Myytti on myös se, että ihminen käyttäisi vain 10% aivokapasiteetistaan.
Penfield kartoitti kehon vastinalueita (em. karttoja) aivokuorella, ja mm. osoitti käsien ja suun
hallinnan vaativan eniten pinta-alaa (Somatic motor and sensory representation in the cerebral
399 Electroencephalography
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cortex of man as studied by electrical stimulation, 1937401 ). Hän pyrki myös eristämään pesäkeepilepsiassa kohtauksen aloittavat neuronit (Epilepsy and the Functional Anatomy of the Human
Brain, 1954, yhdessä Jasperin kanssa). Penfield havaitsi, että tiettyjä aivoalueita aktivoimalla
potilaat — jotka ovat leikkauksen aikana tajuissaan — kokivat erilaisia aistimuksia, esim. hallusinaatioita, tai saivat muistikuvia. Penfieldin tutkimuksia on jatkanut mm. George Ojemann
(s. 1935).
• Käsien motoriikalla on merkitystä ekologiselle rationaalisuudelle [ks. Simon ja Arrow; Tooby ja Cosmides] ja kognitiiviselle arkeologialle [ks. Renfrew ja Knight].
Vuonna 1954 Sperry aloitti kokeet koe-eläinten aivojen oikean ja vasemman puoliskon kirurgisesta erottamisesta. Vuonna 1961 menetelmää sovellettiin ihmisiin vakavan epilepsian hoidossa.
Sperry havaitsi, että tunteet lokalisoituvat pääsääntöisesti oikeaan aivopuoliskoon. Kun vasen
puolisko on osoittautunut loogisemmaksi puoleksi, aivopuoliskojen työnjakoa alettiin kutsua lateralisaatioksi. Jotkut elvyttävät (tässäkin) romantiikan ajan väärää vastakkainasettelua tunteen
ja älyn välille [ks. Drake]. Aivokurkiaisen katkaisusta seuraa kuitenkin erikoisia efektejä, kuten
’vieraan käden’ oireyhtymä.
• Todella vaikean epilepsian tapauksessa lapsilta voidaan jopa poistaa toinen aivopuolisko;
puhutaan hemisferektomiasta.
• Nykyään epilepsian hoitoon voi käyttää esim. syväaivostimulaatiota [ks. Kandel ja Tulving].
James Olds (1922-1976) ja Peter Milner (1919-2018) löysivät rottien aivoista vahvistusoppimiseen [ks. Watson] perustuvan palkitsemisjärjestelmän (Positive reinforcement produced by electrical stimulation of the septal area and other regions of the rat brain, 1954402 ). Ihmisellä ilmiöön
liittyy mm. mielihyvä- eli accumbens-tumake. Temperamenttiin [ks. Maslow] liittyvää elämyshakuisuutta (engl. sensation seeking) on monenlaista [ks. Symons ja Buss], ja osa siitä voi muuttua patologiseksi. Mielihyvää tuottavia aivojen välittäjäaineita [ks. Loewi] ovat mm. endorfiinit,
serotoniini ja dopamiini.
• John J. Conger (1921-2006) yhdisti vahvistusoppimisen myös alkoholin käyttöön (Reinforcement theory and the dynamics of alcoholism, 1956403 ).
• Kullakin aivojen osalla ja välittäjäaineella on useita erilaisia vaikutuksia aivojen ja koko
kehon toimintaan. Dopamiini esim. tehostaa oppimista.
Endorfiinit, joita mm. seksi [ks. Symons ja Buss] vapauttaa, liittyvät myös prososiaalisiin [ks.
Sokrates; Mill] tilanteisiin. Esimerkkejä ovat huolenpitoa osoittava kosketus [ks. Helmholtz; turkinhoidosta, ks. Goodall ja de Waal] ja yhdessä syöminen, juominen, nauraminen (yleisemmin
tarinoiden kertominen), tanssiminen ja laulaminen [ks. Durkheim]. Myös päihteillä, etenkin endorfiineja vapauttavalla alkoholilla [ks. Ötzi; Nietzsche; Lévi-Strauss], on tässä merkitystä [ks.
Renfrew ja Knight]. Näin luodaan luottamusta [ks. Trivers; Kahneman ja Thaler] ja ystävyyttä
[ks. Trivers; Dunbar ja Miller]. Prososiaalisuuden luomisen lisäksi juomisen sosiaalinen konteksti on perinteisesti myös rajoittanut juomista. Endorfiinit myös lievittävät kipua [ks. Descartes;
Cajal ja Sherrington] ja auttavat kestämään kovaa fyysistä rasitusta; puhutaan ’endorfiinihumalasta’ (engl. runner’s high).
• Endorfiinit ovat endomorfiineja eli sisäsyntyisiä morfiineja (ks. alla). Ne kiinnittyvät opioidireseptoreihin ja ovat psykologisesti addiktoivia.
• Vaikka jo Dwight B. Heath (s. 1930) tutki 1950-luvulta alkaen alkoholin positiivisia vaikutuksia sosiaalisessa elämässä, merkittävä osa alkoholitutkimuksesta on rajoittunut yksinään
juovaan koehenkilöön.
Keskushermostoa lamaavien ja osittain myös stimuloivien päihteiden kohdalla elämyshakuisuus
on lähinnä pidäkkeetöntä tyyppiä, kun psykoaktiivisiin aineisiin liittyy kokemushakuisuus. Kahvi
401 Brain,
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on yleisin stimuloiva aine; toisena tulee tupakka. Alkoholi on lamaava aine, vaikka nousuhumalan aikana tuntemus on osittain päinvastainen. Huumeista, jotka ovat lailla kiellettyjä [alkoholin
kieltolaista, ks. Fisher ja Keynes], stimuloivia ovat esim. kokaiini [ks. Röntgen] ja amfetamiini,
lamaavia esim. heroiini ja kannabis (marihuana ja hasis). Addiktiot vaativat nautinnon lisäksi
myös motivoivaa halua [ks. Watson]. Endorfiinien lisäksi maltillisesti nautittu alkoholi lisää serotoniinin tuottoa. Myös MDMA (ekstaasi) vaikuttaa serotoniinin kautta. Kokaiini, amfetamiini
ja heroiini lisäävät mm. dopamiinin [ks. Posner] tuottoa.
• Luonnollinen opiaatti morfiini [ks. Pasteur ja Koch], puolisynteettinen heroiini ja synteettiset opioidit ovat kemiallisesti lähellä endorfiineja ja sen takia fysiologisesti addiktoivia.
– Kannabis on esim. morfiinia turvallisempi kipulääke [ks. Daly ja Wilson].
• Albert Hofmannin (1906-2008) vuonna 1938 kehittämä LSD on psykedeeli [ks. Ötzi; Holyoake; hipeistä, ks. Hart ja Goffman]. Psykedeelit kuuluvat hallusinogeeneihin eli psykoaktiivisiin aineisiin, jotka häiritsevät minuuden tunnetta oletushermoverkkoon [ks. Posner]
vaikuttamalla. MDMA on amfetamiinipohjainen empatogeeni eli tunteisiin ja sosiaalisuuteen vaikuttava hallusinogeeni.
– Psykedeeleillä voi olla merkitystä psykiatriassa [ks. Nesse].
Aivojen anatomian ylätasolta löytyvät taka-, keski- ja etuaivot (engl. hindbrain, midbrain, forebrain). Vaikka ne voidaan jakaa edelleen osiinsa alla esitettyyn tapaan, tulee huomioida seuraavat asiat. (1) Aivojen prosessit ovat hajautettuja eivätkä koskaan rajaudu vain yhteen aivojen
anatomiseen rakenteeseen. (2) Kaikilla anatomisilla osilla on monia tehtäviä. Useimmat alla mainitut osat ovat todellisuudessa tumakeryhmiä, joita voidaan edelleen jakaa funktionaalisiin osiin.
Alla mainitaan vain tärkeimmät eroja tekevät funktiot. (3) Kaikki osat koostuvat toisiinsa sekoittuneista neuronityypeistä, joita on jopa tuhansia erilaisia. Erilaiset neuronit voivat luoda
hermopiirejä (engl. circuit), so. neuronien ja aivojen laajempien järjestelmien (kuten esim. näköjärjestelmän) väliin jääviä kuvauksen tasoja. Toisen välitason muodostanevat Mountcastlen
pylväsrakenteet.
• Alla mainittujen lisäksi tärkeitä ovat aivokalvot ja aivo-selkäydinneste. Pääkallollakin on
merkitystä.
• Vernon B. Mountcastle (1918-2015) löysi aivokuoren hermosolujen pylväsrakenteet (Modality and topographic properties of single neurons of cat’s somatic sensory cortex, 1957404 ).
Niiden merkityksestä kiistellään vieläkin.
• Teoksessa Higher Cortical Functions in Man (1966) Alexandr R. Lurija (1902-1977) vahvisti etuotsalohkon merkityksen ajattelulle, suunnittelulle ja tarkkaavaisuudelle [ks. Piaget;
Posner].
Taka-aivoihin kuuluvat ydinjatke (medulla oblongata), aivosilta (pons) ja pikkuaivot (cerebellum), keskiaivoihin joukko vähemmän tunnettuja osia. Muita kuin pikkuaivoja kutsutaan yhteisellä nimellä aivorunko (brain stem). Aivorunko yhdistää selkärangan (spinal cord) aivoihin.
• Ydinjatkeessa aivojen viestejä keholle välittävät hermoradat risteävät siten, että isoaivojen
oikea lohko ohjaa vasenta puolta kehoa ja päinvastoin [ks. Broca ja Wernicke].
• Aivosilta ohjaa ydinjatkeen kanssa hengitystä, sydämen sykettä [veren painetta, ks. Harvey], kehon lämpötilaa [ks. van’t Hoff ja Arrhenius; Calvin ja Mitchell] ja tietoisuuden
tilaa.
• Pikkuaivot, joka jakaantuu oikeaan ja vasempaan lohkoon, koordinoivat motoriikkaa ja
ylläpitävät — tyvitumakkeiden (ks. alla) kanssa — taitomuistia [ks. Cajal ja Sherrington;
Kandel ja Tulving].
– Pikkuaivojen Purkinjen soluissa [ks. Schleiden ja Schwann] on yli 50000 dendriittiä.
Etuaivoihin kuuluvat väliaivot (diencephalon) ja isoaivot (cerebrum). Edelliseen kuuluvat talamus, hypotalamus ja mm. käpyrauhanen. Jälkimmäistä peittää osittain ohuempi aivokuori eli
404 Journal

of Neurophysiology, 20, 408–434, 1957
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korteksi (cerebral cortex) ja osittain paksumpi neokorteksi; niiden alla (subkorteksissa) on valkean aineen (aksonien) ohella basaaliganglioita eli tyvitumakkeita. Isoaivojen aivoturso (eli hippokampus) ja mantelitumake (amygdala) muodostavat, mm. yhdessä väliaivojen hypotalamuksen
kanssa, em. limbisen systeemin.
• Talamuksen läpi aistihavainnot — hajuaistimuksia lukuun ottamatta — välittyvät eteenpäin.
• Hypotalamus ohjaa kehon hormonituotantoa [ks. Bernard; Loewi], läheinen aivolisäke (engl.
pituitary gland) mukaan lukien. Ohjauksessa ovat mm. nälän ja väsymyksen tuntemukset.
• Käpyrauhanen ja sen erittämä melatoniini liittyy vuorokausirytmin [ks. Darwin] sääntelyyn. Vuoden 2017 lääketieteen Nobelin palkinto myönnettiin ’kellogeenin’ tutkijoille.
Isoaivojen oikeata ja vasenta lohkoa yhdistää toisiinsa aivokurkiainen (corpus callosum). Lisäksi isoaivot jaetaan toisenlaisiinkin lohkoihin, joista osa kehittyy varsin myöhään. Näissäkin eri
alueiden yhteydet ovat tärkeitä; esim. P-FIT –teoriassa päälaen- ja otsalohkon välisellä yhteydellä on vaikutusta älykkyyteen. Etenkin pitkän tähtäimen suunnittelu ja mm. impulsiivisuuden
käsittely onnistuvat vasta aikuisiässä.
• Takaraivolohkossa (occipital lobe) käsitellään mm. visuaalista informaatiota [ks. Hubel ja
Wiesel].
• Ohimolohko (temporal lobe) käsittelee mm. aistihavaintoja, esim. kasvojen tunnistusta [ks.
Hubel ja Wiesel].
– Mm. puolustusmekanismeihin — pelon ja ahdistuksen tunnereaktiot — liittyvät mantelitumakkeet ovat täällä; samoin muistiin liittyvä hippokampus on vieressä.
• Päälaenlohko (parietal lobe) käsittelee tunteita ja muistoja, auttaa meitä tunnistamaan
itsemme, ja luo esim. suuntavaistoa.
• Otsalohkossa (frontal lobe) suunnitellaan toimintaa ja kontrolloidaan tunteita ja käyttäytymistä. Myös lyhytkestoinen muisti [ks. Kandel ja Tulving] ja motoriikan hallinta [ks. Broca
ja Wernicke] sijaitsevat täällä. Kädellisille ja etenkin ihmiselle tärkeä alue on etuotsalohko, PFC (prefrontal lobe/cortex), jonka toimintaan vaikuttaa ACC [ks. Hamilton ja Williams]. Etuotsalohkon ongelmat ovat yhteydessä epäsosiaaliseen persoonallisuushäiriöön ja
jopa rikollisuuteen [ks. Broca ja Wernicke; Damasio].
– Lobotomiassa vaurioitettiin otsalohkon ja talamuksen välistä yhteyttä.
– Alkoholin aiheuttama humalatila heikentää etuotsalohkon toimintaa. Tätä voidaan
todeta neuropsykologisella testillä (engl. Wisconsin Card Sorting Test, WCST). Tuloksena on tässä ja nyt –asenne (alcohol myopia).
– Etuotsalohko kehittyy yksilöille viimeisenä. Vasta n. 19-21 vuoden ikäiset nuoret aikuiset alkavat suhtautua esim. tekojensa seuraamuksiin vakavasti [ks. Daly ja Wilson]. Myös statusta kohottava, mutta kritiikitön, moraalinen poseeraus [ks. Hart ja
Goffman] on nuorilla näkyvämpää kuin aikuisilla [mutta ks. myös Torvalds].
∗ Tämä antaa hyvän syyn esim. vastustaa äänestysikärajan laskua. Jos nuori aikuinen ei kykene huolehtimaan vastuullisesti omista rahoistaan, miten 16-vuotias
tekisi sen yhteiskunnan rahoille?
– Älykkäiden varislintujen [ks. Darwin] NCL (nidopallium caudolaterale) on etuotsalohkon funktionaalinen vastine.
• Aivosaarta (insula), jota joskus pidetään viidentenä lohkona, yhdistää kehosta tulevia signaaleja tietoiseen ajatteluun ja tunteisiin [minuudesta, ks. Locke; Hume; Smith; James;
Tylor, Tarde ja Baldwin; Kahneman ja Thaler; Kandel ja Tulving; Minsky ja Pearl; Damasio]. Se liittyy korostetusti inhon [ks. Medawar ja Burnet] tunteeseen ja on tekijä mm.
laihuushäiriöissä.

9.74

Abraham Maslow 1908 - 1970

Psykologi, joka etsi ihmisen käyttäytymisen takana olevia motivaatioita [ks. Hume; Mill]. Maslow kuvasi tarpeiden hierarkiaa tarvepyramidilla [vrt. Hobbes; Locke], jossa päästään huipulle
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vain alempien tasojen tullessa ensin riittävästi tyydytetyiksi. Työllä on yhteys kehityspsykologiaan [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; Milgram; Becker; Leslie ja Baron-Cohen] ja käsitteisiin kuten
preferenssit [ks. Pythagoras; Bernoulli ja Bayes] ja arvot [ks. Laozi ja Gautama].
• Sekä arvoja että preferenssejä naturalisoitiin [ks. Ramsey; Becker].
• Maslow tutki myös kädellisiä [ks. Boas ja Landtman; Goodall ja de Waal]. Vuosisadan
alkupuolen merkittävin kädellistutkija oli Clarence R. Carpenter (1905-1975).
Maslow esitti teoriansa artikkelissa A theory of human motivation (1943405 ) ja teoksessa Motivation and Personality (1954). Motivaatio- ja tarvepyramidin tasot ovat: (1) fysiologiset tarpeet,
(2) turvallisuus, (3) sosiaaliset tarpeet kuten rakkaus ja kuuluvaisuuden tunne, (4) ’itsekkäät’
tarpeet kuten kompetenssi, arvovalta, arvostus, (5) itsensä toteuttamisen tarve, luovuus, ja (6)
ymmärtämisen tarve, uteliaisuus. Myöntäessään psykologisten ominaisuuksien olemassaolon muina kuin sosiaalisina konstruktioina [ks. Dewey; Boas ja Landtman] Maslow teki niistä biologiselle
evoluutioteorialle otollisia tutkimuskohteita [ks. Hamilton ja Williams; Trivers; Symons ja Buss].
• Bertolt Brecht (1898-1956): ”sapuska ensin, sitten etiikka” [huoltovarmuudesta, ks. Fisher
ja Keynes].
• Yleisellä turvallisuuden korostamisella on pitkä historia [ks. Cicero; Hobbes].
• Jopa minuus syntyy suhteissa muihin [ks. Smith; Tylor, Tarde ja Baldwin]. Sosiaalisia
tarpeita käsittelee esim. kiintymysteoria [ks. Hamilton ja Williams].
• Robert W. White (1904–2001) tutki kompetenssiin liittyvää motivaatiota (Motivation reconsidered: The concept of competence, 1959406 ). Arvovaltaa [ks. Spencer ja Galton; Weber]
voi yrittää hakea myös muulla tavoin [ks. Milgram].
– Ihmisiä arvioidaan automaattisesti lämpöisyyden ja kompetenssin mukaan (ks. alla).
– Kompetenssilla on yhteys ylpeyteen [ks. Aristoteles; More; Hobbes; Bayle; Mandeville;
Smith; Tooby ja Cosmides].
• Luovuutta käsitellään alla tarkemmin.
• Uteliaisuudesta [ks. Aristoteles; Hobbes; Dewey; Beardsley; Kandel ja Tulving], ilman (ainakaan välitöntä) palkkiota, seuraavaa oppimista kutsutaan latentiksi [ks. Watson].
– Ihmisellä uteliaisuuteen liittyy avoimuus persoonallisuuspiirteenä (ks. alla) ja todennäköisesti leikki [ks. Piaget; Leslie ja Baron-Cohen] ja siten myös neotenia [ks. Wright,
Fisher ja Haldane].
Organisaatiotutkimuksen [ks. Taylor] ihmissuhteiden koulukunta [ks. Lewin ja Heider] oli jo tutkinut johtajuutta [ks. myös Weber]. Maslow’n opissa ollut Douglas M. McGregor (1906-1964)
käsitteli autoritaarista ja omatoimisuuden sallivaa johtajuutta (The Human Side of Enterprise,
1960). Kyse oli Lewinin teorian kahdesta ensimmäisestä tyylistä. McGregor ei pitänyt kumpaakaan tyyliä (hänen terminologiallaan X- ja Y-teoriaa) automaattisesti parempana; kyse on luottamuksen ja riskien tasapainottamisesta. David C. McClelland (1917-1998) puhui (1) tarpeesta
saada aikaiseksi, (2) tarpeesta saada ja käyttää valtaa ja (3) tarpeesta sosiaaliseen vuorovaikutukseen (The Achieving Society, 1961). Tavoiteteorioiden [ks. Piaget] mukaan hyvä tapa parantaa motivaatiota, ja siten organisaation tehokkuutta, on asettaa ihmisille sopivan haasteelliset
tavoitteet [ks. myös Posner].
• Tehokkuus on tärkeä arvo myös tasa-arvon näkökulmasta [ks. Rawls].
Maslowin hierarkialla on yhteys ihmisen kukoistukseen [ks. Mill; Ramsey] liittyvään itseohjautuvuusteoriaan [ks. Becker], jossa erotetaan autonomia [ks. Fisher ja Keynes], kyvykkyys ja yhteisöllisyys. On myös korostettu, että eksistentiaalisten paineiden hellittäessä Maslow’n ylemmät
tasot korostuvat: kun uhkien sijaan keskitytään mahdollisuuksiin, sisäiset motivaatiot nousevat
ulkoisten yläpuolelle [sosiologisesta postmaterialismista, ks. Landes]. Emansipatoriset arvot [ks.

405 Psychological
406 Psychological

Review, 50, 370–396, 1943
Review, 66, 297–333, 1959
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Bayle; Mill; Simmel], so. valinnan vapaus ja mahdollisuuksien tasa-arvo, saavat jalansijaa, etenkin jos yhteiskunta sallii niistä hyötymisen [ks. Ramsey; Landes]. Luovuus liittyy asiaan (ks.
alla).
• Fraasi ’uhka vai mahdollisuus’ tulee organisaatioiden tutkimuksesta mutta ideana se on
vuosituhansia vanha [ks. Platon] ja erottelu näkyy myös bakteerien käyttäytymisessä [ks.
Pasteur ja Koch; Watson]. Evolutiivisesti ei ole yllätys, että uhka on hieman vahvempi
tekijä kuin mahdollisuus [ks. Symons ja Buss].
Persoonallisuuden [ks. Theofrastos; Jung] tutkimus oli aktivoitunut. Tunteita [ks. Platon; Aristoteles; Darwin; James; Ekman] on perinteisesti pidetty toiminnan motivoijina [ks. Hume] ja
Henry A. Murray (1893-1988) esitti, että erot tunteissa loisivat myös persoonallisuuden eroja
[ks. Symons ja Buss]. Tämän kautta motivaatiot ja persoonallisuus eivät olisi täysin riippumattomia ominaisuuksia. Gordon W. Allport (1897-1967) tutki sekä yksilöiden persoonallisuutta
että ryhmien stereotypioita [ks. Smith; Dewey].
• Murray määritteli perustunteiden kaltaisia tarpeita (engl. manifest needs), jotka hän liitti
persoonallisuuteen (Explorations in Personality, 1938).
Allport esitteli — Henry S. Odbertin kanssa — tuhansia persoonallisuutta kuvaavia adjektiiveja, joiden avulla psykologit tulivat määrittelemään persoonallisuuden dimensioita (Trait names:
A psycholexical study, 1936407 ). Hans J. Eysenck (1916-1997) osoitti kaksostutkimuksilla, että
persoonallisuudella on myös biologista taustaa (The inheritance of neuroticism: An experimental
study, 1951408 ). Stella Chess (1914-2007) tutki temperamentiksi vuonna 1963 nimetyn periytyvän
persoonallisuuden ja ympäristön yhteensopivuutta; klassisena työnä on pidetty Chessin ja työtovereiden artikkelia Implications of a longitudinal study of child development for child psychiatry
(1960409 ). Temperamentti liittyi käyttäytymisgenetiikkaan [ks. Spencer ja Galton], jota John
L. Fuller (1910-1992) herätteli henkiin teoksessa Behavior Genetics (1960, W. R. Thompsonin
kanssa) [ks. Symons ja Buss].
• Koska kieli on huono kuvaamaan tunteita, kielianalyysi ei ehkä ollut yhtä hyvä kuin vaihtoehtoinen tunteisiin perustuva metodi [ks. Ekman]. Jo Allport tunnisti kielen ongelmallisuuden: ”the introduction of trait-names can be seen to follow this principle of cultural
(not psychological) determination”.
• Omantunnon [ks. Kohlberg; Krebs ja Greene] Eysenck määritteli (vanhanaikaisesti) behavioristisesti ehdolliseksi refleksiksi (Uses and Abuses of Psychology, 1951). Freudilaisuuden
hän hylkäsi täysin alettuaan vuonna 1952 tutkia psykoanalyysin tehokkuutta. Myöhempiä
tuloksia on teoksessa Decline and Fall of the Freudian Empire (1985).
– Richard Webster (1950-2011) kokosi myöhempää todistusaineistoa teokseen Why Freud
Was Wrong (1995).
Sosiaalinen havaitseminen [engl. social perception, ks. Symons ja Buss] sivuaa asiaa. Asch [ks.
Merton] osoitti, että jako lämmin/kylmä on tärkeä ihmisiä arvioitaessa (Forming impressions
of personality, 1946410 ). Lämpimäksi koettua ihmistä ei nähdä uhkana. Em. kompetenssi [ks.
Aristoteles; Trivers; Tooby ja Cosmides] on nostettu toiseksi, lämpimyydestä riippumattomaksi automaattisen arvion kohteeksi. Kompetentti ystävä [ks. Lewin ja Heider; Trivers] luo mahdollisuuksia. Halovaikutuksessa yksittäinen ominaisuus implikoi jotain muita ominaisuuksia, tai
antaa niille erilaisen vivahteen. Esim. lämpimän ihmisen kompetenssi koetaan positiivisempana kuin kylmän ihmisen. Halovaikutuksella on merkitystä myös esim. organisaatiokulttuurien
tutkimuksessa [ks. Schumpeter ja Hayek; Symons ja Buss].
• Älykkäänä pidetyn ihmisen itsepäisyyttä pidetään positiivisena piirteenä, mutta itsepäisen
ihmisen älykkyyttä negatiivisena piirteenä.
407 Psychological

Monographs, 47, 211, 1936
of Mental Science, 97, 441-465, 1951, yhdessä D. B. Prellin kanssa
409 American Journal of Psychiatry, 117, 434-41, 1960
410 Journal of Abnormal and Social Psychology, 41, 258-290, 1946
408 Journal
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Sosiaalipsykologiassa Allport tutki huhuja [vrt. Piaget] teoksessa The Psychology of Rumor
(1947411 ). Sotilaiden kuulopuheita tutkinut Theodore Caplow (1920-2015) havaitsi niiden pitävän varsin hyvin paikkaasa (Rumors in war, 1947412 ). Saman on myöhemmin osoitettu pätevän myös (muiden) työpaikkahuhujen kohdalla. Ennakkoluuloja Allport tutki teoksessa The
Nature of Prejudice (1954). Yleinen oletus oli yhä, että stereotypiat auttavat selittämään maailmaa mutta energiaa säästävällä ’laiskalla’ ja siten vääristävästi tavalla [ks. Marcuse; Foucault
ja Derrida]. Allportin kohtaamisteoriassa (ala)ryhmien välisten kontaktien lisääminen vähentää
stereotypioiden syntymistä ja leviämistä [ks. Wundt, vrt. Schelling ja Lewis]. Toisaalta Allportkaan ei pitänyt stereotypioita pelkästään negatiivisina, ja yleisemminkin 1950-luvulla puhuttiin
myös ’totuuden siemen’ –teoriasta [ks. Milgram].
• Robert H. Knapp (1915-1974) oli kirjoittanut huhuista artikkelin The psychology of rumor
(1944413 ).
• Huhujen välitykselle tärkeä motivaatio puuttui laboratorioympäristössä [ks. Wundt; Milgram; Kahneman ja Thaler]. Allport totesi koehenkilöistä, että ”His fears, hates and hopes
are not aroused. He is not the spontaneous rumor agent that he is in ordinary life”.
• Juoru [ks. Bahtin ja Jacobson] on henkilökohtaisiin asioihin liittyvä huhu. Sillä on ollut
oma merkityksensä sosiaalisen vapaamatkustamisen [ks. Lewin ja Heider; Buchanan] estämisessä.
– Evoluutiohistoriallisesta hyödyllisyydestään huolimatta nykymaailman juorut eivät
kuulu luotettavimpien huhujen joukkoon [esim. keltaisesta lehdistöstä, ks. Dewey].
Sama pätee moderniin sosiaaliseen mediaan.
• Ennakkoluulot ovat asenteellista ajattelua; joskus puhutaan myös motivoidusta päättelystä
[ks. Trivers].
Motivaatiota ja persoonallisuutta sivuaa myös luovuus [ks. Poincaré]. Norman R. F. Maierin
(1900–1977) ’kahden köyden’ –koe määritteli funktionaalisen fiksaation, so. kyvyttömyyden hyödyntää esineitä tavallisuudesta poikkeavalla tavalla (Reasoning in humans: II. The solution of a
problem and its appearance in consciousness, 1931414 ). Hän huomasi että fiksaation ylittävä luova oivallus on alitajunnan tuote [esim. matemaatikkojen intuitiosta, ks. Turing]. Joy P. Guilford
(1897-1987) käynnisti modernin luovuuden tutkimuksen artikkelilla Creativity (1950415 ). Hän
piti luovaa divergenttiä ajattelua älykkyyden [ks. Piaget; Gould] osatekijänä (The structure of
intellect, 1956416 ). Älykkyyden lisäksi luovuus sivunnee avointa persoonallisuutta [ks. Symons
ja Buss]. Lisäksi luovuutta oli jo tutkittu ryhmäominaisuutena [ks. Lewin ja Heider]. Alex F.
Osborn (1888-1966) kehitti aivoriihi (engl. brainstorming) –ajattelua (How To Think Up, 1942).
• Luovuuden psykologiaa tutkivat myös mm. Morris I. Stein (1921-2006, Creativity and culture, 1953417 ) ja Frank X. Barron (1922-2002, The disposition toward originality, 1955418 ).
• Artikkelissa An Analysis of Creativity (1961419 ) James M. Rhodes (1916-1976) liitti luovuuteen henkilön (engl. person), joka painetta luovan ympäristön (press) ohjaamana aloittaa
luovan prosessin (process), joka tuottaa jotain (product).
– Luovan ongelmaratkaisun koulukunta, jota Osborne ja Sidney J. Parnes (1922-2013)
loivat, pyrkii määrittämään askelia tässä ketjussa.
• Maieria seuraten Gulford kehitti vuonna 1967 divergenttiä ajattelua mittaavan testin AUT
(engl. alternate uses task). Se tunnetaan myös nimellä UUT (unusual uses test).

411 Leo

Postmanin kanssa
Forces, 25, 298-302, 1947
413 The Public Opinion Quarterly, 8, 22-37, 1944
414 Journal of Comparative Psychology, 12, 181.194, 1931
415 American Psychologist, 5, 444–454, 1950
416 Psychological Bulletin, 53, 267-293, 1956
417 Journal of Psychology, 36, 311-322, 1953
418 Journal of Abnormal and Social Psychology, 51, 478-485, 1955
419 Phi Delta Kappan, 42, 307–309, 1961
412 Social
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– Sarnoff A. Mednickin (1928-2015) RAT (remote association test) mittaa henkilön assosiatiivista kykyä löytää annetuille sanoille yhteinen nimittäjä (The associative basis
of creativity, 1962420 ).

• Edward de Bono (1933-2021) puhui lateraalisesta ajattelusta (The Use of Lateral Thinking,
1967). Guilfordilla ’erittelevää’ vaihetta seurasi konvergentti eli yhdistelevä vaihe, mutta
de Bono kielsi logiikan merkityksen radikaalimmin.
– De Bonon myöhempi ajattelun ’rinnakkainen’ malli kielsi jopa ”vihamielistä vastakkainasettelua implikoivan” dialogisuuden merkityksen ajattelulle.
• Luovuuden ryhmätason tutkimuksen perässä tulivat organisaatiotaso [ks. Posner] ja jopa maantieteelliset tasot [ks. Wolf ja Florida]. Ryhmätyöhön liittyy myös ongelmia [ks.
Milgram].

9.75

Peter Brian Medawar 1915 - 1987 ja Frank Macfarlane
Burnet 1899 - 1985

Biologeja jotka tutkivat elimistön puolustus- eli immuunijärjestelmää [ks. Daniel Bell; Metšnikov
ja Ehrlich]. Medawarin ja Burnetin tutkimukset edistivät mm. elinsiirtoteknologiaa [ks. myös
Berg ja Gurdon]. Tätä ennen lääkäreitä askarrutti verensiirtojen vaikeudet. Medawar ja Burnet
jakoivat vuoden 1960 lääketieteen Nobelin palkinnon.
• Vuosina 1901-02 veriryhmät keksinyt P. Karl Landsteiner (1868-1943) sai lääketieteen Nobelin palkinnon vuonna 1930. Näiden A, B, AB tai O tyyppien lisäksi hänen työtoverinsa
Alexander S. Wiener (1907-1976) löysi vuonna 1940 toisen jaon, Rh+ tai Rh- [ks. Childe].
Landsteiner päätteli, että eri veriryhmiin kuuluvat veret voivat olla epäyhteensopivia.
• Teoksessa An unsolved problem of biology (1952) Medawar pohjusti vanhenemisen Medawarin-Williamsin teoriaa [ks. Hamilton ja Williams].
Medawar tutki ihonsiirtoja jäniksillä jo 1940-luvun alkupuolella. Sisäelinten kohdalla hylkimisreaktiot huomattiin vuonna 1950, ensimmäisen munuaissiirron jälkeen. Medawarin ryhmän artikkeli Actively acquired tolerance of foreign cells (1953421 ) vihjasi, että hylkimisreaktioita vähentävää lääkitystä olisi mahdollista kehittää. Siirrettävän elimen mahdollisimman suuri geneettinen
eli HLA-yhteensopivuus vastaanottajan kanssa oli myös varmistettava (ks. alla).
• Vuonna 1936 Peter Gorer (1907-1961) oli julkaissut tutkimuksen hiiristä, joiden geeniperimä ratkaisi kuinka hyvin ne taistelivat elimistöön tuotuja syöpäsoluja [ks. Berg ja Gurdon]
vastaan. Hän ehdotti, että samat geenit vaikuttavat myös immuniteettijärjestelmässä.
Vuonna 1953 Medawar kiinnitti huomiota siihen, että nisäkkäillä [ks. Lyell] raskaus ei aiheuta
hylkimisreaktioita, vaikka sikiössä on vierasta geenistöä. Istukka, joka välittää ravintoa äidiltä
sikiölle (ja kuona-aineita pois) ja hormonaalisia ohjeita sikiöltä äidille, pyrkii estämään ongelmat,
vaikka sekin on sikiön luoma elin [ks. Berg ja Gurdon]. Istukka on voinut olla merkittävä tekijä
myös aivojen [ks. Penfield ja Sperry] kehityksessä [ks. Maynard Smith].
• Keskenmenoja kuitenkin tapahtuu, joskus useitakin samoilla pareilla, ja immuniteettijärjestelmällä voi olla tekemistä asian kanssa [ks. myös Trivers; Symons ja Buss].
Artikkelissa A modification of Jerne’s theory of antibody production using the consept of clonal
selection (1957422 ) Burnet keskittyi vasta-aineiden sijaan niitä tuottaviin soluihin ja osoitti, että
immuunipuolustus toimii darwinilaisella periaatteella [ks. Darwin]. Nobeliin oikeuttavat tutkimukset, jotka ovat hieman varhaisempia, osoittivat että immuunipuolustus toimii tekemällä eroa
itsen ja ei-itsen välillä (engl. self-marker hypothesis). Juuri tätä oppimisprosessia Medawar tutki.
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• Susumu Tonegawa (s. 1939) osoitti, että selkärankaisten solut pystyvät valmistamaan jopa
miljardi erilaista vasta-ainetta vain noin 1000 geenipaikalla; hän sai lääketieteen Nobelin
palkinnon vuonna 1987. Perimä ei välitä eteenpäin vasta-aineiden geenejä vaan niiden osia,
joita voidaan järjestellä moninaisilla tavoilla [ks. Monod ja Jacob].
• Immuunipuolustuksen liian heikko toiminta johtaa immuunipuutostauteihin (esim. Chronin tauti). Sen sijaan autoimmuunisairauksissa immuunipuolustus hyökkää liian herkästi
organismin omia soluja vastaan (esim. tyypin 1 diabetes ja keliakia).
Ihmisen ja muiden eläinten elimistön, etenkin suoliston, mikrobiomissa on vierasta geeniperimää
erilaisten mikrobien [ks. Hooke ja Leeuwenhoek] muodossa. Osittain kyse on samoista aktinomykeeteistä kuin maaperässä [ks. Sachs]. Mikrobiomiin kuuluvat probiootit edistävät isännän
terveyttä; esim. maitohappobakteereja tarjoavat ruoat tukevat ruoansulatuksen toimintaa [rintamaidosta, ks. Loewi]. Ravinnokseen probiootit fermentoivat muuten imeytymätöntä ravintokuitua, prebiootteja. Lopputuotteet, postbiootit, ovat isännälle monella tavalla hyödyllisiä. Immuniteetin lisäksi yhteys löytyy, ruoansulatusta ohjaavan enteerisen hermoston kautta, myös
aivoihin [ks. Penfield ja Sperry].
• Antibioottien [ks. Fleming] käyttö ja jopa ruoan liiallinen sterilointi [ks. Pasteur ja Koch]
ovat vaikeuttaneet näiden mikrobien toimintaa [ks. Nesse].
• Myös identtisten kaksosten suolibakteeristoissa ja siten ruokien metabolisoitumisessa [ks.
Loewi] on selviä eroja.
Immuniteetin taustalla ovat MHC-geenit (engl. major histocompatibility complex), ja ihmisen
tapauksessa niistä käytetään termiä HLA (human leukosyte antigens). Monet lääketieteen Nobelin palkinnot ovat menneet immuunijärjestelmän biokemian selvittämiseen. Ihmiset poikkeavat
toisistaan radikaalisti klassisten HLA-geenien osalta. Kromosomien vastingeeneistä kumpikaan
ei dominoi toista, vaan molemmilta vanhemmilta saadut geenit ovat aina aktiivisia. Mielenkiintoinen kysymys on, kuinka hyvin eläimet — ja kenties ihmisetkin — kykenevät hajuaistin avulla arvioimaan lajitovereiden geeniperimää. HLA-geenien merkitystä aivotoiminnalle tutkitaan
myös.
• HLA-geeneissä on maantieteellistä vaihtelua, ja ne heijastelevatkin esi-isiemme tautihistorian lisäksi heidän alkuperäänsä [ks. Childe]. Afrikassa nämä geenit ovat kaikkein monimuotoisimpia, ja monimuotoisuus vähenee etäisyyden Afrikkaan kasvaessa [ks. myös Wilson].
• Hajuaistilla voidaan esim. tunnistaa ketkä ovat tarpeeksi läheistä sukua suosittaviksi [ks.
Hamilton ja Williams] tai tarpeeksi kaukaista sukua pariutumiseen [ks. Symons ja Buss].
Tosin yksinkertaisempiakin menetelmiä on olemassa [ks. Westermarck].
Immuniteettiin liittyy myös käyttäytyminen; Andras Angyalin (1902–1960) mukaan inho [ks.
Krebs ja Greene] liittyy etenkin syömiseen (Disgust and related aversions, 1941423 ). Myös kosketukseen (ja siten myös seksiin) liittyy tautien vaara. Ongelmallista on, kun inhoon liitetään
moraali ja jopa laki [ks. Westermarck; Krebs ja Greene].
• Tartunnan käsite [’sympaattinen taika’, ks. Durkheim] oli olemassa ilman tieteellistä perustettakin [ks. Clausewitz; Pasteur ja Koch].
Vuonna 1989 David P. Strachan esitti, että mitä steriilimmässä ympäristössä lapset kasvavat,
sitä heikommin heidän immuunijärjestelmänsä toimii aikuisiässä; tällä on mm. selitetty allergioiden yleistymistä. Näin toimivaan järjestelmään on liitetty antihaurauden käsite [ks. Lorenz ja
Mandelbrot]. On myös esitetty, että pienet määrät myrkyllisiä aineita ovat terveydelle hyödyllisiä
[tämä ei liity homeopatiaan, ks. Goethe].
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Chen-Ning Yang 1922 -

Fyysikko, joka kehitti ja hyödynsi symmetriakäsitettä [ks. Einstein] teoreettisessa hiukkasfysiikassa. Yang sai fysiikan Nobelin palkinnon vuonna 1957 työtoverinsa Tsung Dao Leen (s. 1926)
kanssa. Yang teki yhteistyötä myös Robert Laurence Millsin (1927-1999) kanssa.
• Eugene Paul Wigner (1902-1995) oli tuonut symmetria-ajattelun kvantti- ja hiukkasfysiikkaan; fysiikan Nobel 1963. Hän hämmästeli matematiikan voimaa fysiikassa [ks. Penrose
ja Hawking].
• Myös supersymmetrialla on spekuloitu [ks. Gell-Mann].
Yang ja Mills kehittivät nk. Yangin-Millsin kentän eli mittateorian artikkelissa Conservation
of isotopic spin and isotopic gauge invariance (1954424 ). Tämä Maxwellin kentän yleistys [ks.
Feynman] muodostaa pohjan myös muille hiukkasfysiikan kvanttikenttäteorioille [ks. Gell-Mann;
Weinberg]. Jokaiseen neljään luonnon vuorovaikutukseen liittyy alkeishiukkasten symmetria, joka
luo voimia välittäviä kvanttikenttiä ja — matematiikan tasolla — takaa yhtälöiltä vaadittavan
renormalisoituvuuden. Tämä edellyttää, että voimia välittävät hiukkaset ovat massattomia ja
voimat siten myös pitkän kantaman voimia. Spontaanit symmetriarikot selittävät, miksi näin ei
aina ole.
• Termin mittateoria oli keksinyt Weyl [ks. Röntgen] omien spekulaatioidensa yhteydessä.
Vuonna 1956 Yang ja Lee teoretisoivat, että heikko vuorovaikutus [ks. Fermi] ei noudata pariteettieli P-symmetriaa, jonka mukaan luonnonlait eivät muutu peilikuvatilanteessa. He huomasivat heikon vuorovaikutuksen rikkovan myös varauskonjugaatio- eli C-symmetrian, jonka mukaan hiukkaset ja niiden antihiukkaset [ks. Dirac] noudattavat samoja luonnonlakeja. Myös ajankääntöeli T-symmetrian, jonka mukaan luonnonlait eivät riipu ajan suunnasta, on todettu rikkoutuvan
tietyissä tapauksissa.
• Chien-Shiung Wu (1912-1997) osoitti kokeellisesti P-rikon: neutriino on ’vasenkätinen’ eli
spin osoittaa poispäin liikesuunnasta [vrt. Uhlenbeck ja Goudsmit] ja puhutaan negatiivisesta kierteestä (engl. helicity; chirality on hieman eri asia). Harvinainen CP-rikko löydettiin 1964, ja James W. Cronin (1931-2016) ja Val L. Fitch (1925-2015) jakoivat siitä
vuoden 1980 fysiikan Nobelin.
• C-rikko voi olla vastuussa siitä, että maailmankaikkeudessa näyttää olevan enemmän materiaa kuin antimateriaa [ks. Dirac].
Vuonna 1947 Lev Davidovich Landau (1908-1968) loi ’järjestysparametrin’ (engl. order parameter) käsitteen. Vuonna 1950 hän yhdisti — yhdessä Vitaly Ginsburgin (1916-2009) kanssa —
suprajohtavuuden [ks. Kamerlingh Onnes] kriittisen lämpötilan alituksen spontaaniin symmetriarikkoon, jossa uusi tila valikoituu satunnaisesti (puhutaan myös piilotetusta symmetriasta).
Hänelle myönnettiin fysiikan Nobelin palkinto 1962. Suprajohtavuuden kvanttiteoria, BCS, luotiin 1957. Siinä elektronit — jotka ovat fermioneja [ks. Uhlenbeck ja Goudsmit] — muodostavat
Cooperin pareja, jotka käyttäytyvät bosonien tavoin ja muodostavat siten Bosen-Einsteinin kondensaatin [ks. Einstein]. Juuri tämä mahdollistaa elektronien hyvin vapaan liikkeen suprajohtavassa aineessa. Symmetriarikko-ajatusta on sovellettu myös kosmologiassa [ks. Weinberg; Guth
ja Linde].
• Landau siis vertasi suprajohtavuutta ja –juoksevuutta aineen faasimuutoksiin, so. kaasuneste-kiinteä –muutoksiin [ks. van der Waals] ja ferromagnetismiin [ks. Faraday; Becquerel,
Curie ja Curie].
• John Bardeen [ks. Bardeen ja Townes], Leon N. Cooper (s. 1930) ja John R. Schrieffer
(1931-2019) julkaisivat BCS:nä myöhemmin tunnetun teoriansa artikkelissa Theory of superconductivity (1957425 ). He jakoivat vuoden 1972 fysiikan Nobelin palkinnon.
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– BCS ei selitä ’korkean’ lämpötilan suprajohtavuutta, eli tässäkin yleisempi teoria on
tarpeen.
• Ivar Giaever (s. 1929) osoitti että kvanttimekaaninen tunneloitumisefekti — jonka Esaki
oli löytänyt puolijohteista [ks. Bardeen ja Townes] — oli mahdollinen myös suprajohteissa. Vuonna 1962 Brian D. Josephson (s. 1940) ennusti että Josephsonin liitoksessa (engl.
junction) kulkee tunneloitumisen seurauksena supravirta. Giaever ja Josephson jakoivat
vuoden 1973 fysiikan Nobelin Esakin kanssa.
• Landaun parametrilla on yhteys myöhempään kvanttimekaaniseen skalaarikenttään ja siten
myös Higgsin kenttään [ks. Weinberg].

9.77

Konrad Zacharias Lorenz 1903 - 1989 ja Nikolaas Tinbergen 1907 - 1988

Biologeja, jotka synnyttivät etologian eli eläinten käyttäytymisen biologisen taustan tutkimuksen
niiden luonnollisessa ympäristössä [ks. Watson]. Lorenz ja Tinbergen kehittivät myös alansa
teoreettista puolta; tästä syntyi myöhemmin käyttäytymisekologia [ks. Gibson ja MacArthur],
johon sosiobiologiakin [ks. Darwin; Kropotkin] kuuluu. Lorenz ja Tinbergen jakoivat vuoden 1973
lääketieteen Nobelin palkinnon Karl von Frischin (1886-1982) kanssa.
• Teoksessa Territory in Bird Life (1920) H. Eliot Howard (1873-1940) oli tutkinut lintujen
territoriaalista käyttäytymistä [ks. Aristoteles; Gesner ja Cesalpino; Wundt].
Jakob Von Uexküllin (1864-1944) mukaan organismien lajikohtaiset [vrt. Husserl] subjektiiviset
maailmat poikkesivat toisistaan (Umwelt und Innenweld der Tiere, 1921). Lorenzin artikkeli Der
Kumpan in der Umwelt des Vogels (1932426 ) jatkoi siitä. Esim. Frisch osoitti että mehiläiset,
jotka eivät näe punaista, näkevät ultravioletilla alueella kukkien ihmissilmälle näkymättömiä
yksityiskohtia. Syntyi evolutiivinen epistemologia. Eri lajeilla on myös erilaisia toimintatarjoumia
[ks. Gibson ja MacArthur]. Asiaa sivuaa ekologinen rationaalisuus [ks. Simon ja Arrow].
• UV-valoa näkevät esim. monet linnut, ja esim. käärmeet näkevät osittain infrapunaisella
alueella [aallonpituuksista, ks. Herschel; sauvasoluista, ks. Helmholtz]. Eräät hyönteiset
pystyvät hyödyntämään myös valon polarisaatiota [ks. Huygens, Young ja Fresnel]. Lisäksi
tunnetaan lepakkojen ja delfiinien kaikuluotausaisti ja eräiden kalojen ja esim. hyönteisten
[ks. Camerarius ja Hales; Loewi] sähköaistit. Magneettikentän aistiminen on jopa aika
tavallista.
• Nämä tutkimukset saattoivat vaikuttaa filosofiseen keskusteluun eri lajien käsitemuodostuksen mahdollisesta erilaisuudesta [ks. Wittgenstein; myös Popper; Sellars]. Von Uexküll
kehitti myös fysiologista kybernetiikkaa [ks. Shannon ja Wiener].
Vuonna 1935 Lorenz popularisoi leimautumisen käsitteen, johon liittyvää geenien ja ympäristön vuorovaikutusta saattoi vielä kutsua epigeeniseksi [ks. Piaget; Wright, Fisher ja Haldane;
vrt. Berg ja Gurdon]. Hanhenpoikanenkin leimautuu ensimmäiseen näkemäänsä liikkuvaan esineeseen, esim. Lorenzin kumisaappaaseen. Lorenz ja Tinbergen määrittelivät myös stereotyyppisen käyttäytymisen eli vakioliikekaavat (Taxis und Instinkthandlung in der Eirollbewegung der
Graugans, 1938427 ). Vuonna 1941 Lorenz esitti, että eläinten käyttäytyminen on yhtä lajityypillistä kuin niiden fysiologiset ominaisuudet. Eläimillä on synnynnäisiä kognitiivisia valmiuksia
[ks. Kant; James; Piaget; Turing; Simon ja Arrow] oppimiseen [ks. Watson; Tooby ja Cosmides].
Vaistot eivät ole mekaanisia, koska ’sisäsyntyisen’ (engl. innate) ominaisuuden kypsyminen [ks.
Dawkins] vaatii (epigeenistä) oppimista (The Evolution and Modification of Behaviour, 1965).
Tinbergen, joka osoitti vaistojen olevan usein ulkoisten tekijöiden liipaisemia, kehitti supernormaalin ärsykkeen käsitteen (The Study of Instinct, 1951). Esim. linnut sortuvat hautomaan keinotekoisia munia, jotka ovat luonnottoman isoja ja värikkäitä [ks. James]. Joitain geenejä on
yhdistetty käyttäytymisen vaihteluun sekä eläimillä että ihmisillä [ks. Fiske ja Harris].
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• Geenit eivät kuvaa tarkasti minkälaista emoa linnunpoikasten tulee odottaa, koska tilastollisesti vähempikin riittää; geenitkin toimivat ekologisesti [ks. Simon ja Arrow].
• Ihmisellä geenit tukeutuvat syntymän jälkeen etenkin sosiaalisen ympäristön vaikutukseen:
esim. mielen teoria [ks. Leslie ja Baron-Cohen] ja kieli [ks. Jackendoff ja Pinker] eivät synny
ilman sosiaalista vuorovaikutusta. Ne ovat konstruktioita [ks. Piaget] samalla tavalla kuin
emoon leimautuminen.
• Supernormaalin ärsykkeen kaltaista ajatusta on sovellettu myös esim. neuroestetiikassa,
jossa ’peak shift principle’ edustaa aivojen kognitiivisiin rakenteisiin vetoavaa ’karikatyrismiä’.
Leimautumisen myötä biologiaan tuli käsite herkkyyskausi, so. aika jona eliö oppii parhaiten
tiettyjä kehityksen kannalta tärkeitä kykyjä. Esim. stereonäkö [ks. Wheatstone] tai kieli [ks.
Chomsky] jäävät ihmiselläkin puutteelliseksi, jos niiden kehitys estyy aivojen ollessa optimaalisessa tilassa näiden kykyjen oppimiseen. Villilapset [ks. Blumenbach] ja esim. koulutuksesta paitsi jääneet kuurot lapset osoittavat kielen oppimisen plastisuuden rajat. Ja vaikka oman kielen
äänteet opitaan automaattisesti, ensimmäisen vieraan kielen äänteet tuottavat vaikeuksia jos oppiminen ei ala lapsena; suomalainen ’rallienglanti’ on esimerkki [ks. Comenius]. Myös sosiaalisen
kompetenssin kehitykseen liittyy herkkyyskausi [ks. Hamilton ja Williams].
• Termiä ’kriittinen kausi’ pyritään välttämään, koska ainakin joitain herkkyyskausien ongelmien tuottamia vajeita voidaan jossain määrin korjata. Onnekkaammat suomalaiset oppivat puhumaan englantia ilman suurempaa aksenttia.
Etologit tutkivat myös monimutkaisempia kognitiivisia kykyjä; esim. eläinten navigointikyky
kiinnosti. Kun kognitiivinen psykologia [ks. Simon ja Arrow] kehittyi, Lorenz liitti käsitteellisen
ajattelun ja kielen perustavampaan kykyyn orientoitua tilassa ja kykyyn luoda ’kuviteltuja tiloja’
(Die Rückseite des Spiegels, 1973); vrt. em. ekologinen rationaalisuus [ks. myös Jackendoff ja
Pinker].
• Etsiessään resursseja mehiläiset — ja monet muutkin eläimet — navigoivat käyttäen kahta
tai kolmea eri tapaa. Perustapa on (1) lentonopeuden ja suunnan integrointi (engl. dead
reckoning). Sen epävarmuuden vuoksi eläimet turvautuvat usein myös (2) maamerkkeihin
(route following), joissa maamerkit tuottavat tietyssä kohdassa aina tietyn lentosuunnan
refleksinomaisesti. Kognitiivisesti paljon vaativampi tapa perustuu (3) kognitiivisiin karttoihin, so. representaatioihin [ks. Wittgenstein; Ramsey; Turing].
• Steven T. Emlen osoitti, että eräät linnut paikantavat pohjoisen tähtien vuorokautisesta
liikkeestä (The stellar orientation system of migratory bird, 1975428 ).
Lorenz tutki vauvamaisten piirteiden (saks. Kindchenschema) kokemista söpöinä (Die angeborenen Formen möglicher Erfahrung, 1943429 ). Ne motivoivat huolenpitoon lajeilla joilla vanhempien
huolenpito on kriittistä [K-valinnasta, ks. Gibson ja MacArthur; kiintymyksestä, ks. Tooby ja
Cosmides]. Esim. terveiden lasten vararavinnosta johtuva pyöreys koetaan söpönä. Rose O’Neillin piirroshahmo Kewpie vuodelta 1909 ja siitä tehty nukke hyödynsivät ilmiötä, samoin kuin
(myöhempi) pehmonallen ja Mikki Hiiren evoluutio nykyiseen lapsenomaiseen muotoon. Ihmisellä myös muut eläimet, varsinkin lemmikit, ja etenkin niiden poikaset, herättävät samantyyppisiä
(mutta eivät täysin samanlaisia) tunteita [vauvakielestä, ks. Maynard Smith].
• Eräiden koira- ja kissarotujen kuonon typistäminen on eläinrääkkäystä ja ääri-ilmiö Kindchenschemasta. Positiivista on, että myös lemmikkien leikkisyys koetaan söpönä. Etenkin
karvaisten eläinten rapsutus koetaan myös miellyttävänä [ks. Dunbar ja Miller].
• Ihmisvauvojen söpöys on myös käyttäytymyksellistä, ja etenkin protokeskustelu on tärkeää
[ks. Symons ja Buss].
Eläinten välinen kommunikaatio on etologian tärkeimpiä tutkimuskohteita [ks. Maynard Smith].
Eläimet viestittävät toisilleen vaaroista (lähinnä saalistajista) ja mahdollisuuksista (tyypillisesti
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ruoasta), kerjäävät (jälleen ruokaa), etsivät parittelukumppania, ja mm. mainostavat statustaan
(lajin sisällä) ja vaarallisuuttaan tai etevyyttään (potentiaalisille saalistajille). Artikkelissa Derived activities: their causation, biological significance, origin and emancipation during evolution
(1952430 ) Tinbergen esitti, että eläinten signaalit ovat syntyneet toimintaa ennakoivien liikkeiden
muuntuessa rituaalinomaisiksi. Näin nisäkkäät voivat varoittaa hyökkäyskyvystään paljastamalla hampaitaan, ja linnunpoikaset kertovat nälästään pitämällä nokkaansa auki. Eläimen matala
ääni signaloi isoa kokoa, joka itsessään ei ole signaali, vaikka sisältääkin informaatiota [engl. cue;
indekseistä, ks. Peirce; luonnollisesta merkityksestä, ks. Austin ja Grice].
• Frisch selitti, miten mehiläiset viestivät ruokapaikat toisilleen (The Dance Language and
Orientation of Bees, 1967); James L. Gould (s. 1945) vahvisti myöhemmin teorian oikeellisuuden. Semioottisesti [ks. Peirce] voidaan puhua ikoneista, koska esim. lentokuvion akselin
asento vastaa kohteen auringosta mitattua suuntaa.
• Myöhemmin osoitettiin, että pesän jäädessä liian pieneksi kasvavalle mehiläisyhteisölle uusi
pesäpaikka, johon puolet yhteisöstä muuttaa, valitaan eräänlaisen äänestyksen avulla.
Artikkelissa On aims and methods of ethology (1963431 ) Tinbergen jakoi käyttäytymisen selittämisen neljään tasoon: (1) välittömät kausaaliset, fysiologiset syyt (engl. motivational / proximate
causes), (2) yksilön kehityshistoriaan liittyvät syyt, esim. geenien ja oppimisen merkitys (ontogenic causes), (3) historialliset syyt eli käyttäytymisen synty ja kehitys evoluution aikana (phylogenetic causes), ja (4) perimmäiset, funktionalistiset syyt, eli mikä käytöksessä edistää yksilön
eloonjääntiä ja suvunjatkamista (ultimate / functional causes). Evoluutiobiologia [ks. Darwin;
Wright, Fisher ja Haldane] tarjoaa biologian eri osa-alueille kehyksen keskustella toistensa kanssa
kokonaiskuvan selvittämiseksi, ja evoluutiopsykologia tekee saman psykologian puolella. Kumpikaan ei pyri syrjäyttämään muuta alan tutkimusta. Tinbergenin jaossa on monitieteisyyden
lisäksi kyse poikkitieteellisyydestä [ks. Wolf ja Florida], ja se edustaa konsilienssia [ks. Boyd ja
Richerson] sen maltillisessa muodossa [vrt. Carnap].
• Mayr [ks. Elton] oli erottanut vain välittömät (1+2) ja perimmäiset (3+4) syyt (Cause and
effect in biology, 1961432 ). Hän korosti, että elämä on prosessi, jota ei reifioida miksikään
konkreettiseksi. Sama ajatus oli esitetty jo tietoisuudesta [ks. James].
• Psykologiassa evoluution huomiointi ei tarkoita, että käyttäytyminen olisi ennalta määrättyä tai että se motivoituisi pelkästään biologisen kelpoisuuden mukaan; eri syiden väliset
yhteydet ovat monimutkaisia. Lisäksi evolutiiviset selitykset ovat tilastollisia. Yksittäinen
ihminen ei käyttäydy aina samoin ja myös ihmiset välillä on eroja.
– Esim. taiteen evoluution (osittainen) selittäminen sukupuolivalinnalla [ks. Dunbar ja
Miller] ei merkitse, että taiteilijat tekisivät työtään seksin toivossa. Paitsi että tietoisen
ajattelun selittäminen ei kuulu evoluutiopsykologiaan, se ei hyväksy edes selitystä,
jonka mukaan taiteilijat tavoittelisivat seksiä alitajuisesti [ks. Freud]. Evoluutio on
muokannut ihmisaivoja siten, että meillä on yksilötasolla vaihtelevia intressejä taiteen
tekemiseen, piste. Toimittajia — jopa tiedetoimittajia — hämää se, että ihminen
kykenee analysoimaan (omaa ja toisten) käyttäytymistä ja näkemään korrelaatioita.
Luovalla ihmisellä on karismaa, jota voidaan käyttää tietoisesti hyväksi.
Suuttumuksen tunne ja aggressiivinen käytös oli liitetty resurssien puolustamiseen [ks. Hobbes;
Boas ja Landtman]. Esim. territoriaalisilla eläimillä on oma reviirinsä. Niiden rinnalle William
H. Burt (1903–1987) määritteli elinpiirit, alueet jolla eläin tai eläinryhmä liikkuu säännöllisesti
(Territoriality and home range concepts as applied to mammals, 1943433 ). Osittain tähän liittyen
Lorenz esitti — teoksessa Niin sanottu paha (Das sogenannte Böse, 1963) — että ihmiseltä on
evoluution aikana kadonnut rituaalit [ks. Durkheim] ja dominanssihierarkiat [ks. Boas ja Landtman], joiden avulla eläimet estävät vakavien vammojen syntymisen taisteluissaan [ks. Maynard
Smith]. Vaikka myös metsästäjä-keräilijät kävivät vaarattomia ritualistisia taisteluja, niiden rinnalla tehtiin vakavia yllätyshyökkäyksiä [ks. Spencer ja Galton]. Lorenzin teorialla oli kuitenkin
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ongelmansa, joita uudempi tutkimus korjaa [ks. Maynard Smith; Tooby ja Cosmides; Keeley;
Fiske ja Harris]:
• (1) Lorenz selitti aggressiivisuutta ryhmävalinnalla [ks. Darwin; Maynard Smith]. Vero C.
Wynne-Edwards (1906-1997) oli nostanut teorian uudelleen esiin teoksessa Animal Dispersion in Relation to Social Behaviour (1962); sen mukaan eläimet esim. rajoittavat itse
populaatioidensa kokoa lajin hyväksi.
– David Lack (1910-1973) osoitti, että annetussa ympäristössä kullakin lajilla on optimaalinen poikuekoko, joka maksimoi eloonjäävien poikasten määrän (The Natural
Regulation of Animal Numbers, 1954; Population Studies of Birds, 1966). Tulos tukee
ryhmävalinnan sijaan geenien merkitystä [ks. Hamilton ja Williams; Dawkins].
– Uudemmat ryhmävalinnan teoriat ovat uskottavampia kuin Wynne-Edwardsin versio
[ks. Boyd ja Richerson].
• (2) Lorenz piti aggressiota ruoan tai seksin kaltaisena tarpeena [ks. Freud], mihin liittyi idea
urheilusta [ks. Elias] sodan korvikkeena [ks. Loewi, vrt. Leslie ja Baron-Cohen]. Aggressio
on kuitenkin strateginen keino saavuttaa tavoitteita. Sen käytössä huomioidaan, että lajitoverit voivat vastata aggressioon ja että tarpeeton aggressio estää hyödyllisen yhteistyön
[ks. Tooby ja Cosmides].
– Kulloinkin käytettävä aggression taso määräytyy (useimmiten tiedostamattomasti)
tavoitteen ja tilanteen mukaan. Ihmisellä on tässä enemmän vaihtoehtoja [ks. Boas
ja Landtman]. Eroteltiin myös reaktiivinen ja proaktiivinen aggressio [ks. Daly ja
Wilson].
– Yhteistyö, kilpailu ja aggressio muodostavat yhden tavan luokitella ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta [ks. Schumpeter ja Hayek; vrt. Fiske ja Harris].
– Vastaavasti sosiaalipsykologiassa syntyi käsitys, että ihmisellä on ’paine’ ryhmien muodostamiseen ilman syytä [ks. Milgram].
• (3) Lorenz liioitteli ihmisten ja vähätteli eläinten väkivaltaisuutta [ks. Goodall ja de Waal].
Ihmisen käyttäytymisen tutkimus vaati rohkeutta, koska UNESCO julisti sen pannaan vuonna 1952 ja uusi kannan vielä Sevillan julistuksella 1986 [ks. myös Boas ja Landtman]. Robert
S. Bigelow (1918-2000; The Dawn Warriors, 1969) ja Irenäus Eibl-Eibesfeldt (1928-2018; Die
Biologie des menschlichen Verhaltens, 1984) kiinnittivät kuitenkin huomiota siihen, että ksenofobiastaan huolimatta ihmiset ovat epätavallisen yhteistyöhaluisia eläimiä. Ihmisen sosiobiologiassa [ks. Becker] ja evoluutiopsykologiassa [ks. Tooby ja Cosmides] selitettiin jo yhteistyön
evoluutiota [ihmisen domestikaatiosta, ks. Goodall ja de Waal].
• Ihmistä biologisena olentona tutkivat myös Robert Ardrey (African Genesis, 1961) ja Desmond Morris (Alaston apina, 1967), joiden töitä ei tosin ole myöhemmin pidetty kovin
merkittävinä.
• Yhteistyötä vaativat sodat [ks. Keeley] kuuluvat myös sosiologian piiriin; valtioiden välille
voi esim. syntyä rauhaa takaavia ’dominanssihierarkioita’ [ks. Schelling ja Lewis].

9.78

Wilfrid Stalker Sellars 1912 - 1989

Filosofi, joka mielenfilosofian alalla kehitti funktionalismia. Sellars mm. johti behavioristista mielenfilosofiaa [ks. Wittgenstein; Quine] kognitiivisempaan suuntaan [ks. Dennett ja Millikan]. Tämän funktionalismin lisäksi kehittyi myös mielen identiteettiteoria. Tärkeimpiä Sellarsin havaintoja oli perustelemisen tärkeys kognitiolle ja sen kehitykselle. Hänen artikkeleitaan koottiin teokseen Science, Perception and Reality (1962), alempana SPR.
• Psykologisen behaviorismin [ks. Watson] mukaan mielen sisältöjä — ja mitään tutkittavaa — ei edes ollut olemassa. Vaihtoehtoisessa dualismissa tietoisuus nähdään materiasta
poikkeavana substanssina [ks. Descartes; Popper] tai ainakin ominaisuutena [ks. Dennett
ja Millikan].
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Informaatioteoria [ks. Shannon ja Wiener] oli synnyttänyt New Look –psykologian, jonka huipentuma oli Jerome S. Brunerin (1915-2016) ja kumppaneiden A Study of Thinking (1956). Siinä Craikin malliajattelua [ks. Turing] sovellettiin aistihavaintojen selittämiseen, ja psykologisen
behaviorismin S-R –systeemi päivitettiin TOTElla (engl. Test-Operate-Test-Exit), joka on hierarkkinen takaisinkytkentäsilmukka [ks. Black ja Watt; Maxwell; Shannon ja Wiener]. MacKay
[ks. Shannon ja Wiener] muistutti [vrt. Kant; Helmholtz; James], että näkemisessä käytetään
myös tiedostamatonta mallintamista [ks. Hubel ja Wiesel]. Jotkut ovat nähneet tässä (’analysis
by synthesis’ –mallissa) yhteyksiä hermeneuttiseen kehään [ks. Heidegger]. Oikeampaa on puhua
bayesilaisista [ks. Bernoulli ja Bayes; Laplace] aivoista, jotka tarkentavat hypoteeseja minimoimalla niiden pohjalta tehtyjen ennusteiden virheitä [ks. Helmholtz; Penfield ja Sperry; Minsky
ja Pearl; Damasio].
• Brunerin teosta olivat kirjoittamassa myös Jacqueline Goodnow (1924-2014) ja George
Austin.
• MacKayn artikkeli oli The epistemological problem for automata (1956434 ).
Sellars esitti ensimmäiset funktionalistiset ajatukset; esim. Some reflections on language games
(1954435 ). Teoria kehittyi käsitteiden ’tietokone’ ja ’ohjelma’ myötä [ks. Turing; von Neumann].
Funktionalismi selitti tietoisuuden laskennallisena [ks. Hobbes; Leibniz; Turing] prosessina, joka
suoritetaan aivoissa: mielen tilat ovat erillisten olioiden sijaan kausaalisia suhteita. Funktionalismiin liittyy perinteinen tekoälytutkimus [ks. Simon ja Arrow], ’ylhäältä alas’ –malli joka kuvaa
ajattelua symbolien manipuloimisena logiikan keinoin [vrt. Minsky ja Pearl].
• Keskusteluterapian [ks. Watson; Nesse] toimivuus osoittaa, että aivoja voidaan — ainakin
jossain mielessä — ohjelmoida uudelleen.
Jotta funktionalismi ei johtaisi mielen hard/wetware vs. software –dualismiin, tarvitaan jonkinlainen yhteys aivoihin. Ullin T. Placen (1924-2000; Is consciousness a brain process?, 1956436 )
ja John J.C. Smartin (1920-2012; Sensations and brain processes (1959437 ) kehittämä tyyppiidentiteettiteoria palautti tietyn tyyppiset mielen tilat tietyn tyyppisiin aivojen tiloihin. Kyse
on reduktiivisesta materialismista [ks. Popper], jossa funktionalismilla ei ole sijaa. Kivun [ks.
Descartes; Cajal ja Sherrington; Nesse] tunne oli yksi kiistelyn kohde tyyppi-identiteettiteoriaa
arvioitaessa.
• Hermoverkkoihin perustuva konnektionismi [ks. Turing] korosti aivojen merkitystä funktionalismin kustannuksella [ks. Minsky ja Pearl]. Syntyneessä eliminatiivisessa materialismissa
aivojen tilat eivät enää olleet samoja kuin arkiajattelun ymmärtämät mielen tilat, seikka
johon Sellarskin kiinnitti huomiota (ks. alla).
Esiintymäidentiteettiteoriassa kutakin mielen tilaa vastaa jokin aivojen tila [tyyppi-esiintymä
–erottelu tulee Peirceltä]. Sitä — ja jopa jollain tavalla rajattuja tyyppi-identiteettiteorioita —
pidetään yhteensopivina myös funktionalismin kanssa. Myöhempi abstraktiotasojen määrittely
auttoi [ks. Minsky ja Pearl].
Tieto liitettiin paljolti ’sense-dataan’ [ks. Aristoteles; Berkeley; Russell]. Artikkelissa Empiricism
and philosophy of mind (1956438 ) Sellars kutsui tätä (episteemiseksi, kategoriaaliseksi) ”annetun
myytiksi” (engl. the myth of the given). Vaikka paljas aistiminen (engl. sensing) ei ollut propositionaalisesti [ks. Russell] muotoiltavaa, tämä ei vielä ole tietoa, jota aistihavainto (perceiving)
tuottaa, ja joka on väistämättä käsitteellistä. Tähän liittyy myös ’seeing of’ ja ’seeing as’ erottelu.
Termiä alisymboli (engl. subsymbol) on joskus käytetty kuvaamaan suoria aistihavaintoja. Lisäksi on spekuloitu aistimusten kaltaisilla ei-kielellisillä käsitteillä [ks. Peirce], jotka tukevat sekä

434 teoksessa

Shannon & McCarthy (toim.), Automata Studies, 1956
of Science, 21, 204-228, 1954, myös SPR
436 British Journal of Psychology, 47, 44-50, 1956
437 The Philosophical Review, 68, 141-156, 1959
438 teoksessa H. Feigl ja M. Scriven (toim.), The Foundation of Science and the Concepts of Psychology and
Psychoanalysis, 1956, myös SPR
435 Philosophy
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eläinten että pienten lasten kognitiota [ks. Jackendoff ja Pinker]. Näillä huomioilla oli vaikutusta
myös kehittyvään tekoälytutkimukseen [ks. Simon ja Arrow; Minsky ja Pearl].
• Myöhemmin Sellars puolusti adverbiaaliteoriaa: emme aisti ’sense dataa’ vaan aistimme
tietyllä tavalla (The adverbial theory of the objects of sensation, 1975439 ). Teorian varhainen
kehittäjä Curt John Ducasse (1881-1969) tutki lähinnä kuoleman jälkeistä elämää!
• Propositioihin liittyen aistihavainnoista on väitetty, että (1) niillä ei ole sisältöä, (2) niillä
on ei-propositionaalinen sisältö, (3) niillä on propositionaalinen sisältä jota ei voi esittää
luonnollisen kielen lauseiden avulla, ja (4) niillä on propositionaalinen sisältö, joka voidaan
esittää myös lauseina. Sellarsinkin näyttäisi tunnustavan, että banaani voidaan nähdä keltaisena vaikka ei tuntisi käsitettä KELTAINEN [ks. Hume]. Alkeellisimpiin representaatioihin ei liity käsitteitä.
• Sellars ei siis suhtautunut ajattelun kielisidonnaisuuteen ja intentionaalisuuden kielellisyyteen samalla ehdottomuudella kuin eräät kollegansa [ks. Wittgenstein; Quine], ja ennakoi
näin biologisempia teorioita [ks. Dennett ja Millikan].
Artikkelissa Philosophy and the scientific image of man (1962440 ) Sellars erotti ihmisten intuitiivisen maailmankuvan (engl. manifest image) ja tieteen tuottaman maailmankuvan (scientific
image). Maailmankuvat ovat käsitteellisiä viitekehyksiä [ks. Wittgenstein; Carnap], joihin liittyy
historiallisia, käsitteitä koskevia käytänteitä. Intuitiivisen maailmankuvan Sellars liitti fenomenologiaan [ks. Frege; Husserl] ja maalaisjärkeen (engl. common sense). Hän ei asettanut maailmankuviaan toisiaan vastaan [vrt. Quine; Minsky ja Pearl]; vaikka intuitiivinen maailmankuva
ei redusoidu loogisella tasolla (käsitteellisesti) tieteelliseen maailmankuvaan, Sellarsin funktionalistinen emergentti [ks. Mill; Popper; Simon ja Arrow] materialismi sallii kausaalisen reduktion.
Pyrkimys maailmankuvien yhdistämiseen johti hänet myös tieteelliseen realismiin [ks. Popper;
Merton; Hintikka].
• Intuitiiviseen maailmankuvaan kuuluu ajatus tietoisuudesta jonakin joka ajattelee, ja toimijasta [ks. Pythagoras; Charles Bell] fyysisenä oliona jota ’minuus’ hallitsee [ks. Hume].
Siihen voidaan liittää myös erilaisia kykyjä [ks. Drake].
• Intuitiivinenkin maailmankuva on ’alkuperäistä’ maailmankuvaa (original image) kehittyneempi, eli se on jollain tapaa jo perusteltu (ks. alla).
• Ilmiöitä on usein hyvä selittää niille relevantilla tasolla [ks. Penrose ja Hawking; Dennett
ja Millikan].
Sellarsin funktionalistisessa merkitysteoriassa ajattelun ja kielen suhde maailmaan on monimutkaisempi kuin perinteisessä relaatioajattelussa [ks. Frege]. Se että englannin sana ’and’ tarkoittaa
suomeksi ’ja’ tulkitaan siten, että ’and’ on •ja•, missä ’pallottaminen’ edustaa sanan roolia suomen kielessä. Sama pätee myös esim. sanoihin ’omena’ ja ’punainen’. Merkitykset eivät voi olla
vain aivojen sisällä, koska kieli perustuu aina tietyn kieliyhteisön (normatiivisiin) sääntöihin [ks.
Wittgenstein]. Pragmatistinen [ks. Peirce] rooliajattelu takaa, että mistään relativismista ei ole
kyse. Tämä johti Sellarsin [osittain Carnapia seuraamalla] uudenlaiseen nominalismiin [ks. Zenon ja Khrysippos; Ockham; Frege; Quine]. Kyse on kielen käyttöön perustuvasta teoriasta [ks.
Russell; Wittgenstein], jossa behaviorismia täydennetään mentaaleilla käsitteillä [ks. Ramsey].
• Empiiris-kausaaliset suhteet ja luonnon säännöllisyydet ovat vaikuttaneet kielelliseen käyttäytymiseen sekä kielen sisäisesti että kielen suhteissa ulkopuoliseen maailmaan [ks. Peirce].
Sellars puhuu oikeanlaisten psykologis-sosiaalis-historiallisten (PSH) relaatioiden olemassaolosta.
• Sellarsin mukaan abstraktit termit operoivat representationaalisiin systeemeihin, jotka heijastavat maailman todellisia rakenteita. Ne ovat ”metaconceptual carvings of our attempts
to conceptually carve at the joints of reality”441 . Tämä mahdollistaa myös em. tieteellisen
realismin.
439 Metaphilosophy,

6, 144-160, 1975
R. Colodny (toim.), Frontiers of Science and Philosophy, 1962; myös SPR
441 O’Shea, 2007
440 teoksessa
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– Sellars uskoi nominalismin toimivan myös matematiikan filosofiassa [vrt. Quine; Dennett ja Millikan].
• Sellarsin oppilas Ruth Millikan [ks. Dennett ja Millikan] on siirtänyt merkityksiä aivojen
ulkopuolelle suorien viittaukset [ks. Mill; Peirce] avulla. Myös kognitiivinen psykologia ymmärsi ulkomaailman merkityksen paremmin kuin kriitikot antoivat (ja yhä antavat) ymmärtää [ks. Simon ja Arrow]. Esim. biologiassa kehittyi laajennetun ilmiasun käsite [ks.
Dawkins].
Charles L. Stevensonin (1908-1979) mukaan moraali vaatii sääntöjen noudattamisen [ks. Kohlberg; Habermas] lisäksi myös perusteita (Ethics and Language, 1944). Teleologiset [ks. Aristoteles; Kant] syyt kehittyivät biologisen evoluution myötä [ks. Monod ja Jacob]. Fysiikka ja kemia
selittävät millä tavalla, mutta biologia ja psykologia voivat kysyä myös mitä varten [ks. Dennett
ja Millikan]. Sellarsin mukaan kielen mahdollistama toiminnan syiden perusteleminen johti ihmisellä uudenlaiseen vuorovaikutusympäristöön (engl. the logical space of reason). Dialogisuus
liittyy tähän [ks. Sokrates; Platon; Aristoteles; Mandeville; Russell]. Stevensonin tavoin Sellarsin
oppilaat John Haugeland (1945-2010) ja Robert Brandom (s. 1950) keskittyivät paljolti etiikkaan.
• Stevenson lievensi paljasta moraalista emotivismia [ks. Moore] myöntämällä, että (1) moraalisiin arvostelmiin voi liittyä myös tosiasiauskomuksia, ja että (2) emotiiviseen puoleen
liittyy pyrkimys toisten psykologiseen vaikuttamiseen. Tällainen kehitys muutti emotivismia vähitellen ekspressivismiksi.
• Sellars: ”in characterizing an episode or a state as that of knowing, we are not giving an
empirical description of that episode or state; we are placing it in the logical space of
reasons, of justifying and being able to justify what one says”.
• Vain perustelut mahdollistavat moraalisen vastuullisuuden [ks. Dennett ja Millikan].
Perusteleminen implikoi normeja [ks. Hart ja Goffman]. Vaikka normit liitetään tavallisimmin lakeihin, moraaliin ja tapoihin [ks. Ötzi; Aristoteles; Smith; Ramsey], kyse on laajemmasta asiasta.
Homeostaasin [ks. Bernard] luomat affektiiviset tilat [ks. James] pohjustavat normeja [ks. Hume]. Keihäänkärjen terävyyteenkin liittyy — alkeellinen mutta ajattelun evoluution kannalta
tärkeä [vrt. Carnap] — normi [ks. myös Watson; Wright, Fisher ja Haldane]. On esim. esteettisiä
[ks. Peirce] ja episteemisia [ks. Merton] normeja. Myös erilaisia pelejä konstituoivat säännöt ovat
normeja [ks. Piaget]. Kun perustelee omia tekemisiä, perusteiden kriteerit ovat usein löysempiä
kuin argumentatiivisessa tilanteessa, jossa pyritään vaikuttamaan toisten ajatteluun. Näin perustelut on liitetty myös järkiperäisen ajattelun evoluutioon [ks. Sperber ja Boyer]. Arkipäiväinen
keskustelu on myös yhteistyötä [ks. Austin ja Grice], jossa asioita ekplikoidaan (täydennetään,
selvennetään tai esim. asetetaan kontekstiin) vain tarpeen mukaan.
• Brandomin mukaan väitteen esittäjä on aina valmis puolustamaan sitä (Making It Explicit,
1994).
Millerin [ks. Shannon ja Wiener] yhdessä Eugene Galanterin (1924-2016) ja Karl Pribramin
(1919-2015) kanssa kirjoittamaa teosta Plans and the Structure of Behaviour (1960) pidetään
kognitiotieteiden ohjelmanjulistuksena. Vuoden 1978 Sloanin heksagoni syntyy kuudesta kognitiolle relevantista perustieteestä ja niiden yhdistelmistä syntyvistä uusista tieteistä. Ko. kuusi
tiedettä ovat
•
•
•
•
•
•

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Neurotiede [ks. Penfield ja Sperry; Posner; Damasio]
Tietojenkäsittelytiede [ks. Turing; von Neumann]
Psykologia [ks. Wundt; Piaget; Turing; Simon ja Arrow]
Filosofia
Kielitiede [ks. Chomsky; Maynard Smith; Jackendoff ja Pinker]
Antropologia [ks. Boas ja Landman; Lévi-Strauss; Leakeyt]

– Amerikkalaisessa luokittelussa arkeologia [ks. Winckelmann; Thomsen; Childe; Renfrew ja Knight; Keeley] luetaan antropologian aputieteeksi, kun Euroopassa sitä pidetään historiatieteen jatkeena.
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ja niistä yhdistelemällä saadaan
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(1) + (2) = Kybernetiikka [ks. Shannon ja Wiener]
(1) + (3) = Neuropsykologia
(1) + (5) = Neurolingvistiikka
(1) + (6) = Ihmislajin aivojen kasvua tutkiva antropologia [ks. Leakeyt; Drake]
(2) + (3) = ’Teoreettinen psykologia’, tekoäly [ks. Turing; Simon ja Arrow; Minsky ja Pearl]
(2) + (5) = Laskennallinen kielitiede
(3) + (4) = Psykologian filosofia
(3) + (5) = Psykolingvistiikka [ks. Jackendoff ja Pinker]
(3) + (6) = Kognitiivinen antropologia [ks. Tooby ja Cosmides; Sperber ja Boyer]
– Perinteiset kulttuuriantropologit [Geertzin johtamana, ks. Foucault ja Derrida] vastustivat alan kognitisoimista, koska pitivät omaa holistista näkemystään kulttuurista
moraalisesti parempana kuin ’reduktiivista’ psykologisoimista. Biologiassa oltiin kuitenkin jo ymmärtämässä, että esim. yhteistyön tarve oli muuttanut ihmisen psyykettä
yhteisölliseen suuntaan [ks. Trivers].
– Kognitiivinen arkeologiakin on olemassa [ks. Renfrew ja Knight].

• (4) + (5) = Kielifilosofia [ks. Wittgenstein; Austin ja Grice; Jackendoff ja Pinker; Dennett
ja Millikan]
• (5) + (6) = Antropologinen lingvistiikka

9.79

Georg Henrik von Wright 1916 - 2003

Filosofi, joka kuului myöhäisiin loogisiin empiirikkoihin [ks. Carnap]. Von Wrightin merkittävimmät työt liittyvät modaalilogiikkaan [ks. Aristoteles; Abélard; Ockham; Russell; Carnap; Hintikka]. Hän on päässyt The Library of Living Philosophers –sarjaan (1989), mitä pidetään Nobelin
palkinnon vertaisena kunnianosoituksena filosofian alueella.
Väitöskirjassa The Logical Problem of Induction (1941) von Wright tarkasteli induktion [ks. Mill;
Carnap; Hintikka] oikeutusta etsien siitä tutkimusta tukevia puolia [Popperin jyrkän tuomion
sijaan; ks. myös Francis Bacon]. Induktion oikeutusta ei tarvitse todistaa, sillä se muodostaa
standardin jolla maailmaa koskevat väitteet hyväksytään. Peter F. Strawson (1919-2006) oli
samoilla linjoilla (Introduction to logical Theory, 1952).
• Tunnettu von Wrightin varhainen työ on myös Den logiska empirismen (1943).
• Artikkelissa On referring (1950442 ) Strawson esitti, että ihmiset viittaavat, eivät heidän
ilmauksensa [vrt. Russell]. Hän tutki myös puheakteja [ks. Austin ja Grice] ja aristoteelista
metafysiikkaa [ks. Dennett ja Millikan].
Von Wright erotti toisistaan aleettiset modaliteetit (välttämätön, mahdollinen, mahdoton), episteemiset modaliteetit (verifioitu, mahdollisesti tosi, falsifioitu) ja deonttiset modaliteetit (pakollinen, sallittu, kielletty). Teoksessa An Essay in Modal Logic (1951) hän kiinnitti huomiota näiden yhteyteen loogisten kvanttoreihin ’kaikki’, ’jotkut’, ja ’ei yksikään’. Kuhunkin modaliteettiin
liittyy myös oma logiikkansa.
• Aleettisten modaliteettien välttämättömyyden essentialistinen luonne tuotti ongelmia [ks.
Quine; Hintikka; Dennett ja Millikan].
• Yleensä aleettiset modaliteetit esitetään siten, että jokin totta mahdollisesti, välttämättä tai kontingentisti (tosiasiallisesti mutta ei välttämättä), eli vähemmän symmetrisesti
muiden modaliteettien kanssa.
• Episteemiset modaliteetit eivät tavoita sitä, että totuudenkaltaisuus on jatkuva suure [ks.
Peirce; Popper; Hintikka]. Voidaan erottaa myös doksastiset, uskomusten totuutta koskevat
modaliteetit [ks. Hintikka].
442 Mind,

59, 320-44, 1950
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• Arthur Prior (1914-1969) kehitti temporaalista logiikkaa (Time and Modality, 1957).
Von Wrightia pidetään deonttisen logiikan perustajana (Deontic logic, 1951). Tämä johti hänet
etiikan pariin; Norm and Action (1963) käsitteli normilogiikkaa ja Hyvän muunnelmat (The
Varieties of Goodness, 1963) etiikan perusteita [ks. Westermarck; Moore; Ramsey; Kohlberg].
Von Wright pyrki vähentämään analyyttisen ja normatiivisen etiikan välistä eroa [vrt. Moore].
• Kriitikkojen mukaan deonttinen logiikka ei taivu kuvaamaan sitä, että äärimmäiseen moraalisuuteen liittyy vähenevä velvollisuus mutta äärimmäiseen epämoraalisuuteen kasvava
tuomittavuus [ks. Frege].
Kausaliteetin [ks. Hume, Mill; Lewin ja Heider] von Wright ymmärsi manipulatiiviseksi: teon
käsite on edellytys syyn käsitteelle (Explanation and Understanding, 1971). Vaikka tällainen
jyrkän antropomorfinen tulkinta kausaalisuudesta ei tarjoa ontologista selitystä, psykologialle
ajatuksella on arvoa, ja välivaiheiden [ks. Schelling ja Lewis] kautta siitä kehittyi interventioteoria
[ks. Minsky ja Pearl].
G. Elizabeth M. Anscombelta (1919-2001) vaikutteista saanut von Wright esitti, että ”ihmisten toimintaa tekoina” ei voi selittää, vaan ainoastaan ymmärtää [ks. Dilthey ja Windelband;
Husserl]. Tämä ’analyyttinen hermeneutiikka’ lähestyy postmodernia ajattelua [ks. Foucault ja
Derrida]. Teoksessa Myten om framsteget (1993) von Wright yhtyi ’länsimaisen rationaalisuuden’
[ks. Spengler ja Toynbee; Marcuse] epäilijöihin.
• Anscombe kehitti teonfilosofiaa [ks. Aristoteles; Hume; Piaget] teoksessa Intention (1957).
Hän oli myös tärkeä hyve-etiikan [ks. Aristoteles] kehittäjä [ks. Kohlberg].
• Toisaalta von Wright oli aikaisemmin todennut, että ”humanismi, joka kaihtaa täsmällistä
ajattelua, on barbariaa kulttuurin hahmossa”, ja puolustanut järkiperäisten perusteiden
etsintää [ks. Sellars; Sperber ja Boyer; Dennett ja Millikan].

9.80

Herbert Marcuse 1898 - 1979

Filosofi, jonka ajattelu perustui marxismiin [ks. Marx; Sartre] ja psykoanalyysiin [ks. Freud].
Yliopistojen kulttuuria radikalisoinut Marcuse pohjusti postmodernia filosofiaa [ks. Foucault ja
Derrida] ’kriittisellä teorialla’, jossa oli annos anarkismia [ks. Godwin ja Wollstonecraft; Marx;
Kropotkin; Rawls]. On puhuttu myös kulttuurimarxismista tai ’vasemmistomodernismista’. C.
Wright Mills (1916-1962) oli monella tapaa Marcusen hengenheimolainen. Myös Hannah Arendt
(1906-1975) on yhä tunnettu tämän ajan yhteiskuntateoreetikko.
• Kun teoria nimeää itsensä kriittiseksi, siihen kannattaa yleensä suhtautua kuin demokratiaan Kongon demokraattisessa tasavallassa [kriittinen tieteellinen realismi on poikkeus, ks.
Popper].
• Analyyttinen filosofia oli asetettu epäilyttävään valoon [ks. Gödel ja Tarski] ainakin näennäisesti [ks. Hintikka]; kriittinen teoria sopi hyvin tähän ajan henkeen [ks. myös Heidegger].
Marcuse edusti Frankfurtin koulukunnan ensimmäistä sukupolvea [toisesta, ks. Habermas]. Koulukunta oli syntynyt 1930-luvulla Max Horkheimerin (1895-1973) toimesta; ensimmäinen vaihe
kulminoitui hänen ja Theodor W. Adornon (1903-1969) teokseen Valistuksen dialektiikka (Dialektik der Aufklärung, 1947). Teos jatkoi vastavalistusta [ks. Rousseau; Burke], so. propagandasotaa
valistusajattelua [ks. Bayle; Habermas] vastaan. Puhuttiin myös porvarillisuuden ja kapitalismin
tunnekylmyydestä. Adornon (eräiden kollegojen kanssa kirjoittama) teos The Authoritarian Personality (1950) selitti fasismia [ks. Rochau ja Renan; Fisher ja Keynes] ihmisen pyrkimyksellä
yhdenmukaisuuteen ja taipumuksella suvaitsemattomuuteen [ks. Merton].
• Horkheimer esitti esitelmässä Järki itseään vastaan (1946443 ), että ”...ei ole mahdollista
hyökätä jumalien ja paholaisten palvontaa vastaan ja samanaikaisesti ylistää universaa443 Koivisto,

Mäki & Uusitupa (toim., 1995
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lin moraalisuuden kategorioita ja periaatteita”. Humanistit [ks. Shakespeare], biologit [ks.
Darwin] ja filosofit [ks. Ramsey] ovat olleet myös toista mieltä.
• Vastavalistusta edusti myös Reinhart Koselleckin (1923-2006) Kritik und Krise (1959).
Myöhemmin hän tuli tunnetuksi käsitehistoriastaan [ks. Collingwood; Carr].
• Nykyään puhutaan autoritaarisesta taipumuksesta tai asenteesta persoonallisuuden sijaan.
• Siinä missä frankfurtilaiset näkivät ryhmien homogeenisuuden ongelmallisena, autoritaristille heterogeenisuus aiheuttaa kitkaa [ks. Maslow; Schelling ja Lewis]. Autoritarismin
vastakohta on siis arvoliberalismi. Autoritaristi hakee normeilleen tukea viranomaisilta, ja
suosii siten myös vahvaa valtiota [ks. Popper].
Kriittisessä teoriassa oli keskeisellä sijalla rationaalisuuden halveksunta [ks. Spengler ja Toynbee;
vrt. Simon ja Arrow]. Tämä asenne sai laajempaakin hyväksyntää; esim. teoksessa Yhteiskuntatieteet ja filosofia (The Idea of a Social Science and its Relation to Philosophy, 1958) Peter
Winch (1926-1997) esitti, että jokainen kulttuuri määrittelee itse oikean eli loogisen tavan ajatella. Näin noitiinkin uskominen voi olla perusteltua [ks. Boas ja Landtman; etnosentrisestä tiedosta,
ks. Kuhn]. Ajatus kielenkääntämisen ’suopeudesta’ [ks. Quine] oli reaktio tällaista relativismia
vastaan.
• Teoksessa Ethics and Action (1972) Winch puolusti eettistä relativismia [ks. Westermarck;
Russell].
• Joseph Needham (1900-1995) esitti, että (hänen ihannoimassaan) vanhassa kiinalaisessa
kulttuurissa kausaalisuuden käsite oli korvattu ”salaperäisellä resonanssilla” (Science and
Civilisation in China Vol. 2: History of Scientific Thought, 1956).
• Jacques Marie Lacan (1901-1981) kritisoi rationaalisuuden perusteita [freudilaisen] alitajunnan avulla (Ecrits, 1966). Lacanista on käytetty kuvausta ”shrink from hell”, koska hän
mm. ei tehnyt eroa rakkauden ja vihan välillä.
• Relativismiin liittyy myös S. Barry Barnesin (s. 1943) ’luonnollinen rationaalisuus’ (Natural
rationality: A neglected concept in the social sciences, 1976444 ).
– Ekologinen rationaalisuus on jotain muuta [ks. Simon ja Arrow; Tooby ja Cosmides].
Teoksessa Eros ja sivilisaatio (Eros and Civilization, 1956) Marcuse esitti, että sivistys tukahduttaa ihmisen eläimellistä vapautta [vrt. Rousseau; skitsoanalyysistä, ks. Foucault ja Derrida].
Tämä hermeneutiikasta [ks. Heidegger] vaikutteita saanut teoria halveksi teollisuutta, teknologiaa, kauppaa [ks. Platon; Snow] ja keskiluokkaa [ks. Giddens]. Pelastusta frankfurtilaiset etsivät
modernista taiteesta [ks. Joyce]. Esim. sarjallisuus vapauttaa musiikin kapitalismin tuottamasta
banaalista tonaalisuudesta; Adorno käsitteli asiaa vuosien 1956-69 luonnoksissa, joista koottiin
postuumi teos Esteettinen teoria (Ästhetische Theorie, 1970).
• Teoksessa Fasismin massapsykologia (1933) Wilhelm Reich (1897-1957) oli postuloinut ’orgonienergian’, joka täyttää maailman ja ajaa ihmiset neurooseihin elleivät nämä vapauta
sitä seksuaalisella aktiviteetilla (hän kuoli vankilassa koska ’tuotteisti’ ideansa). Kyse oli
varhaisesta psykohistoriasta, so. psykoanalyysin [ks. Freud] ja historiatieteen yhdistämistä,
jota esim. deMause [ks. Carr] tuli kehittämään.
• Milton Babbitt (1916-2011) esitti, että säveltäjät (ja taiteilijat yleensä) eivät kaipaa yleisöä
(Who cares if you listen?, 1958445 ). Pierre Boulez (1925-2016) ei suostunut puhumaan eisarjallisten säveltäjien kanssa, eikä edes Stravinskyn musiikki kelvannut hänelle.
• Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 1969 saaneen Samuel Beckettin (1906-1989) valitukset elämän mielettömyydestä olivat suosiossa; absurdin teatterin pääteoksena pidetään näytelmää Huomenna hän tulee (En attendant Godot, 1952).
Opiskelijat ja opettajat muodostavat ’uuden vasemmiston’, koska työväenluokka oli degeneroitunut massakulttuurin paineessa. Marcuse kuvaa tätä väärää tietoisuutta [ks. Marx; Lévi-Strauss]

444 Philosophy
445 High

of the Social Sciences, 6, 115-126, 1976
Fidelity, 8, 38–40, 1958
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teoksessa Yksiulotteinen ihminen (One-dimensional Man, 1964). Ihmisten todellisia tarpeita vääristellään, jotta kapitalismi pysyisi pystyssä. Vaikka valtaeliitti hallitsee massoja asiantuntijoiden [ks. Kropotkin; Weber] ja koulutuksen [ks. Habermas] avulla, väärää tietoisuutta luo myös
ryhmäpaine [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; Merton] ja em. autoritaarisuus. Puhutaan myös rakenteellisesta sensuurista, joka on kulttuurista ja alitajuista, ja joka ilmenee itsesensuurina. Yleisemmin on puhuttu tulkintakehyksistä, joihin esim. narratiivit kuuluvat. Kasvatustieteessä [ks.
Kant; Dilthey ja Windelband; Weber; Piaget] kriittinen suuntaus sai lisäpontta Habermasin tiedonintressien teoriasta.
• Valeympäristö [ks. Weber] on eri asia: väärä tietoisuus on salakavalampaa vallankäyttöä
kuin säätelevä sensuuri tai propaganda [ks. myös Watson; Merton].
• Jopa ihmisten maailmankuvaa muokkaa tietoisen maailmankatsomuksen lisäksi alitajuisempi ’mentaliteetti’. Teoksessa Pako vapaudesta (Escape from Freedom, 1941) psykoanalyytikko Erich Fromm (1900-1980) väitti ihmisen kaipaavan auktoriteetteja.
• Eric Hoffer (1898-1983) tutki nationalistisia, poliittisia ja uskonnollisia massaliikkeitä teoksessa The True Believer (1951). Yhteistä niille kaikille oli keskinäinen kilpailu ja vaihtokelpoisuus; esim. 1930-luvun Saksassa näköalattomia ”itsensä kieltäjiä” houkuttelivat sekä
kommunistit että fasistit.
– Natsitkin lupasivat hävittää porvariston [ks. Fisher ja Keynes].
• John Kenneth Galbraith (1908-2006) puhui kauppiaiden ja mainostajien itsensä luomasta
kysynnästä (The Affluent Society, 1958): tuloksena on ”yksityinen yltäkylläisyys ja julkinen
kurjuus” [ks. Malthus ja Ricardo; Veblen]. Hän piti myös monopoleja suurena uhkana [vrt.
Schumpeter ja Hayek].
Fasismin nousu oli herättänyt militanttia demokratiaa [ks. Fisher ja Keynes], ja nyt taistelu väärää tietoisuutta vastaan oikeutti laajemmankin suvaitsemattomuuden; Marcuse käsitteli asiaa
kirjoituksessa Repressive Tolerance (1965446 ). Koska eliitin vallan uskottiin perustuvan rakenteelliseen väkivaltaan, jyrkimmillään jopa siirtymä anarkismista terrorismiin oli itsesuojelua [ks.
Habermas]. Poliittisesti korrektimpi termi suvaitsemattomuudelle tuli kuitenkin olemaan poliittinen korrektius. Opiskelijoilleen kaupunkielämän hylkäämistä suositellut Mills vaikutti hippiyhteisöjen syntyyn [ks. Hart ja Goffman]. Alettiin puhua vastakulttuurista.
• Teoksessa Totalitarismin synty (The Origins of Totalitarianism, 1951) Arendt esitti äänestyssalaisuuden vähentävän henkilökohtaista vastuuta ja johtavan totalitarismiin, johon hän
liitti oikean ja väärän [ja faktan ja fiktion; ks. Habermas] eron hämärtymisen.
• Vastakulttuurin [ks. myös Rabelais] käsite on rinnakkainen alakulttuurin [ks. Dewey; Piaget; Merton; Dunbar ja Miller] kanssa mutta poikkeaa tästä.

9.81

Herbert A. Simon 1916 - 2001 ja Kenneth J. Arrow
1921 - 2017

Taloustieteilijöitä, klassisen [ks. Smith] ja neoklassisen [ks. Marshall] perinteen jatkajia. Vapaiden markkinoiden lisäksi Arrow korosti arvojen ja sosiaalisuuden merkitystä talouselämälle, ja
myös Simon psykologisoi taloutta. Arrowin työhön liittyi sosiaalinen valinta, Simonin työhön
rationaalinen valinta [ks. Bernoulli ja Bayes; von Neumann]. Simon kehitti myös kognitiivista
psykologiaa [ks. Piaget; Turing] ja tekoälyä [ks. Turing; Minsky ja Pearl]. Arrow jakoi vuoden
1972 taloustieteen Nobelin palkinnon Hicksin [ks. Fisher ja Keynes] kanssa; Simon sai omansa
1978.
• Kognitiivisen psykologian pioneereja olivat Bartlett [ks. Piaget] ja Pitts ja McCulloch [ks.
Turing] ja Tolman [ks. Watson]. George Katona (1901-1981) yhdisteli psykologiaa ja taloustiedettä (esim. Psychological Analysis of Economic Behavior, 1951).
446 teoksessa A Critique of Pure Tolerance (1965), jossa on artikkelit myös Robert Paul Wolffilta ja Barrington
Moore Juniorilta
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• Julkisen valinnan teoria, joka liittyy etenkin byrokratiaan [ks. Kropotkin; Weber], kehittyi
1960-luvulla [ks. Buchanan]. Sosiaalisen ja julkisen valinnan teoriat sekä päätös- ja peliteoriat [ks. von Neumann] muodostavat taloustieteellisen rationaalisen valinnan teorian rungon. Verkostoihin [ks. Simmel; Elias] pohjautuva sosiaalisen vaihdon teoria ja sosiologinen
rationaalinen valinta hyödyntävät niitä taloustieteen ulkopuolella (ks. alla).
• Yhteisöllisyys oli kuulunut jo Smithin talousteoriaan [ks. myös Malthus ja Ricardo; Mill].
Neoklassismikaan ei ollut sitä unohtanut [vrt. Marshall; Fisher ja Keynes], vaikka teorioiden matematisointi vaati alkuvaiheessa yksinkertaistamista [taloussosiologiasta, ks. Marshall; Simmel]. Usein tutkijat eivät edes tarvinneet Homo economicus –oletusta [ks. esim.
Schumpeter ja Hayek].
Sosiaalisen valinnan teorian juuret löytyvät Arrow’n teoksesta Social Choice and Individual Values (1951, 1963). Siinä esitetyn mahdottomuusteoreeman mukaan äänestäminen [ks. Condorcet;
Spencer ja Galton] ei ainakaan kaikkein tiukimmilla oikeudenmukaisuuden kriteereillä voinut
yhdistää kaikkien yksilöiden preferenssejä [ks. Mill; Becker]. Tämä vaikeuttaa esim. mikrotaloustieteen käyttöä makrotalouden tehokkuuden ja tulonjaon tutkimuksessa. Arrow tunnusti että
”[s]implified theory-building is absolute necessity for empirical analysis; but it is a means, not an
end” [ks. Marshall]. Minimaalisen demokratiateorian lisäksi pitäisi huomioida esim. peliteoria [ks.
von Neumann; North; Boyd ja Richerson] ja arvojen riippuvuus päätöksenteon prosessista. Arrow
puhui myös arvojen arvottamisesta. Vaikka preferenssidatan keräys äänestyksillä on vaikeampaa
kuin markkinoilla [ks. Kropotkin], sosiaalinen valinta on yhteensopiva etenkin deliberatiivisen
demokratian kanssa [ks. North].
• Hyvinvointitaloustieteestä [ks. Marshall] voidaan erilaisia sosiaalisia hyvinvointifunktioita
perustella erilaisilla oikeudenmukaisuusteorioilla [ks. Fisher ja Keynes; Rawls].
• Myös eläimet tekevät enemmistöpäätöksiä [ks. Boyd ja Richerson].
Arrow’n ja Gerard Debreun (1921-2004) artikkeli Existence of an equilibrium for a competitive
economy (1954447 ) puolusti vapaiden markkinoiden tehokkuutta. Yksilöiden valinnat tuottavat
hyödyllistä informaatiota etenkin silloin, kun yhtä ’parasta’ analyyttistä ratkaisua ei ole olemassa
[ks. Weber; Kahneman ja Thaler]. Arrow’kaan ei väittänyt teorian kuvaavan todellisuutta tarkasti [malleista, ks. Marshall]: tässäkin oletukset olivat epärealistisen tiukat. Toisaalta tehokkaita
markkinoita approksimoidaan jatkuvasti, kuten Keyneskin myönsi [ks. Buchanan].
• Maury F.M. Osbornen (1916-2003) mukaan normaalijakaumaa [ks. Bernoulli ja Bayes] ja
satunnaiskulkua [ks. Marshall] noudattaa osakkeiden hinnan sijaan hinnan muutos suhteessa ostohintaan; tämä tekee hinnoista log-normaalisti [ks. Spencer ja Galton] jakautuneita
(Brownian motion in the stock market, 1959448 ). Koska satunnaisuus on ’paksuhäntäisempää’ [ks. Marshall], Paul Lévy (1886-1971) laajensi stokastisten prosessien listaa ’huonosti
käyttäytyvillä’ prosesseilla, joissa on epäjatkuvuuskohtia ja isoja ’shokkeja’ (Processus stochastiques et mouvement brownien, 1948). Syntynyt talousfysiikka on hieman arveluttavaa
[ks. Kolmogorov ja Chaitin].
– Periaatteessa satunnaisuus voi olla niin suurta, että keskiarvoa ei voi kokeellisesti
määritellä tai sitä ei edes ole olemassa; puhutaan korkeasta volatiliteetista [ks. Comte].
– Lévy-prosesseista kehitettiin myös fraktaaligeometria [ks. Lorenz ja Mandelbrot].
• Vuoden 2013 taloustieteen Nobelin palkinnon saajista yksi puolusti teesiä markkinoiden
tehokkuudesta ja toinen kritisoi sitä [ks. Buchanan]. Tässä ei ole mitään outoa: mallit ovat
hedelmällisempiä jossain konteksteissa kuin toisissa.
– Alfred Korzybski (1879-1950) sanoi vuonna 1933, että ”[t]he map is not the territory”.
Michael Polanyi (1891-1976) lähestyi tietoa kahdesta eri suunnasta, julkishyödykkeenä ja vaikeasti välittyvänä, ja lanseerasi näihin liittyvät termit ’ideoiden markkinat’ ja ’hiljainen tieto’ (engl.
tacit knowledge). (1) Tieto on julkishyödyke [ks. Smith; Mill; Fisher ja Keynes], so. ’runsasta’
447 Econometrica,
448 Operations

22, 256-290, 1954
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(non-rivalry) ja julkista (non-excludability). Jo tieteellisen vallankumouksen ’tiedon tasavalta’
oli perustunut tiedon vapaaseen julkaisemiseen [ks. Galileo; Burke], ja ideoiden markkinat [ks.
Peirce; James; Schumpeter ja Hayek; Merton] olivat lopputulos. (2) Hiljainen tieto [ks. Locke;
Mandeville] oli myös noussut uudelleen huomion kohteeksi [ks. Schumpeter ja Hayek; Turing],
ja Polanyi käsitteli asiaa teoksissa Personal Knowledge (1959) ja The Tacit Dimension (1966).
Kaikkea tietoa ei ole helppo välittää eteenpäin (”we know more than we can tell”). Tiedon julkisuutta voidaan vähentää myös keinotekoisesti patenttien avulla [ks. Wolf ja Florida].
• Niukat yhteisresurssit määriteltiin myöhemmin [ks. North].
• Ideoiden markkinat liittyvät kulttuurievoluutioon [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; CavalliSforza].
• Polanyi ei kuitenkaan luottanut tieteelliseen kriittiseen realismiin tai rationalismiin [ks.
Popper; Hintikka]: tieto on perimmältään aina vain uskon asia [ks. Kuhn].
Artikkelissa The economic implications of learning by doing (1962449 ) Arrow käsitteli ’tekemällä
oppimista’. Esim. koneiden piirustusten jakaminen ei aina taannut niiden rakentamisen taidon leviämistä. Näin Arrow toi hiljaisen tiedon kasvuteoriaan [ks. Solow] artikkelissa Economic welfare
and the allocation of resources of invention (1962450 ). Hän mallinsi teollisuusalueiden yritysten
välistä tiedon vuotamista (engl. spillover), jota oli jo havaittu hedelmälliseksi [ks. Marshall].
Myös sosiologiassa tutkittiin tietoa [ks. Daniel Bell]. Tämä kaikki johti ’uuteen’ kasvuteoriaan
[ks. Wolf ja Florida]. Artikkelissa Higher education as a filter (1973451 ) Arrow esitti, että koulutus
ei vain kehitä kognitiivisia tai sosiaalisia kykyjä, vaan tarjoaa myös työmarkkinoiden tarvitsemaa
informaatiota [sosiologit olivat ehtineet tässä edelle, ks. Daniel Bell].
• Artikkelissa The economics of information (1961452 ) George J. Stigler (1911-1991) loi tiedon
taloustiedettä. Tässä on kyse esim. siitä, että hintajärjestelmä tuottaa tietoa tarpeista [ks.
Schumpeter ja Hayek]. Stigler tutki myös mm. sääntelijän kaappausta [ks. Buchanan]. Hän
sai vuoden 1982 taloustieteen Nobelin palkinnon.
• Aineettomien investointien merkitystä kansantaloudelle korostanut Fritz Machlup (19021983) alkoi mitata yritysten tutkimusta ja tuotekehitystä ja esim. panostuksia mainostamiseen ja henkilöstön koulutukseen (The Production and Distribution of Knowledge in the
United States, 1962).
Arrow loi terveystaloustiedettä (engl. health economics) artikkelissa Uncertainty and the welfare economics of medical care (1963453 ). Kyse on rajattujen voimavarojen tehokkaasta ja oikeudenmukaisesta kohdentamisesta. Hoidon vaikuttavuutta mitataan laskemalla kustannukset esim.
saavutetuille lisäelinvuosille, jotka voivat olla myös laatupainotettuja (engl. Quality-Adjusted Life Year, QALY) [ks. Fleming]. Kustannus-hyötyanalyysin [ks. Mill; Ramsey; Buchanan] rinnalla
puhutaan kustannus-vaikuttavuusanalyysistä (cost-effectiveness analysis). Siinä missä tuotannollinen tehokkuus hakee parasta vaihtoehtoa kilpailevien toimenpiteiden välillä, allokatiivinen
tehokkuus hakee laajempia yhteiskunnallisia hyötyjä esim. eri terveydenhuollon osa-alueiden välillä. Yhteys kansanterveystieteeseen [ks. Fisher ja Keynes] on selvä.
• Terveydenhuollossa priorisoidaan aina. Esim. Victor R. Fuchs (s. 1924) käsitteli asiaa teoksessa Who Shall Live? (1975) ja Michael H. Cooper (1938-2017) teoksessa Rationing Health
Care (1975). Myös Michael Grossman (s. 1942) on terveystaloustieteen pioneereja (On the
concept of health capital and the demand for health, 1972454 ).
• Käsite VSL (engl. value of statistical life) vastaa ihmisten halukkuutta maksaa (engl. willingness to pay, WTP) tilastollisesta kuolemanriskin alenemasta, so. VSL = ∆WPT/∆risk.
Mikromortti (micromort) on yksi miljoonasta todennäköisyys äkilliseen kuolemaan. Kumuloituvat ’mikroelot’ (microlife) vastaavat noin puolta tuntia.
449 Review

of Economic Studies, 29, 155-173, 1962
R. R. Nelson (toim.), The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors,

450 teoksessa
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451 Journal of Public Economics, 2, 193-216, 1973
452 Journal of Political Economy, 69, 213–25, 1961
453 The American Economic Review, 53, 941-973, 1963
454 Journal of Political Economy, 80, 223–255, 1972
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– Jos esim. kuolemaan johtavia tapaturmia on vuosittain yksi sataatuhatta ihmistä
kohti ja ihmiset ovat valmiit maksamaan tämän puolittamisesta 5 euroa, VSL = 5€ /
(1/200 000) = 1 miljoonaa euroa.
– Myös halukkuus sietää esim. saasteita voidaan hinnoitella (willingness to accept,
WTA). WTP ja WTA ovat ilmaistuja preferenssejä, jotka voivat olla vaikeampia selvittää kuin paljastuneet preferenssit [ks. Fisher ja Keynes].
– Käsitteisiin WTP ja WTA liittyy kuluttajan ylijäämä [ks. Smith].

• Ennalta ehkäisevään terveydenhoitoon [ks. Fisher ja Keynes] on liitetty preventioparadoksi:
riskiryhmien pienuuden johdosta suurin osa kuluista ei kerry niistä. Todellisuudessa tilanne
ei ole näin huono [ks. Nesse].
Sosiaaliseen pääomaan ja verkottumiseen [ks. Simmel; Weber; Elias; Popper] kuuluu luottamus.
Edward Banfield (1916-1999) liitti terveeseen talouteen nimenomaan heikoista siteistä syntyvän
luottamuksen (The Moral Basis of a Backward Society, 1958). Arrow oli ensimmäisiä asiaan
tarttuneita [ks. myös Kahneman ja Thaler]. Arrow: ”In the absence of trust it would become very
costly to arrange for alternative sanctions and guarantees, and many opportunities for mutually
beneficial cooperation would have to be, foregone” (The organization of economic activity: Issues
pertinent to the choice of market versus nonmarket allocation, 1969455 ).
• Termi ’sosiaalinen pääoma’ tulee Jane Jacobsilta [ks. Milgram] ja termi ’heikot siteet’
Granovetteriltä [ks. Daniel Bell].
• Banfieldin tutkima Italian Mafia on esimerkki liiallisen vahvojen siteiden, eli todellisen ja
luodun nepotismin [ks. Smith], vaikutuksesta. Feodalismia [ks. Beda] ei saatu purettua
[kulttuurin inertiasta, ks. Schelling ja Lewis].
• Myös kilpailu on tärkeää sosiaaliselle koheesiolle [ks. Popper; North].
George Caspar Homans (1910-1989) tutki verkottumista sosiaalisena vaihtona (The Human
Group, 1951). Idealla on pitkät perinteet [ks. Aristoteles]. Homansin pyrkimys oli hyödyntää
taloustieteen metodeja sosiologiassa (Social behavior as exchange, 1958456 ). Hänen mukaansa
esim. normit kodifioivat yksilöiden tyypillisimpiä käyttäytymismalleja [ks. Westermarck, vrt.
Hart ja Goffman]. Teoriasta puuttuvan valta-analyysin [ks. Kropotkin; Weber] toivat mukaan
kollegat; valtaa esim. alettiin analysoida riippuvuuden kautta [ks. Tacitus]. Muutenkin teoriaa
tulivat täydentämään rationaalisen valinnan modernit sosiologiset versiot [ks. Becker]. John A.
Barnes (1918-2010) toi verkottumisen antropologiaan (Class and committees in a Norwegian island parish, 1954457 ). Kun vastavuoroisuuden [ks. Hume; Lévi-Strauss; Trivers] biologinen tausta
[ks. Goodall ja de Waal] tuli tutkimuksen kohteeksi, myös sopimusteoreettiselle moraalille [ks.
Sokrates; Platon] — eli liberaalille utilitarismille [ks. Mandeville; Hume; Smith; Bentham; Mill]
— luotiin naturalistista pohjaa.
• Homansille juuri metodologinen individualismi [ks. Mill; Weber; Elias] selittää sosiaalisuutta ja kulttuurin ja instituutioiden syntyä. Tietokoneiden myötä kehittyi myös toimijapohjainen mallinnus [ks. Schelling ja Lewis].
• Valtaa käsittelivät John Thibaut (1917–1986) ja Harold Kelley (1921-2003), Peter Blau
(1918-2002) ja esim. Richard M. Emerson (1925-1982). Blau tutki myös mm. organisaatioita
[ks. Parsons] ja eriarvoisuutta [ks. Daly ja Wilson].
• Verkottumisen tutkimus edusti uutta matemaattista sosiologiaa [ks. Milgram; Kolmogorov ja Chaitin]. Isaac Asimovin Säätiö-tieteiskirjasarjassa (1951 alkaen) psykohistoriaksi
kutsuttu tiede ennusti jopa ihmiskunnan kehitystä matemaattisesti [vrt. Comte].
Teoksessa Suuri murros (The Great Transformation, 1944) Karl P. Polanyi (1886-1964) kehitti
ajatusta vasta 1700-luvun Euroopassa syntyneestä rationaalisesta valinnasta ja sitä ennen vaikuttaneesta moraali- ja lahjataloudesta [ks. Boas ja Landtman]; puhutaan talousantropologiasta
455 teoksessa U.S. Joint Economic Committee, The Analysis and Evaluation of Public Expenditures: The PPB
System, Vol. 1, 1969
456 American Journal of Sociology, 63 (6), 597-606, 1958
457 Human Relations, 7, 39-58, 1954
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[ks. Kahneman ja Thaler]. Toisaalta Homansin mukaan lahjat tuottavat vastaanottajassa ahdistusta (Social Behavior: Its Elementary Forms, 1961), ja artikkelissa Obligation, donor resources
and reactions to aid in three cultures (1975458 ) Kenneth Gergen [ks. Foucault ja Derrida] työtovereineen osoitti, että lahjoittajiin, jotka asettavat apuaan vastaavia vastavuoroisuusvaateita,
suhtaudutaan myönteisemmin. Arrowin artikkeli Gifts and exchanges (1975459 ) käsitteli Homo
economicus –mallin ongelmia.
• Kaupankäynnillä ja siihen liittyvällä rationaalisuudella on kivikautinen [ks. Renfrew ja
Knight] historia. Samuel Noah Kramerin (1897-1990) 1940-luvun lopulla alkanut käännöstyö osoitti, että jopa kirjoitustaito syntyi kauppaa palvelemaan [ks. Hammurabi]. Tilanne
ei ollut kovin erilainen Kiinassakaan [ks. Fu Hao; Guan Zhong].
– Länsimainen kehitys on hyvin dokumentoitu [ks. Solon; Polybios; Albert; Machiavelli;
Bodin; Petty].
• Sosiaalihallintotiedettä kehittänyt Richard M. Titmuss (1907–1973) esitti, että hyvinvointivaltio [ks. Fisher ja Keynes] on lahja, jonka kansalaiset antavat toisilleen (The Gift Relationship, 1970). Näin se pitäisi tarjota valtion tuottamana palveluna eikä suorana tulonsiirtona, joka mahdollistaa yksityisten palvelujen käytön.
– Jotkut ovat kritisoineet tarvetta kierrättää rahaa byrokratian kautta sen ’puhdistamiseksi’.
• Kiertotalous [ks. Solow; Broecker] on uusi ilmiö. Siihen kuuluu esim. jakamistalous [ks.
Torvalds].
Päätösteoriassa [ks. von Neumann] Simon loi rajoitetun rationaalisuuden (engl. bounded rationality, BR) käsitteen; teosta Administrative Behavior (1947) seurasivat mm. artikkelit A behavioral model of rational choise (1955460 ) ja Rational choice and the structure of the environment
(1956461 ). Jälkimmäisessä Simon toteaa, että ”organisms adapt well enough to ’satisfice’; they
do not, in general, ’optimize’ ”. Tarpeeksi hyvään ratkaisuun tyytymisen ohella artikkeli korostaa ympäristön kompensoivaa merkitystä. Simonia kiinnosti (1) käyttäytyminen epävarmuuden
tilassa [ks. Fisher ja Keynes; Carnap] ja (2) taustalla olevat aivojen todelliset prosessit.
• Simonin varhaisia artikkeleja on koottu teokseen Models of Man (1957), myöhempiä teokseen Models of Bounded Rationality, Vol. 2, Behavioral Economics and Business Organizations (1982).
Ajattelua ja logiikkaa [ks. Pythagoras] on suhteutettu toisiinsa kahdella tapaa: (1) Loogista rationaalisuutta rajoittaa vain suhteellisen triviaalit asiat kuten tiedon tai laskentaan käytettävissä
olevan ajan vähyys (engl. optimization under constraints). (2) Logiikka on ajattelun normatiivinen ihanne, jota ei tavoiteta kognitiivisten illuusioiden vuoksi [cognitive illusion program, ks.
Drake]. Tätä psykologiassa syntynyttä teoriaa suositaan myös valtavirran modernissa käyttäytymistaloustieteessä [ks. Kahneman ja Thaler]. Kumpikaan näistä ei vastaa Simonin käyttäytymistaloustiedettä, vaikka tätä terminä käyttivät ensimmäisinä em. Katonan lisäksi Simon itse.
Evoluution polkuriippuvuuden tuottamat rajoitteet [ks. Wright, Fisher ja Haldane; Monod ja
Jacob] eivät estäneet psykologista rationaalisuutta kehittymästä.
• Perinteisessäkin rationaalisessa valinnassa (1) toiminnan päämääriä ei selitetä (pelkästään)
rationaalisina, (2) valinta perustuu vain subjektiivisiin käsityksiin siitä, mikä on toimijan
edun mukaista, ja (3) sekin mikä olisi aidosti yksilön kannalta hyödyllistä ei välttämättä ole
sitä enää kaikkien toimiessa samoin. Viimeisin näistä sivuaa sosiaalisen valinnan teoriaa.
(4) Oli myös ymmärretty esim. vaihtoehtoiskustannusten [ks. Fisher ja Keynes] ja erilaisten
toiminnan institutionaalisten rajoitteiden merkitys. Rationaalisuus on psykologisoitu [ks.
von Neumann].
458 Journal

of Personality and Social Psychology, 31, 390-400, 1975
M. Intrilligator (toim.), Altruism, Morality and Economic Theory, 1975
460 The Quarterly Journal of Economics, 69, 99-118, 1955
461 Psychological Review, 63, 129–138, 1956
459 teoksessa
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• Ajatus ihmisen mahdollisesta luontaisesta irrationaalisuudesta saavutti oudosti suosiota,
vaikka biologialle ei muuten annettu merkitystä ihmisen toiminnassa ja ajattelussa [ks.
Lorenz ja Tinbergen, vrt. Dawkins; Tooby ja Cosmides].
Simonille rationaalisuuden määritteli (logiikan sijaan) ympäristö: rationaalisuus oli ’ekologista’
[ks. Tooby ja Cosmides]. Jo vuonna 1957 (ks. alla) hän esitti, että esim. muurahaisen käyttäytyminen on monimutkaisempaa kuin sen sisäinen elämä, koska monimutkaisuus on muurahaisen
ja sen ympäristön välinen funktio [ks. Kolmogorov ja Chaitin]. Artikkelissa Invariants of Human
Behavior (1990462 ) Simon kuvasi rationaalisuutta saksien avulla: älykkyyden terä leikkaa vain
oikeanlaisen ympäristön (engl. task environment) terää vasten [ks. Lorenz ja Tinbergen]. Lisäksi
käyttäytyminen on väistämättä myös kehollista. Näin ekologinen rationaalisuus sekä laajentaa
kognitiota organismin ulkopuolelle että kehollistaa sitä (engl. embodied, grounded, situated cognition). 1980-luvulla Simon kehitti ekologisen lokeron [ks. Elton] modernia [Dawkinsin pohjustamaa] konstruointiteoriaa; Lewontin [ks. Gould] oli samoilla apajilla. Monimutkaisuuteen Simon
liitti hierarkkisuuden (ks. alla).
• Eräs termiittilaji rakentaa pesiä, jotka muistuttavat Gaudin suunnittelemaa ja Barcelonassa rakenteilla olevaa La Sagrada Familia –kirkkoa. Yhteiskuntahyönteiset eivät tässä
tavoittele esteettisiä arvoja, vaan evoluutio tehokkuutta, esim. hyvää ilmanvaihtoa.
• Eläimet esim. hyödyntävät koordinaatistoja, jotka on sidottu maamerkkeihin, tiettyyn (relevanttiin) kohteeseen tai (kehollisesti) eläimeen itseensä [ks. Peirce; Husserl; Wittgenstein;
Lorenz ja Tinbergen; Hintikka; Jackendoff ja Pinker].
– Jyrkimmät kehollisen kognition kannattajat palaavat behaviorismiin [ks. Watson] ja
aistimisen filosofiassakin syntyi naiivi realismi [ks. Gibson ja MacArthur]. Kognitiivinen psykologia (ks. alla) ei mene näin pitkälle.
• W. Grey Walterin (1910-1977) itsenäisesti liikkuvat robotit [ks. Hume; Darwin; Gibson
ja MacArthur] käyttäytyivät monipuolisemmin kuin mitä niihin rakennettu logiikka antoi
olettaa (The Living Brain, 1953).
Ihmisen kohdalla ekologinen rationaalisuus huomioi — kognitiivisten rajoitteiden lisäksi — tunteet [ks. Ekman] ja tiedostamattoman ajattelun [ks. Leibniz; Helmholtz; Wundt; James; Poincaré;
Piaget; Turing; Maslow; Penfield ja Sperry; Trivers] sekä niihin vaikuttavan kulttuuri- ym. ympäristön. Kulttuurin avulla ihminen monimutkaistaa ympäristöään tallentamalla siihen asioita,
jotka muilla eläimillä jäävät kehon ja aivojen sisäpuolelle [ks. Daniel Bell; Renfrew ja Knight;
Dennett ja Millikan]. Tämä tuo mukanaan institutionaaliset tekijät [ks. Taylor; North] ja esim.
roolit ja arvot [ks. Smith; Weber; Sen; Huntington ja Fukuyama]. Koska näissä ei ole kyse ajattelun rajoitteista, vaan päinvastoin tuesta, psykologisuus ei implikoi irrationaalisuutta.
• Epävarmuuden tilassa ahne optimointi ei aina olekaan... optimaalista. Optimointia voi esim.
pitää motivationaalisena tekijänä, ja tyytymistä kognitiivisena realismina, ja siten rationaalisena [ks. Tooby ja Cosmides].
• Tunteita Simon tarkasteli mm. artikkelissa Motivational and emotional controls of cognition
(1967463 ).
• Newellin (ks. alla) kanssa Simon korosti kognitiivisen alitajunnan merkitystä (Human
problem solving, 1972). Esim. asiantuntijat, shakin pelaajista kirurgeihin, kehittävät tiedostettujen taitojen lisäksi intuitiota [ks. Moore] ja em. hiljaista tietoa; kognitiivinen alitajunta kehittyy myös oppimalla. Vaikka tämä liittynee tieteellisen työn luovuuteen, dataanalyysissä Paul E. Meehl (1920-2003) korosti tilastollisen ennustamisen paremmuutta intuitioon verrattuna (Clinical Versus Statistical Prediction, 1954).
– Simon: ”The situation has provided a cue; this cue has given the expert access to
information stored in memory, and the information provides the answer. Intuition is
nothing more and nothing less than recognition.” Esim. What is an explanation of
behavior? (1992464 ).
462 Annual
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– Hyvin määriteltyjä algoritmeja [ks. Turing] edusti Virginia Apgarin (1909-1974) kehittämä proseduuri syntyvien vauvojen terveydentilan määrittelyyn (A proposal for
a new method of evaluation of the newborn infant, 1953465 ). Tietokoneissa ajettavat
asiantuntijajärjestelmät kehittyivät näistä (ks. alla).
• Simonin mukaan organisaatiot kompensoivat yksilötason ongelmia rationaalisuudessa [ks.
Mandeville; Buchanan; Becker; Kahneman ja Thaler]. Teoksessa The Limits of Organization (1974) Arrow esitti, että informaation tehokas käsittely esim. liikeyrityksessä puoltaa
hierarkkista järjestystä [ks. Brunel; Schumpeter ja Hayek; North].
Näin ekologisuus ei vain biologisoinut rationaalisuutta, vaan myös ’ihmistieteellisti’ sitä. Rationaalisen valinnan leviäminen taloustieteestä muihin yhteiskuntatieteisiin on näin enemmän mahdollisuus kuin uhka [ks. Becker; Sanderson]. Simonin uudenlaisen rationaalisuuden rinnalle syntyi
muitakin samansuuntaisia teorioita. Näitä ovat esim. (1) aivojen kausaalilogiikalla [ks. Minsky ja
Pearl] rakentama narratiivi [ks. James; Piaget] ja (2) rationaalisuuden argumentaatioon perustuvat teoriat [ks. Sellars; Hintikka]. Molemmat ovat yhteensopivia evoluutiopsykologian kanssa
[ks. Sperber ja Boyer]. Optimoinnin merkityksen vähenemisen ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa
laskennallisuuden täydellistä katoamista kognitiosta.
• Jyrkimmät ekologisen rationaalisuuden kannattajat kiistävät esim. bayesilaisen [ks. Bernoulli ja Bayes; Laplace] päättelyn merkityksen. Ongelma on siinä, että bayesilaisuus on
pystytty liittämään ainakin aistien toimintaan [ks. Hubel ja Wiesel]. Tämä perustuu tasojen hierarkiaan [ks. Minsky ja Pearl; Damasio].
Kehitys johti uuteen psykologiaan, jonka Ulric Neisser (1928-2012) nimesi kognitiiviseksi (Cognitive Psychology, 1967). Neisserille kognitioon kuuluu ’korkeamman’ aivotoiminnan — esim.
muistin, oppimisen, ajattelun, kielen ja mielikuvituksen — lisäksi myös aistiminen ja motoriikka. Kyse ei ole ’voileipämallista’, joka aistihavaintojen ja motoriikan väliin rajoittuvana laskennallisuutena jäisi todellisuudelle vieraaksi [vrt. Saussure]. Analyyttisyys laajemminkin on pragmaattista [ks. Peirce; Sellars; Dennett ja Millikan]. Esim. unen kyky hioa päivän aikana suoritettua motorista harjoittelua osoittaa kognition olevan kiinni ulkoisessa maailmassa [ks. Kandel ja
Tulving]. Samasta asiasta kertoo tietoisen mielikuvaharjoittelun tehokkuus. Kognitivisoitua sosiaalipsykologiaa kutsutaan sosiaaliseksi kognitioksi. On olemassa myös kognitiivis-behavioraalista
psykoterapiaa [ks. Watson].
• Silmän verkkokalvot lasketaan keskushermostoon [ks. Charles Bell; Hubel ja Wiesel], ja
esim. aivojen motoriset alueet [ks. Penfield ja Sperry] tukevat mentaalista rotaatiota (Mark
Wexler ym., Motor processes in mental rotation, 1998466 ).
• Brocan alue [ks. Broca ja Wernicke] on kielen lisäksi aktiivinen myös taitoa vaativien sarjallisten kädenliikkeiden aikana, ja Lashley oli liittänyt kielen kehityksen liikesarjojen hallintaan [ks. Turing]. Ballistiikka [ks. Darwin; Leakeyt] on liitetty kieleen tällä perusteella
myöhemminkin [ks. Maynard Smith].
Alan Newellin (1927-1992) kanssa Simon tutki symbolista, logiikkaan perustuvaa tekoälyä eräänlaisena teoreettisena psykologiana [ks. Jackendoff ja Pinker; Dennett ja Millikan]. Mm. Cliff
Shaw’n (1922-1991) kanssa Newell oli kehittänyt IPL (engl. Information Processing Language)
ohjelmointikielen [ks. Turing; Chomsky], jolla kirjoitettiin ohjelmat LT (Logic Theorist, 1956)
ja GPS (General Problem Solver, 1957). Jälkimmäisen yhteydessä Simon otti ensimmäisen kerran puheeksi em. muurahaisen. Vahvemmissa, keskeytysperiaatteella toimivissa AP (Adaptive
Production) systeemeissä toimintoja liipaistaan ympäristön määrittelemän tarpeen mukaan [ks.
Minsky ja Pearl]. Tässä oli jo kyse tekemällä ja esimerkistä oppimisesta [keinoelämästä, ks. Lorenz ja Mandelbrot; Kolmogorov ja Chaitin]. Simonin teos The Sciences of the Artificial (1969)
käsitteli tämän lisäksi generate-and-test –strategiaa [ks. James], josta tekoälyn puolella käytetään myös termiä ’brute force’. Teos käynnisti design’in [ks. Gesner ja Cesalpino; Veblen] tieteellisen tutkimuksen. Toisaalta myös symbolisen tekoälyn ongelmallisuus havaittiin vähitellen [ks.
Minsky ja Pearl].
465 Current
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• IPL ei ollut pitkäaikainen kieli, ja etenkin LISP korvasi sen pian AI:n pääkielenä.
• LT löysi aivan uuden todistuksen eräälle The Principles of Mathematics –teoksen [ks.
Russell] ongelmalle.
• Ratkaisuvaihtoehtojen eksponentiaalinen kasvu (kombinatorinen räjähdys) on raa’an voiman ongelma. Esim. 1800-luvun alkupuolelta asti tunnettu ’kauppamatkustajan ongelma’
havainnollistaa asiaa. Ongelmaa on taklattu mm. geneettisillä algoritmeilla [ks. Turing;
Minsky ja Pearl].
Artikkelissa The architecture of complexity (1962467 ) Simon liitti monimutkaisuuteen hierarkian
tavalla, joka teki hänessä yhden kompleksisuusteorian [ks. Shannon ja Wiener; Kolmogorov ja
Chaitin] pioneereista. Luonnon hierarkioissa emergenssin [ks. Smith; Popper; Sellars] luomat uudet tasot rajoittavat alempien tasojen toimintaa; puhutaan hierarkkisesta kontrollista. Hierarkioiden avulla selitetään mm. elämää ja ajattelua [ks. Minsky ja Pearl; Damasio].
• Hierarkian kompleksisuuteen vaikuttavat tasojen lukumäärä, kunkin tason komponenttien
lukumäärä ja erikoistumisen taso, sekä tasojen väliset vuorovaikutukset.
• Howard H. Pattee (s. 1926): ”hierarchial control is the essential and distinguishing characteristics of life” (The problem of biological hierarchy, 1970468 ).

9.82

Robert M. Solow 1924 -

Taloustieteilijä, joka tutki talouskasvua [ks. Fisher ja Keynes]. Artikkelissa A contribution to
the theory of economic growth (1956469 ) Solow osoitti teknologisen kehityksen tärkeimmäksi
talouskasvua ajavaksi voimaksi. Hän sai taloustieteen Nobelin palkinnon vuonna 1987.
• Talouskasvulla on merkitystä mm. demokratialle [ks. North; Landes]. Se voi olla myös
epätervettä, kuten Neuvostoliiton romahdus osoitti [ks. Daniel Bell]. Samaa voi ennustaa
Venäjän tulevaisuudelle [ks. Huntington ja Fukuyama]. Lännessä vuosina 1929 [ks. Fisher
ja Keynes] ja 2008 [ks. Wolf ja Florida] alkaneet talouskriisit olivat näihin verrattuna
vaikutuksiltaan maltillisia.
• Pidemmän aikavälin kasvua edistetään rakenne- ja kasvupolitiikoilla [suhdannepolitiikasta,
ks. Fisher ja Keynes].
Kasvusta puhuminen vaatii mittareita. Merkantilismin [ks. Machiavelli; Mercator] mukaan vain
nettovienti (vienti miinus tuonti) vahvisti valtiota. Uudella ajalla tilanne ymmärrettiin monimutkaisemmaksi [ks. Petty; Locke; Smith; Marshall]. Vasta 1930-luvun lama pakotti vakavaan
kvantitatiiviseen määrittelyyn; Richard Stone (1913-1991) sai tästä Nobelin taloustieteen palkinnon vuonna 1984 (esim. The precision of national accounts estimates, 1942470 ). Kansatalouden
kokonaistuotanto (engl. aggregate output) määriteltiin tuotettujen hyödykkeiden ja palvelujen
markkina-arvolla painotetuksi summaksi. Sitä kuvaavaan bruttokansantuotteeseen [BKT, ks.
Petty] lasketaan nettoviennin lisäksi kotimainen kulutus [ks. Albert; Machiavelli; Locke; Mandeville; Hume; Smith; Marshall; Veblen] ja investoinnit [ks. Ötzi; Petty; Malthus ja Ricardo; Fisher
ja Keynes], molemmat sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta. Yleisemmin puhutaan kansantalouden tilinpidosta. Kasvua voi mitata ja arvottaa myös käytetyillä resursseilla (ks. alla).
• Investoinnit vaikuttavat muita tekijöitä enemmän suhdanteisiin [ks. Mill; Fisher ja Keynes].
• BKT:hen ei ole osattu laskea esim. kotitalouksien työtä tai edes aineettomia investointeja
[ks. Schumpeter ja Hayek]. Kaikilla asioilla ei ole markkina-arvoa [ks. Wolf ja Florida].
• Reaalinen BKT huomioi inflaation vaikutuksen. Kansakunnan BKT:n sijaan usein käytetään BKT per capita –suuretta. Esim. Kiina on edellisellä mittarilla paljon varakkaampi
kuin jälkimmäisellä.
467 Proceedings
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Tuottavuus on tuotannon tehokkuutta, jota mitataan tuotoksen ja panoksen suhteella (kun sekä
määrä että laatu huomioidaan). Ostovoimapariteetilla [engl. purchasing power parity, PPP; ks.
Bodin] korjattu BTK kertoo elintasosta. Muitakin mittareita on kehitetty. Esim. inhimillisen
kehityksen indeksi (HDI, engl. Human Development Index) huomioi elintason lisäksi elinajan
ja koulutuksen. Sitä on laajennettu huomioimaan myös epätasa-arvoa (IHDI). Siinä missä HDI
lasketaan valtiotasolla, moniulotteinen köyhyysindeksi (MPI, Multidimensional Poverty Index)
lasketaan yksilötasolla. Sekään ei huomioi oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian toteutumista
[ks. Fisher ja Keynes; Huntington ja Fukuyama] tai esim. kansalaisyhteiskunnan [ks. Mill; North]
aktiivisuutta.
• Elinaika on karkea mittari terveydenhuollolle, elämän yleiselle vaarallisuudelle (sodat ja
muu väkivalta, työtapaturmat) ja esim. ongelmista kertoville itsemurhille.
• Sosiaalisen edistyksen indeksistä SPI (Social Progress Index) on Euroopassa myös alueellinen versio EU-SPI.
Energia ja muut luonnonvarat [primaaritalous, ks. Locke] sekä niihin liittyvät teknologiat ovat
tärkeitä talouskasvun mahdollistajia. Uusiutumattomia luonnonvaroja — esim. öljyä [ks. Lyell;
Tesla; Haber] — ei voi käyttää niin vähän, että niitä riittäisi kaikille tuleville sukupolville. Solowin
mukaan tärkeintä onkin jättää perinnöksi tietoa ja pääomaa, jotka mahdollistavat uusien teknologioiden käyttöönoton ennen ongelmien ilmaantumista (esim. On the intergenerational allocation
of natural resources, 1986471 ). Kivikausi ei päättynyt kivien loppumiseen, vaan korvaavien materiaalien kupari [ks. Ötzi], pronssi [ks. Hammurabi] ja rauta [ks. Fu Hao] käyttöönottoon. Samoin
’öljykausi’ tulee päättymään, mutta ei öljyn loppumiseen. Toisaalta vain kasvavalla taloudella
on varaa kehittää uusia teknologioita öljyn kanssa kilpailukykyiseksi [synteettisistä polttoaineista, ks. Broecker]. Vastaavasti esim. ydinvoimassa [ks. Fermi] on vielä potentiaalia [ks. Broecker].
Malmikin [ks. Agricola; Werner] on enemmän taloudellinen kuin geologinen käsite.
• Länsimainen sivilisaatio ei perustu öljyyn, josta tuli merkittävä tekijä vasta 1900-luvun
jälkipuoliskolla [ks. Haber]. Vuosien 1973-1985 öljykriisi, joka loi keinotekoista niukkuutta,
lisäsi maakaasun ja ydivoiman käyttöä. Kun myös uusiutuvan energian tuotanto lisääntyy,
pelätty öljyhuippu (engl. peak oil) latistuu kysyntähuipuksi (peak oil demand).
– Öljynviejämaiden järjestö OPEC on käytännössä kansainvälinen kartelli [ks. Schumpeter ja Hayek].
• Maapallon syntyessä [ks. Poincaré; Oort ja Kuiper] siderofiiliset metallit upposivat raudan
mukana planeetan sisuksiin [ks. Oldham ja Mohorovičíc]. Monia harvinaisia metalleja, joita
on runsaasti mm. Suomessa, tarvitaan vihreässä siirtymässä ja yleisemminkin elektroniikassa; puhutaan kriittisistä materiaaleista [ks. Broecker].
– Kuparin, kromin, nikkelin ja vanadiinin [ks. Tesla] lisäksi Suomesta löytyy myös mm.
kobolttia, litiumia ja platinaryhmän metalleja. Suomessa on myös Euroopan ainoa
apatiittikaivos, joka tuottaa lannoitteissa käytettävää fosforia [ks. Haber].
• Harvinaisten metallien väheneminen nostaa hintoja, mikä mahdollistaa aikaisempaa tehokkaamman malminetsinnän ja louhinnan yhä syvemmältä maan alta. Sen sijaan syvänmeren kaivaus on ympäristösyistä ehkä mahdotonta [ks. Stommel]. Metalleja voidaan myös
kierrättää (ks. alla) ja korvata toisilla, kenties synteettisillä, aineilla. Esim. alumiinia on
korvattu hiilikuitukomposiiteilla.
– Pintageokemiallinen näytteenotto maanpinnan sedimenteistä ja kasveista on uusi etsintämenetelmä.
– Merenpohjan sijaan metalleja voidaan joskus ehkä louhia asteroideilta [ks. Gauss].
2000-luvun alussa länsimaalaiset ovat noin seitsemän kertaa varakkaampia kuin sata vuotta aikaisemmin472 . Uusi kysymys kuuluu, onko kaksisataa vuotta jatkunut talouskasvun [ks. Brunel]
aika loppumassa, ja jos on, minkä takia. Vuonna 1987 Solow valitti, että ”you can see the computer age everywhere but in the productivity statistics”; on puhuttu tuottavuusparadoksista.
471 Scandinavian

Journal of Economics, 88, 141-149, 1986

472 https://ourworldindata.org/economic-growth

662

LUKU 9. MODERNISMI 1900-1960

Kolmas teollinen vallankumous, so. mikropiirien [ks. Bardeen ja Townes] tehostama tietotekniikka tai edes varhainen mikroprosessoripohjainen tieto- ja viestintätekniikka [molemmista, ks.
Daniel Bell] ei siis olisi lisännyt tuottavuutta. Etenkin Yhdysvalloissa uuden vuosituhannen kehitykseen liittyy myös eriarvoistumista [ks. Boas ja Landtman; Merton; Daly ja Wilson]. Tähän
liittyy myös kysymys koulutuksesta [ks. Daniel Bell; Wolf ja Florida].
• Roy C. Amaran (1925-2007) 1960-luvulla esittämän Amaran lain mukaan lähitulevaisuus
yliarvioidaan uutta keksintöä arvioitaessa, ja kaukainen tulevaisuus aliarvioidaan. Osmo
A. Wiio (1928-2013) esitti vastaavan ajatuksen 1970-luvulla.
• Artikkelissa Economic growth and income inequality (1955473 ) Simon Kuznets (1901-1985)
esitti, että vaikka teknologian kehitys lisää aluksi palkkaeroja [Engelsin paussista, ks.
Marx], kehitys kääntyy pian päinvastaiseksi [kuten länsimaissa 1840-luvulta alkaen, ks.
Marshall; Fisher ja Keynes]. Kuznets sai vuoden 1971 taloustieteen Nobelin.
Rajallisella maapallolla luonnonvaroja kuluttava primaaritalous ei voi laajentua loputtomasti.
Ekologinen ja biofysikaalinen taloustiede perustuvat tähän: niiden mukaan talouskasvu nojaa
juuri primaaritalouteen ja on siten ympäristöuhka. Vapaa-ajan lisäämistä ajava kohtuutalous
(degrowth) –liike on ideologinen ja avoimen antikapitalistinen, humanismin unohtavana jopa
ekologistinen [ks. Heidegger]. Pragmaattisempi ekomodernismi antaa arvon myös nykyisten ihmisten hyvinvoinnille: ongelma ei niinkään ole energiankulutus sinällään, vaan siitä seuraavat
haitat [ks. Berg ja Gurdon]. Richard Buckminster Fullerin (1895-1983) mukaan teollisen kehityksen ydin on tuottaa enemmän aina vain vähemmällä (Nine Chains to the Moon, 1938). Nykyään
puhutaan (hieman liioitellen) talouden dematerialisaatiosta [ks. Broecker]. Voidaan myös kysyä,
onko meillä oikeutta kurjistaa kehittyvien maiden oloja käpertymällä ’kohtuuteen’.474
• Suhteellisesti mitattuna bruttokansantuote on irtautunut energian kulutuksesta, eli talous
kasvaa nopeammin kuin ihmisen ekologinen jalanjälki [jälkiteollisesta yhteiskunnasta, ks.
Daniel Bell].
• Kasvava vapaa-aika olisi mm. ongelmallinen sosiaaliturvan kannalta [ks. Giddens]. Työttömät eivät myöskään arvosta saamaansa vapaa-aikaa samalla tavalla kuin kohtuutalouden
kannattajat kuvittelevat [ks. Fisher ja Keynes]. On myös todennäköistä, että investoinnit
loppuisivat nollatalouskasvulla.
• Kiertotalous vähentää tuhlausta [ks. Simmel; Broecker] ja internetin mahdollistama jakamistalous tehostaa resurssien käyttöä [ks. Torvalds; kulutuksen rajoittamisesta, ks. Dunbar
ja Miller]. Toisaalta materian kierrätys kuluttaa myös energiaa, joka ei ole kierrätettävissä.
Ympäristön saastuminen on nykyään [vrt. Spencer ja Galton] merkki vähäisestä tai ainakin
muuhun kuin teknologiseen kehitykseen perustuvasta (ja siten kestämättömästä) talouskasvusta [ulkoishaitoista, ks. Fisher ja Keynes]. Talouskasvu luo myös varallisuutta, jolla huolehtia
mm. ympäristöstä [ks. Broecker]. Tällöin tarvitaan myös poliittista tahtoa, ja korruptoituneissa yksipuoluejärjestelmissä (kuten esim. Kiinassa ja Venäjällä) talouskasvu ei välttämättä näy
ympäristöpolitiikassa. Talouskasvu hidastaa myös ympäristön kantokyvylle ongelmallista väestönkasvua [ks. Condorcet; Malthus ja Ricardo; Borlaug]. Toisaalta esim. matkustaminen on yhä
ongelma [mutta ks. myös Edison].
• Koska länsimaissa suurkaupunkien ilman laatu on parantunut 1800-luvulta, kehittyvien
maiden vanhanaikaisen energiatalouden saastuttama sisäilma tappaa nykyään useita kertalukuja enemmän ihmisiä kuin läntisen maailman ulkoilmaan liittyvät ongelmat.
– Valkoisen, hyvin syöneen ympäristöaktivistin ongelmat painavat kuitenkin usein enemmän kuin miljoonien köyhien ihmisten ongelmat [ks. Borlaug].
• Matkustamiseen perustuva elämysteollisuus, so. turismi, on ympäristölle tuhoisaa [taudeista, ks. Fleming]. Ongelmana eivät ole vain liikkumisen tuottamat päästöt [ks. Broecker],
vaan myös kohteissa syntyvät haitat.
473 American
474 Tämän
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Teknologiaan perustuva kasvuteoria on sopusoinnussa institutionaalisen taloustieteen [ks. Veblen;
North] kanssa: tekijät kuten koulutus ja organisaatioiden [ks. Taylor] innovatiivisuus [ks. Schumpeter ja Hayek] vaikuttavat talouteen. Tiedon ja sen välittymisen merkitys oli jo tiedostettu [ks.
Marshall; Schumpeter ja Hayek; Simon ja Arrow], ja tietoyhteiskunta ja internet [ks. Daniel Bell]
kehittyivät. Nämä synnyttivät nk. uuden kasvuteorian [ks. Wolf ja Florida].
• Teknologista kehitystä estävät esim. levottomat yhteiskunnalliset olot ja kannustimien [ks.
Mill; Fisher ja Keynes; Buchanan] puute. Tarvitaan toimiva väkivaltamonopoli [ks. Weber]
ja omistusoikeus [ks. Black ja Watt; Bentham]. Eliitti voi jopa vastustaa kehitystä asemansa
menettämisen [eli luovan tuhon, ks. Schumpeter ja Hayek] pelossa [ks. North].
• Myös yleisemmän kulttuurin vaikutusta on tutkittu [ks. Landes]: instituutiot eivät ole
täysin erillään taustalla vaikuttavista arvoista [ks. Huntington ja Fukuyama; Sanderson].

9.83

Jacques Lucien Monod 1910 - 1976 ja François Jacob
1920 - 2013

Biologeja, jotka tarkensivat käsityksiä geenien [ks. Mendel; Morgan; Crick ja Watson] toiminnasta. Monod ja Jacob jakoivat vuoden 1965 lääketieteen Nobelin palkinnon André Lwoffin (19021994) kanssa. Myös Barbara McClintockin (1902-1992) 1940- ja 1950-luvuilla tehty työ sivuaa
aihetta; hän sai lääketieteen Nobelin palkinnon vasta vuonna 1983.
• Monod ja Jacob esittivät, että solut ovat laskennallisia yksikköjä, vaikka laskenta tapahtuukin biokemiallisilla ja biofysikaalisilla prosesseilla.
Monod kehitti nimeään kantavan empiirisen kaavan bakteeriviljelmien [sigmoidiselle, ks. Comte]
kasvulle (The growth of bacterial cultures, 1949475 ). Samalla hän jakoi kasvun eri vaiheisiin.
• Kaavan muoto oli sama kuin jo vuonna 1913 syntyneessä Michaelis–Menten-kinetiikassa,
joka puolestaan täydensi Henrin entsyymikineettistä työtä [ks. van’t Hof ja Arrhenius].
Yhdessä Arthur B. Pardeen (1921-2019) kanssa Jacob ja Monod esittivät, että proteiinien valmistusta varten tumassa oleva DNA:n ohje kopioituu lähetti-RNA (mRNA) –molekyyliin, joka välittää ohjeen tuman ulkopuoliseen sytoplasmaan (The genetic control and cytoplasmic expression of
’inducibility’ in the synthesis of β-galactosidase by E. coli, 1959476 ). Koska DNA:n kaksoiskierteen
ei näin tarvitse olla avoinna hitaan proteiinivalmistuksen aikana, vaara koodin vaurioitumisesta
vähenee.
• DNA:n luentaa RNA:ksi kutsutaan transkriptioksi. Sitä säätelevät proteiinit, transkriptiotekijät, siirtyvät solulimasta tumaan vain luennan ajaksi. Yksi syy tuman kehitykselle
on ollut väärään aikaan tapahtuvan transkription estäminen [nukleosomeista, ks. Crick ja
Watson].
Proteiinit valmistetaan ribosomaalisen RNA:n (rRNA) muodostamissa ribosomeissa [ks. Calvin
ja Mitchell], joissa siirtäjä-RNA (tRNA) liittää mRNA:n kodonit vastaaviin aminohappoihin.
Vuoden 2009 kemian Nobelin palkinto liittyi ribosomin toiminnan selvittämiseen.
• Vuonna 1969 Curys Levinthal (1922-1990) laski, että kullakin aminohappoketjulla olisi aivan liian paljon erilaisia vaihtoehtoja (paikallisia energiaminimejä) laskostua kolmiulotteiseksi molekyyliksi (Levinthalin paradoksi). Christopher M. Dobson (s. 1949) osoitti, että
biologisesti tärkeät proteiinit ovat kuitenkin valikoituneet siten, että niiden laskostuminen
on hyvin yksikäsitteistä (Protein folding and misfolding, 2003477 ).
475 Annual
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Monod ja Jacob osoittivat, että osa geeneistä ohjaa toisten toimintaa (Genetic regulatory mechanisms in the synthesis of proteins, 1961478 ). Säätelygeenit tuottavat säätelyproteiineja, jotka
sitoutuvat säädeltävien geenien DNA:ssa tiettyyn kohtaan (engl. promoter). Tällä on merkitystä
sekä alkionkehityksessä että organismin toiminnan ohjauksessa [ks. Weismann; Morgan] oppimista myöten [ks. Kandel ja Tulving]. Lisäksi modulaariseen alkionkehitykseen [ks. Berg ja Gurdon] liittyen säätelygeenien mutaatiot tarjoavat nopeamman tavan evoluutiolle kuin proteiineja
tuottavien geenien mutaatiot. Asiaan liittyy myös epigenetiikka [ks. Wright, Fisher ja Haldane],
koska osalla säätelyä tuottavista proteiineista on oma periytymisen mekanisminsa [ks. Berg ja
Gurdon].
• Monod ja Jacob tutkivat Escherichia coli –bakteeria, joka pystyy hyödyntämään kahdenlaista sokeria, glukoosia ja laktoosia [ks. Sachs; Fischer]. Molemmilla on oma sulatusproteiini ja sitä tuottava geeni, ja jälkimmäisillä on vielä omat säätelygeeninsä. Riippuen siitä
kumpaa sokeria on enemmän tarjolla, oikea säätelygeeni aktivoi oman geeninsä.
• Säätelygeeni on usein lähellä kohdegeeniään, mutta ei aina (engl. long-range enhancer).
Jälkimmäisiä ei tunneta vielä kovin hyvin, ja niitä tutkii mm. Laura A. Lettice.
• Säätelygeenien vuoksi genomin kaikki bitit eivät ole samanarvoisia [ks. Shannon ja Wiener].
Nyt tiedetään, että geenien kyky solusäätelyyn on edellä esitettyä laajempi; puhutaan minigeeneistä ja niiden tuottamasta mini-RNA:sta jota eksosomit levittävät verenkierron mukana [ks.
Berg ja Gurdon]. Tämä ohjaus kohdistuu nimenomaan organismin reaaliaikaiseen toimintaan.
McClintock tutki kromosomeissa liikkuvia geenielementtejä, transposoneja (The origin and behavior of mutable loci in maize, 1950479 ). Tapahtuu mm. geenien tai niiden osien lisäyksiä ja poistoja
sekä kopiolukuvariaatioita (engl. copy number variations, CNV). Hyödylliset kopiot jäävät lajin
genomiin (engl. segmental duplication, SD). Aktiivisten geenien kohdalla syntyvä redundanssi
mahdollistaa funktion muutoksen [ks. Darwin] kopion kohdalla, ja näin syntyvät myös geeniperheet, so. toisistaan vain hieman poikkeavien geenien ryhmät. Säätelygeenien tavoin transposonit
(kuten myös retrovirukset, ks. alla) lienevät tärkeitä evoluution nopeuttajia.
• Susumu Ohno (1928-2000) korosti geenikopioitumisen merkitystä evoluutiolle (Evolution
by Gene Duplication, 1970).
• Värinäön evoluutio erilaisten tappisolujen ja opsiini-proteiinien avulla on esimerkki geeniperheestä [ks. Helmholtz]. Vastaavasti varhaista keratiinia tuottanut geeni kehittyi kopioitumisen kautta tuottamaan useata erilaista pinta- eli epiteelikudosta [ks. Charles Bell;
Helmholtz].
Eräiden transposonien toiminta muistuttaa retrovirusten toimintaa: ne kopioituvat ensin RNA:ksi
ja sitten takaisin DNA:ksi ennen kiinnittymistä uuteen paikkaan kromosomissa. Muutos RNA:sta
DNA:ksi vaatii käänteiskopioijaentsyymin [ks. Berg ja Gurdon], jota myös (aina RNA-pohjaiset)
retrovirukset (määritelmällisesti) hyödyntävät integroituessaan isäntäsolun genomiin.
• Retrovirukset hyödyntävät kasvi- ja eläinsolujen genomeja omiin tarkoitusperiinsä. Esim.
AIDSia aiheuttava HI-virus on retrovirus [ks. Fleming].
– Retrovirusten vuoksi myös eliöiden lajitason genomiin päätyy paljon vieraampaa koodia (endogeenisia retroviruksia) kuin mitä transposonit tuottavat. Osa tällaisesta koodista on ’kesytetty’, osa on jäänyt genomiin ’viraalisina fossiileina’, jotka mahdollistavat paleovirologian [ks. Berg ja Gurdon].
• Bakteriofagit [ks. Morgan] voivat integroitua isäntäbakteerin genomiin ilman käänteiskopiointia, koska ne ovat usein DNA-pohjaisia [ks. Beadle, Tatum ja Avery].
• Virukset voivat olla jatkoa elämän alun RNA-maailmalle [ks. Woese ja Margulis]. Toisen
teorian mukaan virukset ovat peräisin soluista. Kyse voisi olla joskus soluista karanneista
transposoneista, esim. suurista polintoneista. Toisaalta jotkut solut ovat myös saattaneet
’downshiftata’ radikaalisti.
478 Journal
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Monod tunnetaan tieteellisen maailmankuvan puolustuksesta Sattuma ja välttämättömyys (Le
Hasard et la Nécessité, 1970). Tieteellä on muukin kuin vain välineellinen arvonsa: ”Tiedemiesten velvollisuus on nykyään enemmän kuin koskaan ajatella tieteenalaansa nykyajan kulttuurin
kokonaisuuden puitteissa, jotta he voisivat rikastuttaa tätä ei vain teknisesti tärkeillä tiedoilla
vaan myös tieteestään syntyneillä ideoilla, joilla he voivat uskoa olevan merkitystä ihmiselle.” Monod määritteli eliöt ’esineinä joilla on projekti’ ja käytti termiä teleonomia [Aristoteleen] termin
’teleologia’ sijaan [ks. Dennett ja Millikan].
• Sanapari sattuma ja välttämättömyys kuvaa evoluutiota ja alkionkehitystä, jotka ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa [ks. Dawkins]. Edellinen on uutta luova ja ennustamaton,
jälkimmäinen (tilastollisesti) säilyttävä ja ennustettava prosessi. Luonnonvalinta perustuu
näihin molempiin, samoin kuin siihen liittyvän informaation syntykin.
Geeniperheet heijastavat mikroevoluution tapaa hyödyntää olemassa olevia geenejä uusien luomisessa. Jacob korosti, että myös makroevoluutio hyödyntää jo olemassa olevia rakenteita [ks.
Wright, Fisher ja Haldane], usein juuri säätelygeenejä muokkaamalla (Evolution and tinkering,
1977480 ). Tämä selittää eliöissä havaittua konvergenttia, joskus jopa ennustettavaa, evoluutiota.

9.84

Melvin Calvin 1911 - 1997 ja Peter Dennis Mitchell
1920 - 1992

Biokemistejä, jotka tutkivat aineenvaihdunnan [ks. Loewi] kannalta tärkeitä, energiaan liittyviä
prosesseja [ks. Wright, Fisher ja Haldane]. Calvin tutki solujen viherhiukkasissa tapahtuvaa fotosynteesiä [eli yhteyttämistä, ks. Priestley ja Ingenhousz; N. T. de Saussure; Fischer] ja Mitchell
mitokondrioissa tapahtuvaa soluhengitystä [ks. Lavoisier; Fischer]. Molemmat prosessit pumppaavat protoneja solukalvon läpi elektronien tarjoaman sähkövirran voimalla; puhutaan kemiosmoosista (engl. chemiosmosis) ja elektroninsiirtoketjusta (electron transport chain). Calvin sai
kemian Nobelin palkinnon vuonna 1961, Mitchell vuonna 1978.
Hyvin pienten soluorganellien tutkimus on vaatinut jatkuvaa instrumenttien kehittämistä.
• Albert Claude (1889-1983) jakoi vuoden 1974 lääketieteen Nobelin palkinnon George E.
Paladen (1912-2008) ja Christian de Duven (1917-2013) kanssa ribosomien [ks. Monod ja
Jacob] löytämisestä ja muistakin organellien tutkimuksista mm. elektronimikroskoopilla
[ks. Heisenberg ja Schrödinger]. De Duve löysi lysosomit, joita Golgin laite [ks. Cajal ja
Sherrington] tuottaa. Kyseessä oli ensimmäiset löydetyt kalvorakkulat (vesikkelit), joiden
muodostumisessa lipidit [ks. Sachs] ovat tärkeitä. Lysosomeja on kutsuttu solujen puhtaanapitolaitoksiksi ja sulatusjärjestelmiksi.
– Tässä yhteydessä selvisi myös endoplasmakalvoston [ks. Schleiden ja Schwann] luonne
ja merkitys solun aineiden kierrolle ja mm. ribosomien kiinnitykselle.
– Kalvorakkuloilla ja liposomeilla [ks. Woese ja Margulis] on yhteys solukalvoihin ja
siten mahdollisesti myös elämän syntyyn [ks. Lyell; Wright, Fisher ja Haldane, Woese
ja Margulis].
• Laserin [ks. Bardeen ja Townes] kehitys on mahdollistanut valomikroskoopillakin muutaman nanometrin erotuskyvyn, mikä on huima parannus aikaisemmasta n. 200 nm:stä [valon aallonpituuksista, ks. Young ja Fresnel]. Vuoden 2014 kemian Nobel myönnettiin tämän
alan tutkimukselle.
Eläminen ja kasvaminen vaatii energiaa, jota saadaan energiaa sidoksiinsa varastoivaa glukoosia ’polttamalla’ [ks. Lavoisier; Fischer]. Palaminen on happeen yhtymistä, ja puhutaan ylläpidollisesta (engl. maintenance) ja kasvullisesta (growth) hengityksestä (respiration). Molemmat
prosessit kuluttavat happea hiilidioksidia ja vettä tuottaen, ja lisäksi jälkimmäinen sitoo hiiltä organismiin. Omavaraiset eliöt [ks. Sachs], esim. kasvit, valmistavat glukoosia auringon valon
480 Science,
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avulla, ja toisenvaraiset eliöt syövät kasveja joko suoraan tai epäsuorasti ravintoketjun [ks. Linné;
Elton] välityksellä.
• Ilmakehässä on tuhansia kertoja enemmän happea kuin hiilidioksidia [ks. Fischer], joten
vaikka kaikki hiilidioksidin hiili sitoutuisi kasvillisuuteen, hapen osuus ei kasvaisi merkittävästi. Hiilidioksidista on ollut pulaakin (ks. alla).
• Kasvien oma soluhengitys muodostaa autotrofisen hengityksen RA . Kasvien heterotrofinen
hengitys RH syntyy niitä syövien toisenvaraisten eliöiden toimesta [ks. Camerarius ja Hales]. Loput kasvien hiilestä palaa kuoleman jälkeisessä hajoamisessa [fossiiliset polttoaineet
muodostavat selvimmän poikkeuksen, ks. Lyell].
– Kasvien fotosynteesituotannon (engl. primary productivity) nettoarvo NPP saadaan
kun bruttoarvosta GPP vähennetään RA . Koko ekosysteemin nettotuotto NEP=NPP-RH .
Vanhat ja huonosti hoidetut metsät saattavat vapauttaa enemmän hiilidioksidia kuin
ne sitovat. Nämä ovat relevantteja parametreja ilmastonmuutoksen tutkimuksessa [ks.
Broecker].
∗ Hiilitase on hiilivaraston hiilen määrän muutos aikayksikössä, tyypillisesti vuodessa. Metsien lisäksi valtameret [ks. Stommel] ovat tärkeitä hiilivarastoja.
– Puiden sekundaarisessa kasvussa syntyvä puusolokku on pääasiassa kuollutta ainesta
[ks. Camerarius ja Hales], eikä siten vaadi ylläpitoa eli soluhengitystä puun eläessä.
Useimmat solujen prosessit eivät kuitenkaan osaa hyödyntää sen paremmin valoa kuin glukoosiakaan suoraan. Siksi niiden avulla valmistetaan yleiskäyttöistä energiamolekyyliä, adenosiinitrifosfaattia (ATP). Tätä tapahtuu sekä fotosynteesin ensimmäisessä vaiheessa että soluhengityksessä,
vaikka edellinen vapauttaa happea ja jälkimmäinen kuluttaa sitä. Vasta fotosynteesin toinen vaihe tuottaa glukoosia, nyt ATP:tä kuluttaen (ks. alla). Fotosynteesi ja soluhengitys ovat redoxeli hapetus-pelkistysreaktioita [ks. Lewis ja Langmuir].
• Kasvit varastoivat glukoosia esim. tärkkelyksenä [ks. Sachs], joten ne voivat luoda ATP:tä
myös öisin ja talvisin.
Käymisen [eli fermentaation, ks. Lavoisier; Berzelius; Pasteur ja Koch] tutkimus edistyi jo ennen
kuin ATP löydettiin ja se osattiin liittää myös siihen. Pitkällisen fyysisen rasituksen vuoksi happivelkaiset eläimet luovat varaenergiaa maitohappokäymisellä [ks. Ötzi]. Ilmiöön liittyvää glykolyysiä eli glukoosin muuttamista pyruvaatiksi tutkinut Otto F. Meyerhof (1884-1951) sai vuoden
1922 lääketieteen Nobelin palkinnon. Maitohappokäymisessä pyruvaatti pelkistyy laktaateiksi
eli maitohapon anioneiksi, jotka osallistuvat vuonna 1929 löydettyyn maitohappokiertoon. Etenkin Efraim Racker (1913-1991) jatkoi tutkimuksia 1940- ja 50-luvuilla. Vaikka glykolyysi kuuluu
myös soluhengitykseen, käymisessä sen jälkeinen substraattitason fosforylaatio tekee prosessista
puhtaasti kemiallisen [ks. Fischer]. Sen sijaan hapetonkin soluhengitys hyödyntää elektroninsiirtoketjua ja on biokemiaa ja -fysiikkaa.
• Meyerhof jakoi palkinnon Archibald Hillin [ks. Loewi] kanssa.
• Maitohappokierrossa maksa muuttaa laktaattia takaisin pyruvaatiksi ja edelleen glukoosiksi. Puhutaan myös Corin syklistä löytäjien Carl Ferdinand Corin (1896-1984) ja Gerty
Corin (1896-1957) mukaan. He saivat vuoden 1947 lääketieteen Nobelin palkinnon mm.
diabetesta [ks. Loewi] tutkineen Bernardo Alberto Houssayn (1887-1971) kanssa.
• Maitohappokäymisessä ei muodostu hiilidioksidia. Alkoholikäymisessä pyruvaatti hajoaa
hiilidioksidiksi ja asetaldehydiksi, ja vasta jälkimmäinen pelkistyy etanoliksi. Arthur Harden (1865-1940) ja Hans von Euler-Chelpin (1873-1964) tutkivat alkoholikäymistä ja sen
vaatimia entsyymejä vuoden 1929 kemian Nobelin palkinnon edestä.
Karl Lohmann (1898-1978) oli yksi ATP:n löytäjistä (Über die Pyrophosphatfraktion im Muskel
(1929481 ). Vuonna 1939 Vladimir Engelhardt (1894-1984) osoitti, että lihaksien tehdessä työtä
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ATP hajoaa ADP:ksi (adenosiinidifosfaatti) ja epäorgaaniseksi fosfaatiksi (Pi ) energiaa vapauttaen. ATP:n energia siis sitoutuu sen fosfaattisidoksiin, minkä Fritz A. Lipmann (1899-1986)
osoitti artikkelissa Metabolic generation and utilization of phosphate bond energy (1941482 ). Lisäksi hän osoitti ATP:tä syntyvän mitokondrioissa. Lipmann sai vuoden 1953 Nobelin lääketieteen palkinnon.
• Esim. typen sitominen ilmasta hyödyntää ATP:n energiaa [ks. Sachs; Berg ja Gurdon].
• Yksi syy lihavuuteen [ks. Comte] voi olla mitokondrioiden alentunut toiminta.
Hapellisessa aineenvaihdunnassa glykolyysin jälkeen tärkeä tekijä on sitruunahappokierto (engl.
citric acid cycle, CAC), josta Albert Szent-Györgyi (1893-1986) löysi ensin fumaarihapon; hän
sai lääketieteen Nobelin palkinnon vuonna 1937. Hans Adolf Krebs (1900-1981) tutki (William
Arthur Johnsonin kanssa) tarkemmin itse kiertoa, so. ruoassa olevan hiilen muuttumista hiilidioksidiksi, vetyioneiksi ja elektroneiksi [ks. Loewi], kahden jälkimmäisen tuottaessa edelleen ATP:tä
(Metabolism of ketonic acids in animal tissues, 1937483 ). Hän jakoi vuoden 1953 Nobelin Lipmannin kanssa. Vuonna 1949 havaittiin, että em. vetyionit ja elektronit siirtyvät ATP-tuotantoon
koentsyymi NADH:n mukana.
• Sitruunahappokiertoa kutsutaan myös trikarboksyylihappo- eli TCA-kierroksi ja Krebsin
kierroksi.
Fotosynteesi, johon kasvien lisäksi kykenevät levät ja syanobakteerit, jakaantuu kahteen reaktioon. Niistä ensimmäinen vaatii valoa ja tuottaa ATP:tä elektroninsiirtoketjussa, ja toinen tuottaa hiilidioksidista hiilihydraatteja ’pimeänä reaktiona’. Robert Hill (1899-1991) määritteli (Fay
Bendallin kanssa) valoisan reaktion yleisilmeen vasta artikkelissa Function of the two cytochrome
components in chloroplasts: A working hypothesis (1960484 ). Sitä ennen Calvinin ryhmä selvitti
pimeän reaktion kemiaa; sekä Andrew A. Bensonilla (1917-2015) että James Alan Basshamilla
(1922-2012) oli työssä tärkeä rooli. Tuloksia julkaistiin mm. artikkelisarjassa The path of carbon
in photosynthesis485 .
• Aikaisemmin Hill oli osoittanut, että viherhiukkaset yhteyttivät myös kasveista erotettuna
(Oxygen produced by isolated chloroplasts, 1939486 ).
• Työssään Calvinin ryhmä (ja monet muut) hyödynsi radiohiiltä [ks. Rutherford].
Fotosynteesiä voidaan kuvata N-kaaviolla: aluksi auringonvalolla (680 nm) aktivoitu lehtivihreä
hajottaa vesimolekyylin (happea vapauttaen) ja antaa vedyltä viemälleen elektronille energiaa (ensimmäinen N-kirjaimen viiva ylös). Tämän jälkeen elektroni luovuttaa energiaansa elektroninsiirtoketjussa ATP:tä tuottaen (vinoviiva alas). Seuraavaksi tarvitaan lisää valoenergiaa
(700 nm), jolla aktivoitu lehtivihreä työntää (NADPH-välivaiheen kautta) uudelleen energisoidun elektronin (toinen viiva ylös) hiilidioksidiin pimeässä reaktiossa.
• Cornelis B. van Niel (1897-1985) oli jo päätellyt, että fotosynteesissä vapautuva happi
on peräisin vedestä, ei hiilidioksidista. Ruben, Randall, Kamen ja Hyde todistivat tämän
vuonna 1941. Vedyn erottaminen molekyylistä vaatii energiaa, ja aivan erityisesti veden
tapauksessa.
– Hiilidioksidin pelkistämiseen tarvittava vetyatomin elektroni voi tulla muistakin aineista [rikistä ja kemosynteesistä, ks. Fischer; Woese ja Margulis].
• Monimutkaisuuden taustalla on termodynamiikka: lehtivihreä joka kykenee sieppaamaan
elektronin vedestä ei itse pysty työntämään sitä hiilidioksidiin.
• Koska lehtivihreä absorboi punaista valoa (680 ja 700 nm), se näyttää vihreältä. Lehdet
heijastavat myös infrapuna-alueen säteilyä (engl. red edge).
482 Advances

in Enzymology and Related Subjects of Biochemistry, 1, 99-162, 1941
Biochemical Journal, 31, 645–60, 1937
484 Nature, 186, 136-137, 1960
485 esim. Science, 107, 476-480, 1948
486 Proceedings of the Royal Society B, 127, 192-210, 1939
483 The
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Myöhemmin kävi ilmi, että kasveilla kaikkein yleisin C3 -fotosynteesi operoi joskus vahingossa hiilidioksin sijaan happimolekyyleihin, mikä pakottaa fotorespiraatioon. Marshall D. Hatch (s. 1932)
ja Charles R. Slack (1937-2016) löysivät ongelman eräillä kasveilla korjaavan C4 -fotosynteesin
(Comparative studies on the activity of carboxylases and other enzymes in relation to the new
pathway of photosynthetic carbon dioxide fixation in tropical grasses, 1967487 ). Se on kehittynyt
useita kertoja evoluution aikana [konvergentista evoluutiosta, ks. Darwin; Gould]; maissi on yksi
esimerkki. Hiilidioksidin kasvua edistävää vaikutusta käytetään nykyäänkin kasvihuoneissa.
• Esim. nykyisen jääkauden lähestyessä, ilmakehän hiilidioksidin pudotessa vaarallisen alhaiselle tasolle, eräät kasvit kehittivät C4 -fotosynteesin. Jääkauden jälkeen globaalisti noussut
hiilidioksiditaso voi selittää maatalouden samanaikaista aloittamista eri puolilla maailmaa
[ks. Renfrew ja Knight].
• Vuoden 1988 Nobelin kemian palkinto meni yhteyttämistä edelleen tutkineille Hartmut
Michelille (s. 1948), Johan Deisenhoferille (s. 1943) ja Robert Huberille (s. 1937).
Mitchell tutki miten käymistä tehokkaampi soluhengitys tuottaa ATP:tä mitokondrioiden solukalvoilla (Coupling of phosphorylation to electron and hydrogen transfer by a chemi-osmotic type
of mechanism, 1961488 ). Soluhengityksessä oksidatiivinen (ei käymisen substraattitason) fosforylaatio täydentää em. glykolyysiä ja sitruunahappokiertoa. Näin soluhengityksen viimeisessä vaiheessa vedyn energiaa vapauttava palaminen vedeksi [ks. Volta] tapahtuu elektronisiirtoketjussa,
jossa elektronien liike pumppaa protoneja kalvon läpi. Syntyneen gradientin tuottama protonien
paluuvirta (kemiosmoosi) ATP-syntaasi –entsyymin läpi energisoi ATP:n luomista.
• Szent-Györgyi: ”Elämä on lepopaikkaa etsivä elektroni”
• Em. Racker osoitti Walther Stoeckeniuksen kanssa ATP-syntaasin merkityksen (Reconstitution of purple membrane vesicles catalyzing light-driven proton uptake and adenosine
triphosphate formation, 1974489 ).
• Vuoden 1997 kemian Nobelin palkinto liittyi myös soluhengitykseen.
Yhteyttämisen tavoin myös soluhengitys voi perustua hapen sijasta johonkin muuhun alkuaineeseen tai yhdisteeseen. Termi ’hapeton hengitys’ pitäisi varata näille prosesseille, eikä täysin erilaiselle käymisen kemialle. Elektronin vastaanottajaksi happi on kuitenkin erinomaisen tehokas
alkuaine.
Vaikka soluhengityksen ja fotosynteesin mekanismit ovat jo pääpiirteissään tunnettuja, niiden
evoluutiohistoria on vielä auki. Kyse on jo elämän synnyn [ks. Wright, Fisher ja Haldane; Kolmogorov ja Chaitin; Woese ja Margulis] tutkimuksesta. Lisäksi jotkut evoluution askeleet muuttavat ’pelin sääntöjä’, ja mitokondriolliset solut edustavat tällaista evoluution evoluutiota [ks.
Maynard Smith; Dawkins]. Halpa energia mahdollisti laajan genomin ja suuren solukoon. Tämä
johti ’predatoriseen’ elämään, solun ulkopuolisten ravinteiden ’nielemiseen’, mikä paransi energiataloutta entisestään. Mitokondriot mahdollistivat myös monisoluisten organismien synnyn [ks.
Lyell]: (1) niiden tarjoama lisäenergia antoi mahdollisuuden valmistaa solujen välisessä viestinnässä tarvittavia proteiineja, ja (2) niillä oli kyky tappaa muille soluille mahdollisesti vaarallinen
vioittunut isäntäsolu [ks. Woese ja Margulis]. Myöhempi adaptaatio oli nisäkkäiden ja lintujen
tasalämpöisyys: mitokondriot tuottavat myös lämpöä [ks. van’t Hoff ja Arrhenius; Gould].
• Viherhiukkaset ja mitokondriot ovat tumallisten [ks. Schleiden ja Schwann] solujen organelleja, jotka muista poiketen ovat alkujaan itsenäisiä bakteereja [ks. Fischer; Woese ja
Margulis]. Niiden oma DNA on selvin todiste tästä. Mitokondrioiden DNA:ta on hyödynnetty molekyylibiologiassa [ks. Wilson].
• Tumalliset solut voivat lisätä energiantuotantoaan mitokondrioita monistamalla; keskimäärin niitä on satoja. Vaikka merkittävä osa mitokondrioiden geeneistä on siirtynyt tumaan,
jäljelle jääneet mahdollistavat soluhengityksen nopean, ’voimalaitoskohtaisen’ vasteen. Jos

487 The

Biochemical Journal, 103, 660–665, 1967
191, 144-148, 1961
489 The Journal of biological chemistry, 249, 662-663, 1974
488 Nature,
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geenistöt pelaavat hyvin yhteen, soluhengitys on tehokasta ja rajoittaa myrkyllisten vapaiden radikaalien muodostumista [elävässä kudoksessa happea on mitättömän vähän ilmakehään verrattuna, ks. myös Hamilton ja Williams].
• Organellittomat bakteerit hengittävät ulkoisella solukalvollaan. Niillä solun koon kasvattaminen johtaa aina suurempaan energian kulutukseen. Bakteerien keskitetty genomi ei
myöskään voi kohdentaa ohjaustaan tiettyyn, korjausta vaativaan kohtaan solukalvolla.
Genomien suhteellinen lyhyys tumallisiin soluihin verrattuna johtuukin energiapulasta.
• Artikkelissa The microbial engines that drive Earth’s biogeochemical cycles (2008490 ) Paul
Falkowski (s. 1951) ym. esittivät, että evoluutio loi jo varhain metaboliset mekanismit,
jotka ovat laajasti yhteisiä kaikelle elämälle maapallolla (engl. core planetary gene set).

9.85

Noam Chomsky 1928 -

Kielitieteilijä, joka korosti ihmismielen erityistä kykyä generoida hyviä lauseista. Chomskylle syntaksi oli tärkeämpää kuin morfologia ja fonologia [kieliopin jaottelusta, ks. Saussure], ja kielioppi
tärkeämpää kuin semantiikka, pragmatiikka ja esim. leksikko. Chomskyn teoriat ovat kohdanneet
kasvavaa vastustusta [ks. Austin ja Grice; Jackendoff ja Pinker].
• Chomsky sai vaikutteita New Look –psykologiasta [ks. Sellars].
• Chomsky tunnetaan myös radikaaleista, jopa järjettömistä, poliittisista ajatuksistaan. Hän
puolusti mm. punakhmerien johtajaa Pol Potia, ja oli Irakin puolella sen hyökätessä Kuwaitiin ja serbien puolella näiden hyökätessä Kosovoon [ks. Popper].
Fonologiassa Nikolai S. Trubetzkoy (1890-1938) määritteli foneemin modernilla tavalla (Grundzüge der Phonologie, postuumisti 1939). Kielikohtaiset foneemit ovat puheäänteitä [fonetiikasta, ks.
Broca ja Wernicke] abstraktimpia, segmentaalisia eli pienimpiä morfeemeja toisistaan erottavia
äänteitä. Esim. englannissa äänteet [b] ja [p] vastaavat foneemeja /b/ ja /p/ (’tab’ ja ’tap’ ovat
eri asioita). Toisaalta vaikka sanan ’pin’ p-äänne [pʰ] poikkeaa sanan ’spin’ p:stä, sillä ei ole omaa
foneemia: allofonien [p] ja [pʰ] ero ei vaikuta merkityksiin. Kieltä oppiessaan lapsi alkaa kuulla
puhetta foneemeina äänteiden sijaan, ja vasta tämä mahdollistaa sanojen hahmottamisen.
• Trubetzkoy kuului Jacobsonin piiriin [ks. Bahtin ja Jacobson].
• Merkintöjä [äänne] ja /foneemi/ vastaa kirjoituksessa <grafeemi> [ks. Hammurabi]. Kirjoituksessa allofoneja vastaa allografit [isot ja pienet kirjaimet, ks. Beda].
• Japanissa äänteet [ɾ] ja [l] vastaavat samaa foneemia /r/. Ne eroavat siis foneettisesti mutta
eivät foneemisesti.
Fonetiikassa Tsutomu Chiba ja Masato Kajiyama vertasivat röntgenkuvatun [ks. Röntgen] ääntöväylän toimintaa syntyneiden vokaalien akustiikkaan (The Vowel: Its Nature and Structure,
1942). Gunnar Fantin (1919-2009) jatkoi tästä teoksessa Acoustic Theory of Speech Production
(1960). Tuloksena saatu äänilähde-suodatin (engl. source-filter) teoria pystyy selittämään äänteiden syntyä. Perussävelen F0 ja sen yläsävelten [ks. Pythagoras; Fourier] muodostama spektri
muuttaa muotoaan ääntöväylän siirtovaikutuksessa: resonanssi synnyttää äännekohtaisia spektrin voimistumisia, formantteja.
• Esim. kaksi ensimmäistä formanttia, F1 ja F2, riittää erottelemaan vokaalit toisistaan.
Konsonantit ovat monimutkaisempia.
• Fant tutki myös puhesynteesiä (engl. speech synthesis).
Joseph Greenbergin (1915-2001) kielitypologinen tutkimus maailman kielten universaaleista ominaisuuksista ei vaikuttanut Chomskyn projektiin [aikaisemmasta vertailevasta kielitieteestä, ks.
Leibniz; Rask, Grimm ja Bopp]. Greenbergin universaalit ovat, pienin tarkistuksin, yhä hyväksyttyjä, vaikka hänen pyrkimyksensä kohti yhtä kieliperhettä [ks. Boas ja Landtman] oli ongelmallinen. Greenbergin artikkeleita 1950-luvulta alkaen on kerätty teokseen On Language: Selected
Writings of Joseph H. Greenberg (1990).
490 Science,
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• Alfredo Trombetti (1866-1929) oli esittänyt, että kaikki maailman kielet ovat kehittyneet
yhdestä alkukielestä (L’unità d’origine del linguaggio, 1905).
• 1950-luvulla Morris Swadesh (1909-1967) kehitti leksikostatistiikkaa ja glottokronologiaa
arvioidakseen nykyisten kielten oletetun yhteisen esi-isän ominaisuuksia ja valtakautta.
Tässä ongelmat ovat paljon suurempia kuin molekyylikellossa [ks. Pauling].
Chomsky esitti generatiivisen kielioppinsa teoksessa Syntactic Structures (1957). Teoria kävi läpi
useita erilaisia ’standarditeorian’ vaiheita aina PPT:hen asti (engl. Principles and Parameters
Theory; Lectures on Government and Binding, 1981). Viimeisin, minimalistinen teoria, poikkeaa
jo selvemmin aikaisemmista (The Minimalist Program, 1995).
• Chomskyn standarditeoria esitettiin teoksessa Aspects of the Theory of Syntax (1965),
sen laajennettu versio teoksessa Studies on Semantics in Generative Grammar (1972) ja
korjattu versio teoksessa Reflections on Language (1975).
Kaikkia teorian versioita yhdistää kolme perusoletusta: (1) Kielitieteilijät tutkivat aivojen toimintaa. (2) Kielen produktiivisuus [ks. Herder ja Humboldt; Frege] selittyy säännöillä, joiden avulla
voidaan ymmärtää ja luoda (’generoida’) myös ennen lausumattomia lauseita. (3) Ihmisen kyky oppia kieli on kognitiivinen erityiskyky. Oletukset tukivat kehittymässä olleita kognitiivisia
tieteitä [ks. Sellars] behaviorismia [ks. Watson] vastaan.
• Yhtenä käänteenä behaviorismin suosiossa pidetään Chomskyn arvostelua (Review of ”Verbal Behaviour”, 1959491 ) Skinnerin [ks. Watson] teoksesta [mutta ks. myös Sellars].
• Osa behavioristeistakin oli alkanut epäillä alansa perusoletuksia [esim. Lashleystä, ks. Turing].
Chomskyn teorioilla on myös ongelmansa. Vaikka termi ’ärsykkeen köyhyys’ (engl. poverty of
the stimulus) on myöhempää perua, Chomsky perusteli sillä teoriansa raskautta jo em. vuoden
1965 teoksessa. Taustalla oli hänen itsensä laatima formaalien kielten hierarkia niiden vaatiman
kieliopin laskennallisen raskauden perusteella (Three models for the description of language,
1956492 ). Luonnollinen kieli sijoittui järjestelmässä raskaimpien joukkoon.
• Kielten hierarkialla oli merkitystä tietojenkäsittelyssä, esim. ohjelmointikielten luomisessa
ja NLP:ssä (engl. Natural Language Processing). Eläinten kommunikaation ja ihmiskielen
analyysissä sillä on lähinnä heuristinen arvo, minkä myös Chomsky myönsi. Biologia on
’sotkuisempaa’ ja esim. muistikapasiteetin riittämättömyyttä ei hierarkiassa voi huomioida.
Chomsky keskittyi teoreettiseen kielelliseen kompetenssiin kielen käytön sijaan [vrt. Austin ja
Grice]. Syntaksissa hän erotti konkreettisen pintarakenteen ja abstraktin, universaalin syvärakenteen: kielioppi on generatiivisuuden lisäksi myös transformatiivista, ja juuri tämä teki kielestä kognitiivisesti raskasta. Puhutaan jopa ’universaalista kieliopista’ (engl. Universal Grammar,
UG). Chomskyn vuoden 1970 leksikaalinen hypoteesi erotti luovan lauseiden syntaksin morfologiasta, jonka olettiin perustuvan idiosynkraattiseen eli ei-luovaan leksikkoon. Fonologisia sääntöjä
Chomsky etsi Morris Hallen (1923-2018) kanssa kehitetyssä SPE-teoriassa (The Sound Patterns
of English, 1968).
• Vastaavasti Robert B. Lees (1922-1996) piti morfologiaa syntaksin sivujuonteena, ja esim.
Halle kehitti samantyyppistä teoriaa (engl. distributed morphology).
• SPE toimi pohjana monelle myöhemmälle fonologiselle teorialle, osittain myös optimaalisuusteorialle (OT).
Nykyään monet kielitieteilijät [ks. Jackendoff ja Pinker] ja filosofit [ks. Dennett ja Millikan]
eivät pidä kieltä samalla tavalla kognitiivisesti vaativana ilmiönä. Tämä perustuu siihen että
semantiikan, pragmatiikan ja leksikon merkitystä korostetaan merkittävästi enemmän.
491 Language,
492 I.R.E.

35, 26-58, 1959
Transactions on information theory, IT-2, 113-124, 1956
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Chomsky jakoi kielikyvyn kahteen osaan: (1) ominaisuuksiin jotka on vain ihmisellä ja kuuluvat
vain kieleen ja (2) ominaisuuksiin jotka eivät rajoitu vain kieleen ja/tai eivät ole vain ihmiselle
ominaisia. Minimalistisessa teoriassa edelliseen ei kuulu muuta kuin rekursio.
• Minimaalisuus viittaa myös perusoperaation (engl. merge) yksikertaisuuteen esim. unifikaatioon [ks. Jackendoff ja Pinker] verrattuna.
Kriitikoiden mielestä (sinällään toivottavaaa) kieliopin yksinkertaistamista ei kuitenkaan saa tehdä teorian selitysvoiman kustannuksella, varsinkaan jos tulokset eivät ole yhteensopivia empiiristen havaintojen kanssa ja yksinkertaisuuskin saavutetaan jättämällä tärkeitä kieliopin alueita
huomiotta.
• Jackendoff ja Pinker vastasivat yhdessä Chomskyn ja kollegoiden artikkelissa The faculty
of language: what is it, who has it, and how did it evolve? (2002493 ) esitettyihin väitteisiin.
• Universaalin kieliopin hylkääminen ei ole ristiriidassa sen kanssa, että kielen oppimisella on myös biologista tukea (oikeastaan päinvastoin). Suurin osa kielitieteilijöistä tukee
koevolutiivisia [ks. Boyd ja Richerson] malleja.
Chomsky piti kieltä matemaattisesti täydellisenä ajattelun eli ’sisäisen puheen’ välineenä (Language and Mind, 1968). Kommunikaatioon sitä voi hyödyntää vain spandrillina [ks. Gould; vrt.
Dennett ja Millikan]. Kieli ja älykäs ihmisen kehittyivät vasta noin 35 000 vuotta sitten [ks.
Thomsen; Renfrew ja Knight]. Vaikka kielen vaikutus älykkyyteen on myös todistettu, useimmat mieltävät esim. simpanssin ja bonobon omalla tavallaan älykkäiksi lajeiksi [ks. Goodall ja
de Waal].
• Ajattelun pitäminen sisäistettynä kielenä oli tyypillistä monille filosofeille [ks. Quine; Sellars], toisten pitäessä kieltä ’ulkoistettuna’ ajatteluna [ks. Austin ja Grice]. Kumpikaan
näkemys ei liene riittävä [ks. Dennett ja Millikan].
• Chomskyn mukaan kieli soveltuu kommunikointiin samalla tavalla kuin kaikki muukin mitä
ihminen tekee, esim. kävelytyyli [kehonkielestä, ks. Broca ja Wernicke; Ekman], vaatteet
tai kampaus (siis ei kovin hyvin).
• Todennäköisemmin kieli on syntynyt asteittaisen kehityksen kautta ehkä noin kahden miljoonan vuoden aikana [ks. Maynard Smith; Renfrew ja Knight; Dunbar ja Miller; Jackendoff
ja Pinker].
• 1800-luvun lopulla monissa länsimaissa kuuroilta lapsilta estettiin viittomakielen käyttö.
Kun kielelliset taidot jäivät vajavaisiksi [herkkyyskausista, ks. Lorenz ja Tinbergen], kuurojen suhteellinen koulutustaso laski 1900-luvulla494 .
Charles F. Hockett (1916-2000) esitti, että vain ihmisellä on kyky (engl. displacement) kommunikoida ajallisesti tai paikallisesti poissaolevista olioista ja ilmiöistä (The origin of speech, 1960495 ).
Esim. mehiläisten viestintä ei geneettisesti ohjattuna kumoa väitettä [ks. Lorenz ja Tinbergen].
Vaikka yksisoluiset eliöt, kasvit sekä hyönteiset ja muut eläimet välittävät informaatiota, ilmiöitä
ei voi tutkia kielitieteen [tai edes informaatiotieteen, ks. Shannon ja Wiener] metodeilla. Protokielet ovat kuitenkin tärkeitä tutkittaessa kielikyvyn syntyä [ks. Maynard Smith].
• Muita lajeja ei pidetä ei-kielellisenä sen takia etteivät ne osaa puhua, ovathan ihmisen
viittomakielet [ks. Locke; Broca ja Wernicke] täysimittaisia kieliä [ks. Maynard Smith].
Periaatteessa esim. kemiallisesta viestinnästä voisi kehittyä kieli.
• Esikielellistä bio- ja zoosemiotiikkaa [ks. Peirce] kehitti mm. Thomas Sebeok (1920-2001).

493 Science,

298, 1569-1579, 2002
(1989)
495 Scientific American, 203, 89–97, 1960
494 Sacks
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Monroe Curtis Beardsley 1915 - 1985

Taiteen ja esteettisen arvon [ks. Hume; Kant; Hegel; Collingwood; Dewey] filosofi. Beardsleylle
estetiikka merkitsi kritiikin filosofiaa eli metakritiikkiä, johon kuului taideteosten arvottamista, tulkintaa ja kuvailua; pääteos Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism (1958).
Myöhempiä julkaisuja on koottu teokseen The Aesthetic Point of View (1982).
• Vertailevan kirjallisuustieteen [ks. Herder ja Humboldt] puolella kuuluisaksi oli tullut Eric
Auerbachin (1892-1957) Mimesis (1946).
Beardsley yhdisti taiteen ja esteettisen arvon toisiinsa. Vaikka esteettisiä elämyksiä saadaan
taiteen lisäksi myös mm. luonnosta, tieteestä tai jopa urheilusta, vain taideteokset ”on tehty
suomaan tilaisuuksia esteettiseen elämykseen”. Teoksella voi toki olla muitakin arvoja, esim.
tiedollinen (auttaessaan ymmärtämään yleisinhimillisiä ongelmia) tai moraalinen (kiinnittäessä
huomion yhteiskunnallisiin epäkohtiin) arvo, mutta nämä eivät yksinään tee taidetta; tieteellinen artikkeli tai poliittinen puhe ymmärretäänkin harvemmin taiteeksi. Esteettisen elämyksen
korostamisesta huolimatta Beardsley ei kuitenkaan ollut taidetta taiteen vuoksi –teoreetikko [ks.
Hegel]. Esteettinen elämys ei myöskään rajoitu vain johonkin miellyttävään, esim. kauniiseen [ks.
Aristoteles; Tuomas; Dutton ja Boyd].
• Esteettisellä elämys voi ”laukaista sielullisia jännitteitä, tyynnyttää tuhoamisyllykkeitä ja
tarjota vaarattoman tavan kokea jännitystä; se voi ratkaista sisäisiä ristiriitoja ja selkiyttää mieltä, niin että myös ulkoiset ongelmat tuntuvat vähemmän sekavilta. Se jalostaa
havainto- ja erottelukykyä ja saattaa näin olla avuksi esim. ihmissuhteissa; samaan suuntaan vie mielikuvituksen kehittyminen ja rutiinien rikkominen. Se pitää yllä mielenterveyttä (mistä epäsuorana todisteena on konserttien suosio sodan aikana) ja yhdistää ihmisiä
samanlaisen kokemuksen kautta. Lopuksi se tarjoaa ihanteen ihmiselämälle496 ”.
Kauneuden kriteerit olivat kohteen ja sen tuottaman esteettisen elämyksen yhtenäisyys, kompleksisuus ja intensiivisyys. Esteettisten arvojen lisäksi Beardsley kiinnitti huomiota taideteosten
kuvaukseen ja tulkintaan. Yhdessä William K. Wimsatt Jr:n (1907-1975) kanssa käynnistetyssä uuskritiikissä [ks. Bahtin ja Jacobson] taiteilijan intentio ei ole olennaista (The intentional
fallacy, 1946497 ). Näin teosten lähiluku (engl. close reading) tuottaa useita erilaisia mutta yhtä
oikeita tulkintoja.
• Tulkinta on teoksen teemojen ja mahdollisten teesien selvittämistä, muun kuuluessa kuvailuun. Vaikka muoto (suurten osien struktuuri ja pienten osien tekstuuri) ja sisältö ovat
erillisiä, ne ovat myös toisiinsa sidottuja.
• Wimsatt ja Beardsley eivät arvostaneet esteettisiä elämyksiä karkeampia tunne-elämyksiä
(The affective fallacy, 1949498 ). Ekspressioteoria, jonka mukaan taide kommunikoi tunteita,
ei ollut enää muodissa [ks. Nietzsche; Collingwood].
• Myöhempi diskurssianalyysi liittyy lähilukuun [ks. Foucault ja Derrida].
Aistimukset, tunteet ja merkitykset olivat kaikki jo mukana taidetta selitettäessä [ks. Dutton ja
Boyd]. hahmopsykologia [ks. James; Lewin ja Heider] korosti aistimuksia; mm. Rudolph Arnheimin (1904-2007) Art and Visual Perception (1954). Teoksesssa Conflict, Arousal and Curiosity
(1960) Daniel E. Berlyne (1924-1976) korosti (kognitiivisia) tunteita. Moderni taide korosti nimenomaan tietoisten merkitysten, jopa ideologian, tärkeyttä.
• Berlynen varhaisempi artikkeli uteliaisuudesta [ks. Maslow] oli Interest as a psychological
concept (1949499 ). Hänelle uteliaisuus syntyy uudenlaisten, monimutkaisten ja epämääräisten ulkoisten signaalien seurauksena [ks. Posner]. Toisaalla epäiltiin liian monimutkaisten
ja vaikeiden ärsykkeiden kykyä vaikuttaa organismeihin [ks. Lewin ja Heider].
496 lainaus

teoksesta Vuorinen (1993)
Review, 54, 468-488, 1946
498 Sewanee Review, 57, 31-55, 1949
499 British Journal of Psychology, 39, 184-195, 1949
497 Sewanee
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Modernia taidetta [ks. Joyce] oli jo vierastettu [ks. Dewey; Boas ja Landtman]. Installaatiot ovat
kokonaistaideteos-ajattelun [ks. Nietzsche] jatkumoa. Performanssit, jotka syntyivät 1950-luvun
’happeningeistä’ [ks. myös Aristippos ja Diogenes], ovat saaneet radikaaleja muotoja [ks. Hirsi
Ali]. Syntyi myös käsitetaidetta [ks. Foucault ja Derrida].
• Yhteisötaiteessa (engl. community art) on Valituskuoron kaltaisia hyviäkin ideoita.
• Myös urheiluun [ks. Elias; Leslie ja Baron-Cohen] liittyy estetiikkaa [ks. Dutton ja Boyd].

9.87

Charles Percy Snow 1905 - 1980

Kirjailija ja (alkujaan) kemisti, joka tunnetaan Rede-luentoihin perustuvasta julkaisusta Kaksi kulttuuria (The Two Cultures and the Scientific Revolution, 1959; The Two Cultures, and a
Second Look, 1963). Snow pahoittelee humanismin (renessanssi) ja luonnontieteen (uusi aika)
välille syntynyttä vastakkainasettelua, maailman jakoa ’kahteen kulttuuriin’ [ks. Dilthey ja Windelband; Collingwood; von Wright]. Hänen aikanaan luonnontieteet olivat alakynnessä vahvaan
humanistiseen traditioon nähden.
• Luonnontieteitä vastustivat sekä romanttinen [ks. Schlegel ja Schelling] että ’kriittinen’ [ks.
Marcuse] filosofia
John Brockmanin (s. 1941) mukaan kolmas kulttuuri löytyy nimenomaan luonnontieteilijöiltä
(The Third Culture: Beyond the Scientific Revolution, 1996). Tiede ei ole syypää maailman ongelmiin, päin vastoin se etsii vastauksia niihin [ks. Solow]. Tiede ei tuhoa sen paremmin ihmisten
moraalista selkärankaa kuin taiteitakaan, eikä se riisu luonnonilmiöitä niiden kauneudesta. Näitä
romantiikan ajalta peräisin olevia väitteitä on toistanut mm. Brian Appleyard (Understanding
the Present: Science and the Soul of Modern Man, 1992). Todellisuudessa tietämyksemme luonnosta on tehnyt siitä paljon rikkaamman ajattelun ja elämysten lähteen kuin menneiden aikojen
ihmiskeskeiset myytit koskaan.
• Kolmas kulttuuri edustaa ’luonnontieteellistä humanismia’, jossa ihmisen poikkeuksellista
asemaa eliökunnassa selitetään myös luonnontieteisiin tukeutuen.
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Luku 10

Postmoderni aika 1960-1990
1960-luvulta alkaen globalisoituminen johti valtioiden rajat ylittävien instituutioiden merkityksen
kasvuun. Kansallisvaltiot olivat vahvimmillaan juuri uutena aikana, ja niitä nyt kohdannut muutos oli merkittävä. Kulttuurin samalla sirpaloituessa valtioiden valtaa alkoivat nakertaa myös
erilaiset kansalaisjärjestöt ja yhden asian liikkeet. Seuraukset olivat pääsääntöisesti positiivisia,
mutta poliittisesti korrektien mielipiteiden ja tieteen sekoittaminen johti myös nk. postmoderniin tieteen ’kritiikkiin’. Tästä tulee myös aikakauden nimitys; puhutaan myös postmodernista
taiteesta.
Fysiikan standardimalli kehittyi tasolle, josta näyttää olevan vaikea - vaikka ei varmastikaan
mahdotonta - päästä eteenpäin. Geofysiikassa laattatektoniikka loi kehysteorian monien ilmiöiden
tutkimukselle ja selitykselle. Merkittävintä oli ehkä kuitenkin biologiassa tapahtuneet muutokset,
jotka vaikuttivat ihmisenkin tutkimukseen: myös aivot ovat evoluution tulosta.
Berliinin muurin rakentaminen 1961 osoitti Euroopan elävän vielä kylmän sodan kautta. Kiinassa
60-luvun lopulla alkanut Kulttuurivallankumous oli uusi tuhoisa sosiaaliteknologinen kokeilu.
Kehitys johti kuitenkin vähitellen näkemykseen lännen hyvinvoinnin eduista.

10.1

Louis (1903-1972) ja Mary (1913-1996) sekä Richard
(1944-2022) ja Meave (1942-) Leakey

Ihmislajin syntyä [ks. Darwin; Metšnikov ja Ehrlich; Pauling; Wilson] tutkineita (paleo)antropologeja; Louis ja Mary olivat aviopari, Richard heidän poikansa ja Meave tämän vaimo (jälkimmäisten tytär Louise on jatkanut alalla). Fossiililöydöt ovat osoittaneet, että kehityksensä aikana
aivojemme [ks. Penfield ja Sperry] koko kaksinkertaistui, ja kasvu oli erityisen nopeaa juuri modernin ihmisen aikana. Harry J. Jerison osoitti, että aivomme ovat yhdeksän kertaa suuremmat
kuin kokoiseltamme nisäkkäältä odottaisi (Evolution of the Brain and Intelligence, 1973). Tällä
on vaikutusta myös älykkyyteen [ks. Piaget; Drake; Gould].
• Vuonna 1959 Mary löysi vankka-apinaihmisen (Paranthropus boisei), jonka hampaan Louis oli löytänyt jo 1955. Vuonna 1959 Louis löysi ja nimesi käteväihmisen (Homo habilis).
Vuonna 1967 Richard löysi (silloin) vanhimmat tunnetut nykyihmisen fossiilit, ja vuonna
1971 lajin joka tunnetaan nykyään afrikanihmisenä (Homo ergaster). Vuonna 1978 Mary löysi afarinapinaihmisen (Australopithecus afarensis) jalanjälkiä. Vuonna 2001 Maeve
kuvasi kenianesi-ihmisen (Kenyanthropus platyops). Usein näitä puutteellisia ensimmäisiä
löytöjä tärkeämpiä ovat lajien täydellisimmät fossiilit, joita perhe löysi myös lukuisia.
• Monet löydetyt fossiilit kuuluvat sukupuuttoon kuolleille sivuhaaroille, joita on elänyt esiisiemme rinnalla samanaikaisesti useita. Samaan aikaan eläneet lähisukulaislajit ovat myös
sekoittuneet keskenään: lajiutuminen tapahtuu usein vähitellen miljoonien vuosien aikana
[ks. Wright, Fisher ja Haldane]. Alla olevat mvs-arviot ovat tästäkin syystä vain suuntaa
antavia.
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Kädelliset nisäkkäät [ks. Linné] kehittyivät Afrikassa 70 miljoonaa vuotta sitten [mvs, ks. Lyell].
Maapallon ilmasto alkoi kylmetä 52 mvs [jääkausista, ks. Agassiz ja Croll; Morgan ja McKenzie],
ja 40 mvs Etelä-Amerikan manner irtautui Afrikasta [ks. Wegener ja Holmes; Morgan ja McKenzie]. Kädellisiin kuuluvia apinoita (engl. monkey) löytyy nykyäänkin molemmilta mantereilta. Ne liikkuvat neljällä jalalla puiden oksilla ja käyttävät häntää tasapainoelimenä. Noin 33 mvs
kylmenemisen aiheuttama sukupuuttoaalto [ks. Alvarez] saattoi vaikuttaa myös Afrikassa.
• Suurin tunnettu maapallon supertulivuoripurkaus (tai sarja sellaisia) on paikallistettu La
Garita –kalderaan (Colorado, USA) noin 28-26 mvs [ks. Alvarez].
Ihmisapinat (Hominoidea, engl. ape) kehittyivät Afrikan itäapinoista 25 miljoonaa vuotta sitten.
18-15 mvs elänyt Proconsul-suku oli vielä nelijalkainen puueläjä, mutta sillä ei enää ollut häntää, ja aivot olivat jo suuremmat kuin apinoilla. Sen jälkeläisiä muutti Eurooppaan ja Aasiaan,
jossa gibboneihin johtava haara eriytyi ehkä 18 mvs; jäljelle jäivät isoihmisapinat (Hominidae).
Orankien haaran eriytyessä 16 mvs jäljelle jäi afrikanihmisapinat (Homininae). Nimi johtuu siitä,
että 14 mvs ilmaston kylmeneminen kiihtyi, ja 12 mvs elänyt Dryopithecus-suku palasi Afrikkaan. Koska jo hännätön oksilla liikkuminen johtaa jalkojen ja käsien erikoistumiseen, kehitys vei
vähitellen myös alas puista. Gorillan esi-isät erosivat linjasta 9 mvs ja simpanssien esi-isät 6 mvs
[oikeammat arvot lienevät vanhempia, ks. Goodall ja de Waal]. On epäilty, että nykyiset simpanssit ovat kehittyneet itseään ihmismäisemmästä muodosta. Simpanssin eriytymisen jälkeen
jäljelle jäivät apinaihmiset, joista nykyihminenkin kehittyi.
• Vain hännättömät ihmisapinat roikkuvat puiden oksista käsiensä varassa. Kyky mahdollistaa sekä oksien päissä oleviin hedelmiin ylettymisen että nopean liikkumisen oksia pitkin
(engl. brachiation).
• Välimeri, joka oli aito sisämeri, kuivui 12 mvs. Atlantin vedet purkautuivat alueelle vasta 5 mvs. Koska yhä vieläkin Välimerestä haihtuu vettä enemmän kuin alueen joet sitä
täyttävät, se on Atlantilta tulevan veden varassa.
Afrikan sademetsät alkoivat korvautua avoimilla savanneilla 7 mvs, jolloin esi-isämme olivat jo
osittain kaksijalkaisia. Pystyasennon kehittymiselle on erilaisia teorioita, ja käsien vapautumisella saattaa olla jotain tekemistä asian kanssa. Suvusta Sahelanthropus löytyy (mahdollisesti)
nykyihmisen linjaan kuuluva laji, sahelinapinaihminen (Sahelanthropus tchadensis, 6 mvs). Ardipithecus-suku saattoi olla seuraava vaihe. Noin 3,4 mvs elänyt kenianesi-ihminen (Kenyanthropus platyops) on ainakin Leakeyn perheen mukaan ihmisen esi-isä. Monia muita lajeja vaikutti
samanaikaisesti.
• Pystyasento on tehokkaampaa kuin rystysiä hyödyntävä lähes nelijalkainen liikkuminen,
ja myös tarve nähdä kauas avoimella savannilla on voinut vaikuttaa. Lisäksi pystyasento
vähentää auringolle alttiina olevaa ruumiinpintaa. Käsillä ja hyvin alkeellisilla työkaluilla
on ehkä tehostettu hyönteisruoan keräämistä. Lihansyönti alkoi paljon myöhemmin (ks.
alla).
• Kahdella jalalla käveleminen vaati lantioon muutoksia, jotka vaikeuttivat synnytystä jo
tässä vaiheessa. Aivojen kasvu pahensi tilannetta (ks. alla).
• Erään teorian mukaan ihmisaivojen evoluutio loppui ’big brain’ –geenien syntyyn pian
simpansseista eroamisen jälkeen, ja myöhempi älykkyyden kasvu olisi näin pelkkää aivojen itseorganisoitumista [ks. Kolmogorov ja Chaitin]. On kuitenkin todisteita spesifisistä
ihmisaivoja rakentavista geeneistä [ks. Wilson].
Nykyinen jääkausi alkoi 2,6 miljoonaa vuotta sitten. Jäätiköitymisten aikaiset nopeat ilmastonvaihtelut [ks. Wegener ja Holmes] selittävät usean nisäkäslajin aivojen kasvun [ks. Drake]. Martin
H. Trauth ja Mark A. Maslin ovat määritelleet jaksot noin 2,6, 1,8 ja 1,0 miljoonaa vuotta sitten
erityisen epävakaiksi.
• Itä-Afrikan hautavajoaman [ks. Morgan ja McKenzie] järvet saattoivat olla erityisen herkkiä pienille muutoksille ilmastossa. Trauth ja Maslin työtovereineen käsittelevät asiaa artikkelissa Human evolution in a variable environment: the amplifier lakes of Eastern Africa
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(20101 ).
• Yellowstonen supertulivuori [ks. Alvarez] purkautui 2,1 ja 1,3 miljoonaa vuotta sekä 631
000 vuotta sitten. Näistä viimeisintä (VEI 8) edelsi vielä Long Valleyn purkaus 760 000
vuotta sitten (VEI 7).
Esi-isiään suurempiaivoinen Homo-suku syntyi, ensimmäisenä turkananihminen (Homo rudolfensis) 2,5–1,8 mvs. Urokset olivat naaraita kookkaampia (sukupuolidimorfismi). Vierinkivikulttuuri
eli Olduvain kulttuuri 2,5-1,2 miljoonaa vuotta sitten kattaa usean eri lajin valmistamia erittäin
alkeellisia kivityökaluja [ks. Thomsen; Darwin; Renfrew ja Knight], joilla pääsi esim. raatojen
lihaan käsiksi. Työkalujen käyttö vaikutti anatomiaan, kun peukalon koko alkoi kasvaa.
• Ihmisen evoluutiota nopeutta (ainakin jossain määrin) neotenia [ks. Wright, Fisher ja Haldane], joka perustuu säätelygeenien [ks. Monod ja Jacob; Berg ja Gurdon] mutaatioihin.
Varhaisten ihmislajien nimeämistavat vaihtelevat, ja esim. Chris Stringer (s. 1947) on suosinut
kompromissia kahdesta Homo-suvun lajista, erectus ja heidelbergensis ennen nykyihmistä (esim.
The Origin of our Species, 2011). Ennen nykyihmistä aivojen koko kasvoi melko tasaisesti.
• Vuonna 2003 löydetty floresinihminen (Homo floresiensis) osoitti, että vielä 50 000 vuotta
sitten maapallolla eli ihmisen sukulaislaji, jota on pienen kokonsa vuoksi kutsuttu myös
’hobitiksi’. Lajin arkaaisuus voi tarkoittaa, että ihmisen esi-isien varhaisimmat matkat ulos
Afrikasta tapahtuivat jo ennen pystyihmistä (Out of Africa 0, vrt. alla). Vuonna 2019
kerrottiin vastaavasta luzoninihmisestä (Homo luzonensis).
Pystyihminen (Homo erectus) kehittyi 1,8 miljoonaa vuotta sitten, mahdollisesti turkananihmisestä. Laji oli jo taitava kivityökalujen tekijä ja oppi mahdollisesti käyttämään tulta [ks. Darwin;
Tylor, Tarde ja Baldwin; Lévi-Strauss]. Acheulin kulttuuri tunnetaan pisaranmuotoisista käsikirveistä. Myös ihon karvapeite saattoi hävitä näihin aikoihin, ja tämä mahdollisti juoksun vaatiman
lämpösäätelyn hikoilun avulla [ks. Black ja Watt]. Paljaaksi jäänyt iho tummeni suojakeinoksi
auringon vahingollista säteilyä vastaan. Laji levisi Eurooppaan ja Itä-Aasiaan [Out of Africa 1,
ks. Wilson].
• Ihmisen pystyasennossa on nähty piirteitä joita pelkkä kävely ei selitä. David R. Carrier
on varhaisia juoksemisen tutkijoita (The energetic paradox of human running and hominid
evolution, 19842 ). Eläinten väsyksiin juokseminen (engl. persistence hunting) on vanhimpia
metsästysmuotoja. Jopa tanssilla voi olla merkitystä pystyasennolle [ks. Symons ja Buss;
Renfrew ja Knight].
– Saaliin perässä juokseminen vaatii myös taitoa lukea eläinten jälkiä [ks. Drake].
• Tehokas kivenheitto [ks. Darwin] astui tässä vaiheessa kuvaan mukaan (Neil T. Roach ym.,
Elastic energy storage in the shoulder and the evolution of high-speed throwing in Homo,
20133 ). Nuijan lisäksi linko lienee varhaisin ase [ks. Keeley].
– William von Hippelin mukaan kivien heitto olisi vaikuttanut yhteistyön kehitykseen
esi-isiemme alkaessa hätistellä petoeläimiä sen avulla tehokkaammin kuin mitä yksinäinen ihminen kykenee (The Social Leap, 2018).
• Itä-Aasiassa vaikutti yksinkertaisempi iskurikulttuuri; Hallam L. Moviuksen (1907–1987)
mukaan puhutaan Moviuksen rajasta.
Heidelberginihminen (Homo heidelbergensis) kehittyi 600 000 vuotta sitten afrikkalaisesta pystyihmisestä. Keihäineen laji oli ensimmäinen, joka varmuudella harrasti suurriistan metsästystä
[ks. Darwin]. Tulenkäyttö oli kontrolloitua ja asumuksiksi rakennettiin suuria majoja. Nahkaa,
puuta, luuta ja sarvea käytettiin entistä enemmän materiaaleina, ja esim. keihäänkärjet opittiin
kovettamaan tulella. Fysiologian perusteella on esitetty, että laji olisi ollut jo puhekykyinen, ja
1 Quaternary

Science Reviews, 29, 2981-2988, 2010
Anthropology, 25, 483–95, 1984
3 Nature, 498, 483-486, 2013
2 Current
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kulttuuria on kutsuttu Moustier-kulttuuriksi. Ympäristötekijänä kulttuuri vaikutti entistä enemmän biologiseen evoluutioon [ks. Cavalli-Sforza; Boyd ja Richerson; Tooby ja Cosmides]. Myös
heidelberginihminen levisi Afrikan ulkopuolelle [Out of Africa 2, ks. Wilson].
• Ihminen oli domestikoinut [ks. Aristoteles; Blumenbach; Darwin; Keeley] itsensä siten, että
yhteistyö (organisoitu metsästys ja muu kulttuuri) oli mahdollista eläinmaailmassa ennen
näkemättömällä tavalla.
• Vaikka tulen ’keksiminen’ vei ihmisen esi-isiltä satoja tuhansia vuosia, sen avulla alettiin
vaikuttaa ympäristöön aivan uudenlaisella voimalla.
Alkukoti Afrikassa (engl. Recent African Origin) –teorian mukaan nykyihminen, Homo sapiens,
kehittyi Afrikassa noin 300 000 vuotta sitten heidelberginihmisen aivojen kasvupyrähdyksen myötä. Vanhimmat löydetyt fossiilit ovat noin 195 000 vuoden ikäisiä. Koska metsästys ja keräily ei
hyvissä oloissa, joita Afrikassa löytyi jääkauden aikanakin etenkin vesistöjen lähistöltä [ks. Broecker], vaatinut jatkuvaa muuttoa, sedentismi oli mahdollista jo varhain [ks. Renfrew ja Knight].
Vastaavasti Euroopassa kehittyi neandertalinihminen [ks. Darwin; Childe] ja Aasiassa denisovanihminen. Jälkimmäiset ovat siis nykyihmisen sisarlajeja tai saman lajin alalajeja. Molemmilta
siirtyi geenejä myöhemmin Eurooppaan ja Aasian levinneisiin nykyihmisiin [ks. Wilson].
• Aivojen koko saavutti nykyisen tasonsa jo 300 000 vuotta sitten, ja vain sen muoto muuttui
vielä jonkin verran (Simon Neubauer et al., The evolution of modern human brain shape,
20184 ).
• Neandertalinihminen vaikutti 250 000 - 40 000 vuotta sitten (ehkä vielä 28 000 vuotta
sitten). Esi-isältä peritty Moustier-kulttuuri kehittyi aivan loppuvaiheessa Châtelperronin
kulttuuriksi [ks. Thomsen].
– Kiistanalaisen väitteen mukaan jopa Suomessa, Susiluolassa Kristiinankaupungin lähellä, olisi asunut neandertalilaisia edellisen interglasiaalin aikana yli sata tuhatta
vuotta sitten [ks. Agassiz ja Croll]. Kyseessä oli nykyistä selvästi lämpimämpi interglasiaali, sillä Keski-Euroopassa eli mm. leijonia.
Nykyihmisellä raskausaika olisi 21 kuukautta, jos aivot kehittyisivät vain kohdussa. Tämä ei
kuitenkaan ole mahdollista synnytyskanavan ahtauden takia. Etuajassa syntyvät vauvat vaativat
synnytysapua ja erityistä hoivaa, mikä vähitellen tasa-arvoisti sukupuolia.
• Sikiön pään ja äidin lantion välisen epäsuhdan (engl. cephalopelvic disproportion, CPD)
vuoksi ihmislapsen synnytys ei ole — muihin nisäkkäisiin verrattuna — kovinkaan luonnollinen tapahtuma. Synnyttävien äitien ja vastasyntyneiden korkea kuolleisuus ovat tästä
osoitus. Vastapainona imetyksestä vieroittamisen ja sukukypsyyden saavuttamisen välinen
aika oli kehittyvällä ihmisellä turvallisempi vaihe kuin yleensä kädellisillä.
– Ihmislasten synnyttämisen osittainen ’epäluonnollisuus’ johtuu siitä, että geenien lisäksi myös biologiasta piittaamattomat meemit [ks. Dawkins] ovat vaikuttaneet kehitykseen.
• Lisäongelmia on tuottanut riisitaudin aiheuttama lantion ahtaus [ks. Loewi].
Kulttuurievoluutio kiihtyi [ks. Mandeville; Darwin; Tylor, Tarde ja Baldwin; Cavalli-Sforza; Milgram; Dawkins; Boyd ja Richerson; Sperber ja Boyer]. Noin 170 000 vuotta sitten ihminen alkoi
käyttää vaatteita, ensin lähinnä eläinten nahkoja. 130 000 vuotta sitten Homo sapiens yritti levitä Afrikan ulkopuolelle, mutta huonolla menestyksellä. Noin 60 000 vuotta sitten ihminen oppi myös valmistamaan kivikärkisiä keihäitä. Nahkanpaloja yhdisteltiin vaatteiksi ompeluneulan
avulla. Arvostetut ihmiset haudattiin rikkaan esineistön mukana.
• Nick A. Drake kollegoineen on osoittanut, että Sahara oli 120 000 vuotta sitten keidas,
jossa polveili laaja järvien ja jokien verkosto (Ancient watercourses and biogeography of the
Sahara explain the peopling of the desert, 20115 ).
4 Science

Advances, 4, eaao5961, 2018
of the National Academy of Sciences (USA), 108, 458–462, 2011

5 Proceedings
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– Olosuhteet vaikuttivat Still Bayn (72 000 vuotta sitten) ja Howieson’s Poortin (65 000
- 60 000 vuotta sitten) kulttuurien kukoistukseen.
• On esitetty, tosin kiistanalaisesti, että Afrikan Homo sapiens –populaatiokoot putosivat
pariin otteeseen hälyttävän pieniksi. Leviäminen Afrikan ulkopuolelle oli tärkeää lajin tulevaisuudelle.
– Indonesialaisen Toban supertulivuoren purkaus noin 75 000 vuotta sitten oli harvinaisen raju (VEI 8).
Uusi leviäminen alkoi 60 000 vuotta sitten [Out of Africa 3, ks. Wilson], ensin Lähi-itään ja Aasiaan ja myöhemmin edelleen Eurooppaan [45 000-25 000 vuotta sitten; ks. Childe]. Euroopassa
puhutaan Aurignacin kulttuurista [ks. Thomsen; Childe; Renfrew ja Knight]. Em. geenien sekoittumisesta huolimatta modernilla ihmisellä oli kognitiivinen etulyöntiasema neandertalinihmiseen
verrattuna [ks. Wilson]. Yhtenä osoituksena tästä työkalut saattoivat olla — toisin kuin neandertalilaisilla — satojen kilometrien päästä. Beringin salmen kautta nykyihminen pääsi myös
Amerikkaan (30 000-10 000 vuotta sitten).
• Muutto pohjoiseen merkitsi vähemmän auringonvaloa, joka tuottaa iholla D-vitamiinia [ks.
Loewi]. Tumman ihonvärin vaaleneminen osoittaa että D-vitamiinia ei saatu tarpeellisia
määriä ravinnosta [ks. Cavalli-Sforza]. Sinisilmäisyys voi olla tämän prosessin sivutuote.
– Nykyaikana sisätyö ja (liioiteltu) ihosyövän pelko ovat vähentäneet luonnollista Dvitamiinin tuottoa uudestaan. Kyse on kuitenkin immuniteetille [ks. Fleming] ja esim.
kalsiumin imeytymiselle tärkeästä aineesta, jolla on merkitystä myös syövän vastaisessa taistelussa.
• Maan magneettikenttä oli tavallista heikompi noin tuhannen tuoden ajan noin 42 000 vuotta sitten [ks. Morgan ja McKenzie]. Napolin lähellä sijaitseva Campi Flegrein supertulivuori
purkautui noin 39 000 vuotta sitten. Toinen purkaus seurasi 4000 vuotta myöhemmin [kolmannesta, ks. Broecker]. On mahdollista että neandertalinihmisellä ei ollut joustavuutta
sopeutua näistä seuraaviin muutoksiin.
– Myös uusiseelantilaisen Taupon purkaus 26 500 vuotta sitten oli tavallista suurempi.
Ruoka vaikutti kehitykseen monella tavalla [evolutiivisesta materialismista, ks. Cavalli-Sforza;
Sanderson]. Yhdessä tulentekotaidon kanssa metsästys tarjosi raakoja juureksia ja hedelmiä proteiinipitoisempaa ruokaa. Suurten riistaeläinten merkitys näkyy niiden elämää dokumentoivissa,
noin 18 000 vuotta vanhoissa kalentereissa. Proteiinipitoisesta ruoasta todisteena ihmisen ruoansulatuskanava on lyhyempi kuin mitä lajin koon perusteella odottaisi. Myös leuassa ja hampaissa tapahtui muutoksia. Ruokavalio laajeni aivojen kannalta terveellisiin [ks. Sachs] kaloihin
laajemmin kuin neandertalilaisilla. Ihmismieli kehittyi suosimaan vaihtelevaa ruokavaliota, mikä
varmistaa erilaisten ravintoaineiden [ks. Lavoisier; Sachs] saannin ja vähentää myrkkyjen kerääntymistä kehoon. Ruoka, etenkin suurriista, sai myös sosiologista merkitystä erilaisten rituaalien
osana [ks. Lavoisier; Durkheim]. Sama päti tuleen [ks. Lévi-Strauss].
• Hyönteisproteiinin vuoksi etenkin suurriistaan saattoi liittyä muutakin kuin ravintoarvoja
[ks. Symons ja Buss]. Sama pätee pienriistaan.
– Pienriistan metsästyksen onnistuminen riippui enemmän siihen panostuksesta kuin
hyvästä onnesta. Pienriista päätyikin yleisesti omalle perheelle samalla tavalla kuin
kasvisruoka ja niihin verrattavat hyönteiset. Jo tämä kehitti omaisuuden käsitettä [ks.
Locke; North], joka sai suuremman merkityksen maatalouden myötä [ks. Renfrew ja
Knight].
• Säilyvyysongelmien vuoksi suurriistan yhteisöllinen jakaminen oli ihmisellä eräänlaista vakuutustoimintaa [siihen liittyvästä yhteistyöstä, ks. Maynard Smith]. Mistään ’primitiivisestä kommunismista’ [ks. Spencer ja Galton] ei siis voi puhua, vaikka yhteisöt olivatkin
tasa-arvoisia [ks. Boas ja Landtman].
– Simpansseilla ruoan ’jakaminen’ on siedettyä varastamista [ks. Goodall ja de Waal].
– Colson [ks. Popper; Tooby ja Cosmides] havaitsi, että maatalouteen siirtymisen jälkeenkin viljaa saattoi joutua jakamaan pakon edessä: muita suuremmat ruokavarat
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herättävät kateutta ja (mahdollisesti kohtalokkaita) syytöksiä noituudesta (Tradition
and Contract, 1974). Näin syntyvä tuotannollisten kannustimien [ks. Mill; Fisher ja
Keynes; Buchanan] puute johtaa yhteisötasolla krooniseen aliravitsemukseen.

• Vaikka lihansyönnin merkitystä on liioiteltu, se on ollut ihmiselle tärkeämpää kuin simpansseille. Satojen tuhansien vuosien ajan metsästäviä ihmisen esi-isiä ja nykyihmisiä oli
vähän, riistaa runsaasti. Riistaeläimillä ei vielä ollut kovin vahvaa evolutiivista painetta
pelätä ihmistä.
– ’Lihansyöntigeenissä’ apoE tapahtunut mutaatio 2,5 miljoonaa vuotta sitten voi viitata eläinten jättämien haaskojen syöntiin. Uudempi mutaatio 220 000 vuotta sitten
liittyi kolesterolin käsittelyyn ja todennäköisesti korotti ihmisen elinikää.
– Eräiden prioneihin [ks. Kandel ja Tulving] liittyvien geenien olemassaolo viittaa myös
kannibalismiin.
• Tulella valmistetun ruoan pureskelu ja sulatus vaatii vähemmän aikaa ja energiaa kuin
raa’an ruoan. Bakteereja tappava tuli mahdollistaa laajemman ruokavalion ja kypsennetty
ruoka säilyy pitempään. Kattilaa voi verrata märehtijöiden etumahoihin.
– Geenien (esim. ruoansulatuksen rakenteen) ja kulttuurin (esim. tulenkäytön) koevoluutio [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; Cavalli-Sforza; Boyd ja Richerson] on tehnyt
ihmisestä riippuvaisen jälkimmäisestä.
– Tuli oli myös tärkeä lämmön, valon ja turvan lähde, ja sitä saattoi jopa käyttää metsästyksessä. Sen käyttö ei edellytä tulentekotaitoa, koska tulen voi myös ’lainata’ ukkosmyrskyjen salamoinnin aiheuttamista maastopaloista.
• Myöhemmin maatalous saattoi syntyä statuskilpailusta, johon kuului erikoisempia ruokia
ja juomia tarjoavia juhlia [ks. Boas ja Landtman; Renfrew ja Knight].

10.2

Edward Hallett Carr 1892 - 1982

Historioitsija, joka teoksessa What is History? (1961, 1986) tavoitteli keskitietä suhteessa historiatieteen objektiivisuuteen [ks. Descartes; Dilthey ja Windelband]. Vaikka osa Carrin ajattelua
ei kestä modernia kritiikkiä, sopivasti maltillistamalla se kuvaa nykyaikaista tutkimusta paremmin kuin kilpailevat teoriat, jotka korostavat liikaa joko historiallisten tosiasioiden tai niiden
tulkinnan merkitystä. Historian filosofiassa syntyi narrativismi [ks. Collingwood], johon etenkin Hayden White (1928-2018) vaikutti teoksella Metahistory (1973). Toinen alan pioneeri on
Franklin R. Ankersmit (s. 1945).
• Geoffrey R. Elton (1921-1994) edusti vanhakantaisempaa [ks. Ranke; Carnap] historian
tutkimusta. Hän argumentoi, että historiatieteessä ei ainakaan voi väittää, että tutkijoiden
toimet vaikuttaisivat tutkimuskohteeseen!
Historiatieteessä tärkeitä ovat uudet löydöt ja niiden tulkinta, sekä tunnettujen tietojen uudelleentulkinta [ks. Ranke]. Enemmän ja vähemmän tosiksi tiedetyistä, kriittisellä metodilla hankituista tiedoista luodaan teoriapohjaisella tulkinnalla todisteita historiallisille narratiiveille, joiden ansiosta tapahtumat eivät ole pelkästään radikaaleja sattumia (engl. one damned thing
after another). Juuri eri teoriat mahdollistavat samojen tekstien lukemisen eri tavoilla [ks. Collingwood]. Koska historiatieteessä teoriat ovat käsitteellisiä kehikkoja, ne ovat (jollain, vielä
kiistellyllä tavalla) subjektiivisia (ks. alla). Vaikka yleiset lait ja ennustukset eivät kuulu historian tutkimukseen, etenkin makrososiologisen evoluution [ks. Spencer ja Galton; Lévi-Strauss;
Cavalli-Sforza; Sanderson] tutkimus käsittelee laajempia (mega)trendejä.
• Historiallisten tosiasioiden olemassaoloa epäilevät voivat kysyä itseltään, onko toisen maailmansodan aikainen juutalaisten joukkotuho vain tulkintaa.
• Historia ei myöskään voi rajoittua tapahtumien taustalla olevan ajattelun tutkimukseen,
koska yksilötason tietoinen toiminta tuottaa ryhmätasolla odottamattomia seuraamuksia
[ks. Luther ja Calvin; Mandeville; Smith; Marx; Weber; Habermas].
Narrativismia on johdettu kahteen täysin eri suuntaan. Siinä missä postmodernismi puoltaa
radikaalia tulkinnan vapautta [ks. Foucault ja Derrida], postnarrativismi — jota Jouni-Matti
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Kuukkanen kehittää teoksessa Postnarrativist Philosophy of Historiography (2015) — korostaa
tulkinnan argumentatiivisuutta: tulkintojen subjektiivinenkaan konstruktio ei implikoi irrationaalisuutta. Kuukkasen mukaan historiatieteen rationaalisuus (kognitiivinen oikeutus) syntyy
kun (1) episteemisia arvoja hyödynnetään (2) konstruoitavana olevan teesin puolesta argumentoivassa teoksessa, joka lukijoita vakuuttavana (3) muodostaa osan laajempaan diskursiivista
kontekstia [ks. Russell; Sellars; Hintikka; Sperber ja Boyer].
• Episteemiset arvot [vrt. Merton]: Teorialla ja sen taustalla olevalla aineistolla täytyy olla selvä yhteys. Paitsi että materian tulee olla sisäisesti koherenttia, teorian tulee kattaa
mahdollisemman suuren osan datasta ja soveltua mahdollisimman suureen määrään erilaisia tilanteita. Teorioiden tulee myös olla omaperäisiä; vaikka subjektiivisuus korostuisi
objektiivisuuden kustannuksella, samalla myös falsifikaation [ks. Popper] todennäköisyys
kasvaa.
• Kuukkaselle historiateokset ovat ’argumentatiivisia interventioita’. Yleisemminkin kielellä
tehdään jotain [ks. Austin ja Grice].
Historiatiede ei ollut enää pelkästään kansallisvaltioiden poliittista historiaa; esim. Carr keskittyi
sosiaalihistoriaan. Lisäksi historioitsijat pyrkivät maansa rajojen ulkopuolelle, jopa Afrikkaan ja
Aasiaan; Carr perehtyi Neuvostoliiton historiaan. Muita perinteisiä aloja ovat mm. taidehistoria
[ks. Vasari; Winckelmann], kulttuurihistoria [ks. Voltaire; Marx], tieteenhistoria [ks. Herschel ja
Whewell; Kuhn], taloushistoria [ks. Fisher ja Keynes; North; Landes] ja aatehistoria [ks. Collingwood]. Jälkimmäiseen kuuluvaa käsitehistoriaa tutki (ja kritisoi) mm. Quentin Skinner [ks.
Austin ja Grice]. Kaikkeudenhistoriaa [ks. Spengler ja Toynbee] on puolustanut mm. David Christian (s. 1946, The case for ’Big History’, 19916 ). Historiatiede loi yhteyttä myös yhteiskuntatieteiden kvantitatiiviseen traditioon [ks. Comte; Durkheim].
• 1900-luvulla syntyneen sosiaalihistorian [ks. Marx] tunnetuin nimi on Edward Palmer
Thompson (1924-1993; esim. The Making of the English Working Class, 1963), joka oli
myös mikrohistorian (ks. alla) uranuurtajana.
– Thompson tunnetaan myös moraalitalouden käsitteestä [ks. Malthus ja Ricardo; lahjataloudesta, ks. Simmel].
• Carrin oma tutkimus politisoitui, kun hän näki sen toivomansa tulevaisuuden kautta. Venäjän vallankumousta [ks. Fisher ja Keynes] ja sen jälkeistä aikaa tutkiessaan hän ei pitänyt prosessin negatiivisia puolia [ks. Sartre] merkittävinä historiallisina tosiasioina sen
päämäärään nähden; häntä voidaan jopa pitää stalinistina [ks. Daniel Bell]. Näin voimakasta näkökulman korostamista vakava historiantutkimus ei siedä. Carrin tietoteoreettinen
filosofointi ei myöskään ollut kovin onnistunutta.
– Kun historiaa käytetään politiikan apuna, puhutaan historiapolitiikasta. Muilla tavoin
hyödynnetty historia voi olla perintöteollisuutta [ks. Grotius; Childe]. Historian ei
tarvitse olla akateemista, ja tällöin kyseessä on kansanomainen tai julkinen (engl.
public) historia, johon myös populaarihistoria kuuluu: historiaa ’kulutetaan’.
1970-luvulla syntyi ’uusi historia’, jolla on yhteyttä postmoderniin filosofiaan. Emmanuel B. Le
Roy Ladurien (s. 1929) teoksen Montaillou (1975) käynnistämään mikrohistoriaan liittyy mm.
mentaliteettihistoria [ajan hengestä, ks. Rochau ja Renan; Merton], jolla puolestaan on yhteys
em. aatehistoriaan. Arjen historiasta kirjoitti Fernand Braudel (1902-1985; Les structures du
quotidien, 1967). Lawrence Stone (1919-1999) herätteli henkiin aatehistorialle usein vastakkaista
prosopografiaa [ks. Collingwood]. On myös mm. historiallista muistitietotutkimusta [ks. Kandel
ja Tulving], tunteiden historiaa [ks. Ekman] ja kontrafaktuaalista eli virtuaalista historiaa.
• Kuuluisimpiin mikrohistorioihin kuuluu Robert Darntonin (s. 1939) The Great Cat Massacre (1985).
• Philippe Ariès (1914-1984) esitti, että antiikissa ja keskiajalla vanhemmilla ei ollut tunnesiteitä lapsiinsa: lapset nähtiin pieninä aikuisina (L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien
6 Journal

of World History, 2, 223-238, 1991
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Régime, 1960). Tällainen sosiaalinen konstruktio [ks. Boas ja Landtman; Foucault ja Derrida] on osoitettu vääräksi. Esim. Beatrice Blyth Whiting (1914-2003) tutki aihetta (Six
Cultures, 1963).
– Vielä Lloyd deMausen (s. 1931) mukaan lapset olivat — ennen modernia aikaa —
jatkuvan kaltoin kohtelun ja väkivallan uhreja (The evolution of childhood, 19747 ).
Hän kehitti psykohistoriaa [ks. Marcuse].

• Vaihtoehtohistoria (engl. alternate history) on fiktion laji.

10.3

Herbert Lionel Adolphus Hart 1907 - 1994 ja Erving
Goffman 1922 - 1982

Oikeusfilosofi ja sosiologi; Hart edusti modernia ’lakipositivismia’ ja Goffman tutki sosiologisia
rooleja. Molemmat tutkivat myös konventioita, jotka ovat tyypillisimpiä ’sosiaalisia käytänteitä’
(engl. social practice), jotka puolestaan liittyvät normeihin [ks. Sellars]. Koska monet konventiot
kehittyvät koordinaatiopeleissä, tutkimus pohjusti aiheen myöhempää peliteoreettista [ks. von
Neumann] analyysiä [ks. Schelling ja Lewis]. Preferenssien evoluutio liittyy asiaan [ks. Becker].
Yhteiskunnallisia konventioita alkoi vastustaa hippien vastakulttuuri [ks. Marcuse].
• Kaikki käytänteet tai konventiot — esim. muotiin liittyvät — eivät välttämättä perustu
koordinaatiopeleihin.
Retributiivinen oikeudenmukaisuus [ks. Ötzi; Platon] liittyy rikoksiin ja rangaistuksiin [ks. Bentham; Westermarck], menettelyllinen oikeudenmukaisuus rikosoikeuteen (ja laajemmin hallintoon). Edellinen on väärinymmärretty käsite [ks. Daly ja Wilson; Dennett ja Millikan]. Jälkimmäisen osatekijöiksi Gerald S. Leventhal määritteli johdonmukaisuuden, puolueettomuuden,
tarkkuuden, oikaistavuuden, osallistumisen edustavuuden ja eettisyyden (What should be done
with equity theory?, 19808 ). Tällainen oikeudenmukaisuus auttaa sääntöjen sisäistämisessä.
• Distributiivinen oikeudenmukaisuus on sosiaalista [ks. Fisher ja Keynes; Rawls].
• John W. Thibaut (1917-1986) ja Laurens Walker käsittelivät menettelylliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvää psykologiaa teoksessa Procedural Justice (1975). Tom R. Tylerin (s.
1950) teos Why People Obey the Law (1990) on alan moderni klassikko (täydennetty painos
2006).
Pääteoksessaan The Concept of Law (1961, 1994) Hart pyrki yleiseen, kuvailevaan lakiteoriaan
[ks. Solon; Magna Carta], joka vastaisi todellisuutta paremmin kuin perinteinen, ’kova’ positivismi [ks. Bentham] tai pragmatismi [ks. James].
• Perinteistä positivismia edusti Hans Kelsen (1881-1973), jonka päätyö oli Reine Rechtslehre
(1934, 1960). Myös esim. Raz [ks. Rawls] on edustanut perinteistä positivismia.
Hartia pidetään ’pehmeänä’ positivistina kahdesta syystä. (1) Vaikka säännöt ovat — positivismin mukaisesti — tärkeitä, rajoittamisen lisäksi ne myös luovat oikeuksia, mm. uusien sääntöjen
luomiseen ja vanhojen muuttamiseen. Tämä auttaa sääntöjen sisäistämisessä [ks. Schumpeter ja
Hayek], joka oli Hartille tärkeä osa lain käsitettä. (2) Vaikka Hart erotti — jälleen positivismin
mukaisesti — lain ja moraalin [ks. Kohlberg; Krebs ja Greene], hän otti myös luonnonoikeudelliset [ks. Aristoteles; Zenon ja Khrysippos; Cicero; Tuomas; Grotius] kysymykset vakavasti.
Taustalla oli tarve suojella ihmisiä, omaisuutta ja sopimusoikeutta.
• Ei-formaaleista normeista, siis moraalista ja sosiaalisista normeista (tavoista), poiketen
formaalien lakinormien muuttamiselle on siis olemassa säännöt.
7 History

of Childhood Quarterly: The Journal of Psychohistory, 1, 503-575, 1974
K. Gergen, M. Greenberg & R. Willis (toim), Social Exchange, 1980
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• Esimerkiksi talouselämälle tärkeää yleisen luottamuksen ilmapiiriä [ks. Simon ja Arrow;
Kahneman ja Thaler] ei voi erottaa sen tukemiseksi luoduista laeista [ks. Landes].
• Eräät moraaliset [tai sellaisiksi tulkitut, ks. Kinsey] kysymykset kuuluvat yksityisyyden
piiriin. Toisaalta tahaton vahingonteko voi johtaa korvausvelvollisuuteen.
Monet lait, esim. vasemman- tai oikeanpuoleinen tieliikenne, koordinoivat toimintaa, ja Hart näki
yleisemminkin lakien taustalla sosiaaliset normit ja niihin liittyvän konventionaalisuuden. Hän
ei kuitenkaan samaistanut normeja sosiaalisiin käytänteisiin [ks. Simon ja Arrow], vaan piti niitä
normatiivisina asenteina eli käyttäytymistä tukevina mielen tiloina [ks. Hume; Sellars]. Esim.
joukkoharha oli jo tuttu ilmiö [ks. Lewin ja Heider].
• Esim. Michael A. Smith (s. 1954) on tutkinut, miten normatiiviset asenteet voisivat vaikuttaa käyttäytymiseen (The Moral Problem, 1994).
Hart ei korostanut luonnonoikeutta yhtä voimakkaasti kuin esim. Lon L. Fuller (1902-1979; The
Morality of Law, 1964), joka vaikutti Dworkiniin [ks. Rawls]. Dworkin erottaa oman historiallisen
näkökulmansa Hartin ’käsitteellisestä’ tutkimuksesta. Teorian historiallisuus taipuu kuitenkin
uuskonservatiivisuuden suuntaan.
• Dworkin korostaa sääntöjen sijaan periaatteita [oikeuksia, ks. Fisher ja Keynes] ja — tosin vähemmän — politiikkaa [tavoitteita, ks. Weber]. Hänen iskulauseensa on ”rights as
trumps”.
Neil MacCormick (1941-2009) etsi kompromissia Hartin ja Dworkinin teorioiden väliltä (Legal
Reasoning and Legal Theory, 1978). MacCormickiin ja mm. [Habermasin] diskurssietiikkaan nojaava Kaarlo Tuori (s. 1948) kehittää kriittistä oikeuspositivismia (Critical Legal Positivism,
2002). Siinä erotetaan helpommin muutettava oikeus [ks. Burke; Bentham], oikeuskulttuurin
käytännöt ja oikeuden syvätaso, so. ihmisoikeus- ja demokratiaperiaatteet9 . Perustuslaillista [ks.
Magna Carta] demokratiaa [ks. Burke] on tutkinut mm. Bruce A. Ackerman (s. 1943). Toisaalta
esim. Aulis A. Aarnio (s. 1937) on kritisoinut perusoikeusfundamentalismia (Oikeutta etsimässä,
2014).
• Lain tulkinnallisuutta korostava Aarniokaan ei halua erottaa lakeja liian jyrkästi moraalista
(The Rational as Reasonable, 1987).
• Aarnio: ”Historia opettaa, että moraalin messiaat ovat tehneet paljon pahaa asettuessaan
yhteiskunnan vakiintuneitten sääntöjen ulko- tai yläpuolelle. Sama vaara vaanii, jos perusoikeusfundamentalismi saa oikeusajattelussa ylivallan.” [ks. myös Daniel Bell].
– Samanlainen vaara piilee siinä, että yliopistojen tehtäväksi määritellään eettinen kasvatus ja yhteiskunnan muuttaminen [ks. Piaget; korkeimmasta opetuksesta, ks. Wolf
ja Florida].
• Heikki Pursiainen (s. 1974) on kysynyt ”miten ihmeessä lapsilisän indeksikorotuksissa tai
työehtojen paikallisessa sopimisessa voidaan edes nähdä perustuslakiulottuvuus”. Samalla
tavalla hän vastustaa kristillisten arvojen lisäämistä perustuslakiin, mitä arvokonservatiivit
— esim. Jari Ehrnrooth (s. 1959) — ajavat [illiberaalista demokratiasta, ks. Huntington ja
Fukuyama].
Goffmanin mukaan rituaalit [ks. Durkheim] eivät ole kadonneet modernista maailmasta [ks. Sperber ja Boyer]. Hänelle konventionalismi liittyi sosiaaliseen etikettiin [ks. Elias] ja kasvotyöhön
(On face-work, 195510 ). Kasvotyöhön liittyy tapa, jolla kielellinen kommunikaatio ihmisten välillä tapahtuu ’rivien välistä’ [ks. Austin ja Grice]. Goffman kysyi (evoluutiopsykologisesti) miksi
kasvojen suojelu on universaalia (Interaction Ritual, 1967). Ilmiöllä on yhteyksiä mielen puolustusmekanismeihin [ks. Freud; Lewin ja Heider; Merton; Trivers] ja auktoriteettiin [ks. Milgram;
Fiske ja Harris].
9 Niiniluoto

(2015)
Interpersonal and Biological Processes, 18, 213-231, 1955

10 Psychiatry:
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• Schelling [ks. Schelling ja Lewis] kuvasi Goffmanin vuoden 1955 artikkelia näin: ”Goffman’s paper is a brilliant study in the relation of game theory to gamesmanship and a
pioneer illustration of the rich game-theoretic content of formalized behavior structures
like etiquette, chivalry, diplomatic practice, and — by implication — the law.”
• Yksinkertaisissa koordinaatio-ongelmissa, esim. mutualismissa [ks. Hume; Hamilton ja Williams; Tooby ja Cosmides] ja jopa työnjaossa [ks. Smith; Symons ja Buss; Fiske ja Harris] kovin korkea tietämyksen taso — so. perinteinen rationaalinen valinta [ks. Bernoulli
ja Bayes] — ei ole välttämätöntä: konventiot voidaan määritellä kevyesti [ks. Dennett ja
Millikan].
• Gilbert Harmanin (s. 1938) konventionalismi perustelee moraalifilosofista relativismia [ks.
Russell; Marcuse] yhteisesti sovittujen tapojen avulla (The Nature of Morality, 1978).
Teoksessa Arkielämän roolit (The Presentation of Self in Everyday Life, 1959) Goffman tutki
vapaavalintaisia rooleja [ks. Smith; Simmel; Parsons] ja mm. minuutta teatterimetaforan avulla.
Status oli (jälleen evoluutiopsykologisesti) tärkeässä asemassa tässä analyysissä. Teoksessa Relations in Public (1971) Goffman käytti intiimistä keskustelusta termiä ’grooming talk’ [ks. Bahtin
ja Jacobson; Dunbar ja Miller]. Vastaavasti teoksen Frame Analysis (1974) kehysanalyysi edusti kognitiivista psykologiaa [ks. Turing; Simon ja Arrow]. Vuotta aikaisemmin Roger C. Schank
(s. 1946) oli spekuloinut esim. ravintolatoiminnan skriptillä [tiedon kuvauksesta, ks. Minsky ja
Pearl], ja Goffmanin teoksen alaotsikko oli An Essay on the Organization of Experience. Katarttisen kiroilun ja huudahdukset kuten ’Oho!’ Goffman selitti signaaleina muille (Response cries,
197811 ).
• Goffman ei tutkinut minuuden ontologiaa [ks. Locke; Hume; Smith; James; Tylor, Tarde
ja Baldwin; Damasio; Dennett ja Millikan].
1960-luvun erikoisimpia ilmiöitä oli psykiatrian [ks. Bentham; Broca ja Wernicke; Freud; Watson; Posner] vastustus12 . Parin edellisen vuosikymmenen aikana käyttöön otetut uudet hoitomenetelmät ja lääkkeet mahdollistivat, yhdessä ei-psykoanalyyttisen terapian kanssa, sairauksien
aikaisempaa paremman hoidon. Uuden antipsykiatrian mukaan mielisairauksia ei kuitenkaan ollut olemassakaan; ne olivat sosiaalisia konstruktioita tai ’leimoja’ (ks. alla). Varhaisin alan teos
oli Thomas Szaszin (1920-2012) The Myth of Mental Illness (1960). Ronald D. Laing (19271989) esitti, että skitsofreenikko vain näyttelee hullua (The Divided Self, 1960). Goffman jatkoi
teoksessa Minuuden riistäjät (Asylums, 1961). Kuuluisin antipsykiatri tuli kuitenkin olemaan
postmodernin filosofian kehittäjä Foucault [ks. Foucault ja Derrida]. Antipsykiatria ajoi skitsofreenikot sairaaloista kaduille, jossa he kodittomina saivat nauttia hypoteettisesta ’katujen
yhteisöterapiasta’.
• Etenkin perhettä [ks. Boas ja Landtman] pidettiin tuhoisana ympäristönä [ks. Freud]. Laingin mukaan myös skitsofreniakin on perheen tuottama terve vastaus yhteiskunnan hulluuteen (The Politics of the Family and Other Essays, 1971).
• Samalla tavallisia aikuiseksi kasvamiseen liittyviä ongelmia alettiin psykologisoida jotta
psykoterapeuteilla saataisiin asiakkaita [ks. Watson; Nesse]. Jo pelkkiä tunnetiloja piti
’hoitaa’.
Goffmanin teos Stigma (1963) kehitti poliittista korrektiutta. Howard S. Becker (s. 1928) oli paljolti samoilla linjoilla teoksessa Outsiders (1963). Siinä ’moral entrepreneur’ –käsitteeseen liittyi
myös pelko ja moraalipaniikki; nykyään vaikuttaa jo viha ja moraaliraivo [ks. Tooby ja Cosmides; Torvalds]. Moraalin sijaan voidaan puhua moralisoinnista, moraalisesta rekrytoinnista [ks.
Tooby ja Cosmides]. Frankfurtin koulukunta jopa vastusti suvaitsevaisuutta [ks. Marcuse]. Heimomoraali [ks. Aristoteles] ja identiteettipolitiikka [ks. Foucault ja Derrida], käsitteiden hivutus
[ks. Mill], herkkähipiäisyys ja väärien mielipiteiden sensurointi aggressiivisina liittyvät asiaan.
Kunniakulttuurin hetkeksi korvannut arvokkuuden kulttuuri [ks. Elias; Daly ja Wilson] vaihtui
uhriutumiskulttuuriksi. Vastapainoksi Bernard D. Davis (1916-1994) sepitti termin ’moralistinen
11 Language,
12 Shorter

54, 787-815, 1978
(1997)
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virhepäätelmä’ (The moralistic fallacy, 197813 ). Esimerkiksi koska naisten ja miesten tulee olla
tasa-arvoisia, sukupuolten erilaisuuden tutkimus (täysin eri asia) on sen mukaan moraalitonta
[ks. Leslie ja Baron-Cohen]. Tilanne on vain pahentunut Goffmanin ajoista [ks. Krebs ja Greene].
• Vaikka yhteisöllinen närkästys (engl. communal outrage) voi kasvattaa solidaarisuuden
tunnetta, usein siitä tulee demagogien ja populistien [ks. Habermas] käsikassara. Ilmiöön
liittyvää yleistä tietoa [ks. Schelling ja Lewis; Austin ja Grice] voi synnyttää moraalista
piittaamaton keltainen lehdistö [ks. Dewey].
– Churchillin ”never let a good crisis go to waste” tarkoitti että jokaisella pilvellä on
hopeareunus.
• Poliittisessa korrektiudessa sanaa ’sokea’ pidetään loukkaavana, väitettä ’työpaikka kuuluu
pätevimmälle hakijalle’ aggression ilmauksena, ja joogakursseja kulttuurisena omimisena.
– Beckerin työ on liitetty kriminologian [Daly ja Wilson] leimaamisteorioihin [ks. Westermarck; Sartre; Foucault ja Derrida], vaikka hän käsitteli sellaisia ’rikoksia’ kuin
tanssiorkesterin jäsenyys! Goffmanin stigma-käsitteen mukainen leimautuminen on
oikeampi konteksti. Käsitteiden hivutus voi näkyä tässäkin.
• Yleisemminkin arvoja käytetään moraaliseen poseeraukseen eli hyvesignalointiin. Juuri tämä johtaa moraalipaniikkiin ja -raivoon. Moraalipaniikkia tutki etenkin Stanley Cohen
(1942-2013) teoksessa Folk Devils and Moral Panics (1972).
– Evoluutiohistoriallisesti moraalilla ja sukupuolivalinnalla [ks. Darwin; Wright, Fisher
ja Haldane; Hamilton ja Williams] lienee yhteys [ks. Dunbar ja Miller]. Tätä osoittaa sekin, että moraalinen poseeraus on aina ollut nuorille tyypillistä [ks. Penfield ja
Sperry]. Arvojen ekspressiivinen utiliteetti lyö yli [ks. Laozi ja Gautama].
• Moralistinen virhepäätelmä on naturalistisen virhepäätelmän [ks. Hume; Moore] vastakohta.
Suvaitsemattomuus pesiytyi myös hippikulttuuriin, joka oli muotoutumassa Lebensreform-liikkeestä [ks. Haber] ja mm. seksuaalisesta vapautumisesta [ks. Boas ja Landtman; Kinsey]. Vaikutteita saatiin myös beat-sukupolvelta [ks. Joyce]; tässä yksi välittäjä oli Ken Kesey ja tämän
suosima LSD [ks. Penfield ja Sperry; Nesse]. Politisoituneissa yliopistoissa spekuloitiin ’länsimaisella rappiolla’ [ks. Spengler ja Toynbee; Marcuse]. Vaikka hipit pyrkivät eroon yhteiskunnan
ahdistaviksi koetuista konventioista, he päätyivät luomaan omia, aivan yhtä jyrkkiä konventioita, joiden pohjalta luokittelivat ihmisiä. Vuonna 1971 Bennett M. Berger (1926-2005) esitti, että
hippikulttuurin arvot olivat ’omakehuisia’ (engl. self-congratulatory).
• Hippien ”älä luota kehenkään yli 30-vuotiaaseen” oli osa tätä kritiikkiä.
• Keseyn mestariteos on Joskus tekee mieli (Sometimes a Great Notion, 1964). Aikaisempi
Yksi lensi yli käenpesän (1962) antoi mielisairaaloiden todellisuudesta täysin väärän kuvan.
Esim. sähköhoidostä [ks. Watson] käynnistynyt taisto epäsi lukuisilta potilailta parhaan
mahdollisen hoidon vakavassa masennuksessa. Kyseessä on nk. käypä hoito.
• Myöhemmin Jonathan Touboul määritteli ’hipsterivaikutuksen’, tavan jolla antikonformistit [vrt. Merton] päätyvät kaikki näyttämään samanlaisilta [ks. Milgram].

10.4

Thomas Schelling 1921 - 2016 ja David Lewis 1941 2001

Taloustieteilijä ja filosofi, jotka tutkivat peliteoreettisesti [ks. von Neumann] koordinaatiopelejä
[ks. Hart ja Goffman]. Schelling tutki mm. kansainvälisiä suhteita [ks. Fisher ja Keynes; Keeley] ja
kylmän sodan [ks. Sartre] aikaista diplomatiaa, Lewis kieltä [ks. Hume; Russell] ja konventioita.
Yleisen tiedon [ks. Austin ja Grice] käsite oli kummallekin tärkeä. Kollektiiviset uskomukset
vaikuttavat kollektiiviseen intentionaalisuuteen ja kollektiiviseen (sosiaaliseen) toimintaan [ks.
13 Nature,

272, 390, 1978
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Leslie ja Baron-Cohen]. Schelling jakoi vuoden 2005 taloustieteen Nobelin palkinnon korreloidun
tasapainon keksineen Robert J. Aumannin (s. 1930) kanssa.
• Teoksessa Markov Learning Models for Multiperson Interactions (1960) Patrick Suppes
(1922-2014) ja Richard C. Atkinson (s. 1929) käsittelivät mm. vahvistusoppimista [ks. Watson].
• Korreloidussa tasapainossa pelaajat hyödyntävät jotain kolmatta osapuolta tai ympäristöä
[esim. kulttuuria, ks. Boyd ja Richerson]. Aumann kehitti teoriaa artikkelissa Subjectivity
and correlation in randomized strategies (197414 ).
• Biologian puolella tutkittiin evolutiivisia pelejä [ks. Maynard Smith; Boyd ja Richerson].
Preferenssien evoluutio on yksi tutkimusaihe [ks. Becker].
Schellingin mukaan koordinaatiopeliin osallistuvilla on yhteisiä intressejä mutta ei mekanismia
luoda pitäviä sopimuksia (The Strategy of Conflict, 1960). Toisensa kohtaavat eläimet, joiden
ainoa yhteinen intressi on välttää mahdollisesti tuhoisa kamppailu, on ääriesimerkki tästä [ks.
Maynard Smith]. Puhdas koordinaatiopeli, jossa kaikki intressit ovat yhteisiä, on harvinainen
[ks. Dawkins]. Traditioiden ja instituutioiden lisäksi myös johtajuus [ks. Taylor; Weber; Lewin
ja Heider] voisi perustua koordinaatiopeleihin [ks. Fiske ja Harris]. Schelling osoitti, että keskustelijoiden omien intressien lisäksi yhteisymmärrystä vaikeuttavat myös tietämättömyys toisen
arvoista [ks. Austin ja Grice; Huntington ja Fukuyama].
• Schelling postuloi tapauskohtaisen peliratkaisun (engl. focal point) tilanteessa, jossa kommunikaatio ei ole mahdollista. Hiljainen yhteen sovittaminen (engl. tacit coordination)
liittyy tähän.
– Esim. valta voi perustua hallittujen (hiljaisesti yhteensovitettuun) uskoon hallitsijan
vallasta. Tällöin kyse on myös itseään toteuttavasta ennustuksesta [ks. Dewey]. Asia
liittyy myös vallan legitimointiin [ks. Weber].
Schellingin konfliktiteoretisointi jatkui teoksissa Strategy and Arms Control (1961) ja Arms and
Influence (1966). Kostoiskun lakiin (lex talionis, silmä silmästä) perustuva ’kauhun tasapaino’
(engl. Mutually Assured Destruction, MAD) voidaan nähdä tuomiopäivän koneen [ks. Trivers;
Daly ja Wilson] johdannaisena. Sitoutumisen käsite tuli mukaan peliteoriaan [ks. Ramsey; Trivers]. Kansainvälisten suhteiden tutkimus, jossa oli perinteisesti erotettu realistit [ks. Machiavelli;
Hobbes] ja idealistit [ks. Grotius; Kant], voimistui. Idealistit jaettiin liberaaleihin ja konstruktivisteihin, joista edelliset korostavat yhteistyötä ja ylikansallisia riippuvuuksia ja jälkimmäiset
identiteettiä, vuorovaikutusta ja oppimista. Kiisteltiin myös ’oikeasta’ analyysitasosta, vaihtoehtojen ollessa mm. yksittäinen päättäjä, byrokratia, valtio ja kansainvälinen järjestelmä. Jälkimmäiseen liittyy esim. Kiinan nousu, johon Graham T. Allison (s. 1940) liitti Thukydideen ansan
[ks. Herodotos ja Thukydides] teoksessa Destined for War (2017). Vaikka moderni ’riskiyhteiskunta’ [ks. Giddens] on laajentanut turvallisuuspolitiikan aluetta, valtiot ovat yhä tärkeitä [ks.
Huntington ja Fukuyama].
• Kriisiaikana korostuvat myös päättäjien psykologiset ominaisuudet ja henkilökohtaiset uskomusjärjestelmät. Perinteinen realismi keskittyi valtiomiestaitoon, mutta ilman perustason teoriaa puhui epätieteelliseen sävyyn ihmisen pahuudesta. Tämän välttämiseksi kehitettiin kansainvälisen järjestelmän tasoa korostava rakenteellinen realismi. Voimatasapainon käsite korvautui sekin moninaisemmalla strategisella voimavara-analyysillä. Ihminen
kuitenkin unohtui [vrt. Keeley].
– Merkittävä järjestelmäteoreetikko [ks. Parsons; Merton] oli Kenneth N. Waltz (19242013, Man, the State, and War, 1959). Hänen mukaansa kylmän sodan aikainen kaksinapainen järjestelmä oli vakaampi ja turvallisempi kuin yleensä ajateltiin (Theory
of International Politics, 1979).
• Teoksessa Essence of Decision (1971) Allison esitti, että byrokraatit ajavat omaa etuaan
myös kansainvälisissä suhteissa [ks. Buchanan] ja että organisaatioiden kankeat prosessit
haittaavat kriisien ratkaisua [vrt. Simon ja Arrow].
14 Journal

of Mathematical Economics, 1, 67–96, 1974
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Kooperatiivisiin peleihin liittyy laajojen sopimusten [esim. yhteiskuntasopimuksista, ks. Hobbes;
Locke; Rousseau; Rawls] lisäksi myös arkipäiväisempiä kohtaamisia ja koalitioita [ks. Hume].
Shapley [ks. von Neumann] kehitti tähän liittyvää kohtaantoteoria (engl. matching theory), jolla
voidaan tutkia avioliittomarkkinoiden [ks. Symons ja Buss] lisäksi esim. työmarkkinoita. Tähän
liittyy viivästetyn hyväksymisen (deferred acceptance, DA) algoritmi. Alvin E. Roth (s. 1951)
jakoi tämän kaltaisesta tutkimuksesta vuoden 2012 Nobelin taloustieteen palkinnon Shapleyn
kanssa. Kyse on markkinoiden suunnittelusta (market design), johon kuuluu myös huutokauppateoria (auction theory). Roth on mm. ollut luomassa eräänlaista munuaispörssiä [elinsiirroista,
ks. myös Berg ja Gurdon].
• Rothin virittämällä DA-mallilla on mm. sijoitettu oppilaita kouluihin ja pätevöitymistä
hakevia lääkäreitä sairaaloihin. Munuaisten osalta Suomi on mukana STEP:ssä (Scandiatransplant Kidney Paired Exchange Programme).
• Esim. päästöoikeuksia voidaan huutokaupata [ks. Broecker]. Voittajan kirous tarkoittaa tilannetta, jossa yritys tarjoaa sopimuksesta, voiton varmistaakseen, tuloksentekokykyynsä
nähden liikaa. Vuoden 2020 taloustieteen Nobelin palkinto myönnettiin huutokauppateoriaa kehittäneille Robert B. Wilsonille (s. 1937) ja Paul R. Milgromille (s. 1948).
Artikkeleissa Models of segregation (196915 ) ja Dynamic models of segregation (197116 ) Schelling
tutki asuinalueiden spontaania eriytymistä kulttuurien ja esim. rotujen mukaan. Mikrotason
ilmiöillä on ennakoimattomia makrotason vaikutuksia [emergentismistä, ks. Mandeville; Smith;
Burke; Marx; Elias; Schumpeter ja Hayek]. Tätä toimijapohjaiseksi mallintamiseksi [engl. agentbased modeling, ks. von Neumann] kutsuttua simulointia Schelling kuvasi laajemmin teoksessa
Micromotives and Macrobehavior (1978). Metodologinen individualismi [MI, ks. Mill; Weber;
Elias; Simon ja Arrow], jossa toimijoiksi laskettiin myös esim. instituutiot, pohjusti uudenlaista
sosiologiaa [ks. Sanderson; vrt. Merton]. Schellingin tutkimiin ilmiöihin liittyy myös sosiaalinen
pääoma [ks. Simmel; Weber; Popper; Simon ja Arrow].
• Aikaisemmin Charles M. Tiebout (1924–1968) oli käsitellyt ’jaloilla äänestämistä’ kuntatasolla (A pure theory of local expenditures, 195617 ).
• Robert D. Putnamin (s. 1941) mukaan etninen ja uskonnollinen yhtenäisyys edesauttavat
keskinäistä luottamusta, mikä selittänee em. eriytymistä [vrt. Maslow; Marcuse]. Tällaisen
sosiaalisen pääoman luonteesta kertoo erään Putnamin teoksen, Bowling Alone (2000),
nimi [vrt. Sperber ja Boyer].
– Pohjois- ja Etelä-Italian sosiaalisen pääoman eroa Putnam selitti etelän pidemmällä
feodalismihistorialla eli kulttuurin inertialla (Making Democracy Work, 1993). Esim.
Mafia [ks. Simon ja Arrow] liittyy asiaan.
• MI ei implikoi yksisuuntaista mikro/makro-vaikutusta (engl. part-whole physicalism): osat
ja kokonaisuudet vaikuttavat toisiinsa [ks. Mill].
John W. Berry (s. 1939) tutki siirtolaisten kotoutumista [ks. Dewey] artikkelissa Finding ethnic
identity: Separation, integration, assimilation, or marginality (198718 ). Puhutaan myös monikulttuurisuudesta. Epäonnistunut kotoutuminen johtaa eristäytymiseen tai syrjäytymiseen; edellisessä kulttuurinen identiteetti säilyy, jälkimmäisessä ei. Tähän voi liittyä kotoutumiskuilu vanhempien ja lasten välillä.
• Toisin kuin (toiminnan objektia korostava, transitiivinen) kotouttaminen, kotoutuminen
implikoi siirtolaisten omaa osallistumista [integration with, vrt. Weber].
• Esim. katujengejä syntyy alueille, joihin on keskittynyt ensimmäisen tai toisen sukupolven maahanmuuttajia. Niissä rikollisuus on vakavampaa ja järjestäytyneempää kuin ’tavallisessa’ nuorten katurikollisuudessa. Toiminta ei kuitenkaan ole yhtä hierarkkista kuin
järjestäytyneessä rikollisuudessa.
15 American

Economic Review, 59, 488-493, 1969
of Mathematical Sociology, 1, 143-186, 1971
17 Journal of Political Economy, 64, 416–424, 1956
18 teoksessa L. Driedger (toim.), Ethnic Canada: Identities and Inequalities, 1987
16 Journal
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Lewisille konventiot ovat yhteisiä intressejä sisältävien koordinaatiopelien tasapainotiloja, ja hän
hyödynsi tätä kielen ja kulttuurin tutkimukseen (Convention, 1969). Konventiot vaativat ’yleistä
tietämystä’ siitä, että kaikki mukautuvat [engl. conform; ks. Milgram] käyttäytymisen säännönmukaisuuteen: yksilöt eivät vain tiedä samoja asioita, vaan tietävät että toisetkin tietävät ne,
ja että nämä tietävät että toinen tietää toisen tietävän, jne. Tästä huolimatta konventioita ei
tarvitse osata eksplisiittisesti määritellä. Vapaamuotoisin koordinaatio liittyy jopa sosiaaliseen
pääomaan. Toisaalta Lewisin sopimuksettomat konventiot näyttävät turhan heikoilta jopa kieliyhteisön toiminnan kannalta. Lewis toteaa itse, että toden (pääsääntöinen) puhuminen ei ole
pelkkä konventio.
• Aumann matematisoi ajatusta yleisestä tietämyksestä (Agreeing to disagree, 197619 ).
Monet filosofit pyrkivät yhä [ks. Carnap] selittämään kausaalisuutta [ks. Hume; Spencer ja Galton; Lewin ja Heider] todennäköisyyksien avulla; esim. em. Suppes kirjoitti teoksen A Probabilistic Theory of Causality (1970). Artikkelissa Causation (197320 ) Lewis kehitti kilpailevaa kontrafaktuaaliteoriaa [ks. Wright, Fisher ja Haldane; Carnap], johon hän liitti mahdolliset maailmat
(ks. alla). Vaikuttavia syitä on yleensä useita [ks. Mill], ja INUS-ehto on J.L. Mackien (1917-1981)
yritys nostaa joku ylitse muiden. Myöhemmin interventioteoriat täydensivät ’kausaalisuuden vallankumousta’ [ks. Minsky ja Pearl].
• Vaikka Mackie määritteli INUS-ehdon (engl. Insufficient itself for the cause but Necessary
part of an Unnecessary but Sufficient set of conditions) jo vuonna 1965, tunnettu referenssi on teos The Cement of the Universe (1974). INUS-ehto ei luo asymmetriaa syyn ja
seurauksen välille eikä siten tavoita syiden efektiivisyyttä.
• Myös Donald B. Rubin (s. 1943) kehitti kontrafaktuaalista kausaliteettia (Estimating causal
effect of treatments in randomized and nonrandomized studies, 197421 ).
Mahdollisten maailmojen [ks. Ockham; Leibniz; Carnap; Hintikka] teoriaa Lewis kehitti teoksessa On the Plurality of Worlds (1986). Hän toi maailmoihinsa ajasta ja yksilöstä muodostuvan
vertailupisteen (engl. centered worlds); taustalla oli artikkelissa Attitudes de dicto and de se
(197922 ) esitetty puolustus ensimmäisen persoonan näkökulman erityisyydestä filosofiassa [ks.
Frege; Husserl; Dennett ja Millikan]. Vaikutteita tuli etenkin Héctor-Neri Castañedalta (19241991).
• Ensimmäistä persoonaa korosti myös John Perry (s. 1943) artikkelissa The problem of the
essential indexicals (197923 ).
• Lewisin mahdolliset maailmat olivat realistisia; puhutaan modaalisesta realismista. Lewisin mukaan ’aktuaalinen’ on samalla tavalla indeksikaalinen kuin ’minä’ tai ’täällä’. Tämän
ansiosta Lewis pystyi puolustamaan luokkanominalismia [ks. Locke], jonka mukaan ominaisuudet ovat jäsenyyksiä yksilöolioiden muodostamissa luokissa [vrt. Zenon ja Khrysippos;
Ockham; Frege; Quine].
– Samankaltaisuusnominalismissa jokin on esim. pyöreä sen takia että se muistuttaa
pyöreitä olioita. Samankaltaisuus on siis primitiivi, ja ominaisuuksia joko ei ole, tai
ne riippuuvat siitä mitä olio muistuttaa.

10.5

Douglass C. North 1920 - 2015

Taloustieteilijä ja taloushistorioitsija, joka korosti instituutioiden merkitystä [kulttuurista, ks.
Landes]. Northin kehittämä nk. uusi institutionaalinen taloustiede kritisoi — perinteisen institutionalismin [ks. Veblen; Schumpeter ja Hayek] tavoin — neoklassisen teorian [ks. Marshall]
19 Annals

of Statistics, 4, 1236–1239, 1976
of Philosophy, 70, 556-567, 1973
21 Journal of Educational Psychology, 66, 688–701, 1974
22 Philosophical Review, 88, 513-543, 1979
23 Noûs, 13, 3-21, 1979
20 Journal
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kysynnän ja tarjonnan lakia ja toimijoiden rationaalisuutta [ks. Simon ja Arrow; Buchanan; Becker; Kahneman ja Thaler; Boyd ja Richerson]. Käsitteet kuten demokratia [ks. Solon; Burke; Mill]
ja kansalaisyhteiskunta [ks. Locke; Smith; Mill; Simmel; Elias; Simon ja Arrow] liittyvät asiaan.
Northin teoksia ovat mm. The Growth of the United States (1961) ja The Rise of the Western
World (1973), ja hänelle myönnettiin Nobelin taloustieteen palkinto vuonna 1993. Yhteiskunnan
ja politiikan suhdetta tutki mm. Charles Tilly (1929-2008).
• Instituutiot eivät nojaa vain valtioon, mistä keskiajan ’lex mercatoria’ on esimerkki [ks. Albert]. Tältä pohjalta on hyvinvointivaltion sijaan puhuttu myös hyvinvointiyhteiskunnasta
[ks. Mill; Schumpeter ja Hayek].
Koska valtio koostuu organisaatioista [ks. Taylor], sitä ja sen evoluutiota ei voi käsitellä yksittäisen toimijan näkökulmasta. Valtiota kuvaavan teorian pitää sisältää teoriat sekä politiikasta
että hallinnosta; kyse on vallasta [ks. Kropotkin; Weber] ja sen jakautumisesta [ks. Montesquieu]. Organisaatiot, esim. julkinen sektori, etujärjestöt, yritykset, jopa yksilöt, ovat pelaajia, ja
instituutiot, esim. lait, normit ja yhteiset käsitykset maailmasta, ovat organisaatioiden toimintaa
ohjaavia sääntöjä.
• Kannatusorganisaatiot (adherent organizations) eivät vaadi valtion valvontaa sopimusorganisaatioiden (contractual organizations) tapaan.
• Länsimaisessa ’toisinajattelussa’ yhteiskunnalliset instituutiot ovat olemassa vain markkinatalouden rajoittamiseksi. Taloustieteessä instituutiot pyrkivät kuitenkin auttamaan
markkinoita niiden positiivisten vaikutusten vuoksi [ks. Brunel; Mill]. Myös instituutioiden keskinäinen työnjako on jatkuvan arvioinnin ja yhteiskunnallisen evoluution kohteena
[ks. Weber; Dewey].
Robert A. Dahlin (1915-2014) pluralistisessa demokratiassa (esim. Polyarchy, 1971) vaalien lisäksi tärkeitä ovat yhdistymisvapaus, ilmaisunvapaus, vaihtoehtoiset tiedonlähteet ja avoimet poliittiset instituutiot. Näin valtioiden demokratia-aste muodostaa jatkumon jota voi myös mitata
[ks. Fisher ja Keynes]. Suosituimpia demokratiateorioita ovat julkiseen harkintaan perustuvat
deliberatiiviset teoriat [ks. Aristoteles; Machiavelli; Burke; Kant; Mill; Habermas; Rawls], joissa
(parlamentaarinen ja muukin) poliittinen kilpailu [ks. Weber; Popper] tuottaa informaatiota ja
kontrolloi poliitikkoja. Kyse on osallistumisesta mutta ei suorasta demokratiasta.
• Vincent A. Ostrom (1919-2012) korosti julkisen hallinnon kilpailullisen polysentrisyyden
merkitystä (The organization of government in metropolitan areas: a theoretical inquiry,
196124 ).
• Gabriel A. Almond (1911-2002) ja Sidney Verba (1932-2019) korostivat poliittisen osallistumisen merkitystä modernissa poliittisessa kulttuurissa (The Civic Culture, 1963). Toinen
merkittävä asia on ihmisten välinen luottamus [ks. Trivers; Kahneman ja Thaler].
• John E. Mueller (s. 1937) korostaa kriittisen mielipiteen julkisen esittämisen merkitystä
[yleisestä mielipiteestä, ks. Locke; Montesquieu; Mill; Rochau ja Renan]. Tämän vuoksi
toisinajattelijoita vaiennetaan autoritarisissa valtioissa.
– Toisinajattelun salliminen on (pieni) askel kohti demokratiaa, vaikka ensimmäisiä vaaleja vasta suunnitellaan: kyse on yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollistamisesta.
• Dani Rodrik (s. 1957) pitää demokratiaa metainstituutiona, jolla luodaan hyviä instituutioita (Institutions for high-quality growth: What they are and how to acquire them, 200025 ).
• John S. Dryzek (s. 1953) esittää, yhdessä Christian Listin (s. 1973) kanssa, että deliberatiivinen demokratia ei ole ristiriidassa sosiaalisen valinnan [ks. Simon ja Arrow] kanssa
(Social Choice Theory and Deliberative Democracy: A Reconciliation, 200326 ).
• Puutteellisissa demokratioissa äänestämiselläkään ei ole vaikutusta [ks. Huntington ja Fukuyama].

24 American
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Artikkelissa Some social requisites of democracy: Economic development and political legitimacy
(195927 ) Seymour Martin Lipset (1922-2006) esitti, että vain (ansaitusti, ks. alla) varakkaat valtiot pystyvät ylläpitämään demokratiaa. Demokratia on kuitenkin kansanvaltaa emansipatoristen
[ks. Bayle; Mill; Maslow] kansalaisoikeuksien kautta, ja Lipsetin sosioekonomisen tuen rinnalla
tarvitaan myös emansipatorisia (sosio)kulttuurisia arvoja [ks. Landes]. Tätä korostaa mm. Wolfgang Merkelin (s. 1952) käsite uppoutunut demokratia (Embedded and defective democracies,
200428 ). Kulttuurin korostaminen tarkoittaa, että instituutioiden lisäksi myös ’julkisilla sfääreillä’ on merkitystä [ks. Habermas]. Northin teoria painottaa pääasiassa instituutiota.
• Dahl esitti teoksessa Democracy and Its Critics (1989), että demokratia on prosessi joka
vaatii taustalleen yhtäläisiä perusvapauksia [ks. Solon].
• Emansipatoristen arvojen luonnissa sosioekonomisilla tekijöillä on merkitystä; yleisemmin
voidaan puhua toimintaresursseista.
Suoran demokratian kansanäänestys johtaa helposti NIMBY-ilmiöön (not in my back yard).
1970-luvulla Ned Crosby ja Peter Dienel kehittivät tässä parempien deliberatiivisten kansalaisraatien (engl. citizens’ assembly) esiasteita. Teoksessa Democracy and Deliberation (1991) James
S. Fishkin (s. 1948) kehitti mielipidetutkimuksia [ks. Fisher ja Keynes] samalta pohjalta (deliberative opinion poll). Kansalaisraadit ovat käsitelleet jo satoja kysymyksiä useissa eri maissa.
Ongelmakohtia ovat mm. raatien edustavuus ja perinteiset pienryhmäongelmat [ks. Milgram].
Edellinen vaatii tilastollista satunnaisotantaa tai monipuolista markkinointistrategiaa sekä kannustavaa rahapalkkiota, jälkimmäinen toiminnan fasilitointia. Asiaa käsittelevät Harri Raisio ja
Pirkko Vartiainen Suomen Kuntaliiton julkaisussa Deliberatiivisesta demokratiasta ja kansalaisraatien toteuttamisesta Suomessa (2011). Myös ’neljäs sektori’ kaupunkiaktivismin merkityksessä
on noussut: kyse on verkottumisesta ja vertaistuotannosta [ks. Torvalds].
• Osallistuvaa demokratiaa [ks. Rousseua; Mill] ovat puolustaneet mm. Carole Pateman (s.
1940, Participation and Democratic Theory, 1970) ja Benjamin R. Barber (1939-2017,
Strong Democracy, 1984).
• Kuntalaiskuulemisten (kansalaiskuulemisten) lisäksi puhutaan myös osallistuvasta ja toimintapohjaisesta (yhteisötason) tutkimuksesta (engl. participatory action research, PAR).
Kansalaisraateihin voidaan suhtautua myös liian romanttisesti. Demokratiassa on aina kyse vallankäytöstä ja siten myös ’kamppailusta’, joissa ei ole mitään kielteistä. Demokraattinen kamppailu on osaltaan jopa sosiaalisen koheesion ja solidaarisuuden lähde [ks. Machiavelli; Popper].
Tässä on yhteys nk. perustuslailliseen [ks. Magna Carta; Burke; Hart ja Goffman] isänmaallisuuteen [ks. Habermas]. Asiaa on käsitellyt mm. Albert O. Hirschman (1915-2012) artikkelissa
Social conflicts as pillars of democratic market society (199429 ).
• Demokratian vallankäyttöaspekti joko unohtuu, jolloin mikä tahansa yhdessä puuhastelu
lasketaan demokratiaksi, tai sen arvoa ja tarvetta ei ymmärretä. Chantal Mouffen (s. 1943)
on esimerkki jälkimmäisestä: hänen mukaansa deliberaatiota luovat diskurssit jäävät ’vain’
vallankäytön välineiksi ristiriitoja luovan julkisuuden vuoksi [anarkismista, ks. Kropotkin].
Koska omistusoikeus [ks. Locke; Bentham] oli (myös Northin mielestä) perustava instituutio,
instituutioiden merkitys talouskasvulle oli varsin hyvin tiedossa jo klassisessa teoriassa [ks. Smith;
Mill].
• Omistusoikeuden turvaaminen onnistuu parhaiten valtion väkivaltamonopolilta [ks. Weber]
ja perustutkimus, koulutus, sosiaalipolitiikka ja muu yhteiskunnallinen infrastruktuuri ovat
täysin perustellusti ainakin osittain valtion vastuulla [ks. Smith; Mill; Fisher ja Keynes;
Giddens; Wolf ja Florida],

27 American
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• Hernando de Soton (s. 1941) mukaan Afrikan ja Etelä-Amerikan puutteelliset omistusoikeudet vaikeuttavat juuri köyhien asemaa (The Mystery of Capital, 2000). Kommunistimaiden
kollektiivitilojen ongelmat johtuivat samasta syystä.
– Kiinan maaseudun vaurastuminen oli omistusoikeuksien lisääntymisen ansiota: 1970ja 1980-lukujen vaihteessa tuotanto kasvoi viljelijöiden saadessa itsekin hyödyn työstään. Kyse oli siis poliittisesta globalisoitumisesta [ks. Bhagwati].
– Kasvoton valtionomistus häivyttää oman intressin [ks. Marx]. Artikkelissa Communal
dining and the Chinese famine of 1958-1961 (199730 ) Gene Hsin Chang ja Guanzhong
James Wen selittävät tällä Kiinan suurta nälänhätää [ks. Sartre].
• Arvot ovat harvoin absoluuttisia, ja esim. toisen maailmansodan aikana Yhdysvalloissakin
omaisuutta voitiin takavarikoida sotaponnistuksiin. Eräiden maiden jokamiehenoikeudetkaan (engl. freedom to roam, everyman’s right) eivät ole radikaali omistusoikeuden rikkomus. Kollektiivinen toiminta (ks. alla) ei ole vain taloudellista.
• Immateriaalioikeudet [ks. Burke] ovat nousseet keskusteluun. Kyse ei ole vain siitä että
niitä tarvitaan, vaan siitä kuinka paljon tietoon perustuva uusi talous [ks. Daniel Bell;
Wolf ja Florida] hyötyy niiden hallitusta supistamisesta [ks. Daly ja Wilson; Bhagwati].
Northin teoriassa talouskasvu perustuu liiketoiminnan väistämättömien kustannusten (engl. transaction costs) eli järjestelmän ’kitkan’ minimoimiseen erilaisten instituutioiden ja organisaatioiden avulla. Liiketoiminnan kustannuksia lisäävät mm. toimijoiden tiedon rajallisuus ja toiminnan historiasidonnaisuus (engl. path dependence). Jälkimmäinen liittyy organisaatioteoriassa
kontingenssi- eli kontekstiteorioihin [ks. Schumpeter ja Hayek]. Myöhemmin Transaction Cost
Economics –koulukunnan keskeiseksi teoreetikoksi nousi Oliver E. Williamson (1932-2020), joka tutki mm. modernin liikeyrityksen [ks. Brunel; Schumpeter ja Hayek] teoriaa. Hän sai osan
vuoden 2009 taloustieteen Nobelin palkinnosta.
• Kontekstiteoriaa kehittettiin mm. Robert L. Kahnin (1918-2019) ja Katzin [ks. Dewey]
teoksessa The Social Psychology of Organizations (1966). Kahn tutki myös ikääntymistä
[ks. Piaget] John W. Rowen (s. 1944) kanssa (Successful Aging, 1998).
Williamson jakoi palkinnon Elinor C. Ostromin (1933-2012) kanssa. Ostrom teki eroa yhteisresurssien (common pool/property resources) ja julkishyödykkeiden [ks. Smith; Mill; Simon ja
Arrow] välille (esim. Governing the Commons, 1990). Kummankaan käyttöä ei voi kontrolloida, mutta vain edelliset kärsivät kilpailusta eli ovat niukkoja. H. Scott Gordon (1924–2019) ja
Garrett J. Hardin (1915-2003) olivat puhuneet ’yhteismaan ongelmasta’: yhteisomistus, so. ei
kenenkään omistus, johtaa esim. luonnonvarojen tuhlaukseen [ks. Malthus ja Ricardo; von Neumann]. Liikakalastus on yksi esimerkki. John Plattin laajennukset, sosiaaliset ansat, sivuavat
käyttäytymistaloustiedettä [ks. Kahneman ja Thaler].
• Yksityishyödykkeet (private good) ovat niukkoja ja yksityisiä. On olemassa myös keinotekoisesti niukkoja hyödykkeitä; esim. maksulliset televisiokanavat.
• Gordonin artikkeli oli The economic theory of a common-property resource: the fishery
(195431 ) ja Hardinin The tragedy of commons (196832 ). Plattin artikkeli oli Social traps
(197333 ).
Kollektiivisessa toiminnassa [ks. Ötzi] Ostrom korosti markkinoiden ja julkisen hallinnon rinnalla toimivaa kansalaisyhteiskuntaa, jonka ansiosta hyvinvointivaltiokin laajenee hyvinvointiyhteiskunnaksi [ks. Mill; Schumpeter ja Hayek]. Puhutaan esim. lähidemokratiasta ja yhteiskunnallisista liikkeistä [ks. Blumenbach; Mill]. Kollektiivista toimintaa edesauttaa parhaiten keskitetyt
intressit, ja em. luottamuksella ja sosiaalisilla normeilla on merkitystä. Tällä logiikalla Ostrom
ei pitänyt yhteismaan ongelmaa väistämättömänä.
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• Hardinin esimerkki keskiaikaisen Englannin yhteiskäytössä olleista laidunmaista oli osittain
virheellinen. Laidunmaiden varsinaiset omistajat sitoutuivat olemaan puuttumatta niiden
käyttöön, ja laiduntajat olivat de facto omistajia. Heillä oli siis motivaatio valvoa alueiden
käyttöä omaksi hyödykseen. Ongelma syntyi vasta takaperoisen maauudistuksen jälkeen
[ks. More].
• Keskitetyt intressit ylittävät vaikutuskynnyksen helpommin kuin jäsentymättömät intressit
(ks. alla). Psykologiassa tunnetaan ’merkityksellisyysvaikutus’ [engl. salience effect; vrt.
Dunbar ja Miller].
– Yrjö Engeström (s. 1948) on kuvannut kollektiivisten toimintajärjestelmien institutionaalista oppimista ekspansiiviseksi (Learning by Expanding, 1987). Asia liittynee
myös perinteiseen emergenssiin [ks. Smith; Popper].
∗ Engeström pohjaa työnsä kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan [ks. Piaget].
– Alberto Melucci (1943-2001) on kehittänyt sosiologista ryhmien kollektiivisen identiteetin teoriaa (Challenging Codes, 1996).
∗ Meluccin työ yrittää vastata sosiaalipsykologiseen sosiaalisen identiteetin teoriaan
[ks. Milgram].
Ihmisten väliset suhteet voidaan jakaa myös sisäkkäisiin ryhmiin, joiden koko kasvaa vuorovaikutuksen vaimetessa etäisyyden funktiona [ks. Dunbar ja Miller]. Vuorovaikutuksia voidaan jakaa
myös toisella tapaa niiden laadun mukaan [ks. Fiske ja Harris].
• Ihmisten vuorovaikutussuhteet eivät rajoitu läheisiin ystäviin, joiden määrällä on yläraja
[ks. Lewin ja heider].
Tillyn mukaan sodat [ks. Keeley] selittivät varhaisten valtioiden synnyn ja eliitin organisoitunut
rikollisuus muodosti hallinnon (Coersion, Capital, and European States, AD 990-1990, 1990).
Northille valtio ei ollut yksittäinen toimija vaan joukko erilaisia intressiryhmiä ja organisaatioita, ja tämä monimutkaisti tilannetta. Kilpailevan teorian mukaan valtioiden synnyn taustalla oli
yhteiskuntien sisäisen väkivallan vähentäminen [ks. Hobbes; Boas ja Landtman] ja aikaisempaa
laajemman yhteistyön organisointi [ks. Spinoza; Hume]. Tällöin kyse olisi ollut myös sivilisoitumisesta [ks. Elias; Daly ja Wilson; Jackendoff ja Pinker]. Sosiaalinen sulkeminen [ks. Mandeville;
Weber; Piaget; Habermas] oli toki merkittävä eliitin omaksi hyödykseen käyttämä ase.
• Etenkin valtion vahvuus verrattuna muihin intressiryhmiin on vaikuttanut kehitykseen [ks.
Guan Zhong; Magna Carta; Huntington ja Fukuyama].
• Tillyn iskulause ”war made the state and the state made war” ei ole uskottava. (1) Esim.
Ruotsilla ei ole historiallista itsenäistymisen päivää [ks. Luther ja Calvin]. Siinä määrin kuin
itsenäistymiseen on yleensä liittynyt sotia, kyse on siitä että imperiumit ovat sodillaan
estäneet kansakuntien itsenäistymisen [ks. Tacitus]. Rauhaan jätettyinä kansallisvaltiot
olisivat syntyneet ilman sotia. (2) Ihmiset sotivat paljon ennen valtioita, ja sisällissodat ovat
yleisimpiä ja kaikkein väkivaltaisimpia sotia vieläkin. Lisäksi tyypillisimpiä sotijoita ovat
olleet em. imperiumit. Demokraattisten kansallisvaltioiden haluttomuus sotia keskenään
on jo käsite. Huomionarvoista on myös sotivien demokraattisten maiden haluttomuus —
ja nykyään myös kyky — tarpeettomaan voimankäyttöön.
Sosiaalista sulkemista North tutki teoksessa Violence and Social Orders (200934 ). 1800-luvun
modernisaatiossa [ks. Weber] henkilökohtaisiin suhteisiin perustunut eliittivetoinen ’rajoitettu’
(engl. limited access) valtio alkoi antaa sijaa instituutioihin perustuvalle ’avoimelle’ (open access)
valtiolle [ks. Herder ja Humboldt; Mill]. Rajoitettua valtioita karakterisoi eliitin yksilöihin sidotut
etuoikeudet (engl. privileges), jotka korvautuvat avoimissa valtioissa ei-persoonallisilla oikeuksilla (rights). Eliitin epähomogeenisuudesta johtuen suhteiden institutionalisoituminen alkoi sen
sisällä, ja laajeni samasta syystä sen ulkopuolelle. Kun eliittiin kuulumattomat pääsivät luomaan
organisaatioita, kilpailu vilkastutti myös talouselämää [ks. Mercator; Petty; Locke; Brunel].

34 yhdessä
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• North kutsuu rajoitettua valtiota myös ’luonnolliseksi’ koska institutionalisoitu moderni
kanssakäyminen ei perustu enää biologisesti selittyvään kanssakäymiseen [ks. Fiske ja Harris].
• Rajoitettuja valtioita, jotka ovat yhä enemmistönä, karakterisoi (1) organisaatioiden rajaaminen eliitille, (2) kaupan monopolisointi, so. valtio päättää ketkä saavat tehdä kauppaa,
mahdollisesti myös missä ja millä hinnalla [merkantilismista, ks. Machiavelli; Smith], ja se
että (3) valtion toimintaan liittyvät lait (engl. public law), joihin kuuluu myös perustuslaki, määrittelevät eliitin etuoikeuksia. Parhaimmillaan rajoitetun valtion instituutiot ovat
jo ’kestäviä’, so. ne eivät ole sidoksissa niissä vaikuttavien ihmisten persooniin [ks. Mandeville], ja eliitti pystyy luomaan valtiosta riippumattomia instituutioita. Tästä on kuitenkin
vielä matkaa avoimeen valtioon.
• Ateenalainen demokratia, roomalainen tasavaltalaisuus ja renessanssinaikaiset Pohjois-Italian kaupunkivaltiot pääsivät jo aika lähelle avointa valtiota. Todelliset siirtymät avoimuuteen tapahtuivat paljon myöhemmin.
• Luonnollisissa valtiossa hallitsijat (esim. Mubarak, Mugabe, Chávez) kahmivat miljardiomaisuuksia itselleen, perheelleen ja lähimmille tukijoilleen. Jos kyse on ilmiselvästi rikollisesta toiminnasta, ongelma on oikeusvaltion toimimattomuudessa: hallitsijaa ja eliittiä ei
koske samat lait kuin muita [ks. Magna Carta]. Mutta sekään että omaisuus kerätään lain
kirjainta nimellisesti noudattamalla ei tee toiminnasta hyväksyttävää. Jos poliittinen eliitti
voi hallita talouselämää omaksi edukseen, se ei ole avointa luovalle tuholle [ks. Schumpeter
ja Hayek] eikä talouskasvu [ks. Solow] ole lujalla pohjalla [ks. Mill].
– Henkilökohtaisen taloudellisen edun tavoittelu johtaa esim. sisällissotien ja vallankumousten kierteeseen, jossa huono hallinto vaihtuu uuteen samanlaiseen. Jeffrey A.
Frankelin (s. 1952) mukaan luonnonvaroista saatava helppo tulo edesauttaa tässä (The
natural resource curse: A survey, 201035 ). Toisaalta esim. Alankomaissa vuonna 1959
löydetty maakaasu heikensi maan muuta teollisuutta; syntyi käsite Hollannin tauti.
Tällainen resurssikirous ei siis tarkoita kehitysmaiden sortoa [vrt. Sartre]. ’Helpon
rahan’ ongelmia voi välttää rahastoimalla (engl. sovereign wealth fund). On jopa esitetty, että jos valtion ei tarvitse verottaa kansalaisiaan, jälkimmäiset eivät myöskään
vaadi oikeuksia.
∗ Kuwait Investment Authority vuodelta 1953 oli ensimmäinen resurssikirousta
välttämään syntynyt rahasto. Myöhemmin esim. Norja on rahastoinut öljy- ja
kaasutulojaan.
Avoimuuden myötä yhteiskuntien kyky vastata yllättäviin muutoksiin parani talouden [ks. Spencer
ja Galton; Marshall; Schumpeter ja Hayek] lisäksi myös politiikassa [ks. Weber; Dawkins]. Juuri
poliittinen kilpailu, ei pelkkä äänestäminen, tekee avoimista valtioista demokratioita. Kilpailun
kieltäminen yhteistyön varjolla johtaa korruptioon, esim. kaverikapitalismiin, kommunismiin tai
mafiamaiseen hallintoon [ks. Schumpeter ja Hayek]. Vallanpitäjien edun turvaamisen lisäksi ongelmia voi olla laajemmassa eturyhmäpolitiikassa [julkisen valinnan teoriasta, ks. Buchanan].
Poliittisen kilpailun puute hidastaa jopa teknologista kehitystä [ks. Landes].

10.6

James T. Buchanan 1919 - 2013

Taloustieteilijä, joka tutki markkinahäiriöille [ks. Mill] analogisia julkisen vallan häiriöitä [ks.
Kropotkin]. Buchanan käynnistämää tutkimusta kutsutaan julkisen valinnan (engl. public choise) teoriaksi. Aiheeseen voidaan liittää myös Vernon L. Smithin (s. 1927) käynnistämä kokeellinen
taloustiede (experimental economics). Se puolestaan johti nk. uuteen klassiseen makrotaloustieteeseen (new classical macroeconomics). Myös monetarismi [ks. Fisher ja Keynes] peräänkuuluttaa julkisen vallan rahankäytön kontrollia. Hyvinvointiyhteiskunnasta [ks. North] puhuminen
hyvinvointivaltion sijaan on johtanut syytöksiin ’uusliberalismista’. Buchanan sai vuoden 1986
taloustieteen Nobelin palkinnon. Smith jakoi vuoden 2002 Nobelin Kahnemanin [ks. Kahneman
ja Thaler] kanssa.
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• Julkiseen valtaan liittyvänä päämies-agentti –ongelma on yhtä vanha kuin sivilisaatiot [ks.
Xunzi ja Han Feizi].
• Julkisen valinnan teoria ei implikoi libertarismia [ks. Kropotkin; Schumpeter ja Hayek],
vaikka kaikki libertaristit toki käyttävät julkisen vallan häiriöitä perusteena po. vallan
rajoittamiselle [ks. Rawls].
– James Buchanania ei pidä sekoittaa paleokonservatiiviseen Pat Buchananiin [ks. Rawls].
Julkisen vallan häiriöt liittyvät vallanpitäjien ja viranhaltijoiden [byrokratiasta, ks. Weber] oman
edun tavoittelun lisäksi laajempaan yhteiskunnalliseen eturyhmäpolitiikkaan. Paitsi että valtaa
käyttävien ihmisten ja intressiryhmien tietoisiin motiiveihin ei aina voi luottaa, nämä voivat
pettää itseäänkin [ks. Trivers], tai olla yksinkertaisesti osaamattomia. Kyse ei siis ole vain korruptiosta, vaan laajemmin tehokkuudesta arvona [ks. Rawls]. Esim. poliittiset lehmänkaupat
kuuluvat tutkimuskohteisiin.
• Jopa puolueohjelmat voidaan rakentaa oman vallan pönkittämiseksi, ei maan parasta ajatellen. Anthony Downs (1930-2021) tutki puolueita tällaisina ’taloudellisina’ toimijoina (An
Economic Theory of Democracy, 1957).
• Byrokraattien oman edun tavoittelua tutkittiin myös ulkopolitiikassa [ks. Schelling ja Lewis].
• Virpi Hämeen-Anttilan mukaan ”Julkisen palvelun on oltavakin tehotonta! Sen tarkoitus
ei ole tuottaa voittoa vaan hyvinvointia.” (Taloussanomien haastattelu 24.12.2004).
Julkisen vallan taipumusta kasvaa kutsutaan Wagnerin laiksi [ks. Marshall]. Buchanan esitti
teoriansa Gordon Tullockin (1922-2014) kanssa kirjoitetussa teoksessa The Calculus of Consent
(1962). Hänen mukaansa julkisiin palveluihin voidaan investoida tavalla, joka johtaa tarpeettoman korkeaan kokonaiskulutukseen, so. tuhlaukseen. Toisaalta Baumolin [ks. Landes] ja William G. Bowenin (1933-2016) mukaan palveluihin [ks. Daniel Bell] keskittyvä julkinen sektori ei
myöskään hyödy yksityisen sektorin tavoin tuottavuuden kasvusta; puhutaan Baumolin taudista (Performing Arts: The Economic Dilemma, 1966). Tästä syntyy kestävyysvaje [ks. Fisher ja
Keynes].
• Baumolin teorian jälkeinen tietotekniikka voisi osaltaan helpottaa taudin vastaisessa taistelussa.
• Esim. hoitoalan töitä voisi optimoida hyödyntämällä (vähemmän koulutettuja) sairaalaapulaisia, hoiva-avustajia ja lähihoitajia sairaanhoitajien ja erikoissairaanhoitajien rinnalla.
Julkisen talouden sopeutuksella tarkoitetaan yleensä menoleikkauksia ja/tai verojen korotuksia.
Ruotsissa valtion menojen osuus BKT:sta kasvoi vuosien 1913 ja 1996 välillä 10.4%:sta 64.2%:iin.
Julkinen sektori ei pienentynyt edes 1980-luvun (Reaganin) USA:ssa tai (Thatcherin) UK:ssa.
Monetaristien ennustuksen mukaisesti talouspolitiikka oli johtanut 1970-luvulla stagflaatioon:
työttömyys ja inflaatio kasvoivat mutta talous ei [ks. Fisher ja Keynes]. Jatkuva elvyttäminen loi
epävarmuutta. Kuuden vuosikymmenen aikana valtion omistukseen päätyneiden [ks. Schumpeter
ja Hayek] yritysten yksityistäminen alkoi. Seuranneesta reilun 20 vuotta kestäneestä vakaasta
kaudesta on käytetty termiä ’Great Moderation’. Silläkin oli ongelmansa; Hyman Minskyn (19191996) mukaan se johtaisi itsetyytyväisyyteen ja (vääränlaisten) riskien ottoon (Stabilising an
Unstable Economy, 1986). Rahoitussektorin kasvu tuottikin romahduksen (ks. alla).
• Julkista taloutta voi vahvistaa myös talouskasvua ja työllisyyttä parantavilla rakenneuudistuksilla, jotka lisäävät verotuloja (ilman veronkorotuksia) ja vähentävät julkisia menoja.
Kyse on tuottavuuden kasvattamisesta [ks. Solow; Daniel Bell; Wolf ja Florida].
• Vuonna 1976 mm. Peppi Pitkätossun luoja Astrid Lindgren valitti Ruotsin 102% marginaaliverosta, ja sai näin vaihdettua hallituksen ja muutettua verolakeja. Optimaalisen
verotuksen teoria [ks. Ibn Khaldun; Fisher ja Keynes] on kuitenkin monimutkaisempi kuin
Arthur B. Lafferin (s. 1940) mukaan nimetty käyrä.
• Vuosina 1939-1974 talous oli kasvanut öljyn ansiosta [ks. Tesla; Haber] ja vuosina 19842008 ehkä tietotekniikan [ks. Daniel Bell] ansiosta [pitkän aikavälin suhdanteista, ks. Fisher
ja Keynes]. Jälkimmäiseen liittyy avoimia kysymyksiä [ks. Solow; Wolf ja Florida].
• Ajatus rahoituskiihdyttimestä oli jo keksitty [ks. Fisher ja Keynes], ja Ben S. Bernanke (s.
1953) kehitti sitä edelleen 1980-luvulta alkaen [ks. myös Schumpeter ja Hayek]. Bernanke
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jakoi vuoden 2022 taloustieteen Nobelin Douglas W. Diamondin (s. 1953) ja Philip H.
Dybvigin (s. 1955) kanssa pankkien ja talouskriisien tutkimuksesta.
Julkishyödykkeiden tuotannon tehokkuus vaatii oikeanlaisia mittareita. Tarinan mukaan neuvostoliittolainen tehdas valmisti pieniä, kevyitä ja käyttökelvottomia nauloja kun ainoana mittarina
oli naulojen lukumäärä. Charles A. E. Goodhartin (s. 1936) mukaan nimetyn lain mukaan ”kun
mittarista tulee tavoite, se lakkaa olemasta hyvä mittari” (Problems of monetary management:
The U.K. experience, 197536 ). Nykyään puhutaan osaoptimoinnista (esim. vanhustenhoidon hoitajamitoitus).
• Tarina jatkui suurilla, raskailla ja käyttökelvottomilla nauloilla kun mittariksi muutettiin
naulojen paino.
Markkinaehtoisuutta hyödyntävän uuden julkisjohtamisen opin (engl. New Public Management)
on nähty tukeutuvan liian yksinkertaiseen mittaukseen esim. kilpailuttaessaan julkishyödykkeiden tuottajia. Vaihtoehtoisesti opissa palveluja ulkoistetaan (engl. contracting out, public-private
partnership) sääntelyn alaisiksi [ks. Mill]. Katto voitiin asettaa joko palveluiden hinnoille tai yritysten voitoille [ks. Ramsey].
• Oppia on verrattu tieteellisen liikkeenjohdon teoriaan [ks. Taylor].
Goodhartin laki ja eräät sen sukulaiset sivuavat itseään toteuttavaa ennustusta [ks. Dewey] ja
kulttuurin refleksiivisyyttä [ks. Popper]. Ihmistieteissä Hacking [ks. Penrose ja Hawking] määritteli radikaalimman kategorisoinnin silmukkavaikutuksen (engl. looping effect), jolla synnytetään
uusia ihmisiä koskevia käsitteitä samalla näihin ihmisiin vaikuttaen (The looping effect of human
kinds, 199537 ).
• Campbellin [ks. Cavalli-Sforza] laki käsittelee vääristyneitä (engl. perverse) kannustimia
(Assessing the impact of planned social change, 197938 ). Sen äärimuoto, nk. kobravaikutus,
on tyyppiesimerkki Goodhartin laista. Myös ’Lucasin kritiikki’ sivuaa asiaa (ks. alla).
– Koska hyvinvointitappioita estetään parhaiten kannustimilla, vääristyneet sellaiset
ovat ongelma [ks. Mill; Fisher ja Keynes; Schumpeter ja Hayek; Rawls].
• Hacking tutki [jossain määrin kiistanalaisesti, ks. Foucault ja Derrida] mielenterveyteen
liittyviä määrittelyjä.
Eturyhmäpolitiikka tuottaa yritystukia, maataloustukia, tarpeettomia julkisia investointeja, valtion työntekijöiden ylisuuria eläke-etuja ja esim. eri ammattiryhmiä suojelevaa sääntelyä. Stiglerin [ks. Simon ja Arrow] lanseeraama käsite sääntelijän kaappaus (eng. regulatory capture) tarkoittaa sitä, että sääntelijä ajautuu ajamaan säänneltävän tahon etuja (The theory of economic
regulation, 197139 ). Siihen liittyy mm. pyöröovi-ilmiötä ja kaksoisrooleja. Pahimmillaan eturyhmäpolitiikka luo julkisen hallinnon virkoja, joissa ainoa tehtävä on nostaa palkkaa; esim. Argentiinassa näille haamutyöntekijöille on oma terminsä, ’gnocchi’. Toisin kuin luullaan, valtionkin
velalla on merkitystä. Kaiken kaikkiaan tärkeää ei ole suojella tuottamattomia työpaikkoja, vaan
niitä tuottaviin työpaikkoihin vaihtamaan joutuvia ihmisiä [ks. Schumpeter ja Hayek].
• Kannattamattomat yritykset voivat välttää luovaa tuhoa [ks. Schumpeter ja Hayek] tukeutumalla valtion suoriin ja epäsuoriin yritystukiin. Tällaiset ’zombiet’ hidastavat talouskasvua viemällä työvoimaa ja pääomaa tehokkaammalta tuotannolta. Kyse voi olla esim.
talousnationalismista [ks. Machiavelli; Rochau ja Renan; Bhagwati].
– Esim. vanhanaikainen terästeollisuus köyhdytti Yhdysvaltoja vuosikymmenten ajan
lobbaamalla suojatulleja [ks. Fisher ja Keynes]; asiaa käsittelevät William H. Barringer
ja Kenneth J. Pierce teoksessa Paying the Price for Big Steel (200040 ).
36 Papers

in Monetary Economics, Vol. 1, Sydney: Reserve Bank of Australia
Sperber D., D. Premack & A.J. Premack (toim), Causal cognition: a multidisciplinary debate, 1995
38 Evaluation and Program Planning, 2, 67–90, 1979
39 Bell Journal of Economics and Management Science, 2, 3-21, 1971
40 Alaotsikko on $100 Billion in Trade Restraints and Corporate Welfare: 30 Years of the Intergrated Steel
Companies’ Capture of U.S. Trade Policy
37 teoksessa
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∗ Tässä näkynyt rahan valta politiikkaan on yhä ongelma etenkin Yhdysvalloissa.
– Suomessa televisioiden kuvaputkien valmistus (Valco Oy, 1976-1980) on esimerkki
valtioyrittäjyydestä [ks. Wolf ja Florida].

• Keynesiläisyydessä väestöä pidetään usein tuottamattomissa töissä jopa velkarahalla. Espanja on kuuluisa lentokentistä joissa ei ole mitään toimintaa. Yhdysvalloissa Detroitin
kaupungin rakennusvimma edusti samantyyppistä tuhlausta.
– Kreikassa valtio osuus kansantaloudesta oli 70%. Pitkillä työpäivillä ei ole merkitystä,
jos työ ei ole tuottavaa. Yksikkötyökustannukset nousivat vuosina 1999-2010 Kreikassa
neljä kertaa nopeammin kuin Saksassa. Valtion velkoja järjesteltiin vuonna 2012.
• OECD-maista suurimmat (BKT:hen suhteutetut) eläkemenot on Italialla ja Kreikalla41 .
Ranska tulee kolmantena ja Suomenkin menot ovat huomattavasti keskimääräistä ja muita
pohjoismaita korkeammat [ks. Wolf ja Florida].
• Alfred E. Kahn (1917-2010) tutki talouden sääntelyä (The Economics of Regulation, 1970).
Morris M. Kleiner (s. 1948) dokumentoi, miten eräissä USA:n osavaltioissa kosmetologeilta vaaditaan pidempää koulutusta kuin asianajajilta (Guild-Ridden Labor Markets: The
Curious Case of Occupational Licensing, 201542 ). Tämä nostaa hintoja ja rajoittaa liikkuvuutta.
– Tässä on erotettava laillistus joka kertoo riittävästä pätevyydestä (sertifiointi) ja lisenssointi jossa lupakirjan ehdot ovat epämääräisempiä.
• Esim. joissakin Etelä-Amerikan maissa opettajien virat periytyvät (ammattiliittojen korruption ansiosta) opettajien sukulaisille ja tuttaville pätevyydestä riippumatta [Northin
esimerkki]. Italialaisen San Remon skandaali vuonna 2015 osoittaa että gnoccheja voi olla myös Euroopassa. 2000-luvun Portugalissa joka kolmas julkisen sektorin työntekijä oli
esimies.
• Suomessa Ari Hyytinen (s. 1972) et al. osoitti, että kuntatyöntekijöiden valtuustopaikat
kasvattavat kuntien menoja (Public employees as politicians: Evidence from close elections,
201743 ).
– Myös hyvinvointialueiden valtuustot muodostavat sote-alan työntekijöille oman edunvalvontapisteen.
Koska eturyhmäpolitiikan ’edunvalvonnan’ kustannukset jakautuvat laajasti koko yhteiskunnalle, kehitystä vastustavaa voimaa on vaikea motivoida käyntiin. Tähän liittyvää peliteoreettista
[ks. von Neumann] vapaamatkustuksen [engl. free-riding, ks. Lewin ja Heider] ongelmaa tutki
Mancur Olson (1932-1998) teoksessa The Logic of Collective Action (1965) alaotsikolla Public
Goods and the Theory of Groups. Ongelmana ovat jäsentymättömät intressit, jotka eivät johda
kollektiiviseen toimintaan keskitettyjen intressien tavoin [ks. North].
• Vapaamatkustus on ongelma luottamuksen [ks. Kahneman ja Thaler] ja yhteistyön [ks.
Tooby ja Cosmides; Dunbar ja Miller] kehitykselle.
• Myös jo kehittyneet valtiot voivat taantua [ks. Smith; North]; Olson käsitteli asiaa teoksessa
The Rise and Decline of Nations (1982).
Smith käynnisti kokeellisen taloustieteen artikkelilla An experimental study of competitive market behaviour (196244 ). Tutkimus osoitti että ihmiset tekevät rationaalisia valintoja usein ilman
tietoista rationaalista ajattelua. Biologiassa tutkittiin selvästi rationaalisia biologisia markkinoita [ks. Trivers] ja käyttäytymisekologiaa [ks. Gibson ja MacArthur]. Näin rationaalisen valinnan
teorian [ks. Bernoulli ja Bayes; von Neumann; Simon ja Arrow] leviäminen taloustieteestä muihin
yhteiskuntatieteisiin ei tarkoittanut psykologian hylkäämistä [ihmisen sosiobiologiasta ja sosioekonomiasta, ks. Becker]. Smith puolusti ekologista rationaalisuutta [ks. Simon ja Arrow; Tooby
ja Cosmides] artikkelissa Constructivist and ecological rationality in economics (200345 ).
41 https://data.oecd.org/socialexp/pension-spending.htm
42 https://research.upjohn.org/up_press/236/
43 American

Political Science Review, 112, 68-81, 2017
of Political Economy, 70, 111-137, 1962
45 American Economic Review, 93, 465-508, 2003
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Taloustieteessä kokeellisuus voidaan liittää esim. kustannus-hyötyanalyysiin CBA [ks. Mill; Marshall]. Esim. vaihtoehtona julkisen vallan (kohtuuttomalle) supistamiselle liberaali ajattelu vähentäisi julkisen vallan häiriöitä CBA:lla ja empirialla: politiikkaa arvioitaisiin ennakkoon optimaalisia kokeita suunniteltaessa (engl. appraisal) ja (poliitikkojen vastustuksesta huolimatta) myös
jälkikäteen (evaluation)46 . Mark H. Mooren kehittämä julkinen arvo (engl. public value) ei tavoittele vain yhtä tunnuslukua, mutta tekee muuten samantyyppistä analyysiä kuin CBA. Satunnaistettua vertailukoetta RCT [ks. Wright, Fisher ja Haldane] voisi hyödyntää kokeiluissa [ks.
Dewey; Borlaug].
• Kustannus-hyötyanalyysi vaatii että kustannuksia ja hyötyjä voidaan arvottaa ja diskontata
[ks. Marshall; Fisher ja Keynes; Ramsey]. Joskus tämä vaatii myös ihmisten terveyden ja
hengen huomioimista [terveystaloustieteestä, ks. Simon ja Arrow].
• Eksponentiaalisen diskonttauksen [ks. Ramsey] tapauksessa NPV (engl. net present value)
saadaan kustannuksista C ja hyödyistä B kaavalla
NPV =

T
X
Bt − Ct
t=0

(1 + r)t

Jos hyötyjä ja haittoja ei muuten saa määritettyä, voi hyödyntää paljastettuja ja ilmaistuja
preferenssejä [ks. Fisher ja Keynes; Simon ja Arrow].
• Vuoden 2019 taloustieteen Nobelin jakaneet Abhijit Banerjee (s. 1961), Michael Kremer
(s. 1964) ja Esther Duflo (s. 1972) tekivät kokeellista tutkimustyötä kehittyvissä maissa.
Myös RCT oli käytössä.
1960-luvulla syntynyt uusi klassinen makrotaloustiede vaati rationaalisuutta systeemiltä. Taustalla oli John A. Muthin (1930-2005) rationaalisten odotusten teoria [ks. Fisher ja Keynes] ja
em. kokeellinen taloustiede. Ihmiset eivät — joukkona tarkasteltuna — ole tyhmiä [ks. Spencer
ja Galton; Kahneman ja Thaler]. Markkinoiden aina toki epätäydellistä tehokkuutta [ks. Marshall; Fisher ja Keynes; Simon ja Arrow] tukee lyhytaikainen spekulatiivinen osakekauppa [ks.
Petty] ja tavaroiden ja palvelujen vapaa kauppa [ks. Smith; Malthus ja Ricardo]: markkinat ovat
tietojenkäsittelykoneisto [ks. Mill; Schumpeter ja Hayek]. Indeksirahastot ovat esimerkki teorian
mukaisesta onnistuneesta joukkoistamisesta.
• Muth (1930-2005) esitti teoriansa artikkelissa Rational expectations and the theory of price
movements (196147 ).
• Eugene F. Fama (s. 1939; Nobel 2013) käsitteli samaa asiaa artikkelissa Efficient capital
markets: A review of theory and empirical work (197048 ).
– Vaikka Fama käsitteli markkinoiden tehokkuutta, hän jakoi Nobelin niiden rajoja
tutkineen Shillerin [ks. Wolf ja Florida] kanssa. Tässä ei ole mitään erikoista; kyse on
mallien luonteesta heuristisina apuvälineinä [ks. Simon ja Arrow].
• Kolmas alan tutkija oli Robert Lucas Jr. (s. 1937; vuoden 1995 taloustieteen Nobel). Toisin
kuin toivottiin, tuottajat eivät nostaneet tuotantoa ja siten työllisyyttä pelkästään siksi että
inflaatio nosti myytävien tuotteiden hintoja; tämä on em. ’Lucasin kritiikki’ (Econometric
policy evaluation: A critique, 197649 ). Lucas korostaa oikeanlaisten mikroperustojen (engl.
microfoundations) määrittelyä.
• Markkinoiden tehokkuutta käsitteli Michael C. Jensen (s. 1939) artikkelissa Risk, the
pricing of capital assets, and the evaluation of investment portfolios (196950 ). Asiantuntijatkaan eivät pysty ’lyömään’ osakemarkkinoita, ja myöhemmin osoitettiin, että tikkaa
heittävä simpanssikin onnistuu paremmin.
• Indeksirahastot olivat John C. Boglen (1929-2019) keksintö; ensimmäinen perustettiin
vuonna 1975.
46 Coyle

(2020)

47 Econometrica,

29, 315-355, 1961
of Finance, 25, 383-417, 1970
49 teoksessa Brunner, K. & A. Meltzer, (toim.), The Phillips Curve and Labor Markets, 1976
50 Journal of Business, 42, 167-247, 1969
48 Journal
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John B. Taylor (s. 1946) kehitti uutta klassista makrotaloustiedettä. Edmund S. Phelpsin (s.
1933; taloustieteen Nobel 2006) kanssa kirjoitetun artikkelin Stabilizing powers of monetary policy under rational expectations (197751 ) mukaan rahapolitiikalla [ks. Petty; Hume; Malthus ja
Ricardo; Fisher ja Keynes] voi vaikuttaa reaalitalouteen. Ajatus oli, että palkat (ja hinnat yleensä) mukautuvat uuteen tietoon ja talouspolitiikan muutoksiin vain viiveellä mm. työehtosopimusten vuoksi.
• Phelps erotti myös keksinnöt innovaatioista [ks. Schumpeter ja Hayek].
Uutta klassista taloustiedettä vastusti uuskeynesiläisyys, ja näitä yhdistämään syntyi uusi uusklassinen synteesi [vrt. Fisher ja Keynes]. Esim. Taylorin säännön mukaan keskuspankkien korkopolitiikan tulee reagoida myös reaalituotannon muutoksiin (Discretion versus policy rules in
practice, 199352 ). Keskuspankin ohjauskorkoa ei esim. kannata nostaa inflaation noustessakaan,
jos reaalinen tuotanto laahaa jäljessä potentiaaliaan. Tosin tähän liittyvän tuotantokuilun (engl.
output gap) mittaamisessa on ongelmia.
• 2000-luvun alun Yhdysvalloissa valtionhallinto pakotti lain voimalla pankit riskipitoiseen
asuntolainoitukseen. Taylorin mukaan ”government actions and interventions, not any inherent failure or instability of the private economy, caused, prolonged, and worsened the
crisis”.
Uuden klassisen makrotaloustieteen ei tarvinnut kieltää järjestelmän ongelmia. Yksilön irrationaalisuuden sijaan ongelmia tuotti kuitenkin pääomamarkkinoiden [ks. Petty; Locke] nopea kasvu ja monimutkaistuminen 1970-luvulla. Optioilla [tyypillinen johdannaislaji, ks. Petty] käytävä
kauppa alkoi toden teolla vuonna 1971. Pian pankit tuotteistivat ’riskittömiä’ optioita. Osa johdannaisista on jopa tehty tarkoituksella huiputtamaan sijoittajia; hedgerahastoista tuli vipurahastoja [ks. Fisher ja Keynes]. Lyhyeksi myynti [ks. Petty] yleistyi ja kauppaa alettiin käydä myös
tietokoneohjatusti (engl. ultra-high-frequency trading, HFT). Syntyi myös varjopankkitoimintaa.
• Optioiden teoriaa kehittivät Fisher Black (1938-1995) ja Myron Scholes (s. 1941) artikkelissa The pricing of options and corporate liabilities (197353 ). Scholes jakoi vuoden 1997
taloustieteen Nobelin palkinnon Robert C. Mertonin (s. 1944) kanssa.
• Johdannaisten päälajit ovat termiinit ja optiot; futuurit ja swapit ovat termiinien erikoistapauksia. Korkoihin liittyvä kaupanteko on yleistä.
• 1980-luvulla osakepörsseissä siirryttiin fyysisistä arvopapereista tietokonepohjaiseen arvoosuusjärjestelmään. Myös institutionaaliset sijoittajat, esim. eläkeyhtiöt, tulivat kuvaan
mukaan.
Vuonna 2012 Kansainvälisen järjestelypankin [ks. Fisher ja Keynes] ekonomistit Stephen G. Cecchetti ja Enisse Kharroubi esittivät, että ylisuuresta rahoitussektorista on jo haittaa reaalitaloudelle (Reassessing the impact of finance on growth, 201254 ). Koska ’turvaa’ myydään itse aiheutettuihin epävarmuuksiin, kyse on nollasummapelistä. Ennustamisen [talousfysiikasta, ks. Kolmogorov ja Chaitin] sijaan rahoitussektoria pitäisi supistaa. Pankkitoiminnan täysvarantojärjestelmä [ks. Fisher ja Keynes] on yksi tapa. Kyse ei ole rahoitusmarkkinoiden kieltämisestä, vaan
päinvastoin niiden turvaamisesta: ne ovat elintärkeäitä modernissa maailmassa. Rahoitussektorin monimutkaistuessa sääntely on käynyt vaikeammaksi, kalliimmaksi ja lopulta tehottomaksi.
Yksinkertaistaminen mahdollistaisi vaikuttavan kontrollin ja vähentäisi turhaa työtä. Nk. makrovakauspolitiikka olisi helpompaa [vuosien 2007-08 finanssikriisistä, ks. Wolf ja Florida].
• Esim. IMF:n tutkijat ovat spekuloineet täysvarantojärjestelmällä (Benes, Jaromir & Michael Kumhof, The Chicago Plan revisited, 201255 ). Teoksessa The End of Alchemy (2016)
Mervyn A. King (s. 1948) puolustaa Pawnbroker for all seasons –mekanismia, joka on yksi
mahdollinen versio järjestelmästä.
51 Journal
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• Kaikki pankkien vakavaraisuutta nostavat säännöt nostavat pankkien asiakkaiden kuluja
ja vähentävät antolainausta esim. velkakattojen vuoksi.
1980-luvulla kiihtyneen (ja myös laadullisesti muuttuneen) taloudellisen globalisaation [ks. Bhagwati] seurauksena John Williamson (1937-2021) määritteli vuonna 1989 nk. Washington-konsensuksen. Siihen liitetty termi uusliberalismi ei ole hyvin määritelty, kuten Taylor C. Boas ja Jordan Gans-Morse osoittavat (Neoliberalism: From new liberal philosophy to anti-liberal slogan,
200956 ). Konsensuksen, jota ovat tukeneet esim. em. Barro ja Kenneth S. Rogoff (s. 1953), teesit
on esitetty alla.
• Tiukka talouspolitiikka eli raja valtion budjettialijäämälle ja velalle suhteessa bruttokansantuotteeseen
• Valtion menojen uudelleenkohdennus välttämättömimpiin palveluihin ja kasvua tuottavaan
kilpailukykypolitiikkaan
• Laajempi veropohja ja kohtuullinen veroaste
• Korkopolitiikan liberalisointi eli korot markkinapohjaisiksi
• Vapaat, markkinoiden määräämät valuuttakurssit
• Kansainvälisen kaupan vapauttaminen mutta myös sääntöjen luominen
• Suorien kansainvälisten investointien vapauttaminen
• Valtionyhtiöiden yksityistäminen
• Deregulaatio eli sääntelyn purkaminen
• Omistusoikeuksien vahvistaminen
Konsensusta ovat vastustaneet mm. Joseph Stiglitz (s. 1943) ja Paul R. Krugman (s. 1953).
Esimerkiksi länsimaissa hyvin toimivien institutionaalisten ratkaisujen suora kopiointi kehittyviin maihin ei olekaan järkevää [ks. Landes]. Toisaalta Stiglitzin mukaan valtion pitää rajoittua
vain sellaiseen tarpeelliseen toimintaan, joka ei synny muiden toimesta [ks. Huntington ja Fukuyama]. Hän tutki mm. epätäydellistä kilpailua [ks. Schumpeter ja Hayek]. Krugmanin mukaan
köyhät maat vaurastuvat tuottamalla maailmanmarkkinoille, eivät omavaraisuuteen pyrkimällä.
Kansainvälisessä kaupassa [ks. Malthus ja Ricardo; Fisher ja Keynes] Krugmanin teoria (global
strategic rivalry theory) korosti skaalaetua [ks. Smith] ja tuotedifferointia [ks. Schumpeter ja
Hayek] eli monikansallisten yritysten välistä (epätäydellistä) kilpailua (Scale economies, product
differentiation, and the pattern of trade, 198057 ). Suhteellisen edun teorian merkitystä ovat korostaneet mm. Donald R. Davis ja Yoshinori Shiozawa; jälkimmäinen jopa globaalit arvoketjut
[ks. Bhagwati] huomioiden (A new construction of Ricardian trade theory - A many-country,
many-commodity case with intermediate goods and choice of production techniques, 200758 ).
• Strategisissa teorioissa Porter [ks. Wolf ja Florida] korosti valtioiden sisäisiä (1) tuotantotekijöitä, (2) kysyntätekijöitä, (3) avainteollisuuksien tukea ja (4) institutionaalisia olosuhteita. Tässä politiikalla on jo merkitystä.
• Stiglitz jakoi vuoden 2001 taloustieteen Nobelin Spencen [ks. Daniel Bell] ja Akerlofin [ks.
Becker] kanssa. Krugman sai omansa vuonna 2008.
Modernia makrotaloustiedettä [ks. Fisher ja Keynes] teoksessa Cogs and Monsters (2021) kritisoiva Diana Coyle (s. 1961) tunnustaa taloustieteen perinteiset löydökset, mutta haluaa tutkimukseen empiriaa. Kustannus-hyötyanalyysi ja esim. toimijapohjainen mallintaminen [ks. Schelling ja Lewis] auttaisivat tässä, varsinkin jos ne yhdistetään satunnaistettuihin vertailukokeisiin.
Tarve tähän on vain kasvanut digitaalisen talouden myötä [ks. Wolf ja Florida]. Coyle edustaa
modernia liberalismia, ja näin tekee myös vuoden 2014 taloustieteen Nobelin saanut Jean Tirole (s. 1953), jonka suurelle yleisölle tarkoitettu Économie du bien commun (2016) käsittelee
yhteishyvän taloustiedettä.
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• Esim. J. Doyne Farmer ja Duncan K. Foley suosittelevat toimijapohjaista mallintamista
artikkelissa The economy needs agent-based modelling (200959 ).
• Coyle: ”Economists continue to regard markets as the best, although imperfect, means of
allocating resources, and continue to assume that people respond to incentives according
to more or less well-founded assessment of their own interests. But these beliefs are not
merely an act of faith. They are increasingly well grounded in evidence and experience.”
• Coyle: ”Yet the immense interest in behavioural economics may turn out to be a red herring
if we take seriously the insight from both biological market theory and information theory,
that context rather than cognition is what matters.”
• Cowenin [ks. Wolf ja Florida] mukaan Coylen ajattelu on lähellä hänen valtiomyönteistä
libertarismiaan (engl. State Capacity Libertarianism). Lienee kuitenkin turha kehitellä tämän kaltaisia oksymoroneja (itseristiriitoja), kun voidaan puhua (talous)liberalismista [ks.
myös Huntington ja Fukuyama].

10.7

Frank D. Drake 1930 - 2022

Radioastronomia [ks. Rabi ja Purcell], joka vuonna 1961 laski ainakin tuhannen (mahdollisesti jopa satojen miljoonien) maan ulkopuolisten sivilisaatioiden voivan viestiä kanssamme. Arviollaan
Drake puolustaa SETI-ohjelmaa (engl. Search for Extraterrestrial Intelligence, tunnetaan myös
nimellä High-Resolution Microwave Survey), jossa etsitään viestejä avaruuden radiotaustasta.
Drake kuvaa teoriaansa Dava Sobelin kanssa teoksessa Is Anyone Out There? (1992).
Drake huomioi laskuissaan seuraavat tekijät:
•
•
•
•
•
•
•

Linnunradan tähtien lukumäärä
Planeettakunnan omaavien tähtien suhteellinen osuus
Elämälle sopivien planeettojen suhteellinen osuus
Sellaisten soveliaiden planeettojen suhteellinen osuus, joissa elämä myös syntyy
Niiden elämää synnyttäneiden planeettojen osuus, joissa myös älykkyys kehittyy
Älykkäiden sivilisaatioiden todennäköisyys kyetä ja haluta viestiä tähtienvälisesti
Viestivän sivilisaation elinikä

1970-luvulta alkaen ihmiskunta on lähettänyt tähtien väliseen avaruuteen luotaimia, jotka jo itsessään kertovat olemassaolostamme. Osa luotaimista sisältää myös meistä eksplisiittisesti kertovaa informaatiota. Näistä ei ole teoriassakaan mitään vaaraa ihmiskunnalle [ks. Alvarez]. Vuonna
1974 Drake ja Carl Sagan (1934-1996) lähettivät (kokeena) 1679 bittiä pitkän viestin radioaalloilla [ks. myös Maxwell]. Nykyään tunnetaan projektit Active SETI ja siitä filosofialtaan hieman
eroava METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence). Nämä ovat herättäneet myös vastustusta.
• Liu Cixinin Muistoja planeetta Maasta –tieteistrilogiassa esitetyn synkkä metsä –teorian
mukaan teknisesti edistyneemmät sivilisaatiot tuhoavat potentiaalisia kilpailijoita. Siinä
missä elämä on vaikuttanut maapallon oloihin, tässä fiktiossa se vaikuttaa jopa maailmankaikkeuden rakenteisiin.
Maapallon ulkopuolisesta älykkyydestä [ks. Piaget] ei ole viitteitä; puhutaan [Fermin mukaan]
Fermin paradoksista. Älykkyys ei kuitenkaan ole elämän vääjäämätön seuraus, vaikka Drake
näin oletti. Vaikka tumaton elämä lienee yleistä ja kehittyi maapallollakin varhain [ks. Lyell],
askel tumalliseen elämään [ks. Maynard Smith] on harvinaisemman prosessin tulos [ks. Woese
ja Margulis]. Evoluutio ei myöskään pyri luomaan älykkyyttä; hyönteisetkin ovat ihmistä menestyneempiä, yksisoluisista eliöistä puhumattakaan. Lisäksi aivot ovat myös energeettisesti niin
kallis elin [ks. Hodgkin ja Huxley], että evoluutiolla on jopa syytä vastustaa niiden kasvua. Fermin paradoksi ei olekaan aito paradoksi, ja ihmisen aivojen kasvu [ks. Leakeyt] vaatii selityksen

59 Nature,

460, 685-686, 2009
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[vrt. Gould]. Evoluutiopsykologian [ks. Tooby ja Cosmides] mukaan evoluutio ei luo isoja aivoja joille laji etsii käyttöä, vaan erilaiset ympäristön paineet luovat jatkuvasti pieniä laadullisia
muutoksia.
• Aivot tekevät työtä nukuttaessakin [ks. Kandel ja Tulving]. (1) Energiankulutuksen lisäksi
isojen aivojen ongelmia ovat (2) niiden tuottamat vaikeudet synnytyksessä [ks. Leakeyt] ja
(3) kohonnut alttius mielenterveysongelmiin.
– Viimeinen kohta selittää miksi ’epänormaalius’ on ihmisellä laajemminkin normaalia
[ks. Merton; Symons ja Buss; Nesse].
• Ralph L. Holloway (s. 1935) peräänkuulutti älykkyyden selitykseksi muutakin kuin neuronien lukumäärän kasvua (Cranial capacity and neuron number: A critique and proposal,
196660 ). Muita parametreja ovat esim. neuronien tukisolujen suhteellinen määrä, neuronien pakkaustiheys, neuronien välisten synapsien lukumäärä ja hermoimpulssien etenemisnopeus [ks. Hodgkin ja Huxley], mutta myös isommat rakenteelliset muutokset. Kognitiolle
relevantteja ovat lajityypilliset sopeutumat esim. aistien välittämän tiedon analyysissä [ks.
Lorenz ja Tinbergen].
Ihmisen älykkyyden taustalla ovat nisäkkäiden ja etenkin kädellisten [ks. Goodall ja de Waal]
kognitiiviset kyvyt eli intuitiivinen (engl. myös ’folk’) fysiikka, biologia ja psykologia [ks. Sperber
ja Boyer]. Kaikkiin soveltuu termi ekologinen rationaalisuus, koska ihmiselle ympäristö on laaja
käsite. Etenkin kielen [ks. Maynard Smith; Jackendoff ja Pinker] tukemana kulttuuri laajensi
älykkyyttä [ks. Leslie ja Baron-Cohen; Tooby ja Cosmides; Sperber ja Boyer].
(1) Intuitiivinen fysiikka auttaa ymmärtämään mm. tilaa, aikaa ja kausaalisuutta [ks. Hume;
Mill; Lewin ja Heider; Leslie ja Baron-Cohen]. Useilla eläinlajeilla havaittu työkalujen käyttö on
(rajoittuneenakin) todiste intuitiivisen fysiikan biologisesta taustasta. Koska ihmisen pystyasento ja käsien vapautuminen on vanhempaa perua kuin isot aivot [ks. Leakeyt], perinteinen [ks.
Darwin] ajatus työkalujen ja esim. metsästyksen vaikutuksesta aivojen kehitykseen ei kuitenkaan
ole riittävä; esim. kivityökalut muuttuivat erittäin hitaasti [ks. Leakeyt; Boyd ja Richerson]. Jääkauden nopeat lämpötilanmuutokset [ks. Wegener ja Holmes; Broecker] suosivat kuitenkin älykkyyden kasvua aina Afrikassa asti.
• Intuitiiviseen fysiikkaan voidaan lasketaan myös pienten kokonaislukujen ymmärtäminen,
intuitiivinen matematiikka [ks. Shannon ja Wiener].
• Metsästyksen lisäksi myös kasvisruokavalio on suosinut kognitiivisten kykyjen kasvua; esim.
Katharine Milton, Distribution patterns of tropical food plants as a stimulus to primate
mental development (198161 ).
– Metsästykseen liittyy myös juokseminen [ks. Leakeyt].
• Parisuhteessa elävillä ja yhdessä ruokaa hankkivilla peltomyyrälajeilla ei sukupuolten välillä ole eroa avaruudellisessa hahmottamiskyvyssä, mutta moniavioisilla peltomyyrälajeilla on (Steven Gaulin & Randall Fitzgerald, Sexual selection for spatial-learning ability,
198962 ). Tällaisia eroja on havaittu myös ihmisellä [ks. Leslie ja Baron-Cohen].
• Termiä intuitiivinen fysiikka käytetään myös kuvaamaan tieteellisen fysiikan vastaisia käsityksiä [ks. Dunbar ja Miller]. Yllä puhutaan aivan eri asiasta.
(2) Intuitiivinen biologia tekee eron elottoman ja elollisen välille. Esim. eräiden aivovaurioiden
seurauksena potilaalla on vaikeuksia erottaa toisistaan eri eläinlajeja, mutta ei ihmisen valmistamia esineitä (tai päinvastoin). Biologinen liike (elollisuus) havaitaan eri tavalla kuin fysikaalisen
luonnon (tai teknologian) liikkeet. Luonnonkansat havainnoivat ja luokittelevat luontoa samoin
perustein kuin moderni tiede; esim. Brent Berlin et al., General principles of classification and
nomenclature in folk biology (197363 ). Atran [ks. Sperber ja Boyer] on tehnyt vastaavaa tutkimusta (esim. Cognitive Foundation of Natural History, 1990). Louis Liebenberg (s. 1960) esittää,
60 American

Journal of Physical Anthropology, 25, 305-314, 1966
Anthropologist, 83, 534-548, 1981
62 Animal Behavior, 37, 322-331,1989
63 American Anthropologist, 75, 214-242, 1973
61 American
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että tiede syntyi eläinten jälkien lukemisen kautta (The Art of Tracking, 1990, The Origin of
Science, 2013). Metsästäjä-keräilijät ymmärtävät arkipäivän todennäköisyyksiä [ks. Pythagoras],
erottavat korrelaation kausaalisuudesta ja mm. kykenevät bayesilaiseen päättelyyn [ks. Bernoulli
ja Bayes].
• Berlin vaikutti myös kulttuuripsykologian tutkimuksessa [ks. Cavalli-Sforza].
(3) Intuitiivinen psykologia on ryhmäelämän tuottamaa sosiaalista älykkyyttä. Aluksi se muistutti ihmisapinoiden [ks. Goodall ja de Waal] kilpailullista, strategista älykkyyttä [ks. Trivers;
Maynard Smith], johon liittyi mm. status [ks. Merton; Fiske ja Harris]. Mielen teoria [ks. Leslie
ja Baron-Cohen; Dennett ja Millikan] edisti yhteistyötä [ks. Trivers; Tooby ja Cosmides], jota
tukemaan kehittyi myös moraali [ks. Kohlberg; Krebs ja Greene] ja sosiaalinen oppiminen [ks.
Milgram]. Sosiaalisten aivojen hypoteesi selittää ystävyyttä ja parinmuodostustakin [ks. Dunbar
ja Miller].
• Sosiaalisen älykkyyden taustalla on usein ekologisia ongelmia, joita ratkaisemaan ryhmät
syntyivät [ks. Dunbar ja Miller].
• Ihmiset arvioivat jatkuvasti omaa asemaansa [ks. Smith; Merton]. Status vaikuttaa mm.
puolison hankintaan ja suhteen ylläpitoon, jotka ovat tärkeitä avuja jälkeläisten kasvattamiseksi [ks. Symons ja Buss]. Se auttaa myös liittoutumien muodostumisessa [ks. Trivers;
Tooby ja Cosmides]. Status syntyy siis tiedoista ja taidoista jotka ovat hyödyllisiä [ks. Simmel] ja siihen kohdistuvat kolhut [ks. Hart ja Goffman] johtavat helposti konflikteihin [ks.
Daly ja Wilson].
(4) Kulttuurin puolella jo pelkät esineet kehittävät symbolista käsitteistöä [ks. Renfrew ja Knight].
Sama pätee varhaiseen teknologiaan [ks. Ötzi]. Molemmissa älyn kanssa vaikuttaa ihmisen eläinmaailmassa epätavallinen käsi [ks. Charles Bell; Brunel]. Yksittäisten ihmisten päistä älykkyyttä
varastoitui kulttuuriin ja instituutioihin [ks. Dennett ja Millikan].
• Ruoanlaitto on yksi kulttuurinen älyn kehitykseen vaikuttanut tekijä [ks. Leakeyt].
Ainakin empiirinen systematisointi näytti siis kuuluvan ihmisluontoon. Esitettiin [mm. Popper],
että sama pätisi rationaaliseen ajatteluun. Peter C. Wasonin (1924-2003) kehittämä testi ei tukenut tätä (Reasoning, 196664 ). Tästä syntynyt kognitiivisia illuusioita korostanut tutkimussuunta
levisi myös taloustieteeseen [ks. Kahneman ja Thaler]. Toisaalta jos rationaalisuuden suhteuttaa
logiikan sijaan ympäristöön, ihmistä voidaan pitää ekologisesti rationaalisena [ks. Simon ja Arrow; Tooby ja Cosmides]. Wasonin testikin voidaan esittää muodossa joka helpottaa sen ratkaisua, ja kausaalilogiikka [ks. Minsky ja Pearl] on ihmiselle luontevaa [ks. Leslie ja Baron-Cohen].
• Aivan erityisesti epäiltiin ihmisen kykyä ymmärtää todennäköisyyksiä, vaikka asiasta oli
saatu myös toisenlaisia tuloksia [ks. Piaget].
• Vuonna 1969 Nozick [ks. Rawls] havaitsi, että utiliteetin [ks. Bernoulli ja Bayes] laskenta
voi tuottaa väärän tuloksen jos tilanteen kausaalista rakennetta ei huomioida (esim. The
Nature of Rationality, 1993).
• Wason sepitti myös termin vahvistusharha [ks. Carnap].
SETI-tutkimusta tuottavampi projekti on ollut maankaltaisten eksoplaneettojen etsiminen muiden tähtien järjestelmistä (ks. Habitable Exoplanets Catalog65 ). Tosin ’maankaltaisuus’ on kaikissa löydöissä toistaiseksi hyvin suhteellista. Potentiaalisten planeettojen ilmakehien tutkimus
on alkamassa, ja sen toivotaan kertovan myös mahdollisesta elämästä. Vuoden 2019 fysiikan
Nobelin palkinnon saajat Michel G. É. Mayor (s. 1942) ja Didier P. Queloz (s. 1966) löysivät
ensimmäisen eksoplaneetan; kolmas palkittu oli Jim Peebles [ks. Gamow].

64 teoksessa

New Horizons in Psychology, B. M. Foss (toim.), 1966

65 http://phl.upr.edu/hec
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• Teleskooppien suurentaminen on perinteinen tapa parantaa niiden tarkkuutta. Eksoplaneettojen etsimistä on helpottanut myös adaptiivinen optiikka, joka kompensoi ilmakehän värähtelyjä. Lisäksi teleskooppeja on jo maata kiertävällä radalla. Kuun ’pimeälle’,
so. maasta näkymättömälle puolelle, sijoitetut teleskoopit välttäisivät sekä ilmakehän että
maan valosaasteen.
• Jos maapallon ulkopuolinen älyllinen elämä on suurimmaksi osaksi tekoälypohjaista [ks.
von Neumann], keskittyminen maan kaltaisiin planeettoihin ei ole optimaalista. Toisaalta
neljän valovuoden päässä oleva planeetta kiinnostaa muutenkin kuin mahdollisen älyllisen
elämän takia.
• Artikkelissa A physical basis for life detection experiments (196566 ) Lovelock [ks. Woese ja
Margulis] esitti, että ilmakehän kemiallinen epätasapaino on paras todiste elämästä. Tosin
edes hapen ja metaanin olemassaolo eivät ole täysin varmoja elämän merkkejä [ks. Lyell].
• Dyson [ks. Feynman] ehdotti, että korkealla teknisellä tasolla oleva kulttuuri voisi ympäröidä aurinkonsa energiaa keräävällä teknologialla, ja tämä olisi nähtävissä myös maasta
käsin (Search for artificial stellar sources of infrared radiation, 196067 ).

10.8

John Langshaw Austin 1911-1960 ja H. P. (Paul) Grice
1913 - 1988

Filosofeja, jotka kehittivät kielen käyttöä korostavia merkitysteorioita [ks. Moore; Wittgenstein;
Ramsey; vrt. Shannon ja Wiener]. Austinin ja Gricen töillä oli yhteyksiä myös kirjallisuuden
tutkimukseen [ks. Bahtin ja Jacobson; Beardsley]. Kielifilosofia ja -tiede jatkoivat siis semantiikan
ja pragmatiikan välisen eron purkamista [ks. Peirce; Wittgenstein; Ramsey; Hintikka].
• Gricen keskeisiä artikkeleita on julkaistu teoksessa Studies in the Way of Words (1989).
• ’Semanttiseen pragmatismiin’, so. kontekstin värittämän propositionaalisen [ks. Russell]
sisällön määrittämiseen, suhtauduttiin vakavasti. Tämä jättää ’pragmaattisen pragmatiikan’ ongelman, tilanteet joissa propositionaalisen sisällön tarkkakaan määrittely ei riitä.
Austinin ja Gricen työt liittyvät paljolti juuri tähän [ks. myös Dennett ja Millikan].
– Erottelu semanttiseen ja pragmaattiseen pragmatiikkaan on peräisin M. J Cresswelliltä (Logics and Languages, 1973). Myöhemmin on käytetty esim. termejä ’near-side’
ja ’far-side’ pragmatiikka. Käsiteparien ensimmäiset termit viittaavat siihen, mitä on
sanottu, ja jälkimmäiset siihen, mitä implikoidaan.
• Austinin ja Gricen filosofian myöhempiä kehittäjiä ovat mm. Strawson [ks. von Wright]
ja Searle [ks. Leslie ja Baron-Cohen; Dennett ja Millikan]. Edellisen tunnettu artikkeli on
Intention and convention in speech act (196468 ). Jälkimmäiseltä voidaan mainita esim.
Speech Acts (1969). Puhutaan myös uusgricelaisesta pragmatiikasta, koska myöhemmät
filosofit veivät ajattelua joskus hieman eri suuntaan kuin Grice itse.
Perinteisen kielifilosofian totuusarvon omaavien konstitutiivisten lauseiden sijaan Austinia kiinnosti performatiiviset lauseet, joilla ihmiset ”tekivät sanoilla jotain”: puheella on sekä toteava
että uusia asiantiloja luova funktio [ks. Wittgenstein]. Tältä pohjalta Austin kehitti puheaktin (engl. speech act) teoriaa (vuoden 1955 luennot, julkaistu postuumisti teoksessa How to do
Things with Words, 1962). Puheaktissa on kolme tasoa: (1) fyysinen puhesuorite ja sen propositionaalinen sisältö ovat ’lokutionaarisia’ (engl. locutionary act), (2) puheen tarkoitusperäiset
sävyt, esim. väitteet, käskyt, varoitukset ja lupaukset, ovat ’illokutiivisia’ (illocutionary force)
ja (3) puheen vaikutukset kuulijassa ovat ’perlokutiivisia’ (perlocutionary effect). Austinin mukaan totuus ja merkitys eivät näin ole yhtä vahvasti sidoksissa toisiinsa kuin oli ajateltu [mutta
ks. Dennett ja Millikan]. Lisäksi sanoilla on (ei-yleistettävissä oleva) merkitys vain yksittäisen
lauseen kontekstissa [ks. Frege].

66 Nature,

207, 568–70, 1965
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68 The Philosophical Review, 73, 439-460, 1964
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• Michael Dummettin (1925-2011) mukaan Austin kieltää kielen käytön systemaattisen tarkastelun [ks. myös Wittgenstein], ja hänestä kielen produktiivisuus [ks. Frege; Chomsky]
vaatii jonkinlaisen systemaattisuuden taustalleen. Dummett ei asettanut (jonkinlaista) verifikationismia [ks. Carnap] ja kielen käytön tutkimusta vastakkain; tähän liittyy manifestaatioehto.
• Kielen performatiivisuus sivuaa kulttuurin refleksiivisyyttä [ks. Popper; Buchanan].
• Austinin jako on liitetty retoriikkaan: lokutionaari = logos, illokutiivi = eetos, perlokutiivi
= paatos. Kirjallisuustieteessä logos = teksti, eetos = preteksti, paatos = konteksti ja —
lisäyksenä — myytti = subteksti.
• Quentin Skinner (s. 1940) korosti illokutiivisuuden huomioimista aatehistoriassa (Meaning
and understanding in the history of ideas, 196969 ). Koska tutkittavan tekstin kirjoittajan
pyrkimyksiä tulee ymmärtää niiden omassa argumentatiivisessa kontekstissa, yksinkertaistava käsiteanalyysi [ks. Collingwood] ei ole riittävä työkalu.
– Myöhemmin Skinner kritisoi myös saksalaista käsitehistoriaa (saks. Begriffsgeschichte), jota Koselleck [ks. Marcuse] työtovereineen edusti teossarjassa Geschichtliche
Grundbegriffe (1972-1997).
• Biosemantiikassa [ks. Dennett ja Millikan] konventionaalisten kielten rakenteiden oppiminen vaatii aina perlokutiivisia vaikutuksia; kyse on pragmatismista [ks. Peirce; Ramsey].
Artikkelissa Meaning (195770 ) Grice erotti luonnollisen ja ei-luonnollisen merkityksen; ”nuo pilkut tarkoittavat tuhkarokkoa” on esimerkki edellisestä [indekseistä, ks. Peirce]. Ei-luonnollisuus
ei välttämättä tarkoita samaa kuin konventionaalisuus [ks. Hart ja Goffman; Schelling ja Lewis].
Teoria korosti puhujan omiin psykologisiin tiloihin perustuvia merkityksiä, niitä joita puheaktissa halutaan [abstraktien propositioiden sijaan, ks. Russell] välittää (myös Utterer’s meaning
and intentions, 196971 ). Tämän vuoksi kieli vaatii kuulijalta dekoodauksen [ks. Shannon ja Wiener] lisäksi myös kontekstin huomioivaa päättelyä (engl. inference). Erillinen lauseen merkitys on
tarpeen esim. sarkasmin tapauksessa, tai kun sanotaan ”Tuossa on ovi!”. Samaten lause ”pojat
ovat poikia” ei ole merkityksetön tautologia. Lauseet voivat siis implikoida yllättäviäkin asioita;
’implikatuurit’ liittyvät mm. ironiaan, sarkasmiin, ehkä jopa metaforiin [ks. Aristoteles; Tuomas;
Jackendoff ja Pinker].
• Eläinten kommunikaation [ks. Lorenz ja Tinbergen; Maynard Smith] tutkimuksen valossa merkkien ja merkitysten jako voidaan tehdä myös vähemmän jyrkästi [ks. Dennett ja
Millikan].
• Gricen mukaan kielen intentionaalisuus [ks. Frege] juontuu ajattelusta, eli kieli on ’ulkoistettua’ ajattelua. Vaikka aivan päinvastaistakin ajattelua esiintyi [ks. Wittgenstein; Quine;
Sellars], kumpikaan näkökanta ei välttämättä ole oikea [ks. Dennett ja Millikan].
• Luonnollisten kielten logiikka poikkeaa formaalista logiikasta. Kun kutsumme juhliin ”ystävät ja kollegat”, kutsumme ihmisiä jotka ovat ystäviä tai kollegoita — tai molempia,
joihin ’ja’ loogisesti ymmärrettynä vain viittaisi.
• Artikkelissa Reference and definite descriptions (196672 ) Keith Donnellan (1931-2015) esitti, että viittaava puheakti voi saavuttaa tavoitteensa vaikka siihen liittyvä määräinen kuvaus [ks. Frege; Russell] on virheellinen.
Artikkelissa Logic and conversation (197573 ) Grice korosti, että kommunikaatio perustuu yhteistyölle. Hän määritteli yhdeksän keskustelua [ks. Dewey] helpottavaa periaatetta; esim. tulee välttää asiaankuulumattoman informaation esittämistä [ks. Quine; Habermas]. Implikatuurit
syntyvät näiden periaatteiden rikkomisesta. Uusgricelaisessa pragmatiikassa oletetaan, että ymmärtääkseen puhetta kuulijalla tulee olla tietoa puhujan intentioista, ts. että kielen julkinen puoli
konteksteineen ei riitä. On myös ehdotettu, että tämän mahdollistamiseksi puhujan ja kuulujan
pitää omata ’yhteistä tietoa’ [ks. Schelling ja Lewis]. Viestinnän relevanttiutta (vielä enemmän)
69 History

and Theory, 8, 3-53, 1969
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korostavissa teorioissa tätä vaatimusta lievennetään [ks. Sperber ja Boyer], ja biosemantiikassa kielelle asetetut kognitiiviset vaatimukset ovat vieläkin kevyempiä [ks. Dennett ja Millikan].
’Kommunikatiivinen intentio’ tarjoaa kuitenkin sosiaaliselle oppimiselle [ks. Milgram] imitaatiota [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin] paremman mekanismin, jonka ei tarvitse täyttää tiukempia
opettamisen kriteerejä [ks. Tooby ja Cosmides; Sperber ja Boyer].
• Vaatimus kommunikaation relevanttiudesta jätetään joskus huomioimatta [ks. Kahneman
ja Thaler].
• Teoksessa Politeness: Some Universals in Language Use (1987) Penelope Brown ja Stephen
Levinson liittivät Gricen periaatteet universaaliin kohteliaisuuteen eli kasvotyöhön [ks. Hart
ja Goffman].
Pragmaattinen kielitiede poikkesi ajan teoreettisesta kielitieteestä [ks. Chomsky], ja sama moderni trendi jatkui kielen oppimista tutkivassa psykolingvistiikassa ja uudemmassa teoreettisessa
kielitieteessä [molemmista, ks. Jackendoff ja Pinker]. Kielen käyttöä tutki myös sosiolingvistiikka, jota mm. William Labov (s. 1927) kehitti [murteista ja slangeista, ks. Dunbar ja Miller]. Sosiologian puolella syntynyt keskusteluanalyysi vaikuttaa myös kielitieteen puolella. Esim. vauvat
käyvät huoltajiensa kanssa protokeskusteluja [ks. Symons ja Buss], joissa harjoitellaan sosiaalista
vaihtoa [ks. Simmel; Elias; Simon ja Arrow; keskustelumarkkinoista, ks. Daniel Bell].
• Sosiologisen keskusteluanalyysin taustalla ovat Harold Garfinkelin (1917-2011) etnometodologia (Studies in Ethnomethodology, 1967) ja eräät Goffmanin työt [ks. Hart ja Goffman].
Harvey Sacks (1935-1975) kehitti alaa edelleen; esim. Sacks et al., A simplest systematics
for the organisation of turn-taking for conversation, 197474 ). Keskustelijoiden lukumäärän
kasvaessa yhteisen aiheen ylläpitäminen vaikeutuu [ks. Dunbar ja Miller].
• Postmoderni [ks. Foucault ja Derrida] diskurssianalyysi on asia erikseen.

10.9

Norman Ernest Borlaug 1914 - 2009

Agronomi, joka käynnisti vihreän vallankumouksen: maanviljelyn tehokkuutta lisättiin kasvien
jalostuksen [ks. Morgan], lannoitteiden [ks. Sachs; Haber] ja torjunta-aineiden [ks. Haber] avulla
[maanviljelytutkimuksen yhteydesä tilastotieteeseen, ks. myös Wright, Fisher ja Haldane]. Borlaugille myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 1970.
• Ravintoa tutkinut John Boyd Orr (1880-1971) oli saanut vuoden 1949 Nobelin rauhanpalkinnon: ”tyhjällä vatsalla ei rakenneta rauhaa”. YK:n Maailman ruokaohjelma (World
Food Programme, WFP) sai palkinnon vuonna 2020.
• Borlaugin perustama Maailman ruokapalkinto (engl. World Food Prize) myönnetään maatalouden tuotannon tehostamisesta. Ensimmäinen palkinto myönnettiin vuonna 1987.
Borlaug kehitti vehnästä lyhyemmän varren kasvattavan muodon, mikä paransi lajin säänsietokykyä; samalla tautien vastustuskykyä lisättiin. Sadot paranivat Meksikossa jo 1950-luvulla,
mutta paras lajike otettiin käyttöön vuonna 1962. Jatkotyön ansiosta myös miljoonat intialaiset
ja pakistanilaiset välttivät nälkäkuoleman 1970-luvulla: vuoteen 1974 mennessä Intia oli omavarainen viljan suhteen, vaikka mm. amerikkalainen ympäristöaktivisti Paul R. Ehrlich (s. 1932)
oli pitänyt koko ajatusta mahdottomana (The Population Bomb, 1968).
• Varhaiseen kehitykseen vaikutti myös Orville Vogel (1907–1991).
• Vaikka Intiassa ei ole koettu nälänhätää vuoden 1947 itsenäistymisen jälkeen, aliravitsemus
on yhä yleistä. Paljolti Borlaugin ansiosta maa pystyisi tuottamaan täyttä kysyntää vastaavan ruokamäärän, jos ihmisillä olisi varaa sen ostamiseen. Ongelma ei siis ole tekninen
tai ekologinen, vaan yhteiskunta- ja talouspoliittinen [kastijärjestelmästä, ks. Landes].

74 Language,
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• Intialaiset oli tuomittu ikuiseen nälkään jo William ja Paul Paddockin teoksessa Famine
1975! (1967). Radikaaleimmissa piireissä alettiin haikailla paluusta kivikautiseen elämään
[ks. Berg ja Gurdon].
Vuonna 1600 maapallolla eli puoli miljardia ihmistä, vuonna 1940 2 miljardia, ja kasvu näytti kiihtyvän. Esim. von Foerster [ks. Shannon ja Wiener] työtovereineen ennusti pikaista tuhoa
(Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026, 196075 ). Vaikka vuoden 2022 marraskuussa ylitettiin 8 miljardin raja, kasvun odotetaan stabiloituvan n. 10 miljardiin vuonna 2050. Kehittyneet maat ovat kokeneet väestöllisen muuntumisen [ks. Elton; Becker], ja myös kehittyvissä
maissa väestön kasvun nopeus on hidastunut: prosenteissa se oli suurinta 1960-luvun alussa, ja
absoluuttisissa luvuissa maksimi ohitettiin vuonna 1990 [vrt. Condorcet; Malthus ja Ricardo].
Naisten koulutus ja (kodin ulkopuolelle) työllistyminen [ks. Daniel Bell; Bhagwati] ovat tehokkaita ’ehkäisyvälineitä’ [ks. Kinsey], ja vuodesta 2008 alkaen enemmistö maapallon väestöstä asuu
kaupungeissa, jotka auttavat naisia näissä pyrinnöissä.
• Väestönkasvu johtuu etenkin pienten lasten vähentyneestä kuolleisuudesta myös kehittyvissä maissa: lähes 200 kuollutta 1000:sta vuonna 1950, nykyisin alle 20. Näin ihmisten keskimääräinen elinikä on kaksinkertaistunut viimeisen sadan vuoden aikana, Kiinassa lähes
kolminkertaistunut. Samalla yleinen terveydentila on parantunut.
• Lestadiolaisten [ks. Holyoake] perhekoot eivät pienene, ja esim. katolisen kirkon Humanae
Vitae –julistus (1965) ehkäisyä vastaan on ollut tuhoisa. Kulttuurilla on väliä [ks. Weber;
Landes], ja väestönkasvun hillitseminen vaatii myös maallistumista.
– Artikkelissa European marriage patterns in perspective (196576 ) John Hajnal (19242008) kiinnitti huomiota länsimaiden naisten historiallisesti korkeaan ja kasvavaan
ikään naimisiin mentäessä [ks. Malthus ja Ricardo; Parsons].
• Vaikka lännessä lähestytään toista väestöllisen muuntumista syntyvyyden laskiessa alle
uusiutumistason, Darrell Brickerin ja John Ibbitsonin teoksen Empty Planet (2019) otsikko
on liioiteltu.
Kaupungit nauttivat myös muunlaisista skaalaeduista [ks. Simmel; Merton; Milgram]: esim. sähköistys, juoma- ja pesuvesi, viemäröinti ja terveydenhuolto ovat halvempia toteuttaa kuin maaseudulla. Tämä vähentää lasten kuolleisuutta ja siten tarvetta suuriin perheisiin. Kun huomioidaan myös energiatehokkuus ja mm. liikkuminen, kaupungistuminen tuottaa jopa ekologisia hyötyjä [ks. Gibson ja MacArthur].
• Thomas McKeown (1912–1988) esitti (R. G. Brownin kanssa), että länsimaissa väestönkasvuun vaikutti aluksi parantunut ravitsemus, myöhemmin hygienia, ja vasta aivan lopussa
lääketieteen edistysaskeleet (Medical evidence related to English population changes in the
eighteenth century, 195577 ). Taloustieteen Nobelin [Northin kanssa] vuonna 1993 jakanut
Robert W. Fogel (1926-2013) ja vuoden 2015 palkinnon saanut Angus Deaton (s. 1945)
ovat samaa mieltä.
– Länsimaissa väestönkasvu oli pääsääntöisesti kestävää; merkittävin poikkeus oli Irlanti
1800-luvun alussa [ks. Brunel]. Teknologinen kehitys takasi että kasvavissa kaupungeissa oli jatkuvasti uutta työtä [ks. Merton].
• Ruuhkat ym. ongelmat eivät ole vähentäneet kaupunkien vetovoimaisuutta vaikka fyysiset
liikenneyhteydet ovat parantuneet ja uudenlaisia tietoliikenneyhteyksiä on luotu.
– Ilmansaasteet ovat ongelmallisempia köyhän maaseudun sisätiloissa kuin rikkaiden
kaupunkien ulkotiloissa [ks. Solow].
Kehityksestä huolimatta liian moni ihminen esim. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa kärsii yhä
aliravitsemuksesta. Väestökasvun vuoksi ilmastonmuutoksen [ks. Broecker] tuottamista katovuosista tulee entistä tuhoisampia. Jokaisen maan on optimoitava ruoantuotantonsa myös koko
75 Science,
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maailman etua ajatellen: on tuotettava olosuhteisiin nähden parhaan sadon tuottavia lajikkeita,
eikä käpertyä tavoittelemaan täydellistä omavaraisuutta [ks. Rousseau; Fisher ja Keynes]. Ainoa
kestävä vakuutus katovuosia vastaan on huoltovarmuus [ks. Condorcet; Mill] joka huomioi myös
kansainvälisen logistiikan [ks. Fisher ja Keynes]. Tärkeää on myös globalisaatio [ks. Bhagwati]
ja sitä tukeva kehittyvien maiden modernisaatio ja talouskasvu [ks. Solow; North]. Lyhyellä tähtäimellä tärkeintä voisi olla keskittyminen ympäristöterveydenhuoltoon, eli käytännössä veteen.
• Veden pitäisi olla prioriteettilistan kärjessä, koska se on sekä tärkein ravintoaine, ’pesuaine’
ja (suomalaisen sananlaskun mukaan) ’vanhin voitehista’. Tulevaisuudessa siitä tulee myös
puutetta [ks. Broecker].
– Esim. ripulitauteihin tepsii parhaiten yksinkertainen oraalinen nestehoito (engl. oral
rehydration therapy) jossa puhtaaseen veteen on lisätty suoloja [tai muita elektrolyyttejä, ks. Volta] ja sokeria. David Nalin (s. 1941) on ollut yksi hoidon kehittäjä.
– Teoksessa Vihreä valhe (2015) Mikko Paunio (s. 1961) kritisoi mm. sitä, että kestävän
kehityksen nimissä köyhiltä kielletään pesuvesi, mikä aiheuttaa tautien lisäksi aliravitsemusta [ks. Pasteur ja Koch]. Vesihuolto vaatii sähköä, jota vihreä ideologia ei
haluaisi kehittyville maille suoda [sisäilman ongelmista, ks. Solow].
– Jennifer Steinhauerin artikkelissa U.N. unites to combat AIDS but splits over how to
do it (200178 ) Nepalissa toimiva avustustyöntekijä sanoo, että ”There has been an
overemphasis in this conference about drugs. The lack of drinking water is a much
bigger priority in most countries than anti-retroviral treatments.”
Syyt aliravitsemukseen ovat usein poliittisia [ks. Sen; Bhagwati]. Yksi ongelma on, että rakenteellinen, so. hätäavun ulkopuolinen, kehitysapu [ks. Fisher ja Keynes; Bhagwati] on johtanut
korruptioon, sisällissotiin, omaehtoisen talouden romahtamiseen ja, loppujen lopuksi, kontrolloimattomaan väestönkasvuun. Peter T. Bauer (1915-2002) oli varhaisia kehitysavun kritisoijia
(Equality, the Third World, and Economic Delusion, 1981). Ongelmista kertoo myös se, että 2000luvulla on alettu hyödyntää satunnaistettua vertailukoetta [RCT, ks. Wright, Fisher ja Haldane]
avun vaikuttavuuden arviointiin.
• Kehitysapua kritisoivat myös esim. Dambisa Moyo (s. 1969) teoksessa Dead Aid (2009) ja
em. Deaton teoksessa The Great Escape (2013). Suomessa asiaa on käsitellyt esim. Eero
Paloheimo teoksessa Tämä on Afrikka (2007).
• Empirismiä [ks. Dewey] esim. RCT-menetelmän muodossa [ks. Buchanan] tuodaan laajemminkin yhteiskuntatieteisiin ja -politiikkaan.
Ehrlich ja hänen piirinsä kehittivät nk. IPAT-kaavan, I = P × A × T , jonka mukaan ihmisen
luonnolle aiheuttama negatiivinen vaikutus I kasvaa väestömäärään P , vaurauden A ja teknologian T mukana. Tästä huolimatta esim. Rooman klubin maailmanlopun ennustukset ovat kerta
toisensa jälkeen menneet metsään (esim. Kasvun rajat, 1972). Vihreää vallankumousta ei pidä
syyttää ympäristöongelmista. Vaihtoehtoina olivat jopa satojen miljoonien ihmisten nälkäkuolema tai sademetsien hakkuu pelloiksi, mikä olisi kiihdyttänyt kasvihuoneilmiötä [ks. van’t Hoff ja
Arrhenius; Broecker]. Ihmisen vaikutus ympäristöön on monimutkaisempi kuin mitä IPAT-kaava
esittää [ks. Solow].
• Rooman klubin kohdalla voidaan jo puhua ekologismista [ks. Heidegger; Berg ja Gurdon].
Kiinassa klubin suositukset johtivat sekä inhimillisesti että yhteiskunnallisesti tuhoisaan
yhden lapsen politiikkaan. Earth First! –liikkeessä ihminen nähtiin ”luonnon syöpänä”.
• Apollo 8 –miehistön Kuun kiertoradalta vuonna 1968 ottamasta ’Earthrise’-valokuvasta
tuli suosittu myös ympäristöihmisten keskuudessa [avaruusohjelmista, ks. Goddard].
• Environmental Performance Index (EPI79 ) osoittaa että vauraus on hyväksi myös luonnolle.
Rachel Carson (1907-1964) keskittyi ympäristömyrkkyjen, etenkin hyönteismyrkkynä käytetyn
DDT:n [ks. Haber], vastaiseen taisteluun (Silent Spring, 1962). Pitää kuitenkin huomioida kolme
78 The
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asiaa: (1) DDT oli korvannut erittäin myrkyllisen lyijyvetyarseenin, (2) DDT:n teho maataloudessa oli heikentynyt ja uudet aineet tulossa, ja (3) DDT oli tehokas keino malariaa vastaan.
Uusilla aineilla, esim. glyfosaatilla ja nikotiinia sisältävillä neonikotinoideilla, on tietenkin omat
ongelmansa, vaikka ovatkin aikaisempia aineita vähemmän myrkyllisiä. Ihmisistä vaarassa ovat
etenkin aineiden levittäjät, jotka pitää suojata. Vaikka Carson ymmärsi aineiden kertyvän ravintoketjussa, esim. väite syöpien lisääntymisestä ei pitänyt paikkaansa. Ympäristöön kerääntymistä
vähentää uusien aineiden nopea kehitys ja etenkin niiden luonti nopeasti hajoaviksi.
• Vaarallista lyijyä lisättiin vielä esim. bensiiniin [ks. Haber]. Tämä kiellettiin 1980-luvulla
mm. Clair Pattersonin [ks. Rutherford] ja Herbert Needlemanin (1927-2017) työn tuloksena.
• Syöpäkuolleisuus oli laskussa, samoin kuin siihen sairastuminen kussakin ikäryhmässä. Tilastoja hämärtää se, että ihmiset elävät pitempään ja syöpä yleistyy ihmisen vanhetessa.
Ympäristötekijät liittyvät lähinnä asbestin kaltaisiin ja rajattuihin työperäisiin ongelmiin.
• Monet kehittyvät maat jatkoivat DDT:n käyttöä malariaa vastaan, mikä pelasti miljoonia
ihmishenkiä. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa malariakuolleisuus alkoi kuitenkin kasvaa
(Richard Carson & Kamini N. Mendis, Evolutionary and historical aspects of the burden of
malaria, 200280 ). On eri asia, vaikuttiko kielto tähän.
– Frédéric Darriet (s. 1960) työtovereineen osoitti DDT:llä käsiteltyjen hyttysverkkojen
hyödyn (Evaluation of the efficacy of Permethrin impregnated intact and perforated
mosquito nets against vectors of malaria, 198481 ).
Vihreän vallankumouksen ensimmäinen vaihe tuottaa yhä tuloksia. Se on myös saamassa jatkoa
geeniteknologiasta, jonka avulla keinolannoitusta ja torjunta-aineita on jo voitu vähentää [ks.
Berg ja Gurdon].
• Tässäkin asiassa luonnonsuojelijat ovat asettuneet poikkiteloin. Vain ekomodernistit muodostavat poikkeuksen [ks. Solow; Berg ja Gurdon].

10.10

Thomas Kuhn 1922 - 1996

Tieteenhistorioitsija [ks. Herschel ja Whewell; Collingwood], jonka mukaan induktio [ks. Mill;
Carnap; von Wright] tai falsifikaatio [ks. Popper] eivät selitä tieteen olemusta. Tukemalla radikaalia sosiaalista konstruktiota [ks. Boas ja Landtman] Kuhnin teos Tieteellisten vallankumousten rakenne (The Structure of Scientific Revolutions, 1962) vaikutti postmoderniin filosofiaan
[ks. Foucault ja Derrida]. Filosofiassa vaikutti kielellinen käänne [ks. Saussure; Wittgenstein],
sosiologiassa refleksiivinen käänne [ks. Dewey; Popper].
• Ernst von Glasersfeld (1927-2010) kehitti toisen asteen kybernetiikkaa [ks. Shannon ja Wiener] lähellä olevaa radikaalia konstruktivismia, joka tietoteoreettisena filosofiana täydentää
Kuhnin ajattelua.
Tieteellistä instrumentalismia korostanut uuskantilaisuus [ks. Mach] oli pohjustanut filosofian
kielellistä käännettä, ja tältä pohjalta myös Kuhn tutki tiedettä sen teorioiden käsiteanalyysiin
rajoittuen. Kyse oli uuspragmatismista [ks. myös Quine], jonka tunnetuin edustaja tuli olemaan
Richard Rorty (1931-2007). Kuhnin ’uusi tieteenfilosofia’ perustui kolmeen teesiin: (1) paradigmojen vallankumouksiin, (2) teorioiden yhteismitattomuuteen, ja (3) havaintojen teoriapitoisuuteen. Niiden mukana tieteellinen realismi [ks. Popper] ja käsitys ’tieteen eetoksesta’ [ks. Merton]
joutuivat tulilinjalle.
• Yhteiskunnalliset tekijät ja tutkijoiden arvostukset luovat tutkimukseen vaikuttavia paradigmoja. Tieteelliset vallankumoukset edustavat näiden paradigmojen muutosta.
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• Kehitystä — joskin hyvin vaatimatonta — voi tapahtua vain tietyn paradigman sisällä,
normaalitieteen aikana. Eri paradigmoja käyttäviä teorioita ei puolestaan voi arvottaa toisiaan paremmiksi tai huonommiksi: tiede ei siis pitkällä aikavälillä edisty. Objektiivisen
totuuden (ei vain sen tietämisen mahdollisuuden) olemassaolo on kyseenalaistettava.
– Kuhnin mielestä kulttuurideterminismi [ks. Boas ja Landtman; Spengler ja Toynbee]
on kielen rajoitteellisuuden vuoksi väistämätöntä: ”Eri ryhmät, tai sama ryhmä eri
aikoina, voi kokea asioita eri tavoin ja siten tavallaan asuttaa erilaisia maailmoja.”
Tätä ajattelua voidaan pitää myös hermeneuttisena [ks. Heidegger].
• Havainnot eivät voi olla objektiivisia, ja niissä näkyy aina tutkijan käyttämän teorian
vaikutus [ks. myös Kant; Quine].
– Goodman [ks. Carnap] yritti tältä pohjalta todistaa, että tähtiä ei oikeastaan ole olemassa (Ways of Worldmaking, 1978). Tosin hän rakensi tässä semioottista taideteoriaa
[ks. Collingwood].
Etenkin arkitietoa tutkivan tiedonsosiologian [ks. Marx; Durkheim; Collingwood; Merton] tunnetuin työ oli Peter L. Bergerin (1929-2017) ja Thomas Luckmannin (1927-2016) Todellisuuden
sosiaalinen rakentuminen (The Social Construction of Reality, 1966). Sosiaaliseen oppimiseen
onkin erilaisia mekanismeja [ks. Milgram]. Sosiologian refleksiivinen käänne kuitenkin radikalisoi teoriaa. Kulttuurinen takaisinkytkentä [ks. Mill] itseään toteuttavan ennustuksen muodossa
ei rajoitu sosiaalipsykologiaan. Näin kaikki tosiasiat, myös luonnontieteelliset, ovat radikaalissa
mielessä sosiaalisia.
• Tämä ajattelu oli luomassa nk. tiedesotia [ks. Foucault ja Derrida].
Tiedekritiikkiä tuli muiltakin filosofeilta. Esim. tieteellisten vallankumousten merkitystä korosti myös Stephen Toulmin (1922-2009); esim. Foresight and Understanding (1961). Artikkelissa
Explanation, reduction and empiricism (196282 ) Paul Feyerabend (1924-1994) esitti, että teorioiden muutosten luomat ontologiset epäjatkuvuuskohdat kyseenalaistavat tieteen edistyksen.
Rortylle todet teoriat ovat niitä, joiden avulla saamme mitä haluamme (Philosophy and the Mirror of Nature, 1979). Bas C. van Fraassenin (s. 1941) konstruktiivisen empirismin mukaan hyvät
teoriat ovat vain ’empiirisesti adekvaatteja’ (The Scientific Image, 1980). Larry Laudan (s. 1941)
päätteli, että koska vanhoja teoreettisia termejä [esim. flogiston, ks. Boerhaave] on jouduttu hylkäämään, emme voi luottaa nykyistenkään teorioiden termeihin (A confutation of convergent
realism, 198183 ). Tämä on nk. pessimistinen metainduktio.
• Feyerabendille tiede on vain yksi uskonto (Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge, 1975); esim. totuuden käsite tulisi ’demokratisoida’ tiedemiehiltä tavalliselle kansalle. Tämä on merkittävästi vahvempi vaatimus kuin ajatus tieteen evoluutiosta
deliberatiivisen retoriikan kautta [ks. Weber; Boyd ja Richerson].
– Avoin data [ks. Torvalds] on moderni yritys demokratisoida tiedettä.
• Rortyn mielestä representaation käsite implikoi epätieteellistä varmaa tietoa [ks. Descartes;
Weber; vrt. Dennett ja Millikan]. Representaation sijaan hän kannattaa [Wittgensteinin]
kielipelien innoittamia ’sanastoja’, jotka esim. luonnontieteen ja runouden kohdalla ovat
erilaisia mutta samanarvoisia. Vaikka maailma on todellinen, tieto aina ’etnosentristä’ [ks.
Marcuse].
– Rorty ei esim. usko geenien [ks. Mendel; Morgan] tai kvarkkien [ks. Gell-Mann] olemassaoloon.
Kritiikkiin voidaan vastata monella tapaa. (1) Israel Scheffler (1923-2014) esitti, että teorioiden
kehittyessä saman viittauskohteen, referenssin, mieli [ks. Frege] vaihtelee eri teoriasta toiseen
(Science and Subjectivity, 1967). Scheffler oli ennen kaikkea opetusfilosofi [ks. Posner]. (2) Yleisemmin Laudaninkin kritiikki [vrt. Pyrrhon; Cicero] osui paremmin perinteiseen kuin strukturaaliseen realismiin [ks. Poincaré; Russell; Eddington], jota alettiin kehittää uudelleen [ks. Penrose
82 teoksessa
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ja Hawking; Dennett ja Millikan]. (3) Tärkeintä lienee, että toisin kuin uuspragmatismissa, perinteisessä pragmatismissa [ks. Peirce; Ramsey] tiede on (muun inhimillisen toiminnan tavoin)
vuorovaikutusta todellisuuden kanssa, ei pelkkää kieltä. Tällöin perinteinen (ja uuspragmatistinen) käsitteen käsite korvautuu uudenlaisella ajattelulla [ks. Dennett ja Millikan].
• Esim. Ernst Mayrin [ks. Elton] analyysi luonnonvalinnan teorian synnystä ei sovi Kuhnin
antamaan muottiin. Yleensäkin tiedemiesten puheet vallankumouksellisista uusista tuloksista voidaan usein nähdä tiedepoliittisina.
• Vaikka havaintojen tulkinta ei olisikaan teoriavapaata, mittaukset tullaan aina — ennemmin tai myöhemmin — näkemään osana suurempaa ja heterogeenisempaa kokonaisuutta: tämäkin vähentää Kuhnin kritiikin voimaa [ks. Kepler; Herschel ja Whewell; Mach;
Eddington; Popper]. Teorioita on siis useita. Jo havainnoinnissa käytetty taustateoria on
tyypillisesti eri teoria kuin testattava teoria.
– Edmund L. Gettier III (1927-2021) kyseenalaisti klassisen käsityksen tiedosta [ks. Platon; Aristoteles] artikkelissa Is justified true belief knowledge? (196384 ). Uskomusten
perustelemisen sijaan tai lisäksi voitaisiin puhua tietoon johtaneiden menettelytapojen luotettavuudesta, ’reliabilismista’ [ks. Aristoteles; Cicero]. Chisholm [ks. Sartre]
oli toinen ajan tietoteoreetikko.
Tieteellistä realismia kannattavan Michael Devittin (s. 1938) mukaan tieteenhistoria ei ole huomioinut tieteen tekemisen tapojen ja mahdollisuuksien muuttumista vuosisatojen saatossa; esim.
artikkeli Scientific realism (200685 ). Tämä (täysin hyväksyttävä) kritiikki ei kuitenkaan kohdistu
itse tieteeseen vaan (huonoon) akateemiseen tieteenhistoriaan. Sen lisäksi on myös yleissivistävää
tieteen historiaa [erottelusta, ks. Collingwood].
Paradigman korvaajaksi ehdotettiin mm. ’tutkimusohjelmaa’ ja ’tutkimustraditiota’. Imre Lakatos (1922-1974) yhdisteli Popperia ja Kuhnia ilman edellisen jyrkkää falsifiointia ja jälkimmäisen
relativismia (Proofs and Refutations, 1976). Hänen tutkimusohjelmansa koostuvat (ohjelman sisällä) muuttumattomasta teorian (1) kovasta ytimestä ja lisäinformaation mukaan muuttuvista
(2) lisähypoteeseistä, jotka ’puolustavat’ kovaa ydintä. Vastaavasti em. Laudanille tiede oli ongelmien ratkaisua, jossa traditiot koostuvat (1) teorian oletetuista olioista ja prosesseista ja (2)
itse tutkimusprosessin episteemisista ja metodologisista normeista (Progress and its Problems,
1977). Hän kritisoi Popperin jyrkkää empirismiä ja Kuhnin vallankumouksia ja korosti käsitteiden tärkeyttä.
• Kun tiedemiehet ’uskovat’ johonkin teoriaan, esim. alkuräjähdykseen [ks. Gamow], he käyttävät sitä kehysteoriana, joka mahdollistaa uudet kysymyksenasettelut ja kokeet: aidossa
tieteellisessä työssä on aina vaarana kehysteorian pettäminen [ks. Quine].
• Lakatos korosti, että teorioita ei arvioida vain suhteessa empiirisiin havaintoihin, vaan myös
toisiin teorioihin.
Hilary Putnam (1926-2016) puolusti tieteellistä realismia [ks. Popper] tieteen menestyksellä (engl.
No Miracles Argument, NMA): tieteen menestys ei voi olla sattumaa (What is mathematical
truth?, 197586 ). Myös Alan F. Chalmers (s. 1939) kritisoi uutta tieteenfilosofiaa (What Is This
Thing Called Science, 1978, 1982, 1999). Tämän jälkeen ala on ottanut Sokrateen oppi-isäkseen
[ks. Hintikka]. Tieteenfilosofian ei tarvitse tavoitella mitään tieteelle erityistä tiedon tai tiedonhankinnan tyyppiä. Tieteeseen liittyvät erityiskysymykset ja sen poikkeava yhteiskunnallinen
asema voivat liittyä enemmän sosiologisiin kysymyksiin [ks. Merton].
• Putnam puolusti myös tieteen yhtenäisyyttä [ks. Carnap]. Vuoden 1976 tienoilla hän luopui
tieteellisestä realismista ja siirtyi uuspragmatistien leiriin [ks. Dennett ja Millikan].
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W. Jason Morgan 1935 - ja Dan P. McKenzie 1942 -

Geofyysikkoja, jotka kehittivät modernin version maapallon erilaisten kerrosten [ks. Oldham
ja Mohorovičíc] olemassaoloon perustuvasta laattatektoniikkateoriasta. Morganin ja McKenzien
teoria selitti, täydensi ja korjasi aikaisempaa teoriaa ’mannerliikunnasta’ [ks. Wegener ja Holmes].
• Teoria muotoutui julkaisuissa McKenzie, D. P. ja Parker, R. L., The North Pacific: an
example of tectonics on a sphere (196787 ) ja Morgan, W. J., Rises, trenches, great faults
and crustal blocks (196888 ). Ks. myös Le Pichon, X., Seafloor spreading and continental
drift (196889 ).
Laattatektoniikka pohjaa Harry H. Hessin (1906-1969) ja J. Tuzo Wilsonin (1908-1993) töihin 1960-luvun alussa. Niitä seurasi Frederick J. Vinen (s. 1939) ja Drummond H. Matthewsin
(1931-1999) mittaukset valtamerten pohjien rakenteesta (Magnetic anomalies over oceanic ridges, 196390 ). Maan magneettikentän [ks. Gilbert] pohjois- ja etelänapa ovat vaihtaneet paikkaa
useita kertoja; voidaan puhua magnetostratigrafiasta [ks. Oldham ja Mohorovičíc].
• Mannerliikunta kehittyi jo arkeeisen eonin aikana [ks. Lyell]. Nk. Wilsonin kierrossa mantereet kerääntyvät yhdeksi yhtenäismantereeksi ja hajoavat taas, kierron kestäessä satoja
miljoonia vuosia. Viimeisin yhtenäismanner Pangea vaikutti n. 335-175 miljoonaa vuotta
sitten [ks. Wegener ja Holmes], ja muut noin 625, 1000, 1500 ja 2500 mvs.
• Vine ja Matthews osoittivat, että merenpohja on nuorinta lähimpänä levenemisselännettä
[ks. Maury] ja vanhenee symmetrisesti siitä poispäin. Merenpohjien sedimenttitutkimuksille
ilmiö luo selvän rajoitteen: merenpohja on vanhimmillaankin vain n. 200 miljoonaa vuoden
ikäistä.
• Viimeisin pysyvä käännös magneettikentässä tapahtui n. 780 000 vuotta sitten. Noin 42
000 vuotta sitten kenttä yritti käännöstä, mutta palautui entiselleen. Tämä Laschampin
tapahtuma kesti noin 1250 vuotta, josta osan aikaa kenttä oli heikko [ks. Leakeyt; Renfrew
ja Knight].
– Nykyinen magneettikenttä on heikentynyt jo noin 2000 vuotta [Etelä-Atlantin anomalian laajenemisesta, ks. Lewis ja Langmuir].
Laattatektoniikassa kivikehäksi eli litosfääriksi (kuori + ylempi vaippa) kutsuttu maan pintakerros jakaantuu pariksikymmeneksi tektoniseksi laataksi, jotka liikkuvat n. 100-200 km syvyydessä olevan astenosfäärin päällä. Merellistä laattaa syntyy levenemisselänteissä purkautuvasta
laavasta (engl. divergent/constructive plate boundary), ja häviää alityöntö- eli subduktiovyöhykkeissä (convergent plate booundary). Prosessien epäsymmetrisyys johtaa liikkeeseen: esim.
Pohjois-Atlantti levenee nykyään n. 1.5 cm vuodessa. Alityöntövyöhykkeessä tapahtuva laatan
vajoaminen kohti korkeampaa painetta nostaa materian tiheyttä ja vetää muuta laattaa mukanaan (engl. slab pull). Samalla muuta merta korkeammalla sijaitsevissa levenemisselänteissä
laattoihin kohdistuva gravitaatiovoima (ridge push) mahdollistaa vaipan pintakerroksissa olevan
materian nousun ylöspäin ilman laajoja vaipan konvektiovirtauksia. Mantereiden kuorta syntyy alityöntövyöhykkeissä, ja koska se ’kelluu’ tiheämmän laattamateriaalin päällä, mantereet
välttävät vaippaan uppoamisen.
• Laattatektoniikka vaatii valtameret kahdestakin syystä: ilman vettä laatat eivät taipuisi
toistensa alle, ja täysin kuivalla vaippamateriaalilla olisi konvektiivisen liikkeen kannalta liian korkea viskositeetti [matala Rayleighin numero]. Vaikka syntyvä merellinen kuori
(engl. mid-ocean ridge basalt, MORB) on suhteellisen kuivaa, takaisin vaippaan uppoavassa materiassa (global subducting sediment, GLOSS) on paljon sen sulamislämpötilaa
alentavaa vettä. Uppoavan materian sulaminen (engl. flux melting) johtaa voimakkaisiin
tulivuoripurkauksiin ja mantereisen kuoren syntyyn. Jälkimmäinen tarkoittaa lähinnä graniitin syntymistä.
87 Nature,

216, 1276-1280, 1967
of Geophysical Research, 73, 1959-1982, 1968
89 Journal of Geophysical Research, 73, 3661-3697, 1968
90 Nature, 199, 947-949, 1963
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712

LUKU 10. POSTMODERNI AIKA 1960-1990
– Graniitti on magmakivi mutta myös plutoninen eli syväkivilaji [ks. Buffon; Oldham
ja Mohorovičíc]. Basalttia kevyempänä se muodostaa mantereiden perustan. Vuorten
eroosio tekee sen näkyväksi myös maan päällä. Graniitin synty rikastaa vaipan magman silikaa (piidioksidia, SiO2 ) niin paljon, että se pystyy kiteytymään kvartsiksi.

• Levenemisselänteellä sijaitsevan Islannin kohdalla tavallista kuumempi vaippa tuottaa enemmän ylösnousevaa sulaa materiaalia ja siten myös viisi kertaa tavallista paksumpaa merenkuorta. On myös mahdollista, että laattojen kierrätys heterogenisoi vaipan materiaalia.
Laattatektoniikka selittää vuoristot [ks. Wegener ja Holmes], maanjäristykset [ks. Hooke ja Leeuwenhoek; Oldham ja Mohorovičíc] ja osittain myös tulivuoret. Sen synnyttämät geokemialliset
kierrot vaikuttavat esim. jääkausien [ks. Agassiz ja Croll; Wegener ja Holmes] syntyyn ja maapallon elämään. Ihmisen kehitykseen Itä-Afrikassa vaikutti uusi kuivempi ilmasto [ks. Leakeyt;
Alvarez] ja mosaiikkimaiseman synty [maisemaekologiasta, ks. Gibson ja MacArthur]. Jälkimmäinen vaikutti jopa estetiikan psykologiaan [ks. Cavalli-Sforza].
• Poimuvuoristot ovat esimerkkejä mantereisista törmäysvyöhykkeistä. Esim. Intian mantereen törmäys Euraasiaan — ja siten Himalajan nousu — alkoi noin 55 mvs. Ilmaston
viileneminen alkoi noin 52 mvs. Noin 35 mvs, Ison hautavajoaman pohjoisosan syntyessä,
Arabia irtautui Afrikan mantereesta. Samoihin aikoihin syntyi etelänapamantereen kiertävä kylmä merivirta (engl. Antarctic Circumpolar Current, ACC). Ilmaston viileneminen kiihtyi. Itä-Afrikan hautavajoama syntyi noin 15 mvs. Himalajan jatkuva nousu johti
Aasian kesämonsuunin syntyyn noin 8-7 mvs. Panaman kannaksen nousu 10-4 mvs yhdisti
Pohjois- ja Etelä-Amerikan mantereet [samalla syntyi Golfvirta, ks. Franklin; Stommel].
Ilmasto kylmeni jälleen n. 9-7 mvs. Himalajan ja Tiibetin ylängön nousu synnytti Aasian
talvimonsuunin noin 3,6 mvs. Pohjoisen pallonpuoliskon jäätiköt syntyivät noin 2,6 mvs.
– Himalajaa on sen jäätiköiden vuoksi kutsuttu maapallon kolmanneksi napa-alueeksi.
Sen vuotuinen sulamisvesi tarjoaa talous- ja kasteluvettä suurelle joukolle ihmisiä [ks.
Broecker].
– Tiibetin ylängön muodostama [orografisen, ks. Dalton] sateen katvealue (engl. rain
shadow) synnytti sen pohjoispuolella sijaitsevan Gobin autiomaan. Föhn-tuuli on katvealueelle tyypillinen.
• Laattojen rajat muodostavat maanjäristysvyöhykkeitä. Maanjäristykset syntyvät laattojen
hankautuessa toisiaan vasten. Tulivuoret sijaitsevat pääasiassa levenemisselänteissä ja alityöntövyöhykkeissä, mutta myös kuumissa kohdissa, joissa pluumi tuo magmaa vaipassa
ylöspäin. Jälkimmäinen Morganin keksimä mekanismi ei liity laattatektoniikkaan.
• Mantereiden sijainti ja korkokuva vaikuttavat merivirtoihin [ks. Stommel] ja tuuliin, jotka
puolestaan vaikuttavat mm. sateisiin. Sateiden synnyttämät vuorten jäätiköt heijastavat
auringon valoa takaisin avaruuteen [albedosta, ks. Bethe]. Lisäksi sateet yhdessä uusien
vuorten paljaan kallioaineksen kanssa sitovat rapautumisen [ks. Lyell] kautta ilmakehän
hiilidioksidia [hiilen kiertokulusta, ks. Priestley ja Ingenhousz; Broecker]. Vastaavasti tulivuorenpurkaukset palauttavat hiilidioksidia ilmakehään.
Tulivuorten lisäksi vaipan kuumuus näkyy kuumissa geotermisissä lähteissä. Laattatektoniikka ennusti kuumien lähteiden olemassaolon myös valtamerten syvyyksissä. Levenemisselänteiden varrelta löydetyistä lähteistä (engl. black smokers / serpentinisation) on löytynyt erikoista,
elämän alun kannalta mielenkiintoista elämää [ks. Wright, Fisher ja Haldane; Kolmogorov ja
Chaitin; Woese ja Margulis].
• Vuonna 1967 Thomas D. Brock (1926-2021) löysi Yellowstonen kansallispuiston kuumien
lähteiden bakteerit [ks. Pasteur ja Koch].
• Artikkelissa Prokaryotic cells in the hydrothermal vent tube worm Riftia pachyptila: Possible
chemoautotrophic symbionts (198191 ) Colleen Cavanaugh (s. 1953) kollegoineen osoitti, että
merenpohjan emäksisten lähteiden elämä perustuu kemosynteesiin [ks. Woese ja Margulis].

91 Science,
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Michel Foucault 1926 - 1984 ja Jacques Derrida 1930
- 2004

Jälkistrukturalistisen ja postmodernin filosofian kehittäjiä; puhutaan myös uusretoriikasta [retoriikasta, ks. Aristoteles; Bodin; Bentham; Weber]. Jean-François Lyotard (1924-1998) määritteli
postmodernin yhteiskunnan tilana, jossa ’suuria kertomuksia’ ei enää hyväksytä. Tällä hän viittasi uskonnollisiin, metafyysisiin ja ideologisiin järjestelmiin, joilla pyritään selittämään maailma kokonaisuutena. Vaikka 2000-luvulla juuri kukaan ei enää tunnustaudu postmodernistiksi,
ihmistieteet eivät ole korvaavaa kehysteoriaa löytäneet [mutta ks. Sanderson; Dutton ja Boyd].
• Suuria kertomuksia olivat luoneet länsimaiset valkoiset heteromiehet. Toisaalta juuri postmodernia filosofiaa karakterisoi vahva guruefekti.
Postmodernismiin kuuluu ’tekstualismi’ ja tästä seuraava kulttuurirelativismi [ks. Boas ja Landtman]. Vaikutteita antoivat (1) uuskantilaisuus [ks. Mach] ja siihen liittyvä filosofian kielellinen
käänne [ks. Wittgenstein], (2) hermeneutiikka [ks. Heidegger], (3) kirjallisuustiede [ks. Bahtin
ja Jacobson], (4) chicagolainen [ks. Dewey] ja (5) frankfurtilainen [ks. Marcuse] sosiologia, (6)
tiedonsosiologia [ks. Marx; Durkheim; Collingwood; Merton] ja siihen liittyen myös kybernetiikka [ks. Shannon ja Wiener] ja refleksiivinen käänne [ks. Popper; Kuhn], (7) antipsykiatria [ks.
Hart ja Goffman], (8) uuspragmatismi [ks. Kuhn] ja (9) symbolinen antropologia (josta enemmän
alempana).
• Ranskalainen ’nouveau roman’ rikkoi realismin [ks. James] psykologista, totuudenkaltaisuuteen pyrkivää ihmiskuvausta, ja postmoderni kirjallisuus pyrki eroon ’persoonallisuuden myytistä’. Henkilöhahmoista tuli paikkoja, joissa erilaiset diskurssit kohtasivat. Roland
Barthes (1915-1980), joka hyödynsi semioottista ajattelua mm. myyttien käsittelyssä, tunnetaan esseestä Tekijän kuolema (La mort de l’auteur, 1968). Lukutapahtuma ja lukijan
merkitys korostui; taideteoksia voidaan tulkita eri tavoin. Gérard Genette (1930-2018) alkoi puhua narrativismista, eräänlaisesta kerronnan syntaksista johon mm. takaumat kuuluvat. Julia Kristeva (s. 1941) lanseerasi termin intertekstuaalinen [ks. Bahtin ja Jacobson].
Antoine Compagnonin (s. 1950) mukaan kirjallisuuden muuttuminen itseensä viittaavaksi
ruokki ’representaation kriisiä’ (Le démon de la théorie, 1998).
– Syntyi mm. Roman Ingardenin (1893-1970) fenomenologinen lukijateoria (Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks, 1968), Wolfgang Iserin (1926-2007) vaikutusestetiikka (Der Akt des Lesen, 1976) ja Hans Robert Jaussin (1921-1997) lukijakeskeinen
reseptioestetiikka (esim. kokoelma Toward an Aesthetic of Reception, 1982). Ingarden
oli aloittanut [Husserl’in innoittamana] fenomenologisen kirjallisuustieteen jo teoksella
Das literarische Kunstwerk (1931).
– Tulkinta oli toki korostunut jo modernismin [ks. Joyce] teoriassa [ks. Beardsley].
• Chicagolaista sosiologiaa oli jatkanut mm. Herbert Blumer (1900-1987) mm. teoksella Symbolic Interactionism, 1969). Syntyi myös interaktioita säätelevien sosiaalisten normien keskusteluanalyysi [ks. Austin ja Grice]. Barney Glaser (s. 1930) ja Anselm Strauss (1916–1996)
kehittivät laadullista tutkimusta (The Discovery of Grounded Theory, 1967).
Foucaultin mukaan uskottavuutta tavoittelevan ranskalaisen filosofin pitää kirjoittaa 25% käsittämätöntä sotkua. Vaikka hänen teorioistaan liikkuu liioiteltuja tulkintoja, radikaaleja ne joka
tapauksessa olivat. Foucault torjui länsimaisen filosofian ja rationaalisuuden vetoamalla yhteiskunnallisten instituutioiden valtapolitiikkaan [ks. Kropotkin; Nietzsche; Weber; Marcuse]. Politiikka on sodan jatkamista toisin keinoin [vrt. Clausewitz], ja ’diskurssi’ tuottaa puhetta ja
kirjoitusta, joka heijastaa ajattelua hallitsevia sisäistetyn vallan mekanismeja. Tiedonhalu on
vallantahtoa ja tiede kaiken poikkeavan ja marginaalisen tappaja. Esim. teoksen Histoire de la
Folie (1961) nähtiin pitävän mielisairauksia sosiaalisina konstruktiona [ks. Hart ja Goffman, vrt.
Symons ja Buss]. Teos Tarkkailla ja rangaista (Surveiller et punir, 1975) selitti rikollisuutta [ks.
Daly ja Wilson] leimaamisteorialla [ks. Westermarck; Merton; Sartre]: vallanpitäjät luovat rikollisuutta perustellakseen väkivaltaista kontrollia. Ihmisen seksuaalisuus [ks. Kinsey] luodaan yhteiskunnallisena diskurssina samasta syystä. Toisaalta ’kapillaarivalta’ kulkee alhaalta ylös [vrt.
Veblen].
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• Foucault selitti, että ’hulluuden historiassa’ hänellä oli vain metodologisena oletuksena että
mielisairauksia ei ole, ja että hän ei käsitellyt itse sairauksia vaan niiden kokemista ja niihin
suhtautumista.
• Artikkelissa Social psychology as history (197392 ) Kenneth J. Gergen (s. 1935) piti tunteita
— mm. romanttista rakkautta [ks. Westermarck; Symons ja Buss] — sosiaalisina konstruktioita. Hän on myös kirjoittanut aiheesta oppikirjan An invitation to social construction
(1999, 2009, 2015). Samalla logiikalla äidin rakkaus lapsiinsa [ks. Hamilton ja Williams] ei
ole biologista.
– Myös esim. Beall, A.E., R.J. Sternberg, The Social Construction of Love (199593 ).
Jenny Holzer ja Angie Burns väittävät, että romanttinen rakkaus on miesten keksimä
tapa alistaa naisia.
• Stuart Henryn ja Dragan Milovanovicin mukaan vain rikollisuudesta puhuminen ”maintain
crime as a separate reality” (Constitutive criminology: The maturation of critical theory, 199194 ). Tarkemmin: ”crime is constituted as an expansive and permeating mode of
discourse, a continuously growing script — a text, narrative”.
– Poikkeavaa (engl. deviant) käytöstä — rikollistakin [ks. Durkheim] — voitiin pitää
yhteisön kannalta hyödyllisenä; esim. Kai T. Eriksonin (s. 1931) Wayward Puritans:
A Study in the Sociology of Deviance (1966).
Derridan dekonstruktionismi pyrki murentamaan järjen käsitettä etsimällä kirjoitetun tekstin
rakenteesta ja piilosisällöstä moniselitteisyyttä ja ristiriitoja (De la Grammatologie, 1967). On
mahdotonta esittää lausumia, joilla todella olisi merkitys: kieli on konstruktio, ja niin on todellisuuskin (”tekstin ulkopuolella ei ole mitään”). Dekonstruktionismi on kirjallisuuskritiikkiä,
joka kohdennetaan myös luonnontieteellisiin teorioihin. Uushistorismissa eli kulttuuripoetiikassa
toimitaan samoin (esim. Stephen Greenblatt, Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare, 1980). Jean Baudrillard (1929-2007) kyseenalaisti todellisuuden käsitteen (mm. Simulacra
and simulations, 1994).
• Derrida valon nopeudesta (Kari Enqvistin käännös): ”Einsteinilainen vakio ei ole vakio, ei
keskus. Se nimenomaan on muutoksen käsite, pelin käsite. Toisin sanoen, se on käsite joka
ei liity johonkin seikkaan — johonkin keskukseen josta käsin havainnoitsija voisi hallita
kentän — vaan se nimenomaan on pelin käsite.” (Structure, sign, and play in the discourse
of the human sciences, 197095 ).
• Fredrik Jamesonin (s. 1934) mukaan postmodernismi ”is at one with the demonstration
of the necessary incoherence and impossibility of all thinking” (Postmodernism, or, the
Cultural Logic of Late Capitalism, 1991).
Derrida tuki em. Barthesin näkemystä historiasta: menneisyys oli tyhjä tila jota historioitsijat itse täyttävät, vaikka ’logosentrisesti’ kuvittelevat löytävänsä historiallisia tosiasioita. Muita postmoderneja historianfilosofeja [ks. Carr] ovat Keith Jenkins (s. 1943; Re-thinking History, 1991)
ja Alun Munslow (s. 1947). Heidän mukaansa erilaisia tulkintoja historian tapahtumista ei voi
asettaa paremmuusjärjestykseen. Tulkinta ei aina edes kohdistu historialliseen materiaaliin vaan
historioitsijoiden teksteihin. Sosiologia on saavuttamassa saman ’ihanteen’: sosiologit tutkivat
yhteiskunnan sijaan sosiologiaa eli edeltäjiensä tekstejä [ks. Boyd ja Richerson].
• Paul de Man (1919-1983) kirjoitti 1940-42 n. 180 juutalaisvastaista kirjoitusta. Derrida
kollegoineen ei tyytynyt väittämään, että näillä kirjoituksilla ei ollut merkitystä de Manin
myöhemmän työn kannalta [vrt. Heidegger, jonka oppilas Derrida oli], vaan he ’dekonstruoivat’ kirjoitukset juutalaismyönteisiksi.
Postmodernismille tärkeitä aiheita ovat (1) feminismin [ks. Mill; Westermarck; Kinsey; Hirsi Ali]
kolmas aalto (engl. gender-feminism) ja siihen liittyvä (2) sukupuolentutkimus (aik. naistutkimus) eli queer-teoria, sekä (3) kolonialismi [ks. Mercator; Burke; Blumenbach; Rochau ja Renan]
92 Journal
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ja siihen liittyvä (4) orientalismi [ks. Leibniz; Rask, Grimm ja Bopp; Marcuse]. Nämä kaikki (ja
muutakin) kietoutuu yhteen intersektionalismissa, jonka teorian Kimberlé W. Crenshaw (s. 1959)
kehitti artikkelissa Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of
antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics (198996 ). Politiikka [ks. Weber; Dewey] määritellään kamppailuksi merkityksistä; henkilökohtaisen politisointi ja identiteettipolitiikka liittyvät asiaan. Tällöin puhutaan asioista joihin ihminen ei itse voi vaikuttaa; näitä
ovat esim. rotu, etnisyys, kansallisuus, sukupuoli ja seksuaalinen suuntautuminen [ylpeydestä ja
itsetunnosta, ks. Ekman]. Mukana on paljon myös perinteistä länsivastaisuutta [ks. Daniel Bell;
Huntington ja Fukuyama; Hirsi Ali]. Oikofobia on oman kulttuurin halveksuntaa.
• Susan Brownmillerin (s. 1935, esim. Against Our Will, 1975) mukaan raiskaus on ”tietoista,
kaikkien miesten harjoittamaa kaikkien naisten alistamista pelon valtaan” [ks. Symons ja
Buss].
• Judith Butler (s. 1956) loi queer-teoriaa teoksessa Hankala sukupuoli (Gender Trouble,
1990). Ei ole erikseen biologista (sex) ja sosiaalista (gender) sukupuolta, koska myös biologia
määräytyy sosiaalisesti.
– Kurt Freundin (1914-1996) ja Ray M. Blanchardin (s. 1945) aloittamaa transseksuaalisuuden tieteellistä tutkimusta kuitenkin vastustettiin (ks. alla).
• Kirjallisuustieteessä syntyi ’valkoista mytologiaa’ dekonstruoiva jälkikolonialistinen suuntaus; esim. Frantz Fanonin (1925-1961) Les damnés de la terre (1961). Edward Saidin
(1935-2003) mukaan länsimainen muslimikuva on rasistinen (Orientalism, 1979). Transsukupuolisuuden rinnalla nousi transrotuisuus.
– Teoksessa Tappakaa ne saatanat (Utrota varenda jävel, 1992) Sven Lindqvist (19322019) esitti, että länsimaisen kulttuurin tavoite on ei-eurooppalaisten rotujen hävittäminen. Olli Löytylle (s. 1966) suomenkielinen kirjallisuus on rasistista (Jäähyväiset
kotimaiselle kirjallisuudelle, 2021). Asiaan voidaan liittää alla mainittu kaunan koulukunta.
– Covid-19 –epidemian [ks. Fleming] aikana vasemmistoräppärit riemuitsivat kun tauti
tappoi vanhoja valkoisia miehiä.
• Postmodernismi on uusorientalistista: vieraiden kulttuurien ’toiseutta’ korostetaan [ks.
Boas ja Landtman]. Näin varhaiset kiinalaiset eivät ajatelleet syyn ja seurauksen tai totuuden käsitteillä. Myös ajan ja tilan taju oli aivan erilaista kuin lännessä, eikä kielessäkään
ollut syntaksia! Roger T. Ames (s. 1947) käyttää kiinalaisista termiä ”different order of
humanity”.
– Postmoderni ajattelu esittää länsimaisuuden perustuvan radikaalille vapaalle tahdolle
[ks. Augustinus; Ockham] ja jyrkälle ontologiselle dualismille [ks. Descartes]. Todellisuudessa nämä edustivat ääriajattelua jo länsimaisten aikalaisten silmissä, ja moderni
’länsimainen’ tiede ei voisi enempää niistä erota.
Postmodernisteille luonnontieteet edustavat länsimaista, porvarillista, sirpaloitunutta, subjektiivisista ja tilapäistä totuutta [ks. Spengler ja Toynbee]. Tieteen, joka ei ole taiteita tai uskontoja
totuudellisempi rakennelma, sisältöä [ei sen tekemistä, mikä olisi lähes triviaali väite, ks. Merton]
ohjaavat sosiologiset ja poliittiset virtaukset [ks. Marx; Weber; Kuhn; Habermas]. Esimerkiksi
David Bloor (s. 1942) kirjoitti tiedonsosiologiasta teoksen Knowledge and Social Imagery (1976)
ja Bruno Latour (s. 1947) ja Steve Woolgar (s. 1950) teoksen Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts (1979).
• Artikkelissa On opposition to reductionism, 198297 ) Steven ja Hilary Rose julistivat: ”The
tasks of an emancipatory science are defined by the critique of contemporary bourgeois reductionist science” [ks. Spencer ja Galton; Dawkins]. Jopa osa vasemmistoa kritisoi tällaista
tieteen vastaisuutta [ks. Habermas].
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• Vaikka esim. eräät vanhat antropologiset tutkimukset olivat selvästi rotuennakkoluuloisia [ks. Gould], kritiikissä on kuitenkin ensin todistettava teorian vääryys, ja vasta sitten
selitettävä mitkä yhteiskunnalliset, poliittiset tms. motivaatiot [ks. Francis Bacon] ovat
johtaneet tutkijat väärille jäljille [tieteellisistä villityksistä, ks. Dawkins].
Näin ideologisesti aseistautuneena postmodernismi vastustaa mm. seksuaalisuuden [ks. Kinsey],
sukupuolierojen [ks. Symons ja Buss; Leslie ja Baron-Cohen], älykkyyden [ks. Drake; Gould]
ja väkivallan [ks. Boas ja Landtman; Lorenz ja Tinbergen; Daly ja Wilson; Keeley] biologista
tutkimusta [poliittisesta korrektiudesta, ks. Hart ja Goffman; Krebs ja Greene]. Paul R. Grossin ja Norman Levittin (1943-2009) teos Higher Superstition (1994) antoi varhaisia esimerkkejä
alaotsikolla The academic left and its quarrels with science. Tämä kritiikki ei tule vain luonnontieteilijöiltä [humanisteista, ks. Sperber ja Boyer]. Historioitsija Alice D. Dreger pitää uutta
tieteen vastaista poliittista aktivismia uhkana demokratialle (Galileo’s Middle Finger, 2015).
Konservatiivista tieteen kritiikkiä löytyy lähinnä yliopistojen ulkopuolelta.
• Vasemmistolainen feministi Anna Rotkirch [ks. Symons ja Buss] kritisoi tovereiden biologian vastaisuutta: ”Useat vasemmistolaiset ajattelevat, että psykoanalyysi on ihan okei,
mutta jos sanoo sanan evoluutioteoria, he hyppäävät seinille ja sanovat, että se on biologismia, reduktionismia, ideologisesti latautunutta. Mikään ei saa heitä kääntämään päätään.
Inhoan älyllistä laiskuutta.” (Vitsit vähissä, 200798 )
• Postmodernille feminismille rationaalinen ajattelu on maskuliinista eikä tiede siis kuvaa
naisten maailmaa. Esim. Sandra Harding (s. 1935) kuvasi Newtonin gravitaatioteoriaa
”raiskauksen ohjekirjaksi” (The Science Question in Feminism, 1986). Luce Irigaray (s.
1930) piti Einsteinin kaavaa E = mc2 seksistisenä (1987). Susan K. McClary (s. 1946) liitti Beethovenin 9. sinfoniaan energian ”which finally explodes in the throttling murderous
rage of a rapist” (1987). Samalla tavalla on kritisoitu valistusfilosofiaa. Hélène Cixous (s.
1937) vertasi feminiinistä kieltä (positiivisessa mielessä) lasten ja hysteerikkojen kieleen
[ks. Freud]. 2000-luvulla itsensä infantilisoimisesta on tullut jopa muodikasta.
– Feministejä jotka eivät kiistä sukupuolten biologisia eroja, kuten esim. Sommers, tai
kannattavat markkinataloutta, kuten esim. Chesler, ei pidetä ’oikeina’ feministeinä
[molemmista, ks. Hirsi Ali].
∗ Suomessa Skepsis ry:tä on syytetty antifeminismistä, koska Skeptikko-lehdessä on
paheksuttu tieteellisen tutkimuksen vastaista sukupuoliteoriaa.
• J. Michael Bailey (s. 1957) tuki — teoksessa The Man Who Would Be Queen (2003) —
ajatusta (ainakin) kahdesta erilaisesta transnaistyypistä: (1) jo lapsina tyttömäisistä ja
pääasiassa miehistä pitävistä (engl. transkids; esim. televisiosta tuttu Jazz), ja (2) ulospäin tavallisista miehistä jotka tuntevat seksuaalista vetoa naiseksi muuttumiseen. Jotkut
(mutta ei Bailey) näkivät jälkimmäisen kategorian halventavana; alkaneessa ajojahdissa ei
yritetty kumota tutkimusta vaan mustamaalata sen tekijä (ja jopa tämän alaikäiset lapset). Anne A. Lawrence (s. 1950), joka edustaa jälkimmäistä transnaisryhmää, esittää siitä
todistusaineistoa teoksessa Men Trapped in Men’s Bodies (2013).
– Dreger kuvaa episodia em. kirjan lisäksi artikkelissa The controversy surrounding the
man who would be queen: A case history of the politics of science, identity, and sex in
the Internet age (200899 ).
• Tieteenvastaisuudestaan huolimatta osa postmodernisteista naamioi töitään tieteellisen näköisiksi. Em. Kristeva on redusoinut runoutta ’matematiikkaan’ (Séméiotiké, 1969). Kyse
on pseudomatematiikasta, joka on tuttua myös esim. Lacanin [ks. Marcuse] teksteistä. Gilles Deleuze (1925-1995) syyllistyi samaan (uusmaterialisteista, ks. alla).
– Kimmo Eriksson (s. 1967) osoitti, että täysin asiaankuulumattomat matemaattiset
kaavat lisäävät tieteellisen tekstin vakuuttavuutta ei-matemaatikkojen keskuudessa
(The nonsense math effect, 2012100 ).

98 Voima

nro 2, 2007
of Sexual Behavior, 37, 366–421, 2008; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170124/
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– Vastaavasti Deena S. Weisberg työtovereineen osoitti, että täysin asiaankuulumattomat viittaukset aivojen toimintaan lisäsivät tarkoituksellisesti huonon psykologisen tutkimuksen vakuuttavuutta (The seductive allure of neuroscience explanations,
2008101 ).
• Siinä missä postmodernismi vastustaa ’vain’ ihmisaivojen evolutiivista tutkimusta, uskonnollinen oikeisto vastustaa evoluutiobiologiaa kokonaisuudessaan [ks. Popper; Hirsi Ali].
Ydinenergiaa [ks. Fermi; Broecker], geenimuuntelua ja esim. kantasolututkimusta [ks. Berg
ja Gurdon], rokotteita [ks. Haber; Fleming] ja muuta koululääketiedettä [ks. Nesse] ja jopa
(vrt. Kiinan kommunistisen puolueen venkoilu) käsityksiä ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta [ks. Broecker] vastustetaan sekalaisemmalla rintamalla.
Kriittisimmissä kirjallisuuspiireissä herättiin postmodernismin ongelmaan. Philosophy and Literature –lehti oli alkanut jakaa Bad Writing –palkintoja102 , ja Butler sai omansa vuonna 1998103 .
Nussbaum — nainen, feministi ja ’aikuisten oikeasti’ vakava filosofi [ks. Sen] — kritisoi postmodernia pseudointellektuellismia ja esim. Butlerin tapaa viitata tunnettuihin filosofeihin näitä
kuitenkaan ymmärtämättä (The professor of parody, 1999104 ). Jo vuonna 1996 Alan D. Sokal
(s. 1955) sai julkaistua parodisen tieteen kritiikin jossa ei ollut päätä eikä häntää, ja Jean Bricmontin (s. 1952) kanssa hän kirjoitti aiheesta laajemman teoksen Les impostures scientifiques
des philosophes (post-)modernes (1997).
• Erään yliopiston rehtorin väitetään valittaneen: ”Miksi te fyysikot aina tarvitsette niin
kalliita laitteita? Matematiikan laitos tarvitsee rahaa vain kyniin, paperiin ja roskakoreihin,
ja filosofian laitos on vieläkin parempi: se ei pyydä edes roskakoreja.”
Taiteissa postmoderni tarkoittaa parodista modernin ja jonkin historiallisen aikakauden tyylien
sekoittamista; puhutaan ’kaksoiskoodatusta semioottisesta diskurssista’ (Charles Jencks, The
Language of Post-Modern Architecture, 1984). Tom Wolfen (1930-2018) mukaan kuvataiteesta
tuli kirjallista: työt vain täydentävät visuaalisesti taustalla olevia teorioita (The Painted Word,
1975). Tällöin puhutaan käsitetaiteesta (engl. conceptual art) tai konseptualismista [ks. Beardsley]. Andy Warhol (1930-1987) on tunnetuin postmoderni kuvataiteilija. Klassisessa musiikissa
kauan valtaa pitänyt atonaalisuuden [ks. Joyce] ihannointi alkoi murentua. Myös habitusteorialle [ks. Habermas] tärkeä raja ’korkean’ [ks. Joyce] ja ’matalan’ [ks. Dewey] kulttuurin väliltä
heikkeni [ks. Dutton ja Boyd]. Hyvän ja huonon välille voi kuitenkin tehdä eroa, vaikka korkea
ei ole automaattisesti hyvää eikä matala huonoa. Sen sijaan taiteen arvottaminen tekijän ideologian, sukupuolen, rodun tms. perusteella on ongelmallista. Harold Bloom (1930-2019) puhui
’kaunan koulukunnasta’ (engl. school of resentment), so. länsimaisten valkoisten miesten työn
halveksunnasta; Bloom oli mm. Shakespearen tutkija.
• Puhe rappiokulttuurista on jotain jonka länsimainen (ääri)konservatismi ja esim. islamistinen (tai venäläinen) fundamentalismi jakavat. Vasemmisto yhtyy tähän kun taide (tai
viihde) onnistuu kaupallisesti.
• Joseph W. Kermanin (1924-2014) nk. uusi musiikkitiede (engl. new musicology) liitti identiteettipolitiikan musiikkiin (Contemplating Music, 1985). Kyse oli formalismin [ks. Kant;
Nietzsche; Bahtin ja Jacobson] vastustuksesta.
• Sarjakuva [ks. Dewey] tuotti uusia klassikoita: Rene Goscinny (1926-1977) ja Albert Uderzo
(1927-2020) loivat Asterixin, Hugo Pratt (1927-1995) Corto Maltesen, Pierre Christin (s.
1938) ja Jean-Claude Mézières (s. 1938) Valerianin ja Laurelinen, ja Jacques Tardi (s.
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of Cognitive Neuroscience, 20, 470-477, 2008
sivulla https://profron.net/fun/BadWriting.html
103 Butler kirjoitti artikkelissa Further reflections on the conversations of our time (Diacritics, 27, 13-15, 1997)
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1946) Adèle Blanc-Sec’in. 1960-luvulla Marvel nousi DC:n myös haastajaksi supersankarisarjakuvissa. Eisner loi sarjakuvaromaanin (engl. graphic novel) vuonna 1978. Musiikissa
populaarikulttuuri loi monia klassikoita, esim. The Beatlesin Revolver (1966). The Velvet
Underground’in VU & Nico (1967) edusti jotain muuta. Television puolella brittiläinen
kulttuuri tuotti ilmiöitä kuten The Monty Python’s Flying Circus (1969-1974).
• Modernissa taidemusiikissa eräänä virstanpylväänä pidetään Terry Rileyn (s. 1935) provokatiivisesti nimettyä teosta In C vuodelta 1964. Steve Reich (s. 1936) sävelsi 1970-luvulta
alkaen useita merkittäviä töitä, mm. Tehillim (1981).
Strukturalistisen antropologian [ks. Lévi-Strauss] vastustus johti symboliseen — tulkitsevaan [ks.
Dilthey ja Windelband] — antropologiaan, jossa toimijoiden hahmottamat subjektiiviset merkitykset ovat (strukturalismin vastaisesti) ratkaisevia. Alan kehittäjiä olivat mm. Clifford Geertz
(1926-2006) ja Marshall Sahlins (1930-2021). Geertzin (The Interpretation of Cultures, 1973)
mukaan ihmistieteet ovat enemmän kirjallisuustiedettä kuin luonnontiedettä, ja etnografinen kuvaus vertautuu kaunokirjallisuuden kääntämiseen [ks. Quine]. Sosiaalisen konstruktion [ks. Boas
ja Landtman] opin mukaisesti rationaalisuus relativisoitiin (valta)kulttuurista riippuvaiseksi [ks.
Marcuse; alakulttuureista, ks. Dewey; Piaget; Fiske ja Harris]. Artikkelissa The origin of society
(1960105 ) Sahlins esitti, että ihminen on keksinyt esim. yhteistyön kulttuurisesti täysin ilman biologian apua [vrt. Trivers]. Postprosessualistinen suuntaus teki arkeologiastakin subjektiivisempaa
[ks. Renfrew ja Knight].
• Usein ajatellaan, että luonnontieteilijät löytävät maailmasta luonnollisia luokkia [ks. Mill],
kun taas ihmistieteissä entiteettejä syntyy tutkijoiden ja kohteiden vuorovaikutuksessa
[refleksiivisyydestä, ks. Popper; silmukkavaikutuksesta, ks. Buchanan]. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijoilla on usein yhteensopimattomat käsitteistöt [ks. Boyd ja Richerson].
• Geertzin mukaan uskonto motivoi ja rohkaisee ihmisiä (Religion as a cultural system,
1966106 ). Tunnettu rituaalianalyysi on Geertzin tutkimus täysin maallisesta kukkotappelusta (Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight, 1972107 ). Ei-uskonnolliset rituaalit ovat
kiinnostaneet muitakin [ks. Sperber ja Boyer].
• Sahlins puhui [kiistanalaisesti, ks. Renfrew ja Knight] metsästäjä-keräilijöiden ’alkuperäisestä hyvinvointiyhteiskunnasta’ (engl. original affluent society). Ekologismista [ks. Heidegger] on tullut muodikasta [ks. Borlaug; Berg ja Gurdon].
Uudemmassa mannermaisessa filosofiassa Foucaultin ja Derridan — ja yleisemmin fenomenologian — realismin vastaisuutta on myös kritisoitu108 . Toisaalta näissä ’spekulatiivisen realismin’
suuntauksissa paino on vahvasti ensimmäisellä sanalla; joskus puhutaan jopa ’oudosta’ realismista. Myös termi (uus)materialismi on harhaanjohtava; esim. em. Deleuzen mukaan materia
on aktiivista ja — teoksessa Tool-Being (2002) — Graham Harman (s. 1968) puhuu ”esineiden
näkymättömästä elämästä” [ks. Heidegger]. Teoksessa Äärellisyyden jälkeen (Après la finitude,
2006) Quentin Meillassoux’n (s. 1967) sentään myöntää tiedon olevan mahdollista myös sellaisista
tapahtumista (esim. aurinkokunnan synty), joita ihminen ei ole ollut todistamassa.
• Yhdessä Félix Guattarin (1930-1992) kanssa Deleuze kehitti skitsoanalyysiä, jossa alitajunta [ks. Freud; Jung] ja siten mm. skitsofrenia [ks. Bentham; Penfield ja Sperry; Symons ja
Buss; Posner] syntyvät kapitalistisen sorron seurauksena (Anti-Oidipus, 1972).
• Teoksessa Materian väre (Vibrant Matter, 2010) Jane Bennett (s. 1957) puhuu olioiden
poliittisesta ekologiasta ja ’vitaalisesta materialismista’ [ks. Schlegel ja Schelling; Bohr ja
Pauli].
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American, 203, 76-87, 1960
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108 Sparrow (2014)
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Lawrence Kohlberg 1927 - 1987

Sosiaalipsykologi [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; Lewin ja Heider; Milgram; Fiske ja Harris], joka tutki moraalikäsitysten kehitystä [ks. Piaget] vuoden 1958 väitöskirjasta lähtien (mm. Stages
and sequences: The cognitive development approach to socialization, 1969109 ). Toisin kuin Piaget,
Kohlberg oletti moraalin ’syvärakenteiden’ kehityksen jatkuvan aikuisiän läpi. Kyse oli nimenomaan älyllisestä kehityksestä, mikä psykologiassa liittää Kohlbergin ajattelun kognitiivisen kehityksen kehysteoriaan (engl. cognitive-developmental theory). Toinen tärkeä kehysteoria perustui
sosiaaliseen oppimiseen [ks. Milgram].
• Psykoanalyyttinen [ks. Freud] ja behavioristinen [ks. Watson] ajattelu näki moraalisen kehityksen vanhempiin samaistumisena ja kulttuurisena indoktrinaationa [ks. Maslow]. Tällaisissa sosiaalisen oppimisen teorioissa lapsi nähtiin passiivisena vastaanottajana; juuri tätä
Kohlberg vastusti teoriassaan.
• Kognitiivinen kehitys vaatii aina tietynlaisen ympäristön, joka ihmisellä on usein sosiaalinen
[ks. Milgram; Leslie ja Baron-Cohen]. Lisäksi tulisi huomioida kommunikaatio [ks. Sperber
ja Boyer].
Moraalifilosofiassa [ks. Westermarck; Moore; Ramsey] esim. Richard M. Hare (1919-2002) oli kehittänyt preskriptivisminä tunnetun suuntauksen (esim. The Language of Morals, 1952). Tällainen lakeja korostava etiikka [ks. Kant] oli jo vanhanaikaista [ks. Sellars]. Sääntöpohjaisen hyvän
ja pahan, oikean ja väärän sijaan esim. Anscombe [ks. von Wright] puhui oikeudenmukaisuudesta ja epäoikeudenmukaisuudesta [ks. Rawls]. Philippa Footin (1920-2010) vuoden 1967 resiinaajatuskoe osoitti, että ihmiset ovat orientoituneet välttämään pahan tekemistä enemmän kuin
tekemään hyvää [ks. Krebs ja Greene]. Sekä Anscombe että Foot herättelivät henkiin vanhaa
hyveajattelua, ’virtuismia’ [ks. Aristoteles; Rawls], joka liittyy myös Peter Geachin (1916-2013)
edustamaan uustomismiin [ks. Tuomas].
• Moraaliväitteet pyrkivät vaikuttamaan ihmisten toimintaan, mutta vain preskriptivismissä tehdään ero väitteiden psykologisen vaikutuksen ja kielellisen merkityksen välille. Hare
erotti suoranaiset käskylauseet eli imperatiivit ja arvoja koskevat arvostelmat. Haren jälkeen ekspressivistinen moraaliajattelu alkoi kehittyä kognitiivisempaan suuntaan.
Kohlberg määritteli moraalitasoja, joista ihmiset saavuttavat tyypillisesti vain konventionaaliset
tasot 3 ja 4 (ks. alla). Myöhemmin hän yhdisti postkonventionaaliset tasot 5 ja 6 jotka, perustuessaan proseduuriseen ajatteluun, edustivat samalla tavalla muita ’korkeampaa’ moraalia.
1. Auktoriteetin rangaistuksen uhalla synnyttämä tottelevaisuus.
2. Oman edun tavoittelu reilun pelin säännöillä tapahtuvana, kaikkia osapuolia hyödyttävänä
vaihtona.
3. Hyvien ihmissuhteiden moraali, johon kuuluvat kiltteyden ja hyvän maineen käsitteet sekä
huolenpito toisesta. Tässä vaiheessa tärkeiksi käsitteiksi kehittyvät myös luottamus, uskollisuus, kunnioitus ja kiitollisuus.
4. Moraali vastuuna yhteiskunnan hyvinvoinnista; sääntöjen ja lakien noudattaminen yhteiseksi hyväksi.
5. Moraali yhteiskuntasopimuksena ja abstraktina yksilön oikeuksien hyväksymisenä.
6. Yleisiin oikeudenmukaisuuden periaatteisiin nojautuva moraali, jossa yksilöillä on arvo
itsessään.
Taso 4 edusta (kulttuurista) utilitarismia, jolla on pitkät perinteet [ks. Sokrates; Platon; Mandeville; Bentham; Mill]. Postkonventionaalinenkaan moraali ei ollut uutta [ks. Kant]. Nyt se nostatti
ristiriitoja: (1) Naisten empaattisuutta [ks. Leslie ja Baron-Cohen] käytettiin sen kieltämiseen
liian ’miehisinä’ [ks. Krebs ja Greene]. (2) Toisaalta sillä vastustettiin ’miehistä’ nationalismia
[postkonventionaalisesta identiteetistä, ks. Habermas].
109 teoksessa
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• Taso 2 osoittaa minkälainen biologinen tausta utilitarismilla on. Moraalin biologisen ja
kulttuurisen evoluution selittäjänä utilitarismilla on etulyöntiasema [ks. Krebs ja Greene].
Taso 3 kuvaa miten utilitarismia implementoidaan.
Kohlberg ei puhunut moraalitunteista [vrt. Hume; Smith; Darwin; Westermarck]. Elliot Turielin
(s. 1938) mukaan 3-4 vuotiaat osoittavan tason 3 moraalikykyä, jonka Kohlberg oli rajannut vasta
9-vuotiaisiin. Empatian merkitys moraalille jopa ylikorostui [ks. Goodall ja de Wall; Leslie ja
Baron-Cohen]. Moraalin biologista perustaa laajentaa sosiologia ja rationaalinen ajattelu; etenkin
utilitarismia kritisoitiin kohtuuttomasti [ks. Rawls; Krebs ja Greene; Jackendoff ja Pinker].
• Kohlbergin tasot 2-4 liittyvät altruismin ja yhteistyön evoluutioon ja siten mm. sosiaalisiin
tunteisiin [ks. Hamilton ja Williams; Trivers; Leslie ja Baron-Cohen; Tooby ja Cosmides;
Dunbar ja Miller]. Esim. simpanssit tuntevat moraalisen johtajuuden, omistusoikeuden ja
vastavuoroisuuden käsitteet ja kykenevät myös huolenpitoon [ks. Goodall ja de Waal].
• Peter Singerin (s. 1946) Animal Liberation (1975) puolusti vegetarismia utilitarismiin perustaen. Vaikka teos on suomennettu nimellä Oikeutta eläimille, Singer ei kannata eläinten
absrakteja oikeuksia vaan niiden kärsimyksen vähentämistä. Hänen kannattamansa moraalin vaikutusalueen laajeneminen (The Expanding Circle: Ethics and Sociobiology, 1981)
tukeutuu järjen käyttöön [ks. Jackendoff ja Pinker].
Kohlbergin teoriasta puuttuivat inho [ks. Medawar ja Burnet] ja itsehillintä [ks. Smith; Merton]. Moraalikäsitteenä puhtaus onkin ongelmallinen [ks. Krebs ja Greene]. Hieman eri tavalla
likaa käsitteli Mary Douglas (1921-2007) teoksessa Puhtaus ja vaara (Purity and Danger, 1966).
Itsehillintää käsiteltiin etenkin kriminologiassa [ks. Daly ja Wilson].
• Teoksessaan Douglas määritteli — jättämällä sairaudet ja niihin liittyvän hygienian kokonaan tutkimuksen ulkopuolelle — lian aineena väärässä paikassa [vrt. Simmel]. Puhtaus on
rituaalinen ilmiö, mikä näkyy teoksen suomennoksen alaotsikossa Ritualistisen rajanvedon
analyysi. Ajattelussa on sekä strukturalista [ks. Durkheim; Lévi-Strauss] että jälkistrukturalistista [ks. Foucault ja Derrida] ainesta.
– Uskottavampaa analyysiä tämänkaltaisesta liasta tekee Olli Lagerspetz (s. 1963) teoksessa Lika (Smuts, 2008). Tärkeässä asemassa ovat esineiden [ks. Renfrew ja Knight]
pelkistä objekteista eroava teleologinen ontologia [ks. Dennett ja Millikan].

10.14

Jürgen Habermas 1929 -

Sosiologi [ks. Parsons; Giddens], joskin hyvin filosofinen sellainen. Habermas on Frankfurtin koulukunnan [ks. Marcuse] toisen sukupolven edustaja ja sen ’kriittisen teorian’ edelleen kehittäjä.
Vaikka saikin vaikutteita Parsonsin järjestelmäteoriasta [ks. myös Lewin ja Heider; vrt. Merton],
Habermasin ote oli ’emansipatorinen’, myös toimijan (jossain määrin) huomioiva [ks. Simmel;
Weber; Parsons]. Muita Habermasiin verrattavia ajan sosiologeja olivat Foucault [ks. Foucault
ja Derrida], Niklas Luhmann (1927-1998) ja Pierre Bourdieu (1930-2002).
• Vaikka Frankfurtin koulukunta liitetään kriittiseen hermeneutiikkaan [ks. Dilthey ja Windelband], Habermas on muita hermeneutiikkoja [esim. Heideggeria] vakavampi ajattelija.
Habermasin kanssa samoilla linjoilla on ollut Karl-Otto Apel (Transformation der Philophie I-II, 1973).
• Myös muunlaista sosiologiaa harrastettiin [ks. Daniel Bell] ja tultiin harrastamaan [ks.
Sanderson].
Toisen maailmansodan jälkeinen länsisaksalainen yhteiskunta etsi suuntaansa [ks. Fisher ja Keynes]. Vuonna 1959 Dolf Sternberger (1907-1989) spekuloi perustuslaista [ks. Magna Carta; Locke;
Montesquieu; Burke; Hart ja Goffman] kumpuavilla isänmaallisilla tunteilla. Vuonna 1970 ”ystävyys valtiota kohtaan” (saks. Staatsfreundschaft) johti teoriaan perustuslaillisesta isänmaallisuudesta (saks. Verfassungspatriotismus, engl. constitutional patriotism), jota Sternberger vertasi esinationalistiseen eli tasavaltalaiseen isänmaallisuuteen [ks. Herodotos ja Thukydides; Cicero;
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Montesquieu]. Teoriassa korostui ’militantti demokratia’, demokratian aktiivinen puolustaminen
etenkin instituutioiden avulla.
• Länsi-Saksasta oli tullut ”taloudellinen jättiläinen ja poliittinen kääpiö”.
• Yleisesti katsottiin että Saksan liittotasavallan perustuslakituomioistuin oli onnistunut tehtävässään paremmin kuin skeptikot olivat pelänneet.
• Myös esim. Judith N. Shklar (1928-1992), Bernard Williams (1929-2003) ja Raymond Geuss
(s. 1946) luottivat ihmisen hyvyyden ja rationaalisuuden sijaan liberaaleihin poliittisiin
instituutioihin110 .
Habermas kehitti perustuslaillista isänmaallisuutta edelleen. Puolustavan militantismin sijaan
hän korosti saksalaisten kollektiivista vastuuta [ks. Fisher ja Keynes]. Tämä vähensi (tasavaltalaisen) ylpeyden merkitystä isänmaallisuudessa. Filosofina Habermas lähti rakentamaan instituutioiden merkitystä vähentävää teoriaansa alhaalta ylös. Toisaalta 1970-luvulla vasemmistoterrorismi ajoi oikeiston omaksumaan militantin demokratian.
• Saksalaiset (ja mm. italialaiset) vasemmistoterroristit tappoivat poliitikkoja ja muuten vain
rikkaita ihmisiä: aito demokratia vaati suvaitsemattomuutta ’väärää tietoisuutta’ kohtaan
[ks. Marcuse]. Vasemmistolle terrorismin, ja jopa Stalinin hirmutöiden [ks. Sartre], tuomitseminen vertautui holokaustin vähättelyyn [ks. Daniel Bell].
– Tämä oli elokuvaohjaaja Rainer Werner Fassbinderin (1945-1982) maailma. Aki Kaurismäki suositteli rikkaiden tappamista vielä vuonna 2012.
Teoksessa Tieto ja intressi (Erkenntnis und Intresse, 1965) Habermas määritteli tiedonintressit:
(1) funktionaalinen teknis-rationaalinen intressi (informaatio), (2) perinteitä ylläpitävä praktisen tiedon hermeneuttinen intressi (tulkinta) ja (3) perinteistä vapauttava emansipatorinen eli
valistunut intressi (analyysi).
• Tiedonintressit, jotka juontuvat [Kantin] ymmärryksen kattokäsitteistä, ”liittävät tietämisen tapamme tiedon merkitykseen ja tiedollisiin strategioihin”.
Habermas luotti sekä yksilölliseen rationaalisuuteen että valistukseen (Die Moderne - ein unvollendetes Projekt, 1981). Tieteen ja arvojen erillisyys [ks. Weber; Moore] perustuu niihin liittyviin erilaisiin rationaalisuuden lajeihin [vrt. Kuhn]. Vaikka Habermas puhui ’elämismaailman
kolonialisoitumisesta’, eli talousajattelun ja byrokratian leviämisestä kaikille elämänalueille [ks.
Weber], hän uskoi tieteen säilyttävän ja ennen kaikkea tarvitsevan autonomiansa. 1960-luvulla
alkaneessa [Popperin vastaisessa] ’positivismikiistassa’ hän ei täysimääräisesti tukenut kollegansa
Gadamerin [ks. Heidegger] ajattelua.
• Gadamerin mukaan yhteiskunnallisiin ja humanistisiin tieteisiin ei kuulu kausaalinen selittäminen eikä arvovapaus [ks. Dilthey ja Windelband]. Gadamer-Habermas –debatti jatkui
80-luvun alkuun asti.
• Dagfinn Føllesdal (s. 1932) esitti, että [Gadamerin] hermeneuttinen kehä voitaisiin tulkita
hypoteettis-deduktiivisen mallin kaltaiseksi humanistisen tieteen metodiksi, jossa hypoteesit koskevat humanistien korostamia merkityksiä. Tällöin humanistinenkin tutkimus olisi
tieteellistä.
Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teorian mukaan ei-sosiaalinen toiminta on (1) päämääräsuuntautunutta välineellistä toimintaa, kun taas sosiaalinen toiminta on joko (2) päämääräsuuntautunutta strategista toimintaa tai (3) ymmärryssuuntautunutta kommunikatiivista toimintaa (Theorie des kommunikativen Handelns, 1981). Kommunikatiivista toimintaa voidaan
kehittää rationalisoimalla maailmankuvaa ja kehittämällä moraalia postkonventionaaliselle tasolle [Kohlbergin tasot 5 ja 6]. Tällöin puhutaan auktoriteetit ja tradition hylkäävästä diskurssietiikasta, jossa Habermas määrittelee argumentatiivisen toiminnan ehtoja [ks. myös Austin ja
110 Uschanov
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Grice, vrt. Sellars; Sperber ja Boyer]. Tässä on yhteys deliberatiiviseen demokratiaan [ks. North],
vaikka Habermas korostaakin ’julkisia sfäärejä’ instituutioiden sijaan. Tämä tarkoittaa kansalaisjärjestöjä [ks. Landes], tiedotusvälineissä käytyä julkista keskustelua ja pienempien piirien
keskusteluja. Rationaalinen kollektiivinen identiteetti (ks. alla) liittyy tähän.
• Kollektiivinen mielipiteen muodostus voi olla — tietyin ehdoin [ks. Kahneman ja Thaler] —
rationaalista [ks. Spencer ja Galton; Simon ja Arrow]. Toisaalta tekopyhyyskin voi vaikuttaa
[ks. Sanderson].
• Kasvatustieteissä [ks. Kant; Dilthey ja Windelband; Weber; Piaget] tiedonintressit liittyvät
kriittiseen kasvatustieteeseen [ks. Marcuse] ja kommunikatiivinen toiminta kommunikatiiviseen kasvatustieteeseen.
Romanttinen filosofia [ks. Rousseau; Herder ja Humboldt; Goethe; Schlegel ja Schelling] ja radikaalit kuten Adorno ja Koselleck [ks. Marcuse] tekivät valistusajattelusta [ks. Bayle] epäsuosittua länsimaisen älymystön silmissä. Tältä pohjalta Berlin [ks. Daniel Bell] lanseerasi termin
vastavalistus (The Counter-Enlightenment, 1973). Postmodernismi [ks. Foucault ja Derrida], jota
Habermas piti taantumuksellisena, perustui vastavalistukseen. Myöhemmin myös Ernest Gellner
(1925-1995) yhdisti kansalaisoikeudet valistukseen ja järkeen, ja nationalismin romantiikkaan ja
kulttuuriin (Reason and Culture, 1991). Gellnerin mukaan nationalismi kehittyi vasta teollistuvan
yhteiskunnan tarpeisiin (Nations and Nationalism, 1983).
Habermasille perustuslaillinen isänmaallisuus oli rationaalista ja avointa (jatkuvasti uudelleenneuvoteltavaa) postkonventionaalista kollektiivista identiteettiä. Sternbergerin demokraattisten
instituutioiden sijaan Habermas tukeutui julkiseen deliberaatioon. Nationalismin vastaisia teorioita kehittävät myös mm. Eric Hobsbawm (1917-2012) ja Benedict Anderson (1936-2015). Gellnerin tavoin niissä yleensä oletetaan nationalismin ilmestyneen tyhjästä 1800-luvun maailmaan
[ks. Keeley]. Tällainen ajattelu voi muistuttaa esim. kansalaisuskontoa [ks. Rousseau; Durkheim;
Parsons].
• Hobsbawmin ja Terence Rangerin (1929-2015) toimittamassa teoksessa The Invention of
Tradition (1983) esitetään, että kansallisvaltioiden traditioita keksitään aktiivisesti. On
puhuttu metaforisesta sukulaisuusideologiasta.
– Hobsbawm myöntää Kiinan, Korean ja Japanin väestön etnisen homogeenisuuden jo
historiallisina aikoina, mutta pitää näitä harvinaisina. Niinkin läheltä kuin Vietnamista, Thaimaasta, Myanmarista tai Kambodžasta löytyy kuitenkin vastaavia ’erikoistapauksia’.
• Andersonin mukaan kansallisvaltiot ovat ’kuviteltuja yhteisöjä’ (Imagined Communities,
1983).
– Anderson pitää esim. vietnamilaista kansakuntaa 1800-luvun ranskalaisen kolonialismin konstruktiona. Kansalla, joka nykyäänkin koostuu 86% etnisistä vietnamilaisista, on kuitenkin lähes 2000-vuotinen historia alueellaan, jota on puolustettu Kiinan
valloitusyrityksiä (ja ajoittaista hallintaa) vastaan.
• Kansalaisuskonnon käsitettä kehitti Robert N. Bellah (1927-2013) artikkelissa Civil religion
in America (1967111 ) ja teoksessa Beyond Belief (1970).
Myös Jan-Werner Müller (s. 1970) puolustaa perustuslaillista isänmaallisuutta (esim. Constitutional Patriotism, 2007). Liberaalin nationalismin [eli kansalaisnationalismin, ks. Rochau ja
Renan; Fisher ja Keynes] Müller määrittelee etniseksi [ks. Westermarck; Lewin ja Heider; Becker] nationalismiksi, jossa (tuomittavaa) kansallistunnetta vain kontrolloidaan liberaalien arvojen
avulla. Hän puolustaa nationalismista täysin riisuttua (engl. post-nationalistic) isänmaallisuutta, vaikka tunnustaa kansakuntien merkityksen (ei siis ole post-national) eikä (hämmentävästi)
edes tee jyrkkää eroa kansalaisuuden ja etnisyyden välillä. Perustuslaillisen identiteetin sijaan
Müller puhuu perustuslaillisesta kulttuurista, joka — toisin kuin populismi — sallii myös demokraattisesti kanavoidun erimielisyyden [ks. Mill; North]. Kollektiivisessa oppimisprosessissa
111 Dædalus,
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[kehämäisesti, ks. Shannon ja Wiener] syntyvä perustuslaillinen kulttuuri yhdistää universaalit
normit partikulaariseen kontekstiin.
• Müllerin mukaan perustuslaillinen isänmaallisuuden ei tarvitse ”rely on an unrealistic —
and normatively unhelpful — division between the civic and the ethnic”. Politisoituneeksi
etnisyydeksi määritelty nationalismi [ks. Tacitus] olisi siis kuvioissa.
Teoksessa Mitä on populismi? (What is Populism?, 2016) Müller määrittelee populismin politiikkana, joka sanoo puhuvansa kansan puolesta perinteisen politiikanteon ohi [vrt. Daniel Bell].
Populisti edustaa homogeeniseksi ymmärrettyä ainoaa oikeaa ’kansaa’ moraalisesti arveluttavia
toisinajattelijoita ja eliittiä vastaan. Tarvitaan ’suuri johtaja’ suojelemaan kansaa sen omilta
’herroilta’. Identiteettipolitiikka [ks. Foucault ja Derrida] ja jopa salaliittoteoriat [ks. Sperber ja
Boyer] liittyvät asiaan. Toisin kuin usein väitetään, valtaan päästyään populistiset liikkeet eivät
automaattisesti murene; esimerkkejä löytyy esim. Turkista, Unkarista ja Puolasta [ks. Huntington ja Fukuyama; Hirsi Ali].
• Populismi on mahdollista vain edustuksellisessa demokratiassa [ks. Burke]. Demagogia eli
kansankiihotus on laajempi käsite [ks. Hammurabi; Herodotos ja Thukydides].
• Sosiaalinen media loi populismille hyvän alustan. Disinformaatio [ks. Weber] liittyy asiaan
[ks. Huntington ja Fukuyama; Keeley]. Populistille totuudet ovat myös korostetun yksinkertaisia; vaaditaan ainakin ’lakia ja järjestystä’, jos ei suoraan ’leipää ja sirkushuveja’ [ks.
Tacitus]. Totuuden jälkeisellä ajalla faktoihin perustuva argumentointi korvautuu mielipiteillä ja tunteilla. Puhutaan jopa vaihtoehtoisista totuuksista.
– Tässä voi nähdä haasteen paitsi koulutusjärjestelmälle niin myös perinteiselle poliittiselle kommunikaatiolle.
Perustuslaillinen isänmaallisuus taipuisi esim. Euroopan yhteisön ja Euroopan unionin [ks. Fisher ja Keynes] kaltaistiin ylikansallisiin instituutioihin [globalisaatiosta ja taloudellisesta yhdentymisestä yleisemmin, ks. Bhagwati]. Suomi liittyi EU:hun vuonna 1995 ja euroalueeseen [yhteisvaluutoista, ks. Marshall] vuosituhannen vaihteessa. Unionia päivittävä Lissabonin sopimus
astui voimaan vuonna 2009. Vaikka Eurooppa tarvitsee unioninsa, liian ahne laajeneminen ja
syventäminen johtivat myös ongelmiin; esim. koheesiorahastot ovat tuottaneet korruptiota [ks.
Huntington ja Fukuyama]. Yksi ongelma on se, että valtion velkakirjoja pidetään ’riskittöminä’112 [vrt. Buchanan]. Suomessa kaikki EU:n ja euron kritiikki nähdään äärioikeistolaisena. Jää
nähtäväksi, saako Ukrainan kriisi [ks. Huntington ja Fukuyama] EU:n ryhdistäytymään.
• Euroopan yhteisöstä tuli Euroopan unioni kun vuonna 1992 Maastrichtissa allekirjoitettu sopimus astui voimaan vuonna 1993. Tämä oli Euroopan talous- ja rahaliiton (engl.
Economic and Monetary Union, EMU) ensimmäinen vaihe.
– Pohjoismaista Norja ja Islanti eivät liittyneet unioniin. Vuonna 2020 EU:hun kuului
27 valtiota.
• EMUn toiseen vaiheeseen kuului Euroopan keskuspankin (EKP) perustaminen vuonna 1998
[ks. Petty; Fisher ja Keynes]. Kolmannessa vaiheessa vuonna 1999 syntyneestä eurosta tuli
käteisvaluutta vuonna 2002. Robert A. Mundellista (1932-2021) huolimatta euroalue oli
kaukana optimaalisesta.
– Bretton Woodsin järjestelmän [ks. Fisher ja Keynes] kaatuminen 1970-luvulla oli johtanut ERM-alueeseen (European Exchange Rate Mechanism) eli valuuttojen kiinnittämiseen laskennalliseen valuuttayksikköön (European Currency Unit, ECU).
∗ Iso-Britannian punnan ongelmat vuoden 1992 ’mustana keskiviikkona’ olivat tätä
perua.
– Brittien lisäksi EU:n jäsenistä esim. Ruotsi ja Tanska säilyttivät oman valuuttansa.
Ne kelluvat lähinnä euroon nähden, ja euro kelluu lähinnä dollariin ja jeniin nähden.
Vuonna 2020 euroalueeseen kuuluu 19 valtiota.
112 Lepomäki
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– Vuosien 2007-08 finanssikriisin jälkiseurauksineen [ks. Wolf ja Florida] johtivat yhteiseen pankkivalvontamekanismiin SSM ja kriisinratkaisumekanismiin SRM, joita täydennetään yhteisellä talletusvakuutusjärjestelmällä. Puhutaan pankkiunionista [sääntelystä ja sen ongelmista, ks. Buchanan].
– Mundell sai vuoden 1999 Nobelin taloustieteen palkinnon optimaalisten valuuttaalueiden teoriasta (A theory of optimum currency areas, 1961113 ).

1990-luvulla Belgian ulkoministeri esitti, että ”Eurooppa on taloudellinen jättiläinen, poliittinen kääpiö ja sotilaallinen mato”. Lissabonin sopimuksen puolustusaspekti onkin vain poliittinen
julistus. Toisaalta puolustus perustuu Naton [ks. Fisher ja Keynes] varsin uskottaviin turvatakuisiin. Nato ei ole sama asia kuin Yhdysvallat, vaikka tällä on (kokonsa puolesta) näkyvä
rooli. Naton jäsenvaltioiden armeijat luovat myös Euroopan puolustuksen ytimen. Vuonna 2022
yhtenäistyneempi EU alkoi lähestyä myös Natoa. Jos Nato on ”aivokuollut”, kuten Ranskan presidentti esitti, syy on Euroopan itsensä. Hallinnollisilla näennäisratkaisuilla ei tässä ole virkaa
[Ranskan byrokraattisuudesta, ks. Mill; Landes].
• Vaikka osa Euroopan Nato-maista ei kuulu EU:hun ja osa EU-maista ei kuulu Natoon,
päällekkäisyys on vahvaa.
• Natoon mukaan otetut maat ovat olleet demokratioita. Poikkeuksen muodostaa vain perustajajäsen Portugali, josta tuli demokratia vasta vuoden 1974 neilikkavallankumouksen
jälkeen. Poliittisena liittona demokraattisten arvojen ajamiseen sitoutuneelle Natolle eräiden maiden myöhempi kehitys on ollut ongelmallista.
– Vuosiin 1975-77 asti diktatuurinen Espanja pääsi Natoon vasta vuonna 1982. Vuonna
1952 liittynyttä Kreikkaa hallitsi sotilasjuntta vuosina 1967-1974. Myös 1952 liittynyt
Turkki on tuottanut myöhemmin ongelmia (Kypros, kurdit, autoritaarisuus). Vuonna
1999 liittyneiden Puolan ja Unkarin kehitys huolestuttaa myös EU:ta.
• Suomi ei ole ollut puolueeton 1990-luvun puolivälin jälkeen [ks. Daniel Bell]. Venäjän etupiiristä maa siirtyy länteen vasta Naton jäsenenä.
• Yhdysvaltain presidentit Obamaa myöten ovat kritisoinut maansa ylisuurta osuutta Naton
kustannuksista.
Järjestelmäteorioissa yhteiskuntaa kuvataan esim. kybernetiikan [ks. Shannon ja Wiener] ja itseorganisoitumisen [ks. von Neumann; Kolmogorov ja Chaitin] avulla. Sosiologiassa ääriesimerkkinä voidaan pitää Luhmannia. Hänelle yhteiskunta muodostuu toiminnan sijaan informaatiosta. Teoksessa Ekologinen kommunikaatio (Ökologische Kommunikation, 1986) Luhmann summasi
käsityksensä yhteiskunnasta, joka jakautuu useiksi alijärjestelmiksi, esim. talous, oikeus, tiede,
politiikka, uskonto ja kasvatus. Kolmijako valtioon, markkinoihin ja kansalaisyhteiskuntaan [ks.
Mill; North] ei ollut riittävä hänen analyysinsä pohjaksi. Mikään alijärjestelmistä ei ole etuoikeutetussa asemassa muihin nähden. Uudet järjestelmät syntyvät redusoimalla eli vähentämällä
kompleksisuutta, ja näin modernissa yhteiskunnassa on yhä vähemmän päällekkäisyyttä eli redundanssia.
• Järjestelmän ja ympäristön, johon kuuluu mm. psyykkinen todellisuus, suhdetta kuvataan
resonanssin käsitteellä. Alijärjestelmien sisäinen kommunikaatio muodostuu kaksiarvoisesta binäärikoodista, esim. oikeudessa oikea ja väärä [ks. Lévi-Strauss].
• Lange [ks. Schumpeter ja Hayek] kehitti sosialistista kybernetiikkaa. Vähemmän mahtipontisesti talous on jo tunnustettu (ainakin osittain) itseorganisoituvaksi järjestelmäksi jo
pitkään [ks. Smith; Marshall; Schumpeter ja Hayek].
– Venäläinen virkamies kysyi 1990-luvulla taloustieteilijä Paul Seabrightilta (s. 1958),
kuka vastaa siitä, että lontoolaisiin kauppoihin tulee joka päivä riittävästi leipää myyntiin. Komentotalouteen tottuneen oli vaikea ymmärtää, että vapailla markkinoilla keskenään kilpailevat toimijat synnyttävät tämänkaltaiset ’ihmeet’ ilman ylhäältä johdettua suunnitelmaa [vrt. Smith; Marx; Mill].
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Vaikka Bourdieu pyrki puheissaan eroon rakenne ja toimija ym. jaoista [ks. Giddens], myös hän
edusti järjestelmäteoreettista sosiologiaa (esim. La Distinction, 1979). Hänen teoriansa koostuu
kentistä, joihin pääsystä ja joiden pääomista ja hallinnasta yksilöt kamppailevat habituksensa
sallimissa rajoissa. Habitus koostuu yksilön tietyissä sosiaalisissa ympäristöissä saamista kokemuksista ja niiden synnyttämistä toimintaa ohjaavista dispositioista [paljolti mausta, ks. Elias].
Tähän liittyvä symbolinen pääoma jakautuu sosiaaliseen [ks. Simmel; Weber; Popper] ja kulttuuriseen pääomaan. Jälkimmäiseen kuului mm. koulutuksellinen pääoma, joka yleensä liitetään
inhimilliseen pääomaan [ks. Becker]. Bourdieu jatkoi tässä vasemmiston [ks. Marx] kehittämää
ajatusta koulutuksen epätasa-arvoistavasta vaikutuksesta [ks. Kropotkin]. Koulutuksen avulla
valtiota pidetään yhä ’suljettuna’ [ks. Piaget; North; Boyd ja Richerson], ja koululaitos harjoittaa ”älykkyyden rasismia” arvosanoineen ja tutkintoineen [lasten oikeuksista, ks. Tylor, Tarde
ja Baldwin]. Ilmiöön liittyy myös väärän tietoisuuden [ks. Marx; Lévi-Strauss; Marcuse] ajatus.
Eriarvoisuutta siis tuotetaan tietynlaisella koulutuksen sisällöillä [vrt. Gould].
• Teoksessa Summerhill: Kasvatuksen uusi suunta (Summerhill: A Radical Approach to Child
Rearing, 1960) Alexander Sutherland Neill (1883-1973) oli esittänyt, että oppilailta ei saa
vaatia suorituksia. Vastaavasti Jacques Rancièren (s. 1940) vapaa kasvatustiede [ks. Rousseau; Piaget] vastustaa sisältölähtöisyyttä (Le Maître ignorant, 1987). ’Kilpailua lisääviä
elementtejä’, so. läksyjä, kokeita ja todistuksia, on karsastettu myöhemminkin [ks. Posner].
Teoreettista taustaa haettiin kompleksiteoriasta [ks. Kolmogorov ja Chaitin].
– Alan ’raamattu’ on Ivan Illichin (1926-2002) Kouluttomaan yhteiskuntaan (Deschooling society, 1971). Hänet tunnetaan myös ’koululääketieteen’ kritiikistä [ks. Nesse].
– Totta toki on, että lasten kohdalla tarvitaan myös vapaata, valvomatonta leikkiä [ks.
Piaget; Leslie ja Baron-Cohen].
• Habitusteoriassa maku eriarvoistaa ja on siten vallankäytön väline. Postmoderni taideteoria
näyttäisi haastavan tämän [ks. Foucault ja Derrida].
• Bourdieu tutkima Pariisin eliitti saattoi muodostaa erikoistapauksen modernissa länsimaisessa maailmassa. Esim. Paul W. Kingston (s. 1951) ei löytänyt Yhdysvalloista tukea Bourdien ajatukselle (The unfilled promise of cultural capital theory, 2001114 ).
• Myös Bowlesin ja Gintisin [ks. Boyd ja Richerson] mielestä porvaristo hyödyntää koulutusta
työvoiman kontrolloimiseen (Schooling in Capitalist America, 1976).
Immanuel Wallerstein (1930-2019) kehitti uusmarxilaista maailmanjärjestelmäteoriaa André Gunder Frankin (1929-2005) riippuvuusteorian [ks. Sartre] ja oletetun kaupan nollasummapelin [vrt.
Malthus ja Ricardo] pohjalta (The Modern World-System, 1974). Tutkimuksen perusyksiköt ovat
globaaleja sosiaalisia verkostoja, maailmanjärjestelmiä, jotka ovat joko imperiumeja tai talousjärjestelmiä. Kapitalistinen maailmanjärjestelmä koostuu ytimestä, periferiasta ja niiden välisestä
puskurivyöhykkeestä.
• Esim. käsitys kehittyvistä maista (periferiasta) vain maataloustuotteiden ja luonnonvarojen
viejinä on väärä: pelkästään vuosien 1975-1995 välisenä aikana korkeamman jalostusasteen
tuotteiden viennin osuus koko kehittyvien maiden viennistä kasvoi 17%:sta 64%:iin115 [ks.
Bhagwati].

10.15

Murray Gell-Mann 1929 - 2019

Fyysikko, joka pohjusti aineen modernia standardimallia (engl. Standard Model). Vuonna 1960
Gell-Mann hyödynsi ryhmäteorian [ks. Galois; Yang] SU(3)-symmetriaa alkeishiukkasiin ja, tältä pohjalta, esitti hadronien koostuvan kvarkeista (A schematic model of baryons and mesons,
1964116 ). Hadroneja on kahdenlaisia: baryonit koostuvat kolmesta kvarkista (tai kolmesta antikvarkista), mesonit kvarkista ja antikvarkista [antihiukkasista, ks. Dirac]. Ensimmäiset kvarkkien
olemassaoloa tukevat mittaukset tehtiin 1968; Gell-Mann sai fysiikan Nobelin palkinnon 1969.
114 Sociology
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• SU(3)-symmetrian oli samanaikaisesti keksinyt myös Yuval Ne’eman (1925-2006).
• Kvarkkiteoriaan oli Gell-Mannin lisäksi päätynyt myös George Zweig (s. 1937). Termi
’kvarkki’ on Gell-Mannin ehdottama ja tulee säkeestä ”Three quarks for Muster Mark”
teoksesta Finnegans Wake [ks. Joyce].
• Kvarkkiteoria tuotti alkeishiukkasten fysiikkaan samanlaista järjestystä kuin alkuaineiden
jaksollinen järjestelmä sata vuotta aikaisemmin kemiaan [ks. Mendelejev]. Gell-Mann pystyi
jopa ennustamaan vielä löytämättömien hiukkasten olemassaolon samoin kuin alkuaineita
keksittiin jaksollisen järjestelmän aukkojen avulla.
Gell-Mannin alkuperäinen teoria sisälsi vain kolme kvarkkia, ’ylös’, ’alas’ ja ’outo’. Vuonna 1970
Sheldon Glashow [ks. Weinberg], John Iliopoulos (s. 1940) ja Luciano Maiani (s. 1941) teoretisoivat neljännellä kvarkilla, lumo, joka löydettiin neljä vuotta myöhemmin; puhutaan hiukkasfysiikan ”marraskuun 1974 vallankumouksesta”. Pian ymmärrettiin, että kvarkit ja leptonit [ks.
Fermi] muodostavat kolme perhettä, joista jokainen koostuu kahdesta kvarkista sekä leptonista
ja tämän neutriinosta. Meille tärkeä materia koostuu ylös (u) ja alas (d) kvarkeista, elektronista (e) ja tämän neutriinosta (νe ). Protonit (uud) ja neutronit (udd) muodostavat atomiytimet,
jotka puolestaan muodostavat elektronien kanssa itse atomit. Ylös-kvarkin varaus on 2/3 ja alaskvarkin -1/3.
• Toisen perheen muodostavat kvarkit ’outo’ (s) ja ’lumo’ (c), leptoni myoni (µ) ja νµ . Kolmas
perhe: ’pohja’ (b), ’huippu’ (t), tau (τ ) ja ντ . Tästä seuraa, että löydettyjen ’alkeishiukkasten’ määrä on kasvanut hyvin suureksi; esim. hadroneita on löydetty yli kaksisataa.
– Leon Lederman (1922-2018), Melvin Schwartz (1932-2006) ja Jack Steinberger (1921-)
erottivat elektronin ja myonin neutriinot toisistaan 1962; fysiikan Nobel 1988.
Em. kvarkkien nimet viittaavat kvarkkien ’makuun’. Artikkelissa Advantages of the color octet
gluon picture (1973117 ) Gell-Mann perusteli — Harald Fritzshin (s. 1943) ja Heinrich Leutwylerin
(s. 1938) kanssa — miksi kvarkeilla pitää olla myös toinen suure, joka nimettiin ’väriksi’ (punainen, sininen, vihreä). Em. SU(3) symmetria päteekin paremmin väreihin kuin makuihin, jossa se
osoittautui vain approksimatiiviseksi kun uusia perheitä löytyi. Kvarkit muodostavat värineutraaleja hadroneja värivoiman avulla; kvarkkien väri liittyy vuorovaikutuksen mittasymmetriaan
[ks. Yang]. Voiman välittäjähiukkaset ovat gluoneja, joissa itsessään on kaksi värivarausta; gluonien väliset vuorovaikutukset tekevät värivoiman kvanttikenttäteoriasta, kvanttiväridynamiikasta eli QCD:stä, hyvin erilaisen QED:hen [ks. Feynman] verrattuna. Värivoima vuotaa hieman
myös hiukkasten ulkopuolelle; näin muodostuu hadronien välinen vahva vuorovaikutus [vahva
ydinvoima, ks. Rutherford]. QCD luo yhdessä sähköheikon voiman kanssa nykyisen aineen standardimallin [ks. Weinberg].
• Oscar W. Greenberg (s. 1932) oli spekuloinut värillä jo vuonna 1964.
• Kvarkit selittävät vain hyvin pienen osan muodostamiensa hiukkasten massasta; esim. protonin tapauksessa noin 1%. Suurin osa massasta syntyy kvarkkien liikkeestä ja niiden välisistä voimista [so. energiasta, ks. Einstein]. Todellisten alkeishiukkasten massan alkuperä
on yhä tärkeä fysiikan ongelma [ks. Weinberg].
• Vuoden 1968 kokeissa kvarkit näkyivät protonia pommittavien elektronien sironnassa [vrt.
Rutherford], jonka James D. Bjorken (s. 1934) analysoi. Kvarkit eivät esiinny irrallisina:
kun esim. mesonien kvarkkeja yrittää irrottaa toisistaan, niiden välien vetovoima kasvaa
etäisyyden mukana. Työhön käytetyn energian kasvaessa tarpeeksi suureksi se muuttuu
materiaksi [ks. Einstein] ja meillä on kaksi mesonia yhden sijaan. David J. Gross (s. 1941),
Frank A. Wilczek (s. 1951) ja H. David Politzer (s. 1949) kehittivät tältä pohjalta asymptoottisen vapauden käsitteen 1973.
• Käytännöllisistä syistä vahvaa ydinvoimaa kuvataan usein efektiivisellä mesonikenttäteorialla, jota Hideki Yukawa (1907-1981) pohjusti 1935 olettamalla nykyisin pionina (πmesoni) tunnetun hiukkasen olemassaolon; hiukkanen löytyi 1947 ja Yukawa sai fysiikan
Nobelin palkinnon 1949. Pioni koostuu ylös ja anti-alas kvarkeista.
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Havaittua CP-symmetrisyyttä vahvan vuorovaikutuksen suhteen kutsutaan ’vahvaksi CP-ongelmaksi’, koska QCD-teoria sallii CP-rikon. Vuonna 1977 esitetty teoria selittää ilmiötä postuloimalla uuden heikosti vuorovaikuttavan hiukkasen, aksionin, jota etsitään aktiivisesti. Mahdollisella (pienellä) massallaan se selittäisi ainakin osan pimeästä aineesta [ks. Guth ja Linde]. Myös
hypoteettinen supersymmetria, SUSY, tuottaisi pimeää ainetta.
• SUSY kaksinkertaistaisi hiukkasten määrän liittämällä jokaiseen tunnettuun hiukkaseen
superpartnerin, jonka spin eroaa puolella yksiköllä. Sen pohjalta on kehitelty myös ’minimaalista supersymmetristä standardimallia’ (MSSM) variaatioineen. Vaikka SUSY on ilmaantunut myös säieteoriaan [ks. Green, Schwartz ja Witten], toistaiseksi standarditeoria
on toiminut ilman sitäkin.
Artikkelissa On the interpretation of measurement in quantum theory (1970118 ) H. Dieter Zeh
(1932-2018) määritteli dekoherenssin, tietoisuudesta riippumattoman epätäydellisen aaltofunktion romahtamisen: mikään systeemi ei ole täysin eristetty ympäristöstään. Esim. tietoisuuden
kvanttimekaanisuus kaatuu tähän [ks. Penrose ja Hawking]. Gell-Mann on pyrkinyt osoittamaan
kvanttimekaniikan mystifioinnin [ks. Bohr ja Pauli; Feynman] väärintulkinnaksi ’dekoherenteilla
historioilla’ (engl. myös consistent histories).
• Kari Enqvist (s. 1954) on kirjoittanut dekoherenssiin viitaten: ”Seitsemänkymmentä vuotta filosofointia voidaan sivuuttaa, kun viimein ymmärrämme miksi ihmisen mittakaavassa
kvanttimekaniikan epämääräisyys katoaa ja miten arkipäiväinen, klassista fysiikkaa totteleva maailma kasvaa esiin kvanttimaailmasta.”

10.16

Steven Weinberg 1933 - 2021

Fyysikko, joka yhdisti kvanttisähködynamiikan [QED, ks. Feynman] ja heikot vuorovaikutukset
[beetahajoamisen; ks. Fermi] sähköheikoksi kvanttikenttäteoriaksi (A model of leptons, 1967119 ).
Taustalla on ylemmän tason symmetria [ks. Yang], joka oli voimassa heti alkuräjähdyksen [ks.
Gamow] jälkeisissä korkeissa lämpötiloissa, mutta joka rikkoutuessaan tuotti nykyisten voimien
vuorovaikuttavat bosonit, massattoman fotonin ja hyvin raskaat W- ja Z-hiukkaset [ks. myös
Guth ja Linde]. Vuonna 1973 löydettiin teorian ennustama Z-hiukkasen neutraalivirta. Koska
Sheldon Lee Glashow (s. 1932) oli ennakoinut teoriaa ja Abdus Salam (1926-1996) päätyi samankaltaiseen malliin, on puhuttu GWS-teoriasta. Weinberg jakoi vuoden 1979 Nobelin fysiikan
palkinnon Glashow’n ja Salamin kanssaan.
• Teoriaan liittyy Peter Higgsin (s. 1929) mukaan nimetty kvanttimekaaninen skalaarikenttä
[ks. Yang], jonka uskotaan olevan vastuussa hiukkasten massoista (Broken symmetries and
the masses of gauge bosons, 1964120 ). Higgs sai vuoden 2013 fysiikan Nobelin sen jälkeen kun
hänen mukaansa nimetty hiukkanen — tai ainakin yksi sen versio — löytyi CERNin Large
Hadron Collider (LHC) –kiihdyttimessä. Hän jakoi palkinnon samaan teoriaan päätyneen
François Englertin (s. 1932) kanssa.
– Teoriaa oli ennakoinut mm. Yoichiro Nambu (1921-2015) artikkelissa Dynamical Model
of Elementary Particles Based on an Analogy with Superconductivity I (1961121 ). Hän
sai fysiikan Nobelin palkinnon 2008 symmetriarikkojen tutkimuksista.
• Vuonna 1971 Gerardus ’t Hooft (s. 1946) osoitti teorian olevan renormalisoituvan QED:n
tapaan; vuonna 1999 hän sai laskelmistaan fysiikan Nobelin palkinnon yhdessä Martinus
J. G. Veltmanin (1931-2021) kanssa.
• Em. hiukkaset havaittiin kokeellisesti 1983 (W) ja 1984 (Z). Carlo Rubbia (s. 1934) ja
Simon van der Meer (1925-2011) jakoivat löydöistään fysiikan Nobelin palkinnon 1984.
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Sähköheikon voiman oletetaan olevan yhdistettävissä QCD:hen [ks. Gell-Mann], jolloin syntyisi
suuri yhtenäisteoria (engl. Grand Unified Theory, GUT). Molemmat ovat Yangin-Millsin teorioita, mutta perustuvat erilaiselle symmetriaryhmälle [ks. Yang]. Yhdistymistä vastaavaa symmetriaa ei vielä kuitenkaan tunneta. Sähköheikkoon vuorovaikutukseen liittyvä yhtenäistämiskulma
(tai Weinbergin kulma) voidaan mitata, mikä tarjoaa testin yhtenäisteorialle. Gravitaation lisääminen merkitsisi jo ’kaiken teoriaa’ [säieteorioista, ks. Green, Schwartz ja Witten]. Monet
havainnot ja avoimet teoreettiset kysymykset viittaavat kattavamman teorian tarpeeseen. Tämä osoittaa, että esim. kvanttifysiikan erikoisuuksista ei pidä tehdä pitkälle vietyjä filosofisia
johtopäätöksiä [ks. Bohr ja Pauli; Feynman; Gell-Mann].

• David Kirzhnits (1926-1998) postuloi kosmologiset faasitransitiot, jotka loivat nykyisiä voimia [ks. Gamow] symmetriarikkojan [ks. Yang] avulla. QCD:n kytkentävakion muuttuminen energian funktiona antaa ymmärtää, että maailmankaikkeuden alun kuumissa oloissa
se yhtyisi sähköheikkoon vuorovaikutukseen [ks. myös Guth ja Linde].
• Tämänhetkinen teoria maailmankaikkeudesta on samalla tavalla oikea kuin Newtonin gravitaatioteoria: teoria ja havainnot sopivat loistavasti yhteen tietyissä tilanteissa. Newtonin
fysiikka toimii yhä, mutta filosofian pohjaksi siitä ei enää ole.
– Raymond Davisin (1914-2006, fysiikan Nobel 2002) mittaukset auringon neutriinotuotosta vuonna 1968 eivät vastanneet ennusteita [ks. Bethe]. Asia selittyi neutriinojen
erikoisella käyttäytymisellä, oskillointina kolmen eri muodon välillä: osa elektronien
neutriinoista vaihtuu toisiksi matkalla auringosta maahan. Tämä vaatii kuitenkin, että neutriinoilla on pieni nollasta poikkeava massa, mikä ei sovi nykyisiin teorioihin.
Masatoshi Koshiba (1926-2020) sai tähän liittyvästä työstä vuoden 2002 fysiikan Nobelin.
– Pimeä materia [ks. Hubble] ja (mahdollinen) pimeä energia [ks. Guth ja Linde] eivät
selity nykyisillä teorioilla.
– Myonin magneettista momenttia ei voida laskea yhtä tarkasti kuin elektronin vastaavaa [ks. Feynman].
– Antimaterian ilmeiselle puuttumiselle maailmankaikkeudessa ei ole hyvää selitystä.
– Hiukkasten värineutraalisuutta ja siihen liittyvää kvarkkien värivoiman erikoista luonnetta [ks. Gell-Mann] ei osata selittää teoreettisesti.
– Nykyisessä teoriassa on liikaa hiukkasia, liian erilaisia symmetriaryhmiä ja jako kolmeen hiukkasperheeseen, mikä viittaa ylemmän tason symmetriaan. Esim. symmetriaryhmää SO(10) tutkitaan.
∗ Howard Georgi (s. 1947), Helen Quinn (s. 1943) ja Weinberg laskivat, että SU(5)
antaa protonin hajoamiselle niin ”lyhyen” ajan, että ilmiö olisi pitänyt jo havaita.
Tällä perusteella ko. symmetriaryhmää ei enää pidetä lupaavana ehdokkaana.

Weinberg on puolustanut reduktionismin oppia: makroskooppisen maailman ilmiöt ovat seurausta kvanttifysiikasta. Fyysikkojen haaveilema ’kaiken teoria’ on — perimmältään — myös elämän
synnyn takana. Tätä ei pidä sekoittaa naiiviin skientismiin, joka unohtaa että reduktionismista
huolimatta on olemassa monenlaisia kuvauksen tasoja; ’kaiken teorian’ sijaan on parempi puhua
esim. perusteoriasta.

• Biologia ei tarvitse kvanttifysiikkaa ilmiöiden selittämiseen, ja kemiakin vain rajoitetusti. Shakespearea ei kannata analysoida kvanttien avulla [ks. myös Dawkins; Penrose ja
Hawking].
• Filosofi Stephen Toulminin mukaan renessanssin kääntyessä uudeksi ajaksi tapahtui ”muutos pois historiallisesta, konkreettisesta ja psykologisesta kohti formaalia, abstraktia ja
loogista”. Weinberg on kuvannut samaa tapahtumaa hieman provosoivammin: ”Olennainen elementti, joka tarvittiin modernin tieteen syntyessä, oli kuilun luominen fysikaalisen
tieteen maailman ja humanistisen kulttuurin maailman välille.
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William D. Hamilton 1936 - 2000 ja George C. Williams 1926 - 2010

Biologeja, modernin sosiobiologian [ks. Darwin; Kropotkin] perustajia [ks. Trivers; Maynard
Smith]. Hamilton ja Williams kehittivät kokonaiskelpoisuuden (engl. inclusive fitness) teoriaa
[ks. Wright, Fisher ja Haldane]. Vaikka puhutaan myös sukulaisvalinnasta (kin selection), teoria
ei rajoitu sukulaisuuteen perustuvaan altruismiin, vaan kyseessä on yleisempi sosiaalisen toiminnan analyysi [’yleisestä sosiologiasta’, ks. Shannon ja Wiener]. Hamilton ja Williams kehittivät
myös uuden tavan ymmärtää sukupuolivalinnan [ks. Darwin; Wright, Fisher ja Haldane] mekanismia. Myös esim. vanheneminen ja yleisemmin terveys kuuluivat tutkimuskohteisiin.
• Hamilton kuvasi kokonaiskelpoisuutta pieneksi modifikaatioksi vanhaan ’itsekkään organismin’ malliin. Termi ’sukulaisvalinta’ oli Maynard Smithin keksintö heti Hamiltonin esitettyä
teorian. Termi ’itsekäs geeni’ syntyi myöhemmin [ks. Dawkins].
• Vaikka termi sosiobiologia oli jo otettu käyttöön käyttäytymisekologiassa [ks. Gibson ja
MacArthur], vasta Hamilton ja Trivers loivat alan sen modernissa mielessä.
Hamiltonin artikkeleissa The genetical evolution of social behaviour I-II (1964122 ) esittämän teorian mukaan luonnonvalinnan perimmäinen yksikkö on geeni, ei organismi: geeni on kopioituja
ja organismi sen välittäjä (engl. vehicle). Nk. Hamiltonin sääntö voidaan esittää esim. muodossa
±m ± rn > 0, jossa m ja n ovat sosiaalisen toimijan ja toiminnan kohteen jälkeläisten lukumäärien muutokset (molemmat > 0) ja r ryhmän keskiarvoisen sukulaisuuden ylittymisen (tai, negatiivisena, alittamisen) aste. Kaavan etumerkit määrittävät neljä sosiaalisen toiminnan tyyppiä:
yhteistyö (mutualismi), altruismi, itsekkyys ja pahansuopuus (engl. spite). Nähdään esim. että
yhteistyö voi kehittyä ilman (ryhmän keskiarvon ylittävää) sukulaisuussuhdetta (eli kun r = 0) ja
että altruismin kehitys vaatii ’ylimääräistä’ sukulaisuutta (r > 0). Sääntöä hyödynnetään myös
konfliktien analyysissä [ks. Maynard Smith].
• (1) Yhteistyössä molemmat toimijat hyötyvät eli kaavassa valitaan positiiviset merkit: m +
rn > 0. Tässä r < 0 on mahdollinen. (2) Altruismissa toimija suosii kohteen lisääntymistä
oman kustannuksella, ja syntyvässä kaavassa −m + rn > 0 tekijän r pitää olla positiivinen.
Toisaalta muodosta r > m/n näkee, että jos toiselle (tai toisille) luotu hyöty on merkittävä,
sukulaisuuden ei tarvitse juurikaan ylittää keskiarvoa. (3) Itsekkyydessä m − rn > 0. (4)
Pahansuopuudessa −m − rn > 0 vaatii r < 0.
– Altruismi ja itsekkyys eivät tässä ole tavallisen kielenkäytön psykologista altruismia
tai itsekkyyttä, vaan nimenomaan geneettisiä ilmiöitä [ks. Trivers].
• Sosiaalista kanssakäymistä edistävää korkeaa sukulaisuuden astetta ylläpidetään (1) valikoimalla (tavallisesti tiedostamattomasti) yhteistyökumppaneita ja altruismin kohteita sukulaisuuden perusteella tai (2) luottamalla korkeaan populaatioviskositeettiin. Edellinen
voi perustua esim. yhdessäolon historiaan [ks. Westermarck] ja hajuaistiin [ks. Medawar
ja Burnet]. Jälkimmäisessä lähisukulaiset pyrkivät hajaantumisen sijaan jäämään lähelle
syntysijojaan, jolloin lähes kaikki ovat automaattisesti sukua toisilleen.
• Hamilton havaitsi, että organismin ja tämän jälkeläisen välille voi sukulaisuudesta huolimatta syntyä myös eturistiriitoja (Altruism and related phenomena, mainly in social insects, 1972123 ). Teoriaa laajennettiin pian [ks. Trivers]. Myös sisarusten välille voi syntyä
konflikteja, kuten esim. arabialainen sananlasku muistuttaa [ks. Hume].
David C. Queller johti Hamiltonin säännön yleisemmän (geneettisen) version artikkelissa A general model for kin selection (1992124 ). On myös esitetty, että sosiaalisia hyötyjä ja haittoja
aiheuttavat mekanismit ovat ’tehtäviä’ (engl. task), jotka voidaan jakaa yksinkertaisimpiin ’akteihin’ (act) ja jotka muodostavat monimutkaisempia strategioita. Vain kokonaiset strategiat
ovat luonnonvalinnan alaisia. Jonathan Birch [ks. Maynard Smith] on esittänyt tähän perustuvan formaalin määritelmän biologiselle yhteistyölle.
122 Journal
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• Queller hyödynsi Pricen yhtälöä [ks. Maynard Smith] geenifrekvenssien evoluutiolle.
• Birch: ”An action A, performed as part of a strategy S in task T, is cooperative if and
only if S has, in recent history, been maintained by selection at least part because of the
positive effect of performing A in T on the reproductive success of other organism.”
Yhteistyössä voidaan erottaa [lajinsisäinen; symbioosista, ks. Spencer ja Galton] mutualismi [ks.
Hume; Tooby ja Cosmides] ja vastavuoroisuus [ks. Hume; Trivers]. Niiden ansiosta Hamiltonin
teoria pohjustaa ihmisyhteisöjen sukulaisuudesta riippumatonta moraalia [ks. Kohlberg; Krebs
ja Greene]. (1) Mutualismi seuraa Hamiltonin teoriasta (kohta 1). Myös sukulaisuus muodostaa
jatkumon, ja on helppo oppia että yhteistyöhön geneettisin perustein hyväksytty kaukainenkin
sukulainen voi tuottaa kaikkia hyödyttävää lisäapua. Mutualismi on edesauttanut myös vaativamman vastavuoroisuuden kehitystä. (2) Vastavuoroisuutta Hamilton tutki Robert Axelrodin
(s. 1943) kanssa (The evolution of cooperation, 1981125 ). Taustalla oli Axelrodin vuotta aikaisempi peliteoreettinen [ks. von Neumann; Maynard Smith; Boyd ja Richerson] havainto, että
Tit-for-Tat –strategia oli menestyksekäs vangin dilemma –pelissä. Mutualismi ja vastavuoroisuus voivat olla automaattisia, mutta ihmisellä niihin liittyy myös sitoutumista ja luottamusta
[ks. Sokrates], so. uusia sosiaalisia tunteita [ks. Trivers].
• Mutualismissa yksilön tuottavuus nousee ryhmässä työskentelyn ansiosta [ks. Platon].
• Rapoport [ks. Wright, Fisher ja Haldane] kehitti yksinkertaisimman vastavuoroisuusstrategian Tit-for-Tat: tee yhteistyötä aina ensimmäisellä kohtaamiskerralla, ja jatkossa toimi
kuten vastapuoli edellisellä kerralla (Prisoner’s Dilemma, 1965).
Hamilton sovelsi kokonaiskelpoisuuden teoriaa yhteiskuntahyönteisten [ks. Lorenz ja Tinbergen;
Gibson ja MacArthur] altruistiseen käyttäytymiseen, eusosiaalisuuteen, joka perustuu sukulaisuuteen. Teoria pätee yhtä hyvin nisäkkäisiin, ihmisiinkin. Koska ihmisaivot kehittyvät vielä
syntymän jälkeen, lapset ovat avuttomia ja vanhempiensa varassa hyvin pitkään [ks. Leakeyt;
Symons ja Buss]. Näin äidin ja lapsen välinen kiinteä suhde on universaali adaptaatio. Lisäksi uroksen ja naaraan geneettinen side yhteisten poikasten kautta [ks. Leakeyt] johtaa joillakin
lajeilla parinmuodostukseen [ks. Symons ja Buss]. Ihmiselläkin perhe ja suku ovat muita yhteiskunnan rakenteita kiinteämpiä juuri genetiikan vuoksi.
• Eusosiaalisuus (tai aitososiaalisuus) selitettiin aluksi suoraviivaisesti haplodiploidiahypoteesillä, mutta nykyään puhutaan sukulaisuuden tukemasta mutualismista ja manipulaatiosta.
– Haplodiploidia tarkoittaa, että naaraat ovat enemmän sukua siskoilleen kuin tyttärilleen.
• Moraalinen intuitiomme on sukulaisvalinnan muovaamaa. Haluamme esim. jättää perinnön
lapsillemme, vaikka sääntöpohjainen moraali sen tuomitsisi [ks. myös Platon]. Vaikka välittäminen ei ole moraalitonta, yhteiskunnallisessa kontekstissa, jossa kolmannet osapuolet
tulevat ’epäreilusti’ kohdelluksi sen takia, voidaan puhua tuomittavasta nepotismista [ks.
Smith].
Biologi Cort A. Pedersen liitti oksitosiinin [ks. Loewi] emon poikasista huolehtimiseen. Ihmisellä
äitiyteen liittyvät tunteet eivät ole sosiaalisia konstruktiota edes lapsenmurhia [ks. Goodall ja
de Waal; Daly ja Wilson] tutkineen Hrdyn [ks. Symons ja Buss] mielestä. John Bowlbyn (19071990) kiintymysteorian mukaan myös lasten on adaptiivista kiintyä huoltajaansa (The nature
of the child’s tie to his mother (1958126 ). Teoria perustui evoluutiohistorian olosuhteisiin (engl.
Environment of Evolutionary Adaptedness, EEA), jotka eivät olleet helpot [ks. Leakeyt]. Kehityksen herkkyyskaudet [ks. Lorenz ja Tinbergen] liittyvät asiaan. Esim. romanialaisia orpolapsia
tutkinut Charles A. Nelson III (s. 1953) osoitti ensimmäisten 20 kuukauden merkityksen lapsen
myöhemmälle sosiaaliselle kompetenssille. Vauva myös ’manipuloi’ huoltajiin sekä ulkonäöllä [ks.
Lorenz ja Tinbergen] että protokielellään [ks. Maynard Smith].

125 Science,
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• Rene Spitz (1887-1974) oli tutkinut sairaalanomaisten lastenkotien tuottamia ongelmia.
Myös Harry Harlow (1905-1981) oli tutkinut kiintymystä (The nature of love, 1958127 ).
Bowlbyyn vaikutti yhteistyö Robert A. Hinden (1923-2016) kanssa.
• Ihmisten, esim. äidin ja lapsen, välinen huolenpitoa osoittava kosketus hyödyntää vain sitä
varten olemassa olevia hitaita taktiilisia C-säikeitä [engl. C-tactile fibers, ks. Helmholtz].
• Mary D. Ainsworth (1913-1999) kehitti pikkulasten kiintymyksen tutkimukseen vierastilannekokeen (Attachment, exploration, and separation: Illustrated by the behavior of one-yearolds in a strange situation, 1970128 ). Tutkimusta on laajennettu aikuisiinkin, ja nykyään
tunnetaan kiintymystyylit turvallinen, takertuva ja välttelevä (itseriittoinen tai pelokas).
• Kiintymysteorian liian innokkaassa hyödyntämisessä vedotaan mm. rottatutkimuksiin, joissa osoitetaan emon hoidon (engl. lick and groom, LG) vaikuttavan pysyvästi poikasten
myöhempään käyttäytymiseen. Rottien lajityypillistä käyttäytymistä ei kuitenkaan voi ekstrapoloida suoraan ihmisiin [behavioristisista malleista huolimatta, ks. Watson].
Oksitosiini on liitetty myös pariutumiseen [ks. Symons ja Buss]. Bowlbyn mukaan kiintymyksellä on rooli myös aikuisiän ystävyyssuhteissa [ks. Trivers; Tooby ja Cosmides; Dunbar ja Miller].
Äitiydellä on voinut olla yleisempään vaikutusta empatiaan ja huolenpitoon [ks. Hume; Smith;
Westermarck; Leslie ja Baron-Cohen]. Naomi I. Eisenberger liitti sosiaalisen torjunnan aiheuttamaan psykologiseen kipuun aivojen etummaisen pihtipoimun (engl. anterior cingulate cortex,
ACC), joka kehittyi eläimille vasta hoidettavien poikasten ilmaantuessa [ks. Lyell] ja joka toimii
yhdessä etuotsalohkon kanssa [ks. Penfield ja Sperry]. Bowlbyn teos Attachment And Loss: Vol
1. Attachment (1969) vaikutti evoluutiopsykologian syntyyn [ks. Tooby ja Cosmides].
• Toisaalta esim. oksitosiinin merkitystä luottamukselle on ehkä liioiteltu [ks. Kahneman ja
Thaler]. Aivokemia on sotkuista [ks. Nesse]. Sama pätee aivoalueisiin, joilla on aivokemikaalien tapaan monia funktioita.
• Endorfiinit [ks. Penfield ja Sperry] liittyvät em. huolenpitoa osoittavaan kosketukseen ja
yleisemminkin ystävyyteen [kädellisten turkinhoidosta, ks. Goodall ja de Waal].
Hamiltonin teoria selittää myös abstraktimpaa sosiaalisuutta, joka liittyy evoluution ’sääntöjä
muuttaneisiin’ kehityskulkuihin [ks. Maynard Smith]. Tällöin kyse on ’sosiaalisen evoluution’ selityksistä: yksi kopioituja, geeni, on muodostanut useita eri tason geenien välittäjiä. Näin mm.
tumattomista soluista kehittyi tumallisia, yksisoluiset eliöt muodostivat monisoluisia eliöitä, ja
myös suvullinen lisääntyminen kehittyi. Jo vuonna 1964 Hamilton huomioi, että monisoluisten
eliöiden solujen välinen yhteistyö selittyy sillä, että kaikissa soluissa on samat geenit [ks. Schleiden ja Schwann]. Suvullista lisääntymistä [ks. Maynard Smith] hän selitti parasiittien avulla,
kilpajuoksuna taudinaiheuttajien kanssa (Sex versus non-sex versus parasite, 1980129 ). Parasiiteille löytyi pian toinenkin käyttö (ks. alla).
• Elämän ’sosiaalisuuden’ taustalta on haettu myös ei-darwinilaisia selityksiä [ks. Woese ja
Margulis], mutta Hamiltonin teoria (ainakin Quellerin muodossa) tekee tämän tarpeettomaksi. Tämän myötä myös ryhmävalinnan [ks. Lorenz ja Tinbergen; Maynard Smith] merkitys on modernissa biologiassa teorian ansiosta vähentynyt, vaikkakaan ei täysin hävinnyt
[ks. Boyd ja Richerson; Krebs ja Greene].
Williams käsitteli sukulaisvalintaa teoksessa Adaptation and Natural Selection (1966). Samalla
hän määritteli modernilla tavalla kriteerejä adaptaatioiden, niiden sivuvaikutusten, ja ’kohinan’
erotteluun; monet biologit eivät lukemaansa ymmärtäneet [ks. Gould]. Teos käsitteli myös sukupuolivalinnan muokkaamia ominaisuuksia indikaattoreina yksilön kelpoisuudesta. Kyse on mainonnasta, jossa (tyypillisesti) koiraat mainostavat hyviä geenejään. Hamilton argumentoi, että
taudit ja erilaiset häiriöt kehityksessä näkyvät esim. riikinkukon pyrstön symmetrian rikkoutumisena. Sukupuolivalinta siis johtaa symmetrisyyttä suosivaan kauneusihanteeseen, joka kertoo
hyvistä, taudeille vastustuskykyisistä geeneistä (Heritable true fitness and bright birds: a role for
parasites?, 1982130 ). Tämä näkyy myös ihmisten arvioidessa toisiaan [ks. Symons ja Buss].
127 American

Psychologist, 3, 673-685, 1958
Development, 41, 49-67, 1970
129 Oikos, 35, 282-290, 1980
130 Science, 218, 384-387, 1982; yhdessä Marlene Zukin kanssa
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732

LUKU 10. POSTMODERNI AIKA 1960-1990

• Sukupuolivalinta voi antaa luonnonvalinnalle vapausasteita kokeilla ominaisuuksia, joiden
hyöty ei ensivaiheessa ole itsestään selvää [esim. suuria aivoja; ks. Drake; Dunbar ja Miller].
• Symmetrisyyden ja alkionkehityksen oli teoreettisesti yhdistänyt Kenneth Mather (19111990) artikkelissa Genetic control of stability in development (1953131 ).
Vaikka vanheneminen ei ole mielekästä organismin itsensä kannalta, itsensä uudelle sukupolvelle
välittänyt geeni voi sen hyväksyä. Williams tutki asiaa artikkelissa Pleiotropy, natural selection
and the evolution of senescence (1957132 ). Tämän Medawarin-Williamsin teorian [ks. Medawar
ja Burnet] mukaan vanhuuden aiheuttaa ihmiskunnan geenivarastoon keräytyneet, vasta myöhemmässä elämänvaiheessa negatiivisesti vaikuttavat ’huonot’ geenit. Luonnonvalinta on saanut
poistettua vain ne geenit, jotka vaikuttavat ennen lisääntymisikää. Toinen selitys liittyy mitokondrioiden energiantuotantoon [ks. Calvin ja Mitchell] ja hapen myrkyllisyyteen [ks. Lyell].
Vapaat radikaalit, jotka aiheuttavat mitokondrioita heikentäviä mutaatioita, ovat hyödyllisiä solunsisäisiä signaaleja, ja esim. antioksidanttien käyttö niitä vastaan ei ehkä ole mahdollista. Lievä
aliravitsemus on joidenkin mukaan tehokkain ja luonnollisin tapa pidentää ikää [ks. Morgan].
• Jos mitokondrioiden kaikki geenit olisivat siirtyneet isäntäsolun tumaan, mutaatioita ei
tietenkään voisi tapahtua. Tällöin kuitenkin itse energiantuotanto olisi tehotonta. Mitokondriot ovat säilyttäneet DNAnsa syystä.
Vanhenemisen tutkimus johti luontevasti myös evoluutiolääketieteeseen eli pyrkimykseen selittää
syitä ihmisruumiin ja -mielen alttiuteen sairauksille [ks. Nesse].

10.18

Stanley Milgram 1933 - 1984

Sosiaalipsykologi [ks. Smith; Tylor, Tarde ja Baldwin; Lewin ja Heider; Fiske ja Harris], jonka
tutkimukset sivusivat sosiologiaa ja kulttuuria [sosialisaatiosta, ks. Kant; Durkheim; Parsons;
Fiske ja Harris]. Kehysteoriana Milgram hyödynsi sosiaalisen oppimisen [ks. Piaget; Merton]
teoriaa SLT (engl. Social Learning Theory). Toinen psykologian kehysteoria perustui ajatukselle
kognitiivisesta kehityksestä [ks. Kohlberg].
• Milgramin artikkeleita on julkaistu kokoelmassa The Individual in a Social World (1977,
1992, 2010), jäljempänä ISW.
• Myös kognitiivinen kehitys vaatii tietynlaisen ympäristön, joka ihmisellä on usein sosiaalinen [ks. Leslie ja Baron-Cohen].
Sosiaalisen oppimisen teorian taustat ovat behaviorismissa [ks. Watson], josta kuitenkin etäännyttiin vähitellen. Teorian ytimessä on toisten tarkkailu ja imitointi [ks. Darwin; Tylor, Tarde ja
Baldwin]. Tämä näkyy myös teoriaa kehittäneen Albert Banduran (1925-2021) artikkelin Social
learning through imitation (1962133 ) otsikossa. Teoksen Social Learning Theory (1977) kautta
Bandura päätyi teoksessa Social Foundations of Thought and Action (1986) kuvattuun sosiaaliskognitiiviseen teoriaan SCT (engl. Social Cognitive Theory).
• Psykologit tutkivat kulttuurisen tiedon välittymistä, antropologit käyttäytymisen sosiaalista merkitystä [ks. Foucault ja Derrida] ja etologit [ks. Lorenz ja Tinbergen; Goodall ja
de Waal] itse käyttäytymistä.
• Banduran Self-Efficacy (1997) käsitteli yksilön käsityksiä omasta kompetenssistaan.
Imitoida voidaan (1) enemmistöä [engl. conformist bias, ks. Condorcet; Merton], (2) itseä muistuttavia yksilöitä [similarity bias, ks. Piaget] tai (3) arvovaltaisia yksilöitä [prestige bias, ks.
Goodall ja de Waal]. Arvovaltaan voi liittyä (1) maine [ks. Trivers], (2) näkyvä menestys ja kompetenssi [ks. Maslow; Trivers; Tooby ja Cosmides], (3) virallinen asiantuntijastatus [ks. Weber]
131 Heredity,

7, 297-336, 1953
11, 398-411, 1957
133 teoksessa Jones, M.R. (toim.), Nebraska Symposium on Motivation, 1962
132 Evolution,
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tai (4) pelkkä retorinen kyvykkyys [ks. myös Veblen]. Vaikka nämä strategiat ovat, kontekstista riippuvina, toimivia vain tilastollisesti, termiä ’bias’ ei tässä pidä suomentaa harhaksi tai
vinoumaksi [esim. vahvistusharhasta, ks. Zenon ja Khrysippos; Carnap].
• Koska joskus imitoidaan tarkoituksellisesti antikonformistisesti [ks. Hart ja Goffman], yleisempi termi on taajuusriippuvainen käyttäytyminen (frequency-dependent bias).
• Monet eläimet kopioivat herkästi käyttäytymistä joka tarjoaa suoria etuja, esim. ruokaa,
parittelua tai turvaa. Kontekstista riippuvat strategiat vaativat kognitiolta usein enemmän.
Sosiaalinen oppiminen on jatkuvaa, mutta sillä on erityinen merkitys kehityspsykologiassa. Ihmisaivot [ks. Penfield ja Sperry] kehittyvät valmiiksi vasta syntymän jälkeen [ks. Leakeyt], mikä
mahdollistaa ympäristön tavallista vahvemman vaikutuksen. Myös myöhäinen kasvupyrähdys
[ks. Piaget] suo lapsille aikaa sosiaalistaa itse itsensä [ks. Durkheim; Piaget; Fiske ja Harris]; vrt.
leikkiminen [ks. Aristoteles; Piaget; Leslie ja Baron-Cohen; Dutton ja Boyd].
• Varsinainen koulutus luo inhimillistä pääomaa [ks. Becker; Wolf ja Florida]. Lapset odottavat tulevansa koulutetuiksi, ja aikuiset vastaavat haasteeseen [ks. Leslie ja Baron-Cohen;
Tooby ja Cosmides].
Pakottava valta voi (ainakin suljetuissa diktatuureissa) käyttää propagandaa ohjatakseen sosiaalista oppimista [ks. Weber]. Olemassa olevia institutionaalisia rakenteita voidaan myös sisäistää
rationalisoimalla niiden merkitystä [ks. Blumenbach; Marx; Marcuse]. Episteeminen valppaus on
aina paikallaan [ks. Tooby ja Cosmides; Sperber ja Boyer].
• Imitaation kohteen valinnan lisäksi on huomioitava ideoiden luonti ja niiden aktiivinen
propagointi [ks. Schumpeter ja Hayek; Cavalli-Sforza]. Avoin episteeminen valppaus vähintäänkin täydentää, ellei peräti korvaa, imitaatiota. Tätä ei aina huomioida [ks. Boyd ja
Richerson].
Milgram artikkeli Behavioral study of obedience (1963134 ) ja teos Obidience to Authority: An
Experimental View (1974) käsittelivät auktoriteettiuskoa [ks. Weber; dominanssihierarkioista,
ks. Goodall ja de Waal]. Kyseessä on ollut etenkin johtajuutta [ks. Schelling ja Lewis; Fiske
ja Harris] vaativissa tilanteissa tarpeellinen ominaisuus [ks. Kohlberg; Krebs ja Greene]. Myös
kasvotyö on liitetty hierarkioihin [ks. Hart ja Goffman; Austin ja Grice]. Milgramin sähköshokkikokeissa auktoriteettiusko johti kuitenkin moralistisesti ongelmallisiin tekoihin [ks. Marcuse].
Myös esim. Melvin J. Lerner (s. 1929) tutki aihetta. Etenkin ideologisoitu auktoriteettiusko voi
olla tuhoisaa [ks. Daniel Bell].
• Auktoriteetin hyödyllisyys tulee esiin esim. koordinoitaessa yhteistyötä kriisitilanteissa [ks.
Hart ja Goffman; Schelling ja Lewis].
• Auktoriteettien oikeutuksilla voi olla eroja, eivätkä ihmisyhteisöjen hierarkiat ole yhtä jäykkiä kuin esim. simpanssien [ks. Simmel; Merton; Goodall ja de Waal]. Tähän liittyy mm.
arvokkuuden kulttuuri [ks. Daly ja Wilson]. Sosiaalinen dominanssi on monimutkainen ilmiö [ks. Fiske ja Harris].
– Sosiaalinen erilaistuminen voi olla — vertikaalisen lisäksi — myös horisontaalista [ks.
Simmel]. Paul H. Rubinin (s. 1942) mukaan työnjaolla, joka antaa erilaisille ihmisille
erilaisia mahdollisuuksia osallistua ryhmän toimintaan, on eriarvoisuutta tasoittava
vaikutus (Darwinian Politics, 2002).
• Lerner määritteli ”oikeudenmukaisen maailman virhepäätelmän”, jonka mukaan ihmisillä
on taipumusta syyttää uhreja kohtalostaan (Observer’s reaction to the ’innocent victim’:
Compassion or rejection, 1966135 ).
• Vuonna 1971 Philip G. Zimbardo (s. 1933) teki pahamaineisia testejä vanginvartijan rooleilla.
134 Journal
135 Journal

of Abnormal and Social Psychology, 67, 371-378, 1963
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Milgram löysi auktoriteetille myös rajoja. Esim. tapakulttuuri ohjaa käyttäytymistä auktoriteetteja voimakkaammin (Liberating effects of group pressure, 1965136 ). Sosiaalinen identiteetti
liittynee asiaan. Vaikka pienryhmien sisäinen dynamiikka voi tuottaa ongelmia esim. aivoriihille
[ks. Maslow], hyvä ilmapiiri tuottaa ryhmissä myös sosiaalista sitoutumista. Sen mittaamiseksi
myöhemmin kehitetyn kyselytestin PGRS (engl. Perceived Group Reinforcement Scale) luotettavuutta voidaan arvioida kasvotoimintojen koodausjärjestelmän [ks. Ekman] avulla.
• Dean G. Pruittin (s. 1930) mukaan alkujaan lähes samanmielisten ihmisten mielipiteet
voivat polarisoitua pienryhmässä (Choice shifts in group discussion: An introductory review,
1971137 ).
• Irving L. Janis (1918-1990) tutki miten ’ryhmäajattelussa’ voidaan hakea ennemmin yhteistä näkemystä kuin järkiperäistä ratkaisua (Victims of Groupthink, 1972).
Artikkelissa Note on the drawing power of crowds of different size (1969138 ) Milgram kollegoineen
tutki sosiaalista todistusta, oletusta että jos tarpeeksi suuri joukko ihmisiä tekee jotain tai uskoo
johonkin, siihen on joku järkevä ja imitaatiota oikeuttava syy.
• Kulttuurisesti hankittu tieto on ollut keskimääräisesti hyödyllistä [mutta ks. myös CavalliSforza; Dawkins].
Henri Tajfel (1919-1982) kehitti sosiaalisen identiteetin teoriaa (SIT), jossa stereotypiat [ks.
Smith; Dewey; Maslow] ovat luokittelun sivutuotteita (Cognitive aspects of prejudice, 1969139 ).
Hänen ’minimaalisten ryhmien’ teoriassa ryhmiä luodaan olemattomilla kriteereillä (Experiments
in intergroup discrimination, 1970140 ). Sama pätisi ryhmien väliseen aggressioon: sosiaalisen
identiteetin [ks. James] tavoittelu olisi vaisto, jossa omaa ryhmää suositaan vain toisia ryhmiä
vastaan. Tällaista altruismia kutsutaan nurkkakuntaiseksi. Epärealistiset laboratoriokokeet [vrt.
Maslow; Kahneman ja Thaler] ovat yksi tämän tutkimuksen ongelmakohtia. Lisäksi Gina Perry osoitti, että Muzafer Sherifin (1906-1988) kenttäkokeita vääristeltiin (The Lost Boys, 2018).
Nk. realistinen konfliktiteoria [RCT, ks. Lewin ja Heider] oli jo kritisoinut nurkkakuntaista altruismia [ks. myös Hume; Darwin]. Myös myöhemmät teoriat [ks. Trivers; Tooby ja Cosmides]
selittävät ryhmien syntyä aidomman yhteistyön kautta. Väkivalta on strategista [vrt. Lorenz ja
Tinbergen], eikä ryhmähakuisuudenkaan biologisuus luo automaattisesti aggressiota.
• SIT:aa Tajfelin kanssa luoneen John C. Turnerin (1947-2011) jatkotyö (self-categorization
theory, SCT) piti stereotypioita kollektiivisesti luotuina yhteisinä käsityksinä, jotka mahdollistavat kollektiivisen käyttäytymisen141 . Tässäkin teoriassa ryhmien syntymisen syy jää
hämäräksi.
• Erikoista kyllä, Sherif yritti selittää kiistanalaista Robbers Cave –koettaan RCT:llä (In
Common Predicament, 1966).
– Robbers Cave –koe tehtiin vuonna 1954, jolloin ilmestyi myös Goldingin [ks. Wilson]
hyvin samanlaista tilannetta kuvaava (fiktiivinen) Kärpästen herra.
• Ryhmien sisällä sosiaalista dominanssia selittävä resurssikontrolliteoria [myös RCT, ks.
Fiske ja Harris] perustuu resurssien hallinnalle, ja resurssit on liitetty myös ryhmien välisen
RCT:n konflikteihin [ks. Keeley].
• Yhteiskunnallisiin liikkeisiin [ks. Blumenbach; Mill] on yritetty yhdistää kollektiivisen identiteetin käsitettä [ks. North].
Milgramin The small world problem (1967142 ) tutki (hyvin yksinkertaista) verkottumista [ks.
Simmel]. Satunnaisesti valitut amerikkalaiset pystyivät välittämään kirjeen kenelle tahansa maa136 Journal

of Personality and Social Psychology, 1, 127-134, 1965; myös ISW
of Personality and Social Psychology, 20, 339-360, 1971
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miehelleen keskimäärin noin viiden välikäden kautta [ks. Elias]. Ilmiö liittyy kulttuurisen informaation diffuusioon, ja Milgram piti informaation käsitettä [ks. Shannon ja Wiener] sosiaalipsykologian tieteellisyyden kannalta tärkeänä [ks. Habermas]. Verkottumisen tutkimus sosiaalisena
pääomana [ks. Simon ja Arrow; Daniel Bell] ei ollut yhtä lähellä kompleksisuuden tutkimusta
[ks. Kolmogorov ja Chaitin].
• Milgram jatkoi tutkimusta Jeffrey Traversin kanssa kirjoitetussa artikkelissa An experimental study of the small-world problem (1969143 ).
Teoksessa The Conditions of Agricultural Growth (1965) Ester Boserup (1910-1999) esitti, että
uudenlaista skaalaetua luomalla kaupungit [ks. Simmel; Dewey; Borlaug; Wolf ja Florida] suosivat innovaatioiden syntyä [mutta ks. myös Merton]. Ihminen kukoistaa kaupungeissa, joiden
merkitys kasvaa maaltapaon myötä [ks. Marx; Borlaug]. Suuruuden ekonomia tekee kaupungeista myös ekologisia: toisin kuin maaseudulla tai lähiöissä [ks. Taylor], infrastruktuurin — esim.
teiden ja vesi- ja sähköjohtojen — määrä per asukas vähenee väkiluvun kasvaessa [ks. Borlaug].
Samanlaisia ajatuksia esitti myös Jane Jacobs (1916-2006) teoksessa The Economy of Cities
(1969). Boserupin myöhempi työ aiheesta oli Population and Technological Change (1981). Vallanpitäjät voivat nähdä tällaisen kehityksen uhkana [ks. North].
• Kaupunkien ja innovaatioiden suhteella on merkitystä esihistorian tutkimuksessa [ks. Renfrew ja Knight] ja modernissa talousmaantieteessä [ks. Wolf ja Florida]. Teoria asettaa
rajoja taloustieteen ’synkkyydelle’ [ks. Malthus ja Ricardo].
• Lähiöasumisen ongelmia ovat autoilu (sekä lähiöiden sisällä että työmatkat toisaalle) ja
omakotitalojen kerrostaloja huonompi energiatehokkuus.
– Kilpistymisvaikutuksen [ks. Marshall] vuoksi teiden parantumisesta seurannut matkojen nopeutuminen ei johtanut ruuhkien vähenemiseen, koska se mahdollisti ihmisten
lisääntyvän muuton lähiöihin (tähän liittyy Marchettin vakio).
• Pilvenpiirtäjiä [ks. Joyce] on rakennettu mm. Tokiossa, Singaporessa, Chicagossa ja Vancouverissa. Jälkimmäisessä tapauksessa merkittävässä asemassa oli arkkitehti Arthur Erickson
(1924-2009).
– Kriitikoiden mukaan kaupunkielämä ei ole ’luonnollista’. Näin voi ajatella jos samaistaa ihmiset geeneihinsä. Ihmiseen vaikuttavat kuitenkin myös meemit [ks. Dawkins;
Dennett ja Millikan]. Maatalouskaan [ks. Boas ja Landtman; Renfrew ja Knight] ei
ole luonnollista!
Inhimillinen pääoma [ks. Bernoulli ja Bayes; Smith; Fisher ja Keynes; Becker; Wolf ja Florida]
on tärkeä tekijä kaupunkien menestykselle [ks. myös Wolf ja Florida]. Toisaalta Milgram tutki kaupunkien korkean dynaamisen tiheyden [ks. Durkheim] kuormittavuutta. Väestötiheyden
ja runsaiden vuorovaikutusten lisäksi siihen vaikuttaa ihmisten erilaisuus, so. vuorovaikutusten
kirjava laatu (The exprience of living in cities, 1970144 ). Signaalien runsaus pakottaa valintoihin
ja luo tapoja jotka vaikuttavat epäkohteliailta, vaikka eivät sitä ole (ruuhkissa ei esim. ole järkevää hyvästellä bussikuskeja). Teoksessa The Death and Life of Great American Cities (1961)
Jacobs oli ottanut käyttöön termin sosiaalinen pääoma; sen sukulaisuuteen perustuvan muodon
[ks. Boas ja Landtman] katsottiin olevan häviämässä [ks. Parsons] kaupungistumisen myötä [ks.
myös Simmel; Weber; Popper; Simon ja Arrow; Kahneman ja Thaler].
• Milgram ei osannut edes kuvitella jatkuvan internet-yhteyden [ks. Daniel Bell] ja sosiaalisen
median [ks. Torvalds] kuormittavuuden luomia ongelmia.
• Kevin A. Lynchin (1918-1984) mallia (The Image of the City, 1960) seuraten Milgram
kehitti myös kaupunkien ’kognitiivisia karttoja’.
Milgram määritteli ”urbaaniin sivustakatsojan”, joka ei uskalla tai osaa hälyttää poliisia toisen
ihmisen ollessa hyökkäyksen kohteena. Tähän liittyy keskustelu prososiaalisesta käyttäytymisestä [ks. Sokrates]. On osoitettu, että sivustakatsojan vaikutus esiintyy jo viisivuotiailla lapsilla.
143 Sociometry,
144 Science,
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Esim. Kyle A. Thomas työtovereineen korostaa strategisen laskennallisuuden merkitystä ilmiössä (Recursive mentalizing and common knowledge in the bystander effect, 2016145 ). Taustalla
on Andreas Diekmannin (s. 1951) teoria vapaaehtoisuuden dilemmasta ja oletus siitä, että myös
sivustakatsojien tietämyksellä (ei vain lukumäärällä) on merkitystä.
• John M. Darleyn (1938-2018) ja Bibb Latanén (s. 1937) diffuusioteoriassa henkilökohtaiseksi koettu osuus vähenee vastuullisuuden jakautuessa suuremmalle joukolle (Group inhibition of bystander intervention in emergencies, 1968146 ).
• Teoksessa Emergency intervention (1981) Jane A. Piliavin (s. 1937) työtovereineen esitti, että ihmiset kategorisoivat tilanteet alitajuisesti joko hätätilanteiksi tai sellaisiksi, joita
tulee seurata ja tulkita. Edellisen tuottama taistele tai pakene –reaktio [ks. Loewi; Penfield ja Sperry] voi johtaa uhrin auttamiseen. Sivustakatsojan ilmiö seuraa jälkimmäisessä
tilanteessa varsinkin jos todistajia on (tai voi tulkita olevan) useita muitakin.

10.19

Edward Lorenz 1917 - 2008 ja Benoit Mandelbrot
1924 - 2010

1960-luvulta alkaen matematiikassa kehittyi uusia, tietokonelaskentaa hyödyntäviä dynaamisia
systeemejä tutkivia aloja. Esimerkiksi Lorenz löysi deterministisen kaaoksen [ks. Poincare; Turing] ja Mandelbrot fraktaalit. Kyse on epälineaarisista ongelmista, joista yksinkertaisimmat johtavat kaoottisiin, monimutkaisemmat kompleksisiin systeemeihin [ks. Kolmogorov ja Chaitin].
• Rene Thom (1923-2002) kehitti katastrofiteoriaa 1970-luvulla (Structural Stability and
Morphogenesis, 1972); siinä tutkitaan dynaamisen systeemin kehitystä sen häirinnän jälkeen. Mitchell Feigenbaum (s. 1945) keksi nimeään kantavan numeron 4.669.
Lorenz havaitsi meteorologisten [ks. Dalton; Henry; Maury; Bjerknes ja Richardson] simulaatioiden alkuarvoherkkyyden (Deterministic nonperiodic flow, 1963147 ). Koska tämä laskennan ennustamattomuus oli seurausta yksinkertaisten yhtälöiden — ja niitä vastaavien luonnonlakien —
epälineaarisuudesta, kaaosteoria on klassista fysiikkaa. Determinismi [ks. Laplace] ei kuitenkaan
enää implikoinut ennalta määräytymistä. Kaoottisiin systeemeihin liittyy attraktoreita, joiden
ympärillä systeemin tilat pyörivät.
• Perhosefekti on nimetty Lorenzin esitelmän Predictability: Does the flap of a butterfly’s
wings in Brazil set off a tornado in Texas? (1979) mukaan. Tämä ei tarkoita, että perhonen voisi olla hirmumyrskyn syy: (1) Hyvin harvalla deterministiselläkään ilmiöllä on
vain yksi sen selittävä syy [ks. Mill]. Syy-seuraus –ketjun ei tarvitse olla yksiulotteinen
jana. Tyypillisin determinismiin kohdistunut kritiikki jättää tämän seikan huomioimatta.
(2) Perhosen siiven iskun kaltaiset efektit jäävät todellisessa maailmassa muun, voimakkaamman (deterministisen) kohinan alle. Suljetuissa laskennallisissa ympäristöissä voidaan
kuitenkin tarkastella heikkojenkin signaalien vaikutusta. (3) Determinismin sijaan vertaus
puree ennakoitavuuden ongelmaan: tietomme johonkin ilmiöön liittyvistä seikoista on aina
puutteellista.
Rantaviivan paradoksia [vrt. Bjerknes ja Richardson] ja stokastisia prosesseja [ks. Marshall; Simon ja Arrow] tutkimalla Mandelbrot määritteli fraktaaligeometriat vuonna 1967; termi fraktaali
on myöhempää perua (esim. The Fractal Geometry of Nature, 1977). Fraktaaleja luonnehtii niiden samankaltaisuus itsensä kanssa, itsesimilaarisuus. Luonnossa esim. eliöiden verisuonisto on
fraktaalimainen [ks. Loewi]. Talouteen sovellettuna Mandelbrotin teoria korosti epätavallisten
ilmiöiden tavallisuutta [ks. Simon ja Arrow; talousfysiikasta, ks. Kolmogorov ja Chaitin].
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• Mandelbrot kutsui maailman monimutkaisuutta rosoisuudeksi (engl. roughness), ja löysi
sen sisältä kaksi poikkeamaa: itsesimilaarisuus ja eukleidinen geometria [ks. Eukleides].
• Aristid Lindenmayer (1925–1989) kehitti L-systeemejä kasvien [ks. myös Fibonacci] kuvaamiseen (Mathematical models for cellular interaction in development, 1968148 ). Nämä on
liitetty myös fraktaaleihin.
• Teoksessa Musta joutsen (The Black Swan, 2007) Nassim N. Taleb (s. 1960) seuraa Mandelbrotia epäillessään talouden ennustamisen mahdollisuutta. Hän puhuu mahdollisuuksista
joita ei etukäteen edes osata kuvitella. Tosin monille kuviteltavissakin oleville tapahtumille
on vaikea laskea todennäköisyyksiä [ks. Fisher ja Keynes].
– Talebin teoksessa Antihauras (Antifragile, 2012) määritelty uusi käsite kuvaa systeemejä joiden kehitys vaatii haasteita ja stressiä [ks. Loewi]. Tällaisia ovat mm. lihakset, luusto [ks. Harvey; Charles Bell], immuunisysteemi [ks. Metšnikov ja Ehrlich; Medawar ja Burnet] tai vaikka lapset [oppimisesta, ks. Lewin ja Heider; Posner; Krebs
ja Greene].
∗ Antihauraus ennakoi organismin tulevia tarpeita [ks. Kandel ja Tulving]. Näin
tekee myös Peter Sterlingin (s. 1940) vuonna 1988 lanseeraama kiistanalainen homeostaasin [ks. Bernard; Loewi] laajennus, allostaasi, jolla tarkoitetaan ’vakautta
muutoksen kautta’.
Vuonna 1970 John H. Conway (1937-2020) kehitti soluautomaatin [ks. von Neumann; Simon ja
Arrow], Life-pelin, jossa yksinkertaiset säännöt tuottivat kaaosteorian tavoin yllättäviä emergenttejä [ks. Mill; Popper; Simon ja Arrow] seurauksia. Pelillä voidaan luoda myös kaksiulotteinen
Turing-konekin [ks. Turing], johon liittyy jo kompleksisuutta [ks. Kolmogorov ja Chaitin].

10.20

Andrei N. Kolmogorov 1903 - 1987 ja Gregory Chaitin 1947 -

Matemaatikkoja, jotka informaatioteorian [ks. Shannon ja Wiener] innoittamina — ja toisistaan riippumatta — tutkivat kompleksisuutta (engl. complexity theory), kaaosteorian ’isoveljeä’ [ks. Lorenz ja Mandelbrot]. Kolmogorov tutki satunnaisuutta [hän oli saanut jo mainetta
todennäköisyyden tutkijana, ks. Wright, Fisher ja Haldane] ja Chaitin laskettavuutta [ks. Turing]. Molemmat päätyivät algoritmiseen informaatioteoriaan, jossa kohteen informaatiomäärä
eli kompleksisuus on sen kuvaamiseen tarvittavan algoritmin minimipituus. Chaitinin varhaisin
artikkeli oli On the length of programs for computing finite binary sequences (1966149 ), ja samana
vuonna Kolmogorov julkaisi omansa venäjänkielisessä lehdessä.
• Shannonin teoriassa informaatio ei ollut olion itsensä ominaisuus, vaan tilastollinen suure
oliojoukkoon verrattaessa. Myös Ray Solomonoff (1926-2009) oli ennakoinut Kolmogorovin
ja Chaitinin teoriaa.
• Ilya Prigogine (1917-2003), joka sai kemian Nobelin palkinnon vuonna 1977, korosti energian virtaamisen merkitystä kemiassa. Samalla tavalla Harold Morowitz (1927-2016) piti
energiavirran kykyä organisoida systeemejä biologialle tärkeänä ilmiönä (Energy Flow in
Biology, 1968).
• Artikkelissa Logical depth and physical complexity (1988150 ) Charles H. Bennett (s. 1943)
etsi informaation hyödyllisyydelle (joka liittyy sen merkitykseen) kompleksisuutta täydentävää ’loogista syvyyttä’. Hän pohjusti myös kvanttilaskentaa (Logical reversibility of computation, 1973151 ). Siinä kysymys pitää esittää sillä tavalla rajatussa muodossa, että se ei
läheskään aina ole mahdollista.

148 Journal

of Theoretical Biology, 18, 280—315, 1968
of the Association for Computing Machinery, 13, 547-569, 1966
150 teoksessa R. Herken (toim.), The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey, 1988
151 IBM Journal of Research and Development, 17, 525, 1973
149 Journal
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– Bennettin ajattelua seurannut Paul A. Benioff (1930-2022) on kvanttilaskennan pioneeri (The Computer as a physical system, 1980152 ). Kvanttitietokoneissa kvantit voivat olla esim. hiukkasten spinejä [ks. Uhlenbeck ja Goudsmit]; puhutaan kubiteista
(engl. qubit, quantum bit).
– Yksi kvanttilaskennan sovellus on RSA-salauksen purku [ks. Daniel Bell], johon Peter
Shor (s. 1959) kehitti ensimmäisen kvanttialgoritmin vuonna 1994.
– Asiaan liittyy myös ’teleportaatio’ [ks. Einstein], joka ei informaatioteoreettisesti ole
yhtä outoa kuin mitä voisi luulla; esim. Asher Peres (1934-2005), What is actually
teleported? (2004153 ).
– Vuoden 2022 fysiikan Nobelin palkinto lomittuvien [ks. Heisenberg ja Schrödinger]
fotonien tutkimuksesta sivuaa myös kvanttilaskentaa.

• Algoritmista informaatioteoriaa on sovellettu myös filosofiaan [ks. Dennett ja Millikan].
Kompleksisuusteorioissa monimutkaiset vuorovaikutukset aiheuttavat yksinkertaisia ilmiöitä, so.
organisoitua kompleksisuutta, emergenssin avulla [ks. Popper; Turing; Simon ja Arrow]. Systeemiteorioita on kehitetty ainakin (1) yhteiskuntatieteissä, (2) biologiassa ja (3) kemiassa. Informaatiolla on tärkeä merkitys. Esimerkiksi ryhmäviestintä (engl. quorum sensing) mahdollistaa
erilaisten hajautettujen systeemien — mm. bakteeripopulaatioiden tai yhteiskuntahyönteisten —
päätöksenteon. Steven Strogatz (s. 1959) korostaa yksinkertaisimman itseorganisoitumisen muodon, synkronoitumisen, tärkeyttä, verrattuna liian ahneeseen matemaattiseen reduktionismiin
(ks. alla). Jo pelkkä resonanssi kuuluu tämän alan piiriin [ks. Huygens]. Geoffrey West [ks. Wolf
ja Florida] on puhunut kasvun tuomasta epälineaarisesta skaalautumisesta (Scale, 2017). Giorgio
Parisi (s. 1948) on hyödyntänyt kompleksisuutta materiaalien tutkimuksessa; hän jakoi vuoden
2021 fysiikan Nobelin palkinnon ilmaston tutkijoiden kanssa [ks. Broecker].
(1) Verkottumista tutkiva yhteiskuntatiede [ks. Simmel; Elias; Milgram] edeltää kompleksisuutta. Sosiologiassa itseorganisoituvuutta on hyödynnetty systeemiajattelussa [ks. Habermas], joka
pätee jossain määrin myös talouteen [ks. Smith; Marx; Schumpeter ja Hayek].
• Strogatzin ja Duncan J. Wattsin (s. 1971) artikkeli Collective dynamics of ’Small-World’
networks (1998154 ) on modernin — kompleksisuutta jo lähestyvän — verkostotieteen alkuunpanijoita.
• Esim. sosiaaliseen organisoitumiseen on liitetty ryhmiä kasvattava tekijä 3 [ks. Lewin ja
Heider; Dunbar ja Miller].
(2) Systeemibiologia (engl. systems biology) tutkii esim. synkronoituja systeemejä, kuten kala- ja
lintuparvien liikettä; kyse on matemaattisesta biologiasta [ks. Turing]. Esim. artikkelissa Biology
of synchronous flashing of fireflies (1966155 ) John B. Buck (k. 2005) ja Elisabeth M. Buck
tutkivat tulikärpästen välkehdinnän itseorganisoitumista. Parviälyyn [engl. swarm intelligence,
ks. Shannon ja Wiener] voi liittyä ryhmäpäätöksiä [ks. Boyd ja Richerson]. Keinoelämäkin (AL)
voidaan liittää tähän; tärkeä askel oli Christopher G. Langtonin (s. 1948/9) toimittama Artificial
Life (1989).
• Vuonna 1986 Langton loi nimeään kantavan muurahaisen, soluautomaatin.
• P. Bak, K. Chen ja M. Creutz osoittivat että Conwayn Life-peliin [ks. Lorenz ja Mandelbrot]
liittyy kompleksisuutta (Self-organized criticality in the ”Game of Life”, 1989156 ).
• Gerardo Beni ja Jing Wang määrittelivät parviälyn artikkelissa Swarm intelligence in cellular robotic systems (1989157 ). Biologian sijaan se keksittiin siis robotiikassa [ks. myös von
Neumann].
• Thomas S. Ray (s. 1954) loi 1990-luvun alussa ’Tierra’-nimisen tietokonemaailman.
152 Journal of Statistical Physics, 22, 563, 1980, alaotsikolla A microscopic quantum mechanical Hamiltonian
model of computers as represented by Turing machines
153 IBM Journal of Research & Development, 48, 63-69, 2004
154 Nature, 393, 440-442, 1998
155 Nature, 211, 562-564, 1966
156 Nature 342, 780-781, 1989
157 Proceedings of the NATO Advanced Workshop on Robots and Biological Systems, Tuscany, Italy, 1989
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• Guy Theraulaz (s. 1962) työtovereineen osoitti, että yksinkertaiset säännöt parviälyyn yhdistettynä tuottavat kompleksisuutta (The formation of spatial patterns in social insects:
From simple behaviors to complex structures, 2003158 ).
(3) Systeemikemia (engl. systems chemistry) tutkii elämän syntyä [ks. Wright, Fisher ja Haldane;
Woese ja Margulis] maltillisella reduktiolla [ks. Weinberg; Dawkins]. Tärkeitä virstanpylväitä [ks.
myös Rabi ja Purcell]:
• 1960-luvulla kehittyi ajatus RNA:n kyvystä toimia sekä DNA:n että entsyymien (proteiinien) esiasteena [ks. Crick ja Watson; Woese ja Margulis].
• Tutkiessaan RNA-molekyylien kopioitumista Sol Spiegelmanin (1914-1983) ryhmä havaitsi
niiden mutatoituvan lyhyemmiksi ja nopeammin kopioituviksi (Mills D.R. ym., An extracellular Darwinian experiment with a self-duplicating nucleic acid molecule, 1967159 ).
• Günter von Kiedrowski (s. 1953) osoitti, että molekyylit voivat kopioitua ilman ulkopuolisten entsyymien apua (A self-replicating hexadeoxynucleotide, 1986160 ). Hän otti käyttöön
termin systeemikemia.
• Ensimmäisen RNA-entsyymin (’ribosyymin’) löytäneet Thomas Cech (s. 1947) ja Sidney
Altman (s. 1939) saivat kemian Nobelin palkinnon 1989. Ensimmäisen vaiheen jälkeen
RNA tms. on voinut käyttää aminohappoja entsyymitoiminnan vahvistajina, ja näin myös
nykyiset entsyymit olisivat kehittyneet.
• John Sutherland (s. 1962) syntetisoi RNA:n nukleotidin (Powner M.W. ym., Synthesis of
activated pyrimidine ribonucleotides in prebiotically plausible conditions, 2009161 ). Puhutaan jo synteettisestä kemiasta [ks. Berg ja Gurdon].
• Gerald F. Joyce (s. 1956) kehitti — yhdessä S.B. Voytekin kanssa — molekyylien ’ekologiaa’
ja havaitsi, että eri molekyylien ristiin katalysointi nopeuttaa niiden kopioitumista (Niche
partitioning in the coevolution of two distinct RNA, 2009162 ).
Osa kompleksisuuden tutkijoista syrjäyttää muun tutkimuksen, etenkin sellaisen joka perustuu
kausaalisiin [ks. Hume; Mill; Lewin ja Heider; Minsky ja Pearl] suhteisiin ja ajan myötä tapahtuvaan muutokseen. Jyrkimmillään perinteiset luonnonlait — esim. evoluutioteoria [ks. Darwin] —
korvataan yleisillä ja abstrakteilla matemaattisilla algoritmeilla. Näissä ’kaiken teorioissa’ todellisuus on matemaattista [ks. Penrose ja Hawking] sen sijaan että sitä kuvattaisiin matematiikalla.
Sovellutusaloja on biologiasta talouteen ja kasvatukseen. Pahimmillaan kyse on pseudotieteestä.
• Ervin Lászlón (s. 1932) ’järjestelmien filosofia’ kiistää biologisen evoluution kyvyn luoda
mentaalia elämää fyysisestä elämästä (Introduction to Systems Philosophy, 1972).
• Susan Oyaman DS (engl. Developmental Systems) –teoriassa (The Ontogeny of Information, 1985, 2000) adaptaatiot korvataan alkionkehityksen sisäisillä rajoitteilla [ks. Gould;
Dawkins], ja Stuart Kauffman (s. 1939) on samoilla linjoilla (Antichaos and adaptation,
1991163 ; The Origins of Order, 1993).
• Talousfysiikassa taloutta kuvaavista indekseistä [ks. Fisher ja Keynes] etsitään tilastollisia
totuuksia, jotka mahdollistaisivat kehityksen ennustamisen [vrt. Marshall; Simon ja Arrow;
Lorenz ja Mandelbrot]. Kyse on eri asiasta kuin uudessa klassisessa makrotaloustieteessä
[ks. Buchanan].
• Sugata Mitran (s. 1952) ’vapaa’ (engl. minimally invasive) koulutus luottaa oppimisen itseorganisoitumiseen eli oppijan autopoieesiin [ks. Rousseau; Piaget; Habermas; vrt. Posner].
Autopoieesia, jonka Humberto R. Maturana (1928-2021) ja Francisco Varela (1946-2001)
lanseerasivat teoksessa Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living (1973), on
kritisoitu solipsistisuudesta. Varela tunnetaan myös neurofenomenologiasta [ks. Husserl].

158 Philosophical

Transactions of the Royal Society A, 361, 1263-1282, 2003
of the National Academy of Sciences (USA), 58, 217, 1967
160 Angewandte Chemie International Edition, 25, 932-934, 1986
161 Nature, 459, 239-242, 2009
162 Proceedings of the National Academy of Sciences (USA), 106, 7780-7785, 2009
163 Scientific American, 265, 78-84, 1991
159 Proceedings
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• Peter M. Senge (s. 1947) on käsitellyt organisaatioita kompleksisuuden avulla (The Fifth
Discipline, 1990). Hänen ajattelussaan on mystisiä New Thought –elementtejä [ks. Holyoake; Popper].
• Kevin Kelly (s. 1952) pitää ihmisen luomaa teknologiaa itseorganisoituvana ja autonomisena ”elävänä organismina” (esim. Out of Control, 1992). Tämä ’technium’ muodostaisi jopa
uuden elämän pääryhmän eli kunnan [ks. Linné; Woese ja Margulis].
Eric J. Chaisson (s. 1946) on soveltanut systeemiteoriaa maailmankaikkeuden tasolla (Cosmic
Evolution: The Rise of Complexity in Nature, 2001). Prigoginen tavoin hän korostaa dynaamista
monimutkaisuutta eli systeemin kykyä konvertoida, massa- ja aikayksikköä kohti, energiavirtaa
informaatioksi eli esim. adaptaatioiksi (engl. energy rate density). Yleisemmällä tasolla puhutaan
astrofysiikasta, -kemiasta, -biologiasta, -sosiologiasta ja -teknologiasta.

10.21

James J. Gibson 1904 - 1979 ja Robert H. MacArthur 1930 - 1972

Tutkijoita, jotka kehittivät uudenlaisia ekologian [ks. Elton] haaroja, Gibson tosin kiistanalaisemmin. Gibson, joka oli psykologi, radikalisoi omassa ’ekologisessa psykologiassa’ kognitiivisen
psykologian puolella kehittynyttä [ks. Simon ja Arrow] ajatusta ekologisesta rationaalisuudesta [termi on myöhempää perua, ks. Tooby ja Cosmides]. MacArthur oli evoluutioekologi joka
kehitti maisemaekologiaa (engl. landscape ecology) ja käyttäytymisekologiaa [ks. Lorenz ja Tinbergen]. Edellinen johti elinkiertoteoriaan (engl. life history theory, LHT). Jälkimmäiseen liittyy
rationaalista valintaa [ks. Pythagoras; Aristoteles; Bernoulli ja Bayes; von Neumann; Simon ja
Arrow], joka ei ole biologiankaan vastaista [esim. biologisista markkinoista, ks. Trivers].
• 1950-luvulla behaviorismia [ks. Watson] kritisoinut Gibson alkoi teoriansa kehittyessä vastustaa kognitiivista psykologiaa tavalla, joka vei häntä juuri behaviorismin suuntaan.
• Käyttäytymisekologiaan lasketaan mm. sosiobiologia [ks. Hamilton ja Williams; Trivers;
Maynard Smith; Becker; Dawkins], sukupuolivalinta [ks. Darwin; Wright, Fisher ja Haldane;
Hamilton ja Williams], kommunikointi [ks. Maynard Smith] ja optimaalisen saalistuksen
teoria (ks. alla). Kielitiede [ks. Jackendoff ja Pinker] on eriytynyt omaksi alakseen, mutta
muuten näillä tieteenaloilla on merkitystä myös ihmiselle. Evoluutiopsykologia täydentää
edellisiä [ks. Tooby ja Cosmides].
MacArthurin teki yhteistyötä mm. Edward O. Wilsonin (1929-2021) ja Eric R. Piankan (s. 1939)
kanssa. Wilson on muurahaistutkija (esim. The Insect Societies, 1971) ja Pianka liskotutkija.
Wilson vaikutti myös sosiobiologiassa [ks. Dawkins].
• Wilson työtovereineen tutki ampiaisen kaltaisesta eliöstä eriytynyttä muurahaisten esi-isää,
joka eli noin 90 miljoonan vuotta sitten (The first mesozoic ants, 1967164 ).
• Myös käyttäytymisgenetiikka liittyy aiheeseen [ks. Spencer ja Galton; Maslow; Symons ja
Buss].
MacArthur ja Pianka käynnistivät käyttäytymisekologian tutkimalla eläinten saalistuksen (engl.
foraging) optimointia (On the optimal use of a patchy environment, 1966165 ). Osittain tähän
liittyen 1970-luvulla kehittyi fenotyypin plastisuuden [ks. Watson] vedonlyöntiperiaate (engl. bet
hedging theory). Se koostuu kolmesta strategiasta säilyttää kelpoisuus läpi stressaavien elinolosuhteiden: (1) konservatiivinen varman päälle pelaaminen (esim. lintu munii keskikokoisia munia
joka vuosi), (2) hajauttaminen (lintu munii hyvin erikokoisia munia) ja (3) adaptiivinen kolikon
heitto, jossa organismi arpoo nykyisen ympäristön ohjaamana jonkin evoluution sille luomista
eri strategioita. Jälkimmäiseen liittyy päätösteoreettinen [ks. Ramsey; von Neumann; Simon ja
Arrow] käsite ’probability matching’.
164 Science,

157, 1038-1040, 1967
Naturalist, 100, 603–9, 1966

165 American
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• Taustalla oli Dan Cohenin havainto kasvien siemenistä (Optimizing reproduction in a randomly varying environment, 1966166 ).
• Stuart A. Altmannin (1930-2016) priority of access –malli oli osoittanut, että nisäkkäillä
naaraiden yhtäaikainen kiima parantaa alempiarvoisten urosten parittelumahdollisuuksia
(A field study of the sociobiology of Rhesus Monkeys, Macaca mulatta, 1962167 ).
Eric L. Charnov (s. 1947) sovelsi optimaalisen saalistuksen teoriaa myös metsästäjä-keräilijöihin
(Optimal foraging: The marginal value theorem, 1976168 ). Rationaalinen valinta ei ole biologian vastaista, ja esim. Kim Sterelny (s. 1950) pitää ihmisen käyttäytymisekologiaa perinteisen
käyttäytymisekologian ja rationaalisen valinnan välimuotona (From fitness to utility, 2012169 ).
Myöhemmin on keskusteltu esim. suurriistan metsästyksen [ks. Leakeyt] motiiveista [proteiinia
vai statusta, ks. Symons ja Buss]. Korostaessaan alitajuisten tunneprosessien merkitystä tämä
on evolutiivista (darwinilaista) antropologiaa [ks. Boyd ja Richerson].
• Rationaalisen valinnan teoria levisi taloustieteestä muihin yhteiskuntatieteisiin [ks. Becker].
Toisaalta itse rationaalisuuden määrittely biologisoitui samalla [ks. Simon ja Arrow; Tooby
ja Cosmides].
Teoksessa The Theory of Island Biogeography (1967) MacArthur kehitti, nyt yhdessä Wilsonin kanssa, elinkiertoteoriaa, jossa tutkitaan hormonien [ks. Bernard; Loewi] ohjaamaa elämän aikaisen käyttäytymisen muutosta eri lajeilla. Pianka jatkoi aiheesta käsittelemällä r- ja
K-valikoitumista (On ’r’ and ’K’ selection, 1970170 ). Edellinen liittyy lajeihin, joissa sukukypsyys saavutetaan nuorena, tuotetaan paljon jälkeläisiä, eikä panosteta merkittävästi niiden hoitoon. Jälkimmäinen liittyy lajeihin kuten esim. ihminen (ja yleensä monet isokokoiset lajit), jotka saavuttavat sukukypsyyden myöhään, tuottavat vähän jälkeläisiä, ja panostavat paljon niiden
hoitoon.
• Epävakaat ympäristöt suosivat nopeaa r-valintaa (r = kasvukerroin), vakaat ympäristöt hidasta K-valintaa (K = ympäristön kantokyky). Näitä pyritään kuvaamaan kasvufunktioiden avulla [ks. Malthus ja Ricardo; Comte; Shannon ja Wiener]; esim. Malcolm E. Turner
et al., A theory of growth (1976171 ).
• Suhteellisesti nopeaa ja hidasta strategiaa on sovellettu myös yksittäisen lajin eri yksilöihin.
Ihmisellä tämä ilmenee sekä historiallisina muutoksina [ks. Elton; Renfrew ja Knight] että
tilannekohtaisina valintoina [ks. Becker; Daly ja Wilson].
Teos kehitti myös maisemaekologiaa. Siinä esitetystä saarten eliömaantieteeseen liittyvästä kaavasta (engl. species-area-curve) monet tutkijat ennustivat nopeaa lajien sukupuuttoa [ks. Darwin;
Elton]. Wilson jatkoi tästä teoksessa Elämän monimuotoisuus (The Diversity of Life, 1992); puhutaan biodiversiteetistä eli luonnon monimuotoisuudesta [ks. Cardano, Wright, Fisher ja Haldane]. Esim. antroposeeniin [ks. Lyell; Broecker] on liitetty ’kuudes sukupuuttoaalto’ [ks. Alvarez].
Robert T. Paine (1933-2016) [ks. myös Elton] määritteli tähän mahdollisesti liittyvän avainlajin [keystone species, ks. Humboldt] käsitteen (A note on trophic complexity and community
stability, 1969172 ).
• Tämä ajattelu korostaa kliimaksiyhteisöjä ja vieraslajien vaaroja, so. ’pysäytettyä hetkeä’
[ks. Elton].
Metsien kohdalla saari-analogia on osoittautunut vääräksi, ja mm. Chase D. Mendelhallin mukaan kehittyvä ymmärrys ekologiasta on vähentänyt koskemattoman erämaan merkitystä monimuotoisuuden takaajana (Predicting biodiversity change and averting collapse in agricultural
166 Journal

of Theoretical Biology, 12, 119–129, 1966
of the New York Academy of Sciences, 102, 338-435, 1962
168 Theoretical Population Biology, 9, 129-136, 1976
169 teoksessa S. Okasha & K. Binmore (toim.), Evolution and Rationality, 2012
170 American Naturalist, 104, 453-464, 1970
171 Mathematical Biosciences, 29, 367-373, 1976
172 American Naturalist, 103, 91-93, 1969
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landscapes, 2014173 ). Nykyisin puhutaan esim. maaseudun (engl. countryside) eliömaantieteestä [ks. Elton]. Jos edes pieniä osia (suhteellisen) koskemattomasta luonnosta säilytetään, niiden
rinnalle (1) ihmisten luomat uudet ympäristöt lisäävät potentiaalisten elinympäristöjen kirjoa ja
siten erilaisten lajien määrää. Lisäksi (2) lajit levittäytyvät ihmisen toiminnan ansiosta (tarkoituksella ja vahingossa) laajemmalle kuin koskaan aikaisemmin, mikä lisää paikallista lajikirjoa
ja — lisääntyvien lajiristeymien kautta — geneettistä monimuotoisuutta (toisin kuin luullaan,
paikalliset lajit eivät juurikaan kärsi vieraslajeista). Muuten lajien sukupuuttoa aiheuttava (3)
ilmastonmuutos [ks. Broecker] nopeuttaa evoluutiota [ks. Darwin]. Uhanalaisia lajeja voidaan jopa pelastaa geeniteknologialla [ks. Wilson]. Nämä osoittavat antroposeenin [ks. myös Lyell] evoluutiovaikutusten moninaisuuden. Tähän liittyen esim. Dave Raffaellin tutkimukset osoittivat
availajien olevan hyvin harvinaisia. Chris D. Thomas (s. 1959) tutkii asiaa teoksessa Inheritors
of the Earth (2017). Suomessa Seppo Turunen (s. 1945) käsitteli asiaa teoksessa Luonto ihmisen
aikakaudella (2019).
• Tämä ajattelu korostaa ekologista sopeutumista [ks. Elton]. Yllä mainittujen lisäksi sitä
puoltavat mm. Erle C. Ellis (s. 1963) ja Peter M. Kareiva.
• Biodiversiteettiä edesauttaa tehokkaan maatalouden vähenevä tarve pelloille [ks. Borlaug;
Berg ja Gurdon] ja hallittu [ks. Merton] kaupungistuminen [ks. Simmel; Borlaug; Milgram;
Wolf ja Florida]: kaupungissa asuvan ihmisen ekologinen jalanjälki on pienempi kuin maaseudulla asuvan [ks. myös Jackendoff ja Pinker].
• Vähitellen alettiin puhua ympäristönsuojelusta luonnonsuojelun sijaan. YK:n vuoden 1992
kestävän kehityksen Rion julistus tunnustaa kulttuuriulottuvuuden myös biologisessa monimuotoisuudessa.
– Sen sijaan että puhuttaisiin luonnon välttämättömyydestä ja kulttuurin vapaudesta
[ks. Schlegel ja Schelling], tulisi puhua reaalimahdollisuuksista.
• Vuoden 2011 Crafoord-palkinnon saanut ekologi Ilkka A. Hanski (1953-2016) tutki biodiversiteettiä ja (myös luonnollisista syistä) pirstoutuneiden elinympäristöjen metapopulaatioita.
– Richard Levins (1930-2016) oli lanseerannut metapopulaatio-käsitteen (Some demographic and genetic consequences of environmental heterogeneity for biological control,
1969174 ).
Esim. teoksessa The Senses Considered as Perceptual Systems (1966) Gibson puolusti ajatusta
ulkoisen maailman suorasta havainnoinnista ilman tarpeettomaksi nähtyä kognitiota [vrt. Sellars; Simon ja Arrow]. Hänen mukaansa näemme minkälaisia ’toimintatarjoumia’ (engl. affordances) ulkomaailman objektit meille suovat [ks. Brunel; Heidegger; Lorenz ja Tinbergen; Renfrew ja Knight]. Alva Noë (s. 1964) on jatkanut tästä (Action in Perception, 2004). Havaintopsykologiassa Gibsonin teoria tunnetaan naiivina (suorana) realismina. Se kuuluu sense-datum
–teorioita [ks. Berkeley; Russell] vastustaviin disjunktiivisiin teorioihin, joita myös J. Michael
Hinton (1923-2000) kehitti (Visual experiences, 1967175 ). Everett W. Hallin (1901-1960) teoksessa Our Knowledge of Fact and Value (1961) esittämää teoriaa on, ongelmallisesti, kutsuttu
representationaaliseksi [ks. Dennett ja Millikan].
• Gibson vastusti konstruktiivista havaintopsykologiaa [ks. Piaget], joka on saanut bayesilaisella tulkinnalla [ks. Minsky ja Pearl; Damasio] uutta tukea.
– Gibson mm. esitti, että emme kuuntele musiikkia ja aseta sitä sen jälkeen kontekstiinsa, vaan konteksti määrittää miten alun perin kuulemme.
• Käsitteiden muodostuminen voi olla myös suorempaa [ks. Dennett ja Millikan] kuin filosofit olivat esittäneet [ks. Sellars]. Maltillisessa muodossaan Gibsonin ajattelu on yleisesti
hyväksyttyä. Esim. maisemaekologia on vaikuttanut ihmisen evoluutiossa [ks. Leakeyt].
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– Itä-Afrikan geofysiikan [ks. Morgan ja McKenzie] luoma erityisen runsas mosaiikkimaisema (engl. mosaic landscape) vaikutti jopa estetiikan psykologiaan [ks. CavalliSforza].
– Yhteiskuntaelämän arvoja luovat toimintaresurssit ovat eri asia [ks. Landes].
• David M. Armstrongin (1926-2014) mukaan (ainakin näkö)aistimuksissa on kyse — vain ja
ainoastaan — uskomusten [ks. Hume] luomisesta (Perception and the Physical World, 1961).
Vaikka näön evoluutio perustuukin sen kykyyn luoda eloonjäämisen kannalta riittävän tosia
uskomuksia, tämä ei riitä selittämään aistimisen mekanismia.
– Universaalien suhteen Armstrong oli maltillinen realisti [ks. Aristoteles]; asiantilalajeina ne ovat riippuvaisia asiantilayksilöistä [vrt. esim. nominalistinen Quine].
Vakioitua työtä tekevät teollisuusrobotit [ks. Hume; Darwin; Simon ja Arrow] otettiin käyttöön
1970-luvulla. Rodney A. Brooksin (s. 1954) 1980-luvun ’elävämmän’ robotiikan ’subsumptioarkkitehtuuri’ perustui gibsonilaiselle ajattelulle. Vaikka menetelmä tuotti tuloksia, kävi selväksi
että mitään ihmismäistä käytöstä sillä ei luotaisi.

10.22

Roger Penrose 1931 - ja Stephen William Hawking
1942 - 2018

Teoreettisia astrofyysikoita, jotka tutkivat mustia aukkoja [ks. Laplace; Einstein; Hoyle] ja maailmankaikkeuden alkua [Gamow]. Näin Penrose ja Hawking ovat paneutuneet kvanttimekaniikan
[ks. Heisenberg ja Schrödinger] ja yleisen suhteellisuusteorian [ks. Einstein] yhdistämiseen [ks.
Green, Schwartz ja Witten]. Kvanttikosmologiassa, jossa tällaisia kvanttigravitaatioteorioita sovelletaan kosmologiaan, aika häviää kuvioista. Penrose sai osan vuoden 2020 fysiikan Nobelin
palkinnosta.
• John A. Wheeler (1911-2008) keksi termin madonreikä. Hänen mukaansa materia on viime
kädessä muodostunut informaatiosta [ks. Shannon ja Wiener]: ”It from bit”.
Korkeaenergisen astrofysiikan ilmiöihin liittyy — kosmisen säteilyn [ks. Hess] lisäksi — röntgensäteily [ks. Röntgen] ja gammasäteily [ks. Rutherford; Rabi ja Purcell]. Philip Morrison (19152005) synnytti gammatähtitiedettä (On gamma-ray astronomy, 1958176 ) ja Riccardo Giacconi
(1931-2018) röntgentähtitiedettä (Evidence for X-rays from sources outside the Solar System,
1962177 ). Jälkimmäisessä oli kyse kaksoistähdestä ScoX-1, jossa isohko neutronitähti [ks. Hoyle] ’syö’ kumppaninsa materiaa; Giacconi sai löydöstä vuoden 2001 fysiikan Nobelin palkinnon.
Maarten Schmidt (s. 1929) löysi kvasaarit (engl. quasar, quasi-stellar object) niiden suuren punasiirtymän [ks. Hubble] avulla (3C 273: A star-like object with large red-shift, 1963178 ). Ne ovat
kaikkein aktiivisimpia ja vanhimpia galakseja [ks. Gamow].
• Kvasaarien loisto kestää vain n. 10-100 miljoonaa vuotta.
• Vuonna 2007 löydettiin nopeat radiopurkaukset (engl. Fast Radio Burst, FRB).
Penrose tutki mustien aukkojen syntyä tähtien romahtaessa [ks. Hoyle]; esim. Gravitational collapse and space-time singularities (1965179 ). Yleisen suhteellisuusteorian mukaan mustan aukon
keskustassa avaruus on ’repeytynyt’ singulariteetin syntymisen johdosta. Näissä oloissa suhteellisuusteoria ei sellaisenaan päde, ja tarvitaan kvanttimekaniikan apua. Toinen mustan aukon
ilmiö on sen tapahtumahorisontti, jonka sisäpuolelta ei ole paluuta. Artikkelissa Gravitational
collapse: The role of general relativity (1969180 ) Penrose ehdotti, että pyörivä musta aukko luo
tapahtumahorisonttia ympäröivään ergosfääriin ’avaruusajan kurimuksen’, jossa mustan aukon
176 Nuovo
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imemän materian tuottama lämpö vapautuu takaisin ympäröivään avaruuteen [frame-dragging
–ilmiöstä, ks. Einstein].
• Vuonna 1963 Roy P. Kerr (s. 1934) osoitti, että — toisin kuin Schwarzschildin alkuperäisessä mallissa — mustat aukot voivat pyöriä akselinsa ympäri. Vuonna 1986 Werner Israel
(s. 1931) osoitti, että mustien aukkojen pyörimisnopeudella on aina yläraja, ja että tämä
suojaa tapahtumahorisonttia.
– István Németi on spekuloinut että mustan aukon pyöriminen tekisi sen gravitaatiosta
vähemmän vaarallisen ja että ’hidasta Kerrin aukkoa’ voisi käyttää relativistisesti
kiihdytettyyn laskentaan.
• Mustien aukkojen kykyä tuottaa energiaa selittivät — toisistaan riippumatta — Yakov
Zel’dovich (1914-1987) ja Edwin Salpeter (1924-2008) vuoden 1964 julkaisuillaan. Perusidea
on, että aukkoon syöksyvä materia muuttaa gravitaation tuottamaa kineettistä energiaa
lämmöksi materian sisäisen kitkan avulla. Mustan aukon pyöriminen tehostaa ilmiötä.
Mustan aukon rotaatio täydensi suurenergisten ilmiöiden selityksiä. Donald Lynden-Bell (19352018) selitti galaksien [ks. Hubble] aktiivisuutta niiden keskustojen massiivisilla mustilla aukoilla
(Galactic nuclei as collapsed old quasars, 1969181 ). Aihetta käsittelivät mm. Roger D. Blandford (s. 1949) ja Roman L. Znajek artikkelissa Electromagnetic extraction of energy from Kerr
black holes (1977182 ). Artikkelissa Quasar induced galaxy formation: A new paradigm (2009183 )
David Elbaz (s. 1966) työtovereineen esittivät, että massiivisten mustien aukkojen tuottamat
suihkuvirtaukset stimuloivat tähtien kehitystä lähistön kaasupilvissä [ks. Oort ja Kuiper]. Magneettikenttien kyky sitoa energiaa on tärkeä näissä prosesseissa [ks. Lewis ja Langmuir].
• Kaksi muuta em. vuoden 2020 fysiikan Nobelin saajaa, Reinhard Genzel (s. 1952) ja Andrea
M. Ghez (s. 1965), olivat mukana osoittamassa, että myös Linnunradan keskellä on supermassiivinen musta aukko, Sagittarius A*.
• Vuonna 2019 julkaistiin ’kuva’ Messier 87 –galaksin keskuksen mustasta aukosta.
Artikkelissa Black holes and entropy (1973184 ) Jacob Bekenstein (1947-2015) laski, että tapahtumahorisontin pinta-ala oli verrannollinen mustan aukon sisältämään entropiaan [ks. Mayer,
Joule, Clausius ja Kelvin; Boltzmann]. Hawking kehitti tältä pohjalta teorian mustien aukkojen
ergosfäärin kvanttisäteilystä, jolla on kaksi seuraamusta: mustilla aukoilla on entropian lisäksi
absoluuttisesta nollasta (marginaalisesti) poikkeava lämpötila, ja ne voivat — ainakin periaatteessa — ’haihtua’ (Particle production by black holes, 1975185 ). Lisäksi mustan aukon entropian
verrannollisuus Planckin pituuden neliöön antaa ymmärtää, että avaruuskin olisi kvantittunut
[ks. Planck].
• Bekensteinin ajatuskokeessa mustaan aukkoon heitetään kuuma kaasusäiliö, jossa on paljon entropiaa eli mikroskooppisen tason piilotettua ’informaatiota’. Jos säiliö häviää maailmankaikkeudestamme, kokonaisentropia pienenee termodynamiikan toisen pääsäännön
vastaisesti. Onkin ehdotettu, että informaatio jää tapahtumahorisontin pintaan; tämä on
johtanut myös teoriaan holografisesta maailmankaikkeudesta [ks. Green, Schwartz ja Witten]. Mustien aukkojen haihtuminen, so. tapahtumahorisontin pieneneminen, muodostaa
ongelman tälle teorialle.
• Koska lämpötila on kääntäen verrannollinen mustan aukon massaan, tähtien romahtaessa
syntyvät aukot ovat paljon kylmempiä kuin ympäristönsä 3 K:n kosminen taustasäteily [ks.
Gamow]. Näin lämpötilaa ei voi käyttää hyödyksi mustia aukkoja etsittäessä.
Planckin aikaa 10−43 s nuorempaa maailmankaikkeutta hallitsi kvanttifysiikka. Artikkelissa Coherence down the wormhole (1987186 ) Hawking spekuloi mustien aukkojen luomilla vauvauniversumeilla [vrt. Guth ja Linde]. Wheeler-DeWittin yhtälö vuodelta 1967 pyrki esittämään koko
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maailmankaikkeuden kvanttimekaanisen aaltofunktion, ja Hawkingin ja James Hartlen (s. 1939)
spekulaatioita tästä kuvataan edellisen teoksessa Ajan lyhyt historia (A Brief History of Time, 1988). Teorian mukaan aika syntyi alkuräjähdyksen jälkeen vähitellen, maailmankaikkeuden
laajetessa [vrt. Einstein]. Lee Smolin (s. 1955) on kritisoinut tätä — yleisesti hyväksyttyä — näkemystä, mutta kannattaa ja kehittää mustien aukkojen alkuräjähdysteoriaa. Selittääkseen miksi
maailmankaikkeus on sopiva elämälle [ks. Hoyle; Guth ja Lande] Smolin kehitti — artikkelissa
Did the universe evolve? (1992187 ) — teoriaa mustien aukkojen luonnonvalinnasta, CNS (engl.
Cosmological Natural Selection), joka sivutuotteena mahdollistaa myös elämän synnyn. Edward
R. Harrison (1919-2007) on ehdottanut, että korkean teknologisen tason omaavat kulttuurit luovat tarkoituksella yhä paremmin elämälle sopivia maailmankaikkeuksia mustien aukkojen avulla.
• Smolinin mukaan luonnonlait eivät ole ikuisia eivätkä operoi maailmankaikkeuteen sen
ulkopuolelta, vaan ovat paikallisen evolutiivisen kehityksen tulosta [ks. Peirce]. Tällöin
ajan tulee olla perustavaa laatua olevan suureen.
• Filosofi Quentin Smith (s. 1952) ehti ehdottaa maailmankaikkeuksien luonnonvalintaa artikkelissa A natural explanation of the existence and laws of our universe (1990188 ).
• Mustien aukkojen lisäksi alkuräjähdyksiä voi synnyttää myös säieteoreettiset ’braanien’
törmäilyt, jotka tapahtuvat myös ajassa [ks. Green, Schwartz ja Witten].
Mm. teoksissa The Emperor’s New Mind (1989) ja Shadows of the Mind (1994) Penrose on kehitellyt kvanttifysikaalista tietoisuuden selitystä [ks. Eddington; Popper]. Hänen mukaansa ajattelu ei voi perustua laskennallisuuteen, koska matemaatikot ymmärtävät intuitiivisesti asioita,
jotka Gödelin teoreeman [ks. Gödel ja Tarski] mukaan eivät ole mahdollisia formaaleissa algoritmisissa systeemeissä. Toisaalta mm. Max E. Tegmark (s. 1967) osoitti, että dekoherenssi [ks.
Gell-Mann] tekee aivojen kvanttilaskennan mahdottomaksi. Gödelin tuloskaan ei ole aivan mitä
väitetään [ks. Hintikka].
• Konnektionistiset [ks. Turing; Minsky ja Pearl] mallit synnyttävät algoritmista ajattelua
muistuttavia säännönmukaisuuksia.
• Penrosen teoriaa kritisoivat myös Roger Carpenter (s. 1945) ja Andrew J. Anderson (The
death of Schrödinger’s cat and of consciousness-based quantum wave-function collapse,
2006189 ).
• Mm. Eccles [ks. Hodgkin ja Huxley] pyrki todistamaan, että koska kvanttimekaniikka on
mysteeri ja tietoisuus on mysteeri, niiden täytyy olla sama mysteeri.
Matematiikan filosofiassa Penrose on — Gödelin tapaan — platonisti [ks. Cantor; Frege; Russell], ja pitää todellisuutta pohjimmiltaan matemaattisena (The Road to Reality, 2005). Tässä
em. Tegmark on samaa mieltä: ikuiset ja muuttumattomat matemaattiset rakenteet ovat ajan ja
avaruuden ’tuolla puolen’, ja aika — tai ajan kulku — ja siten myös muutos ovat illuusioita (Our
Mathematical Universe, 2014). Toisin kuin Seth Lloydin (s. 1960) teoriassa, jossa maailmankaikkeus on historiaa laskeva tietokone [ks. Turing], Tegmarkin ajattomassa MU hypoteesissa historia ’vain’ määritellään neliulotteisessa avaruusajassa. Julian Barbour (s. 1937) on ollut samoilla
linjoilla.
• Lloydin mukaan mustat aukot ovat parhaita mahdollisia ympäristöjä laskentaan, kuten jo
em. Bekenstein oli spekuloinut.
• Mm. Nick Bostrom (s. 1973) spekuloi mahdollisuudella, että elämme jonkin kehittyneen
sivilisaation luomassa simulaatiossa [ks. Descartes; vrt. Boltzmann].
• Matematiikan perimmäisyys elää myös kompleksisuusteorioissa [ks. Kolmogorov ja Chaitin].
Yksi tieteellisen realismin [ks. Popper] peruskysymyksiä on se, minkä suhteen ollaan realisti.
Maailman matemaattisuus on äärimuoto strukturaalista realismista [ks. Poincaré; Russell; Ed187 Classical
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dington], jonka mukaan olemassa on vain symmetriaperiaatteita [ks. Einstein] ja joitain perustavia fysiikan lakeja [ks. Dennett ja Millikan]. Maailmaa on selitetty myös eri tasoilla [ks. Sellars], ja
Hawking on tältä pohjalta kehittänyt — yhdessä Leonard Mlodinowin (s. 1954) kanssa — malliriippuvaista realismia (The Grand Design, 2010). Vaikka Sean Carroll (s. 1966) puhuu vastaavalla
logiikalla ’poeettisesta naturalismista’ (The Big Picture, 2013), hänkään ei usko esim. biologisen
sukupuolen [ks. Maynard Smith] olemassaoloon. Fyysikkojen ontologiat ovat siis eliminatiivisia
[ks. Minsky ja Pearl]. Niiden vastapainona on myös muunlaista — mutta yhä luonnontieteellisesti
perusteltua — ajattelua [ks. Carnap; Dennett ja Millikan].
• Karrikoiden, jos fyysikko uskoo alkeishiukkasiin, pöydän sijaan on olemassa ’pöytämäisesti
järjestäytyneitä hiukkasia’. Toisaalta ’maailma on näillä main pöytämäinen’ (engl. the world
is table-ish hereabouts), jos koko maailman kattava aaltofunktio on ainoa olemassa oleva
yksilöolio (ks. yllä).
Toisaalta esim. kaikissa elektroneissa yhdistyy tiettyjä ominaisuuksia [ks. Locke]; varauksen ja
massan [ks. Thomson] lisäksi myös spin [ks. Uhlenbeck ja Goudsmit]. Perinteisemmässä metafysiikassa filosofit olivat jo käsitelleet yksilöolioita, partikulaareja, pelkkinä ominaisuuskimppuina, ja alkeishiukkasten ajateltiin tukevan tällaista substanssit [ks. Aristoteles] kieltävää ajattelua. Sen sijaan Ian Hacking (s. 1936) korostaa mittausten merkitystä teorioiden kustannuksella
(Representing and Intervening, 1983). Entiteettirealismissa tärkeää on teoreettisten entiteettien
’manipulatiivinen menestys’ (”if you can spray them, then they are real”). Katodisädeputki [ks.
Hertz] osoitti, että elektroneja voi ’spreiata’. Yksi kysymys kuuluu, onko ominaisuuksilla muuta
metafyysistä taustaa kuin niiden kausaaliset vaikutukset.

10.23

Allan C. Wilson 1935 - 1991

Molekyylibiologi [ks. Crick ja Watson], DNA-ajoituksen pioneeri [ks. Pauling]. Molekyylikello
toimii parhaiten mitokondrioiden [ks. Calvin ja Mitchell] DNA:lla: neutraali mutaatiotaajuus on
korkea eikä rekombinaatiota [ks. Morgan] tapahdu, koska mitokondriot periytyvät vain äidiltä.
Lisäksi määrällisesti runsaampaa mtDNA:ta on tuman DNA:ta helpompi saada talteen vanhoista näytteistä. Lajien kehityksen lisäksi näillä menetelmillä on tutkittu ihmisen esihistoriallista
levittäytymistä maapallolla [ks. Childe; Cavalli-Sforza].
• Motoo Kimura (1924-1994) osoitti, että suuri osa molekyylitasolla nähtävästä evoluutiosta
on neutraalia [ks. Wright, Haldane ja Fisher], eikä siis vaikuta eliöiden fenotyyppiin, ilmiasuun (Evolutionary rate at the molecular level, 1968190 ; The Neutral Theory of Molecular
Evolution, 1982). Neutraali evoluutio ei kuitenkaan korvaa luonnonvalintaa [ks. Darwin].
Willi Hennig (1913-1976) oli korostanut objektiivisuuden tarvetta lajivertailussa (Grundzüge einer Theorie der phylogenetischen Systematik, 1950). Tämä kladistinen ajattelu levisi teoksen
englanninkielisen käännöksen levitessä 1966. 1970-luvulla David L. Hull (1935-2010) ja Michael
T. Ghiselin (s. 1939) esittivät omilla tahoillaan, että kuuluakseen samaan lajiin [ks. Wright, Fisher ja Haldane] organismeilla pitää olla yhteinen evoluutiohistoria. Näin moderni ontologinen
ajattelu voi olla yhtä aikaa sekä antiessentiaalista että antieliminatiivista [käsitteestä ’historical
kind’, ks. Dennett ja Millikan].
• Yhteisen historian mukana tulee toki yhteisiä piirteitäkin, mutta ne eivät yksinään määrittele lajia, ja voivat jopa johtaa harhaan. Esim. eliöiden luokitteluun [ks. Linné] on jouduttu
tekemään korjauksia, kun samanlainen ulkomuoto ei olekaan merkinnyt eliöiden geneettistä
sukulaisuutta [ks. Mill]. Todellisessa maailmassa (1) eliöillä on (erilaisista ekologisista lokeroista huolimatta) samanlaisia ongelmia ja (2) on olemassa vain rajoitettu määrä tapoja
ratkaista niitä [radikaalista kontingenssista, ks. Gould].
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Yhdessä Vincent Sarichin (1934-2012) kanssa Wilson osoitti ihmisen [ks. Leakeyt], simpanssin
ja gorillan [molemmista, ks. Goodall ja de Waal] yhteisen esi-isän löytyvän n. 5 miljoonan vuoden takaa (An immulological timescale for hominid evolution, 1967191 ). Mary-Claire Kingin (s.
1946) kanssa hän arvioi ihmisen ja simpanssin DNA:n olevan 98.5% yhtäläisen (Evolution at
two levels in humans and chimpanzees, 1975192 ). Alaotsikko Their macromolecules are so alike
that regulatory mutations may account for their biological differences osoitti, että he ymmärsivät
säätelygeenien merkityksen [ks. Monod ja Jacob; Berg ja Gurdon]. Myöhemmät tulokset osoittivat simpanssin olevan läheisempää sukua ihmiselle kuin gorillalle: ihminen on (ainakin melkein)
’kolmas simpanssi’.
• Vuonna 1963 Morris Goodman (1925-2010) oli täsmentänyt Nuttallin immunologiset tulokset [ks. Metšnikov ja Ehrlich] ja todennut, että nimenomaan ihminen, simpanssi ja gorilla
ovat toisilleen läheistä sukua.
• Nick Patterson (s. 1947) työtovereineen on esittänyt, että ihmisen ja simpanssin esi-isät
jatkoivat keskinäistä risteytymistä (”sex happens”, ks. alla) pitkään ennen lopullista eriytymistä (Genetic evidence for complex speciation of human and chimpanzees, 2006193 ).
• DNA:n samanlaisuus on hieman hämäävä tulos, kun tiedetään kahden satunnaisesti valitun
ihmisen geenien eroavan toisistaan jopa 6-7% [ks. myös Gould].
Rebecca L. Cann (s. 1951), Mark Stoneking (s. 1956) ja Wilson arvioivat mtDNA-näytteiden
perusteella yhteisen esiäidin, Afrikan Eevan, eläneen alle 200 000 vuotta sitten (Mitochondrial
DNA and human evolution, 1987194 ). Tulos tuki jo kehittymässä ollutta ajatusta Afrikasta ei vain
Homo-suvun kehtona (jota kukaan ei enää epäillyt), vaan myös nykyihmisen, Homo sapiensin,
kehtona; puhutaan Recent African Origin (RAO) –teoriasta. Se on korvannut Franz Weidenreichin (1873-1948) 1930-luvulla esittämän monialueteorian, jonka mukaan nykyihminen kehittyi
Homo erectuksesta yhtä aikaa eri puolella maapalloa.
• Nykyään on tyypillistä ajoittaa varhainen ihminen n. 300 000 vuoden päähän.
Jatkotutkimusta auttoi paleogenomiikka: joskus kuolleiden eliöiden DNA:ta säilyy analysointiin
riittäviä määriä hyvinkin pitkään. Russell Higuchi työtovereineen (Wilson mukana) raportoi
löydöstä artikkelissa DNA sequences from the quagga, an extinct member of the horse family
(1984195 ). Neandertalinihmisen geenejä sekvenssoineelle Svante Pääbolle (s. 1955) myönnettiin
vuoden 2022 lääketieteen Nobelin palkinto.
• Vaikka Jurassic Park (kirja 1990 ja elokuva 1993) on fiktiota, geeniteknologiaa voi käyttää
uhanalaisten lajien pelastamiseen [biodiversiteetistä, ks. Gibson ja MacArthur]. Beth A.
Shapiro (s. 1976) käsittelee asiaa teoksessa Life as We Made It (2021).
• Pääbo oli aloittanut Wilsonin ryhmässä tutkimalla sukupuuttoon kuolleiden nisäkkäiden
genomeja.
RAO-teoria on yhä voimissaan, vaikkakin pienin korjauksin. Alkuperäisessä muodossa vain Out
of Africa 3 –vaihe [ks. Leakeyt] on vaikuttanut nykyihmisen perimään. Siitä on kuitenkin löytynyt geenejä joita ei tällä mallilla voi selittää. Levitessään Afrikan ulkopuolelle esi-isämme omivatkin Out of Africa 1 & 2 –geenejä uusilla asuinalueillaan (”sex happens”, kuten eräs tutkija
ilmaisi asian). Esim. iltavirkkuisuus [ks. Kandel ja Tulving] on neandertalinihmisen geenin ASB1
vaikutusta.
• Stringerin [ks. Leakeyt] mukaan arkaaisia geenejä päätyi nykyihmiseen myös Afrikassa
ennen Out of Africa 3 –vaihetta, koska Afrikassa eli vielä varsin paljon muita ihmisrotuja
(”sex happens”, taas).
191 Science,
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• Neandertalinihmisen vaikutusta nykyihmiseen tutkivat mm. Michaell Dannemann ja Janet
Kelso artikkelissa The contribution of Neanderthals to phenotypic variation in modern
humans (2017196 ).
• Vuonna 2006 Katherine S. Pollard löysi ensimmäiset HAR (engl. human accelerated regions) geenialueet, jotka erottavat ihmistä lähisukulaisistamme (esim. What makes us human?, 2009197 ).
Vaikka väkivaltaakin esiintyi, ei ole tarpeen olettaa että nykyihminen olisi hävittänyt sukulaistaan kovinkaan kirjaimellisesti. Syrjäyttävä kilpailu eli Gausen periaate [ks. Elton] pätee, ja Igor
Zwir ja Coral del Val työtovereineen osoittivat, että nykyihmisellä oli kognitiivinen etulyöntiasema (Evolution of genetic networks for human creativity, 2022198 ). He paikansivat 267 tunnepohjaiseen reagoivuuteen, itsehillintään ja itsetietoisuuteen vaikuttavaa säätelygeeniä, jotka löytyvät
vain nykyihmiseltä.
• Leigh Van Valen (1935-2010) havaitsi että lajin historian pituuden sijaan sen sukupuuttoon
kuolemisen todennäköisyys riippui ekologiasta (A new evolutionary law, 1973199 ). Hän
kuvasi lajien välistä kilpailua Punaisen Kuningattaren hypoteesilla [ks. Boole; Maynard
Smith].
• Zwir et al. –tutkimuksessa oli mukana useita suomalaisia, mm. Mirka Hintsanen ja Liisa
Keltikangas-Järvinen [ks. Symons ja Buss]. Toisaalla on osoitettu, että vaikka neandertalinihminen esim. osasi käyttää tulta, sitä ei nykyihmisen tapaan osattu tehdä. Ja toisin
kuin nykyihmisellä, kauppa oli vähäistä: työkalut olivat korkeintaan tunnin kävelymatkan
päästä.
– William Goldingin (1911-1993, kirjallisuuden Nobelin palkinto 1983) neanderilaisten
ja nykyihmisten kohtaamisesta kertova The Inheritors ilmestyi 1955. Sen kirjallisia
arvoja ei hävitä edellisten kuvaaminen liiaksi ihmisestä poikkeaviksi.
RAO-teoriaa tukee eri ihmisryhmien geenien diversiteetti, joka radikaalisti suurempi Afrikassa kuin muualla, ja lisäksi laskee etäisyyden funktiona Afrikasta poispäin siirryttäessä. Kahden
Saharan eteläpuolisen afrikkalaisen ihmisryhmän välinen geneettinen etäisyys on suurempi kuin
esim. eurooppalaisten ja aasialaisten välinen etäisyys. Ilmiö selittyy pullonkaulalla: Afrikan ulkopuolinen väestö sai alkunsa pienestä Out of Africa 3 –migraatiosta, jonka diversiteetti väheni
vielä lisää sarjallisessa perustajavaikutuksessa [ks. Wright, Fisher ja Haldane]. Tästä on jäänyt
selvä jälki nykyihmisten diversiteetteihin [ks. Landes]. Ilmiön vuoksi ihmisten alkuperää voidaan
tutkia esim. AIM (engl. ancestry-informative marker) –menetelmillä.
• AIM-menetelmät tuottavat samat kategoriat kuin esitieteelliset rotujaottelut [ks. Blumenbach], kuten Noah A. Rosenberg työtovereineen osoitti artikkelissa Genetic Structure of
Human Populations (2002200 ). Rodun sijaan puhutaan kliineistä [ks. Gould], jotta ilmiöön
ei sekoittuisi essentialismia.

10.24

Luigi Luca Cavalli-Sforza 1922 - 2018

Populaatiogeneetikko [ks. Wright, Fisher ja Haldane], joka tutki maatalouden ja indoeurooppalaisten (IE) kielten leviämistä Euroopassa [molemmista, ks. Childe] sekä kulttuurievoluutiota ja
kulttuurin ja geenien koevoluutiota [molemmista, ks. Tylor, Tarde ja Baldwin]. Asiaan liittyy
tiedonsosiologia [ks. Merton] ja sosiaalinen oppiminen [ks. Milgram].
• Ekologiassa [ks. Elton] koevoluutiolla tarkoitetaan eri lajien sopeutumista toistensa kanssa
elämiseen [ks. Camerarius ja Hales; Spencer ja Galton]. Kulttuurin ja geenien tapauksessa
196 American

Journal of Human Genetics, 101, 578-589 2017
American, 300, 44-49, 2009
198 Molecular Psychiatry, 27, 354–376, 2021
199 Evolutionary Theory, 1, 1–30, 1973
200 Science, 298, 2381–2385, 2002
197 Scientific
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puhutaan biokulttuurisesta evoluutiosta ja ’kaksoisperimän teoriasta’ (engl. dual inheritance theory, DIT).
• 1960-luvulla Torsten Hägerstrand (1916-2004) tutki innovaatioiden kulttuurista diffuusiota
Monte Carlo –menetelmällä [ks. von Neumann]. Myös rajattua eksponentiaalista kasvua
[ks. Comte], johon liittyy kasvavien panostusten vähenevä voima [aleneva rajatuotto, ks.
Malthus ja Ricardo], on käytetty diffuusion tutkimuksessa.
– Hägerstrand pohjusti myös menetelmiä, jotka auttoivat Roger F. Tomlinsonia (19332014) luomaan ensimmäisen paikkatietojärjestelmän (GIS) vuonna 1963 (A Geographic Information System for regional planning, 1968201 ).
Maanviljely saapui Eurooppaan uusien ihmisten mukana [ks. Childe]. Klassinen tutkimus maanviljelijöiden geeneistä on Cavalli-Sforzan yhdessä Albert J. Ammermanin (s. 1942) kanssa kirjoittama Measuring the rate of spread of early farming in Europe (1971202 ). He simuloivat maatalouden ’etenemisaaltoja’ [engl. wave of advance, ks. Wright, Fisher ja Haldane] artikkelissa Population model for the diffusion of early farming in Europe (1973203 ). Tässä on kyse ’hivuttautuvasta’
deemisestä diffuusiosta, ei varsinaisesta pitkien matkojen migraatiosta. Uusia paikkoja lähdettiin kuitenkin usein etsimään (pieninä ryhminä) ennen kuin paikallisten olojen huononeminen
pakotti siihen [’Malthusian pull’, ks. Malthus ja Ricardo].
• Barbara Bramantin työryhmän tutkimukset tukivat maanviljelijöiden migraatiota Eurooppaan (Genetic discontinuity between local hunter-gatherers and central Europe’s first farmers, 2009204 ).
• Tjeerd H. van Andel (1923-2010) ja Curtis N. Runnels (s. 1950) täydensivät diffuusioteoriaa
’hyppivällä’ (engl. leapfrog) mallilla (The earliest farmers in Europe, 1995205 ).
– Asiaan liittyy nk. Lévy-prosessi [ks. Simon ja Arrow].
Cavalli-Sforzan ryhmä esitti myös, että geneettinen diversiteetti vähenee spatiaalisesti laajenevan
populaation eturintamassa (Mutations arising in the wave front of an expanding population,
2003206 ).
IE-kielten on arveltu saapuneen Eurooppaan joko pronssin [ks. Childe] tai (aikaisemman) maanviljelyn [ks. Renfrew ja Knight] mukana. Cavalli-Sforzan kaksivaiheisessa mallissa Anatoliassa
n. 7000 eaa. vaikuttanut IE-kielen vanha muoto (1) saapui maanviljelyn mukana KaakkoisEurooppaan ja (2) synnytti uusia kulttuureja Etelä-Venäjälle, mistä kieli (3) saapui uudessa
muodossa ja laajemmin Eurooppaan myöhempien migraatioiden mukana.
• Remco R. Bouckaert työtovereineen sijoitti indoeurooppalaisen kantakielen (engl. ProtoIndo-European, PIE) Anatoliaan ajalle 7500-6000 eaa. (Mapping the origins and expansion
of the Indo-European language family, 2012207 ).
Heikosti tai ainakin ennustettavasti vaihtelevassa ympäristössä käyttäytymisen ohjaukseen voi
riittää geneettinen fenotyypin plastisuus. Radikaalisti vaihteleva ympäristö vaatii yksilökohtaista oppimista [ks. Watson; Gibson ja MacArthur]. Sosiaalinen oppiminen on erityisen palkitsevaa
silloin, kun ympäristö on näiden ääripäiden väliltä [ks. Drake]. Ihmisen lajikehityksessä varhainen sosiaalinen oppiminen oli vertikaalista, vanhemmilta lapsille, ja näin on yhä varhaisessa
yksilönkehityksessä. Horisontaalisen tiedonsiirron selittämiseksi alkoi kulttuurievolutiivisten [ks.
Mandeville; Darwin; Tylor, Tarde ja Baldwin] mallien kehittely.
• Alan R. Rogers (s. 1950) mallinsi, että imitaatio muuttuvassa ympäristössä voi olla ongelmallista (Does biology constrain culture?, 1988208 ).
201 teoksessa

G.A. Stewart (toim.), Land Evaluation (Papers of a CSIRO Symposium), 1968
6, 674-688, 1971
203 teoksessa C. Renfrew (toim.), Explanation of Culture Change; Models In Prehistory, 1973
204 Science, 326, 137-140, 2009
205 Antiquity, 69, 481-500, 1995
206 Proceedings of the National Academy of Sciences (USA), 101, 975-979, 2003
207 Science, 337, 957-960, 2012
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Jo 1950-luvulla Rapoport oli ehdottanut populaatiomatematiikan soveltamista kulttuurin tutkimukseen [ks. Wright, Fisher ja Haldane]. Donald T. Campbell (1916-1996) tarttui aiheeseen
artikkelissa Variation and selective retention in sociocultural evolution (1965209 ). Myös CavalliSforza osallistui projektiin — yhdessä Marcus W. Feldmanin (s. 1942) kanssa — artikkelilla
Models for cultural inheritance, I: Group mean and within group variation (1973210 ). Toisin kuin
Campbell, Cavalli-Sforza korosti kulttuuristen variaatioiden tarkoituksellista luomista.
• Campbell otti biologisen analogian kirjaimellisesti eli piti kulttuurisia ’mutaatioita’ sokeina
[meemeistä, ks. Dawkins; Dennett ja Millikan].
Campbell oli myös yhtenä tekijänä Marshall H. Segallin (s. 1930) artikkelissa Cultural differences in the perception of geometric illusions (1963211 ). Kulttuuripsykologiassa [engl. crosscultural psychology, ks. Boas ja Landtman] korostetaan kulttuurin merkitystä psykologialle, ja
tässä tapauksessa tarkasteltiin havaintopsykologiaa. Esim. Brent Berlin (s. 1936) ja Paul Kay
osoittivat, että eri kulttuurien väriterminologioissa on eroja (Basic Color Terms: Their Universality and Evolution, 1969). Toisaalta he osoittivat myös, että punaisen värin merkitys on aina
korostunut [ks. myös Renfrew ja Knight]. Tutkijat, myös Berlin, osoittivat että kulttuuri ei vaikuta esim. siihen miten biologista luontoa luokitellaan [ks. Drake]. Tämä siitä huolimatta että
kielten sanavarastot toki huomioivat ympäristön, esim. sademetsän ja jääaavikon, eroja.
• Sademetsissä elävien luonnonkansojen stereonäkö [ks. Wheatstone] kehittyy eri tavalla kuin
avoimempiin maisemiin tottuneilla ihmisillä, ja tämä vaikuttaa esim. Segallin tutkimiin
ilmiöihin. Tällainen kulttuurin ja psykologian yhdistäminen ei ole yhtä radikaalia kuin
kansainpsykologia [ks. Herder ja Humboldt] tai edes sen maltillisemmat modernit versiot
[ks. Huntington ja Fukuyama].
– Ihminen muistaa osoitteensa, koska aivot ovat konfiguroituneet tämän tiedon vaatimalla tavalla. Vanhasta muistijäljestä ei helposti pääse eroon vaikka muuttaisi. Samalla tavalla opituista tavoista ei pääse helposti eroon. Tästä huolimatta kulttuurisia
tapoja ylläpidetään instituutioilla ja arvoilla.
• Jos kielessä on vain kaksi väritermiä, ne ovat musta ja valkea; ensimmäinen lisäväri on
punainen. Vaikka tämän jälkeen syntyy enemmän vaihtelua, siinäkin on nähty tietynlaista
rakennetta. Uudempia havaintoja on punaisen värin vaikutus suoritukseen kilpailullisessa tilanteessa (R.A. Hill & R.A. Barton, Red enhances human performance in contests,
2005212 ).
– On myös ehdotettu, että kehityksen taustalla on värien kirkkausasteet (R. E. MacLaury, From brightness to hue. An explanatory model of colorcategory evolution, 1992213 );
huomaa myös sanojen punainen ja loistava käyttö sanan kauneus juurena [ks. Plotinos].
• Eskimoiden [ks. Haitham ja Biruni] laajasta lumi-sanastosta ei ole todisteita, mutta saamessa tästä on viitteitä214 . Tosin maailman, ja siten arkielämän tarpeiden, muuttuessa
nämä sanat ovat unohtumassa. Tämä ei poista saamelaisuutta saamelaisista, mikä on äärimmilleen viedyn kulttuuripsykologian sanoma.
– Jos kielessä on ympäristön ja siihen liittyvien elinkeinojen sanelemia termejä, niistä
jää kielenvaihdossa uusien tulokkaiden kieleen tunnistettava substraatti.
Seuraava vaihe oli tutkia kulttuurin ja geenien suhdetta. Evoluutio on luonut ihmismielen ja
ihminen on omalla käytöksellään vaikuttanut evoluutiopaineisiin. Nämä tekijät ovat vaikuttaneet
myös yhdessä, koevolutiivisesti.

209 teoksessa H. R. Barringer, G.I. Blanksten ja R.W. Mack (toim.), Social Change in Developing Areas, 19-49,
1965
210 Theoretical Population Biology, 4, 42-55, 1973
211 Science, 139, 769-71, 1963
212 Nature, 435, 293, 2005
213 Current Anthropology, 33, 137-186, 1992
214 Vassnes (2017)
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Estetiikkaa oli jo selitetty biologialla [ks. Hume; Burke; Darwin; Simmel]. Teoksessa The Experience of Landscape (1975) Jay Appleton (1919-2015) osoitti, että ihmistä miellyttävät mahdollisuuksia ja suojaa tarjoavat maisemat (engl. prospect-refuge theory). Etenkin Gordon H. Orians
(s. 1932) jatkoi tämän savanniteorian kehittämistä (Habitat selection: General theory and applications to human behavior, 1980215 ). Myös parinvalinnan [ks. Westermarck] markkina-arvoteoriaan
[ks. Kinsey] liittyy universaaleja ulkonäkökriteerejä [ks. Symons ja Buss].
• Itä-Afrikan savannien tarjoama mosaiikkimaisema [ks. Gibson ja MacArthur] juontui alueen geofysiikasta [ks. Morgan ja McKenzie].
• Orians on koonnut tuloksia teokseen Snakes, Sunrises, and Shakespeare: How Evolution
Shapes Our Loves And Fears (2014). Aihetta ovat tutkineet myös mm. John H. Falk (s.
1948) ja John D. Balling (Evolutionary influence on human landscape preference, 2010216 ).
• Vaikka savanniteoria näkyy (ainakin perinteisessä) kuvataiteessa ja esim. sisustusarkkitehtuurissa [ks. Dutton ja Boyd], neuroestetiikka tutkii myös modernin taiteen vaikuttavuutta.
Toisaalta Baldwinin vaikutus [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin] kuvaa oppimisen ja kulttuurin vaikutusta biologiaan. Aikuisten ihmisten (vaihteleva) maidonsietokyky [ks. Ötzi] perustuu maatalouden [ks. Boas ja Landtman; Childe; Renfrew ja Knight] vuosituhansien aikana luomiin geneettisiin adaptaatioihin, kuten esim. Frederick J. Simoons (s. 1922) todisteli artikkelissa Primary adult
lactose intolerance and the milking habit (1969217 ). Ruoanlaitto on vaikuttanut ihmisen ruoansulatuselimistöön [ks. Leakeyt]. Baldwinin vaikutuksella selitetään myös kielen evoluutiota [ks.
Maynard Smith; Jackendoff ja Pinker; koneoppimisesta, ks. Minsky ja Pearl]. On myös esitetty,
että ihmiskunta olisi domestikoinut itsensä yhteistyölle otolliseksi [ks. Aristoteles; Blumenbach]
väkivaltaisia yksilöitä tappamalla [ks. Darwin; Goodall ja de Waal].
• Laktoositoleranssin kaltainen nuori adaptaatio on mahdollinen vain siksi, että se perustuu
yhden geenin mutaatioon, joka voi lisäksi olla eri paikoissa perimää. Monimutkaisemmat
kognitiiviset adaptaatiot vaativat paljon enemmän.
• Andrew G. Sherratt (1946-2006) viittasi eläinten maidon, villan ja esim. lihasvoiman hyödyntämiseen sekundaarisen tuotannon vallankumouksena (Plough and pastoralism: aspects
of the secondary products revolution, 1981218 ).
• Muiden ravinteiden lisäksi maitotuotteet tarjoavat nykyään niihin [auringonvalon vähyyden
vuoksi, ks. Leakeyt] lisättyä D-vitamiinia [ks. Pasteur ja Koch; Loewi].
Cavalli-Sforzan ja Feldmanin artikkeli Cultural and biological evolutionary processes, selection
for a trait under complex transmission (1976219 ) sekä teos Cultural Transmission and Evolution
(1981) käsittelivät kulttuurin evoluutiota. He kiinnittivät huomiota siihen, että puhtaan kulttuurievoluution lisäksi vanhemmalta lapselle välittyvä kulttuuri edistää jälkimmäisen biologista
kelpoisuutta yhteisössään. Voidaan puhua geenien ja kulttuurin koevoluutiosta. Cavalli-Sforzain
ja Feldmanin ajatusta ’kulttuurisesta sukulaisuudesta’ tutki Paul D. Allison (Cultural relatedness
under oblique and horizontal transmission rules, 1992220 ).
• Em. kielen evoluutio on nimenomaan koevoluutiota.
• Koevoluutioon liitettiin pian ryhmävalinta [ks. Boyd ja Richerson], vaikka Cavalli-Sforzan
ja Feldmanin ideat mahdollistavat myös perinteisemmän asian käsittelyn [ks. Trivers].
Cavalli-Sforza ja Feldman totesivat, että kulttuurisen muutoksen nopeus ja monimuotoisuus eivät takaa kehityksen adaptiivisuutta samalla tavalla kuin biologinen evoluutio tai vanhempien
ja lasten yhteiset geenit vertikaalisessa oppimisessa [ks. Maynard Smith]. Sama ajatus liittyy
215 teoksessa
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and Behavior, 42, 479-493, 2010
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myös meemeihin. Horisontaalisen tiedonsiirron [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; Piaget] ja toiston,
redundanssin ja monistamisen [ks. Piaget] merkitys kulttuurievoluutiossa hyväksyttiin. Koska
uskomukset [ks. Hume] ovat enemmän tai vähemmän ’timmejä’ (engl. tight) levinneisyyden ja
varmuusasteen perusteella, syntyy ideoiden markkinat [ks. Galileo; Peirce; James; Tylor, Tarde
ja Baldwin; Merton; Landes; Sperber ja Boyer]. Niihin voi liittyä myös tietoista toimintaa [ks.
Schumpeter ja Hayek].
• Yleensä kulttuuriselle ilmiölle altistutaan useammin kuin kerran (toisto) useammasta kuin
vain yhdestä lähteestä (redundanssi), ja sitä välitetään useammalle kuin yhdelle ihmiselle (monistaminen, engl. proliferation). Kognitiivinen ja motivationaalinen kiinnostavuus,
relevanttius, on tärkeää [ks. Sperber ja Boyer].
• Termi ideoiden markkinat tulee Michael Polanyilta [ks. Simon ja Arrow].
Kopioimisen lisäksi kulttuurin välittymisen teorioiden tulisi huomioida yksilöiden aktiivinen valinta, johon kulttuuriset innovaattorit vaikuttavat (mahdollisesti) asiallisesti pätevällä ja kompetenssia osoittavalla (tai muuten uskottavaksi koetulla) argumentoinnilla [ks. Sperber ja Boyer].
Makrososiologiset evoluutioteoriat [ks. Spencer ja Galton] korostavat kausaalisia mekanismeja ja
kulttuurin luomista, ihmisen (muita) eläimiä vahvempaa toimijuutta [vrt. Watson]. Gerhard E.
Lenski (1924-2015) hyödynsi Whiten [ks. Lévi-Strauss] teknologian merkitystä korostavia oppeja, ja Robert L. Carneiro (1927-2020) löysi pelastamisen arvoista teoriaa Spencerin tuotannosta.
Ekologiaa ja väestötiedettä [molemmista, ks. Elton] korostaneen Marvin Harrisin (1927-2001)
kulttuurimaterialismi hyödynsi metodologista individualismia [ks. Mill; Weber; Elias; Simon ja
Arrow], vaikka oli marxilainen teoria [toimijapohjaisesta mallinnuksesta, ks. Schelling ja Lewis].
• Lenskin teoksia ovat mm. Power and Privilege (1966), Patrick D. Nolanin (s. 1947) kanssa
kirjoitettu Human Societies (1970) ja Ecological-Evolutionary Theory (2005).
• Carneiron varhainen artikkeli oli Scale analysis as an instrument for the study of cultural
evolution (1962221 ). Tunnettu on etenkin A theory of the origin of the state (1970222 ).
• Harrisin teoksia ovat mm. The Rise of Anthropological Theory (1968) ja Cultural Materialism (1979).
Robert N. Bellah (1927-2013) ja Anthony F. Wallace (1923-2015) tutkivat uskontojen [ks. Ötzi;
Hammurabi; Laozi ja Gautama] evoluutiota [ks. Lévi-Strauss] samantyyppisellä logiikalla. William H. McNeill (1917-2016) kuvasi kaupungistumisen [ks. Milgram; Wolf ja Florida] merkitystä
tässä kehityksessä (The Rise of the West, 1963).
Uudessa arkeologiassa [ks. Renfrew ja Knight] kritisoitiin jo perinteisiä tapoja selittää kulttuurin
muutosta, eli (1) kohdealueen asukkaat täysin korvaavaa ihmisten migraatiota, (2) pelkän kulttuurin diffuusiota ja (3) päämäärähakuisia evolutiivisia teorioita. Tarvitaan laajempaa kulttuuriprosessien, esim. kaupan, ymmärtämistä. Toisaalta se että perinteiset mekanismit eivät selitä
kaikkea ei tarkoita, etteivätkö ne selittäisi mitään. Deemisen diffuusion käsite on esimerkki tavasta rikastuttaa migraation käsitettä. Vaikka maatalouden anatolialainen versio levisi Euroopassa
migraation mukana, myöhemmät pyörä [ks. Ötzi] ja aura [ks. Hammurabi] levisivät kulttuurisen
diffuusion avulla223 . Ja vaikka pluralismin mukaan kulttuurit voivat olla vain erilaisia, niihin voi
liittää myös edistyksen: ei esim. ole kommunistista tai kiinalaista luonnontiedettä [vrt. Spengler
ja Toynbee].
• Darwinilaisten tutkijoiden [ks. Boyd ja Richerson] kritiikistä huolimatta makrososiologiset
teoriat eivät ole päämäärähakuisia; kehityksen trendit osoittavat vain että historia ei ole
radikaalisti kontingenttia [ks. Carr]. Uudempi evolutiivinen materialismi jatkaa makrososiologisten — myös uskontoa käsittelevien — teorioiden kehittämistä [ks. Sanderson].
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Taloushistorioitsija, jolle ”kulttuurilla on väliä” [ks. Weber; Sen; Huntington ja Fukuyama]. Ympäristödeterminismi [ks. Polybios; Varenius; Montesquieu] oli jo korvautumassa biologista ja
kulttuurista antropologiaa yhdistävällä kulttuuriekologialla [ks. Lévi-Strauss]. Landesin teokset
teollistumisen (The Unbound Prometheus, 1969) ja mm. ajan mittauksen (Revolution In Time, 1983, 2000) historiasta laajenivat modernisoitumisen [ks. Weber] historiaksi The Wealth and
Poverty of Nations (1998).
• Lewis Mumford (1895-1990) oli korostanut kellon merkitystä modernisoitumisessa (Technics and Civilization, 1934).
• Walt W. Rostow (1916-2003) kirjoitti teoksen Taloudellisen kasvun vaiheet (The Stages of
Economic Growth, 1960) alaotsikolla A Non-Communist Manifesto.
• Hyvinvointi perustuu — ainakin vielä [ks. Giddens] — työntekoon, tuotantoon [ks. Malthus ja Ricardo]. Landesin mielestä ihmiskunnan tulee elää työtä tehdäkseen, ja saavuttaa
onnellisuus tämän sivutuotteena [ks. Torvalds]. Tyypillisempää on kuitenkin tehdä työtä
elääkseen, ja elää ollakseen onnellinen [ks. Fisher ja Keynes].
– Taloustieteessä ja sosiologiassa toiminnan ennakoimattomat lopputulemat ovat tuttuja [ks. Mandeville; Smith; Marx; Weber].
Taloushistorian kehitykseen on vaikuttanut maantieteellisiä, kulttuurisia ja institutionalisia tekijöitä. Maantieteen piiriin voidaan laskea myös uutena asiana esiin tullut etninen diversiteetti
[ks. Wilson]. Eri tekijät ovat vaikuttaneet eri aikoina eri tavoin, ja tutkimuksen tavoitteista riippuen niitä voi painottaa eri tavoin. Esim. Joel Mokyr (s. 1946) korostaa vahvemmin kulttuuria ja
Oded Galor (s. 1953) maantiedettä ja väestön diversiteettiä. Christian Welzel (s. 1964) asemoituu näiden väliin. Vaclav Smilin (s. 1943) tutkimalla energian tuotannolla ja käytöllä on myös
pitkä historia [ks. Lévi-Strauss; Cavalli-Sforza].
• Vaikka kulttuuria voi selittää makrososiologisesti [ks. Cavalli-Sforza; Sanderson], riippuu
kustakin yksittäisestä tutkimuksesta kuinka syvälle reduktiossa on hyödyllistä mennä [ks.
myös Huntington ja Fukuyama]. Tähän liittyy käsite tutkimuksen syvyystaso [ks. Hintikka].
Jo valistusajalla epäiltiin, että maantieteellä voi olla epäsuoria vaikutuksia esim. kilpailun syntymiseen [ks. Hume]. Teoksessa Tykit, taudit ja teräs (Guns, Germs and Steel, 1997) Jared Diamond
(s. 1937) selitti Euraasian vaurautta biodiversiteetillä [ks. Gibson ja MacArthur] ja viljakasvien
leviämisellä itä-länsi –suunnassa [ilmastovyöhykkeistä, ks. Wegener ja Holmes]. Alla kuvatussa
Wenzelin teoriassa maantieteellisellä ’vesiautonomialla’ on ollut historiallista merkitystä. Lisäksi
taudeillakin on merkitystä; Corey L. Fincher ja Randy Thornhill (s. 1944) esittivät, että ympäristön korkeasta patogeenisuudesta johtuva kanssakäymisen väheneminen (jopa eristyminen)
kollektivisoi kulttuureja (The Parasite-Stress Theory of Values and Sociality, 2014). Teoksessa
Unified Growth Theory (2011) Galor toi etnisyyden [ks. Westermarck; Lewin ja Heider; Becker]
mukaan: liian korkeana etninen diversiteetti tuottaa sosiaalista kitkaa [ks. Blumenbach] ja liian
matalana vähentää innovaatioita [dynaamisesta tiheydestä, ks. Durkheim].
• Kollektiivisessa yhteisössä turvallisuuden tunne estää luottamuksen kulttuurin synnyn [ks.
Kahneman ja Thaler].
• Esim. kolonialismin [ks. Rochau ja Renan] viivoittimella vedetyt rajat Afrikassa tuottavat
ongelmallista etnistä diversiteettiä.
Elintasoa kohottavan talouskasvun [ks. Malthus ja Ricardo; Marshall] taustalla olevaa modernia
väestöllistä muuntumista [ks. Elton; Borlaug; Becker] Galor selittää kulttuurin aiheuttamalla
geenimuutoksella [ks. Boyd ja Richerson]. Welzel korostaa yksinkertaisempaa adaptiivista eli
ympäristön mukaista käyttäytymistä [ks. Daly ja Wilson]. Perustarpeiden tullessa tyydytetyksi
kykyihin panostamisesta tulee palkitsevampaa kuin lisääntymisen maksimoinnista [utiliteetista,
ks. Bernoulli ja Bayes]. Teoksessa Freedom Rising (2013) esitetty teoria laajenee koskemaan
emansipatorisia arvoja eli valinnan vapautta ja mahdollisuuksien tasa-arvoa [ks. Bayle; Mill;
Simmel; Maslow; Rawls].
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• Welzel kehittää Ronald F. Inglehartin (1934-2021) sosiologista postmaterialismia, joka tukeutuu tarvehierarkian [ks. Maslow] korkeampien tasojen kehittämiseen vaurastuvassa yhteiskunnassa (The Silent Revolution, 1977).
Welzelille (1) vapaudet eli toimintaresurssit luovat utiliteettia, joka luo (2) kulttuurisia emansipatorisia arvoja, jotka (3) vaikuttavat kansalaisoikeuksien (civic entitlements) syntyyn. Jälkimmäiset ovat vapauksien institutionaalisia takeita. Käynnistyessään tämä sykli (1) voimaannuttaa
tukemalla ihmisten sisäistä motivaatiota ja luovuutta [ks. Maslow; Sen] ja (2) mahdollistaa demokratian [ks. North]. Toisaalta toimintaresurssien puute estää emansipatoristen arvojen synnyn,
ja tämä selittää stabiileja autoritarisia maita. Teoria selittää myös miksi pelkkä (utiliteeton)
instituutioiden kopiointi varakkaasta maasta köyhään ei tuota sen paremmin vaurautta kuin
demokratiaakaan [ks. Rochau ja Renan; Buchanan].
• Welzel rajaa demokratian instituutiotasolle, jolloin siihen itseensä ei pidä liittää kulttuurisia
tekijöitä.
• Jossain määrin institutionaaliset oikeudet voivat vaikuttaa myös suoraan arvojen omaksumiseen. Utiliteetteihin verrattuna tämä väylä on kuitenkin heikompi.
– Hazel Rose Markusin (s. 1949) ja Alana Connerin kulttuurisykliteoria erottaa (1) yksilöt ajatuksineen ja tunteineen, (2) yksilöiden jokapäiväiset toimintamallit, (3) instituutiot kuten koulutus, laki ja media, ja (4) arvot (Clash!, 2013).
Welzelin mukaan biologinen ja kulttuurinen evoluutio on suosinut ihmisen vapauksia hyödyntäviä kykyjä, jotka kytkevät lajin tiukemmin todellisuuteen: subjektiiviset arvot seuraavat muuttuvia objektiivisia utiliteetteja. Tällä voidaan selittää mm. arvojen ikäjakaumaa [ks. Merton].
Toimintaresurssit ovat materiaalisia (teknologia), kognitiivisia (tiedot ja taidot) sekä ihmisiä yhdistäviä [ks. Durkheim]. Individualismi [ks. Simmel] on tässä prososiaalista [ks. Sokrates]. (1)
Resurssien kyky luoda utiliteettia kasvaa niistä nauttivien ihmisten määrän mukana [engl. joint
utility, ks. Hume]. (2) Vastaavasti laajasti jaetut arvot vaikuttavat henkilökohtaisia arvoja tehokkaammin. Tämä mahdollistaa mm. yhteiskunnallisten liikkeiden synnyn [ks. Blumenbach; Mill;
North]; kansalaisyhteiskunnalla on väliä. Näin ihmisen voimaannuttaminen on Welzelille sekä
sosioekonominen että sosiokulttuurinen prosessi.
• Welzel kutsuu teoriansa perustaa ’vapauksien utiliteettitikkaiksi’ (utility ladder of freedoms).
• Tehokkaita yhteiskunnallisia liikkeitä ylläpitävät hyvin koulutetut ja suhteellisen varakkaat ihmiset juuri emansipatoristen arvojensa innoittamina. Niiden pysyvämpiä muotoja
edustavat kansalaisjärjestöt (engl. non-governmental organization, NGO).
– Esim. geenimuunneltua ruokaa vastustavana kansalaisjärjestöt voivat olla myös taantumuksellisia [ks. Berg ja Gurdon; Bhagwati]. Edistykseen liittyy sekä oikeita että
näennäisiä ongelmia [ks. Mill].
James Bessen (s. 1958) on osittain samoilla linjoilla kuin Wenzel. Teoksessa Learning by Doing
(2015) hän korostaa (1) yhteiskunnan avoimuutta eliitin ulkopuolisten tahojen, myös esim. nuorten naisten, vähemmistöjen ja maahanmuuttajajien, vaurastumiselle ja (2) teknologisten innovaatioiden riippuvuutta näiden ryhmien tietotaidosta. Bessenin teknisen tiedon elinkaari (engl.
life cycle of technical knowledge) eli keksintöjen hidas kypsyttäminen innovaatioiksi [ks. Marx]
suosii lisäksi (3) yhteiskuntaa joka kykenee tukemaan kulloinkin tarvittavia muutoksia.
• Kehitysvaiheessa oleva teknologia ei tue standardeja eikä siten myöskään tietotaidon kodifiointia. Tämä on kriittisin työssä oppimisen vaihe, jossa esim. käyttäjäinnovaatiot ovat
erityisen tärkeitä [ks. Torvalds]. Vaurautta levittävät laajemmin vasta tehokas [työn ulkopuolinen ja hyvin optimoitu, vrt. Wolf ja Florida] koulutus ja sen avulla kehittyvät työmarkkinat [ks. Marshall; Schumpeter ja Hayek; Merton].
Landesin mukaan maantiede tai historialliset sattumat eivät pitkällä aikavälillä selitä valtioiden
välisiä eroja. Talouskasvuun vaikuttaa teknologinen kehitys [ks. Solow], johon puolestaan vaikuttavat (muut) kulttuuriset tekijät. Maantieteestä poiketen kulttuuri voi muuttua. Uudet ajatukset ja taloudelliset, yhteiskunnalliset ja poliittiset instituutiot [ks. North] auttavat tulkitsemaan
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perinnettäkin uudella tavalla. Vastaavasti esim. Mokyr korostaa vapaita ideoiden markkinoita
[ks. Cavalli-Sforza; Sperber ja Boyer], mukaan lukien edistyksen mahdollisuuteen luottaminen,
ja propositionaalisen tiedon (tieteen) ja preskriptiivisen tiedon (käden taitojen) vuorovaikutusta (A Culture of Growth, 2016). Vuonna 1994 hän oli lanseerannut käsitteen ’Cardwellin laki’
kuvaamaan vajavaisesta poliittisesta kilpailusta [ks. North] seuraavaa teknologian taantumista.
Idea tulee Donald S. L. Cardwellilta (1919-1998).
• Vuosina 1950-1990 Japanissa elettiin nopean kasvun, ’talousihmeen’, aikaa. Siitä ottivat
mallia ’Aasian tiikerit’ eli Hongkong, Singapore, Taiwan ja Etelä-Korea 1960-luvulla ja
Kiina 1980-luvulla [ks. Bhagwati].
• Esim. köyhä Venäjä on luonnonvaroiltaan rikas valtio ja rikas Japani luonnonvaroiltaan
köyhä valtio.
Landesin varhainen artikkeli, French entrepreneurship and industrial growth in the nineteenth
century (1949224 ) käsitteli vuosisataisen keskitetyn hallintokulttuurin seurauksia. Modernin liikeyrityksen syntyessä Yhdysvalloissa ja Saksassa [ks. Brunel] valtiovallan tukeen tottuneet ranskalaiset perheyritykset eivät osanneet laajentaa perheen sisällä vaikuttanutta luottamusta ulkopuolisiin. Loppujen lopuksi Ranskan valtio joutui tukemaan maan teollistumista runsaskätisesti.
Ranskan laaja valtiollinen byrokratia [ks. Mill] on näkyvissä myös Euroopan unionin rakenteissa
ja toiminnassa [ks. Habermas].
• Ympäri maailmaa tunnetun kansanviisauden mukaan kekseliäs ja ahkera mies aloittaa liiketoiminnan, tämän poika on huoleton ja jo pojanpoika menee vararikkoon. Euroopassa,
jossa perimysoikeus suosi yhtä lasta, tyypillisesti vanhinta poikaa, ongelma oli joko lahjakkuuden puutteessa tai perityn vaurauden tuottamassa velttoudessa. Se että vielä Keynes
toisteli viisautta osoittaa, miten hitaasti eurooppalaisetkin perheyritykset modernisoituivat. Kiinasta [jossa ongelmaksi nousi perinnön pilkkominen; ks. Weber] poiketen Japanissa
kehitys johti samantapaiseen perimysjärjestykseen kuin Euroopassa.
• William Baumol (1922-2017) korosti yrittäjien henkilökohtaisen panoksen [ks. Schumpeter
ja Hayek] merkitystä (The Microtheory of Innovative Entrepreneurship, 2010). Kasvua pitää
tutkia — makrotason lisäksi — myös mikrotasolla.
– Toisaalta merkittävät yrittäjät voivat olla keitä tahansa eli he ovat aina ’korvattavissa’.
Landes selitti teollista vallankumousta [ks. Black ja Watt] pohjoisen ja keskisen Euroopan kulttuurisella ja taloudellisella vapaudella, joka mahdollisti suhteellisen laajan lukutaidon [ks. Comenius] ja yritteliäisyyden [ks. Weber; North] ja suhtautui avarakatseisesti vieraisiin ihmisiin ja
uusiin ajatuksiin [ks. Merton; Wolf ja Florida]. Tilanne oli toinen sekä eteläisessä Euroopassa (ja
siten myös Etelä-Amerikassa) että muualla maailmassa. Kiinassa, jonne ei kehittynyt tietämystä
synnyttäviä tai edes säilyttäviä instituutioita, oppineet löysivät oman kulttuurinsa aarteet aina
uudestaan, unohtaakseen ne saman tien. Uuskungfutselaisuudella [ks. Ghazali ja Zhu Xi] oli tässä merkityksestä [ks. Weber]. Islamilaisessa maailmassa uskonto [ks. Ghazali ja Zhu Xi] esti mm.
painokoneiden leviämisen [ks. Ibn Khaldun; Montesquieu]. Samaten esim. Intian kastilaitos [ks.
Laozi ja Gautama; Fleming] haittaa maan taloutta [ks. Borlaug].
• William H. Durhamin (s. 1949) käsite TRIM (engl. Transmission Isolating Mechanism)
pyrkii selittämään ryhmien välisen kulttuurisen diffuusion vaihtelevuutta; jotkut kulttuurit
ovat avoimempia kuin toiset (Advances in evolutionary culture theory, 1990225 ).
– Organisaatiotutkimuksessa tunnetaan NIH-ilmiö (engl. not invented here). Tällaisessa
antisuunnittelumallissa kyse on usein halusta keksiä pyörä uudelleen itse, kun TRIM
välttää pyörää kokonaan.
• Teoksessa Homo Hierarchicus (1969) Louis Dumont (1911-1998) väitti että — länsimaisen
Homo aequalisin vastaisesti — intialainen Homo hierachicus on sopeutunut kastijärjestelmään.
224 The

Journal of Economic History, 9, 45-61, 1949
Review of Anthropology 19, 187-210, 1990
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• Se, että yksilökeskeisenä pidetty länsimainen sivilisaatio [ks. Huntington ja Fukuyama]
synnytti kollektiivisen, sukupolvet ja kulttuurirajat ylittävän modernin tieteen, osoittaa
että yhteistyön ja kilpailun välillä ei ole ristiriitaa [ks. Merton]. Sama pätee myös taloudessa
[ks. Schumpeter ja Hayek].
Useat tutkijat ovat listanneet tärkeiksi katsomiaan institutionaalisia tekijöitä:
• Teoksessa The Birth of Plenty (2004) William J. Bernstein (s. 1948) määrittelee neljä
talouskasvun institutionaalista perusedellytystä: (1) Turvattu omistusoikeus, joka tarjoaa
yllykkeen tuottavalle taloudelliselle ideoinnille [ks. Locke; Black ja Watt]. (2) Tieteellinen
rationalismi, joka antaa työkalut em. ideointiin [ks. Francis Bacon]. (3) Toimivat pääomamarkkinat, jotka mahdollistavat idea-asteelle päässeiden tuotteiden valmistuksen [ks. Petty]. (4) Toimiva (a) tiedonvälitys [ks. Gutenberg; Henry; Herz] ja (b) tavaroiden rahtaus,
jotka mahdollistavat tuotteiden kaupan [ks. Brunel].
– Teoksen tilastotieto on peräisin Angus Maddisonin (1926-2010) OECD-raportista Monitoring the World Economy, 1820-1992 (1995).
• Niall Ferguson (s. 1964) on selittänyt länsimaisen sivilisaation nousua kuudella eri tekijällä: (1) kilpailu; (2) luonnontiede; (3) omaisuuden suoja; (4) lääketiede; (5) kulutus; (6)
työetiikka (Civilization, 2011). Kaikkia näitä tuettiin instituutioiden avulla.
• Kishore Mahbubanin (s. 1948) mukaan Aasian 1900-luvun jälkipuoliskon nousu perustui
seitsemään viisauteen: (1) vapaa markkinatalous, (2) tiede ja teknologia, (3) meritokratia,
(4) pragmatismi, (5) rauhan kulttuuri, (6) oikeusvaltio, ja (7) koulutus.
• Ruchir Sharman teoksen Breakout Nations (2012) talouskasvua edistävät tekijät: (1) ulkomaisten, etenkin uutta teknologiaa tuovien, investointien suosiminen, (2) inflaation pitäminen alhaisena, (3) valtion budjetin ja kauppa-alijäämän stabiloiminen, (4) säästämisen
suosiminen ja sen varmistaminen, että pankit sijoittavat rahat tuottavasti, ja (5) vapaat
markkinat sekä tuotteille, rahalle että ihmisille. Näiden lisäksi tulevat vielä perinteiset
vaateet oikeusvaltiosta ja omaisuuden suojasta, infrastruktuurista ja esim. koulutuksesta.
– Kohta (4) lienee yllättävin, sillä tavallisimmin talouskasvua haetaan vain kulutuksesta
[ks. Fisher ja Keynes].
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Paul Ekman 1934 -

Tunteita [ks. Platon; Aristoteles; Tuomas; Mandeville; Darwin] tutkiva psykologi. Darwinin tavoin Ekman keskittyy kasvonilmeisiin ja muuhun nonverbaaliseen viestintään [esim. kehonkieleen, ks. Broca ja Wernicke], joiden avulla voisi luokitella ’perustunteita’. Esim. Jaak Panksepp
(1942-2017), joka ei ole pitänyt viestintää yhtä tärkeänä, määritteli perustunteita hieman toisin, itsesäätelyn mekanismeina. Toisaalta ihmisen epätavallisen moninainen kasvojen lihaksisto
puhuu myös Ekmanin puolesta [ihmisen silmien valkuaisesta, ks. Leslie ja Baron-Cohen]. Teoreettisempi tunteiden tutkimus [ks. James; Loewi] jatkui myös [ks. Damasio].
• Ennen Ekmania perustunteiden teoriaa kehitti Silvan S. Tomkins (1911-1991, Affect Imagery Consciousness, I-IV, 1962, 1963, 1991, 1992).
• Carl-Herman Hjortsjön (1914-1978) teos Människans ansikte och mimiska språket (1969)
julkaistiin englanniksi nimellä Man’s Face and Mimic Language (1970).
• John T. Lanzetta (1926-1989) osoitti ’kontraempatian’ (engl. counterempathy) olemassaolon kilpailullisessa kontekstissa. Tämä viittaa siihen, että teoriat tunteiden ’tarttumisesta’
[ks. Spencer ja Galton; Wundt] ovat liioiteltuja [ks. Sperber ja Boyer].
• Albert Mehrabian (s. 1939) korosti, että kommunikaatio on uskottavampaa jos äänensävy
ja kehonkieli eivät ole ristiriidassa kerrottavan asian kanssa (Silent Messages, 1971).
– Äänensävyn sijaan voisi puhua yleisemmin siitä miten asia sanotaan tai miltä puhuja
kuulostaa, so. puhesignaalin suprasegmentaalisuudesta, so. prosodiikasta [ks. Sapfo;
Broca ja Wernicke] ja nonverbaalista ääntelystä (esim. huokauksista).
• Vuonna 1973 määritelty aleksitymia on ihmisen kyvyttömyys tunnistaa omia tunteita ja
tunnetiloja. Se vaikeuttaa myös muiden ihmisten ymmärtämistä.
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Artikkelissa Pan-cultural elements in facial displays of emotions (1969226 ) Ekman työtovereineen esitti empiirisiä todisteita sille, että tiettyihin tunteisiin liittyy kulttuurista riippumattomia
kasvonilmeitä [ks. Darwin]. Nämä perustunteet olivat:
•
•
•
•
•
•

ilo
suru
pelko
viha
inho
yllättyneisyys

Robert Plutchik (1927-2006) piti perustunteina myös ennakko-odotusta [engl. anticipation, yllättyneisyyden pari, vrt. Platon] ja luottamusta (inhon pari). Näin jokainen listan tunne saisi
akselinsa jossa on ääripäät ja neutraalimpi keskusta.
• Koska inho on etupäässä perustunne [ks. Medawar ja Burnet; Krebs ja Greene] ja luottamus
sosiaalinen tunne (ks. alla), niiden yhdistäminen tuntuu keinotekoiselta.
Ekmanin perustunteiden ajateltiin olevan yhteisiä ainakin kaikille nisäkkäille. Englannin kielen
termi ’anger’ käännetään suomeksi yleensä vihaksi, jolla on painolastia eri tavalla kuin termillä suuttumus. Reviiriään [ks. Aristoteles; Gesner ja Cesalpino; Wundt] puolustava eläin näyttää
lähestyvälle lajitoverille hampaitaan ’vihaisena’ siitä että tämä on liian lähellä, mutta taustalla
on ’suuttumus’ (ei viha) omien resurssien uhkaajaan. Tällainen suuttumus on (tiedostamaton)
neuvotteluvaltti [ks. Trivers; Maynard Smith; Becker]. Vihaan ja suuttumukseen voi liittyä myös
aggressiota [ks. Boas ja Landtman; Lorenz ja Tinbergen], josta erotetaan reaktiivinen ja proaktiivinen muoto [ks. Daly ja Wilson].
• Ihmisyhteisöissä suuttumus (anger) on sosiaalinen tunne, joka liittyy moraaliin [ks. Westermarck; Trivers; Tooby ja Cosmides]. Viha (hate) kohdistetaan ihmisiin, joiden nähdään
alentavan omaa kelpoisuutta jo pelkällä olemassaololla. Raivo (rage) on taistelumoodi.
– Koska virittyneisyys eli kehon valmiustila vaihtelee monella tapaa eri tunnetiloissa,
niiden fysiologinen raskaus vaihtelee myös.
• Eläimiin verrattuna ihmisellä on enemmän aggression tasoja: esim. vihamielisyys, suuttumus, verbaalinen aggressio, henkinen väkivalta ja ruumiillinen väkivalta [sukupuolieroista,
ks. Leslie ja Baron-Cohen]. Seksuaalinen väkivalta on ruumiillisen väkivallan muoto. On
myös taloudellista väkivaltaa.
Sosiobiologia osoitti sosiaalisten tunteiden [ks. Westermarck] mahdollistavan yhteistyötä [ks. Trivers]; ainakin ihmiselle ne ovat yhtä tärkeitä tunteita kuin perustunteet. Joihinkin niistä liitettiin
myös universaalia kehonkieltä. Artikkelissa Basic Emotions (1999227 ) Ekman nostikin perustunteiksi mm. ylpeyden [ks. Lewin ja Heider; Trivers; Tooby ja Cosmides] ja häpeän, jälkimmäinen
laajasti ymmärrettynä, eli syyllisyys ja nolostuminen mukaan lukien (häpeä+).
Negatiivisia itse-tietoisia tunteita ovat228 syyllisyydentunto (engl. guilt), häpeä (shame), nolostuminen (embarrassment), katumus (remorse, regret). Itseinhoa voisi pitää huonona itsetuntona
(self-esteem). Positiivisia ovat ylpeys (pride) ja hyvä itsetunto.
• Syyllisyys vaatii väärintekoa. Syyllisyyttä voi tuntea vaikka kukaan muu ei teosta tietäisi. Kyse on siis ’omasta’ tunnosta: sosiaalinen minuus kärsii vaikka maine (ks. alla) olisi
vielä koskematon. Syyllisyyteen yhdistetään velka ja vain syyllisyydentunto mahdollistaa
katumuksen ja vilpittömäksi tunnistetun anteeksipyynnön [ks. Tooby ja Cosmides].
– Kiitollisuus on tunne joka myöntää (toisenlaisen) velan olemassaolon.
226 Science,

164, 86-88, 1969
Dalgleish, T. & M. Power (toim.), Handbook of Cognition and Emotion, 1999
228 Katchadourian (2009)
227 teoksessa
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• Häpeään liittyy epäonnistuminen tilanteessa josta vastuullinen ihminen selviäisi. Häpeä
on myös syyllisyyttä julkisempaa ja kokonaisvaltaisempaa eli koskee koko ihmistä, ei vain
tiettyä tekoa. Näin häpeää synnyttää myös se että ei tule (tai ei koe tulevansa) hyväksytyksi muiden silmissä. Koska ulkopuolisuus on vakava turvallisuusriski, tämän ahdistuksen
taustalla on itsesuojeluvaisto [ks. Nesse].
– Häpeäänkin liittyä eräänlainen ’velka’: olla tulevaisuudessa parempi.
– Häpeä voi kohdistua esim. omaan ulkonäköön.
• Nolostuminen liittyy epäonnistumiseen ja ennemmin tapojen kuin moraalin tai lakien rikkomiseen. Siinä määrin kuiin syyllisyys näkyy nolostumisena myös ulospäin, se mahdollistaa
luottamuksen (ks. alla) palautuksen. Punastuminen liittyy asiaan.
– Ammattilaisen epäonnistuminen työssään voi olla häpeällistä, mutta amatööri selviää
samasta nolostumisella.
• Ylpeys motivoi vaikuttamaan aktiivisesti maailmaan229 . Vaikka hyvä itsetunto auttaa ihmistä puolustamaan (omia) oikeuksiaan, se samalla rohkaisee myös olemaan passiivisesti
oma itsensä [vrt. Symons ja Buss]. Sellaisten ominaisuuksien kohdalla, joihin ei voi itse
vaikuttaa, tämä on hyväkin asia [ks. Blumenbach].
– Esim. lapset eivät oppisi mitään ilman kehittymisen tuomaa ylpeyden tunnetta, ja
sama pätenee aikuisiin ja myös kulttuurin kehitykseen.
Itsetunto pitkäkestoisena asenteena ei ehkä ole tunne lainkaan. Siitä on olemassa myös sosiaalinen muoto (public esteem) joka sivuaa (hyvää) mainetta [reputation, ks. Aristoteles; James].
Tähän liittyen ylpeydellä ja statuksella [ks. Aristoteles; Hobbes; Spencer ja Galton; Weber; Boas
ja Landtman; Merton; Drake; Tooby ja Cosmides; Fiske ja Harris] on yhteys: ylpeyteen liittyy
statuksen nousu eli toisten arvostus (esim. luottamuksen ja/tai kiitollisuuden muodossa), ja (laajasti ymmärrettyyn) häpeään statuksen lasku eli toisten suuttumus (syyllisyyden tapauksessa)
tai halveksunta (häpeän tapauksessa). Identiteettipolitiikassa ylpeys sekoitetaan usein hyvään
itsetuntoon eli asioihin, joihon ei voi itse vaikuttaa [ks. Foucault ja Derrida].
• Maine on yleinen arvottava mielipide esim. ihmisestä tai organisaatiosta. Negatiivista mainetta tuottaa etenkin juoruilu [ks. Bahtin ja Jacobson; Maslow; Dunbar ja Miller].
• Halveksunta voi olla lievän suuttumuksen ja inhon yhdistelmä.
• Etnisyydeltään [ks. Becker] tai esim. seksuaaliselta suuntautumiseltaan [ks. Kinsey] vähemmistössä oleva voi tavoitella hyvää itsetuntoa ko. asioista. Sama pätee kuitenkin myös
enemmistön edustajiin.
Ylpeys ja häpeä+ ovat ihmiselle lajityypillisiä tunteita. Ekmanin (itsetehty) ongelma on, että
Triversille tärkeisiin luottamuksen ja kiitollisuuden tunteisiin ei löydy varsinaisia kasvonilmeitä. Toisaalta ilmeet ja kehonkieli yhdessä auttavat tunnistamaan aidot tunteet, mikä puolestaan
auttaa löytämään luotettavia yhteistyökumppaneita [ks. Kahneman ja Thaler]. Suurempi ongelma on, että Ekman seuraajineen listasivat useita uusia tunteita, joiden katsottiin olevan päälle
päin näkyviä. Oltiin ajauduttu jo kauas ’perustunteista’.
• Kun Ekman työtovereineen täydensi Hjortsjön työtä vuonna 1978 ja etenkin vuonna 2002,
syntyi kasvotoimintojen koodausjärjestelmä FACS (engl. Facial Action Coding System).
• Ekmanin tulokset itse valheenpaljastuksen saralla ovat kiistanalaisia.
Em. ongelmista huolimatta lienee kuitenkin mahdollista erotella seuraavat ihmisen yhteiskuntaelämälle tärkeät, jopa välttämättömät, tunteet perustunteiden jatkoksi (suuttumus sosiaalisena
tunteena on eri asia kuin perustunteena):
• häpeä+
• ylpeys
• suuttumus
229 Tracy

(2018)
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• luottamus
• kiitollisuus
Pankseppin lista perustunteista poikkeaa Ekmanin alkuperäisestä; inho ja yllättyneisyys on korvattu etsimisellä, himolla ja huolenpidolla (Affective Neuroscience, 1998). Näin kasvonilmeiden merkitys on vähentynyt määrittelyssä, ja tunteiden biologinen funktionalismi vain korostuu. Panksepp selittää myös persoonallisuutta näiden tunteiden pohjalta [ks. myös Maslow], ja
lienee oikeilla jäljillä ainakin temperamentin [ks. Symons ja Buss] suhteen (esim. The Emotional
Foundations of Personality, 2018, postuumisti Kenneth L. Davisin toimittamana). Pankseppin
perustunteet:
•
•
•
•
•
•
•

etsiminen (SEEKING); resurssien hankinta
aggressio (RAGE/Anger); resurssien puolustaminen
pelko (FEAR/Anxiety); vaarojen välttäminen
himo (LUST); suvunjatko
huolenpito (CARE/Nurturance); suvunjatkon varmistaminen
eropaniikki (PANIC/Sadness); lapsen ja äidin suhde
leikki (PLAY/Joy); kognitiivinen kehitys

Vaikka suvunjatkoon liitetään paritteluvietti ei ole tunne, tutkimuksen ei kannata hirttäytyä
termeihin: MADE-tilat [ks. James] ovat kaikki enemmän ja vähemmän samanlaisia aivojen funktionaalisia tiloja, joita kuvaavat luonnollisen kielen termit ovat vähemmän tärkeitä.
• Romanttinen rakkaus [ks. Westermarck] ei ole perustunne, mutta himo ja huolenpito vaikuttavat siihen, samoin kuin moni muukin tekijä. Esim. luottamus lienee tärkeää varsinkin
suhteen kehittyessä. Romanttinen rakkaus ei ehkä ole tunne ollenkaan, vaan motivaatiojärjestelmä [ks. Symons ja Buss]. Parinmuodostus on osa ihmisen biologiaa, vaikka avioliitto
onkin sosiologiaa [ks. Lévi-Strauss].
Pansteppin listan tunteiden funktionaalisuus puoltavat niiden biologista taustaa. Lisäksi esim.
moraalinen suuttumus on simpansseilla hyvin näkyvä tunne [ks. Goodall ja de Waal], ja muistakin sosiaalisista tunteista nähdään vähintään (evolutiivisia) esiasteita. Kyse ei ole kielen avulla
luoduista sosiaalisista konstruktioista, joka on yhä yksi tunteiden teoria [ks. Damasio]. Mutta (1)
ihmisten tunnekokemukset voivat kuitenkin olla erilaisia kuin eläimillä. Lisäksi James J. Gross on
osoittanut, että (2) ihminen kykenee tunteidensa sääntelyyn, ja Ekman että (3) kulttuuri vaikuttaa tunteiden julkiseen näyttämiseen; puhutaan kulttuurisista tunnepreferensseistä. Näennäisiä
eroja tuottaa myös (4) eri kielten toisistaan poikkeavat tavat määritellä termejä. Esim. sekä
kreikan että kiinan kielissä häpeäksi käännetyt termit sisältävät länsimaisia syyllisyydentunnon
osia230 .
• Teoksessa Koiran silmin (Inside of a Dog, 2009) Alexandra Horowitz (s. 1969) selittää
koirien näennäisen syyllisyyden tunteen isännän kehonkielen luennaksi. Sosiaaliset tunteet
ovat eläinmaailmassa harvinaisia [koirien älykkyydestä, ks. Goodall ja de Waal].
• Tunteiden historiaa [ks. Carr] tutkineen William Reddyn (s. 1947) mukaan tunteisiin liittyy rituaaleja ja käytäntöjä, ja korostaa näiden (yhteiskunnallisten) tunneregiimien (engl.
emotional regime) vapauden merkitystä (The Navigation of Feelings, 2001).
• Myös eräät ammatit — esim. terveydenhuollossa ja palvelualoilla — vaativat tunteiden
säädeltyä näyttämistä ja jopa luontia. Asiaa on tutkinut etenkin Arlie R. Hochschild (s.
1940), esim. The Managed Heart (1983).
• Häpeä+ on ’möhkälemäinen’ ja sitä voi ’leikata sanoilla’ eri tavoin [ks. Dennett ja Millikan].

230 Katchadourian

(2009)
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Robert Trivers 1943 -

Biologi, joka toi alaansa sosiaalipsykologisia [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; Lewin ja Heider; Kohlberg; Milgram; Fiske ja Harris] ulottuvuuksia. Trivers on sosiobiologian [ks. Hamilton ja Williams; Dawkins] pioneeri, joka mm. pohjusti peliteorian [ks. von Neumann; Boyd ja Richerson]
soveltamista biologiaan [ks. Hamilton ja Williams; Maynard Smith]. Korostaessaan tunteiden
[ks. Ekman] merkitystä Trivers edisti ihmisen sosiobiologista [ks. Becker] ja evoluutiopsykologista [ks. Symons ja Buss; Daly ja Wilson; Tooby ja Cosmides; Dunbar ja Miller; Fiske ja Harris]
tutkimusta. Myös geenien ja kulttuurin koevoluutio [ks. Cavalli-Sforza; Boyd ja Richerson] sivuaa
Triversin työtä.
• Triversin artikkeleita on koottu teokseen Natural Selection and Social Theory (2002).
Artikkelissa The evolution of reciprocal altruism (1971231 ) Trivers tutki vastavuoroisuutta [ks.
Hume; Lévi-Strauss], kädellisten [ks. Boas ja Landtman; Goodall ja de Waal] kokonaiskelpoisuutta nostavaa yhteistyömuotoa [ks. Hamilton ja Williams; Tooby ja Cosmides]. Koska vastavuoroisuus edellyttää, että yksilöt muistavat yhteistyön aikaisemman historian, sen kehitys on
ollut yksi kädellisten aivoja kasvattanut tekijä [ks. Leakeyt; Drake]. Näin etenkin, kun liittoutumien jatkuvan synnyn ja hajoamisen kautta ryhmän sisäiset suhteet käyvät monimutkaisiksi, ja
yksilöt seuraavat lajitovereidenkin suhteiden kehitystä. Tämä asettaa rajoituksia maksimaaliselle ryhmäkoolle [ks. Dunbar ja Miller]. Teorian matematisointi alkoi vuosikymmen myöhemmin
peliteoreettisella tit-for-tat –mekanismilla [TfT, ks. Hamilton ja Williams].
• Taustalla lienee evoluutiohistoriallisesti vanhempi mutualismi, jossa yhteistyötä tehdään
samanaikaisesti [ks. Hume; Hamilton ja Williams; Tooby ja Cosmides].
• Siitä että vastavuoroisuus on biologinen adaptaatio ei seuraa etteikö se olisi myös opittua:
geenit ohjaavat oppimaan tiettyjä asioita paremmin kuin toisia [ks. Tooby ja Cosmides].
Trivers oletti erityisen ’sosiaalisen’ moduulin tukevan vastavuoroisuutta.
• Sosiaalista älykkyyttä tutki myös Nicholas Humphrey (s. 1943; The Social Function of
Intellect, 1976232 ).
Trivers piti erillään evolutiivisen ja psykologisen altruismin. Evolutiivisesti vastavuoroisuuden
tulee hyödyttää molempia (kaikkia) osallistujia. Termi ’vastavuoroinen altruismi’ on tältä kannalta siis virheellinen: palvelusten kustannukset tasapainottuvat pitkällä aikavälillä, ja voidaan
puhua ’itsekkyydestä’. Toisaalta perimmäisiä ja välittömiä syitä ei pidä sekoittaa [ks. Lorenz ja
Tinbergen]. Trivers ei oleta esim. TfT-pelaajilta tietoisia, saati itsekkäitä, motiiveja. Ihmisenkin
kohdalla hän korosti aivan erilaisten tunteiden merkitystä (ks. alla).
• Gerald Carterin mukaan vastavuoroisuus toimii myös alkeellisilla eliöillä, jopa kasveilla
(The reciprocity controversy, 2014233 ). Ne eivät rationalisoi toimiaan.
Mary Jane West-Eberhard (s. 1941) laajensi sukupuolivalintaa [ks. Darwin; Wright, Fisher ja Haldane; Hamilton ja Williams] sosiaalisen valinnan (engl. social selection) suuntaan (The evolution
of social behavior by kin selection, 1975234 , Sexual selection, social competition, and evolutio,
1979235 ). Moraalisena käsitteenä sitoutuminen [ks. Ramsey; Schelling ja Lewis] liittyy luottamukseen. Yhteistyötä voi optimoida valikoimalla kompetentteja [ks. Maslow] ja luotettavia [ks.
Kahneman ja Thaler] kumppaneita [ks. Milgram; Tooby ja Cosmides]. Jo eläimet kykenevät
tähän; puhutaan biologisista markkinoista [ks. myös Buchanan; Becker]. Ihmisellä kielen avulla leviävä maine mahdollisti valikoinnin uudella tavalla, mihin myös Richard D. Alexanderin
(1929-2018) epäsuora vastavuoroisuus liittyy (Darwinism and Human Affairs, 1979, The Biology
of Moral Systems, 1987). Tässä vaiheessa voidaan puhua geenien ja kulttuurin koevoluutiosta.
Yleisemmällä tasolla puhutaan kilpailullisesta (competitive) altruismista.
231 Quarterly

Review of Biology, 46, 35-57, 1971
P. P. G. Bateson ja R. A. Hinde (toim.), Growing Points in Ethology, 1976
233 Animal Behavior and Cognition, 1, 368-386, 2014
234 Quarterly Review of Biology, 50, 1-33, 1975
235 Proceedings of the American Philosophical Society, 123, 222-234, 1979
232 teoksessa
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• Mm. vampyyrilepakoita tutkineet Ronald Noë ja Peter Hammerstein postuloivat biologiset
markkinat (Biological markets: supply and demand determine the effect of partner choice
in cooperation, mutualism and mating, 1994236 ).
• Alexanderin teoriassa B:tä auttanut A saa myöhemmin tarvitsemaansa apua C:ltä hyvän
maineensa ansiosta, tai B auttaa myöhemmin aivan ulkopuolista C:tä, jos ei voi maksaa
’velkaansa’ A:lle (eli antaa hyvän kiertää).
– Artikkelissa The evolution of social behavior (1974237 ) Alexander tutki enon sukulaisuuden erityismerkitystä [ks. Spencer ja Galton; Symons ja Buss].
• Gilbert Roberts lanseerasi termin kilpailullinen altruismi artikkelissa Competitive altruism:
from reciprocity to the handicap principle (1998238 ).
• John M. McNamara työtovereineen tutkivat valikoinnin vaikutusta yhteistyöhön artikkelissa The coevolution of choosiness and cooperation (2008239 ).
Sosiaalinen valinta liittyy ystävyyteen [ks. Lewin ja Heider; Tooby ja Cosmides]. Christian J.
Buys ja Kenneth L. Larson määrittelivät noin 15 henkilön sympatiaryhmän (Human sympathy
groups, 1979240 ). Myöhemmässä klassifikaatiossa tämä vastaa toiseksi parhaiden ystävien tasoa
[ks. Dunbar ja Miller]. Sama teoria korostaa samankaltaisuuden merkitystä ystävyydessä [homofiliasta, ks. Merton]. Sukulaisten tavoin ystävät luovat sosiaalista pääomaa [ks. Daniel Bell].
• Theodore M. Newcomb (1903-1984) oli osoittanut, että fyysinen läheisyys, samankaltaisuus ja vastavuoroisuus ovat kaikki tärkeitä tekijöitä ystävyyssuhteiden luomisessa (The
Acquaintance Process, 1961).
Trivers uskoo, että edellä kuvatut mekanismit ja niihin liittyvät sosiaaliset tunteet (Social evolution, 1985) auttavat selittämään myös moraalia (Reciprocal altruism: 30 years later, 2006241 ). (1)
Sitoutuminen synnyttää luottamusta [ks. Kahneman ja Thaler] joka käynnistää vastavuoroisen
syklin, (2) kiitollisuus auttaa vastaamaan siihen, (3) potentiaalinen häpeä estää suhteen katkaisemisen, ja (4) jos tarpeen, tuohtumus (Triversin termillä ’moraalinen aggressio’) tukee häpeän
syntyä [ks. Tooby ja Cosmides].
• Simpanssien osoittama suuttumus vastavuoroisuuden periaatteen rikkomisesta on osoitus
moraalisten tunteiden olemassaolosta [ks. Kohlberg; Goodall ja de Waal; Krebs ja Greene].
• Triversin tuomiopäivän kone –teoriassa näkyvän ja aidon [ks. Darwin] tunteen, esim. suuttumuksen, kiihkeys tekee siitä neuvotteluvaltin [ks. Schelling ja Lewis; Daly ja Wilson].
Tämäkin on sitoutumista.
Paljas vastavuoroisuus rajoittuu lähipiiriin mm. etnisyyttä [ks. Westermarck; Lewin ja Heider;
Becker] luoden. Em. vastavuoroisuuden laajennukset mahdollistivat rajoitetun yhteistyön, so.
kaupan, tuntemattomien kanssa. Moraalilla ja kaupalla on yhteinen lähde [ks. Smith], mikä
näkyi myös ksenofobian lievenemisenä [ks. Kant; Bhagwati]. Vastavuoroisuus oli löydetty sosiologiassa sosiaalisen vaihdon teoriassa [ks. Simmel; Simon ja Arrow], ja taloustiede tarkensi
omaa rationaalisuuskäsitystään ottamalla huomioon tunteet ja alitajuisen kognition [ks. Fisher
ja Keynes; Simon ja Arrow; Kahneman ja Thaler; Sen]. Peliteoreettinen roolihahmoteoria on yksi
esimerkki tästä [ks. Becker].
• Yhteistyötä tekevät ryhmät muodostuvat sisäisen tarpeen mukaan; ’nurkkakuntaiselle’ (engl.
parochial) altruismille [ks. Milgram; Boyd ja Richerson], joka vaatii ryhmien välistä aggressiota, ei ole tarvetta [ks. Hume; Darwin; Lewin ja Heider; Tooby ja Cosmides].
• Usein toistuva kanssakäyminen (engl. iterated game) voi olla yhtä vahva yllyke yhteistyöhön kuin lainvoimaiset sopimukset: epärehellinen toiminta ei kannata, jos sen takia joutuu
236 Behavioral

Ecology and Sociobiology, 35,1–11, 1994
Review of Ecology and Systematics, 5, 325-383, 1974
238 Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, 265, 427-431, 1998
239 Nature, 451, 189-192, 2008
240 Psychological Reports, 45, 547-553, 1979
241 teoksessa P.M. Keppeler ja C.P. van Schaik (toim.), Cooperation in Primates and Humans, 2006
237 Annual
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syrjityksi. Esimerkiksi keskiajalla kauppaa käytiin ennen kuin oli valtioita ja niiden asettamia lakeja [ks. Magna Carta]. Sama pätee aina kivikaudelle [ks. Renfrew ja Knight] asti:
kauppaa käytiin ennen kuin oli (valtiollisia) instituutioita [ks. North].
• Vastavuoroisuus selittää myös alakulttuureja [ks. Dewey; Piaget; Dunbar ja Miller; Fiske
ja Harris].
Edellä kuvattua on kutsuttu ’heikoksi’ vastavuoroisuudeksi [ks. myös Sperber ja Boyer], joka
luo mutualistista utilitarismia eli (tiedostamatonta) sopimusteoreettista moraalia [ks. Sokrates;
Platon]. Siinä reiluus on määrittävä tekijä ja ryhmätason vaikutukset ovat emergenttejä [ks.
Mandeville; Mill; Popper; Simon ja Arrow]. Tämä ei tarkoita, etteivätkö ihmiset voisi tavoitella jälkimmäisiä tietoisesti; mm. kommunismi [ks. Marx] edustaa tätä. Joidenkin mielestä halu
rangaista vastavuoroisuuden rikkojia (eli normien sisäistäminen) vaatii ryhmävalintaan perustuvia biologisia lisäadaptaatioita eli ’vahvaa’ vastavuoroisuutta [ks. Boyd ja Richerson]. Tällöin
ihminen olisi adaptoitunut ryhmätason vaikutusten hakemiseen. Em. Carterin mukaan kyse on
ennemmin jatkumosta kuin kahdesta eri asiasta: halvin tapa ’rangaista’ on kieltäytyä yhteistyöstä, mikä on passiivinen seuraus aktiivisesta toisten valinnasta. Sen tukena Triversin moraalinen
aggressio edustaakin jo ’kevytversiota’ vahvasta vastavuoroisuudesta.
• William Damon (s. 1944) osoitti, että lapset pitävät ahkeruudesta saatua ylimääräistä
palkkiota reiluna (The Social World of the Child, 1977). Tällä myöhemminkin todennetulla
[ks. Krebs ja Greene] tuloksella on merkitystä tasa-arvokeskustelussa [ks. Merton; Rawls;
Daly ja Wilson].
• Eksplisiittinen ja ankara rankaiseminen on kulttuurinen ilmiö [ks. Hammurabi, vrt. Ötzi]
jota on myös suitsittu kulttuurisesti [ks. Solon; Daly ja Wilson].
Heikon vastavuoroisuuden kritisoijat eivät usko sen selittävän tarpeeksi. Ongelma tässä on, että
kulttuurin ja geenien koevoluutioteoriat huomioivat vain kulttuurin joka on ehtinyt vaikuttaa
geeneihin. Ihmiskunnan kyky yhteistyöhön on kehittynyt muutaman sadan vuoden ajan tavalla joka ei selity geeneillä [ks. Jackendoff ja Pinker]. Esimerkkejä ovat väkivaltaa [ks. Daly ja
Wilson] vähentänyt oikeusvaltio [ks. Magna Carta; North] ja tieteellinen yhteistyö [ks. Galileo].
Instituutioillakin on merkitystä.
• Vaikka yhteistyön (oletetulla) vaikeudella on selitetty myös uskontojen olemassaoloa, markkinat, taloudelliset riippuvuussuhteet, sopimukset, lait, oikeusistuimet, poliittinen valta ja
puolustusvoimat tukevat yhteistyötä [ks. Hume; Sanderson].
Artikkelissa Parental investment and sexual selection (1972242 ) Trivers tutki lisääntymiseen liittyviä sukupuolten eroja [ks. Symons ja Buss; Leslie ja Baron-Cohen]. Koska nisäkkäillä naaraat investoivat jälkeläisiin uroksia enemmän, ne ovat jälkimmäisille resurssi josta kilpailla. Näin
urokset kehittyivät voimakkaiksi, aggressiivisiksi ja — ihmisellä — vallanhaluisiksi [ks. Darwin;
Marx; Lorenz ja Tinbergen]. Kun miehet alkoivat olla resurssi myös ihmisnaaraille, naisten välinen kilpailu alkoi [ks. Darwin; Maynard Smith; Symons ja Buss]. Erilainen evoluutiohistoria
tekee miesten keskinäisestä kilpailusta erilaista kuin naisten. Nykyäänkin naisten suhteellisen
määrän lasku lisää väkivaltarikoksia [ks. Daly ja Wilson].
• Urheilu [ks. Elias; Leslie ja Baron-Cohen] on vähemmän kriminaali esimerkki miesten keskinäisestä kilpailusta.
Spekulatiivisempi oli Triversin Dan E. Willardin kanssa ehdottama teoria jälkeläisten sukupuolen
(tietyissä tilanteissa) ei-satunnaisesta määräytymisestä (Natural selection of parental ability to
vary the sex ratio of offspring, 1973243 ). Perinteisesti on ajateltu, että sukupuolten 1:1 -suhde [ks.
Wright, Fisher ja Haldane] olisi evolutiivisesti stabiili strategia [ks. Maynard Smith]. TriversinWillardin teoria esittää skenaarioita, joissa tätä jakoa kannattaa muuttaa puoleen tai toiseen
ekologisen tilanteen mukaan. Ilmiö on löydetty joillain eläimillä, mutta ihmisen osalta asiasta ei
ole todisteita.
242 teoksessa
243 Science,

B. Campbell (toim.), Sexual Selection and the Descent of Man, 136-179, 1972
179, 90–92, 1973
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• Vaikka ihmislapsissa poikia on enemmän (107) kuin tyttöjä (100), suhde on varsin vakio
[ks. Petty]. Sodat voivat hieman lisätä poikien osuutta.
• Charnov [ks. Gibson ja MacArthur] on yksi merkittävimpiä teorian kehittäjiä. West [ks.
Boyd ja Richerson] on kirjoittanut aiheesta modernin klassikon Sex Allocation (2009).
Triversin Parent-offspring conflict (1974244 ) käsitteli vanhempien ja lasten geenien välisiä konflikteja [vrt. Hamilton ja Williams; Daly ja Wilson]. Em. teoksessa Social evolution (1985) argumentointiin, että lasten olisi evolutiivisesti kannattavaa vastustaa vanhempien ’ohjelmointipyrkimyksiä’ [ks. Fiske ja Harris]. Austin Burtin kanssa Trivers tutki genomin sisäisiä (intragenomisia) konflikteja (Genes in Conflict, 2006). Nk. ’itsekkäät geneettiset elementit’ (SGE) lisäävät
populaatiotaajuuttaan (1) tappamalla kilpailijansa, (2) kopioitumalla itse normaalia enemmän,
tai (3) vaikuttamalla sukusoluihin päätymiseen [ks. Wright, Fisher ja Haldane]. Koska tavalliset
[vain metaforisesti itsekkäät, ks. Dawkins] geenit propagoituvat organismin tai tämän sukulaisten kelpoisuuden ansiosta, ne pyrkivät estämään SGE:iden toiminnan. Vasta tässä onnistuminen
tuottaa organismin toimijuuden mahdollistavan ’pyrkimysten ykseyden’ (engl. unity-of-purpose).
• Epigenetiikka [ks. Monod ja Jacob; Berg ja Gurdon] on osoittanut, että tietyt geenit tietävät
ovatko ne peräisin äidin vai isän puolelta; puhutaan geneettisestä leimautumisesta (engl.
genomic imprinting). Esim. sikiön istukka heijastelee isän intressejä, pyrkien viemään äidin
resursseja sikiön hyväksi ahnaammin kuin äidin puolen geenit [ks. Medawar ja Burnet].
Aihetta käsittelee esim. David A. Haig (s. 1958) artikkelissa Genetic conflict in human
pregnancy (1993245 ).
• SGE:ssä toimijuus voidaan myöntää myös geeneille [so. tietyille alleeleille, ks. Crick ja
Watson].
Hanna M. Kokko (s. 1971) on käsitellyt paljolti samoja aiheita kuin Trivers edellä. Esim. artikkeli
Kokko et al., The evolution of cooperative breeding through group augmentation (2001246 ) käsitteli
osallistujalle hyödyllistä yhteistyön muotoa, joka ei perustu geeneihin, vastavuoroisuuteen tai
rangaistuksiin. Toinen Kokon kanssakirjoittajista, Tim(othy) H. Clutton-Brock (s. 1946), teki —
Parkerin [ks. Maynard Smith] kanssa — yhteenvetoa rankaisemista artikkelissa Punishment in
animal societies (1995247 ).
• Kokko tunnetaan matemaattisena mallintajana; esim. Modelling for Field Biologists (2007).
Trivers tutki myös itsepetosta [ks. Aristoteles; Zenon ja Khrysippos; Francis Bacon; Mandeville; Holyoake; James; Carnap; Kahneman ja Thaler], jota on monenlaista. Introspektioon [ks.
Wundt; James; Dennett ja Millikan] liittyviä harhoja (engl. introspection illusion) ovat esim.
jälkiviisausharha (hindsight bias), vajavainen kyky ymmärtää omia motiiveja ja valintasokeus
(choice blindness). Kognitiivisella dissonanssilla [ks. Merton] lienee jotain tekemistä ilmiöiden
kanssa. Puolustetun käsityksen ei tarvitse olla positiivinen, vaan johdonmukaisuus on sitäkin
tärkeämpää [mielen puolustusmekanismeista, ks. myös Freud; Lewin ja Heider; Hart ja Goffman]. Sosiaalisessa vertailussa [ks. Merton] ’keskimääräistä parempi’ –tunne on kuitenkin ylivertaisuusvinouma: esim. yli 90% ihmisistä pitää itseään keskimääräistä parempana autokuskina.
Positiiviset harhakuvitelmat voivat olla hyödyllisiä, jos ne motivoivat ihmistä, ja etenkin kun ne
auttavat hyvin perustellun ja jo aloitetun toiminnan loppuunsaattamisessa. Toisaalta koulussa
niistä on yleensä haittaa [ks. Posner]. Liian korkea itsetunto voi johtaa myös väkivaltaan [ks.
Symons ja Buss; vrt. Freud].
• Jälkiviisausharhasta puhuivat Baruch Fischhoff ja Ruth Beyth artikkelissa ’I knew it would
happen’: Remembered probabilities of once-future things (1975248 ). Myöhemmin on puhuttu
laajemmasta ’tiedon kirouksesta’.

244 American

Zoologist, 14, 249-264, 1974
Review of Biology, 68, 495-532, 1993
246 Proceedings of the Royal Society B, 268, 187-196, 2001
247 Nature, 373, 209–216, 1995
248 Organizational Behaviour and Human Performance, 13, 1–16, 1975
245 Quarterly
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• Richard E. Nisbett (s. 1941) ja Timothy D. Wilson (s. 1950) tutkivat ihmisten kykenemättömyyttä ymmärtää motiivejaan Telling more than we can know: Verbal reports on mental
processes (1977249 ).
– Myöhemmin Wilson analysoi aihetta toisin (ks. alla).
• Petter Johansson työtovereineen määritti valintasokeuden artikkelissa Failure to detect mismatches between intention and outcome in a simple decision task (2005250 ). Siinä ihminen
puolustaa valintaansa jota ei todellisuudessa tehnyt, vaikka huijattuna näin luuleekin.
– Laboratoriotutkimusten keinotekoisuus on yksi tutkimusalan ongelmia. On epäselvää
kuinka paljon ilmiö vaikuttaa todellisessa elämässä.
• Jos ihmisellä on negatiivinen käsitys itsestään esim. masennuksen johdosta, kognitiivinen
dissonanssi tukee ko. käsitystä. Tämän osoittivat Elliot Aronson ja Merrill J. Carlsmith
artikkelissa Performance expectancy as a determinant of actual performance (1962251 ).
• Vera M. Hoorens (s. 1963) käsitteli erilaisia ylivertaisuusvinoumia artikkelissa Self-enhancement and superiority biases in social comparison (1993252 ).
– Justin Kruger ja David Dunning esittävät, että ihmiset eivät tiedä mitä kaikkea eivät hallitse (Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one’s own
incompetence lead to inflated self-assessments, 1999253 ).
– Monet tappiot sodissa [ks. Keeley] ja niiden yksittäisissä taisteluissa syntyvät sodanjohdon harhaisesta itsevarmuudesta, eivät tiedon puutteesta tai taktisista virheistä.
• Dominic D.P. Johnson ja J.H. Fowler tutkivat liiallisenkin itsevarmuuden hyötyjä artikkelissa The evolution of overconfidence (2011254 ).
• Asenteellinen itsepetos [ennakkoluuloisuus, ks. Maslow] liittyy arvomaailmaan; relevantti
viiteryhmä on oma moraalinen yhteisö. Tällöin puhutaan motivoidusta päättelystä [ks.
Protagoras; Sperber ja Boyer].
George Eman Vaillant (s. 1934) suositteli realismia ja oman epätäydellisyyden hyväksymistä;
mm. ennakointi ja huumori [ks. Darwin; Dennett ja Millikan] ovat hyviä mielen puolustusmekanismeja (Adaptation to Life, 1977). Sen sijaan Triversin mukaan monet edellä kuvatuista ilmiöistä
selittyvät taktisella huiputuksella (Deceit and self-deception: The relationship between communication and consciousness, 1991255 ). Ihmisen on helpompi huiputtaa muita jos ei itsekään tiedä
mikä asiassa on totuus. Em. Wilson on puolestaan spekuloinut ’adaptiivisella alitajunnalla’, joka ei mahdollista introspektiota (Strangers to Ourselves, 2002). Triversin ja Wilsonin teoriat
ovat vaarallisen lähellä tieteellisesti ongelmallista psykoanalyyttistä tiedostumatonta [ks. Freud]:
on todennäköisempää että alitajuinen ajattelu tapahtuu minuutta alemmalla tasolla [ks. Dennett ja Millikan]. Toisaalta adaptiivinen alitajunta voisi olla myös toinen termi kognitiiviselle
alitajunnalle.
• Onnistuneessa itsepetoksessa muistin yhteistyö on tärkeää [ks. Kandel ja Tulving]. Trivers
on jatkanut tutkimustaan teoksessa Petos ja itsepetos (Deceit and Self-Deception, 2011).
• Kognitiivinen alitajunta [ks. Leibniz; Helmholtz; Wundt; James; Piaget; Turing; Penfield
ja Sperry] toimii myös opitun materiaalin kanssa [ks. Poincaré; Maslow; Simon ja Arrow],
ja englannin kielessä on käytetty sen synnyttämistä makanismeista esim. termiä ’cognitive
gadget’ [ks. Tooby ja Cosmides; Sperber ja Boyer].

10.28

John Maynard Smith 1920 - 2004

Biologi, joka kehitti evolutiivista peliteoriaa [ks. von Neumann]; pelit ovat evolutiivisia kun palkintona on parantunut lisääntyminen. Käyttäytymisen [ks. Lorenz ja Tinbergen] lisäksi Maynard
249 Psychological
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Smith tutki suvullista lisääntymistä ja evoluutioprosessin historiallisia muutoksia laajemminkin.
Myös eläinten viestintä kiinnosti Maynard Smithiä [ks. Schelling ja Lewis]. Ihmisen kielen syntyä
tutki mm. Derek Bickerton (1926-2018).
• Biologiset strategiat Maynard Smith määritteli ”behavioraalisiksi fenotyypeiksi”; voidaan
puhua myös käyttäytymiskaavoista (engl. pattern of behaviour). Strateginen toiminta voi
vaatia enemmän kuin refleksit [ks. Watson] tai vakioliikekaavat [ks. Lorenz ja Tinbergen],
mutta suunnitelmallisuutta ei siinäkään tarvita.
Valerius Geist (s. 1938) oli tutkinut eläinten ’aseistautumisen’ taustoja (The evolution of hornlike organs, 1966256 ). George R. Pricen (1922-1975) kanssa Maynard Smith sovelsi peliteoriaa
aggressiivisuuden [ks. Boas ja Landtman; Lorenz ja Tinbergen] tutkimukseen (The logic of animal
conflict, 1973257 ). Paras strategia riippuu siitä, mitä populaation enemmistö tekee, ja väkivallan
sijaan luonnonvalinta [ks. Darwin] voi johtaa evolutiivisesti stabiiliin strategiaan, ESS. Esim. territoriaalisessa käyttäytymisessä [ks. Wundt] stabiili on ’porvarillinen strategia’ (engl. first-in-time
rule), jossa alueen omistaja käyttäytyy kuin haukka ja tulokas kuin kyyhky [vrt. Kahneman ja
Thaler]. Tällainen koordinointi [ks. Hart ja Goffman; Schelling ja Lewis] vaatii myös signalointia
(ks. alla).
• Esim. puiden kasvu niille jopa haitallisen korkeiksi selittyy peliteorialla.
• Nykyään Pricen nimeä kantava yhtälö geenifrekvenssien evoluutiolle syntyi artikkeleissa Selection and covariance (1970258 ) ja Extension of covarience selection mathematics (1972259 ).
Siitä voidaan mm. johtaa Hamiltonin säännön yleisempi muoto [ks. Hamilton ja Williams].
– Pricen yhtälöstä on myös MLS (engl. multi-level selection) versio. Siihen on liitetty
ryhmävalinta [ks. Lorenz ja Tinbergen; Boyd ja Richerson], vaikka monen tason valinta
itsessään on yhteensopiva myös sukulaisvalinnan kanssa.
• Myöhemmin Maynard Smith katui artikkelin ’rituaalisten taisteluiden’ korostamista todellisen väkivallan sijaan, sillä peliteoriakaan ei poista jälkimmäistä.
Geoffrey A. Parkerin (s. 1944) kanssa kirjoitetussa artikkelissa The logic of asymmetric contests
(1976260 ) Maynard Smith osoitti, että pelko kostotoimista [ks. Hobbes] on yksi syy välttää toisten hyväksikäyttöä [ks. Tooby ja Cosmides]. Hän osoitti myös, että yhteistyö [ks. Hamilton ja
Williams; Trivers] kehittyy sukupuolten välillä [ks. Renfrew ja Knight], jos naaraat pystyivät
rankaisemaan huonosti käyttäytyviä uroksia kieltäytymällä yhteistyöstä (Parental investment: A
prospective analysis, 1977261 ). Urosten kannattaa suosia yhteistyötä, vaikka se ei olisikaan täysin vastavuoroista [ks. myös Goodall ja de Waal]; kyse on siis mutualismista [ks. Hamilton ja
Williams; Symons ja Buss; Tooby ja Cosmides].
• Artikkelissa Assessment strategy and the evolution of fighting behaviour (1974262 ) Parker
määritteli organismin kyvyn puolustaa resurssejaan [engl. resource-holding potential, RHP;
ks. myös Tooby ja Cosmides]. Resurssien suojeluun liittyy vihan tunne [ks. Ekman].
• Vaarallinen suurriistan metsästys on kehittänyt miesten välistä yhteistyötä [ks. Darwin], ja
sodankäynnilläkin [ks. Keeley] voi olla vastaava vaikutus; mm. Lionel Tigerin (s. 1937) teos
Men In Groups (1968). Yksiavioisuudella on tässä tärkeä asema [ks. Westermarck; Symons
ja Buss].
EES:n liittymistä kaikkiin todellisiin biologisiin ilmiöihin on myös epäilty. Peter D. Taylor ja
Leo B. Jonker kehittivät täydentävää replikaatiodynamiikkaa (Evolutionarily stable strategies
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and game dynamics, 1978263 ). Se ja etenkin laajempi adaptiivinen dynamiikka tutkivat populaation strategioiden muuttumista pitkän ajan kuluessa luonnonvalinnan seurauksena. Kyse on
peliteorian ja populaatiodynamiikan [ks. Elton] yhdistämisestä. Toisaalta menetelmään liittyy
laskennallisia ongelmia.
• Adaptiivista dynamiikkaa kehittivät Johan A. J. Metz ja Stefanus A. H. Geritz 1990-luvulla.
Tietoisella rationaalisuudella syntynyt Nashin tasapaino on matemaattisesti hyvin läheisessä suhteessa biologisen evoluution synnyttämän EES:n kanssa. Vaikka molemmat ovat vain malleja,
niitä ja niiden samankaltaisuutta ei voi sivuuttaa. Yksi lähtökohta on, että sekä biologinen evoluutio että yksilön oma historia (ja siten myös kulttuuri) vaikuttavat preferensseihin [ks. Becker].
Tämä vaikuttaa edelleen tietoiseen rationaalisuuteen [ks. Sanderson].
• Tiedostamattomalla tasolla tapahtuu paljon muutakin kuin preferenssien säätelyä [ks. Tooby ja Cosmides]. Viime kädessä itse rationaalisuus on biologisen evoluution tulos [ks. Sperber ja Boyer].
Teoksessa Adaptation in Natural and Artificial Systems (1975) John Holland (1929-2015) käsitteli
suvullisen lisääntymisen hyötyjä lajinkehitykselle [ks. Wright, Fisher ja Haldane; Hamilton ja
Williams]. Maynard Smith kiinnitti huomiota siihen, että tämä ei voi olla syynä po. lisääntymisen
itsensä kehitykseen, koska evoluutio ei näe kauempana tulevaisuudessa odottavia hyötyjä (The
Evolution of Sex, 1978). Myöhempi tutkimus on löytänyt useitakin tapoja, joilla organismit
hyötyivät suvullisesta lisääntymisestä ilman viivettä, vaikka joutuvat maksamaan siitä kovan
hinnan: vain 50% geeneistä välittyy eteenpäin. Suvullinen lisääntyminen on esimerkki evoluution
pelisääntöjen muuttumisesta (ks. alla).
• Holland kehitti myös geneettisiä algoritmeja [ks. Minsky ja Pearl].
• (1) Hamilton oli selittänyt suvullista lisääntymistä kilpajuoksuna taudinaiheuttajien kanssa. Tähän ja eräisiin vastaaviin teorioihin liittyy Punaisen Kuningattaren hypoteesi [ks.
Boole; Wilson]. (2) Aleksei Kondrasovin (s. 1957) artikkeli Deleterious mutations and the
evolution of sexual reproduction (1988264 ) kehitti Fisherin vanhempaa teoriaa geneettisten
mutaatioiden vastaisesta taistelusta. Geenien satunnainen jakautuminen sukusoluihin [ks.
Mendel; Morgan] estää passiivisten virheiden lisäksi myös itsekkäiden geenien liian aktiivisen toiminnan; Mark Ridley (s. 1956) puhuu ’Mendelin demonista’. Sukupuolivalinta auttaa
molemmissa teorioissa valitsemaan parhaat geenit, sillä riikinkukon pyrstön tai ihmisaivojen kaltaiset monimutkaiset adaptaatiot ovat herkkiä sekä taudeille että mutaatioille. (3)
Kolmas teoria korostaa tuman ja mitokondrioiden geenien mahdollisimman optimoitua yhteensopivuutta solun ja siten yksilön energeettisen hyvinvoinnin takaajana [ks. Calvin ja
Mitchell]. Nicholas H. Bartonin (s. 1955) ja Sarah P. Otton (s. 1967) teoreettiset laskelmat
ovat yhdistelleet näitä teorioita paljolti Fisherin ajattelusta lähtien.
– Manfred Eigen (1927-2019) tutki liian nopean mutaationopeuden aiheuttamaa virhekatastrofia (Selforganization of matter and the evolution of biological macromolecules, 1971265 ). Tällä on yhteys myös elämän syntyyn [ks. Wright, Fisher ja Haldane;
Kolmogorov ja Chaitin; Woese ja Margulis]. Eigen sai vuoden 1967 kemian Nobelin
palkinnon.
• Suvullinen lisääntyminen ei vaatisi eri sukupuolten olemassaoloa, ellei tumallisissa soluissa
tuman perimän lisäksi myös esim. mitokondrioilla [ks. Calvin ja Mitchell; Woese ja Margulis] olisi omaa geneettistä koodia, joka vaikuttaa fenotyypin kehitykseen (esim. Paul Grun,
Cytoplasmic Genetics and Evolution, 1976). Sukupuolia on kaksi sen takia, että jälkeläiseen
siirtyisi turvallisuussyistä tuman ulkopuolisesta perimää lähinnä vain toiselta vanhemmalta: naissukupuoli määritellään isomman, organellit sisältävän sukusolun, munasolun, luovuttajaksi. Kilpailulta ei kuitenkaan täysin vältytä. Sukusolujen koon erolla, anisogamialla,
on useita seuraamuksia [ks. Trivers; Symons ja Buss].
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– Parkerin ym. artikkeli The origin and evolution of gamete dimorphism and the malefemale phenomenon (1972266 ) mallintaa sukusolujen erilaistumista.
– Solunsisäistä ’sosiobiologiaa’ ovat kuvanneet William G. Eberhard (Evolutionary consequences of intracellular organelle competition, 1980267 ) sekä Cosmides ja Tooby
(Cytoplasmic inheritance and intragenomic conflict, 1981268 ).
Eörs Szathmáryn (s. 1959) kanssa kirjoitetussa teoksessa The Major Transitions in Evolution
(1995; myös The Origins of Life, 1999) Maynard Smith määrittelee askeleita, jotka ovat antaneet uutta potentiaalia biologiselle evoluutiolla. Kyse on eri tasoilla tapahtuvasta yhteistyön ja
keskinäisriippuvuuden lisääntymisestä paremman informaation välittymisen kautta. Näin (1) kopioituvien molekyylien [ks. Kolmogorov ja Chaitin], (2) kromosomien [ks. Morgan], (3) DNA:n
[ks. Crick ja Watson], (4) tumallisten solujen [ks. Lyell; Schleiden ja Schwann; Calvin ja Michell;
Woese ja Margulis], (5) monisoluisten eliöiden [ks. Lyell], (6) suvullisen lisääntymisen (ks. yllä),
(7) hyönteisten yhteiskuntien [ks. Gibson ja MacArthur] ja (8) ihmisen kulttuurin [ks. Knight
ja Renfrew] synnyssä on kaikissa kyse samasta logiikasta. ’Sosiaalisuus’ on tässä hyvin abstrakti
käsite [ks. Hamilton ja Williams]. Myöhemmin aihetta ovat käsitelleet mm. Andrew F.G. Bourke (s. 1961, Principles of Social Evolution, 2011) ja Jonathan Birch (The Philosophy of Social
Evolution, 2017).
• Ilmiötä voi verrata elinkeinojen kehitykseen [ks. Smith]. Aikaisemmin oli jo puhuttu ’evoluution evoluutiosta’ [ks. Dawkins].
• Kulttuuri syntyi yhteistyöhön perustuvien yhteiskuntien kehittyessä kielen avustamina.
Psykologisesti kyky yhteistyöhön oli (ja on) imitaatiota tärkeämpää: kulttuurin ydin on
yksittäisen ihmisen kykyjen ylittämisessä uuden luomiseksi, ei sen (sinällään tärkeässä) välittämisessä [institutionalisoituneesta älykkyydestä, ks. Mandeville; Schumpeter ja Hayek;
opettamisesta, ks. Tooby ja Cosmides].
• Keverne [ks. Goodall ja de Waal] on korostanut nisäkkäiden evoluution [ks. Lyell] ja tarkemmin istukan [ks. Medawar ja Burnet; Berg ja Gurdon] ilmaantumisen merkitystä myös
aivojen [ks. Penfield ja Sperry] kehitykselle (Beyond Sex Differences, 2017). Raskaudet
luovat aivan uudenlaisen ympäristön sekä äidin että sikiön geenistölle, johon molemmat
sopeutuvat evoluutiohistorian aikana.
– Naisten ja miesten erilainen panostus jälkeläisiin [ks. Trivers] johtaa sukupuolieroihin
[ks. Leslie ja Baron-Cohen]. Yksi tekijä on evoluutiohistorian aikainen korkea lapsikuolleisuus [ks. Leakeyt], joka on ongelma naisen geneettiselle tulevaisuudelle.
• Steven A. Frank (s. 1957) käsitteli kehityksen vaatimaa ’valvontaa’, so. alemman tason yksiköiden välisen kilpailun riittävää rajoittamista ylemmän tason yksikön syntymiseksi (Mutual policing and repression of competition in the evolution of cooperative groups, 1995269 ).
Luonnolliset merkit sisältävät omalla tavallaan informaatiota: savu esim. kertoo tulesta [ks.
Peirce; Austin ja Grice]. Samoin eläimen koko antaa vihjeen (engl. cue) sen vaarallisuudesta [ks. Lorenz ja Tinbergen]. Semanttisesti mielenkiintoisempia ovat lähettäjä-vastaanottaja
–järjestelmät [ks. Shannon ja Wiener]. Maynard Smith käsittelee aihetta David G. C. Harperin kanssa teoksessa Animal Signals (2003). Siinä signaali määriteltiin organismin sellaiseksi
teoksi tai rakenteeksi, joka muuttaa toisen organismin käytöstä sillä ehdolla, että reaktio selittää ei vain alkuperäisen signaalin evoluution vaan myös itse reaktion evoluution [ks. Dennett ja
Millikan]. Koska myös vastaanottajan ajatellaan hyötyvän signaalin tarjoamasta informaatiosta,
signaalien tulee olla (ainakin tilastollisesti) rehellisiä, ja tämän selittäminen on teoksen pääteema.
Signaalien rehellisyyden takaavat (1) riittävästi yhteiset intressit [ks. Hart ja Goffman; Schelling
ja Lewis; Tooby ja Cosmides] tai (2) valehtelun mahdottomuus.
• Yhteiset intressit perustuvat joko sukulaisuuteen, mutualismiin tai vastavuoroisuuteen [kaikista, ks. Hamilton ja Williams; Trivers]. Yhteinen pyrkimys välttää kallista konfliktia vastakkaisista primaarisista intresseistä huolimatta on yhdenlaista mutualismia sekin.
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– Viimeinen kohta vaatii epäsymmetrian kilpailijoiden välille; tyypillinen tällainen on
kyky puolustaa resursseja, jota voidaan signaloida korostamalla kokoa tai esittelemällä
luonnollisia aseita, so. indeksillä.
∗ Konflikteja voivat välttää saman lajin kilpailevat urokset, mutta myös saalistaja
ja saaliseläin: jälkimmäinen voi vakuuttaa edellisen hyökkäyksen toivottomuudesta. Esimerkkejä ovat eräiden kauriseläinten hyppely (engl. stotting) ja se että
myrkyllinen eliö varoittaa saalistajia räikeällä ulkoasullaan [ks. Darwin].

• Valehtelun estää joko (1) signaalin (suhteellinen) kalleus tuottajalleen tai se, että (2) signaali korreloi suoraan mainostettavaan ominaisuuteen, ts. että kyse on luonnollisesta merkistä.
– Amotz Zahavin (1928-2017) haittaperiaatteen mukaan sukupuolen mukaan valittujen
ominaisuuksien ’kalleus’ on niiden menestyksen salaisuus (Mate selection - a selection
for a handicap, 1975270 ).
– Joah R. Madden huomasi, että absoluuttinen kalleus ei ole tarpeen: jos epärehellinen
signaali tuottaa kustannuksia, toimiva rehellinen signaali voi (ihmiskielen onneksi, ks.
alla) olla ilmainen. James P. Higham käsittelee asiaa artikkelissa How does honest
costly signaling work? (2014271 ).
Vain yhteiset intressit luovat minimaalisia signaaleja, so. signaaleja jotka ovat ’halpoja’ ja kaikkien käytettävissä. Koska vain minimaaliset signaalit johtavat ihmiskielen kaltaiseen kykyyn, kieli mahdollistaa manipuloinnin, jonka Maynard Smith rajasi kommunikaation ulkopuolelle [vrt.
Dawkins]. Ihmisen tapauksessa puheviestinnän halpuutta kompensoi kuitenkin valehtelun tuottama mainehaitta [ks. Trivers; Kahneman ja Thaler]. Kommunikaation evoluutiossa oletus on
olla uskomatta, ja kyvyt sekä vastaanottaa että epäillä informaatiota kehittyivät rinnakkain:
syntyi ’avoin (episteeminen) valppaus’ [ks. Sperber ja Boyer].
• Spekulatiivisemmin myös yhteisten rituaalien luomaa ’ultrasosiaalisuutta’ on ehdotettu
selittämään puheviestinnän rehellisyyttä [ks. Renfrew ja Knight].
• Joidenkin mukaan ihmisen oletusasetus on uskoa kaikki vastaanotettu tieto, ja kyky sen
kriittiseen arviointiin on vähitellen kehittynyt lisätaito. Yllä esitetty lienee uskottavampi
kehityskulku.
Ihmislajin protokieli on syntynyt jostain perustavammasta kyvystä. (1) Thomas T. Struhsaker
osoitti, että vervetti-apinoilla on erilaisia varoitushuutoa tärkeimmille niitä uhkaaville pedoille (Auditory communication among vervet monkeys (Cercopithecus aethiops), 1967272 ). Klaus
Zuberbühler on löytänyt apinoiden ääntelystä alkeellista kombinatorista syntaksia, joka ei kuitenkaan ole semanttisesti kompositionaalista [ks. Saussure]: yhdistelty merkitys ei juonnu osien
merkityksestä273 [ks. myös Shannon ja Wiener]. (2) Viittomateoriaa [ks. Locke] ovat kannattaneet mm. Gordon W. Hewes (1917-1997, esim. Primate communication and the gestural origin
of language, 1973274 ) ja William C. Stokoe (1919-2000, Language in Hand, 2001). Aivojen kielija liikekeskuksia onkin liitetty toisiinsa [ks. Simon ja Arrow; Damasio]. (3) Musiikkiteoriaa [ks.
Darwin] on kannattanut mm. Steven Brown, ja Steven Mithen [ks. Renfrew ja Knight] keksi termin hmmmmm (engl. holistic, manipulative, multi-modal, musicality, and mimetic) kuvaamaan
tätä ’kieltä’. Kielten prosodiikka liittyy tähän [ks. Sapfo; Broca ja Wernicke].
• Jo osoittaminen on kyky, jota ei ole edes simpansseilla. Bruner [ks. Sellars] tutki pienten
lasten esikielellisiä kykyjä laajemminkin (From communication to language - a psychological
perspective, 1974275 ).
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• Stokoe osoitti, että viittomakielet ovat täysimittaisia kieliä. Theodore Stern (1917-2005)
tutki myös muunlaisia ihmisten kommunikaatiomuotoja (Drum and whistle ”languages”:
An analysis of speech surrogates, 1957276 ).
• Myös muunlaista yhteyttä kielen ja musiikin välille on ehdotettu [ks. Jackendoff ja Pinker].
• Teoksessa Lingua ex Machina (2000) Bickerton ja William H. Calvin (s. 1939) esittävät,
että protokielen synty liittyi ruuanhankintaan ja -jakoon. Syntaksin kehitys alkoi vastavuoroisuuden [ks. Trivers] luodessa uusia abstrakteja kategorioita, kuka teki mitä ja kenelle;
kielitiede puhuu temaattisista rooleista [muunlaisesta yhteydestä sosiaalisen älykkyyden ja
kielen välillä, ks. Dunbar ja Miller]. Tästä eteenpäin Baldwinin vaikutus [ks. Tylor, Tarde
ja Baldwin; Cavalli-Sforza] kehitti syntaksia: helpoiten kielioppisääntöjä oppivat ihmiset
menestyvät muita paremmin.
– Calvin on tutkinut myös kielen yhteyttä motoriseen ballistiikkaan [ks. Simon ja Arrow]. Esim. kiven tarkka heitto [ks. Darwin; Leakeyt] vaatii osumista millisekunnin
laukaisuikkunaan, mikä puolestaan vaatii suurta määrää aivokudosta [ks. Penfield ja
Sperry] ja luo samalla mallin muille sarjallisille aivotoiminnoille. Vastaavaa tarkkuutta
vaatii myös kivityökalujen valmistus. Calvinin lisäksi etenkin Friedemann Pulvermüller (s. 1960) on yhdistellyt kieltä aivojen liikekeskuksiin [vrt. Jackendoff ja Pinker].
• Vaikka vauvojen kanssa käytetty hoivapuhe (engl. baby talk, infant-directed speech, motherese) on melodista, sen selvä artikulaatio puuttuu esim. lemmikkieläimille suunnatusta
lepertelystä [protokeskustelusta, ks. Symons ja Buss].
Nykyäänkin yhteisöissä, joissa ei ole yhteistä kieltä, syntyy protokielen kaltaista rakenteetonta
kieltä (engl. pidgin). Bickerton osoitti, että tällaisissa oloissa lapset kehittävät luonnostaan, ilman
ulkopuolista mallia, muutaman sukupolven — jopa yhden ainoan — aikana, kieliopin sisältävän
kreolikielen (Roots of Language, 1981). Ihmisellä on biologisia valmiuksia oppia kieleen liittyviä
sääntöjä [ks. Jackendoff ja Pinker].
• Kreolin kehittymisen tapaan kuurot lapset luovat keskenään kieliopin sisältävän viittomakielen. Nicaraguassa tällaisen synty on dokumentoitu 1980-luvulla.

10.29

Gary S. Becker 1930 - 2014

Taloustieteilijä, joka yhdisti taloustiedettä sekä muihin yhteiskuntatieteisiin että biologiaan.
Edellinen johti Beckerin sosioekonomiaan (engl. social economics, sosioeconomics), jälkimmäinen ihmisen sosiobiologiaa [ks. Trivers; vrt. Dawkins]. Beckerin työ sivuaa elinkiertoteoriaa [ks.
Piaget; Gibson ja MacArthur] ja rationaalista valintaa [ks. Bernoulli ja Bayes; Buchanan], joihin
liittyy preferenssejä [ks. Pythagoras]. Niihin puolestaan liittyy normeja [ks. Ötzi] ja arvoja [ks.
Laozi ja Gautama]. Preferensseihin liittyy myös sosiaalista valintaa [ks. Simon ja Arrow]. Becker
sai taloustieteen Nobelin vuonna 1992.
• Kulttuurievolutiivinen taloustiede muistuttaa enemmän meemiteoriaa kuin sosiobiologiaa
[ks. Dawkins].
Toinen tärkeä sosioekonomisti, George A. Akerlof (s. 1940), jakoi vuoden 2001 taloustieteen
Nobelin Spencen [ks. Daniel Bell] ja Stiglitzin [ks. Buchanan] kanssa. Hän tutki mm. normeja
[ks. Sellars] ja epäsymmetristä informaatiota.
• Yhdessä Mani Maun kanssa Akerlof käsitteli haitallista valikoitumista (engl. adverse selection) käytettyjen autojen kaupassa (The market for lemons: Quality uncertainty and the
market mechanism, 1970277 ).

276 American
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Inhimillistä pääomaa [ks. Bernoulli ja Bayes] oli tutkittu etenkin taloustieteessä [ks. Smith;
Malthus ja Ricardo; Marshall; Fisher ja Keynes]. Teoksessa Human Capital (1964) Becker tutki
etenkin koulutusta [ks. myös Wolf ja Florida]. Koulutukseen voitiin suhtautua myös kriittisesti
[ks. Habermas].
• Inhimilliseen pääomaan lasketaan esim. lahjakkuus, koulutus, kokemus ja terveys. Myös
persoonallisuuspiirteet kuten kunnianhimo ja kurinalaisuus ovat inhimillistä pääomaa.
– Sosiaalista pääomaa on esim. luottamus [ks. Kahneman ja Thaler]. Floridan luova
pääoma yhdistelee inhimillistä ja sosiaalista pääomaa [kulttuurisesta pääomasta, ks.
Habermas].
Inhimilliseen pääomaan liittyy kyvykkyys. Artikkelissa Effects of externally mediated rewards on
intrinsic motivation (1971278 ) Edward L. Deci (s. 1942) yhdisti ihmisen kukoistukseen [ks. Mill;
Ramsey; Maslow; Giddens] kolme tekijää: (1) autonomia [ks. Solon], (2) kyvykkyys, kompetenssi
[ks. Maslow; Tooby ja Cosmides] ja (3) yhteisöllisyys. On puhuttu itseohjautuvuusteoriasta (engl.
self-determination theory). Siihen puolestaan voidaan liittää emansipatorisia arvoja [ks. Bayle;
Mill; Simmel; Maslow; Landes] ja inhimillisiä toimintavalmiuksia [ks. Sen]. Kukoistuksessa ei
ole kyse yksisilmäisestä onnellisuuden tavoittelusta [esim. työstä ja vapaa-ajasta, ks. Fisher ja
Keynes].
• Autonomian puute voi tuottaa kompensoivan kontrollin tarvetta [ks. Sperber ja Boyer;
Giddens].
Ihmisellä kouluttautumisella on yhteys elinkiertoon, jossa ylimmän tason muodostavat somaattiset ponnistukset ja suvunjatkaminen:
• somaattiset ponnistukset
– kasvu
– fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen
∗ fyysinen itsesuojelu
∗ tautien välttäminen
– elämässä tarvittavien taitojen ja tietojen oppiminen
∗ ihmissuhteiden luominen
∗ statuksen hankinta
• suvunjatkaminen
– parinmuodostus
– suhteen ylläpitäminen
– lasten kasvatus sukukypsyyteen
Listaa voi verrata psykologisiin tarpeisiin [ks. Mill; Maslow; Giddens]. Elinkierron hidas strategia
painottaa somaattista puolta, nopea (psykososiaalinen kiihdytys) suvunjatkamista. Useimmat ja
radikaaleimmat erot ovat lajien välisiä [ks. Gibson ja MacArthur]. Biologisesti ihminen kuuluu
hitaiden joukkoon (naisten kyvyllä synnyttää on rajansa). Metsästäjä-keräilijät panostivat harvoihin lapsiin. Toisaalta näissä rajoissa vaihtelua on sekä historiallisella (makrososiologisella),
sosiologisella että yksilöpsykologisella tasolla.
• Vaikka Maslow’n ylätason tarpeet integroituvat tässä statukseen [ks. Spencer ja Galton;
Boas ja Landtman; Fiske ja Harris], statuksella on merkitystä myös suvunjatkamiselle [ks.
Symons ja Buss; Daly ja Wilson].
Maanviljelyn hallitessa lasten määrä oli laatua tärkeämpi [ks. Renfrew ja Knight]. Kouluttautumista (laatua) edesauttoi perheiden lapsimäärän lasku eli moderni väestöllinen muuntuminen
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[ks. Elton; Borlaug]. Becker käsitteli asiaa Nigel Tomesin kanssa artikkelissa Child endowments
and the quantity and quality of children (1976279 ) ja Robert J. Barron (s. 1944) kanssa artikkelissa A reformulation of the economic theory of fertility (1988280 ). Teos A Treatise on the Family
(1981, 1991) on yhteenveto.
• Paitsi jälkeläisten määrän ja laadun välillä, strategisia valintoja voi tehdä myös jo syntyneiden ja tulevien jälkeläisten välillä. Vanhetessa panostetaan omien lasten sijaan lastenlapsiin; naisten vaihdevuodet liittyvät tähän [ks. Symons ja Buss].
• Määrä on vieläkin tärkeä kehittyvissä maissa ja muuallakin esim. slummiutuneissa olosuhteissa [ks. Daly ja Wilson].
Oikeustaloustieteessä [ks. Schumpeter ja Hayek; Kahneman ja Thaler] Becker esitti, että rikolliset
[ks. Westermarck; Daly ja Wilson] eivät ole täysin irrationaalisia (Crime and punishment: An
economic approach, 1968281 ).
• Vuonna 2007 Becker pohjusti (laillisen) munuaispörssin ideaa [ks. Schelling ja Lewis].
Jo Beckerin perhetutkimuksissa oli sosiobiologinen ote. Varhainen ihmistä tutkinut sosiobiologi
oli Pierre L. van den Berghe (1933-2019) teoksella Man in Society (1975, 1978). Teos Human
Family Systems (1979) käsitteli perhesosiologiaa [ks. Goodall ja de Waal; Symons ja Buss] ja
teos The Ethnic Phenomenon (1981) etnisyyttä [ks. Tacitus; Blumenbach; Westermarck; Lewin
ja Heider]. Etnisyyden ja valtioiden suhteesta kiisteltiin [ks. Habermas; Keeley], samoin kuin
etnisen diversiteetin vaikutuksista [ks. Landes].
• Fredrik Barth (1928-2016) tutki etnisyyden muotoutumista toimittamansa teoksen Ethnic
Groups and Boundaries (1969) johdannossa. Don Handelman (s. 1939) teki jaon etniseen
kategoriaan, verkostoon, liittoumaan ja yhteisöön (The organization of ethnicity, 1977282 ).
• Daniel G. Freedman (1927-2008) tutki evolutiivista kehityspsykologiaa [ks. Piaget; Leslie
ja Baron-Cohen] teoksessa Human Infancy (1974).
Beckerin Altruism, egoism, and genetic fitness: Economics and sociobiology (1976283 ) käsitteli preferenssien evoluutiota, EOP (engl. evolution of preferences). Ravinto, seksi, ystävyys ja
esim. oman olemassaolon hyödyllisyys ovat universaaleja mielihyvän lähteitä [ks. Mill; Ramsey;
Maslow]. (1) Preferenssit vaikuttavat käyttäytymiseen, joka (2) vaikuttaa ’menestykseen’, joka (3) vaikuttaa preferenssien evoluutioon. Käytössä on siis kaksi aikaskaalaa, reaaliaikainen
ja evolutiivinen, so. välittömät ja perimmäiset syyt [ks. Lorenz ja Tinbergen]. Pitkällä aikavälillä subjektiiviset motivaatiot tuottavat objektiivisia hyötyjä [ks. Ramsey; Boyd ja Richerson;
Sanderson].
• Preferenssien evoluutio vastaa ’epäsuoraa evolutionaarista lähestymistapaa’. Reaaliaikaisiin
välittömiin syihin liittyy ’behavioraalisia preferenssejä’.
• Myös Jack Hirshleiferin (1925-2005) Economics from a biological viewpoint (1977284 ) käsitteli preferenssien evoluutiota.
Preferenssien evoluutiossa pitempi aikaskaala voi olla (lajikohtaisen evoluution lisäksi, ei sijaan)
myös yksilön oppiminen. Ilmeisintä tämä on ihmisen kohdalla, jolloin relevanteiksi tulevat arkiset
rituaalit ja roolit [ks. Smith; Hart ja Goffman] ja niitä luovat koordinaatiopelit [ks. Schelling ja
Lewis], so. kulttuuri. Tällaisia ’roolihahmopelejä’ (engl. persona games) on kehittänyt etenkin
David H. Wolpert; esim. Julian Jamisonin kanssa kirjoitettu Schelling formalized (2012285 ).
Kyse ei ole näyttelemisestä, koska käyttäytyminen on useimmiten alitajuisesti valitun hahmon
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perusteella motivoitunutta ja normittunutta (engl. bounded). Wolpertin mukaan kertaluonteisten
pelien näennäisesti epärationaalinen käyttäytyminen [ks. Kahneman ja Thaler] selittyy teorian
avulla ilman vahvaa vastavuoroisuutta [ks. Boyd ja Richerson].
• Myös oppiminen on biologiaa [ks. Lorenz ja Tinbergen; Tooby ja Cosmides].
• Ihmiset kykenevät (rajoitetusti) vaikuttamaan myös haluihinsa [ks. Symons ja Buss].
Emansipatoristen arvojen ansiosta preferenssien ei tarvitse olla itsekkäitä. Evoluutio suosii yhteistyön syntyä, eikä altruismikaan ole nurkkakuntaista [ks. Lewin Heider; Goodall ja de Waal;
Keeley]. Sama pätee makrososiologiaan [ks. Spencer ja Galton; Lévi-Strauss; Cavalli-Sforza; Sanderson], jonka luomat roolihahmot rajoittavat radikaalia kulttuurista relativismia. Preferensseihin liittyvää yksilön likinäköisyyttä [ks. Ramsey] voi (ehkä yllättäen) myös hyödyntää rationaalisten strategioiden luomisessa [ks. Symons ja Buss]. Kiistanalaisempaa on preferenssien
’saastuminen’ [ks. Dunbar ja Miller], johon on liitetty paternalismi [ks. Kahneman ja Thaler].
• Kuluttajien preferenssit esim. aamiaismurojen suhteen ovat tunnetusti häilyviä [mainonnasta, ks. Schumpeter ja Hayek; Torvalds].
Ihmisen sosiobiologiaa täydentää evoluutiopsykologia [ks. Symons ja Buss; Daly ja Wilson; Tooby
ja Cosmides; Dunbar ja Miller; Fiske ja Harris]. Ne mahdollistavat, yhdessä mm. rationaalisen
valinnan [ks. Buchanan] kanssa, konfliktiteoreettisen sosiologian [ks. Marx; Weber] laajentamisen
darwinilaiseksi konfliktiteoriaksi [ks. Sanderson].
• Rationaalinen valinta ei kiellä arvojenkaan merkitystä [ks. Simon ja Arrow; Boyd ja Richerson].
• Tarkasti ottaen evoluutiopsykologiaa ei ole olemassa: on vain psykologiaa joka myöntää
biologisen evoluution vaikuttaneen myös ihmisen aivoihin. Sama psykologia myöntää myös
kulttuurin vaikuttavan aivoihin ja jopa tutkii, miten tämä on mahdollista.

10.30

John Rawls 1921 - 2002

Yhteiskuntafilosofi, joka tutki oikeudenmukaisuutta [ks. Sokrates; Aristoteles] ja poliittista vakautta. Rawlsin sopimusteoreettinen [ks. Platon; Hume] oikeudenmukaisuusteoria [ks. Fisher ja
Keynes] korosti lakien [ks. Hart ja Goffman] ja valtion [ks. North; Huntington ja Fukuyama]
merkitystä. Hänen ohellaan poliittista liberalismia ovat kehittäneet286 mm. Judith Shklar (19281992) ja Charles Larmore (s. 1950).
• Valtiollisilla yhteiskuntasopimuksilla on pitkä perinne [ks. Hobbes; Locke; Rousseau].
Artikkelissa Two concepts of rules (1955287 ) Rawls käsitteli retributiivista oikeudenmukaisuutta
[siitä ja menettelyllisestä oikeudenmukaisuudesta, ks. Hart ja Goffman]. Pyrkiessään sovittamaan
retributiivista ja utilitaristista ajattelua, hän kehitti [Wittgensteinin] ajatusta kielipeleistä erottamalla sosiaalisen käytännön oikeutuksen ja tietyn toimen oikeutuksen po. käytännön sisällä:
käytänteen konstituoivat säännöt poikkeavat sen sisäisistä strategisista säännöistä [ks. Hintikka;
Dennett ja Millikan]. Tämän lisäksi työ pohjustaa Rawlsin myöhemmin käyttämää reflektiivisen tasapainon metodologiaa: periaatteiden ja arvostelmien yhteensovittamista (aina ehdollisen)
tasapainon muodossa.
• Searle esitti samankaltaista erottelua yhteiskunnallisten tosiasioiden teoriassaan [ks. Leslie
ja Baron-Cohen].
• Reflektiivinen tasapaino eli harkintatasapaino on liitetty antiikin ’ilmiöiden pelastamiseen’
[käsitteen rakentavassa mielessä, ks. Aristoteles]. Tähän liittyy myös Aristoteleen viisauden
käsite.
286 Mäkinen
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Distributiivinen oikeudenmukaisuus kuuluu sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Vaikka tasapäistävä (equal-outcome) subjektiivinen hyvinvointi-egalitarismi [ks. Marx] ei ole enää suosiossa [ks.
Merton], Rawlsinkin tukema prioritarismi [ks. Marx] on. Suffisientarismi [ks. Agassiz ja Croll],
pelkkä (ilmiselvän) puutteen poistaminen, ei vastaa nykymaailman tehokkuusvaatimuksia, vaikka on kriisitilanteissa aina ensimmäinen askel. Utilitarismi [ks. Sokrates; Platon; Bentham; Mill]
on neljäs perinteinen näkemys aiheeseen. Sille läheiseen liberalismiin [ks. Locke; Smith; Mill; Buchanan] liittyvät itseohjautuvuus [ks. Becker] ja emansipaatio [ks. Landes]. Uudempaa ajattelua
edustaa sattuma-egalitarismi. Eri teorioiden ei tarvitse olla toisiaan poissulkevia. Utilitarismikaan ei ole kuollut [ks. Krebs ja Greene].
• Se että tietyn suuruisella tuella oli köyhälle suurempi utiliteetti kuin varakkaalle [ks. Bodin;
Bernoulli ja Bayes; Marshall] tarkoittaa, että myös utilitarismi tukee tasa-arvopyrkimyksiä.
Lisäksi subjektiivinen hyvinvointi ja objektiivinen utiliteetti ovat kytköksissä toisiinsa [ks.
Ramsey; Landes]. Tämä näkyy mm. preferenssien evoluutiossa [ks. Becker; Sanderson].
• Rawls olettaa utilitarismin johtavan esim. orjuuden hyväksymiseen, koska pitää (virheellisesti) rahaa ainoana maksimoitavana utiliteettina. Vastaavasti Nozick (ks. alla) spekuloi
’utiliteettirohmulla’ (engl. utility monster), jonka hyvinvointi oikeuttaisi muiden ihmisten
sorron. Dworkin (ks. alla) vastustaa hyvinvointi-egalitarismia kalliiden makujen argumentilla.
Morton Deutsch (1920-2017) esitteli distributiivisessa oikeudenmukaisuudessa jakoon vaikuttavia
arvoja: (1) reiluus (kullekin ansionsa mukaan), (2) tasa-arvo (kaikille yhtä paljon tai vuorollaan)
tai (3) tarve (Equity, equality and need: What determines which value will be used as basis
for distributive justice, 1975288 ). Koska markkinatalouden luoma vauraus mahdollistaa myös
heikompiosaisten tarpeiden tyydyttämisen, hieman eri tason arvoksi voidaan nostaa tehokkuus.
Lisäksi tasa-arvo on epämääräinen käsite: voidaan esim. tavoitella (1) hyvinvoinnin, (2) resurssien
tai (3) toimintakyvyn tasausta.
• J. Stacy Adams (s. 1925) oli tutkinut oikeudenmukaisuutta reiluutena (engl. equity theory)
etenkin työpaikoilla; mm. Towards an understanding of inequity (1963289 ). Sovellusalue on
kuitenkin paljon laajempi.
– Adams huomasi myös, että palkkansa liian korkeaksi kokeva työntekijä pyrki parantamaan suoritustaan.
• Onnen taloustieteessä [ks. Giddens] Richard A. Easterlin (s. 1926) epäili rikastumisen merkitystä (Does economic growth improve the human lot? Some empirical evidence, 1974290 ).
Tämän nk. Easterlinin ’paradoksin’ olemassaoloa on myös epäilty.
Teoksessa Oikeudenmukaisuusteoria (A Theory of Justice, 1971, 1999) Rawls määritteli oman
teoriansa peruselementeiksi (1) yhtäläiset poliittiset vapaudet, (2) asemia ja virkoja koskevan
mahdollisuuksien tasa-arvon ja (3) kannustimia luovan eriarvoisuuden vain siinä laajuudessa,
että se maksimoi heikoimpien aseman. Kahden ensimmäisen kohdan määrittelemä libertarismi
(ks. alla) ei siis Rawlsille riittänyt. Hänen demokraattisessa tasa-arvoideaalissa yksilöiden kyvyt
ja taidot, jopa ahkeruus, ovat aina geneettisiä tai sosiaalisia, eivätkä siten moraalisia kriteerejä,
so. omia ansioita. On jopa puhuttu kykyjen kommunismista (ks. alla). Teoksessa Justice as
Fairness (2001) Rawls peräänkuuluttaa omistusdemokratiaa (engl. property-owning democracy),
so. vahvempaa omaisuuden verotusta tuloverotuksen sijaan.
• Vaikka vapauksilla on aina rajansa [ks. Hobbes], demokratia vaatii perusvapauksia taustalleen [ks. Solon; North]. Euroopassa meritokraattinen byrokratia oli jo noin sata vuotta
vanha [ks. Mill]. Kannustimia [ks. Mill], joiden merkitys on yleisesti tunnustettu [ks. Fisher
ja Keynes; Buchanan], tutkitaan oikeustaloustieteessä [ks. Schumpeter ja Hayek].
• Demokraattisella tasa-arvolla on implikaatioita mm. kriminologialle [ks. Daly ja Wilson],
ja etenkin retributiiviselle oikeudenmukaisuudelle [ks. Dennett ja Millikan].
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• Thomas Piketty (s. 1971) kehittää omistusdemokratiaa teoksessa Pääoma 2000-luvulla (Le
Capital au XXIe siècle, 2013).
Rawlsin teoria konkretisoituu ihmisten ’perushyödykkeiden’ (engl. primary goods) listassa. Rawls
on kiinnostunut nimenomaan (objektiivisten) resurssien, ei (subjektiivisen) hyvinvoinnin, tasaarvoisesta jakamisesta. Lista paljastaa valistusfilosofisten ja (sosiaali)liberaalien vapauksien [ks.
Bayle; Mill; Fisher ja Keynes; North] merkityksen Rawlsille:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ajattelun ja omatunnon vapaus
yhdistymisvapaus
poliittiset vapaudet
fyysiset ja psyykkiset vapaudet
yhdenvertaisuus lain edessä
liikkumisen ja ammatinvalinnan vapaus
asemiin ja virkoihin kuuluvat valtuudet ja etuoikeudet
riittävä toimeentulo
sosiaalinen pohja itsekunnioitukselle

Moraalifilosofia ja esim. peliteoria [ks. von Neumann; Boyd ja Richerson] tulevat lähelle teoriaa
siinä, että Rawlsin yhteiskuntasopimukset luodaan ’tietämättömyyden verhon’ takana [puolueettomuudesta, ks. Smith]. Lisäksi, korostaessaan ei vain yksilön oikeutta vaan myös halua tehdä
omia valintojaan [preferensseistä, ks. Becker], Rawls lähestyy yhteiskunnallisen valinnan teoriaa
[ks. Simon ja Arrow; Sen].
• Esim. kestävä kehitys oli tullut yhteiskuntasopimuksiin valistusajalla [ks. Burke].
• Rawls oletti moraalin perustuvan samantyyppisiin sääntöihin kuin esim. kieli [ks. Chomsky;
Jackendoff ja Pinker]. Aaron Sloman (s. 1936) vertasi kielen syntaksia tunteisiin (Towards
a grammar of emotions, 1982291 ).
Rawlsin alkuperäinen teoria kuvaa ihanteellista yhteiskuntaa. Horst W. J. Rittel (1930-1990) ja
Melvin M. Webber (1920-2006) esittivät artikkelissa Dilemmas in a general theory of planning
(1973292 ), että moniarvoisessa yhteiskunnassa sosiaalipolitiikassa ei ole olemassa optimaalisia
ratkaisuja [yhteistä hyvää, ks. Simon ja Arrow]: ongelmat eivät ole ’kesyjä’ (engl. tame), vaan
’ilkeitä’ (wicked) ja siten jopa tieteen ulottumattomissa. Jollain kriteereillä oikeudenmukaisuutta
halutaan kuitenkin tavoitella.
• Ilkeiksi on kutsuttu myös ongelmia, joiden ratkaiseminen vaatii monialaisia [ks. Wolf ja
Florida] tutkimusprojekteja [ks. Giddens].
Rawls tarttui todellisiin moniarvoisiin yhteiskuntiin poliittista vakautta käsittelevässä teoksessa
Political Liberalism (1993, 1996, 2005). Siinä hän esittää ilkeiden ongelmien ratkaisuksi näkökulmien julkista perustelemista (engl. public reason) [ks. Sellars; Sperber ja Boyer]. Deliberatiivisen
demokratian [ks. North] tavoitteena on sisällöllisesti rajattu mutta muuten laaja yhteisymmärrys (overlapping consensus), joka mahdollistaa julkisen poliittisen toiminnan [ks. Habermas].
Arvopluralismilla on (tässä kohtaa) rajansa [ks. Krebs ja Greene].
• Vaikka esim. Michael J. Perry väitti poliittisen liberalismin sortavan uskontoja (Neutral
Politics?, 1989293 ), Rawlsinkin mukaan uskonnoilla on vapaus määritellä oma moraalinsa
[ks. Hirsi Ali].
• Vaikka ei käytäkään tätä termiä, Bernard Williamsin (1929-2003) mukaan liberalismi syrjii
heimomoraaliin [ks. Krebs ja Greene] uskovia.
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Larmoren mukaan poliittinen liberalismi edustaa minimaalista moraalikäsitystä, rationaalista
dialogia ja ihmisten välistä yhtäläistä kunnioittamista (The Morals of Modernity, 1996). Shklarin [Montaignen inspiroima] moraalifilosofia lähti hyveiden moninaisuudesta, mikä tekee helpommaksi vastustaa paheita, etenkin julmuutta (Ordinary Vices, 1984). Tämä johti teoriaan ’pelon
liberalismista’ (The liberalism of fear, 1989294 ). Shklar tulkitsee liberalismin kehittyneen uskonsotien [ks. Luther ja Calvin] jälkeisenä aikana: yhteisöt sekularisoituivat [ks. Weber] ja yksilöiden
autonomia korostui [ks. Landes; Becker].
• Montaignen lisäksi Shklarille oli tärkeää [Montesquieu’n] vallanjako-oppi.
Rawlsin kansainvälistä oikeutta käsittelevässä teoksessa Kansojen oikeus (The Law of Peoples,
1999) liberaalidemokratioiden odotetaan muodostavan ’hyvin järjestäytyneitä kansoja’ (engl.
well-ordered peoples), jotka levittävät oikeudenmukaisuuden ideaalia ympärilleen [ks. Parsons].
Projektilla on käytännön ongelmansa [ks. Rochau ja Renan; Landes].
• Vaikka myös radikaalilla arvopluralismilla on kannattajansa, kehitys ei puhu huononkaan
järjestäytymisen puolesta [ks. Huntington ja Fukuyama].
• Charles R. Beitzin (s. 1949) kosmopoliittinen ohjelma soveltaisi Rawlsin alkuperäisiä oikeudenmukaisuuden kriteerejä globaalilla tasolla jo nyt (Political Theory and International
Relations, 1979). Esim. Nussbaum [ks. Sen] suosii politiikkaa Rawlsin ja Beitzin väliltä.
Monet oikeudenmukaisuusteoreetikot, esim. Ronald Dworkin (1931-2013) ja Thomas M. Scanlon
(s. 1940), seurasivat Rawlsin ajattelua sitä kuitenkin eri tavoin varovasti muuttaen [ks. myös Sen].
Dworkinin sattuma-egalitarismissa sattumasta johtuvat erot on tasattava, mutta yksilön omista
valinnoista johtuvat erot ovat sallittuja (esim. Taking Rights Seriously, 1977). Tasaaminen vaatii
vakuuttamista. Scanlonin [ks. myös Sen] teoriassa kuvitteellisen sopimuksen puolueettomuus ei
perustu tietämättömyydelle vaan deliberaatiolle (esim. What We Owe to Each Other, 1998).
Tällöin tärkeäksi nousee kohtuullisuuden idea.
• Sattuma-egalitarismia kutsutaan myös liberaalista egalitarismista. Kompensoitavien lahjakkuuden vaikutusten erottaminen sallituista kunnianhimon vaikutuksista voi olla vaikeaa
[ks. Mill; Watson]. Tähän liittyy yhdysvaikutus [ks. Wright, Fisher ja Haldane].
– Dworkinin lakiteoria [ks. Hart ja Goffman] on saanut uuskonservatiivisia (ks. alla)
piirteitä korostaessaan ’aidon yhteisön’ epämääräistä käsitettä.
• Scanlonin mukaan moraaliperiaate on hyväksyttävä, jos muut eivät voi sitä perustellusti
hylätä. Suhteellisen hyvinvoinnin lisäksi Scanlon korostaa myös absoluuttista hyvinvointia.
Enemmän Rawlsin ajattelua modifioivat esim. John C. Harsányi (1920-2000) ja Joseph Raz (19392022). Harsányi, joka sai osan vuoden 1994 taloustieteen Nobelin palkinnosta [ks. von Neumann],
käsitteli ’tietämättömyyden verhoa’ jo 1950-luvulla. Hän loi Rawlsin teoriaa utilitaristisemman
ja eksplisiittisemmin peliteoreettisen teorian tutkiessaan utiliteetin järkevää vertailua ihmisten
kesken (Rational Behavior and Bargaining Equilibrium in Games and Social Situations, 1977).
Hänen teoriansa on preferenssiutilitaristinen. Razin mukaan liberalismin taustalla tulisi olla autonomisen, yleiseen hyvään pyrkivän ihmisen ihanne (The Morality of Freedom, 1986).
• Teoksissa Game Theory and the Social Contract (I: Playing Fair, 1994, II: Just Playing,
1998) ja Natural Justice (2011) Ken Binmore yhdistelee Rawlsin ja Harsányin teorioita.
Humen filosofiaan tukeutuvana hän on kuitenkin näitä molempia naturalistisempi ajattelija.
• Vaikka yhteismitattomuuden (puhutaan esim. omenista ja appelsiineista) vuoksi ei ole vain
yhtä oikeaa, logiikalla laskettavaa tavoitetta, Razin mukaan kaikki valinnat tehdään aina
perustellusti [ks. Weber]. Tämä tuo niihin objektiivisuutta ainakin suhteessa kontekstiinsa. Liberaalin valtion tehtävä on tarjota kansalaisilleen sellaisiakin aitoja mahdollisuuksia,
joita ei voi nähdä oikeuksina. Liberaaliin demokratiaan Raz pääsee oikeusfilosofisen työnsä
kautta.
294 teoksessa

Nancy L. Rosenblum (toim.), Liberalism and the Moral Life, 1989

776

LUKU 10. POSTMODERNI AIKA 1960-1990
– Razille autonominen ihminen ei ole pelkästään riippumaton toisten kontrolloivasta
vaikutuksesta, vaan omaa myös valintamahdollisuuksia ja riittävät henkiset kyvyt [ks.
Landes; Sen].
– Laki ei ole mielivaltainen edes sopimusasioissa, koska sen perusteilla on merkitystä
kaikille yhteisesti [ks. Hart ja Goffman]. Myös demokratiassa päätösten perusteilla, ja
siten myös julkisella harkinnalla, on tärkeä merkitys.

Libertarismissa [ks. Kropotkin; Fisher ja Keynes; Schumpeter ja Hayek] hyväksytään vain turvallisuudesta huolehtiva yövartiovaltio ja tämän valvoma muodollinen mahdollisuuksien tasa-arvo.
Esim. keskuspankin [ks. Petty] kaltaisen instituution tarpeellisuus voidaan kyseenalaistaa [ks.
Torvalds]. Käytössä oleva vapauskäsite on ’negatiivinen’, eli vapaus merkitsee ulkopuolisen pakon ja muun vaikuttamisen poissaoloa [ks. Hobbes; Mill]. Tunnetuin libertaristi oli Robert Nozick
(1938-2002), joka syytti Rawlsia ”kykyjen kommunismista” (Anarchy, State and Utopia, 1974).
Vapauden kaltaisen oikeuden korostus tarkoittaa, että libertarismin moraali oli enemmän sääntöpohjainen kuin seuraamuksia korostava. Libertarismissa ihmisten tulee itse huolehtia mm. eläkekertymästään. Psykologian huomioiva taloustiede [ks. Simon ja Arrow; Kahneman ja Thaler]
antaa valtion kuitenkin tukea järkevää käytöstä [ks. Giddens]. Julkisen vallan häiriöitä voidaan
karsia myös alistamalla politiikka empiirisiin kokeisiin [ks. Buchanan].
• Kurt Vonnegutin (1922-2007) novelli Harrison Bergson (1961; kokoelmassa Welcome to the
Monkey House, 1979) kuvaa fasistista yhteiskuntaa, jossa biologisetkin tekijät on ’tasaarvoistettu’ [ks. Rousseau; Gould].
• Barbara Goodwinin (s. 1946) mallissa mm. valta, työt ja tulot arvotaan yksilöiden kesken
säännöllisin väliajoin (Justice and the lottery, 1986295 ).
• Nozick on itse perääntynyt jyrkimmistä em. teoksessa esitetyistä kannoista. Hän on tutkinut myös rationaalisuutta [ks. Drake].
Vaikka jo libertarismi on anarkistinen [ks. Kropotkin] suuntaus, yhteisöä korostava kommunitarismi [ks. Luther ja Calvin] on sitä vielä enemmän: moraalista kumpuavan ’positiivisen’ vapauden
oletetaan vähentävän lakien merkitystä. Tärkeitä ovat uskonnollisuus, ihmissuhdekonservatismi
[ks. Wolf ja Florida] sekä vastavalistus [ks. Burke; Marcuse]. Uuskonservatismissakin kapitalismin
katsotaan tarvitsevan vahvat moraaliset pidikkeet. Paleokonservatismi vastustaa vapaakauppaa
[ks. Marshall; Fisher ja Keynes] ja monikulttuurisuutta [populismista, ks. Habermas]. Uuskonservatismi nähdään liian vasemmistolaisena ja sen aktiivista (haukkamaista) ulkopolitiikkaa kritisoidaan.
• Kommunitarismin ideologista positiivista vapautta myös kritisoitiin [ks. Daniel Bell]. Positiivinen vapaus voidaan ymmärtää toisinkin [ks. Mill; Marshall].
• Kommunitarismissa ei uskota ihmisten haluavan tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä ja vastustetaan markkinoiden valtaa. Teoksessa Hyveiden jäljillä (After Virtue, 1981)
Alasdair MacIntyre (s. 1929) jatkoi antiikin hyveajattelun [ks. Aristoteles] kehittämistä ja
väitti valistusajan tuhonneen moraalin.
– MacIntyre on kiihkeä katolinen ja uustomisti [ks. Tuomas].
– Samoilla linjoilla on Michael J. Sandel (s. 1953) teoksessa Justice (2009).
• Uuskonservatiivista filosofiaa edustaa esim. John N. Gray (s. 1948) teoksessa Beyond the
New Right (1993). Hänelle valistuksen [ks. Bayle] kosmopolitanismi on ”länsimaista kulttuuri-imperialismia” (Enlightenment’s Wake, 1997). Yhdysvaltojen Republikaanien uuskonservatismi on hieman erilaista.
• Patrick J. ”Pat” Buchanan (s. 1938) pohjusti paleokonservatismia teoksessa The Great
Betrayal (1998). ’Trumpismi’ on jatkanut siitä.
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Sosiologi [ks. Marx; Durkheim; Simmel; Weber], joka tutki mm. ideologista ajattelua [ks. Burke] ja tietoyhteiskuntaa. Koska yhteiskunnallisen elämän eri osa-alueet eivät välttämättä kehity yhteisellä logiikalla, Bell vastusti järjestelmäteoreettista sosiologiaa [ks. Parsons; Habermas].
Staattisten järjestelmien rakentamisen sijaan hän halusi palauttaa pitkän aikavälin yhteiskunnallisen kehityksen sosiologisen tutkimuksen kohteeksi [ks. Elias; Sanderson]. Robert M. Marshin
(1931-2015) tutkimukset yhteiskuntien monimutkaisuudesta sivuavat Bellin tutkimusta. Randall
Collins (s. 1941) tunnetaan konfliktiteoreettisesta [ks. Marx; Weber] tutkimuksesta [ks. Sanderson].
• Vaikka Belliä on pidetty uuskonservatiivina [ks. Rawls], teorioilleen uskollisena hän omaksui
poliittiset kantansa kontekstin mukaan. Sosiaalipolitiikassa [ks. Mill; Fisher ja Keynes;
Giddens] hän oli amerikkalainen ’liberaali’, eli kannatti ilmaista terveydenhuoltoa. Raha
ei saa myöskään olla esteenä esim. koulutukselle. Toisaalta kyvykkyyden puute saa olla
menestyksen esteenä; Bell siis kannattaa meritokratiaa ja poliittista liberalismia [ks. Locke].
Kulttuuriin ja uskontoon, jotka Bell liittää hyvin läheisesti toisiinsa, liittyvissä asioissa hän
on konservatiivi [ks. Burke].
Artikkelissa Kaksi vapauden käsitettä (Two concepts of liberty, 1958, 1969) Isaiah Berlin (19091997) esitti, että idealistiset moraalijärjestelmät estävät todellisen elämän vaatimia kompromisseja [ks. Mill; Weber]. Teoksessa End of Ideology (1960) myös Bell etsi tietä ulos ideologisesta
ajattelusta [ks. Sarte; Marcuse; Jackendoff ja Pinker]. Kyse ei ollut politiikan [ks. Weber; Habermas] hylkäämisestä, vaan sotien jälkeisen tilanteen analyysistä (ks. alla). Bellin mukaan ideologioiden, ”sekulaaristen uskontojen”, kuolemaa edisti hyvinvointivaltion kehitys [ks. Fisher ja
Keynes]. Myös politiikan tutkimuksesta aateloitu sosialisti Bernard Crick (1929-2008) puolusti tutkimuskohdettaan (In Defence of Politics, 1962). Vuoden 1973 teoksessaan (ks. alla) Bell
ennakoi massamedia mahdollistaman populismin [ks. Habermas] ja asiantuntijoiden tulevaa vastakkainasettelua.
• Berlinin artikkeleita vuosilta 1960-1988 on julkaistu suomeksi kokoelmassa Vapaus, ihmisyys ja historia (2001). Berlin halusi perustaa politiikan empirismille [ks. Hume], utilitarismille [ks. Bentham; Mill] ja negatiivisen vapaudelle [ks. Hobbes; Mill] idealistisen ja
helposti totalitarismiin johtavan ’positiivisen vapauden’ sijaan.
– Berlinin määrittely on positiivisen vapauden jyrkin muoto [ks. Rawls]; myös muita on
olemassa [ks. Mill; Marshall].
• Myöhemmin Bell määritteli ideologian seuraavasti: ”the mobilization of ideas to commit
people to action, and to justify those ideas by a teleology or a normative criterion”. Vaikka
sotia tutkineen Evan Luardin (1926-1991) mukaan nationalismin [ks. Rousseau; Herder
ja Humboldt; Habermas] aikakausi vaihtui ’ideologioiden aikakaudeksi’ vasta 1917 (War
In International Society, 1986), Bellin mukaan jo Ranskan vallankumoukseen [ks. Burke]
liittyi — nationalismin lisäksi — vääränlaista ideologiaa (The First Total War: Napoleon’s
Europe And Birth Of Warfare As We Know It, 2007).
• Crickin kirjasta löytyy luvun ”A defence of politics against ideology” lisäksi myös luku
”A defence of politics against democracy”. Enemmistönkin vallalle tulee asettaa rajoja [ks.
Burke; Weber; Huntington ja Fukuyama]. Crick: ”So if democracy is best understood as
one element in free government, not as a characteristic of the whole system, then it will
always be possible to argue that more or less democratic institutions or democratic spirit
is needed in any particular circumstance” [ks. Dewey].
• Philip E. Converse (1928-2014) teki eroa (amerikkalaisen) äänestävän rahvaan ja poliittisen
eliitin välille (The nature of belief systems in mass publics, 1964296 ). Esim. perhetaustasta
juontuva yhteys puolueeseen selittää poliittista kantaa enemmän kuin varsinaiset poliittiset
arvot tai ideologiat. Ilmiö lienee tyypillisempi kaksi- kuin monipuoluejärjestelmissä.
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Oli syntynyt kaksi suurta kommunistista valtiota, Neuvostoliitto ja Kiina, joita ihailtiin myös
lännessä [ks. Fisher ja Keynes; Sartre]. Kun Neuvostoliitto miehitti Tshekkoslovakian 1968, esim.
Suomessa myöhemmin taistolaiseksi nimetty kommunistinen liike puolusti tekoa. Joan Robinson
(1903-1983) ylisti Kiinan vuosien 1966-1974 kulttuurivallankumousta teoksissaan (1969 ja 1975),
ja piti Pohjois-Korean diktaattori Kim Il-sungia ”messiaana”. Kun Neuvostoliitto miehitti Afganistania vuosina 1979-1989, Samuelson hehkutti sen talouden vahvuutta [ks. Fisher ja Keynes].
Kommunistien ottaessa vallan Venäjä oli maailman suurin viljan viejä; 1980-luvulle tultaessa
Neuvostoliitto oli maailman suurin viljan tuoja. Maalla ei kuitenkaan ollut teollisuustuotantoa,
jolla olisi saanut valuuttaa ruoan tuontiin; nälänhätä oli lähellä (Yegor Gaidar, Collapse of an
Empire: Lessons for Modern Russia, 2007). Talouskasvu ei selvästikään ollut kestävällä pohjalla
[ks. Solow]. Berliinin muuri kaatui 1989 ja Neuvostoliitto/Venäjä vetäytyi Itä-Euroopasta hajottuaan 1991 [jatkosta, ks. Huntington ja Fukuyama]. Länsimaisen älymystön taipumus stalinismiin on jatkunut meidän päiviimme saakka, kuten esim. Slavoj Žižekin (s. 1949) tapaus osoittaa
(The Parallax View, 2006). Alain Badiou (s. 1937) on tunnettu maolainen. Jopa punakhmereille
löytyi puolustajia [ks. Chomsky]. Naomi Klein (s. 1970) kannattaa Venezuelan sortohallintoa.
Länsimaisen kulttuurin ja tieteen postmodernissa vastustamisessa on paljon samaa [ks. Foucault
ja Derrida].
• Teoksessa Vankileirien saaristo (1973-75) Aleksandr Solženitsyn (1918-2008) selitti Shakespearen ’pahisten’ kommunismiin verrattuna vaatimattomat tappoluvut motivoivan ideologian puutteella. Kirjailija Stanislav Lem (1921-2006) pahoitteli, että kommunismia ei testattu ensin eläinkokein, ja muurahaistutkija E.O. Wilson [ks. Gibson ja MacArthur] tokaisi:
”Loistava teoria. Väärä laji.”
• Etelä-Amerikassa syntyi marxismia ja (katolista) kristillisyyttä yhdistänyt vapautuksen
teologia, jonka perusteoksia on Gustavo Gutiérrezin (s. 1928) Teología de la liberación
(1971). Taustalla oli Ernst Blochin (1885-1977) filosofia (esim. Das Prinzip Hoffnung, 1959).
• János Kornai (1928-2021) analysoi sosialistista taloutta teoksessa Economics of Shortage (1980). Sen jälkeen Kiinassa on syntynyt uudenlaista ’valtiokapitalismia’, joka lienee
yhtä vahvalla pohjalla kuin Neuvostoliiton perinteisempi malli. Modernissa markkinakapitalismissa [ks. Schumpeter ja Hayek] spekuloidaan (epäuskottavasti) tietokoneavusteisella
suunnitelmataloudella.
– Vuosikymmenien talouskasvun [ks. Bhagwati] jälkeenkin Kiinan bruttokansantuote
henkeä kohti on läntisin mittapuin matala. Ainakin toistaiseksi talouskasvu on perustunut alhaiseen lähtötasoon muuten rikkaammassa (eli ostovoimaisessa) maailmassa.
• Neuvostoliitossa käsite ’hyödyllinen idiootti’ tarkoitti neuvostopropagandaan uskovia länsimaalaisia.
– Ruotsissa vuonna 1997 käynnistetyn Levande historia –hankkeen tarkoitus oli valistaa
ruotsalaisia holokaustista [ks. Fisher ja Keynes]. Kun 2006 mukaan otettiin kommunististen valtioiden vastaavat rikokset, osa älymystöä nosti metelin.
– Vielä 2020-luvulla lännessä on DDR:n sosiaalipolitiikan ystäviä, jotka eivät ymmärrä
itäblokin romahtamisen syytä: taloustilanne uhkasi maiden ruokahuoltoa, ei pelkästään merkkivaatteiden saantia.
• Pol Potin [ks. Rousseau] punakhmerien vuosina 1975-1979 hallinnoimassa Demokraattisessa Kamputseassa luotiin maatalousvaltaista yhteiskuntaa ilman rahaa, markkinoita tai
koulutusta, ja siinä sivussa tapettiin 1.7 miljoonaa ihmistä nälällä, taudeilla ja teloituksilla.
Suomi myötäili Neuvostoliittoa ja harjoitti sen mukaista itsesensuuria. Suomettuminen [ks. Sartre] näkyi mm. maassa vaikuttaneessa ’reporadiossa’ vuosina 1965-72 (mm. Naapurineljännes ja
Näin naapurissa). Toisinajattelija Kullervo Rainio (1924-2020) kirjoitti teoksen Informaatiosota
ja vapaa ihminen (1971). Esko A. Salmisen (1937-2013) mukaan Tampereen yliopiston ’demokraattinen’ toimittajakoulutus tuotti 1960-luvun lopulta 1980-luvun alkuun ”Leninin sotureita”
(Viestinnällä vallankumoukseen, 2004). Vastaavasti peruskoulua marxilaistettiin 1973-75; Jari
Leskisen (s. 1965) teos Kohti sosialismia! (2016) käsittelee asiaa. Postuumissa teoksessa Hassin
paperi (2020) Antti V. Hassi (1931-2019) kuvaa Taideaineita opiskelevien sosialistien (TAOS)
vaikutusta Taideteollisessa korkeakoulussa. Myös osa taistolaisista on myöhemmin kritisoinut
omaa ajatteluaan. 1980-luvulla luotu nk. aktiivinen vakauspolitiikka myötäili ensin Neuvostoliittoa ja sitten Venäjää. Vielä 2000-luvulla Putin-kritiikkiä pidettiin Suomessa venäläisvastaisena
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[ks. Huntington ja Fukuyama].
• Presidentti Kekkosen kolmas kuusivuotiskausi päättyi vuonna 1974, mutta kautta jatkettiin
poikkeuslailla (siis ilman vaaleja) vuoteen 1978, jolloin vaaleissa kuusi suurinta puoluetta
asettui (jo pahasti sairastavan) Kekkosen taakse. Teos Tamminiemen pesänjakajat (1981)
ja Kekkosen samanaikainen ero aloitti politiikan (melko hitaan) tervehdyttämisprosessin,
jota Neuvostoliiton hajoaminen edisti. YYA-sopimus jäi historiaan vuonna 1992, ja kolme
vuotta myöhemmin Suomi liittyi Euroopan unioniin [ks. Habermas]. Tämän jälkeen maa
ei enää ollut puolueeton, vaikka säilyikin sotilaallisesti liittoutumattomana vuoteen 2022
asti.
– Termi Kekkoslovakia kuvaa suomettumisen ajan politiikkaa. Suomettuminen oli ”monimutkainen yhdistelmä realismia, opportunismia ja ideologioita”297 .
– Paternalistisen Kekkosen taustalla puoluepolitiikka byrokratisoitui. Vielä vuonna 1984
omaan julkisuuskuvaansa pettynyt Suomen pääministeri Kalevi Sorsa puhui ’infokratiasta’ [ks. Montesquieu].
– Suomen vuosien 1990-1993 laman syinä on pidetty 1980-luvun liian nopeaa rahamarkkinoiden vapauttamista (kasinotalouden aika 1987-1991), vahvan markan politiikkaa
[kiinteästä valuutasta, ks. Fisher ja Keynes] ja Neuvostoliiton kanssa käydyn kaupan
loppumista vuonna 1990.
• Nykyään propaganda [ks. Weber] lasketaan osaksi informaatiosodankäyntiä [ks. Keeley].
Bell lanseerasi käsitteen ’jälkiteollinen yhteiskunta’ (The Coming of Post-Industrial Society,
1973). Hänen mukaansa teollinen yhteiskunta oli siirtymässä tavaratuotannosta palvelujen tuotantoon, jälkiteolliseen aikaan. Taustalla oli teknologisen kehityksen kyky (1) vapauttaa resursseja teollisuudesta ja (2) luoda varallisuutta käyttää palveluita. Ihmiset kohtaavat toisiaan nyt
aikaisempaa enemmän: ”But the fact that individuals now talk to other individuals rather than
interact with a machine is the fundamental fact about work in post-industrial society”. Toisaalta
Bell ennakoi jo seuraavaa vaihetta, jossa esim. ostoksia tehdään tietokoneiden avulla (ks. alla).
Teknologiset järjestelmät luovat ja muuttavat yhteiskunnan infrastruktuureja.
• Bellin varhaisin aihetta käsitellyt artikkeli kiersi laajasti 60-luvun alussa, mutta julkaistiin
virallisesti vasta vuonna 1967. Termi ’jälkiteollinen’ keksittiin jo 1917!
• Sosiologit olivat jo 1950-luvulla luokitelleet töitä. Esiteollisen ajan työt liittyivät (1) metsästykseen, keräilyyn, maanviljelyyn, kalastukseen, kaivostoimintaan ja esim. metsien hyödyntämiseen. Teollinen [ks. Black ja Watt; Tesla] aika toi mukanaan työt (2) koneiden
käyttäjille ja insinööreille. Jälkiteollinen aika loi (tai oikeammin lisäsi, sillä kehitys oli vähittäistä) töitä esim. (3) kuljetuspalveluissa, sähkö- ja vesilaitoksissa ym., (4) kaupassa ja
rahoitussektorilla, sekä (5) terveysalalla, koulutuksessa, tutkimuksessa, julkisessa hallinnossa ja vapaa-ajan palveluissa.
• Marsh tutki kulttuurista monimutkaisuutta neljä parametrin avulla: (1) energian kulutus
henkeä kohden [ks. Tesla; Lévi-Strauss], (2) maatalouden ulkopuolella työskentelevän väestön osuus, (3) yhteiskunnallisen stratifikaation aste [ks. Boas ja Landtman] ja (4) poliittisen
organisaation taso (Comparative Sociology, 1967).
Osa uudesta palvelutuotannosta liittyy informaatioon [ks. Shannon ja Wiener], ja tästä osa itse
tietoon, jota tutkittiin jo taloustieteessä ’runsaana’ resurssina [ks. Simon ja Arrow]. Sosiologiassa
alettiin puhua tietoyhteiskunnasta. Bell ymmärsi, että parasta tietoa edustivat teoriat [ks. Boltzmann]. Hän puhui esim. ’intellektuaalisista teknologioista’, työkaluista joilla ihmiset laajentavat
ja tukevat älykkyyttään [ks. Piaget; Gould]. Kartat, aakkoset (kirjoitus ja lukeminen) ja laskimet
ovat esimerkkejä [teknologian filosofiasta, ks. Brunel; Heidegger, esinekulttuurista, ks. Renfrew
ja Knight].
• Perinteisesti teknologiaa käytetään vahvistamaan ja laajentamaan ihmisen (1) fyysisiä ominaisuuksia ja kykyjä, (2) aisteja ja (3) kykyä hyödyntää luontoa. (4) Intellektuaaliset teknologiat kehittävät tapoja käsitellä informaatiota ja tietotaitoa.
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• Tietoyhteiskunnan käsitteen juuria on etsitty mm. Robert E. Lanen (1917-2017) artikkelista
The decline of politics and ideology in a knowledgeable society (1960298 ), joka muutenkin
käsitteli samoja asioita kuin Bellin työt.
Vuonna 1962 Margaret Masterman (1910-1986) pohjusti digitaalista humanismia spekuloimalla
tietokonepohjaisella tekstianalyysillä [ks. Sperber ja Boyer]. On puhuttu myös laajemmin digitaalisista ihmistieteistä [vrt. Dilthey ja Windelband]. Vuonna 1963 Theodor ’Ted’ H. Nelson (s.
1937) keksi termin ’hyperteksti’ [ks. Turing; Torvalds] ja esitti sen julkaisussa pari vuotta myöhemmin. Hänen spekulaationsa laajemmasta epälineaarisesta hypermediasta kiinnosti Marshall
McLuhania (1911-1980), joka tutki etenkin televisiota. McLuhan tunnetaan myös verkottumiseen
(ks. alla) liittyvästä ’maailmankylä’ käsitteestä (The Gutenberg Galaxy, 1962).
• Nelson paheksui perinteisen tekstin hierarkkisuutta ja lineaarisuutta. Epälineaarisuus luodaan hyperlinkkien avulla. Hypermedia perustuu multimodaalisuuteen [ks. Dewey; Posner].
• Teoksessa Ihmisen uudet ulottuvuudet (Understanding Media, 1964) McLuhan esitti lausahduksen ”väline on viesti” (”the medium is the message”): koska ihmismieli muuttuu epälineaarisen viestinteknologian myötä, viestinnän väline itsessään vaikuttaa (McLuhanin mukaan) enemmän kuin välineen välittämät viestit.
Vaikka tietoverkoilla oli spekuloitu jo 1940-luvulla [ks. Turing], Bell ennusti 1960-luvun puolivälissä jotain konkreettisempaa: ”We will probably see a national information-computer-utility
system, with tens of thousands of terminals in homes and offices ’hooked’ into giant central
computers providing library and information services, retail ordering and billing services, and
the like.” Syntynyt internet on turvallisuussyistä hajautetuista solmuista (engl. node) koostuva
verkko. Kyse on aivan uudenlaisesta yleiskäyttöisestä teknologiasta [GPT, ks. Tesla] joka vaikuttaa talouden rakenteisiin mahdollistamalla uudenlaisia innovaatioita ja vaatimalla uudenlaisia
investointeja [ks. Wolf ja Florida].
• J. C. R. Licklider (1915-1990) puhui tietoverkoista artikkelissa Man-Computer Symbiosis
(1960299 ). Internetin edeltäjä, Yhdysvaltain puolustushallinnon kehittämä ARPA, aloitti
toimintansa 1969.
• Internetissä viestit liikkuvat pieniin osiin jaettuina pakettivälityksen (packet switching)
avulla; sitä kehitti Paul Baran (1926-2011). Robert E. Kahn (s. 1938) ja Vinton G. Cerf
(s. 1943) kehittivät tietoverkkoprotokollia (TCP/IP).
• James R. Beniger (1946-2010) korosti monimutkaistuvien teollisten prosessien jo 1800luvulla alkaneen kontrolloinnin [ks. Shannon ja Wiener] merkitystä; moderni tietotekniikan
kehitys on osa tätä jatkumoa (The Control Revolution, 1986).
• Termi tietotekniikka (myös informaatiotekniikka, IT) on yhä kelvollinen ja voidaan lyhentää ICT (engl. information and communication technology); käsite tieto- ja viestintätekniikka on tarpeettoman kömpelö.
Bellin vision toteutus vaati myös henkilökohtaista tietokonetta ja tietoturvan kehitystä. Intelin
Ted Hoff (s. 1937) kehitti mikroprosessorin vuonna 1971. 1970-luvulla Ron Rivest, Adi Shamir ja
Leonard Adleman kehittivät RSA-salaustekniikan [ks. Polybios; Viète; Francis Bacon; Turing],
joka myöhemmin mahdollisti internetin muuttumisen kauppapaikaksi. Viimeistään 1990-luvulla
isojen liikeyritysten perinteiset insinöörijoukot korvautuivat pienempien yritysten ohjelmistoinsinöörien pienemmillä ryhmillä, joiden työ oli tuottavampaa: ohjelmistotasolla kokeilu ja virheiden
korjaus on halvempaa kuin raudan tasolla.
• Vuonna 1968 Noyce [ks. Bardeen ja Townes] perusti Gordon E. Mooren (s. 1929) kanssa
yhtiön nimeltä Intel alueelle, joka vuonna 1971 nimettiin Silicon Valley’ksi eli Piilaaksoksi.
Mooren vuonna 1965 esittämä ’laki’ on pitkään kuvannut transistoriteknologian kehityksen
nopeutta. 2000-luvulla kehitykselle haetaan jatkuvuutta 3D-piiriteknologialla. Energiatehokkuuden vaatimus on tullut laskentatehokkuuden rinnalle.
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– Tuomo Suntolan (s. 1943) vuonna 1974 kehittämä atomikerroskasvatus (engl. Atomic Layer Deposition, ALD) on vaikuttanut elektroniikan kehitykseen etenkin 2000luvulla. Hän sai vuoden 2018 Millennium-teknologiapalkinnon.
– Prosessoreiden lähestyessä kvanttimekaniikan rajoja käyttöön on otettu grafiikkaprosessoreja ja muita laskennan rinnakkaistuksen tapoja. Kvanttitietokoneet ovat sitten
asia erikseen [ks. Kolmogorov ja Chaitin].
– Mooren lain lisäksi tunnetaan George F. Gilderin (s. 1939) laki informaation siirtonopeudesta ja Robert M. Metcalfen (s. 1946) laki verkostovaikutuksesta [ks. Edison].
• Ensimmäiseksi henkilökohtaiseksi tietokoneeksi [ks. Turing; von Neumann] on kutsuttu
Altairia vuodelta 1975. Altair 8800 perustui Intelin 8-bittiseen, 2 MHz:n 8080-prosessoriin
ja hulppeaan 256 tavun RAM-muistiin.
– Pallohiiri (engl. trackball) oli kehitetty tutkateknologiaa [ks. Rabi ja Purcell] varten
1940-luvulla. Vuonna 1968 Douglas C. Engelbart (1925-2013) esitteli modernia tietokonehiirtä — ja paljon, paljon muuta — esityksessä, jota on myöhemmin kutsuttu
nimellä ”The Mother of All Demos”. Engelbart uskoi tietokoneiden muuttavan ihmistä
[ks. Renfrew ja Knight].
• RSA-salaus perustuu alkulukuihin [ks. Eratosthenes; Legendre; Riemann] ja julkiseen avaimeen. Kvanttilaskenta voisi kehittyessään purkaa sitäkin [ks. Kolmogorov ja Chaitin]. Myös
lohkoketjuteknologian ennustetaan muuttavan maailmaa [ks. Torvalds].
Bell on tutkinut myös globalisaatiota [ks. Bhagwati], joka — nykyisessä muodossaan — on seurausta uuden teknologian mahdollistamasta verkottumisesta (esim. The world and the United
States in 2013, 1987300 ). Kyse ei ole vain taloudesta: esim. politiikka ja kulttuuri globalisoituvat
myös. Poliittinen globalisaatio tarjoaa ratkaisun moniin polttaviin ylikansallisiin ongelmiin, ja
vähentää kulttuurisen globalisoitumisen mahdollisia haittoja. Tarvittavien uusien instituutioiden
[ks. North; Sen] kehittäminen muodostaa käytännöllisen ongelman kaikissa globalisaation muodoissa. Globalisaatio korostaa myös paikallisuutta [glokalisaatiosta, ks. Bhagwati]. Bellin sanoin
valtiot eivät vain muutu liian pieniksi isoille ongelmille, vaan myös liian isoiksi pienille ongelmille.
• Koska suuret valtioiden rajat ylittävät (esim. ympäristö-) ongelmat vaativat ylikansallisia toimia, kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeus kaventuu ja ne joutuvat suuntaamaan
resurssejaan ulospäin. Keskushallinnon ote alemman tason hallinnosta höllentyy. Syntyvä
paikallinen autonomia mahdollistaa omaleimaisuuden säilymisen.
Sosiaalista pääomaa ja verkottumista [ks. Simmel; Weber; Elias; Popper; Simon ja Arrow] tutkinut Mark Granovetter (s. 1943) lanseerasi termin ’heikot siteet’ (The strength of weak ties,
1973301 ). Itse käsite oli alan tutkimuksessa jo vanha, ja ilmiö vielä vanhempi [ks. Galileo]. Barry Wellman (s. 1942) on puhunut ’verkottuneesta individualismista’: yhteisö ei modernisaation
myötä hävinnyt [ks. Freud; Durkheim; Parsons] vaan päin vastoin (ja Simmelin mukaisesti) vapautui (The community question: The intimate networks of East Yorkers, 1979302 ). Wellmanin
mukaan ihmiset jopa tarvitsevat laadullisesti erilaisia ihmissuhteita (Different strokes from different folks: Community ties and social support, 1990303 ). Ystävyyden erilaiset muodot liittyvät
asiaan [ks. Trivers; Dunbar ja Miller].
• Vaikka sosiaalisen pääoman käsitteellä ja jopa termillä [ks. Milgram] oli pitkä historia, sitä
teki tunnetuksi vasta Colemanin [ks. Sanderson] artikkeli Social capital in the creation of
human capital (1988304 ).
• Sosiaaliseen pääomaan kuuluu mm. luotettavuus [ks. Kahneman ja Thaler].
• Wellman oli myös yksi varhaisia glokalisaation tutkijoita [ks. Bhagwati], ja hän on jatkanut
tästä myös tutkiessaan verkottumista internetissä (”the strength of internet ties”).
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Collins puolustaa tieteellistä sosiologiaa, joka pyrkii selittämään ilmiöitä; kyse oli funktionalismin
vastustuksesta [ks. Parsons] ja konfliktien huomioimisesta (Conflict Sociology, 1975). Struktuurit
muodostuvat toistuvista kohtaamisista [ks. Smith; Mill]. Tämä on laajentunut interaktiivisten
rituaalien mikrososiologiaksi (Interaction Ritual Chains, 2004). Collins on mm. puhunut ’keskustelumarkkinoista’ (engl. conversational markets), joissa luodaan erilaisia ihmissuhteita sosiaalisen vaihdon teorian [ks. Simmel; Elias; Simon ja Arrow] mukaisesti [vrt. Kinsey]. Lisäksi elämä
on ”kamppailua statuksesta” [ks. Hobbes; Spencer ja Galton; Veblen; Merton; Hart ja Goffman;
Drake; Fiske ja Harris]. Tähän liittyy ’mainepääomaa’, joka on tietynlaista sosiaalista [ks. Simon
ja Arrow] tai kulttuurista [ks. Habermas] pääomaa.
• 1970-luvulla alkoi myös keskusteluanalyysinä tunnettu tutkimus [ks. Austin ja Grice]. Postmoderni diskurssianalyysi on jotain muuta [ks. Foucault ja Derrida].
Teoksessa The Credential Society (1979) Collins tutki tutkintoinflaatiota, johon liittyy myös suojatyöpaikkoja [ks. Wolf ja Florida]. Teos perustui Collinsin vuoden 1969 väitöskirjaan, ja aihetta
oli käsitelty 1970-luvulla laajemminkin. Esim. Michael Spence (s. 1943), joka jakoi vuoden 2001
taloustieteen Nobelin palkinnon Stiglitzin [ks. Buchanan] ja Akerlofin [ks. Becker] kanssa, pitää
työelämälle vierasta teoreettista koulutusta hyödyllisenä lähinnä sen signaaliarvon vuoksi: tutkinnon suorittaminen osoittaa ahkeruutta, sinnikkyyttä ja sopeutumista (Job market signalling,
1973305 ). Kyse on valikoitumisesta [ks. myös Simon ja Arrow]. Toisaalta Pauline Rose Clance
määritteli — yhdessä Suzanne A. Imesin kanssa — huijarisyndrooman (engl. impostor phenomenon), ajatusvääristymän jossa työntekijä epäilee aiheetta osaamistaan (The imposter phenomenon
in high achieving women: Dynamics and therapeutic intervention, 1978306 ).
• Teoksessa Education and Jobs: The Great Training Robbery (1970) Ivar E. Berg (s. 1929)
oli kyseenalaistanut koulutuksen ja talouskasvun yhteyden. Vastaavasti Ronald P. Dore
(1925-2018) kirjoitti teoksen The Diploma Disease (1976).
• Hyvä teoria on myös paras vastalääke irrallisen faktatiedon ulkoa opettelulle. Myös Collins
puolusti teorian merkitystä hyvässä tutkimuksessa.
• Vastaavia signaaleja löytyy myös sosiologiasta [ks. Veblen] ja biologiasta [ks. Hamilton ja
Williams].
• Myöhemmin on havaittu että huijarisyndrooma ei rajoitu vain menestyviin naisiin.
Siinä määrin kuin koulutus on signalointia, se on nollasummapeliä: yksilö hyötyy vain toisen
kustannuksella. Teoksessa Limits to Growth (1976) Fred Hirsch (1931-1978) kuvasi sitä ’positionaaliseksi’ hyödykkeeksi [ks. Veblen]. Koulutuksella oli kuitenkin merkitystä siihen, että työn
tuottavuus parani toisen teollisen vallankumouksen päästyä vauhtiin [ks. Tesla]. Jan Tinbergen
(1903-1994) esitti, että teknologian ja koulutuksen välisessä kilpajuoksussa toisen asteen koulutuksen kyky vastata teknologisen kehityksen tarpeisiin oli tasa-arvoistanut läntistä maailmaa
(Income Distribution, 1975). Vasta 1980-luvulla, henkilökohtaisten tietokoneiden myötä, teknologisen kehityksen luonne muuttui ja kolmannen asteen koulutuksen merkitys työllistymiselle
alkoi kasvaa. Vaikka tietokoneiden merkitystä talouskasvulle myös epäiltiin [ks. Solow], vuosina
1984-2008 talous pärjäsi kohtuullisesti [ks. Buchanan] ja digitaalisen talouden merkitys on yhä
kasvussa [ks. Wolf ja Florida].
• Tinbergen oli jakanut vuoden 1969 (kaikkien aikojen ensimmäisen) taloustieteen Nobelin
palkinnon Frischin [ks. Schumpeter ja Hayek] kanssa.

10.32

Paul Berg 1926 - ja John B. Gurdon 1933 -

Geeniteknologian uranuurtajia. Berg sai kemian Nobelin palkinnon vuonna 1980 nukleiinihappojen [ks. Fischer] tutkimuksesta. Hän jakoi palkinnon Frederick Sangerin (1918-2013) ja Walter
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Gilbertin (s. 1932) kanssa. Gurdon jakoi vuoden 2012 lääketieteen Nobelin Shinya Yamanakan
(s. 1962) kanssa kantasoluihin [ks. Weismann] liittyvästä tutkimuksesta. Kyse on sovelletusta
molekyyligenetiikasta [ks. Crick ja Watson; Monod ja Jacob].
• Yamanaka sai osan myös vuoden 2012 Millenium-palkinnosta.
Geeniteknologiaan liittyy geenikartoitus eli genomin läpiluenta (sekvensointi). Vanhimmat kytkentäanalyysit [ks. Morgan] vaihtuivat ensin yhden emäsparin muutoksiin (SNP) perustuviin ehdokasgeenitutkimuksiin. Niitä seurasivat genominlaajuiset assosiaatiotutkimukset, GWAS (engl.
genome-wide association study). Vasta sekvensoinnissa määritellään genomin (tai ainakin sen eksonien) jokainen emäspari. Sanger selvitti — itse kehittämällään menetelmällä — ensimmäisen
viruksen [ks. Metšnikov ja Ehrlich; Morgan] genomin. Hän sai kemian Nobelin palkinnon vuonna
1980 [vuoden 1958 palkinnosta, ks. Pauling]. Ensimmäiset bakteerin genomit selvitettiin 1990luvun puolivälissä, ja ensimmäisten tumallisten eliöiden — leivinhiivan ja eleganssimadon [ks.
Watson] — genomit vuonna 1998. Ihmisen genomin kartoitustyö HGP (engl. Human Genome
Project) on myös valmis.
• Vaikka virukset ovat hieman isompia kuin useimmat biologiset molekyylit, ne ovat tyypillisesti sata kertaa pienempiä kuin bakteerit ja siten vaikeasti tutkittavia. Vuonna 1956 niiden
proteiinikuorten [ks. Morgan] havaittiin muodostavan geometrisia muotoja, joita Donald
L. D. Caspar (1927-2021) ja Aaron Klug (1926-2018) mallinsivat ryhmäteoriaa [ks. Galois]
hyödyntämällä (Physical principles in the construction of regular viruses, 1962307 ). Reidun
Twarockin myöhempi, tarkempi mallintaminen on vaatinut jopa useampien avaruusdimensioiden käyttöönoton.
• Geenien tunnistus mahdollistaa niiden toiminnan tutkimuksen; esim. HEP (Human Embryology Project). Myös periytyvyyttä [ks. Wright, Fisher ja Haldane] on alettu tutkia suoremmin kuin kaksosilla [ks. Spencer ja Galton; Maslow] ja adoptioilla [ks. Kinsey] on mahdollista. Kaikki kolme menetelmää johtavat kuitenkin samoihin tuloksiin.
• Vuoden 2021 Millenium-palkinto myönnettiin nopean NGS-sekvenssoinnin (engl. New Generation Sequencing) kehittäjille.
Gurdonin kokeet 50-luvun lopulta 60-luvun alkuun käynnistivät kloonaustutkimukset (esim.
The developmental capacity of nuclei taken from intestinal epithelium cells of feeding tadpoles, 1962308 ). Hedelmöitetty munasolu kykenee jakautuessaan luomaan kaikki eliön tarvitsemat
erilaiset solut [ks. Weismann]. Gurdon osoitti, että jo erikoistuneen solun tuma on mahdollista ’resetoida’ siirtämällä se munasoluun tämän oman tuman paikalle (engl. somatic cell nuclear
transfer, SCNT). Geeniteknologia, joka ei useinkaan pyri täydelliseen kloonaukseen, tyytyy tavallisesti epätäydellisesti resetoituihin kantasoluihin.
• Keith Campbellin (1954–2012) ja Ian Wilmutin (s. 1944) Dolly-lampaan kloonauksessa
lähteenä käytetty utaresolu resetoitiin Gurdoninkin käyttämällä tekniikalla (Sheep cloned
by nuclear transfer from a cultured cell line, 1996309 ).
– Koska evoluution kehittämä epigeneettisen koodin (ks. alla) resetointi on parempi
kuin mitä tutkijat laboratoriossa vielä kykenevät saavuttamaan, kloonatut eläimet
eivät yleensä ole yhtä terveitä kuin normaalisti syntyneet. Niiden jälkeläiset eivät
kuitenkaan enää kärsi ylimääräisistä vaivoista.
• Artikkelissa Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast
cultures by defined factors (2006310 ) Yamanaka kehitti (oppilaansa Takahashin kanssa)
kantasolutekniikkaa (1) tunnistamalla geenejä (engl. pluripotency genes) jotka resetoivat
soluja ja (2) luomalla niiden avulla iPS soluja (engl. induced pluripotent stem cells). Bergin
aikaisemmalla työllä oli tässä tekniikassa merkitystä.
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Näin (1) kaikki alkionkehityksessä [ks. Harvey; Buffon; Schleiden ja Schwann; Spencer ja Galton] tarvittava tieto on säilynyt solussa ja (2) sytoplasma vaikuttaa solun toimintaan. Tähän
liittyy ympäristön huomioiva geenien ohjaus, epigenetiikka [ks. Wright, Fisher ja Haldane], joka
periytyy omaa rataansa DNA:han kiinnittyneinä proteiineina [ks. Monod ja Jacob]. Esimerkki
epigeneesistä on tapa jolla ’korvamerkityt’ isän ja äidin geenit vaikuttavat sikiön kehityksen aikana omien agendojensa mukaisesti [ks. Trivers]. Artikkelissa Gene action in the X-chromosome
of the mouse (Mus musculus L.) (1961311 ) Mary F. Lyon (1925-2014) spekuloi, että naisilla solujen toinen (satunnainen) X-kromosomi [ks. Morgan] on aina ’hiljennetty’, ja teoria on osoitettu
oikeaksi ja ilmiön mekanismi epigeneettiseksi.
• Munasolu on varsin suurikokoinen, ja sen ensimmäiset jakautumiset tapahtuvat nopeasti ilman, että tytärsoluja pysähdyttäisiin kasvattamaan (engl. cleavage). Kun ihmisen alkiossa
on 32 tai 64 solua, jotkut niistä erottuvat muista jäämällä täysin alkion sisään. Tämän kaltaiset pienet yksinkertaiset paikalliset erot ohjaavat myöhemminkin alkion kokonaisuutena
monimutkaista kehitystä. Myös itseorganisoituminen vaikuttaa [ks. Turing].
– Varhaisen alkion ulkokuoren soluista muodostuu istukka [ks. Medawar ja Burnet].
• Teoksessa The Epigenetics Revolution (2011) Nessa Carey kuvaa molekyylibiologisia mekanismeja, jotka tuottavat erilaisia fenotyyppejä samasta genotyypistä. Tämä tapahtuu
DNA:han kiinnittyvien proteiinien avulla, ja em. resetointi tarkoittaa juuri näiden epigeneettisten koodien poistamista. Aina tämä ei onnistu, ja näiden proteiinien muodostama ’koodi’ voi periytyä sukusolujen mukana ’varsinaisen’ geneettisen koodin lisäksi [mitokondrioiden koodista, ks. Calvin ja Mitchell]. Kyse on siis siitä, että solun DNA ei voi
periytyä yksinään, vaan solu syntyy vain toisesta solusta [ks. Schleiden ja Schwann]. Koska epigeneettiset muutokset eivät vaikuta lajiutumiseen [ks. Wright, Fisher ja Haldane;
Wilson], puheet uudesta ’lamarckilaisesta’ periytyvyydestä [ks. Darwin; Weismann] ovat
vääriä.
– Yllä esitetty on osa yleisempää tapaa jolla geenit hyödyntävät ympäristöä ’työssään’.
Toimiakseen geeni tarvitsee [ja luonnonvalinta on olettanut, ks. Darwin] esim. tietynlaisen alkionkehityksen, so. oikeanlaisen ympäristön [ks. Piaget; Lorenz ja Tinbergen].
Geenit vaikuttavat syntymän jälkeenkin, eikä esim. näkökyky kehity normaalisti jos
silmien käyttö estetään [ks. Hubel ja Wiesel]. Kasvojen tunnistuksen kehitys vaatii altistumista kasvoille [ks. Hubel ja Wiesel], mielen teorian kehitys sosiaalista vuorovaikutusta [ks. Leslie ja Baron-Cohen] ja kielen kehitys altistumista kielelle [ks. Chomsky;
Jackendoff ja Pinker]. Tämä selittää miten suhteellisen vähäinen lukumäärä (proteiineja koodaavia) geenejä voi tuottaa monimutkaisia psykologisia ominaisuuksia [ks.
Piaget; Lorenz ja Tinbergen; Tooby ja Cosmides]. Ilmiölle löytyy analogia ekologisesta rationaalisuudesta [ks. Simon ja Arrow].
Bakteerit käyttävät DNA:n katkaisu- eli restriktioentsyymejä eli ’bioleikkureita’ [ks. Beadle,
Tatum ja Avery] taistelussa bakteriofageja [ks. Morgan] vastaan. Entsyymien käyttöönotto laboratorioissa loi yhdistelmä-DNA (engl. recombinant DNA, rDNA) –teknologian. Vastaavasti
tumallisissa soluissa retrovirukset [ks. Monod ja Jacob] muuntavat omaa RNA:ta käänteiskopioijaentsyymillä DNA:ksi, joka infektoi isäntäsolun [vrt. Crick ja Watson].
• Tärkeä oli Hamilton O. Smithin (s. 1931) ja Kent W. Wilcoxin artikkeli A restriction
enzyme from Hemophilus Influenzae I. Purification and general properties (1970312 ). Smith
sai osan vuoden 1978 lääketieteen Nobelin palkinnosta.
• Käänteiskopioijaentsyymin toisistaan riippumatta vuonna 1970 löytäneet Howard M. Temin (1934-1994) ja David Baltimore (s. 1938) jakoivat vuoden 1975 lääketieteen Nobelin
palkinnon.
Artikkelissa Biochemical method for inserting new genetic information into DNA of Simian
Virus 40 (1972313 ) Berg työtovereineen kehitti ensimmäisenä virustekniikkaa, jolla pystyttiin
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keinotekoisesti lisäämään geenejä isäntäeliöiden kromosomeihin. Tosin tässä kohdekin oli vielä
virus. Teknologialla on myös vaaransa; esimerkiksi Berg oli tutkimustarkoituksessa siirtämässä
E. coli –bakteeriin syöpää aiheuttavan DNA-ketjun, ja kokeen mahdollinen vaarallisuus tuli ilmi
(esim. Berg et al., Potential biohazards of recombinant DNA molecules, 1974314 ). Tutkijat sopivat myöhemmin turvallisista toimintatavoista, ja riskialttiimmat kokeet on kielletty. Toisaalta
havahduttiin myös siihen, että luonnossa geenejä siirtyy jatkuvasti lajien välillä ilman ihmisen
toimintaakin.
• Eliöiden, ihmisenkin, genomeissa on paljon virusperäistä ei-aktiivista koodia. Esim. koalakarhu kärsii lajina tällaisen viruksen spontaanista aktivoitumisesta. Thierry Heidmann
osoitti että fossiilinen virus on mahdollista myös herättää henkiin.
– Heidmannin mukaan nisäkkäiden istukka on kehittynyt retroviruksen geeneistä (David Cronenberg voisi tehdä aiheesta body horror –elokuvan). Tarkasti ottaen istukan
toiminnalle hyödyllinen synkytiini-proteiini on virusperäinen, ja erilainen (eri virukselta) eri nisäkkäillä.
Ensimmäisenä geenejä organismista toiseen siirsi — plasmidien [ks. Beadle, Tatum ja Avery]
avulla — Stanley N. Cohen (s. 1935) kollegoineen (Construction of biologically functional bacterial
plasmids in vitro, 1973315 ). Nyt rDNA ei ollut vain perustutkimusta; bioteknologia kaupallistui
kun bakteereilla tuotettu ihmisen insuliini hyväksyttiin myyntiin vuonna 1982.
• Herbert W. Boyer (s. 1936), joka teki yhteistyötä myös Cohenin kanssa, kehitti uutta
insuliinia.
Vuonna 1975 DNA:sta löydettiin eksoneita [ks. Crick ja Watson] toisistaan erottavat intronit
(engl. intron, inexpressed sequence); Richard J. Roberts (s. 1943) ja Philip A. Sharp (s. 1944)
saivat tästä lääketieteen Nobelin palkinnon vuonna 1993. Kävi ilmi, että proteiineja tuottavia
geenejä on DNA:ssa hyvin vähän. Säätelygeenit [ks. Monod ja Jacob] ja muut ei-koodaavat geenit,
esim. em fossilisoituneet virusten geenit, sijaitsevat intronien alueella. Vuoden 1995 lääketieteen
Nobelin palkinto myönnettiin Edward B. Lewisille (1918-2004), Christiane Nüsslein-Volhardille
(s. 1942) ja Eric F. Wieschausille (s. 1947) alkion segmentoitumiseen vaikuttavien hox-geenien
tutkimuksesta.
• 1980-luvulla Alec Jeffreys (s. 1950) keksi käyttää ei-koodaavaa DNA:ta sormenjälkien [ks.
Spencer ja Galton] tapaan yksilöiden tunnisteena.
• Vuonna 1984 Metin Colpan kaupallisti keksintönsä, jonka avulla nukleiinihappoja voitiin
eristää näytteistä aikaisempaa nopeammin. Kary Mullisin (1944-2019) kehittämällä polymeraasiketjureaktiolla (PCR) RNA:n ja DNA:n jaksoja voitiin monistaa jopa miljardikertaisesti; hänelle myönnettiin vuoden 1993 kemian Nobelin palkinto.
• Ihmisellä proteiineja koodaavia geenejä on noin 20 000 - 25 000, mikä on 2% kaikista geeneistä. Koska erilaisia proteiineja on enemmän, yksi geeni pystyy tuottamaan keskimäärin
noin neljää erilaista proteiinia. Säätelygeenien lukumäärästä ei ole tarkkaa tietoa. Juuri
ei-koodaavan DNA:n määrä kasvaa monimutkaisemmissa eliöissä.
– Esim. influenssaviruksella [ks. Fleming] on 8 geeniä.
– Vaikka mRNA:han [ks. Monod ja Jacob] kopioituu DNA:sta sekä eksonit että intronit,
jälkimmäiset poistetaan, ja prosessin aikana joitain eksoneja voidaan myös sivuuttaa
(engl. splicing). Näin yhdestä geenistä voidaan tuottaa useampaa kuin yhtä proteiinia
[vrt. Beadle, Tatum ja Avery]. Ilmiö liittyy myös immuniteettiin [ks. Medawar ja
Burnet].
• Esim. hiirellä ja ihmisellä on täsmälleen samat 38 hox-geeniä. Vastaavasti esim. Pax-6
–geenit käynnistävät silmän muodostumisen. Näitä geenejä ohjaavat niiden omat säätelygeenit, joiden vähäisetkin erot johtavat suuriin eroihin ilmiasussa: n on/off –geeniä muodostaa 2n erilaista kombinaatiota [ks. Wilson; Goodall ja de Waal]. Säätelygeeneissä tapahtuvat muutokset saattavat johtaa myös tavallista nopeampaan evoluutioon [neoteniasta,
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ks. Wright, Fisher ja Haldane]. Eri geenit ovat aktiivisia esimerkiksi simpanssin ja ihmisen aivoja rakennettaessa: kyse ei ole pelkästään eri kokoisista aivoista edes lähisukulaisten
välillä.

Kasvien geneettinen muuntelu [ks. Camerarius ja Hales; Darwin; Morgan] kehittyi, kun Jozef
Schell (1935-2003) ja Marc Van Montagu (s. 1933) alkoivat hyödyntää agrobakteereja [ks. Fleming] geenien siirrossa (The Ti-plasmid of Agrobacterium tumefaciens, a natural vector for the
introduction of nif genes in plants?, 1977316 ). Tässä nif geenit liittyvät typen sidontaan [ks.
Sachs]. Agrobakteerien tutkimusta jatkoi etenkin Mary-Dell Chilton (s. 1939). Muuntogeeniset
(GM) organismit (GMO) tulivat mahdollisiksi maanviljelyksessä uudella tavalla. Esim. bakteereja oli jo käytetty biologisina (hyönteisten) torjunta-aineina jopa luomuviljelyssä. Van Montagun
ryhmä aloitti vaikuttavan bakteerin geenin siirtämisen kasveihin (Transgenic plants protected
from insect attack, 1987317 ). Käytetty Bacillus thuringiensis on antanut nimen usealle modifioidulle Bt-kasville, esim. maissille, perunalle, munakoisolle ja puuvillalle.
• Van Montagu, Chilton ja Robert T. Fraley (s. 1935) jakoivat vuoden 2013 Maailman ruokapalkinnon [ks. Borlaug].
• Chilton työryhmineen mm. poisti agrobakteerin tauteja aiheuttavat geenit (Agrobacterium
rhizogenes inserts T-DNA into the genomes of the host plant root cells, 1982318 ).
• Matin Qaim työtovereineen osoitti, että Bt-kasvit tuottavat paremmin ja tarvitsevat vähemmän kemiallisia torjunta-aineita kuin perinteiset lajikkeet (esim. Genetically Modified
Crops and Agricultural Development, 2016).
1990-luvun alussa käyttökelpoiseksi kehittynyt poistogeenimenetelmä teki mahdolliseksi luoda
organismeja (engl. knockout organism), joiden perimästä on poistettu tai inaktivoitu jokin haluttu geeni. Vuoden 2007 lääketieteen Nobel myönnettiin menetelmän kolmelle kehittäjälle. Uudemmassa ja keveämmässä knockdown-menetelmässä estetään geenin ilmentyminen minigeenien tuottaman mini-RNA:n (engl. small RNA) avulla. Vuoden 2006 lääketieteen Nobel RNAinterferenssista RNAi liittyi asiaan. Eksosomit välittävät mini-RNA:ta ja muita solusäätelijöitä
verenkierron avulla laajemmallekin.
• Esim. pieni häiritsevä RNA eli siRNA (engl. Small Interfering RNA) säätelee lähetti-RNA:n
toimintaa. Tekniikalla voidaan esim. hiljentää useita sairastumiseen johtavia aineenvaihduntareittejä [ks. Loewi] kohdennetusti. Kohteena voi olla esim. maksasolujen keramidinimisten lipidien [ks. Sachs] tuotanto.
• Eksosomit ovat rasvavaipan ympäröimiä 30–100 nm:n kokoisia rakkuloita; kyse on siis ’nanoviestinnästä’. Keskushermoston toiminnalle on merkityksellistä, että eksosomit pystyvät
läpäisemään veri-aivoesteen [ks. James]. Yhteydet mielenterveysongelmiin ovat mahdollisia.
– Ennestään tunnettuja säätelyjärjestelmiä ovat verenkierto ja hermosto [ks. Harvey;
Charles Bell], homeostaasi [ks. Bernard; Loewi] ja immuunipuolustus [ks. Metšnikov
ja Ehrlich; Medawar ja Burnet].
Kohdennettulle geenimuuntelulle tärkeä käsite on ollut CRISPR (engl. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats). Yoshizumi Ishino (s. 1957) pohjusti ilmiön tutkimusta
vuonna 1987, ja Francisco Mojica (s. 1963) teki päätyön vuonna 1993. Ilmiö liittyy bakteerien
immuunipuolustukseen [ks. Metšnikov ja Ehrlich; Medawar ja Burnet]; tämän todistivat fermentaatiota [käymistä, ks. Fischer; Calvin ja Mitchell] tutkineet Philippe Horvath (s. 1970) ja
Rodolphe Barrangou työtovereineen (CRISPR provides acquired resistance against viruses in prokaryotes, 2007319 ). CRISPR-Cas9 –geenisaksia kehitettiin juuri tältä pohjalta. TALEN on toinen
geenien editointiin soveltuva menetelmä. Uusimpia tekniikoita ovat emäsmuokkaus (engl. base
editing) ja alukemuokkaus (prime editing).
316 teoksessa
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• Emmanuelle Charpentier (s. 1968) ja Jennifer A. Doudna (s. 1964) saivat vuoden 2020
Nobelin kemian palkinnon geenisaksien kehittämisestä. Kolmas tärkeä tutkija alalla on
ollut Feng Zhang (s. 1981), joka vaikuttaa myös optogenetiikan alalla [ks. Damasio].
Suunnatun evoluution tutkimuksessa luodaan uusia proteiineja; Frances Arnold (s. 1956) sai
tämän alan ansioista vuoden 2016 Millenium-palkinnon ja vuoden 2018 kemian Nobel-palkinnon.
Uudenlaisten molekyylien valmistus on laajemminkin tärkeä tutkimuskohde [ks. Carothers ja
Woodward].
• Kemiallisten katalyyttien [ks. Berzelius] orgaaniset muodot, organokatalyytit [jotka ovat
eri asioita kuin entsyymit, ks. Fischer], mahdollistavat ’vihreän kemian’ eli molekyylien valmistuksen ilman myrkyllisiä metalleja. Vuoden 2021 Nobelin kemian palkinto myönnettiin
tämän alan tutkimuksesta.
Tyypillinen geeniteknologian hyödyntäjä on lääketiede. Vaikka etenkin kantasoluja käyttävää
geenilääketiedettä vastustetaan samalla logiikalla kuin evoluutioteoriaa ja viittaukset eugeniikkaan [ks. Spencer ja Galton] eivät ole harvinaisia, yleisellä tasolla vastustus on ollut vähäisempää
kuin ’geeniruoan’ (ks. alla) kohdalla.
• Bakteereja, kasveja tai eläimiä voidaan ”ohjelmoida” tuottamaan ihmisen tarvitsemia aineita kuten kasvuhormonia, insuliinia, hemoglobiinia tai esim. interferonia. Geeniteknologialla
tuotetut puhtaammat aineet vähentävät iatrogeenisia eli lääkärin aiheuttamia tauteja [ks.
Boerhaave].
– (1) Bakteereilla tuotettu kasvuhormoni on korvannut kuolleiden ihmisten aivoista
eristetyn hormonin, jonka käyttö saattoi johtaa Creutzfeld-Jacobin tautiin [ks. Kandel
ja Tulving]. (2) Eläinperäistä insuliinia käytettiin laajamittaisesti vuodesta 1923 aina
1980-luvulle, jolloin geeniteknologinen menetelmä otettiin käyttöön. (3) Myös HIV:n
leviäminen verenvuototaudista kärsivien keskuudessa on estetty geeniteknologisesti
valmistetun hemoglobiinin avulla.
– Kaikkia aineita ei ole mahdollista valmistaa bakteerien avulla ja tarvitaan tumallisia
soluja, jotka myös muokkaavat proteiineja lisäämällä niihin sokerimolekyyliketjuja
(glykosylaatio). Hiivojen ja kasvien lisäksi voidaan käyttää hiiriä ja jopa kotieläimiä,
jotka on muunneltu tuottamaan tarvittavaa ainetta maitoonsa.
• Heikennetyn viruksen sijaan rokotteet [ks. Pasteur ja Koch; Fleming] voisivat perustua
synteettiseen viruksen mRNA-pätkään tai virusta muistuttaviin onttoihin proteiinipalloihin
(engl. Virus Like Particle, VLP, ks. yllä). Kasvien käyttö lisää tuotettujen rokotteiden
turvallisuutta ja nopeuttaa niiden valmistusta. Nopeus parantaisi esim. influenssarokotteen
osuvuutta kauden influnssatyyppeihin [ks. Fleming]. Osa COVID-19 –rokotteista perustui
mRNA-teknologiaan. Bakteereja vastaan voidaan kehittää faagiterapiaa [ks. Fleming].
– Em. rokotteet ovat aktiiviroketteita, joissa ihmisen oma immuunijärjestelmä kehittää
viruksen vasta-ainetta. Passiivi-immunisaatiossa elimistöön tuodaan muualla esim.
kanoilla tuotettua ja kananmunista kerättyä vasta-ainetta.
– Vaikka teknologian kehitys nopeuttaa uuden rokotteen luomista, käyttöönoton nopeus
riippuu testausvaiheesta, jonka nopeuttaminen on vaikeaa.
• Sairauksien — myös muiden kuin geneettisten — hoito paranee geeniteknologian myötä.
Koska geeniterapia (eli geenihoito) kohdistuu vain somaattisiin soluihin, tehdyt korjaukset eivät periydy. Syöpäsolujen käyttäytyminen oli ymmärretty geenien toimintahäiriöksi
[ks. Morgan; Woese ja Margulis], ja mm. Robert A. Weinberg (s. 1942) tunnetaan syöpägeenien (engl. oncogene) ja kasvunrajoitegeenien (anti-oncogene, tumor suppressor gene)
tutkimuksesta. Esim. kasvaimen kantasoluista kasvatetulla organoidilla voidaan määritellä paras sytostaatti- tai muu lääke juuri kyseistä syöpää vastaan [täsmälääketieteestä, ks.
Nesse]. Nestebiopsialla etsitään kasvainten geenijälkiä verinäytteistä.
– Geeniterapiaa on käytetty mm. erään periytyvän ja vakavan immuunikadon hoidossa,
ja vastaavasti pyritään taistelemaan myös HI-virusta [ks. Fleming; Monod ja Jacob]
vastaan. Syövän hoidossa pahoja sivuvaikutuksia aiheuttavat lääkkeet voidaan suunnata vain syöpäsoluihin, tai syövän kasvua voidaan rajoittaa tuottamalla luonnollista
kasvunrajoitegeeniä, joka puuttuu eräissä syöpätyypeissä.

788

LUKU 10. POSTMODERNI AIKA 1960-1990
– Geenihoidossa käytettävät siirtovälineet eli vektorit ovat tavallisesti viruksia (mm.
edellä mainittuja retroviruksia), mutta muitakin menetelmiä, kuten liposomien käyttöä, kehitellään.

• Muuntogeenisiä, ihmisille soveltuvia siirtoelimiä tuottavia eläimiä testataan elinpulan helpottamiseksi. Niissä siirrettävä elin pyritään ’naamioimaan’ ihmismäiseksi hylkimisreaktioiden [ks. Medawar ja Burnet] estämiseksi. Vuonna 2022 potilas sai tällaisen sian sydämen
kokeellisessa leikkauksessa.
– Keinoelimet (engl. artificial organs) voivat tässä parempi vaihtoehto. Puhutaan mm.
biotulostamisesta; biomustetta tuotetaan kantasoluista.
– Myös taloustiede on auttanut elinsiirtojen järjestämisessä [munuaispörssistä, ks. Schelling ja Lewis].
• Vähemmän yleviin sovellutuksiin kuuluu urheilijoiden doping; esim. hemoglobiinin kykyä
sitoa happea voitaisiin parantaa. Luonnossa evoluutio on tehnyt juuri näin eräiden merieläinten kohdalla.
Maataloudessa viljelykasvien vastustuskykyä esim. kuivuutta, kylmyyttä, maaperän suolaisuutta
ja tauteja vastaan voidaan lisätä geeniteknologian avulla [vrt. Borlaug]. Voidaan esim. kehittää
virustaudeille resistenttejä lajikkeita, joista papaija on esimerkki. Hyönteismyrkkyjen käyttö vähenee, kun kasvit saavat omat geneettiset ’täsmäaseet’ käyttöönsä; samalla sekä hyödyllisten
että ’viattomien’ hyönteisten ja sitä kautta esim. lintujen elinolosuhteet paranevat. Toisaalta,
kun kasveja autetaan sietämään rikkaruohoja tappavia myrkkyjä, maata köyhdyttävän, saastuttavan ja mm. kasvihuonekaasuja tuottavan aurauksen tarve vähenee. Kasvien kykyä hyödyntää
lannoitteita voidaan tehostaa (typen saantia voitaisiin parantaa uusilla typpeä sitovilla bakteereilla jopa ilman geeniteknologiaa). Suolaista kasteluvettä ja korkeaa lämpötilaa sietävät kasvit
olisivat ekologisestikin hyödyllisiä [ks. Broecker]. Kasvien yhteyttämisen tehokkuutta voidaan
parantaa; esim. riisi käyttää vielä C3 polkua tehokkaamman C4 sijaan [ks. Calvin ja Mitchell].
Kasvien ravinnearvoa voidaan parantaa mm. lisäämällä puuttuvia aminohappoja [ks. Fischer]
tai vitamiineja [ks. Loewi].
• Hyönteismyrkkyjen käyttöä olisi hyvä vähentää, vaikka niiden myrkyllisyys on LD50-arvolla
[ks. Loewi] mitattuna vähentynyt radikaalisti aikaisemmasta [ks. Haber; Borlaug].
• Luomuviljely [ks. Haber], jossa käytetään enemmän hyönteismyrkkyjä kuin ’teollisessa’
maataloudessa, vaatii myös enemmän viljelypinta-alaa. Robert Paarlberg puolustaa teollisen maanviljelyn tarpeellisuutta teoksessa Resetting the Table (2021).
• Vuonna 1988 sokeriruo’osta löydetyn ja juurinystyröistä riippumattoman Gluconacetobacter
diazotrophicus –bakteerin käyttöä viljelykasvien typen saantiin tutkitaan. Tavoitteena on
keinotekoisen lannoituksen korvaaminen [ks. Haber]. Edward Cocking (s. 1931) yksi alan
tutkijoita.
– Tässäkin työssä bakteerin sekvenssointi on ollut merkittävässä asemassa.
• Esim. tomaatin kylmänsietokykyä on parannettu arktisen kalalajin geenillä. Nk. ’kultaiseen
riisiin’ lisätty A-vitamiini [ks. Hodgkin ja Huxley] pelastaisi miljoonat ihmiset sokeutumiselta.
Toistaiseksi tuotannossa on vain harvoja ruokataloudelle hyödyllisiä geenimuunneltuja kasveja
(ainakaan muualla kuin Yhdysvalloissa). Syynä on länsimaisten kansalaisjärjestöjen [ks. Landes]
organisoima ideologinen vastustus [ekologismista, ks. Heidegger; Borlaug]. Muunlainen vastustus
ei olekaan mahdollista, koska tieteellisiä perusteita sille ei ole. Mark Lynas (s. 1973) on kirjoittanut aiheesta teoksen Seeds of Science (2018), ja joukko nobelisteja on käynnistänyt aiheesta kampanjan edellä mainitun Robertsin johdolla (The Nobel Laureates’ Campaign Supporting
GMOs, 2018320 ). Väärien pelkojen kumoamisen lisäksi myös uuden teknologian merkitystä koko
maailman ruokahuollolle on rummutettu.
• Eräät järjestöt vastustavat jopa muuntogeenisen maissin ja soijapapujen (amerikkalaisten jokapäiväistä ruokaa) jakamista maailman nälkäänäkeville. Samaiset tahot vastustavat
myös em. kultaista riisiä.
320 Journal
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– Robert Paarlbergin teoksen Starved for Science: How Biotechnology Is Being Kept
Out of Africa (2008) esipuheen kirjoitti kaksi nobelistia, Borlaug ja Jimmy Carter
(Nobelin rauhanpalkinto 2002).
• EU:n tiedeneuvonantajan virka lakkautettiin kun viran haltija, Anne Glover (s. 1956),
muistutti ettei muuntogeenisten viljelykasvien riskeistä ole todisteita.
– Päinvastaista ’tietoa’ on niillä Afrikassa toimivilla länsimaisilla järjestöillä, jotka levittävät huhua ’geeniruoan’ tuottamasta homoseksuaalisuudesta. Toisen valeuutisen
paljasti Ian Plewis (Indian farmer suicides - Is GM cotton to blame?, 2014321 ).
– 1970-luvulla Herbert Giersch (1921-2010) lanseerasi termin euroskleroosi kuvaamaan
Euroopan pysähtyneisyyttä [ylisääntelystä, ks. Buchanan]. Eurooppa jää nykyäänkin
jälkeen sekä Yhdysvalloista että Kiinasta.
Psykologisesti negatiivisilla indikaattoreilla on suurempi painoarvo kuin positiivisilla [ks. Symons
ja Buss]. Paul Slovic (s. 1938) on tutkinut psykometrisesti riskien hahmotusta (esim. Perception
of risk, 1987322 ). Tulosten mukaan ihmisen luomia (mahdollisia) uhkia pelätään enemmän kuin
luonnon uhkia, ja (mahdollisen) uhan uutuus lisää siihen liittyvän riskin tunnetta. Nämä molemmat sopivat GMO-kiistaan. Sen sijaan havainto, että teknologian hyötyjen korostaminen vähentää siihen kohdistuvia pelkoja, ei ole pätenyt GMO-kiistassa. Palovaroitinlogiikka [ks. Nesse]
selittää riskien ylikorostumista ainakin osittain [ks. Sperber ja Boyer].
• Median tuottama saatavuusheuristiikka [ks. Kahneman ja Thaler] saa ihmiset pelkäämään
lentämistä enemmän kuin autoilua. Slovicin mukaan myös tunne omasta vaikutusmahdollisuudesta vähentää riskin tunnetta; tämäkin lisännee autoilun suosiota lentämiseen verrattuna.
– Yli puolet autoilijoista pitää itseään myös keskivertoa parempana [ks. Trivers].
• Vaikka esim. Suomessa ydinvoiman suosio nousi fossiilisten polttoaineiden ongelmien (ilmastonmuutos, Venäjän sota Ukrainassa) mukana, vastaavaa ei tapahtunut esim. Saksassa
[ks. Broecker].
Stephen G. Breyer (s. 1938) on kritisoinut riskien liiallista regulointia (Breaking the vicious
circle, 1993) alaotsikkolla Towards effective risk regulation. Efektiivisessä altruismissa maailmaa
parannetaan järjen ja todisteperäisen tiedon avulla. William MacAskill (s. 1987) on yksi ajattelun
pioneeri (Doing Good Better, 2015).
• Breyer esittää esimerkkinä kaatopaikkojen 100% puhdistuksen, vaikka jo 90% puhdistus
takaa turvallisuuden ja viimeisen 10% puhdistus kaksinkertaistaa menot.
2000-luvulla noussut ekomodernismi, joka kutsuu itseään ihmis- ja tiedemyönteiseksi ympäristöliikkeeksi, hyväksyy geenimuunnellun ruoan lisäksi myös ydinvoiman [ks. Solow; Broecker]: ”we
affirm one long-standing environmental ideal, that humanity must shrink its impacts on the environment to make more room for nature, while we reject another, that human societies must
harmonize with nature to avoid economic and ecological collapse” (An Ecomodernist Manifesto,
2015).
• John Zerzan (s. 1943) on vaatinut paluuta kivikautiseen elämään [vrt. Foucault ja Derrida]. Suomessa K. Pentti Linkola (1932-2020) oli samantyyppisillä anarkoprimitivistisillä
linjoilla. Arne D. E. Næss (1912-2009) käynnisti modernin syväekologian.
Nykyään puhutaan jo synteettistä biologiasta [vrt. Kolmogorov ja Chaitin], esim. ksenobiologiasta (vrt. astrobiologia). Xenobotit kykenevät jo lisääntymään, kuten Sam Kriegman työtovereineen osoitti artikkelissa Kinematic self-replication in reconfigurable organisms (2021323 ).
• Solumaatalous on osa tätä kehitystä [ks. Broecker].
321 Significance,
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Stephen Jay Gould 1941 - 2002

Paleontologi, joka kritisoi käyttäytymisekologian [ks. Gibson ja MacArthur], sosiobiologian [ks.
Becker; Dawkins] ja evoluutiopsykologian [ks. Symons ja Buss; Daly ja Wilson; Tooby ja Cosmides; Dunbar ja Miller; Fiske ja Harris] soveltamista ihmisen tutkimukseen. Tärkeän yhteystyökumppanin Gould löysi Richard Lewontinista (1929-2021).
• Gouldia kuunnelleet maallikot ovat ymmärtäneet itse evoluutioteorian [ks. Darwin] olevan
’kriisissä’, eivätkä kreationistit [ks. Cicero; Linné; Holyoake; Popper] unohda mainita asiaa.
Tulkinta on väärä, mutta kreationismi on yhä voimissaan myös länsimaissa [ks. Hirsi Ali].
Evoluutionopeus vaihtelee [ks. Darwin; Wright, Fisher ja Haldane], ja artikkelissa Punctuated
equilibria: An alternative to phyletic gradualism (1972324 ) Gould ja Niles Eldredge (s. 1943) käyttivät tästä termiä ’jaksoittaisen tasapainon malli’ (punktualismi, engl. punctuated equilibrium).
Kyse on nimenomaan morfologisesta (suhteellisesta) ’pysähtyneisyydestä’. Luonnonvalinnan teorialla ei ole koskaan ollut ongelmaa ilmiön kanssa. Esim. Peter (s. 1936) and Rosemary (s. 1936)
Grant ovat tutkineet darwininsirkkujen nopeaa evoluutiota (40 Years of Evolution, 2014).
• Vaihtelevaa evoluutionopeutta ei pidä sekoittaa makromutaatioihin [ks. Mendel], mihin
jopa Gould itse joskus syyllistyi.
Gould käytti termejä spandrilli (engl. spandler) ja ’exaptation’ [Darwinin preadaptation] elimille, funktiolle jne. jotka eivät ole syntyneet ympäristöön sopeutumisen kautta [vrt. Kolmogorov ja
Chaitin]. Vaikka luonnonvalinta selittää kaikki adaptaatiot, kaikkien ominaisuuksien ei tarvitse
olla adaptaatioita. Gould kielsi kuitenkin myös älykkyyden (ks. alla) ja kielen [myös Chomskyn näkemys; vrt. Dunbar ja Miller; Jackendoff ja Pinker] adaptiivisuuden. Gouldin retoriikasta
huolimatta biologien adaptationismi ei ole dogmaattista vaan metodologista; käytännössä ainoa
tapa osoittaa että ominaisuus ei ole adaptaatio on yrittää selittää se sellaiseksi ja epäonnistua.
• Spandrillista, ks. Gould ja Lewontin, The spandlers of San Marco and the Panglossian
paradigm: A critique of the adaptationist programme (1979325 ), exaptationista Gould ja
Elisabeth S. Vrba (s. 1942), Exaptation - a missing term in the science of form (1983326 ),
ja kielestä Gould, The limits of adaptation: is language a spandler of the human brain?
(1987327 ).
• Esim. veren väri selittyy fysiikalla ja uskonto voi olla muiden adaptaatioiden sivutuote [ks.
Sperber ja Boyer].
• Modernin synteesin kannattajat ovat joskus sortuneet epätodennäköisiin ’just-so-stories’
–kertomuksiin erilaisten ominaisuuksien adaptiiviseksi selittämiseksi.
– Termi tulee kirjallisuudesta: Nobelin palkinnon 1907 saanut Rudyard Kipling (18651936) kirjoitti lastenkirjan Norsulapsi ja muita veikeitä juttuja (Just So Stories, 1902),
joka sisältää eläinkertomuksia tyyliin Kuinka leopardi sai pilkkunsa.
Eliöiden sopeutuminen ekologiseen [ks. Elton] ympäristöönsä on empiirinen tosiasia. Paitsi että se
on aina ruokkinut kreationismia, se myös mahdollisti evoluutioteorian synnyn. Vieläkin radikaalimmin, vasta riittävän hyvä sopeutuminen mahdollisti sellaisten aivojen [ks. Penfield ja Sperry]
kehityksen, jotka voivat muotoilla tieteellisiä teorioita. Mutta evoluutioteorialla ja kreationismilla on eronsa: vain jälkimmäinen selittää miksi adaptaatioit ovat rajallisia. On esim. selvää, että
alkionkehityksen asettamat rajat vaikuttavat evoluution kulkuun [ks. Wright, Fisher ja Haldane;
Monod ja Jacob; Dawkins]. Esim. evoluutiolääketiede [ks. Nesse] tutkii tällaisia tilanteita.
Teoksessa Ihmeellinen elämä (Wonderful Life, 1989) Gould korosti evoluution sattumanvaraisuutta. Erityistä huomiota hän kiinnitti sukupuuttoaaltoihin [ks. Lyell; Alvarez] ja ihmisen evoluutioon [ks. Leakeyt]. Luonnonvalinnan teorialla ei kuitenkaan ole mitään ongelmaa lajien sukupuuttojen kanssa, ja samanlaiset adaptaatiopaineet johtavat myös konvergenssiin [ks. Darwin], eli
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samanlaisten elinten ja toimintojen (analogioiden) syntyyn toisistaan riippumatta. Juuri tämän
takia evoluutiohistoria määrittelee eliölajin paremmin kuin ilmiasu [ks. Wilson]. Darwinkaan ei
uskonut evoluutiolla olevan päämäärää tai että se olisi perusluonteeltaan nousujohteista.
• Teleologinen [ks. Aristoteles] ajattelu kuului Lamarckin evoluutioteoriaan. Modernin synteesinkään mielestä evoluutio ei ’pyri’ luomaan älykästä elämää, eikä älykäs laji ole luonnon
kannalta ’parempi’ kuin vähemmän älykäs [ks. Drake]. Tämä ei tarkoita, etteikö (oikein
ymmärretyllä) teleologisella ajattelulla olisi mitään virkaa biologiassa [ks. Monod ja Jacob;
Dennett ja Millikan].
– Älykkäällä lajilla on tietenkin eriävä mielipide asiaan: ihmisetkin syövät mieluummin eläimiä kuin toisiaan. Lisäksi evoluution edetessä maapallon eliömaailman kullakin ajanhetkellä elävän monimutkaisimman lajin monimutkaisuus on lisääntynyt [ks.
Maynard Smith; Dawkins].
– On totta, että viktoriaanisen ajan kehitysoptimistinen yleisö halusi ymmärtää Darwinin teorian kuvauksena väistämättömästä kehityksestä kohti ihmistä [ks. Spencer ja
Galton].
• Yksikään evoluutioteoreetikko ei usko, että maapallon eliölajisto olisi nykyinen, jos puoli
miljardia vuotta sitten kehitys olisi edennyt toisin. Jo Afrikan mantereen geologian erilainen
kehitys vain 15 miljoonaa vuotta sitten olisi muuttanut esi-isiemme kehitystä.
• Simon Conway Morris (s. 1951) osoitti Gouldin perusteet ja päättelyn virheelliseksi (The
Crucible of Creation, 1998). Puolen miljardin vuoden takaiset Burgess Shalen eliöt eivät
olleet niin outoja kuin Gould luuli.
Gould hyökkäsi myös ’geneettistä determinismiä’ vastaan, ja tämän varjolla vastusti varsinkin
itsekkään geenin teoriaa [ks. Hamilton ja Williams; Dawkins]. Hän mm. vähätteli geenien merkitystä ihmisten välisten erojen selittäjänä (The Mismeasure of Man, 1981). Kritiikin kohteena
ovat (Gouldin mukaan) merkityksetön rotukäsite [ks. Blumenbach; Wilson] ja (Gouldin mukaan)
olematon älykkyys [ks. Piaget; Drake; Symons ja Buss]. Erityisen varovasti onkin edettävä, kun
nämä käsitteet yhdistetään. Gouldin kritiikissä on kuitenkin ongelmansa, samoin kuin Howard
Gardnerin (s. 1943) pyrkimyksillä vesittää älykkyyden käsite. Ja vaikka oikein määriteltynä tunteilla on todellista merkitystä älykkään käyttäytymisen toteutumisessa [ks. Tooby ja Cosmides;
Damasio], ei ole selvää kuinka hyödyllinen Wayne L. Paynen väitöskirjassaan A Study of Emotion
(1985) määrittelemä tunneäly on.
• Gardner listasi kognitiivisen älykkyyden rinnalle useita samanarvoisina pitämiään kykyjä,
esim. musikaalisuus ja kehon hallinta (Frames of Mind, 1983). Jälkimmäisellä hän tarkoittaa mm. urheilullisuutta, tanssitaitoa ja esim. kirurgian kaltaista kädentaitoa.
• Hyvä esimerkki biologisen determinismin käsitteellisestä ongelmallisuudesta on eräiden lasten oppimishäiriöiden selittyminen geneettisillä tekijöillä: seurauksena ei suinkaan ollut —
kuten Gouldin retoriikka osoittaisi — lasten heitteillejättö ’toivottomina’ tapauksina, vaan
uusien menetelmien kehittäminen heidän auttamisekseen.
Genetiikka voi määritellä ihmisryhmiä ilman ihonväriin [ks. Leakeyt] liittyviä geenejä, mutta
rodun sijaan puhutaan esi-isien mantereista (engl. continental ancestry) ja niihin liittyvistä kliineistä [ks. Wilson]. Yksi löytö esim. on afrikkalaisten geenien muita suurempi diversiteetti. Geneettisten erojen kieltäminen johtaa lääketieteessä rasismiin, jos ihmisiltä kielletään tehokkain
mahdollinen hoito; esim. syöpien esiintymisessä on rotujen välisiä eroja ja lääkkeiden testaaminen
pelkästään valkoisilla voi tuottaa muille tehottomia tuotteita. Ryhmien (kliinien, sukupuolten,
tms.) väliset erot eivät mitätöidy sillä, että niiden sisällä yksilöiden väliset erot ovat suurempia
kuin ryhmien keskiarvojen ero [ks. Bernoulli ja Bayes; Wright, Fisher ja Haldane]. Anthony W.F.
Edwards (s. 1935) puhui Lewontinin virhepäätelmästä (Human genetic diversity: Lewontin’s fallacy, 2001328 ).
• Lääketieteellisessä tutkimuksessa laboratoriotutkimusten viitearvot pitää nykyään määritellä ihmisryhmittäin siten, että (geneettiseltä taustaltaan) eurooppalaisten lisäksi huomioidaan ainakin afrikkalaiset ja etelä- ja pohjoisaasialaiset.
328 Bio-Essays,
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– Osa eroista on mitokondrioiden geeneissä. Mitokondrioilla on kaksinainen rooli energian tuottajina ja tasalämpöisyyden [ks. van’t Hoff ja Arrhenius; Calvin ja Mitchell]
ylläpitäjinä: kylmillä seuduilla asuvilla tasalämpöisyys vaatii suurempaa panostusta
kuin lämpimillä seuduilla.

• Lewontin arvioi verianalyysin avulla, että ihmiskunnan geneettinen vaihtelu on ryhmien
sisällä 85% verrattuna ryhmien väliseen 15% vaihteluun (The apportionment of human
diversity, 1972329 ).
– Esim. Suomessa sukupuolten sisäiset palkkaerot ovat suurempia kuin sukupuolten väliset erot, ja monien biologisten tekijöiden kohdalla jälkimmäiset ovat vieläkin merkittävämpiä [ks. Leslie ja Baron-Cohen]. Palkkaeron korostaminen ja biologisten erojen
vähättely ei siis ole tilastollisesti mahdollista, vaikka toki poliittisesti korrektia [ks.
Hart ja Goffman].
• Yksilöllisesti täsmätty lääketieteellinen hoito tulee olemaan vielä tehokkaampaa [ks. Nesse].
Perustutkimus tullaan kuitenkin tekemään isoilla ihmisjoukoilla.
Älykkyys on jotain todellista: (1) sitä voidaan mitata, (2) sen periytyvyys on n. 50% [vrt. Symons ja Buss; Fiske ja Harris] ja (3) se on seurausta aivojen toiminnasta [ks. Penfield ja Sperry].
Sen tutkimus on psykologian perustutkimusta. Kognitiivisella älykkyydellä tarkoitetaan kykyä
käsitellä merkityksiä, käsitteitä ja suhteita, ja tästä seuraavaa kykyä omaksua tietoa ja ratkaista
ongelmia. Etenkin James R. Flynn (s. 1934) on puolustanut tätä perinteistä älykkyyden määritelmää. Moderneissa testeissä tutkitaan etenkin nopeutta, päättelykykyä, avaruudellista hahmottamiskykyä ja tietämystä. Nature-lehden pääkirjoituksessa Intelligence research should not
be held back by its past (2017330 ) puolustettiin älykkyystutkimusta epätieteelliseltä poliittiselta
aktivismilta [ks. Foucault ja Derrida]. Älykkyyttä ei saa samaistaa ihmisarvoon, kuten kriitikot
tekevät.
• Nature: ”despite claims to the contrary - some well meaning and some merely ignorant
- it’s well established and uncontroversial among geneticists that together, differences in
genetics underwrite significant variation in intelligence between people”.
• (1) Työpaikkoja täytettäessä hakijoiden älykkyyden mittaus antaa parempia ennusteita
suoriutumiselle kuin grafologia. (2) Tarkoituksettomiin väkivallantekoihin syyllistyneet miehet kärsivät usein huonosta verbaalisesta suorituskyvystä [ks. Daly ja Wilson]. (3) Älykkyys
vaikuttaa myös terveyteen [ks. Nesse].
Älykkyyden lisäksi elämässä menestymiseen [ks. Symons ja Buss] vaikuttavat rationaalisuus ja
lahjakkuus. (1) Älykkyydestä tulee rationaalisuutta vasta kun siihen lisätään kriittistä ajattelua,
so. reflektiota ja avoimuutta [ks. Aristoteles; Francis Bacon; Symons ja Buss]. Keith E. Stanovich pyrkii jopa mittaamaan sitä älykkyyden tavoin (The Rationality Quotient, 2016). Kriittistä
ajattelua ja esim. tilastotiedettä tulisi lisätä koulutuksessa. (2) Lahjakkuuteen vaikuttavat (a)
kyvyt (joista älykkyys muodostaa vain osan), (b) luovuus ja (c) sitoutuminen tehtävään eli sinnikkyys. Lisäksi sosiaalipsykologialla ja sosiologialla, so. ryhmätason älykkyydellä [ks. Posner],
on merkitystä.
• Vaikka älykkyys auttaa kouluttautumisessa eli älykkäät ihmiset hyötyvät koulutuksesta
suhteellisesti enemmän, koulutus nostaa kaikkien älykkyyttä. Vaikka älykkyyden periytyvyys kasvaa iän myötä n. 20%:sta 80%:iin, eli vanhemmiten ei-periytyvä osuus jää pieneksi, yhteiskunnan eduksi olisi pystyä selvittämään mitkä tekijät koulutuksessa ovat kaikkein
tärkeimpiä [ks. Posner].
– Nature: ”The existence of genes ’for’ intelligence would not imply that education is
wasted on people without those genes. Geneticists burned down that straw man long
ago.”

329 Evolutionary
330 Nature,
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• Richard J. Herrnstein (1930-1994) esitti, että kun laadukas koulutus ei enää ole kiinni
rodusta, sukupuolesta, tai esim. vanhempien varallisuudesta, sosiaalinen status syntyy yhä
vahvemmin perinnöllisten tekijöiden perusteella (I.Q., 1971331 ).
– Huonolaatuinen koulutus lisää huono-osaisuuden sosiaalista periytyvyyttä. Ongelmana voivat olla esim. huonot opettajat, kuten esim. maissa joissa virkoja jaetaan meriittien sijaan poliittisin perustein [ks. Buchanan]. Yleisemmin huonoa opetusta tuottavat
pedagogiset muotivirtaukset [ks. Posner].
Älykkyyttä on yritetty jakaa eri tavoin osatekijöihin ja hierarkioihin. Syntyneiden teorioiden
mukaan älykkyys on emergentti [ks. Popper] ominaisuus. Tämä sopii hyvin yhteen evoluutiopsykologian kanssa, koska siinä kiistetään koko ’yleinen’ älykkyys itsenäisenä oliona loogisesti mahdottomana [ks. Tooby ja Cosmides]. Jos luovuus ymmärretään kykynä yhdistellä erilaisia asioita,
ainakin kyky oppia yhdisteltäviä asioita liittää älykkyyden luovuuteen [ks. Maslow; Posner].
• Raymond Cattell (1905-1998) jakoi yleisen älykkyyden g (1) joustavaan (Gf, engl. fluid),
so. myötäsyntyiseen kykyyn oppia ja järkeillä ja (2) kiteytyneeseen (Gc, crystallized), so.
omaksuttuihin tietoihin ja taitoihin (Abilities: Their Structure, Growth and Action, 1971).
Joustavassa ajattelussa alkaa selvä kognitiivinen vanheneminen jo n. 30-vuoden iässä; koska
sama pätee ajattelun nopeuteen, tässä voi olla yhteys.
• John B. Carroll (1916-2003) kehitti kolmen kerroksen (engl. three-stratum) teoriaa (Human
Cognitive Abilities, 1993). Siinä g:n alla on Gf:n ja Gc:n lisäksi kykyjä kuten muisti, aistit
ja nopeus, kaikki siten eriteltyinä että kykyjä on yhteensä kymmenen. Alimmalla tasolla
nämäkin jaotellaan pienempiin osiin. Näistä aineksista kehittyi älykkyyden CHC-teoria.
• Wendy Johnson (s. 1955) ja Thomas J. Bouchard Jr. (s. 1937) kehittivät g-VPR –mallin
artikkelissa The structure of human intelligence: It is verbal, perceptual, and image rotation
(VPR), not fluid and crystallized (2005332 ).
Em. Flynn havaitsi, että kehittyneissä maissa ÄO on kohonnut viimeisten noin sadan vuoden
aikana jopa hieman epäilyttävällä tavalla (Massive IQ-gains in fourteen nations: What IQ-tests
really measure?, 1987333 ). William Dickensin kanssa kirjoitetussa artikkelissa Heritability estimates versus large environmental effects: The IQ paradox resolved (2001334 ) hän selittää tätä
nk. Flynnin efektiä erottamalla tiettynä ajanhetkenä tietyssä yhteiskunnallisissa oloissa mitatut
älykkyydet saman yhteiskunnan eri aikakausina mitatuista älykkyyksistä. Vaikka edellisiä voi
verrata keskenään (ks. yllä), jälkimmäisten trendien vertailu ei kerro sitä mitä sen kuvitellaan
kertovan: esi-isämme eivät olleet vajaaälyisiä! Flynn ehdottaa, että ilmiön taustalla on länsimaisen abstraktin, tieteellisen ajattelun penetroituminen tavalliseen elämään (What Is Intelligence?,
2007). Hän mm. määrittelee SHA:n (engl. shorthand abstraction), tieteestä lainatun käsitteen,
jota voidaan käyttää arkipäivän ajattelussa auttavana elementtinä.
• Käsitteellä ’kognitiivinen metafora’ oli jo aiemmin kuvattu tapaa, jolla teknologiaa käytetään analogiana; esim. aivot ovat tietokone [ks. Minsky ja Pearl] tms. [ks. myös Daniel
Bell; Dennett ja Millikan].
• Flynnin efekti ei näy tiedollisessa, matemaattisessa tai verbaalisessa älykkyydessä, vaan
lähinnä avaruudellisessa hahmottamisessa.
Kun rotu- ja älykkyyskiistat yhdistetään, Gouldin kritiikille löytyy historiasta kohteita. Esimerkiksi Matt Ridley (s. 1958) on lohkaissut, että ”harvoja tieteenhistorian väittelyitä on varjostanut
sellainen typeryys kuin väittelyä älykkyydestä”. Kun erilaisten yhteiskuntien älykkyysosamääriä
verrataan keskenään, vaikka samaan aikaankin, tulokset eivät ole luotettavia. Afrikan maissa
mitatut alhaiset ÄO:t ovat siis ympäristön ja etenkin koulutuksen aiheuttamia.

331 Atlantic
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• Em. Herrnstein kirjoitti Charles Murrayn (s. 1943) kanssa teoksen The Bell Curve (1994),
jossa spekuloitiin genetokratian [ks. Spencer ja Galton; Merton] syntymisen mahdollisuudella. Enemmän kohua herätti spekulaatiot rotujen välisistä älykkyyseroista Yhdysvalloissa. Kiistattomille koulutuseroille on kuitenkin myös sosiologisia syitä. 2010-luvulla huomattiin, että em. afrikkalaisten geenien korkea diversiteetti tuottaa ongelmia vielä rajallisille
datamäärille.
Vaikka Gould oli ateisti, häntä on pidetty diplomaattisena sellaisena; hän ei esim. nähnyt luonnontieteen ja uskonnon välillä ristiriitaa (Rocks of Ages, 1999). Tämä vaati kuitenkin kolme
ehtoa: (1) luonnontieteillä ei voi perustella väittämiä arvoista ja merkityksistä, (2) kaikki em.
filosofointi tulkitaan uskonnoksi, ja (3) uskonto myös rajoittuu po. filosofointiin. Ensimmäinen
väite on osittain hyväksytty [ks. Hume; Moore; Ramsey], mutta viimeinen vesittää uskontoja tavalla jota uskovaiset eivät hyväksy. Gouldin väite että ’oikea’ uskonto ei salli yliluonnollisuutta
oli yhtä jyrkkä kuin uusateistien [ks. Dawkins; Dennett ja Millikan; Hirsi Ali] väitteet. Esim.
kristinusko ei voisi enää perustua perisynnille ja Jeesuksen lunastukselle.
• Gouldin teoriaa on kutsuttu NOMAksi (engl. non-overlapping magisteria).
• Heimomoraalin [ks. Aristoteles] avulla moraalifilosofiat voisivat profiloitua radikaalistikin
erilaisin tavoin, mutta käytännössä tällä on rajansa [ks. Krebs ja Greene].
Ekologian mukaan eliöt asuttavat omia ekologisia lokeroitaan, ja pitkään oli ajateltu lajien vaikuttavan elinympäristöönsä [ks. Darwin] ja siten jopa valintapaineisiin [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin;
Wright, Fisher ja Haldane]. 1980-luvun alussa useatkin tutkijat kehittivät ajatusta ekologisten lokeroiden konstruktiosta, jolla on erityistä merkitystä kulttuurin omaavalle ihmislajille [ks. Boyd
ja Richerson; Tooby ja Cosmides]. Vaikka merkittävä askel teoriassa otettiin laajennetun ilmiasun keksimisen myötä [ks. Dawkins], modernin muodon teoria sai toisaalta Herbert Simonin [ks.
Simon ja Arrow] ja toisaalta Lewontinin käsissä. Yksi jälkimmäisen varhaisista artikkeleista on
Gene, organism, and environment (1983335 ). Myös tätä teoriaa mainostetaan joskus radikaalina
poikkeamana standardista luonnonvalinnan teoriasta. Kuitenkin jo Darwinin oma sukupuolivalinnan teoria oli dynaaminen tavalla, joka muistuttaa ekologisen lokeron muuntumista.
• Etenkin John Odling-Smee on tutkinut aihetta; esim. Niche Construction: The Neglected
Process in Evolution (2003) yhdessä K.N. Lalandin ja M.W. Feldmanin kanssa.
Kyse ei niinkään ole siitä, että Gouldin teorioilla ei olisi arvoa. Ne eivät vain ole siinä määrin
vallankumouksellisia kuin hän itse olettaa, ja itse asiassa George Williams [ks. Hamilton ja Williams] oli jo aikaisemmin selittänyt monia Gouldin ongelmallisiksi katsomia kysymyksiä. Gould
on jopa valittanut, että moderni evoluutioteoria on hyväksynyt hänen ajatuksiaan liian helposti;
hän ei halunnut parantaa ko. teoriaa, vaan kumota sen.
• Alkuperäinen evoluutioteoria on kokenut jo kaksi merkittävää ’vallankumousta’: moderni synteesi genetiikan kanssa [ks. Wright, Fisher ja Haldane] 1930-luvulla ja itsekäs geeni
–tulkinta [ks. Hamilton ja Williams; Dawkins] peliteorioineen [ks. Trivers; Maynard Smith]
1960- ja 1970-luvuilla. Molemmat ovat vain vahvistaneet Darwinin teoriaa. Alkionkehitykseen liittyvät uudet löydöt [ks. Dawkins] tuskin muuttavat tilannetta.

10.34

Richard Dawkins 1941 -

Biologi, joka kehitti sosiobiologiaa: Dawkins oli tärkeä linkki prosessissa, jossa sukulaisvalinta
[ks. Hamilton ja Williams], vastavuoroisuus [ks. Trivers] ja peliteoria [ks. Maynard Smith] muuttivat biologian tutkimuksen. Ihmisen tutkimukseen sosiobiologiaa sovelsi jo Trivers [myöhemmästä tutkimuksesta, ks. Becker]. Ihmisen kohdalla Dawkins on ollut kiinnostuneempi meemien
tuottamasta kulttuurievoluutiosta [ks. Mandeville; Darwin; Spencer ja Galton; Tylor, Tarde ja
Baldwin; Lévi-Strauss; Cavalli-Sforza; Boyd ja Richerson]. Hän on myös tieteen popularisoija [ks.
Euler; Babbage; Faraday; Poincaré], jolle on toivottu jopa Nobelin kirjallisuuspalkintoa.
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• Toinen sosiobiologiaan vaikuttanut tutkija oli E. O. Wilson [ks. Gibson ja MacArthur];
esim. Sociobiology (1975). Teokset On Human Nature (1978) ja Genes, Minds and Culture
(1981; yhdessä C. J. Lumsdenin kanssa) käsittelivät jo ihmistä.
• Tieteen filosofiassa Dawkins on puolustanut hierarkkista reduktionismia: vain yhdellä teoriatasolla alaspäin on vaikuttavaa merkitystä [ks. Weinberg]. Popularisoijana hänellä oli
Oxfordissa alan Charles Simonyi professuuri (engl. public understanding of science).
– Sosiaalisen median [ks. Torvalds] aikakaudella ylhäältä alas –koulutus halutaan korvata osallistavalla tiedeviestinnällä (public engagement with science and technology).
Sen tehokkuutta on tutkinut mm. Patricia H. Hawley [ks. Fiske ja Harris] Cara Ocobockin kanssa (Science on tap: effective public engagement or preaching to the choir?,
2020336 ).
Teoksessa Geenin itsekkyys (The Selfish Gene, 1976) Dawkins teki modernia evoluutioteoriaa
tunnetuksi itsekkään geenin käsitteellä. Geeni ei tässä ole molekyylibiologian proteiinin koodaaja [ks. Beadle, Tatum ja Avery], vaan mikä tahansa kromosomin [ks. Morgan] kopioituva osa.
Kyse on abstraktista käsitteestä (engl. evolutionary gene), joka ottaa huomioon geenien linkityksen toisiinsa; yksi geenivalinnan tärkeimpiä kriteerejä onkin niiden kyky yhteistyöhön [ks.
Wright, Fisher ja Haldane]. Geenit menestyvät parantamalla joko (1) eliön itsensä tai (2) tämän sukulaisten kelpoisuutta adaptaatioiden avulla. Alan Grafenin (s. 1956) ja Mark Ridleyn
(s. 1956) toimittama artikkelikokoelma Richard Dawkins - How a Scientist Changed the Way We
Think (2006) juhlisti teoksen 30-vuoden ikää ja osoitti, kuinka tärkeä se on ollut.
• Dawkins korosti geenien merkitystä jo esim. artikkelissa The ontogeny of a pecking preference in domestic chicks (1968337 ).
• Organismille haitalliset itsekkäät geenit (engl. selfish genetic element, SGE) ovat harvinaisia [ks. Wright, Fisher ja Haldane; Trivers]. Dawkins kutsui niitä ’lainsuojattomiksi’ (engl.
outlaws).
Dawkinsin kakkuvertauksessa geneettinen koodi muodostaa reseptin: valmiista kakusta ei voi ottaa palasta ja sanoa sen liittyvän yksi yhteen johonkin reseptin osaan. Tähän liittyy geenien ja
ympäristön vuorovaikutus [ks. Piaget; Wright, Fisher ja Haldane; Lorenz ja Tinbergen], jota on
kutsuttu myös epigenetiikaksi [vrt. Berg ja Gurdon]. Laajennetussa ilmiasussa geenien vaikutus
leviää myös ympäristöön; esim. majavan tekemä pato (The Extended Phenotype, 1982). Jo John
R. Krebsin (s. 1945) kanssa kirjoitetussa artikkelissa Animal signals: Information or manipulation? (1978338 ) Dawkins kuvasi, miten laajennettu ilmiasu yltää toisten organismien aivoihin
asti.
• Genotyyppi synnyttää fenotyypin konstruktiivisesti ympäristön — myös syntymän jälkeisen
ympäristön — avustamana. Kaikki geenit toimivat näin, myös sellaiset jotka tuottavat
lajityypillisiä ominaisuuksia.
• Laajennettu ilmiasu pohjusti ekologisten lokeroiden konstruoinnin teoriaa [ks. Gould] ja
sillä on yhteys myös geenien ja kulttuurin koevoluutioon [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin;
Cavalli-Sforza; Boyd ja Richerson].
• Kognitiivisessa psykologiassa [ks. Simon ja Arrow] ja mielen filosofiassa [ks. Sellars; Dennett
ja Millikan] mielen ei tarvitse rajoittua pelkästään aivojen sisälle [arkeologiasta, ks. Renfrew
ja Knight].
Signalointiin liittyi ajatus, että kommunikoivat [ks. Maynard Smith] eliöt pyrkivät usein manipuloimaan toisiaan [ks. myös Mandeville; feromoneista, ks. Loewi]. Biologian A/M (engl. assessment
/ management) –teorioissa informaation [ks. Shannon ja Wiener] käsitteen käyttöä vastustetaan
vieläkin voimakkaammin. Hieman modifioidussa artikkelissa Animal signals: mind-reading and
manipulation (1984339 ) Krebs ja Dawkins antavat myös signaalien vastaanottajille aktiivisemman
roolin [ks. Dennett ja Millikan].
336 Journal
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• Eläinten viestinnän tutkimuksessa löysästi käytetty informaation käsite oli johtanut antropomorfiaan: (1) ajatus signaalin koodauksesta ja dekoodauksesta liioitteli eläinten kognitiivisia kykyjä ja (2) kommunikaation taustalla olevien adaptaatioiden syitä ei enää etsitty.
Artikkelissa The evolution of evolvability (1989340 ) Dawkins käsitteli evoluution evoluutiota [ks.
Maynard Smith]. Evoluutiolla on suunta — kohti lisääntyvää kompleksisuutta — tietyn ajankohdan kaikkein kompleksisimman eliön kohdalla [ks. Smith]. Uusi evolutionaarinen alkionkehitys,
Evo Devo, liittyy tähän [säätelygeeneistä, ks. myös Monod ja Jacob; Berg ja Gurdon]. Vaikka
näkemys muistuttaa kompleksisuuden kasvuun perustuvaa systeemibiologiaa [ks. Kolmogorov
ja Chaitin], jälkimmäinen korvaa Dawkinsille tärkeät adaptaatiot itseorganisoituvuudella [vrt.
Gould]. Biologisen evoluution vakautta (engl. robustness) ja innovatiivisuutta tutkinut Andreas
Wagner (s. 1967) esitti, että jälkimmäinen on edellisen seuraus (The molecular origins of evolutionary innovations, 2011341 ). Tämän vuoksi edes kelpoisuusmaisema-teoria [ks. Wright, Fisher
ja Haldane] ei muodosta ylitsepääsemätöntä ongelmaa adaptaatioille: rekombinaatio ja geneettinen ajautuminen ovat riittävän luovia prosesseja likinäköistä valintaa vastaan (The Arrival of the
Fittest, 2014). Vaikka eliöt eivät voi olla ympäristöönsä täysin optimoituja [ks. Wright, Fisher ja
Haldane], kehittyvät adaptaatiot ovat suhteellisen laadukkaita.
• Eliöiden ja siten myös alkionkehityksen modulaarisuuden [ks. Morgan; Monod ja Jacob]
kehitys madalsi mikro- ja makroevoluution välillä joskus nähtyä eroa. Se esim. mahdollistaa
tiettyjen (jo olemassa olevien) ruumiinosien muuntelun muista osista riippumattomasti.
Näin useasta jalkaparista voi yksi pari muuntua siiviksi, kuten nelijalkaisilla selkärankaisilla
on tapahtunut kolme kertaa evoluutiohistorian aikana [hox-geeneistä, ks. Berg ja Gurdon].
• Kelpoisuusmaiseman teoria esitetään usein kolmiulotteisena mallina, jonka akseleina on
kaksi fenotyypin ominaisuutta ja jossa korkeus vastaa niiden vaihtelun luomaa kelpoisuutta. Tällöin algoritmisesti vain ylöspäin suuntaava valinta voi vaatia rajujakin heilahduksia
alaspäin jotta matalaltakin nyppylältä päästään pois ja kohti korkeampaa huippua. Wagner
kuitenkin korostaa, että todellisessa kelpoisuusmaisemassa on hyvin suuri määrä dimensioita. Huiput eivät ole enää yksittäisiä pisteitä, vaan niitä yhdistää em. mallia loivemmat
polut.
– H. Allen Orrin (s. 1960) mukaan mutaatioiden vaikutusten tulee pienentyä kun kehittyvä adaptaatio lähestyy ’lopullista’ muotoaan ja geneettisen ajautumisen muodostama uhka alentuu (The population genetics of adaptation: The distribution of factors
fixed during adaptive evolution, 1998342 ). Wagnerin teoriassa fenotyyppi on robusti eli
sietää laajempaa genotyypin diversiteettiä.
– Jopa kreationistit ymmärtävät, että eliölajit ovat sopeutuneet ympäristöönsä [ks. Holyoake; Popper]. On erikoista että adaptaatioilla on tutkijoidenkin parissa vastustajia
[ks. Gould].
Itsekäs geeni –teoria on herättänyt lähes paniikin kaltaista pelkoa, ja eräät (vähälukuiset mutta
äänekkäät) tiedemiehetkin ovat halunneet ymmärtää sen väärin [ks. Gould]. Dawkins ei väitä ihmisluonnon olevan itsekkään tai kulttuurin olevan ainoan itsekkyyttä rajoittavan tekijän. Itsekäs
geeni –teoksessa kulttuurin merkitys korostuu siksi, että ihminen on tutkimuksen kohteena vain
meemejä käsittelevässä osassa. Arvioidessaan Matt Ridleyn teosta vuodelta 1996 Dawkins sanoi:
”Jos Itsekäs geeni –teokseen tulisi ihmistä käsittelevä jatko-osa, The Origins of Virtue osoittaa
minkälaisen sen mielestäni tulisi olla”. Ridleyn teos puolustaa modernia evoluutiopsykologista
näkökulmaa ihmisluonnon biologisesta sosiaalisuudesta. Dawkins ei kuitenkaan ole väärässä korostaessaan myös kulttuurin ja ihmisen luomien instituutioiden merkitystä moraalille [ks. Krebs
ja Greene]. Tämä johti hänet teoriaan meemeistä.
• Kritiikki on tyypillisesti avoimen vasemmistolaista, vaikka itsekäs geeni –teorian kehittäjistä ainakin Haldane, Maynard Smith ja Trivers ovat julkisesti vasemmistolaisesti ajattelevia;
myös Dawkins on kertonut äänestävänsä työväenpuoluetta.
340 teoksessa
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• Dawkinsin kommenttia geeneistä, ”They created us, body and mind”, on ’lainattu’ muodossa ”They control us, body and mind” (R. C. Lewontin, S. Rose ja L. J. Kamin, Not in
Our Genes, 1984).
– Dawkins: ”Ainoina maailmassa voimme nousta kapinaan itsekkäiden kopioitujien tyranniaa vastaan” (käännös Kimmo Pietiläisen). Tässä hän viittaa sekä geenien [ks.
Moore] että meemien tyranniaan [propagandasta, ks. Weber].
– Dawkins: ”...on täysin mahdollista väittää, että geeneillä on tilastollinen vaikutus ihmisen käyttäytymiseen samalla kun muut ilmiöt modifioivat, kumoavat ja kääntävät
geenien vaikutuksen päinvastaiseksi” (käännös Kimmo Pietiläisen).
• Organismit ovat määritelmällisesti muutakin kuin geeninsä. Jos organismi toimii altruistisesti koska (tai vaikka) sen geenit ovat itsekkäitä, organismi on altruistinen. Se että geenit
käyttävät organismeja omien ’pyrkimystensä’ välineenä ei tarkoita, että nämä pyrkimykset olisivat tärkeimpiä tai perustavampia kuin organismin itse arvottamat pyrkimykset.
Tämän syvällisemmälle metafysiikalle ei ole tarvetta.
– Itsekäs geeni –teoria ei tarkoita, että ihmiset pyrkisivät levittämään geenejään. Geenit eivät ohjaa käyttäytymistä suoraan, vaan ainoastaan tekemällä suvunjatkamisesta
miellyttävää [ks. James]. Näin selibaatin tai ehkäisypillerin [ks. Kinsey] olemassaolo
ei kumoa teoriaa [ks. Symons ja Buss].
Biologian suhde yhteiskuntaan ja kulttuurin on tärkeä tutkimuskohde. Vaikka kulttuuri heijastelee ihmismielen psykologisia ominaisuuksia, monet sen sisällöt, esim. integraalilaskenta, eivät ole
biologisia adaptaatiota. Myös tiede ja arvot voidaan (ainakin jossain määrin) erottaa toisistaan
[ks. Hume; Weber; Ramsey; Habermas]. Geenin itsekkyys –teoksessa Dawkins selittää eroja meemin, kulttuurievoluution täysin itsenäisen kopioitujan avulla. Meemit ovat havainnoinnin avulla
leviäviä tapoja tehdä jotain [ks. myös Milgram]. Teorian ydin on meemien geeneihin verrattuna
radikaalisti nopeampi leviäminen ja ’mutatoituminen’.
• Dawkins ei ollut kiinnostunut samaan aikaan toisaalla kehittyneestä ihmisen sosiobiologiasta [ks. Becker].
Artikkelissa Viruses of the mind (1993343 ) Dawkins vertasi meemejä viruksiin: ne voivat olla
haitallisia [ks. Cavalli-Sforza]. Tältä pohjalta hän tutki esim. uskontoja [ks. Laozi ja Gautama;
Hume; Tylor, Tarde ja Baldwin; Durkheim; Boas ja Landtman; Lévi-Strauss; Sperber ja Boyer; Sanderson]. Vaikka nykyään ajatellaan, että ihmiskunta on — ainakin pääsääntöisesti —
’kesyttänyt’ kulttuurin [ks. Dennett ja Millikan], Dawkinsin havaintoa ei voi sivuuttaa. Esim.
kristinuskon kolminaisuusopissa [ks. Jeesus; Augustinus; Tuomas] näkyy meemien vaikutus. Toisaalta teoksessa The God Delusion (2006) Dawkins myöntää lajityypillisten psykologisten ominaisuuksien merkityksen uskonnoille. Lisäksi hän harrastaa virsilaulua ja arvostaa esim. Bachin
kirkollisia sävelteoksia, eli ymmärtää ja hyväksyy uskontojen opinkappaleista riippumattoman
kulttuurihistoriallisen merkityksen.
• Korostaessaan järjenvastaisten opinkappaleiden ja auktoriteettien tärkeyttä uskonnot luovat pohjaa ääri-ilmiöille [ks. Hume] ja tieteenvastaisuudelle [ks. Popper; Hirsi Ali]. Tutkimuksesta on hävinnyt yhteiskunnallinen aspekti, ja uskonnon sijaan puhutaan yksilötason
uskonnollisuudesta ’luonnollisena’ ilmiönä, huomioimatta yhteisön sisäisiä paineita ja valtapolitiikkaa.
• Kolminaisuusopin kaltaisia doktriineja puolustetaan tarkoituksellisesti luotuina mysteerejä,
jotka osoittavat miten uskonto poikkeaa rationaalisesta ajattelusta [ks. Augustinus; Kierkegaard]. Varhaisten kirkkoisien kirjoitukset paljastavat kuitenkin, että kolminaisuusoppia
on sen syntyaikoihin pyritty rationalisoimaan kirkon sisälläkin. Meemit ovat siis eläneet
omaa elämäänsä, ja funktionaaliset selitykset ovat niiden myöhempiä rationalisointeja.
• Airaksinen: ”[I]hminen on outojen uskomusten vanki ja haluaisi niistä eroon, mutta ei
pääse. [...] Mielikuvitus on omalakinen ja luo uutta maailmaa myös silloin, kun ihminen ei
sitä halua tai tarvitse”344 .
343 teoksessa
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Meemeillä voi myös selittää erilaisia muoti-ilmiöitä. Tieteessä ne liittyvät villityksiin, joissa sinällään tärkeä teoria kaapataan väärään käyttöön tai sen merkitystä paisutetaan ideologiselta
pohjalta, tieteen ja filosofian rajoja hämärtäen. Näin on käynyt myös meemiteorialle! Tässä on
yhteys postmoderniin ajatteluun [ks. Foucault ja Derrida]. Internetilmiöt ovat asia erikseen.
• Esimerkkeinä käyvät ylimääräiset ulottuvuudet [ks. Holyoake], suhteellisuus [ks. Einstein],
epätarkkuus [ks. Heisenberg ja Schrödinger] ja muu kvanttifysiikka [ks. Feynman], epätäydellisyys [ks. Gödel ja Tarski], punktualismi [ks. Gould], plastisuus [ks. Turing], kehollinen
kognitio [ks. Simon ja Arrow], kaaos [ks. Lorenz ja Mandelbrot], kompleksisuus [ks. Kolmogorov ja Chaitin], epigeneesi [ks. Berg ja Gurdon] ja peilineuronit [ks. Goodall ja de
Waal].
Meemiteoriaa kehitettiin myös toisaalla, Dawkinsista riippumattomasti. Organisaatioiden [ks.
Taylor] nähdään edesauttavan rationaalista toimintaa [ks. Mandeville; Simon ja Arrow]. Teoksessa An Evolutionary Theory of Economic Change (1982) Richard R. Nelson (s. 1930) ja Sidney
G. Winter (s. 1935) mallinsivat rutiinien kehitystä niissä: (1) Rutiinit vastaavat geenejä; puhutaan organisaation muistista. (2) Rutiinit mutatoituvat, vaikka niitä myös luodaan toiminnan
parantamista varten. (3) Valintaympäristöön kuuluvat myös kilpailijat. Uudistamiskyky on tärkeää, koska rutiinit luovat inertiaa joka estää tarpeellisen muutoksen muuttuvassa toimintaympäristössä. Koska teoria soveltuu liikeyritysten lisäksi hallintoon ja esim. politiikkaan, se mahdollistaa myös yhteiskunnallisen kehityksen tutkimisen [ks. Elias; Sanderson]. Teoria lähentää
taloustiedettä ja organisaatioteorioita toisiinsa.
• Teorian juuret löytyvät jo 60-luvulta; esim. S. G. Winter, Economic ’natural selection’
and the theory of the firm (1964345 ). Taustalla oli uusklassisen taloustieteen [ks. Marshall] käsitys dynaamisesta talouskehityksestä [ks. Schumpeter ja Hayek], jota pystyttiin
tietokoneiden avulla jo mallintamaan [ks. Simon ja Arrow].
• Kilpailijoiden toiminnan huomioiminen viittaisi peliteoriaan [ks. von Neumann], jota Nelson ja Winter eivät teoksessaan käsittele. Lähelle he kuitenkin pääsevät käsitellessään yhteiskunnallista päätöksentekoa ja yhteisen edun määrittelyä [ks. myös Weber]. Moderni
peliteoriahan pystyy huomioimaan myös arvot [ks. Boyd ja Richerson].
• Inertian lähteitä ovat myös organisaatiokulttuuri [ks. Schumpeter ja Hayek] ja (välillisesti)
liian uskolliset asiakkaat346 .
Meemiteoriassa, tai ainakin sen eräissä radikaaleissa muodoissa, on ongelmansa. Jos aivoja pidetään passiivisina meemien kasvualustoina, teoria selittää vain kulttuurin välittymistä. Sama
ongelma on imitaatioon perustuvalla sosiaalisen oppimisen teorialla [ks. Milgram]. Memetiikassa
ongelma häviää, jos juuri meemit mahdollistavat myös kulttuurin arvottamisen ja uuden luomisen
[ks. Dennett ja Millikan]. Vaikka Dawkins ei korostanut asiaa samalla tavalla kuin seuraajansa
[ks. Dennett ja Millikan], meemeistä tärkeimpiä ovat sanat [ks. Darwin]. Näin meemejä voitaisiin
pitää enemmän kulttuurievoluution mahdollistajana ja vain yhtenä mahdollisena mekanismina
[ks. myös Boyd ja Richerson; Sperber ja Boyer].
• Se että kulttuuria ei voi täysin erottaa geeneistä näkyy myös laajennetussa fenotyypissä,
ja toisaalta Dennett ei kiellä rationaalisen ajattelun merkitystä omassa meemiteoriassaan
[ks. Jackendoff ja Pinker].

10.35

Daniel Kahneman 1930 - ja Richard Thaler 1945 -

Psykologi ja taloustieteilijä, joiden kehittämä käyttäytymistaloustiede (engl. behavioral economics) korostaa ihmisten ’kognitiivisia illuusioita’ ja jopa irrationaalisuutta [ks. Drake; itsepetoksesta, ks. Aristoteles; Francis Bacon; Merton; Trivers]. Varhaisimmat työnsä Kahneman teki
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Amos Tverskyn (1937-1996) kanssa. Kahneman sai (psykologille harvinaisesti) taloustieteen Nobelin palkinnon vuonna 2002. Hän jakoi sen kokeellista taloustiedettä kehittäneen Smithin kanssa
[ks. Buchanan]. Thaler sai palkintonsa vuonna 2017.
• Kahneman esittelee teoriaansa teoksessa Thinking, Fast and Slow (2011) ja Thaler teoksessa
Misbehaving (2015).
• Psykologit alkoivat epäillä, että rationaalisuus ei olisi biologinen adaptaatio [ks. Chomsky].
Käyttäytymistaloustieteen juuret ovat 1950-luvun taloustieteen ja psykologian lähentymisessä ja
sen mukana syntyneessä uudenlaisessa rationaalisuuskäsitteessä [ks. Simon ja Arrow]. Tversky kehitti psykologista taloustiedettä Simonin hengessä mm. artikkeleissa Intransitivity of preferences
(1969347 ) ja Elimination by aspects: A theory of choice (1972348 ). Vielä edellisessä hän esitti,
että yksinkertainen tapa tehdä päätöksiä voi olla optimaalista vaikka esim. transitiivisuus [ks.
Bernoulli ja Bayes] rikkoutuisi. Kahnemanin kanssa hän kuitenkin hylkäsi Simonin uudenlaisen
rationaalisuuden ja palasi vanhaan, logiikan merkitystä korostavaan ajatteluun.
• Alasdair I. Houston ei pidä eläinten ruoanhankinnassa joskus havaittua intransitiivisuutta
ongelmallisena, koska vaihtoehdot eivät erotu toisistaan pelkästään yhdessä dimensiossa
ja yksittäisen valinnan arvo riippuu kontekstista (Natural selection and rational decisions,
2012349 ).
• Kehittymässä olleet versiot stokastisesta transitiivisuudesta monimutkaistivat analyysiä.
Yksi kehittäjistä, R. Duncan Luce (1925-2012), tunnetaan myös nimeään kantavasta valintaaksioomasta vuodelta 1959. Se liittyy valinnan riippumattomuuteen irrelevanteista vaihtoehdoista (aikaisemmin jo esim. Arrow’n käyttämä ehto). Transitiivisuuden rinnalla sitä
on pidetty tärkeänä rationaalisuuden kriteerinä.
Toisenlaista psykologista taloustiedettä on syntynyt Robert H. Frankin (s. 1945) tunteiden [ks.
Ekman] ja etenkin luottamuksen [ks. Trivers] merkitystä korostavista teorioista (ks. alla). Simonin ja Frankin ajattelua kehitetään ekologista rationaalisuutta [ks. Tooby ja Cosmides] ja
päättelyn argumentatiivisuutta [ks. Sperber ja Boyer] korostavissa teorioissa. Esim. jälkimmäisessä luottamus on tärkeää episteemisen valppauden työparina. Evoluutiopsykologisina molemmat korvaavat tietoisen logiikan biologisesti uskottavimmilla tiedostamattomilla kyvyillä. Myös
kulutusta tutkitaan evoluutiivisesti [ks. Dunbar ja Miller].
• Luottamuksen ilmapiiri [ajan hengestä, ks. Rochau ja Renan] edistää taloutta mm. luomalla positiivista ’sosiaalista mielialaa’ [ks. Watson]; tällaista tutkimusta kutsutaan myös
sosionomiikaksi (engl. socionomics).
• Luottamusta edistää ’sosiaalinen omatunto’, yhteisen hyvän luonti (engl. civic-mindedness), johon vapaamatkustajan ongelma liittyy [ks. Lewin ja Heider; Buchanan; Tooby ja
Cosmides; Dunbar ja Miller].
Tversky ja Kahneman tutkivat ihmisten kyvyttömyyttä ymmärtää logiikkaa ja etenkin todennäköisyyksiä. Artikkelissa Availability: A heuristics for judging frequency and probability (1973350 )
esitetty saatavuusheuristiikka tarkoittaa, että muistista helpoiten löydettävissä olevaa ’tietoa’
pidetään myös todennäköisimmin oikeana. Artikkeli Judgement under uncertainty: Heuristics
and biases (1974351 ) käsitteli erilaisia intuitiivisen ajattelun vinoumia. Yksi pitkään tunnettu
esimerkki on vahvistusharha [ks. Zenon ja Khrysippos; Carnap; Sperber ja Boyer; Jackendoff
ja Pinker]. Artikkelissa Prospect theory: An analysis of decision under risk (1979352 ) esitetyn
prospektiteorian mukaan ihmiset ottavat eniten riskejä tappioiden viitekehyksessä ja ovat menetyksille herkempiä kuin voitoille. Päätösteorian utiliteettifunktio korvautuu prospektiteoriassa
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arvotusfunktiolla (engl. value function). Kumulatiivista prospektiteoriaa kuvataan artikkelissa
Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty (1992353 ).
• Esim. uutiset terroriteoista ja lento-onnettomuuksista nostavat ihmisten arviota niiden yleisyydestä.
• Nykyään listataan jo satoja ajattelun vinoumia. Niihin kriittisesti suhtautuva Gigerenzer
[ks. Tooby ja Cosmides] on määritellyt ’vinouma vinouman’.
• Riskiaversio [ks. Bernoulli ja Bayes], jota käsitellään päätösteoriassa [ks. von Neumann], on
joskus jopa ongelmallista [ks. Berg ja Gurdon], vaikka toki myös luonnollista [ks. Symons
ja Buss].
• Prospektiteoriaa pohjusti Markowitzin havainto varallisuuden muutosten merkityksestä [ks.
Simon ja Arrow].
2000-luvulla Kahneman erotti tiedostamattoman nopean (intuitiivisen) ja tietoisen hitaan (reflektiivisen) ajattelun, joista hän käyttää termejä Systeemi 1 ja 2. Hänen mukaansa edellinen on
syypää rationaalisuuden ongelmiin, jälkimmäisen tarjotessa ajattelun loogisen ideaalin. Jakoa
kahdenlaiseen ajatteluun oli tehty ainakin jo 1800-luvulta alkaen [ks. James; Piaget]. Jamesilla intuitiivista systeemiä vastaa assosiatiivinen [eli narratiivinen, ks. myös Bahtin ja Jacobson;
Lewin ja Heider] ajattelu, joka on vahvempaa ja rationaalisempaa kuin Kahnemanin versio. Ainakin osa käyttäytymistaloustieteen laboratoriokokeista selittyy tällä. Rationaalisuus ei ole vain
logiikkaa [ks. Aristoteles; Jackendoff ja Pinker].
• Tyypillinen testitarina: Linda, entinen sosiologian opiskelija, on vasemmistolainen ja pitää
kokeellisesta teatterista. Kumpi on todennäköisempää: a) Linda on pankkivirkailija vai että
b) Linda on pankkivirkailija ja feministi? Oikea vastaus on a), mutta hyvin moni vastaa
väärin. Tehtävänasettelu kertookin matemaattisten todennäköisyyksien sijaan narratiivin
merkityksestä: tarinoiden osilla on yleensä jokin relevantti merkitys kokonaisuudelle [ks.
myös Austin ja Grice]. Tätä ei tulosten analyysissä kuitenkaan huomioitu.
– Oikea vastaus olisi ilmeisempi jos feministin sijaan lisävaatimus olisi ollut esim. sininen
auto. Alkuperäinen tarinakin ratkaistaan oikein, jos kysymys esitetään todennäköisyyksien sijaan tietynlaisten ihmisjoukkojen suuruuksina (engl. natural frequencies).
• Jamesin, Piaget’n ja monien muiden psykologien jälkeen myös Richard M. Shiffrin (s. 1942)
ja Walter Schneider olivat määritelleet kaksi tapaa prosessoida informaatiota (Controlled
and automatic human information processing: I & II, 1977354 ).
Myös Thaler korostaa ihmisen irrationaalisuutta. (1) Hän havaitsi eräänlaisen status quo –ilmiön
(engl. endowment effect), jota hän tutki myöhemmin ’mukitesteillä’ Kahnemanin kanssa. Tutkittavassa ihmisryhmässä osa sai esim. kolme dollaria ja osa vastaavan arvoisen logollisen kahvimukin, minkä jälkeen ryhmäläiset saivat tehdä keskenään vaihtokauppoja. Havainto oli, että ihmiset
suosivat ensimmäistä, sattumanvaraista jakoa riippumatta siitä, saivatko he mukin vai rahaa. (2)
Toinen esimerkki koski pelikasinoa: jos esim. 50 euron panos on kasvanut 100 euroksi, pelaajat
arvostavat voittamiaan rahoja (engl. house money) vähemmän kuin ’omia’ rahoja, eli pelaavat
niillä. (3) Varsinainen laboratoriokokeiden teollisuus alkoi, kun Werner Güth (s. 1944) työtovereineen kehitti uhkavaatimuspelin (An experimental analysis of ultimatum bargaining, 1982355 ).
Siinä koehenkilö A saa esim. 10 euroa josta osa pitää tarjota B:lle; jos B hylkää tarjouksen, kumpikaan ei saa mitään, muussa tapauksessa pelaajat saavat pitää rahat. Tutkijat, Thaler mukaan
lukien, pitivät irrationaalisena sitä, että B on valmis hylkäämään liian alhaisen tarjouksen ja että, tätä ennakoiden, A yleensä tarjoaa 5 euroa. (4) Käyttäytymistaloustiede tutkii myös sellaisia
päätöksentekoon liittyviä ongelmia kuin toimintaharha ja uponneiden kustannusten (engl. sunk
cost) virhepäätelmä.
• Esim. uponneisiin kustannuksiin liittyy kuoppien ensimmäinen laki: kun olet kuopassa,
lopeta kaivaminen! Mm. Pyrrhoksen voitto liittyy asiaan [ks. Herodotos ja Thukydides].
353 Journal
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• Colin F. Camerer (s. 1959) kehitti käyttäytymistä tutkivaa peliteorian [ks. von Neumann;
Maynard Smith] haaraa teoksessa Behavioral Game Theory (2003).
Modernin oikeustaloustieteen [ks. Schumpeter ja Hayek] perustajiin kuuluva Richard A. Posner
(s. 1939) kysyi, miksi biologiaa ei käytetty ’anomalioiden’ selittämiseen. Thaler vastusti ajatusta, vaikka käyttäytymistaloustiede perustuu psykologiaan [jolla on taloustieteessä pitkä historia,
ks. Smith; Marshall; Veblen; Simon ja Arrow], ja psykologia (paljolti) biologiaan (sosiologiallakin on merkitystä). Toinen asia on, että laboratoriokokeiden [ks. Wundt] soveltuvuus ihmisten
vuorovaikutusten tutkimiseen on myös kyseenalaistettu [ks. Maslow; Milgram]. Artikkelissa Game theory and human evolution: A critique of some recent interpretations of experimental games
(2006356 ) Edward H. Hage ja Peter Hammerstein käsittelevät mm. kokeiden kontekstin puutetta.
Roolihahmopelit selittävät monet havaituista ilmiöistä [ks. Becker].
• Omistuksen status quo –ilmiö vertautuu territoriaalisten eläinten [ks. Wundt] ’porvarilliseen strategiaan’ [ks. Maynard Smith]. Ihmisellä se voi lisätä kriittisyyttä potentiaalisia
huijareita kohtaan.
• Pelaajat käyvät kasinoilla viihdetarkoituksessa: jos ’ilmaisen’ rahan käyttö pelaamisen pitkittämiseen on irrationaalista, myös maksaminen esim. elokuvissa käynnistä olisi sitä.
• Uhkavaatimuspelin nöyryytykselle tulee myös antaa arvo. Pelit osoittavat, että juuri markkinat tuovat ihmisistä esiin yhteistyöhalun, luottavaisuuden ja reiluuden [ks. Smith; vrt.
Marx].
• Uponneiden kustannusten huomioiminen ylläpitää sitoutumista, jolla voi esim. välttää hyperbolista diskonttausta (ks. alla).
Walter Mischel (1930-2018) käsitteli tahdonvoimaa [ks. Sokrates; Symons ja Buss] artikkelissa
Attention in delay gratification (1970357 ). George Ainslie (s. 1944) tutki aihetta artikkelissa
Specious reward: A behavioral theory of impulsiveness and impulse control (1975358 ). Thaler
jatkoi artikkelissa An economic theory of self-control (1981359 ) käsittelemällä yksilöä vakaan
ja kaukokatseisen suunnittelijan ja holtittoman likinäköisen toimijan ’organisaationa’. Tähänkin
liittyy em. Systeemi 1/2 –erottelu.
• Mischel tutki nelivuotiaita vaahtokarkkitestillä. Seurantatutkimukset paljastivat tulosten
korreloivan elämässä menestymisen kanssa, vaikka tässä tahdonvoiman puute ei johtanut
epäsosiaaliseen käytökseen [ajeerauksesta, ks. Piaget].
– Tämä ei tarkoita etteikö muillakin tekijöillä olisi merkitystä. Esim. se kuinka paljon
lapsi luottaa annettuihin lupauksiin vaikuttaa (riskiaversiosta, ks. yllä).
• Makrotaloustiede käsittelee instituutioita, mikrotaloustiede yksilöitä, ja Ainslien pikotaloustiede minuuden fragmentoituneita osia [ks. Dennett ja Millikan]. Teoksen Picoeconomics (1992) alaotsikko on ’The Strategic Interaction of Successive Motivational States Within the Person’.
• Huolimatta Ainslien ja Thalerin artikkelien otsikoista, tutkimusten kohteena oli nimenomaan tahdonvoima, ei itsehillintä [ks. Merton; Daly ja Wilson].
Thalerin tahdonvoimateoria sovelsi ihmismieleen yritysten päämies-agentti –ongelmaa, jonka
Michael C. Jensen (s. 1939) ja William H. Meckling olivat muotoilleet (Theory of the firm:
Managerial behavior, agency costs and ownership structure, 1976360 ). Päämies — yleensä yrityksen omistaja — delegoi vallan ammattijohtajalle, jonka intressit eivät välttämättä ole samat
kuin omistajan. Ongelma näkyy myös markkinahäiriöille analogisina julkisen vallan häiriöinä [ks.
Buchanan].
• Liiketalouden tutkimuksessa Homo economicus –malli on johtanut ongelmiin. Esim. liikkeenjohdon ’sitouttaminen’ kytkemällä palkkaus pelkästään pörssikurssiin ei ole tuottanut
356 Theoretical
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toivottua tulosta. Vuoden 2016 taloustieteen Nobelin palkinnon — yhdessä Oliver Hartin
(s. 1948) kanssa — saanut suomalainen Bengt Holmström (s. 1949) on kehittänyt asiaan
liittyvää sopimusteoriaa, joka kuuluu em. oikeustaloustieteeseen.

Cass R. Sunsteinin (s. 1954) kanssa kirjoitetussa teoksessa Nudge (2008) Thaler kuvaa edellisen
pohjalta kehitettyä osallistuvaa sosiaaliturvaa [ks. Rawls; Giddens]. Siinä ihmisiä ’tuupataan’ yhteiskunnan kannalta oikeaan suuntaan valintaympäristöä muokkaamalla; puhutaan valintamuotoilusta (engl. choice architecture). Preferensseihin [ks. Becker] liittyvää likinäköisyyttä tutkitaan
myös diskonttauksen [ks. Marshall; Fisher ja Keynes] teorioissa [ks. Ramsey]. Ne mahdollistavat
tahdonvoimaa tukevia rationaalisia strategioita, joista voi tehdä tapoja [ks. Symons ja Buss].
• Tuuppaamisessa on myös ongelmia, joita Sugden [ks. Sperber ja Boyer] käsittelee teoksessa
The Community of Advantage (2018). Ihmisten preferenssit esim. ovat alttiita muutoksille.
Myös osaa kulutuskritiikistä on pidetty paternalistisena [ks. Dunbar ja Miller].
– Rationaalisuudessa on hyvä muistaa pari asiaa: olemme nuoria vain kerran ja kuolemme kuitenkin joskus.
• Eksponentiaalisessa diskonttauksessa preferenssit eivät muutu ajan mukana. Hyperbolinen diskonttaus tuottaa aikaepäjohdonmukaisuutta (engl. time inconsistency), joka usein
mahdollistaa em. rationaaliset strategiat. Aihetta on tutkinut mm. Loewenstein (ks. alla).
Alitajuisen ja tiedostetun välille oli tehty jakoa jo pitkään [ks. Leibniz]. Myös ajatus siitä että
alitajuinen ajattelu olisi nopeampaa kuin tietoinen oli noussut esiin [ks. Dennett ja Millikan]. Ajatusta että tämä jako vastaisi myös jakoa ei-rationaaliseen ja rationaaliseen on kuitenkin kiistetty.
Ekologisessa rationaalisuudessa alitajunta ei suinkaan ole irrationaalista, ja ongelmien kypsyttely on alitajuista [ks. Maslow; Poincaré; Simon ja Arrow]. Tämä rikkoo postuloitua Systeemi 1 ja
2 –jakoa [ks. Kandel ja Tulving]. Jaon avulla on myös vaikea selittää tunteiden hyödyllisyyttä
(ks. alla). Kahneman teoriaa on kritisoitu myös vuorovaikutukseen perustuvalla rationalismilla.
Vaikka tunnustaisi yksittäisen ihmisen ongelmat — vanhakantaisella logiikan kyvyllä mitatussa
— rationaalisuudessa, uutta tietoa luodaan ja parempia päätöksiä tehdään kollektiivisesti [ks.
Buchanan; Sperber ja Boyer].
• Tutkijat ovat toki erottaneet nopean alitajuisen, so. intuitiivisen, moraaliarvostelman hitaasta tietoisesta, ja pitäneet edellistä jossain määrin ongelmallisena modernissa maailmassa [ks. Krebs ja Greene].
Talousantropologiassa [ks. Boas ja Landtman] rationaalista valintaa on pidetty kapitalismin luomuksena, perinteisen moraalitalouden myöhäisenä korvaajana [ks. Simon ja Arrow]. H. Scott
Cook (s. 1937) osoitti hyötyjen ja haittojen arvioimisen olleen taloudessa aina merkittävässä asemassa (The ’anti-market’ mentality re-examined: A further critique of the substantive approach
to economic anhropology, 1969361 ). Morris Silverin (s. 1931) Economic Structures of Antiquity
(1995) on samaa mieltä.
• Varhainen kiista käytiin James C. Scottin (s. 1936) teoksen Moral Economy of the Peasant (1976) ja Samuel L. Popkinin (s. 1942) teoksen The Rational Peasant (1979) välillä.
Molemmat käsittelivät Vietnamia, jossa käyty sota (1954–1975) oli vastikään loppunut.
– Yhdysvallat oli liittynyt sotaan vuonna 1964 Etelä-Vietnamin puolelle. Tappio loi mm.
venepakolaiskriisin.
Sitoutuminen [ks. Sokrates] viisautena liittyy sinnikkyyteen ja päättäväisyyteen [ks. Ramsey;
Schelling ja Lewis]. Moraalisena arvona siihen liittyvä luottamus, ja siihen edelleen liittyvä maine, luovat yhteistyötä [ks. Trivers; Tooby ja Cosmides]. Frankin teoksessa Passions Within Reason
(1988) esittämä sitoutumismalli (engl. commitment model) tukeutuu tunteiden lahjomattomuuteen alaotsikolla The Strategic Role of the Emotions. Tunteet mahdollistavat pitkäaikaisempia
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ja riskipitoisempia sitoumuksia kuin tietoinen rationaalisuus [ks. Damasio]. Luottamusta edesauttavat (suhteellisen) tasainen tulonjako [ks. Merton; Daly ja Wilson] ja yhteiset arvot [ks.
Hume; Schelling ja Lewis; Wolf ja Florida]. Voidaan puhua luottamuksen kulttuurista, joka vaatii sosiologisen selityksen [ks. Landes], vaikka biologisesti hormoneja (ks. alla) hyödyntäisikin
[selityksen tasoista, ks. Lorenz ja Tinbergen]. Toshio Yamagishi (1948-2018) korosti, että ihmiset
oppivat enemmän kyetessään riskialttiiseen luottamukseen (Trust as a form of social intelligence, 2001362 ). Juuri tämä tekee kommunikaatiosta tärkeän tekijän kulttuurievoluutiossa [ks.
Sperber ja Boyer]. Yamagishin ajatus on, että yhteiskunnan kollektivisoituminen luo turvallisuutta joka näyttää luottamukselta mutta ei sitä ole (Trust: The Evolutionary Game of Mind
and Society, 2011). Esim. Kiinassa on otettu käyttöön radikaaleja keinoja luottamuksen (hyvin
keinotekoiseksi) luomiseksi [ks. Huntington ja Fukuyama].
• Luotettavuus voi olla ylpeyden [ks. Aristoteles; Hobbes; Mandeville; Tooby ja Cosmides]
aihe. Frankin mukaan moraali voi yleisemminkin olla mainosta [ks. Veblen; poseerauksesta,
ks. Penfield ja Sperry; Hart ja Goffman]. Kielen evoluutio [ks. Jackendoff ja Pinker] loi
uusia sosiaalisia työkaluja luotettavuuden seurantaan, ja siitä tuli sukupuolivalinnan kohde
[ks. Dunbar ja Miller]. Lisäksi luottamusta voi synnyttää perustelemalla toimintaansa [ks.
Sellars]; tähän liittyy vuorovaikutteinen rationaalinen päättely [ks. Sperber ja Boyer].
– Frank on esittänyt progressiivista kulutusveroa, josta evoluutiobiologinen taloustiede
on spekuloinut [ks. Dunbar ja Miller].
• Työtovereidensa kanssa Frank osoitti, että ihmiset kykenevät arvioimaan täysin vieraan
ihmisen luotettavuutta hyvinkin lyhyen vuorovaikutuksen kautta (The evolution of oneshot cooperation: An experiment, 1993363 ).
– Esim. aidot tunteet on usein mahdollista tunnistaa [ks. Darwin]. Kyvylle on paitsi
ilmeinen biologinen tilaus [ks. Tooby ja Cosmides] niin myös vaadittava kehonkieli
[ks. Ekman].
– Tulosta vahvisti Adam M. Sparks työtovereineen artikkelilla We can see inside: Accurate prediction of Prisoner’s Dilemma decisions in announced games following a faceto-face interaction (2016364 ).
• James F. Moore (s. 1948) otti biologiasta mallia ekosysteemissä liiketoiminnassa (Predators
and prey: A new ecology of competition, 1993365 ). Tähän on liitetty myös kauppapolitiikka
[ks. Bhagwati].
• Luotettavuudella on yhteys verkottumiseen ja sosiaaliseen pääomaan [ks. Simon ja Arrow;
Becker; Daniel Bell].
Kokeellinen taloustiede [ks. Buchanan] yhdessä psykologisten suuntausten kanssa loi edelleen neurotaloustiedettä, jota kehittivät (Smithin lisäksi) mm. George F. Loewenstein (s. 1955), Ernst
Fehr (s. 1956), Paul J. Zak (s. 1962) ja David I. Laibson (s. 1966). Ala hyödyntää em. evoluutiopsykologiaa ja esim. aivotutkimusta [ks. Penfield ja Sperry; Posner; Damasio]. On myös
neuromarkkinointia [ks. Dunbar ja Miller] ja neuropolitiikkaa [ks. Krebs ja Greene].
• Useat tutkijat voidaan lukea usean eri taloustieteen alalajin edustajiksi; rajat eivät ole
tarkkoja eivätkä toisiaan poissulkevia.
• Loewenstein tutki em. diskonttauksen lisäksi myös mm. uteliaisuutta [ks. Posner].
• Zak yhdisti taloustieteellisen luottamuksen oksitosiiniin [ks. Loewi; Williams ja Hamilton].
Myöhemmin tässä on korostettu enemmän endorfiinien ja dopamiinin merkitystä [aivokemia on monimutkaista, ks. Nesse].
• Sosiobiologiaa oli jo varovasti yhdistelty taloustieteeseen ja sosiologiaan [ks. Becker]. Rinnalla voitiin hyödyntää rationaalisen valinnan teoriaa [tarpeesta teorioiden yhdistämiseen,
ks. Sanderson].
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Teoksessa Joukkojen viisaus (The Wisdom of Crowds (2004) James M. Surowiecki (s. 1967) esitti, että kollektiivinen älykkyyden [ks. Platon] ehdot täytyvät oikeanlaisen hajautuksen kautta:
yksilöiden on tehtävä päätöksiään itsenäisesti [ks. Simon ja Arrow]. Vaalitulosten tilastollinen
tutkimus on osoittanut äänestämisen [ks. Condorcet] olevan myös ’laumatoimintaa’. Lisäksi talouden hintakuplat [ks. Petty; Voltaire; Hume; Smith; Bhagwati] osoittavat, että markkinoiden
tehokkuus ei implikoi että hinnat olisivat aina oikeat.
• Parviäly [ks. Kolmogorov ja Chaitin] ja kulttuurinen imitointi [ks. Boyd ja Richerson]
sivuavat aihetta.
• Joukkoistamista (crowdsourcing) toteutetaan nykyisin internetin avulla [ks. Torvalds].
• Organisaatioiden [ks. Taylor] ajatellaan ohjaavan joukkotoimintaa rationaaliseen suuntaan
[ks. Mandeville; Simon ja Arrow]. Tosin nekin voivat epäonnistua [ks. Rawls; Keeley].

10.36

Alan H. Guth 1947 - ja Andrei Linde 1948 -

Fyysikkoja, jotka tutkivat nk. kosmologista inflaatiota, joka edelsi ja pohjusti alkuräjähdystä [ks.
Einstein; Gamow]. Inflaation aikaisen nopean avaruuden laajenemisen takia maailmankaikkeuden kaikki alueet eivät voineet olla vuorovaikutuksessa keskenään. Vaikka jo tämän voi ajatella luovan multiversumin [ks. Hubble], inflaatioteoriat johtivat myös radikaalimpaan ajatukseen
useista alkuräjähdyksistä.
• Myös Alexei Starobinsky (s. 1948) kehitteli inflaatiomallia. Neuvostoliiton ja lännen välinen
tiedonvaihto oli huonoa tähän aikaan.
Guth loi kosmisen inflaatioteorian artikkelissa Inflationary universe: A possible solution to the
horizon and flatness problems (1981366 ). Sen mukaan maailmankaikkeus laajeni negatiivisen paineen [ks. Einstein] johdosta äärimmäisen nopeasti lyhyessä ajassa ollessaan vasta n. 10−35 sekuntia vanha. Vain pieni osa maailmankaikkeutta on nykyisin kosmisen horisontin sisäpuolella.
Ilmiöllä pyrittiin selittämään avaruuden laakeutta [ks. Riemann; Hubble] ja kosmisen taustasäteilyn homogeenisuutta (lähtöalue oli hyvin pieni ja siten ilman rakennetta). Inflaation aikaiset
kvanttifluktuaatiot [ks. Feynman] selittävät galaksien, tähtien ja planeettojen olemassaolon, kuten Viatcheslav F. Mukhanov (s. 1956) esitti Gennady V. Chibisovin (1946-2008) kanssa (Quantum fluctuations and a nonsingular universe, 1981367 ).
• COBE-satelliitin vuonna 1992 taustasäteilystä löytämä lämpötilan hienoinen epätasaisuus
on tulkittu galaksien ’siemeniksi’. Näiden vaihteluiden ’akustisten piikkien’ teoreettinen
analyysi antaa arvoja tärkeille kosmologisille parametreille. Taustasäteilyn hienorakenteen
löytämisestä jaettiin vuoden 2006 fysiikan Nobelin palkinto George Smootille (s. 1945) ja
John C. Matherille (s. 1946).
– Taustasäteilystä etsitään myös jälkiä inflaatioteorian ennustamasta polarisaatiosta.
Vaikka kosmisen taustasäteilyn mittaukset ovat vahvistaneet maailmankaikkeuden laakeuden,
materiaa ei näytä olevan tarpeeksi tätä varten. Samaten vaikka galaksien tutkimus oli paljastanut
jo 1930-luvulla pimeän aineen olemassaolon [ks. Hubble], ja Vera Rubin (1928-2016) varmisti
asian 1970-luvulla, sitäkään ei näytä olevan tarpeeksi laakeudelle (ks. alla). Simon D. M. White (s.
1951) ja Martin J. Rees (s. 1942) osoittivat, että pimeä aine on vaikuttanut galaksien kehitykseen
(Core condensation in heavy halos - A two-stage theory for galaxy formation and clustering,
1978368 ).
• Pimeäksi aineeksi on ehdotettu mm. pienen massan omaavia neutriinoita [ks. Bohr ja Pauli; Fermi]. Myös mustat aukot [ks. Penrose ja Hawking] ja ruskeat kääpiöt [ks. Eddington],
366 Physical
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jotka kuuluvat MACHO (engl. Massive Astrophysical Compact Halo Object) –luokkaan,
ovat mahdollisia tekijöitä. Nämä kaikki muodostanevat kuitenkin vain pienen osan kaikesta pimeästä aineesta, joka ei muistuta mitään nykyisin tunnettua ainetta ja johon viitataan lyhenteellä WIMP (Weakly Interacting Massive Particles). Esimerkkeinä on mainittu
mm. tavallisen aineen kevein supersymmetrinen [ks. Gell-Mann] pari (engl. lightest supersymmetric partner, LSP) ja magneettiset monopolit [ks. Dirac]. Myös aksioneilla ja niiden
massalla on spekuloitu [ks. Gell-Mann].
Artikkelissa Eternally existing self-reproducing chaotic inflatory universe (1986369 ) Linde esitti
mallin, jossa inflaatio on ikuista ja kaoottista. Eri alueiden satunnaiset erot vaikuttavat niissä
tapahtuvan inflaation luonteeseen ja — kun inflaatio useissa eri kohdissa päättyy alkuräjähdykseen (energia muuttuu aineeksi) — syntyvän uuden maailmankaikkeuden efektiivisiin luonnonlakeihin. Jälkimmäisillä voi olla yhteys säieteorian erilaisiin ratkaisuihin [ks. Green, Schwartz ja
Witten]. Meidän ei tarvitse selittää miksi esim. Higgsin hiukkasen [ks. Weinberg] ja pimeän energian (ks. alla) ominaisuudet ovat sopivia elämälle, jos erilaisia maailmankaikkeuksia on ääretön
määrä. Käsitteen ’antrooppinen periaate’ sepittänyt Brandon Carter (s. 1942) käytti sitä tässä
heikossa merkityksessä [vrt. Hoyle]: maailmankaikkeus on sellainen kuin on senkin vuoksi, että
muutoin kukaan ei olisi kysymässä siitä mitään (Large number coincidences and the anthropic
principle in cosmology, 1974370 ).
• Ympärillä jatkuva inflaatio pitää huolen siitä, että tämän tason uudet maailmankaikkeudet
— Guth puhuu ’taskukaikkeuksista’ (engl. pocket universes, PU) — eivät periaatteessakaan
voi olla yhteydessä toisiinsa.
• Toisin kuin aikaisemmat teoriat, tämä inflaatioteoria ei hyödynnä kosmologisia faasitransitioita [ks. Weinberg] — joita Linde on itsekin tutkinut — koska kuuma alkuräjähdys ja
hidas jäähtyminen tapahtuvat vasta myöhemmin.
• On ehdotettu, että mustat aukotkin [ks. Einstein] muodostavat uusia maailmankaikkeuksia
prosessilla, joka samalla tuottaa elämälle sopivia luonnonlakeja [ks. Penrose ja Hawking].
On olemassa myös kvanttifysikaalisia monimaailmateorioita [ks. Feynman].
Em. Rees tutki fysiikan lakien elämälle myönteistä hienosäätöä (esim. Just Six Numbers, 1999).
Multiversumi-teorian pohjalta on myös yritetty ennustaa minkälainen maailmankaikkeutemme
kaikkein todennäköisimmin olisi, ja tulosten mukaan elämme tässäkin mielessä epätodennäköisessä maailmassa (engl. measure problem). Nykyisen kaltaista inflaatioteoriaa on tällä perusteella myös pidetty virheellisenä. Toisaalta keskustelussa on vaikea erottaa fysiikka filosofiasta, ja
monet esitetyt väitteet ovat kiistanalaisia.
• Em. Carter ennakoi näitä spekulaatioita artikkelissa The anthropic principle and its implications for biological evolution (1983371 ), joka esitti tilastollisen menetelmän (engl. doomsday
argument) kaikkien koskaan elämään tulevien ihmisten lukumäärän ennustamiseksi.
– Kiistanalaiset spekulaatiot ekstrapoloivat aidosta tilastotieteellisestä ongelmasta, joka
koski saksalaisten tuottamien tankkien määrää toisen maailmansodan aikana. Liittoutuneet tutkivat kaappaamiensa tankkien sarjanumeroita ja — olettamalla että tankit
valikoituivat sattumanvaraisesti — arvioivat tilastollisesti (ja hyvällä menestyksellä)
tuotantoerien suuruuksia.
– Myös Lindy-vaikutus sivuaa aihetta: kestävien esineiden ja ajatusten kohdalla elinajan
odote kasvaa ajan mukana.
Tyypin Ia –supernovat syntyvät kaksoistähdissä, joissa valkea kääpiö imee materiaalia kumppanistaan [ks. Hoyle]. 1990-luvun lopulla esitettiin, että ne osoittaisivat — uusina ’standardikynttilöinä’ [ks. Eddington] — maailmankaikkeuden laajenemisvauhdin [ks. Hubble] kiihtyvän.
Brian P. Schmidt (s. 1967), Saul Perlmutter (s. 1959) ja Adam G. Riess (s. 1969) saivat tästä
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havainnosta vuoden 2011 fysiikan Nobelin palkinnon. Selitykseksi ehdotettiin tyhjiön ’pimeää
energiaa’, josta Lawrence M. Krauss (s. 1954) ja Michael S. Turner (s. 1949) olivat spekuloineet
artikkelissa The cosmological constant is back (1995372 ). Kyseessä olisi siis uusi kosmologinen
vakio [ks. Einstein; Feynman]. Toisaalta Subir Sarkar työtovereineen kyseenalaisti teorian artikkelissa Marginal evidence for cosmic acceleration from Type Ia supernovae (2016373 ). Asia on
tärkeä, koska pimeän energian (71%) ajatellaan täydentävän pimeää (25%) ja normaalia ainetta
(4%) siten, että laakea maailmankaikkeus on mahdollinen.
• Tärkeät julkaisut ovat A. Riess et al. (1998374 ) ja S. Perlmutter et al. (1999375 ).
• Teorian mukaan laajenemisessa ei ole kyse kerran tapahtuneen räjähdyksen seurausilmiöstä
vaan dynaamisesta prosessista. Maailmankaikkeuden massatiheys hidastaa laajenemista
ja tyhjiön pimeä energia nopeuttaa sitä. Viimeisten viiden miljardin vuoden ajan pimeä
energia on dominoinut massan levittäytyessä yhä harvemmaksi.
• Säieteoreettisessa syklisen maailmankaikkeuden teoriassa kiihtyvä laajeneminen luo (inflaatioon verrattuna hitaanakin) olosuhteet, jotka tekevät seuraavasta maailmankaikkeudesta
laakean ja homogeenisen [ks. Green, Schwartz ja Witten].
Kraussin mukaan moderni fysiikka pystyy selittämään maailmankaikkeuden olemassaolon (A
Universe From Nothing, 2012), koska kvanttifluktuaatiot voivat synnyttää virtuaalisten hiukkasten lisäksi avaruutta, jonka inflaatio ’jäädyttää’ pysyväksi. Edward P. Tryon (s. 1940) kysyi
ensimmäisenä Is the universe a vacuum fluctuation? (1973376 ).

10.37

Jane Goodall 1934 - ja Frans de Waal 1948 -

Biologeja, jotka tutkivat simpanssien [ks. Boas ja Landtman; Maslow] elämää; Goodall tutki
villejä ja de Waal vangittuja populaatioita [etologiasta, ks. Lorenz ja Tinbergen]. De Waal tutki
myös bonoboja (kongonsimpansseja), kuten teki myös Takayoshi Kano (s. 1938). George B.
Schaller (s. 1933) ja Dian Fossey (1932-1985) tutkivat gorilloja. Hinde [ks. Hamilton ja Williams]
koulutti sekä Goodallia että Fosseyta.
• Simpanssit ja bonobot kuuluvat gorillojen, orankien ja ihmisten kanssa isoihin ihmisapinoihin (gibbonit ovat pieniä ihmisapinoita). On arvioitu, että ihmisten ja simpanssien esi-isä
eli noin kuusi miljoonaa vuotta sitten, ja että simpanssihaara jakautui kahtia n. 1-2 mvs
[lajien evoluutiohistoriasta, ks. Leakeyt].
– Ihmisen ja simpanssin eriytyminen saattoi alkaa reilusti yli 10 miljoonaa vuotta sitten
ilman vahvaa lisääntymisisolaatiota [ks. Wright, Fisher ja Haldane] miljooniin vuosiin.
• Simpanssit elävät Kongon-joen pohjoispuolella, bonobot eteläpuolella. Simpanssit jakavat
alueensa gorillojen kanssa; jälkimmäiset tarvitsevat pohjoispuolen vuoristoseutuja. Näin
simpanssit joutuvat tekemään enemmän työtä ravintonsa eteen kuin gorilloista vapaat bonobot.
• Schallerin uraauurtava teos oli The Mountain Gorilla (1963), ja Fossey tunnetaan elokuvaksikin taipuneesta teoksesta Gorillas in the Mist (1983).
Kaikkien kädellisten, ei vain ihmisapinoiden, sosiaaliset suhteet rakentuvat yksilöiden käsityksille
toistensa sukupuolesta, iästä, statuksesta, sukupolvesta ja (rajoitetusti) jopa sukulaisuudesta.
Apinat ja ihmisapinat tunnistavat äiti-lapsi –suhteen mutta tyypillisesti eivät isää; haaremin
muodostavat gorillat ovat tässä poikkeus. Myös sisarukset (jotka ovat lähes aina sisarpuolia)
tuntevat toisensa äidin välityksellä. Artikkelissa (The origin of human family: A primatological
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approach, 1961/1965377 ) Kinji Imanishi (1902-1992) osoitti, että kädelliset välttävät insestiä [ks.
Westermarck]. Lisäksi esim. simpansseilla ja bonoboilla naaraat vaihtavat ryhmää sukukypsäksi
tultuaan, eikä tämä dispersaali vaadi asiasta ’sopimista’ [ks. Lévi-Strauss]. Näillä lajeilla urokset
ovat siis filopatrisia, synnyinpaikkauskollisia. Sen sijaan monilla apinalajeilla filopatrisia ovat
naaraat.
• Esim. Sherwood Washburn [ks. Leakeyt] ja Irvin DeVore (1934-2014) vertailivat paviaaneja
ja ihmistä artikkelissa Social behavior of baboons and early man (1961378 ). Dorothy L.
Cheney (s. 1950) ja Robert M. Seyfarth (s. 1948) jatkoivat tästä; esim. Baboon Metaphysics:
The Evolution of a Social Mind (2007).
• Goodall dokumentoi isoäidin ja tyttärenlapsen ja ’enon’ ja sisarentyttären välisiä (ei-seksuaalisia) suhteita myös simpansseilla; nämä vaativat että emo on poikkeuksellisesti filopatrinen. Dispersaalin vuoksi tällaiset ketjut eivät kasva simpansseilla pitkiksi.
• Goodallin lisäksi myös Anne E. Pusey dokumentoi, miten nuoret simpanssiurokset integroituvat ryhmäänsä luomalla suhteita vanhempiin uroksiin, esim. emon ystäviin (Behavioral
changes at adolescence in chimpanzees, 1990379 ).
Artikkeli Life and death at Gombe (1979380 ) käsitteli simpanssien väkivaltaisuutta [ks. Boas ja
Landtman; Lorenz ja Tinbergen]. Simpanssiurokset, jotka partioivat [proaktiivisesti, ks. Daly ja
Wilson] ryhmissä vieraita lajitovereita etsien ja ne tappaakseen, onnistuvat joskus tuhoamaan
naapuriyhteisön kokonaan. Tällainen sissisota [ks. Keeley] on simpansseille adaptiivista tarjotessaan lisäresursseja. Poikastappo (infantisidi) on toinen eläimille tyypillinen proaktiivisen aggression muoto. Goodallin teoksia on mm. My Friends the Wild Chimpanzees (1969), In the Shadow
of Man (1971) ja The Chimpanzees of Gombe: Patterns of Behavior (1986). Simpanssiurokset
käyttäytyvät väkivaltaisesti myös oman ryhmän naaraita kohtaan.
• Simpanssien ’muukalaisvihan’ seurauksena urokset eivät voi jättää omaa ryhmäänsä.
• Ekologisesti liian suuriksi kasvavat simpanssien ryhmät jakautuvat kahtia. Tytärryhmät
luovat nopeasti vihamieliset suhteet; juuri tästä vaiheesta piti ihmisen evoluutiohistoriassa
päästä eroon (ks. alla).
• Teoksessa The Langurs of Abu (1977) Hrdy [ks. Symons ja Buss] esitti sukupuolivalintaan
perustuvan teorian eläinmaailman poikastapoille. Tyypillisesti urokset tappavat muiden
poikasia päästäkseen itse jatkamaan sukua emon kanssa.
Älykkyys ei perustu vain kieleen [ks. Chomsky; Drake; Jackendoff ja Pinker]. Goodall tutki mm.
simpanssien työkalujen käyttöä; esim. Tool using and aimed throwing in a community of freeliving chimpanzees (1964381 ). Tyypillinen esimerkki nykyisin on tikun käyttö muurahaisten ’poimintaan’ pesästään. Gordon G. Gallup (s. 1941) osoitti simpanssien tunnistavan itsensä peilistä
(Chimpanzees: Self-recognition, 1970382 ).
Sosiaalisten aivojen hypoteesi syntyi apinatutkimusten yhteydessä [älykkyyden lajeista, ks. Drake]. Varhainen tutkimus oli Alison Jollyn (1937-2014) Lemur social behaviour and primate intelligence (1966383 ). Teoksessa Chimpanzee Politics (1982) De Waal kuvasi simpanssien vastavuoroista turkinhoitoa (engl. grooming) ja konflikteissa avustamista [kostot mukaan lukien; urosten
liittoutumista, ks. Trivers]. Artikkelissa Beta-endorphin concentrations in cerebrospinal fluid in
monkeys are influenced by grooming relationships (1989384 ) Eric B. Keverne (s. 1942) työtovereineen osoitti, että turkinhoidon mielihyvävaikutus perustuu endorfiineille [ks. Penfield ja Sperry].
Apinoiden lisäksi tulos pätee ihmisapinoihin ja jopa ihmisiin [ks. Dunbar ja Miller].

377 Japaniksi lehdessä Japanese Journal of Ethology, 25, 119-138, 1961, englanniksi teoksessa Imanishi, K. & S.A.
Altmann (toim.), Japanese Monkeys, 1965
378 teoksessa S. L. Washburn (toim), Social Life of Early Man (1961)
379 Behaviour, 115, 203-246, 1990
380 National Geographic, May, 592-621, 1979
381 Nature, 201, 1264-1266, 1964
382 Science, 167, 86-87, 1970
383 Science, 153, 501-506, 1966
384 Phychoneuroendocrinology, 14, 155-161, 1989
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• Eläinten turkinhoitoa eli sukimista on tutkinut esim. Benjamin L. Hart (s. 1935). Sosiologiassa tunnettiin jo käsite ’grooming talk’ [ks. Hart ja Goffman].
• Tracey H. Joffe osoitti, että kädellisten lahkon sisälläkin [ks. Piaget] nuoruusajan (oppimisen) pituus korreloi neokorteksin koon eli sosiaalisen elämän vaativuuden [ks. Dunbar ja
Miller] kanssa (Social pressures have selected for an extended juvenile period in primates,
1997385 ).
• Keverne pekuloi nisäkkäiden istukan merkityksellä aivojen evoluutiolle [ks. Maynard Smith].
Simpanssien vastavuoroisuuteen on kehittynyt moraalisia tunteita [ks. Smith; Westermarck; Ekman; Trivers]. Artikkelissa Reconciliation and consolation among chimpanzees (1979386 ) de Waal
osoitti A. van Roosmalen kanssa, että simpanssit sovittelevat riitojaan ja lohduttavat lajitovereitaan [ks. Tooby ja Cosmides]. Teoksessa Hyväluontoinen (Good Natured, 1996) de Waal määritteli simpanssien yhteisöhuolen toisten sosiaalisten suhteiden parantamisena väliin tulevan omaksi
eduksi. Hän osoitti myös ’siedetyn varastamisen’ olemassaolon. Kyse on ystävyyden osoituksesta
[ks. Trivers; Dunbar ja Miller] samalla tavalla kuin se, että satunnainen sukimisvelvollisuuden
laiminlyönti voidaan antaa anteeksi tietyille yksilöille. Se että de Waal pyrkii redusoimaan moraalin [ks. Kohlberg; Krebs ja Greene] empatiaan, on ongelmallisempaa [ks. Leslie ja Baron-Cohen].
Teoksessa Primates and Philosophers (alaotsikolla How Morality Evolved, 2006) de Waal kiistelee
asiasta neljän moraalifilosofin kanssa.
• Nicholas G. Blurton Jonesin artikkeli A selfish origin for human food sharing: tolerated theft
(1984387 ) määritteli siedetyn varastamisen käsitteen. Varastamisen pääsääntöinen karsastaminen viittaa normien [ks. Ötzi] olemassaoloon.
Dominanssihierarkiat [ks. Boas ja Landtman] ovat simpansseille tärkeitä, ja etenkin menestyviä yksilöitä matkitaan. Yhteistyö madaltaa hierarkioita: vaikka urokset eivät voi jättää ryhmää
(’äänestää’ jaloillaan), edes alfauros ei kykene käyttämään valtaansa despoottisesti. Simpanssien tutkimus on vaikuttanut mielen teorian [ks. Berkeley; Leslie ja Baron-Cohen] kehitykseen;
esim. David Premack ja Guy Woodruff kirjoittivat artikkelin Does the Chimpanzee have a Theory of Mind? (1978388 ). Yleensä ajatellaan että simpanssien mielen teoria tulee selvimmin esille
hierarkkisissa kilpailutilanteissa, ja esim. Dick Byrne ja Andrew White toimittivat teoksen Machiavellian Intelligence (1988).
• Artikkelissa Attention structure as the basis of primate social rank (1967389 ) Michael R.
A. Chance esitti, että kädelliset imitoivat menestyviä (kompetentteja) lajitovereitaan, eli
osaavat valikoida kopioinnin arvoisia toimintamalleja.
– Ihmisellä kompetenssi [ks. Maslow; Tooby ja Cosmides] tuottaa myös yleisempää arvovaltaa jolla vaikuttaa muihin [ks. Milgram]. Esim. urheilutähdet mainostavat mitä
erilaisimpia asioita [ks. Lewin ja Heider; Schumpeter ja Hayek].
• Yhdelläkään apinalajilla, ihmisestä puhumattakaan, ei ole ’vahvan johtajan kaipuuta’ [sosiaalisesta dominassista, ks. Fiske ja Harris].
Jos de Waalin on nähty liiottelevan simpanssien ja ihmisten samankaltaisuutta, Daniel J. Povinellin on nähty vähättelevän simpanssien kykyjä. Tällä janalla Michael Tomasello (s. 1950)
sijoittaa itsensä ”radikaaliin keskustaan”. Simpanssien kyvyillä on rajansa eivätkä niiden älykkyyden hedelmät siirry sukupolvelta toiselle kasautuvasti [ks. Boyd ja Richerson]. Niiden aivot
ovat 90% valmiit jo 2 vuoden iässä, ihmisaivojen päästessä samalla asteelle vasta 8 vuoden iässä
[ks. Piaget; Penfield ja Sperry]. Hidas kehitys auttaa ihmisaivoja sopeutumaan kulttuuriympäristöön [ks. Dennett ja Millikan]. Esim. Tomasellon mukaan simpanssit osoittavat imperatiivisesti (”Haluan tuon!”) mutta eivät deklaratiivisesti (”Katsopa tuota!”; esim. Origins of Human
Communication, 2008). Kollektiivisen intentionaalisuuden puutteen takia niillä ei myöskään ole
kasautuvaa kulttuuria [ks. Leslie ja Baron-Cohen].
385 Journal

of Human Evolution, 32, 593-605, 1997
Ecology and Sociobiology, 5, 55-66, 1979
387 Ethology and Sociobiology 5: 1-3, 1984
388 Behavioral and Brain Sciences, 1, 515-526, 1978
389 Man, 2, 503-518, 1967
386 Behavioral
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• Koirat samaistuvat ihmiseen vaikka oma emo olisi vielä kuvioissa mukana, ja Tomasello osoitti — yhdessä Brian Haren kanssa — että koirat sekä ymmärtävät mitä ihminen
näkee että osaavat tulkita osoituseleen. Kaikki tämä on seurausta koiran pitkästä yhteisestä evoluutiohistoriasta ihmisen kanssa. Tästä huolimatta koirat myös eroavat ihmisestä
merkittävästi [ks. Ekman].
• Eräiltä apinalajeilta löydettyjen peilineuronien merkitys on toistaiseksi kiistanalainen. Giacomo Rizzolatti (s. 1937) teki 1990-luvun alussa ensimmäiset havainnot hermosoluista, jotka aktivoituvat oman toiminnan lisäksi toisten samanlaisen toiminnan seuraamisesta tai
vain ko. toiminnan ajattelemisesta [ks. myös Hubel ja Wiesel]; esim. Rizzolatti ym., Premotor cortex and the recognition of motor actions (1996390 ). Niihin liittyvää yli-innostusta
on myös kritisoitu [ks. Jackendoff ja Pinker].
Teoksessa The Goodness Paradox (2019) kädellisten tutkija ja biologinen (fyysinen) antropologi
Richard W. Wrangham (s. 1948) argumentoi, että bonobot ovat käyneet läpi domestikaatioprosessin [ks. Aristoteles; Blumenbach; Darwin]. Kun varhaiset simpanssit optimoivat ravinnonkeruuta yksinäisillä retkillä, ryhmissä liikkuvat bonobonaaraat oppivat yhteistyöllä pitämään
aggressiiviset urokset aisoissa. Siten simpanssien ja bonobojen yhteinen esi-isä olisi muistuttanut tässä enemmän edellistä. Sen ja ihmisen yhteinen esi-isä on puolestaan voinut olla paitsi
simpanssin kaltainen, niin myös gorillamaisempi.
• Sen lisäksi, että (1) simpanssit ovat aggressiivisia, bonobot eivät, on muitakin domestikaatioon liittyviä eroja: (2) simpansseilla urokset hallitsevat naaraita, bonoboilla naaraat
uroksia, (3) simpansseilla sosiaalisia ovat urokset, bonoboilla naaraat, ja (4) simpanssit eivät ole seksihulluja, bonobot ovat, ja (5) bonobot leikkivät enemmän ja rajummin kuin
simpanssit (rajuus on mahdollista koska yksilöt eivät provosoidu helposti).
• Cheryl D. Stimpson työtovereineen liitti serotoniinin [ks. Daly ja Wilson; Nesse] bonobojen säyseyteen (Differential serotonergic innervations of the amygdala in bonobos and
chimpanzees, 2016391 ).
On epätodennäköistä että ihminen olisi lajina onnistunut karistamaan kaiken biologisen niskoiltaan [ks. Comte; Mill; Boas ja Landtman]. Ihmisen sosiaalisen käyttäytymisen evoluutiota olivat
tutkineet etenkin White ja Service [ks. Lévi-Strauss]. Imanishi esitti että apinoilta löydetty biologinen taipumus välttää insestiä periytyy myös ihmiselle [ks. Symons ja Buss] ja sosiobiologiassa
tutkittiin yhteistyön evoluutiota [ks. Hamilton ja Williams; Trivers; vrt. Foucault ja Derrida].
Tätä työtä jatkoi evolutionaarinen antropologi Robin Fox (s. 1934). Wranghamin ryhmän artikkelissa Lars Rodseth (s. 1959) ym., The human community as a primate society (1991392 )
kehitetään ajatusta eksogamian vaikutuksesta ihmisyhteisöjen kehitykseen [ks. Tylor, Tarde ja
Baldwin; Lévi-Strauss]. Bernard Chapais on jatkanut tästä (Primeval Kinship, 2008). Ihmisen
evoluutiohistoriassa näyttäisi syntyneen (1) insestin välttäminen ja (2) naisten muutto vieraisiin
ryhmiin, molemmat ennen ihmisen sukua, ja (3) parinmuodostus ja (4) ryhmien välisten suhteiden luonti, jotka loivat Homo-suvun. Vasta viimeisessä vaiheen jälkeen kielen ja kulttuurin
evoluutio alkoi. Chapais siis purkaa eksogamian käsitettä osiinsa siten, että sen juuria voidaan
hakea biologiasta. Hän olettaa että ihmisen ja simpanssien/bonobojen yhteinen esi-isä muistutti
enemmän simpanssia kuin gorillaa.
• Evoluutio jatkui ihmisen ja simpanssien eron jälkeenkin, ja ihmisellä sitä alkoi ohjata myös
kulttuuri [ks. Cavalli-Sforza; Boyd ja Richerson]. Ihminen voi ohjata käyttäytymistään
myös instituutioiden avulla; tämä näkyy esim. moraalissa, jossa sosiologialla on väliä [ks.
Smith; Westermarck; Dawkins; Jackendoff ja Pinker]. Näistä ei kuitenkaan seuraa, että
evoluutiohistorialla ei olisi väliä [ks. Symons ja Buss; Leslie ja Baron-Cohen; Daly ja Wilson;
Tooby ja Cosmides].
• Geary [ks. Jackendoff ja Pinker] on esittänyt — yhdessä M. V. Flinnin kanssa ja sukupuolidiformismiin [ks. Leakeyt] vedoten — että simpanssien sijaan ihmisen esi-isät muistuttivat

390 Cognitive

Brain Research, 3, 131-141, 1996
Cognitive and Affective Neuroscience, 11, 413-422, 2016
392 Current Anthropology, 32, 221-254, 1991
391 Social
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enemmän gorilloja (Evolution of human parential behavior and the human family, 2001393 ).
gorilla
bonobo

10 mvs

6 mvs


2 mvs

simpanssi
ihminen

 melko varmasti enemmän simpanssin kuin bonobon kaltainen
 ehkä enemmän simpanssin kuin gorillan kaltainen

Apinoilla poikaset tunnistavat emonsa tämän antaman hoidon perusteella. Sisarukset tunnistetaan näiden samanlaisen äitisuhteen perusteella. Vasta parisuhteen [ks. Symons ja Buss] ilmaannuttua lapsi pystyi tunnistamaan isän samalla tavalla kuin sisaruksensa, eli äidin kautta.
Ihmisellä isän todennäköisin funktio oli suojella äitiä ja lapsia, ja jälkeläisten muu hoito ja esim.
ruoanhankinta tuli kuvaan mukaan myöhemmin [ks. Symons ja Buss]. Parinmuodostuksen myötä urosten filopatria muuttui varhaisen ihmisen patrilokaaliudeksi. Naiset alkoivat luoda suhteita
ryhmien välille ennen kuin heidän isänsä olisivat edes voineet kuvitella hyödyntävänsä tyttäriään ’kauppatavarana’ [ks. Lévi-Strauss]. Miehellä ja tämän vaimon veljellä (ja isällä) on yhteisiä
intressejä vaimon kautta (mutta ei seksuaalista kilpailua), ja vaimolla on intressejä tukea tätä
yhteistyötä. Vasta näin syntyneiden heimojen luodessa parempia suhteita ryhmien välille kuvaan
tulivat myös antropologien korostamat bi- ja matrilokaalisuus ja eksplisiittinen vaimojen vaihto.
Ryhmien syntyyn liitetty nurkkakuntainen altruismi [ks. Lewin ja Heider; Milgram] ei näyttäisi
kuuluvan ihmisen biologiaan, vaikka laji sotiikin [ks. Keeley].
• Parinmuodostuksesta puhutaan, kun koiras tuo suhteeseen muutakin kuin siittiönsä. Vain
noin 5% nisäkkäistä muodostaa pareja, ja kädellisistäkin vain noin 15%. Eläinmaailmassa
parinmuodostuksen motivaatioita ovat (1) naaraiden suojelu muiden urosten seksuaaliselta
häirinnältä, (2) jälkeläisten suojelu pedoilta ja — koska vieraiden poikasten tappaminen
on tavallista — muilta oman lajin koirailta, (3) koiraiden apu jälkeläisten muussa hoidossa,
etenkin ruoanhankinnassa ja (4) naaraiden seksuaalisuuden kontrollointi.
– Siinä missä linnuilla koiraat voivat helposti osallistua munien hautomiseen ja myöhemmin ruoan toimittamiseen pesälle, nisäkkäillä raskaus ja sen jälkeinen imetys eivät
tarjoa urokselle samalla tavalla töitä. Sukupuolten välinen työnjako on tässä hyödyksi.
• Isoäiti [vaihdevuosista, ks. Symons ja Buss] on yhtä läheistä sukua tyttären ja poikansa lasten kanssa, ja patrilokaalisuuden aikana isoäiti vaikutti nimenomaan jälkimmäisten kanssa.
Antropologien korostamia matrilineaalisia isoäiti-tytär-lapsenlapsi –yhteyksiä syntyi vasta
bi- ja matrilokaalisuuden oloissa.
Wranghamin mukaan myös ihminen kävi läpi oman domestikaatioprosessin. Perhedynamiikan lisäksi aggressio onkin yksi kädellisten vertailevan tutkimuksen alue. (1) James Woodburnin artikkeli Egalitarian societies (1982394 ) herätti henkiin [Darwinin] ajatuksen kuolemanrangaistuksesta
ihmisen reaktiivisen aggression [ks. Daly ja Wilson] vähentäjänä [ks. myös Durkheim]. Vaikka
Woodburn ja mm. Boehm [ks. Renfrew ja Knight] havaitsivat, että pyrkimys dominointiin on
olemassa myös moderneilla luonnonkansoilla, ihmisen ja simpanssien ero on yhä merkittävä. Kun
Helen M. Leach (s. 1945) liitti tähän domestikaation artikkelissa Human domestication reconsidered (2003395 ), hän piti ilmiötä varsin tuoreena, maanviljelyn jälkeen syntyneenä. (2) Wrangham
korostaa satojen tuhansien vuosien aikaskaalaa ja yhteneväisyyttä bonobojen erillisen kehityksen
kanssa. Mutta toisin kuin bonoboilla, naisten yhteistyön sijaan miesten vanhainneuvostot ohjasivat evoluutiota tuomitsemalla ongelmallisiksi nähdyt yksilöt kuolemaan. Kuolemanrangaistuksen
toteuttaminen vaatii em. proaktiivista aggressiota, joka mahdollistaa myös sotimisen.
• Vuonna 1959 Dmitry K. Belyaev (1917-1985) oli aloittanut domestikaatiokokeet hopeaketuilla, ja osoitti Darwinin oletukset toisiinsa liittyvistä muutoksista oikeiksi. Ilmiö (engl.
393 Parenting:

Science and Practice, 1, 5-61, 2001
17, 431-451, 1982
395 Current Anthropology, 44, 349-368, 2003
394 Man,
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domestication syndrome) selittynee alkionkehityksen aikaisella hermostopienan (engl. neural crest) toiminnalla, eli kyse ei ole erillisistä adaptaatioista vaan alkionkehityksen rajoituksista.
• Ihmisellä reaktiivisen väkivallan vähenemisen luoma suvaitsevaisuuden ilmapiiri edesauttoi
yhteistyötä, joka on — sosiaalisen oppimisen ja älykkyyden kanssa — tärkeä selitys ihmisen
erityisyydelle.

10.38

Donald Symons 1942 - ja David M. Buss 1953 -

Evoluutiopsykologeja [ks. myös Daly ja Wilson; Tooby ja Cosmides; Sperber ja Boyer; Dunbar
ja Miller; Fiske ja Harris; Dutton ja Boyd]. Symons ja Buss tutkivat ihmisen seksuaalisuutta ja parinmuodostusta [ks. Westermarck; Kinsey] biologisen evoluution perspektiivistä. Esim.
avioliitto on biologiseen kehitykseen [ks. Goodall ja de Waal] pohjaava kulttuurinen ilmiö [ks.
Lévi-Strauss]. Laajaa yhteisöllistä tukea saava perhekin on kasvanut sosiologiseksi ilmiöksi; näin
luodaan evoluutiivista sosiaalitiedettä (engl. evolutionary social science). Sosiaalinen neurotiede
täydentää tutkimuspalettia [ks. Dunbar ja Miller].
• Evoluutiopsykologialla oli paljon pohjustajia [Hume; Smith; Burke; Darwin; James; Westermarck; Simmel; Lorenz ja Tinbergen]. Myöhemmin kuvaan tulivat käyttäytymisekologia
[ks. Gibson ja MacArthur] ja sosiobiologia [ks. Becker; Dawkins].
• Käyttäytymiseen ihmisluonto vaikuttaa epäsuorasti ja esim. sukupuolten väliset pienet erot
[ks. Leslie ja Baron-Cohen] korostuvat sosiaalisista syistä [ks. Fiske ja Harris]. Symons
kirjoitti aiheesta artikkelin On the use and misuse of Darwinism in the study of human
behavior (1992396 ).
Parisuhteen modernin tutkimuksen pioneereja oli mm. Elaine Walster (myöh. Hatfield, s. 1937),
joka työtovereineen tutki parin muodostavien ihmisten sosiaalisen haluttavuuden, esim. ulkonäön, tasapainoa (engl. matching hypothesis, Importance of physical attractiveness in dating behavior, 1966397 ). Lähtökohtaisesti kaikki tavoittelevat kuitenkin laadukkainta mahdollista paria,
ja oikeastaan vain tämä mahdollistaa ’markkinoista’ [ks. Kinsey] puhumisen pariutumisen yhteydessä. Walsterin tutkima ’vaikeasti saavutettavan naisen’ ilmiöllä lienee jotain tekemistä asian
kanssa (”Playing hard to get”: Understanding an elusive phenomenon, 1973398 ). Alla mainittu
immuunipuolustuksen mahdollinen vaikutus monimutkaistaa tilannetta.
• Lindsay Shaw Taylor työtovereineen osoitti laadun tavoittelun todelliseksi internetin treffipalvelujen käyttöä tutkimalla (”Out of my league”: A real-world test of the matching
hypothesis, 2011399 ).
Evoluutiopsykologiassa parinmuodostuksen [ks. Spencer ja Galton; Tylor, Tarde ja Baldwin; Westermarck] taustoja etsittiin ihmisen lähisukulaisista; esim. Wrangham ja Chapais [molemmista,
ks. Goodall ja de Waal] toimivat primatologian ja antropologia välimaastossa. Ihmissuvun edeltäjillä uroksen tehtävä oli naaraan ja jälkeläisten suojelu, mutta ihmisellä äiti lapsineen tarvitsi
laajempaa tukea jälkeläisten pidentyneen lapsuuden vuoksi [ks. Leakeyt].
• Jo eläinmaailmassa parinmuodostus kasvattaa aivojen kokoa [ks. Dunbar ja Miller]. Monista
eri syistä [ks. Drake] johtunut ihmislajin aivojen kasvu johti pitenevään lapsuuteen [ks.
Piaget].
• Lasten hidas kehitys helpotti kulttuurin omaksumista [ks. Milgram; Leslie ja Baron-Cohen].
(1) Miehet aloittivat jakamalla metsästämäänsä lihaa perheelleen. Koska naiset keräsivät, muodostunut perhe oli myös taloudellinen yksikkö, kuten Sherwood L. Washburn (1911-2000) esitti C.S. Lancasterin kanssa (The evolution of hunting, 1968400 ). Tällöin kyse on mutualismis396 teoksessa

J. H. Barkow ym. (toim.), The Adapted Mind, 1992
of Personality and Social Psychology, 4, 508-516, 1966
398 Journal of personality and social psychology, 26, 1, 113-121, 1973
399 Personality and Social Psychology Bulletin, 37, 942-954, 2011
400 teoksessa R.B. Lee & I. DeVore (toim.), Man The Hunter, 1968
397 Journal
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ta [ks. Hamilton ja Williams; Maynard Smith; Tooby ja Cosmides]. Antropologit alkoivat puhua
metsästäjä-keräilijöistä. Myös modernissa sosioekonomiassa perhettä tutkitaan taloustieteellisesti [ks. Becker]. (2) Äitiä tukevina sijaiskasvattajina (engl. alloparenting) toimivat aluksi isoäiti ja
lasten vanhemmat sisarukset. Naisten vaihdevuodet liittynevät isoäitiyteen. Sarah Blaffer Hrdyn
(s. 1946) mukaan vauvat luovat protokeskustelulla, so. hymyllä, naurulla ja erilaisilla ääntelyillä,
elintärkeitä suhteita muihinkin kuin äitiinsä (Mothers and Others, 2009). Tähän liittyvät kiintymysteoria [ks. Hamilton ja Williams] ja jaettu intentionaalisuus [ks. Leslie ja Baron-Cohen]. (3)
Kun muut sukulaiset ja jopa ystävät alkoivat avustaa, puhutaan lasten yhteisöllisestä kasvatuksesta. Jo lasten vaikea synnytys hyötyy kätilötaidoista.
• Jälkeläistuotannon kannalta naiset ovat miehille resurssi josta kilpailla [ks. Trivers], ja yksiavioisuus edisti miesten välistä yhteistyötä. Yhteistyö mahdollisti suurriistan metsästyksen [ks. Darwin] ja tehokkaan sodankäynnin [ks. Leslie ja Baron-Cohen; Keeley]. Poikien
rajummat leikit [ks. Piaget] ja urheilu [ks. Elias; Leslie ja Baron-Cohen] valmistavat molempiin.
• Parinmuodostuksen myötä myös miehistä tuli naisille resurssi josta kilpailla [ks. Maynard
Smith]. On mahdollista, että saadakseen riittävästi tukea miehiltä naiset loivat yhdessä erityistä symbolista kulttuuria [ks. Renfrew ja Knight]. Tämä saattoi synnyttää tanssia vaativia rituaaleja, mikä selittäisi — juoksemisen ohella [ks. Leakeyt] — ihmisen pystyasennon
erityispiirteitä.
– Tanssi implikoi myös musiikkia; etnomusikologia [ks. Nietzsche] tutkii näiden sosiaalisia funktioita [ks. myös Durkheim].
• Artikkelissa Grandmothering, menopause, and the evolution of human life histories (1998401 )
Kristen Hawkes työtovereineen yhdisti naisten vaihdevuodet isoäitiyteen [elinkiertoteoriasta, ks. Becker].
– Isoäidit poikkeavat hoitajina sisaruksista siinä, että he voivat tarinoillaan välittää kulttuuria suoraan lapsille. Aikuiset kertoivat tarinoita toisilleen myös iltaisin nuotioiden
äärellä [ks. Lévi-Strauss]. Isoisilläkin oli tässä paikkansa.
• Barbara Rogoff (s. 1950) työtovereineen osoitti, että 6-7 vuotiaita lapsia [ks. Piaget] pidetään universaalisti kykenevinä kantamaan (jonkinasteista) vastuuta (Age and assignment
of roles and responsibilities to children: A cross cultural study, 1975402 ). Thomas S. Weisnerin (s. 1943) mukaan ihmisen lapsuusvaihe jopa selittyy sillä, että tämän ikäisiä lapsia
alettiin käyttää apuna pienempien sisarusten kaitsemisessa.
• Protokeskusteluun liittyy puheelle tärkeän vuorottelun harjoittelu. Teoksessa Mother Nature (1999) Hrdy on tutkinut myös äiti-lapsi –suhteiden epäonnistumista ja lapsenmurhaa
[ks. Goodall ja de Waal; Daly ja Wilson].
– Puheen vuorottelu, keskustelu, on sosiaalista vaihtoa [ks. Simmel; Elias; Simon ja
Arrow]. Puhutaan keskusteluanalyysistä [ks. Austin ja Grice], keskustelumarkkinoista
[ks. Daniel Bell] ja jopa interaktiivisesta rationaalisuudesta [ks. Sperber ja Boyer].
Kun biologisen adaptaation taustalla ovat miesten ja naisten erilaiset mahdollisuudet geeniensä levittämiseen [ks. Trivers] ja/tai sukupuolivalinta [ks. Darwin; Wright, Fisher ja Haldane;
Hamilton ja Williams], sukupuolten välille voi syntyä eroja [ks. Leslie ja Baron-Cohen]. Ensimmäisessä approksimaatiossa miehiä kiinnostaa naisten lisääntymisarvo (engl. reproductive value)
ja naisia miesten resurssienhankintakyky (resource acquisition ability). Symons julkaisi aiheesta
ensimmäisen laajan tutkimuksen, The Evolution Of Human Sexuality (1979).
• Helena Cronin (s. 1942) on dokumentoinut evoluutiopsykologian kehitystä teoksessa The
Ant and the Peacock (1991).
• Myös kirjallisuustiede on tukenut näitä löytöjä, esim. Jonathan Gottschall (s. 1972) ym.,
Sex differences in mate choise criteria are reflected in folk tales around the world and in
historical European literature (2004403 ). Kama Sutrassa [ks. Aryabhata] tehdään samansuuntaisia empiirisiä havaintoja.
401 Proceedings

of the National Academy of Sciences (USA), 95, 1336-1339, 1998
Development, 18, 353-369, 1975
403 Evolution and Human Behaviour, 25, 102-112, 2004
402 Human

10.38. SYMONS JA BUSS

813

Kulttuurista ja varallisuudesta riippumatta, naiset etsivät kumppanissa hyvää sosiaalista asemaa, kunnianhimoa, ahkeruutta, luotettavuutta ja luonteen tasaisuutta. Kun avioliitoissa ylitetään yhteiskuntaluokkien rajoja, ylöspäin naivat nimenomaan naiset [ks. Westermarck]. Esimerkiksi (ennen) hyvät metsästäjät tai (nykyään) muulla tavalla vaikutusvaltaiset miehet koetaan
seksikkäiksi [ks. myös Spencer ja Galton; Veblen; Boas ja Landtman]. William (”Bill”) Irons
korosti tämän kulttuurisen menestyksen vaihtelevuutta eri aikoina ja erilaisissa ympäristöissä
(Cultural and biological success, 1979404 ). Henry Kissingerin mukaan ”[p]ower is an aphrodisiac”.
• Reaktiiviseen aggressioon [ks. Daly ja Wilson] liitetyn testosteronin [ks. Bernard; Morgan]
taso laskee (1) kun mies alkaa elää parisuhteessa, (2) kun hänestä tulee isä, ja (3) kun hän
viettää tavallista enemmän aikaansa lastensa kanssa.
– Toisaalta vauvan itku nostaa testosteronitasoa, mikä on hyödyllinen reaktio jos itku indikoi vaaraa. Näin parinmuodostuksen varhainen motiivi on ollut jälkeläisten
suojelu.
• Naiset voivat esim. tuntea luontaista kiinnostusta miehiin, jotka ovat, syystä tai toisesta,
arvostettuja miesten itsensä keskuudessa. Esim. luonnonkansoissa poikamiehet metsästivät riskialtista suurriistaa ja perheelliset paremmin tuottavaa pikkuriistaa [ks. Leakeyt].
Kyse on kilpailusta, jolla mainostetaan rohkeutta ja kyvykkyyttä [ks. Trivers; Daly ja Wilson]. Paljas aggressio (korkea testosteronitaso) ei tuota arvostusta, eivätkä naiset pidä liian
dominoivista miehistä.
– Kristen Hawkes esitti, että suurriistan metsästys [ks. Leakeyt] on nuorten miesten ’elvistelyä’ (Showing off: tests of another hypothesis about men’s foraging goals, 1991405 ).
– Nykyään nuorten miesten taipumus riskinottoon näkyy myös alttiutena rikollisuuteen
[ks. Daly ja Wilson].
• William R. Ricen artikkeli Heritable variation in fitness as a prerequisite for adaptive
female choice: The effect of mutation-selection balance (1988406 ) käsittelee parinvalinnan
taustalla olevan yleisen geneettisen vaihtelun syntyä [ks. Wright, Fisher ja Haldane; Tooby
ja Cosmides].
• Austin L. Hughes (s. 1949) tutki perhettä sukulaisvalinnan [kokonaiskelpoisuuden, ks. Hamilton ja Williams] pohjalta teoksessa Evolution and Human Kinship (1988). Pyrkimys
on jatkaa siitä mihin kädellistutkimus [ks. Goodall ja de Waal] pääsi varhaisen ihmisen
kohdalla. Myös suomalaiset tutkijat ovat käsitelleet perhettä evolutiiviselta pohjalta.
– Heikki Sarmaja tutki perhettä artikkelissa Ihmislajin perhemuodostuksen evoluutiopsykologinen perusta (2003407 ) ja teoksessa Perheen synty (2020).
– Anna U. Rotkirch (s. 1966) tutkii perhesosiologiaa evoluution näkökulmasta (Evolutionary family sociology, 2018408 ). Suomeksi on julkaistu lastenkasvatusta käsittelevä
Yhdessä (2014).
– Antti O. Tanskanen ja Mirkka Danielsbacka liittävät biologian myös mm. isovanhemmuuteen (Intergenerational Family Relations, 2018).
Miehille kumppanin nuoruus ja terveys ovat tärkeämpiä kuin naisille. Geenit vaikuttavat (osaltaan) terveyteen, ja tämä (osaltaan) ulkonäköön. Näin (1) keskiarvoisuus [ks. Spencer ja Galton] indikoi geneettistä diversiteettiä, (2) symmetrisyys [ks. Hamilton ja Williams] yksilön yleistä terveyttä ja (3) sukupuolidimorfismi [ks. Leakeyt] mm. hedelmällisyyttä: naisten feminiinisyys korreloi fertiliteetin kanssa. Kosmetiikka liittyy etenkin jälkimmäiseen. Nancy Etcoffin (s.
1955) mukaan naiset nauttivat ulkonäöstään ja sen huolehtimisesta miehiä enemmän (Survival
of the Prettiest, 1999). Estrogeeni tuottaa rasvaa rintoihin, pakaroihin ja reisiin. Toisaalta esim.
metsästäjä-keräilijöillä parhaat metsästäjät valitsevat vaimokseen parhaan keräilijän [eriarvoisuudesta, ks. Boas ja Landtman].

404 teoksessa
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405 Ethology and Sociobiology, 11, 29-54, 1991
406 Evolution, 42, 817-820, 1988
407 Yhteiskuntapolitiikka, 3, 223–243, 2003
408 teoksessa Rosemary L. Hopcroft (toim.), Oxford Handbook of Evolution, Biology, and Society, 2018
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• Michael R. Cunningham työtovereineen on osoittanut, että osa parinvalintaan liittyvistä
kauneusihanteista on universaaleja (”Their ideas of beauty are, on the whole, the same
as ours”: Consistency and variability in the cross-cultural perception of female physical
attractiveness, 1995409 ).
• Keskiarvoisten kasvojen kauneus voi johtua myös kategorisoinnin tärkeydestä [ks. Fiske ja
Harris]. Supermallien kasvot eivät ole keskiarvoisia, mutta tämä johtuu supernormaalista
[ks. Lorenz ja Tinbergen] dimorfiasta: piirteet liioittelevat feminiinisiä piirteitä ja nuoruutta.
• Sukupuolivalinnan tuloksena naiset ovat kehittyneet muodokkaimmiksi kuin olisi esim.
imettämisen vuoksi tarpeen.
– Länsimaisen laihuuden ihannoinnin taustalla on naisten keskinäinen kilpailu: kulttuurissa, jossa nälkää ei tunneta, laihuus on yläluokkaisuuden merkki. Supermallit täyttävät naistenlehtien sivut ’miestenlehtien’ keskiaukeamatyttöjen ollessa painon suhteen
selvästi normaalimpia. Jos taas nälkä ei ole harvinainen vieras, ylipaino tai lihavuus
[ks. Comte] tuottavat vararavinnosta kertovina lisäpisteitä myös miehiltä.
Puolisoehdokkaan immuunipuolustusjärjestelmän MHC/HLA-geenien [ks. Medawar ja Burnet]
jälkeläisten kannalta hyödyllisen erilaisuus voi myös vaikuttaa. Claus Wedekind työtovereineen
esitti, että näiden geenien erilaisuus voidaan tunnistaa hajuaistin avulla (MHC-dependent mate
preferences in humans, 1995410 ). Geenit siis tuottavat feromoneja [ks. Loewi], jotka ihminenkin
aistii, vaikka meillä ei enää liene monilla muilla nisäkkäillä olevaa VNO:ta (engl. vomeronasal
organ). Insestin välttäminen [ks. Westermarck; Goodall ja de Waal; Tooby ja Cosmides] liittyy
asiaan.
• Wedekindin tulos on yhä kiistanalainen, ja on selvää että ihmisen kohdalla parinvalintakriteerit ovat moninaiset ja yksittäisen tekijän erottaminen muista vaikeaa. Toisaalta ainakin
hiirillä ja eräillä kaloilla MHC-geenien on osoitettu vaikuttavan parinvalintaan.
• Sisäsiittoisessa uskonnollisessa lahkossa raskaudet keskeytyivät usein jo alkuunsa liian samanlaisten puolustusjärjestelmien vuoksi (C. Ober, Decreased fecundability in Hutterite
couples sharing HLA-DR, 1992411 ). Myös esim. Habsburgien sisäsiittoisella dynastialla oli
paljon erilaisia ongelmia [ks. Mercator].
• Yonina Talmon ja Joseph Shepher, jotka tutkivat israelilaisia kollektiivitiloja (kibbutseja),
ja Arthur P. Wolf (1932-2015), joka tutki taiwanilaisia lapsiavioliittoja, osoittivat Westermarckin ilmiön vaikuttavan ihmiselläkin. Jälkimmäinen on koonnut tuloksia teokseen
Incest Avoidance and the Incest Taboos: Two Aspects of Human Nature (2014).
Symonsin mukaan miehet ovat halukkaampia lyhytaikaisiin seksuaalisiin suhteisiin ja alttiimpia
pornografialle kuin naiset: kumpikin seikka on triviaalisti tosi. Sen sijaan esim. raiskaamisen
taustalla Symons ei nähnyt biologisia adaptaatioita (ks. alla).
• Homomiehet harrastavat seksiä enemmän kuin heteromiehet, ja lesbot vähemmän kuin
heteronaiset. Symonsin mukaan tämä on väistämätön seuraus miesten ja naisten eroista.
• Kotieläimissä urokset ovat kyvykkäämpiä kun parittelukumppaneissa on vaihtelua; tämä
on ’Coolidgen vaikutus’ (nimityksen taustalla on hauska tarina).
Mustasukkaisuus on universaali, kulttuurista riippumaton tunne [ks. Boas ja Landtman; Kinsey]. Miesten geenien kannalta uskoton vaimo on uhka ja mustasukkaisuus on päässyt kehittymään adaptaatioksi asti. Naisten mustasukkaisuuden perusta on erilainen: heillä kyse on miehen
investointipanoksen turvaamisesta oman perheen hyväksi. Mustasukkaisuus ei sinällään ole ’paha’ asia, sillä lievässä muodossaan se jopa parantaa avioliittoa. Patologisena se voi myös johtaa
väkivaltaan (ks. alla).
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• Naiset tietävät olevansa lastensa biologisia äitejä, miesten isyyden ollessa (ennen DNAanalyysiä) arvailujen varassa; englanninkielisen sananlaskun mukaan ’mother’s baby, father’s maybe’.
• Antropologit ovat esim. tutkineet heimoja, joissa miehet joutuvat olemaan pitkiä aikoja
pois kotoaan elinkeinonsa takia. Monissa näissä kasvatusisänä toimii lapsen eno, joka on
’isää’ varmemmin sukua [ks. Spencer ja Galton; Trivers].
Buss on jatkanut Symonsin työtä; esim. The Evolution of Desire (1994). Hän on osoittanut, että
mieltymysten erot ovat selvimmät lyhytaikaisten suhteiden yhteydessä. Vakavaa suhdetta haettaessa erot tasoittuvat, ja etenkin puolison kiltteyden merkitys kasvaa. Buss puhuu molempien
sukupuolten pitkän ja lyhyen tähtäimen seksuaalisista strategioista [ks. Kinsey]. Tämä yhdistää evoluutiopsykologiaa ja käyttäytymisekologiaa. Koska ihmiset oppivat kehityksensä aikana
oman sosiaalisen ’markkina-arvonsa’ [ks. Smith; Tylor, Tarde ja Baldwin; Merton; Kinsey; Fiske
ja Harris], heillä on tyypillisesti realistiset odotukset kumppaninsa suhteen. Odotukset riippuvat kuitenkin em. strategioista: miehet nostavat vaatimuksiaan pitkissä suhteissa, naiset laskevat
niitä.
• Suosiessaan kiltteyttä vakavissa suhteissa sukupuolivalinta on vaikuttanut moraalin kehitykseen [ks. Dunbar ja Miller]. Tällöin vahva vastavuoroisuus ei olisi tarpeellista [ks.
Trivers].
• Miehillä lyhyen tähtäimen seksuaaliset strategiat altistavat seksuaalisen väkivallan käyttöön.
Romanttisen rakkauden [ks. Westermarck] funktio on sitouttaa pari suhteeseensa ja lapsista
huolehtimiseen. Tosin tämä voi olla myös ’sarjallista’ [ks. Boas ja Landtman]. Lisäksi rakkaus
auttaa puolison valinnassa, ja päätöksenteossa auttaminen on yksi tunteiden tehtävä [ks. Tooby
ja Cosmides; Damasio]. Helen E. Fisher (s. 1945) työtovereineen pitää romanttista rakkautta
motivaatiojärjestelmänä (Romantic love: An fMRI study of a neural mechanism for mate choice,
2005412 ). Oksitosiini [ks. Loewi; Hamilton ja Williams] on laajentunut vaikutusaluetta äitiydestä
myös romanttiseen rakkauteen. Sitä täydentävät endofiinit [ks. Penfield ja Sperry].
• Romanttinen rakkaus on universaalia; esim. William R. Jankowiak & Edward F. Fischer,
A cross-cultural perspective on romantic love (1992413 ) ja Patrick C. Hogan, The Mind and
Its Stories: Narrative Universals and Human Emotion (2003). Myös esim. elokuva Tanna
(2015) tukee ajatusta.
– Kulttuurit vähättelevät romanttisen rakkauden merkitystä, koska se vaikeuttaa strategisten avioliittojen solmimista [ks. Lévi-Strauss]. Jotkut pitävät rakkautta jopa sosiaalisena konstruktiona [ks. Foucault ja Derrida].
– Evoluutiopsykologia ei kiellä, etteikö kulttuuri vaikuttaisi romanttisen rakkauden ilmenemismuotoihin ja tapoihin. Sehän pätee myös tunteisiin [ks. Ekman].
• Fisherin mukaan parinmuodostukseen liittyviä tunteita ovat (tässä järjestyksessä) seksuaalinen intohimo, rakastuminen ja kiintymys [ks. Ekman], ja aivokemialla on näissä merkitystä (Why We Love, 2004). Pidemmän päälle kyse on siis myös ystävyydestä.
– Ambrose Biercen (1843-1914?) mukaan rakkaus on ”[a] temporary insanity curable by
marriage” (Devil’s Dictionary, 1911), ja Roxy Music –yhtyeellä on kappale Love is a
Drug (1975).
∗ Vaikka Michael Liebowitz kirjoitti rakkauden kemiasta jo teoksessa The Chemistry of Love (1983), ala oli vielä nuori ja hänen panoksensa sosiaalisten tilanteiden
pelon (ks. alla) tutkimuksessa merkittävämpi.
– Alexander Paynen elokuvassa Downsizing (2017) vietnamilainen hahmo sanoo: ”American people, eight kind of fuck. Love fuck, hate fuck, sex-only fuck, break-up fuck,
make-up fuck, drunk fuck, buddy fuck, pity fuck”.
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∗ Alkoholin ja eräiden psykologisten tekijöiden vaikutusta kuvataan Mickey Gilleyn
kappaleessa Don’t the Girls All Get Prettier at Closin’ Time vuodelta 1975.

• Parisuhde on yksi läheisimmistä ystävyyssuhteista [ks. Dunbar ja Miller]. Niiden ylläpito
vaatii panostusta, ja alkaessaan parisuhde jopa vähentää muiden ystävien määrää. Salarakkaus on mahdollista vain jos ainakin toisen suhteen merkitys ei enää yllä normaalin
parisuhteen tasolle. Polyamorisessa suhteessa tilanne on vielä vaikeampi [ks. Hart ja Goffman].
Monissa kulttuureissa, kivikautisissakin, tapahtuva (ja usein jopa hyväksytty) henkinen ja fyysinen väkivalta naisia kohtaan, parisuhdeväkivalta (engl. intimate partner violence, IPV), ei ole
mustasukkaisuuden väistämättömätön lieveilmiö, vaikka paljolti siitä kumpuaakin [ks. Daly ja
Wilson]. Tässä Bussin seksuaalinen konfliktiteoria syventää perinteisiä teorioita patologioista, sosiaalisesta oppimisesta ja patriarkaatista (Bad Men, 2021). Konfliktit kuuluvat sosiaaliseen elämään, mutta niitä voi käsitellä sekä sosiaalisella että epäsosiaalisella tavalla. Jälkimmäinen on
tyypillistä persoonallisuushäiriöistä kärsiville; puhutaan pimeästä kolminaisuudesta [engl. Dark
Triad; ks. Aristoteles]: narsismi [ks. Freud], machiavellismi [ks. Machiavelli] ja psykopatia [ks.
Bentham; Merton]. Parisuhteet eivät juuri koskaan eivätkä missään ole olleet ikuisia [ks. Boas ja
Landtman], ja Bussin mukaan niihin liittyy aina erityinen vakuutusmuoto (engl. backup mate),
joka mahdollistaa myös em. sarjallisen pariutumisen. Parisuhteen ulkopuoliseen seksuaaliseen
häirintään ja raiskauksiin altistaa taipumus lyhyen tähtäimen seksuaalisiin strategioihin.
• Parisuhdeväkivallan lisäksi puhutaan lähisuhdeväkivallasta ja perheväkivallasta.
• Vaikka naturalistinen virhepäätelmä [ks. Moore] ei ole yhtä suoraviivainen asia kuin usein
esitetään [ks. Hume; Ramsey], väkivallan kohdalla raja on selvä [moralistisesta virhepäätelmästä, ks. Hart ja Goffman].
• Thornhillin [ks. Huntington ja Fukuyama] ja Craig T. Palmerin (s. 1957) teoksessa A Natural History of Rape (2000) edellinen spekuloi raiskauksen suoralla biologisella adaptiivisuudella ja jälkimmäinen käsitteli sitä Symonsin ja Bussin tapaan ihmisen psykologian
sivutuotteena. Kyseessä on empiirinen kysymys jota ei ratkaista lähettämällä tutkijoille
tappouhkauksia, kuten nyt tapahtui [ks. Foucault ja Derrida].
• Cindy M. Mestonin (s. 1960/1961) kanssa Buss on kirjoittanut teoksen Why Women Have
Sex (2009).
Parinvalinta ei ole ainoa kanssakäymisen muoto, jossa ihmisten välisillä eroilla, differentiaalipsykologialla, on merkitystä. Persoonallisuutta [ks. Maslow] tutkinut Buss mm. toimitti, yhdessä
Patricia H. Hawleyn [ks. Fiske ja Harris] kanssa, teoksen The Evolution of Personality and Individual Differences (2011). Alla erotetaan temperamentti, persoonallisuus ja luonne (engl. character): (1) Temperamentti tulee geeneistä. (2) Persoonallisuus on temperamentin ja ympäristön
vuorovaikutuksessa rakentuva biologinen ominaisuus. Sitä sivuaa arvojen [ks. Laozi ja Gautama] luoma henkilökohtainen identiteetti [ks. Cicero; Ramsey], joka kehittyy nuoruuden aikana.
(3) Luonne on tavaksi tullut tyyli hyödyntää esim. älykkyyttä [ks. Piaget; Gould] ja omittuja
käsityksiä maailmasta [ks. Hume].
• Bussin varhaisia artikkeleita aiheesta ovat Evolutionary biology and personality psychology:
Toward a conception of human nature and individual differences (1984414 ) ja Evolutionary
personality psychology (1991415 ).
• Panksepp [ks. Ekman] määritteli persoonallisuutta (hieman laajennettujen) perustunteiden
avulla. Vaihtoehtoisesti ne voisi nähdä vaikuttamassa temperamentin taustalla.
Väitteelle että vain perhe vaikuttaa lasten psykologiseen kehitykseen [ks. Freud; Hart ja Goffman]
ei ole löytynyt todisteita. Kylmät äidit eivät aiheuta autismia [ks. Leslie ja Baron-Cohen] ja saman perheen lapset ovat erilaisia. Käyttäytymisgenetiikka [ks. Spencer ja Galton; Maslow] osoitti, että noin puolet ihmisten psykologisten ominaisuuksien vaihtelusta on geneettistä alkuperää.
Kirjoituksessa The temperament and character inventory (TCI): A guide to its development and
414 American
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use (1994) C. Robert Cloninger (s. 1944) et al. laski temperamenttiin (1) turvallisuushakuisuuden (engl. harm avoidance), (2) elämyshakuisuuden (novelty/sensation seeking), (3) sosiaalisen
herkkyyden (reward dependence) ja (4) sinnikkyyden (persistence).
• Yhdessä Denise Danielsin kanssa Plomin (ks. alla) oli kysynyt Why are children in the
same family so different from one another? (1987416 ), ja tältä pohjalta epäillyt jaetun
ympäristön, esim. juuri perheen, kykyä vaikuttaa persoonallisuuteen.
– Ennen tätä asiaa oli käsitellyt John C. Loehlin (1926-2020) ja Robert C. Nichols (s.
1927) teoksessa Heredity, Environment, and Personality (1976).
• Tinca J. C. Polderman ja Beben Benyamin työtovereineen vahvistivat jo pitkään tiedossa
olleen arvion (40-70% ominaisuudesta riippuen) psykologisten ominaisuuksien periytyvyydestä (Meta-analysis of the heritability of human traits based on fifty years of twin studies,
2015417 ).
Marvin Zuckerman (1928-2018) tutki elämyshakuisuutta 1960-luvulta alkaen. Artikkelissa Dimensions of sensation seeking (1971418 ) hän jakoi sen neljään osaan: (1) Pidäkkeettömyys (engl.
disinhibition) liittyy juhlintaan ja esim. suojaamattomaan seksiin. (2) Kokemushakuisuus (experience seeking) liittyy esim. matkailuun. (3) Jännityshakuisuus (thrill and adventure seeking)
liittyy vaarallisiin tilanteisiin. (4) Herkkyys tylsyydelle (boredom susceptibility) saa rutiinit tuottamaan levottomuutta.
• Huumaaviin aineisiin [ks. Penfield ja Sperry] voi liittyä addiktioita [ks. Trivers; Nesse].
• Humanistinen filosofia on erityisen kiinnostunut ikävystymisestä [ks. Schopenhauer].
• Taloustieteessä elämyshakuisuus liittyy kaikkeen uuteen [ks. Locke; Burke; Marhall].
Suomessa Liisa Keltikangas-Järvinen (s. 1946) on tutkinut temperamentin vaikutuksia mm. oppimiseen [kasvatustieteestä, ks. Kant; Piaget; Posner]. Hän on esim. kritisoinut kaupallista työyhteisökoulutusta, jossa pyritään tekemään ujosta esiintymishaluista. W. Ray Crozierin (s. 1945)
mukaan introverttius [ks. Jung; Maslow], joka on persoonallisuuden piirre (ks. alla), ei selitä
ujoutta (Shyness as dimension of personality, 1979419 ). Työelämässä substanssiosaamisen rinnalla tarvittavaa ’ei-teknistä’ osaamista (engl. Non-Technical Skills, NTS) ovat itseohjautuvuus,
tunnollisuus sekä kommunikointi- ja yhteistyökyky. Jälkimmäiseen kuuluu esim. neuvottelutaito,
jota johtotasolla laajenee sovittelutaidoksi.
• Keltikangas-Järvinen on myös ollut mukana tutkimassa nykyihmisen luovuuden perusteita
neandertalinihmiseen verrattuna [ks. Wilson].
• Vuonna 2010 Yhdysvaltain psykologiayhdistys halusi määritellä introversion sairaudeksi,
mutta näin ei tehty. Sen sijaan sosiaalisten tilanteiden pelko (engl. social anxiety disorder,
SAD) on ahdistuneisuushäiriö, johon voi liittyä paniikkikohtauksia ja jota voi esim. yrittää
siedättää [ks. Watson]. Paniikkihäiriö on sen vaikeampi muoto.
– Huonon positiivisen psykologian [itseapukirjallisuudesta, ks. Marshall] lisäksi on olemassa hyödyllistä (asenteeltaan positiivista) kognitiivista käyttäytymisterapiaa johon
siedätyskin kuuluu.
Yksittäiseen periytyvään piirteeseen vaikuttaa suuri joukko geenejä [ks. Wright; Fisher ja Haldane]. Pituuden ja painon lisäksi periytyvä lukivaikeus [ks. Broca ja Wernicke] on hyvä esimerkki
tästä polygeenisyydestä. Robert J. Plomin (s. 1948) korostaa, että tämän takia ”epänormaali
on normaalia” [ks. Merton; Drake]; esim. skitsofreniassa [ks. Bentham] ihmisellä on määrällisesti
enemmän sellaisia pistemutaatioita [SNP, ks. Crick ja Watson], joita väestössä on kaikilla jonkin verran (Common disorders are quantitative traits, 2009420 ). Kunkin yksittäisen mutaation
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vaikutus on pieni, ja tämän takia vaikuttavien geenien löytäminen on vaikeaa: vaaditaan hyvin
suuria määriä ihmisiä, joiden geenit käydään läpi. Geeniteknologia [ks. Berg ja Gurdon] kuitenkin kehittyy, ja ’näkymätön periytyvyys’, so. ominaisuuksien vielä selittämättä oleva varianssi,
laskee koko ajan.
• Perimästä etsitään vielä vain tiedettyjä, väestöön jo levinneitä SNP:eitä. Koska kaikilla
ihmisillä on myös henkilökohtaiset mutaationsa, näkymätön periytyvyys ei voisikaan olla
vielä nolla. Lisäksi SNP:t eivät ole ainoa mutaatiotyyppi, ja muita ei näissä tutkimuksissa
ole kartoitettu vielä ollenkaan.
• Plominin teoria selittää miksi tautien määrittely on ollut vaikeata ja miksi ympäröivä kulttuuri vaikuttaa mielenterveydellisiin oireisiin. Hulluuden historiaa on olemassa, vaikkakaan
ei radikaalilla tavalla [ks. Hart ja Goffman; Foucault ja Derrida].
Myös osa ympäristön vaikutusta on geenien välillistä vaikutusta; Plomin käsittelee asiaa Cindy
S. Bergemanin kanssa artikkelissa The nature of nurture: Genetic influence on ”environmental” measures (1991421 ). Kokeminen on aktiivista: ihmiset havainnoivat, tulkitsevat, valikoivat,
muuttavat ja jopa luovat ympäristöjään.
• Sandra W. Scarr (1936-2021) ja Kathleen McCartney (s. 1956) esittivät, että ihmiset etsiytyvät aktiivisesti ympäristöön joka vastaa omaa persoonallisuutta (How people make their
own environments: A theory of genotype-environment effect, 1983422 ).
Persoonallisuuden peruuttamattomat ehdolliset adaptaatiot [engl. conditional adaptations, ks.
Wright, Fisher ja Haldane] perustuvat geenien ja ympäristön yhdysvaikutukseen G × E [ks.
Wright, Fisher ja Haldane]. Näin persoonallisuus on biologinen, mutta ei pelkästään geneettinen,
ominaisuus. Plominin mukaan ympäristön vaikutus on pääsääntöisesti satunnaista (Blueprint,
2018), mutta toisinkin on ajateltu [ks. Fiske ja Harris]. Sosiaalinen havaitseminen [ks. Maslow]
perustuu siihen, että persoonallisuus näkyy arkielämässä. Käyttäytymisjäämiä (engl. behavioral residue) ja identiteettiväittämiä [identity claim, ks. myös Hart ja Goffman] on tutkinut mm.
Samuel D. Gosling. Termi ’thin-slicing’ viittaa suhteellisen rajatun tiedon käyttöön automaattisessa (ja adaptiivisessa) päättelyssä. Asiaa monimutkaistavat ’attribuution peruserhe’ (engl. fundamental attribution error) ja negatiivisten indikaattoreiden suurempi painoarvo. Jälkimmäinen
liittyy päätösteoriaan [von Neumann] ja yleisempään palovaroitinperiaatteeseen [ks. Nesse; Sperber ja Boyer]. Uutisetkin painottuvat negatiivisiin tapahtumiin; uhkiin liittyy psykologiaa [ks.
Berg ja Gurdon; Kahneman ja Thaler].
• Plastiseen kehitykseen kuuluu ehdollisten adaptaatioiden lisäksi erilaiset kehityksen aikaiset
häiriöt, joiden taustalla ovat esim. aliravitsemus, taudit, myrkyt, ym., ja jopa kohina (engl.
developmental noise).
• David A. Napolitan ja George R. Goethals osoittivat, että ystävällisyyttä määritellään
hyvinkin pienten vihjeiden pohjalta (The attribution of friendliness, 1979423 ). Tunnettu
thin-slicing –aihetta käsitellyt teos on Malcolm T. Gladwellin (s. 1963) Välähdys (Blink,
2005).
• Attribuution peruserhe syntyy, kun konteksti vaikuttaa persoonallisuutta enemmän (L.
Ross, The intuitive psychologist and his shortcomings: Distortions in the attribution process,
1977424 ).
– Radikaaleimman tulkinnan mukaan edes ympäristön luomaa persoonallisuutta ei ole
olemassa, periytyvästä sellaisesta puhumattakaan [ks. Lewin ja Heider].
– Organisaatiotasolla halovaikutusta [ks. [Schumpeter ja Hayek; Maslow] tutki Barry
M. Staw artikkelissa Attribution of ’causes’ of performance: A general alternative
interpretation of cross-sectional research on organizations (1975425 ).
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• Negatiivisten signaalien korostumisesta raportoi Norman H. Anderson (s. 1925) artikkelissa
Averaging versus adding as a stimulus-combination rule in impression formation (1965426 ).
Suosituin (mutta ei suinkaan ainoa) teoria on viiden persoonallisuuden laadun B5-teoria, jonka
ensimmäisen version kehittivät Ernest C. Tupes (1915-1974) ja Raymond E. Christal (Recurrent
Personality Factors Based on Trait Ratings, 1961427 ). Lewis R. Goldbergin (s. 1932) An alternative ”description of personality”: The Big-Five factor structure (1990428 ) on tunnettu teorian
esitys. Ei ole vain yhtä normaalia persoonallisuutta, vaan kukin viidestä ominaisuudesta tarjoaa
laajan skaalan ’normaaliutta’, jotka yhdistyvät eri ihmisissä eri tavoin.
•
•
•
•
•

Avoimuus (openness); arvot, harkinta ja tiedon hyväksyntä
Tunnollisuus (conscientiousness); itsekuri, suunnitelmien ja järjestyksen tarve
Sovinnollisuus (agreeableness); sosiaalisten suhteiden laatu
Emotionaalinen resilienssi (stability); herkkyys ja tunteiden hallinta
Ulospäinsuuntautuneisuus (extraversion); sosiaalinen eloisuus ja energisyys

Esim. avoimuuteen kuuluu aktiivinen avoimuus evidenssille eli kyky vaihtaa mielipidettä kun
siihen on objektiivisesti perusteltua syytä. Kriittinen ajattelu [ks. Francis Bacon], johon kuuluu avoimuuden lisäksi reflektio, tekee älykkyydestä rationaalisuutta [ks. Gould; Jackendoff ja
Pinker]. Rationaalisuus suojaa esim. pseudotieteeltä [ks. Popper], valeuutisilta [ks. Torvalds] ja
salaliittoteorioilta [ks. Sperber ja Boyer], joilla on kaikilla pitkä historia [ks. Holyoake].
• Rationaalisuutta tukee myös rakentava asenne; fatalismista ei ole mitään hyötyä.
Roy F. Baumeister (s. 1953) työtovereineen korosti elämässä menestymiselle tärkeän tahdonvoiman [ks. Ramsey; Kahneman ja Thaler] rajallisuutta (Ego depletion: Is the active self a limited
resource?, 1998429 ). Kiusauksen välttämisen lisäksi myös esim. jatkuva päätöksenteko vaikeuttaa
muuta ajattelua [tarkkaavaisuudesta, ks. Posner] puhtaasti fysiologisista syistä (tosin mekanismista kiistellään vielä). John M. Tierneyn (s. 1953) kanssa kirjoitetussa teoksessa Tahdonvoima (Willpower, 2011) Baumeister esittää, että paras tapa hyödyntää tahdonvoimaa on luoda
rationaalisista strategioista [ks. Ramsey; vrt. Kahneman ja Thaler] sen avulla tapoja, jotka automaattisina eivät jatkossa kuluta yhtä paljon resursseja kuin tietoinen käyttäytymisen ohjaus.
Tällä tavoin luodaan myös luonnetta.
• Kahdella muullakin psykologisella tekijällä voi olla fysiologisesti väsyttävä vaikutus: mielenterveyteen vaikuttavilla negatiivisten ajatusten ja tunteiden kierteellä [ks. Watson] ja aivan
erityisen voimakkailla tunteilla [ks. Ekman]. Esim. perfektionismiin voisi liittyä molempia.
– Negatiivisten tunteiden (esim. pelko) lisäksi myös positiiviset tunteet (esim. innostus)
voivat olla väsyttäviä.
• Baumeister suhtautuu kriittisesti lasten itsetuntoa [ks. Aristoteles] ansiottomasti pönkittävään kasvatuskulttuuriin, jossa ”kaikki saavat pokaalin” [ylpeydestä, ks. Aristoteles; Hobbes; Mandeville; Trivers; Tooby ja Cosmides]. Pedagogiassa tämä on saanut (ehkä yllättäen)
tukeakin [ks. Posner].
• Teoksessa Evil (1997) Baumeister esitti, että yksilötason väkivalta syntyy epärealistisen
korkeasta itsetunnosta [vrt. Freud]. Se ja moraalinen idealismi [ks. Fiske ja Harris] selittävät
merkittävän osan väkivaltarikollisuudesta [ks. Daly ja Wilson].
• Baumeisterin ryhmä on tutkinut myös em. mielen pessimististä perustaa (Bad is stronger
than good, 2001430 ). Sitä kompensoi se, että hyviä asioita tapahtuu yleensä paljon useammin
kuin pahoja.
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– Vaikkakin joskus perusteltua, pessimismi ei ole rakentavaa [ks. Mill]. Äärimuodossa
se liittyy epäsosiaaliseen käyttäytymiseen [ks. Leslie ja Baron-Cohen].

Ihmisen kaltaisen ajattelemaan kykenevän lajin kohdalla tärkeää on myös kontekstista riippuva
joustava käyttäytyminen (engl. adaptive conditional adjustments), johon ei liity pysyviä ilmiasun muutoksia. On puhuttu aktiivisesta luonteesta [ks. Fiske ja Harris]. Vaikka joustavuuden
taustalla voi nähdä meemit [ks. Dawkins; Dennett ja Millikan], meemien luoma kulttuuri ohjaa
käyttäytymistä siinä missä yksilön persoonallisuus, uskomukset ja tilanteet. Loppujen lopuksi
joustavin käyttäytyminen lienee rationaalista käyttäytymistä [ks. Jackendoff ja Pinker].

10.39

Luis Walter Alvarez 1911 - 1988

Fyysikko, joka tutki dinosaurusten sukupuuttoa, yhtä eliömaailman joukkotuhoista [ks. Lyell;
Gould]. Luonnontieteissä puhutaan häiriöekologiasta (engl. disturbance ecology) ja ihmistieteissä
katastrofien sosiologiasta (disaster sociology). Alvarez oli saanut fysiikan vuoden 1968 Nobelin
palkinnon kuplakammion kehittämisestä [ks. Fermi].
• Suurimmat sukupuuttoaallot ajoittuvat noin 440, 360, 250, 200 ja 65 miljoonan vuoden
päähän. Noin 33 miljoonan vuoden takainen sukupuutto on voinut olla laajempi kuin on
ajateltu [ks. Leakeyt]. Pienempiä tuhoja on useampia, ja viimeisin on 13 miljoonan vuoden takaa. Vaikka esim. Jack Sepkoski (1948-1999) ja David M. Raup (1933-2015) näkivät
aineistossa 26 miljoonan vuoden periodisuuden, tällaiset spekulaatiot lähestyvät usein numeromystiikkaa.
– Nykyistä antroposeenista [ks. Lyell; Broecker] harvinaistumis- tai uhanalaistamisaaltoa [ks. Gibson ja MacArthur] kutsutaan usein kuudenneksi aalloksi.
• Allen H. Bartonin (1924-2017) Communities in Disaster: A Sociological Analysis of Collective Stress Situations (1969) on yksi varhaisia katastrofeja tutkineita teoksia. Enrico L.
(Henry) Quarantelli (1924-2017) osoitti että paniikki, passivoituminen, epäsosiaalinen käytös ja traumatisoituminen ovat harvinaisempia seuraamuksia kuin yleensä luullaan (Conventional beliefs and counterintuitive realities, 2008431 ).
Alvarez löysi liitukauden lopun (n. 66 miljoonaa vuotta sitten) nk. isokronisen merkkihorisontin,
sedimentin iridiumin maksimin, ja liitti sen tavallista suuremman meteoriitin [ks. Biot] törmäykseen maahan. Hänen mukaansa tästä aiheutunut ilmaston kylmeneminen tappoi dinosaurukset
(Extraterrestrial cause for the Cretaceous-Tertiary Extinction, 1980432 ). Alan R. Hildebrand (s.
1955) ja Glen Penfield työtovereineen raportoivat teoriaan sopivasta kraatterista artikkelissa
Chicxulub crater: A possible Cretaceous/Tertiary boundary impact crater on the Yucatan Peninsula, Mexico (1991433 ). Tuhon aikaan saaneen asteroidin [ks. Gauss] tai komeetan [ks. Oort ja
Kuiper] kokoisia, n. 10 km:n läpimittaisia, kappaleita osuu maahan keskimäärin n. 90 miljoonan
vuoden välein.
• Maapallolla iridium on vajonnut raudan mukana planeetan ytimeen, kun taas avaruudessa
sitä löytyy runsaasti mm. asteroidivyöhykkeeltä. Jan Smit (s. 1948) teki saman merkkihorisonttilöydön samoihin aikoihin Alvarezin kanssa.
• Meteoriitteja ei ole yhdistetty muihin sukupuuttoihin, ja esim. ordoviikkikauden elämän
monimuotoisuuden lisääntyminen tapahtui epätavallisen runsaassa meteoriittisateessa, jota
mm. Birger Schmitz on tutkinut.
Vaikka monet dinosauruslajit olivat jo kuolemassa (hitaasti) sukupuuttoon, meteoriitti ei yksinään riittänyt tappamaan niitä: tarvittiin vielä massiivisia, kymmeniä tuhansia vuosia jatkuneita
Deccanin laavapurkaukset. Derek Victor Ager (1926-1995) oli korostanut ihmiskunnan historian
431 Social
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aikaskaalassa harvinaisten, mutta silti geologisesti tavanomaisten, tapahtumien vaikuttavuutta
(The Nature of the Stratigraphical Record, 1973). Kolme vuotta myöhemmin hän esitti, että laajat
sukupuutot liittyvät usean pienemmän häiriön yhteisvaikutukseen. Englannin kielessä tunnetaan
tässä termi ’perfect storm’. Idea liitettiin myös arkeologiaan [ks. Renfrew ja Knight]. Häiriöitä
tuottavat mm.
• tavallista voimakkaammat myrskyt sekä toisaalta kuivuuskaudet; edelliset tarkoittavat tuulia ja rankkasateista johtuvia hulevesiongelmia ja tulvia, joita vastaan voi taistella esim.
tulvapuistojen avulla
• tulivuorenpurkaukset, jotka pimentävät ilmakehää [ks. Franklin; Goethe; Bjerknes ja Richardson; Leakeyt; Morgan ja McKenzie] ja aiheuttavat voimakkaimmillaan nk. vulkaanista
talvea [ydintalvesta, ks. Broecker]
– VEI-indeksi (engl. Volcanic Explosivity Index) mittaa tulivuoren räjähtävyyttä logaritmisella asteikolla 0-8, ja ainakin tason 8 purkauksia tuottavia tulivuoria voisi kutsua
supertulivuoriksi. Maailmassa niitä on 20. Myös laakiobasalttipurkauksia kutsutaan
supertulivuoriksi.
∗ Tamboran vuoden 1815 purkauksen [ks. Goethe] voimakkuus oli VEI 7. Vain
paikalliset vaikutukset olivat katastrofaalisia, vaikka toki Euroopassakin koettiin
jonkin verran nälkää purkauksen johdosta.
– Supertulivuorten purkaukset ovat voineet vaikuttaa jopa ihmisen evoluutioon [ks. Leakeyt]. Yellowstonen purkausten välit ovat olleet 700 000 vuotta ja edellisestä on jo 630
000 vuotta; on jopa spekuloitu sen magman keinotekoisella viilentämisellä uuden purkauksen estämiseksi. Italiassa Napolin lähistöllä on Campi Flegrein supertulivuori [ks.
Leakeyt; Broecker].
• maanjäristykset [ks. Hooke ja Leeuwenhoek; Oldham ja Mohorovičíc; Morgan ja McKenzie]
• meteoriitit [ks. Biot]
– Globaalia tuhoa aiheuttavia kappaleita, joiden koko on yli 1.5 km, liikkuu Maan lähellä
alle 1000, ja niistä isoin on alle 5 km:n Toutatis. Yksikään ei NASAn Spaceguard
–projektin mukaan uhkaa lähitulevaisuudessa maapalloa. Tämän kokoisia kappaleita
törmääkin maahan vain n. 700 000 vuoden välein.
– Vuonna 2008 4 m:n kokoisen asteroidin törmäys maahan pystyttiin ennustamaan kun
kohde oli vielä kuun radan takana. Koska myös meteoriitin putoamispaikka tiedettiin
ennakolta, arvokasta tieteellistä materiaalia saatiin talteen enemmän kuin normaalisti.
• muutokset merivirroissa [ks. Stommel; Broecker]
• muutokset auringon aktiivisuudessa, joka vaikuttaa esim. kosmisen säteilyn voimakkuuteen
[ks. Hess]
• muutokset maapallon magneettikentässä [ks. Oldham ja Mohorovičíc; Morgan ja McKenzie]
• jääkaudet ja jäätiköitymiset [ks. Agassiz ja Croll], jotka tuottavat lämpötilavaihteluiden
lisäksi myös esim. suurtulvia [ks. Wegener ja Holmes]
• lähellä tapahtuvat supernovaräjähdykset [ks. Brahe; Hoyle], jotka kosmisen säteilyn vahvistamisen lisäksi tuottavat gammasäteilyä [ks. Rutherford]
– Otto Schindewolf (1896-1971) ehdotti tätä ensimmäisenä teoksessa Neokatastrophismus (1963). Malvin A. Ruderman (s. 1927) on spekuloinut asialla artikkelissa Possible
consequences of nearby supernova explosions for atmospheric ozone and terrestrial life
(1974434 ).
• muut gammasädepurkaukset, esim. toisiaan kiertävien neutronitähtien törmäyksistä tai
mustan aukon [ks. Einstein; Hoyle; Penrose ja Hawking] syntymisestä
• tähtien väliset, lähinnä vedystä koostuvat pilvet, jotka voivat (ainakin spekulatiivisesti)
palaa maan ilmakehässä vedeksi
• tautiepidemiat uhkaavat sivilisaatioita ja jopa eliölajeja [ks. Fleming]
Em. ekologisten häiriöiden listalta puuttuu pidemmän aikavälin kehityskulut sekä ihmisen oman
toiminnan luomat häiriöt. Teoksessa A Choice of Catastrophes (1978) Isaac Asimov (1920-1992)
434 Science,
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eritteli mahdollisia katastrofeja: (1) koko maailmankaikkeuteen vaikuttavat muutokset, (2) auringon toiminnan muutokset, (3) maapallon geofysikaaliseen toimintaan vaikuttavat muutokset,
(4) ihmiskunnan olemassaoloon kohdistuvat — mahdollisesti itse aiheutetut — uhat, ja (5) sivilisaatiotason uhat, jotka toteutuessaan jättäisivät pienen määrän ihmisiä henkiin mutta alkeellisiin oloihin. Listalta puuttuvat (1.5) yllä mainitut gammasäteilyn lähteet ja muut paikalliset
tähtienvälisen avaruuden muutokset.
• On spekuloitu esim. maailmankaikkeuden laajenemisen tuhoisilla seurauksilla avaruuden
luonteeseen [ks. Hubble].
• Tähtienvälinen avaruus ei pysy muuttumattomana. Noin 1.4 miljoonan vuoden päästä tähti
nimeltä Gliese 710 ohittaa Aurinkokunnan noin valovuoden etäisyydellä, eli paljon lähempää kuin mitä yksikään tähti on tällä hetkellä (n. 4 valovuotta). Tämä voi häiritä kaukaisia
asteroideja ja komeettoja ja vaikuttaa siten myös maan lähiavaruuteen. Linnunradan tuleva törmäys Andromedan galaksin [ks. Hubble] kanssa lisää myös läheisten supernovien ja
tähtienvälisten pilvien todennäköisyyttä (tosin vasta miljardien vuosien päästä).
• Aurinko kuumenee normaalin kehityskäyränsä myötä, ja miljardin vuoden kuluttua maapallo ei ole enää nk. elämänvyöhykkeellä. Donald Korycansky, Greg Laughlin ja Fred Adams
ovat ehdottaneet, että asteroidien avulla maapallon rataa voisi kasvattaa sitä mukaa kuin
aurinko lämpenee. Maata kohtaan suuntautuvien kappaleiden torjunta olisi tähän hyvää
harjoitusta.
• Hiilen geologisen kierron hävikki [ks. Lyell] poistaa n. miljardissa vuodessa hiilidioksidia
ilmakehästä niin paljon, että kasvit — ja samalla myös eläimet — kuolevat. Mikrobinen
elämä jatkaa vielä ehkä miljardi vuotta, kunnes kuumeneva aurinko tappaa senkin. Tosin
tätä ennen aurinkokunnan epästabiilius voi muuttaa maapallon ja/tai muiden planeettojen
ratoja elämälle kohtalokkaalla tavalla.
• ABC-aseiden eli atomiaseiden [ks. Fermi; Bethe], biologisia aseiden [ks. Boccaccio] ja kemiallisten aseiden [ks. Haber] lisäksi kahteen viimeksi mainittuun voisi liittyä esim. ilmastonmuutos [ks. Broecker], nanoteknologia [ks. Feynman] tai vihamielinen tekoäly [ks. von
Neumann; Drake]. Liikakansoituksella ja resurssipulalla on myös spekuloitu [mutta ks. Solow; Borlaug].
– Asimov itse tunnetaan robotiikan laeista, joiden tarkoitus on kesyttää tekoälyä. Esim.
tieteiskirjailija Alastair Reynolds on kuvannut isekopioituvien [ks. von Neumann] terraformaavien automaattien ’villiintymistä’.
– Maan ulkopuolisen sivilisaation hyökkäys ei liene akuuteimpia huolia [ks. Drake].
• Länsimainen sivilisaatio voi saada pahankin kolauksen tavallista suuremmasta aurinkomyrskystä, joka tuhoaisi elämän teknologista perustaa [ks. Wolf; Lewis ja Langmuir].
– Voimakkaimman tiedetyn aurinkomyrskyn tapahtuessa vuonna 774 vaikutuksia kärsimässä ei ollut kovin herkkää teknologiaa. Suurehkoja myrskyjä koettiin myös vuosina
1582 ja 1770.
• Länsimainen sivilisaatio voi tuhoutua myös esim. uskonnollisen ääriajattelun vaikutuksesta [vrt. Spengler ja Toynbee]. Ongelmana ei ole terrorismi, jonka vaikutukset ovat varsin
vaatimattomia vaikkapa liikennekuolemiin verrattuna, ja joka pidemmälle vietynä on itseään tuhoavaa. Vakavampaa on kehitys, jossa kouluissa ja yliopistoissa opetettavaa aineistoa
rajoitetaan [ks. Hirsi Ali]. Pimeä keskiaika voi palata.
Dispersio maapallon kiertoradalle ja muille aurinkokunnan planeetoille ja kuille loisi ihmiskunnalle turvaa. Jo pitkään on spekuloitu myös suurilla, ehkä kilometrejä pitkillä, hitaasti pyörivillä
sylintereillä, joiden keinotekoinen gravitaatio mahdollistaisi pienet kaupungit, avaruussaarekkeet, maan kiertoradalla tai esim. asteroidivyöhykkeelle. Pekka Janhunen käsittelee ajatusta artikkelissa Terraforming the dwarf planet: Interconnected and growable Ceres megasatellite world
(2021435 ). Asteroidit voisivat tarjota materiaaleja [ks. Solow].
• Janhusen artikkelissa Simulation study of solar wind push on a charged wire: basis of solar
wind electric sail propulsion (2007436 ) esittämä sähköpurje eli sähköisen aurinkotuulipurje
435 Journal
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[ks. Lewis ja Langmuir] voisi olla projektissa hyödyksi [perinteisistä ajoaineista, ks. Nobel;
Tesla].
• Robert A. Freitas Jr. (s. 1952) on tutkinut itsekopioituvien tähtienvälisten luotainten mahdollisuutta (A self-replicating interstellar probe, 1980437 ). Ajatusta voisi soveltaa asteroidien kaivostoimintaan, em. uhkat toki huomioiden.
• Miten tämä toteutetaan resursseja kohtuuttomasti tuhlaamatta onkin eri asia; avaruustutkimus on hyvin politisoitunutta [ks. Feynman].
• Seuraava askel onkin levittäytyä Linnunradalle. Siinä haaste on aivan eri luokkaa.

10.40

Carl R. Woese 1928 - 2012 ja Lynn Margulis 1938 2011

Biologeja, jotka ovat tutkineet elämän luokittelua [ks. Linné] ja kehitystä ylimmällä domeenilla
(eli pääkuntatasolla, engl. domain). Molekyylibiologian merkitys luokittelussa kasvoi [ks. Wilson].
Woese osallistui myös elämän alun, abiogeneesin, tutkimukseen [ks. Wright, Fisher ja Haldane].
• Vuonna 1959 Robert Whittaker (1920-1980) oli määritellyt kuntatasolla eläinten ja kasvien
rinnalle sienet, erilaiset alkueläimet ja bakteerit. Uusi domeenitaso tarvittiin korjaamaan
tämän jaottelun ongelmaa, bakteerien erilaisuutta. Roger Y. Stanier (1916-1982) ja C.B.
Van Niel (1897-1985) vaikuttivat siihen, että jako tumattomiin ja tumallisiin [vrt. Schleiden
ja Schwann] soluihin otettiin entistä vakavammin (The concept of a bacterium, 1962438 ).
Woese esitti — vuotta aikaisemmin kuin Crick [ks. Crick ja Watson] ja Leslie Orgel (1927-2007)
— ensimmäiset ajatukset elämän varhaisesta evoluutiosta RNA:n avulla (The genetic code :
The molecular basis for genetic expression, 1967). Idea on, että koska RNA ei esiinny koskaan
kaksoiskierteenä, se voi muodostaa monimutkaisia kolmiulotteisia rakenteita proteiinien tapaan,
ja toimia siten paitsi geneettisen koodin välittäjänä niin myös entsyyminä [systeemikemiasta, ks.
Kolmogorov ja Chaitin]. RNA-maailman kanssa voidaan puhua myös lipidimaailmasta (ks. alla).
• Orgel tunnetaan kahdesta ’säännöstä’: (1) Aina kun spontaani prosessi on liian hidas tai
tehoton, proteiini kehittyy sitä nopeuttamaan tai tehostamaan. (2) Evoluutio on sinua
älykkäämpi.
• Termi RNA-maailma on Walter Gilbertin (s. 1932) myöhemmin keksimä (The RNA world,
1986439 ).
• Kaksoiskierteen puuttumisen johdosta RNA ei pysty korjaamaan kopioinnin aikana syntyneitä virheitä yhtä tehokkaasti kuin DNA, ja näin sen toimivuus perimän välittäjänä
rajoittuu yksinkertaisiin viruksiin. Bakteereissa on jo kymmeniä ’oikolukevia’ ja korjaavia
entsyymejä, ja siten jo tuhansia geenejä.
Lajien välinen symbioosi oli tunnettu ilmiö [ks. Spencer ja Galton]. Lisäksi oli ehdotettu, että
eukarioottiset solut syntyivät bakteerien vallatessa toisiaan, ensin parasiittisesti, mutta myöhemmin mutualistisesti, so. molempia hyödyttäen [ks. Fischer]. Hans Ris (1914-2004) ja Walter Plaut
esittivät uusia todisteita tästä endosymbioosista (Ultrastructure of DNA-containing areas in the
chloroplast of Chlamydomonas, 1962440 ). Myös Margulis keräsi todistusaineistoa teorialle (On
the origin of mitosing cells, 1967441 ). Teoriaa tukee mitokondrioiden ja viherhiukkasten oma
DNA [jonka hyödyntämisestä, ks. Wilson]. Vaikka Margulis esitti, että endosymbioosi selittää
muutkin modernit solujen ominaisuudet ilman ’epämoraalista’ evoluutiota, todisteet eivät ole
tukenut tätä.
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of the British Interplanetary Society, 33, 251-264, 1980
für Mikrobiologie, 92, 17-35, 1962
439 Nature, 319, 618, 1986
440 Journal of Cell Biology, 13, 1962
441 Journal of Theoretical Biology, 14, 255-274, 1967; nimellä Lynn Sagan
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• Mitokondrioiden esi-isät tappoivat isäntänsä omaksi ravinnokseen ja etsivät uuden uhrin.
Nykyisin ’kesytetyt’ mitokondriot hallitsevat eliöille tarpeellista solukuolemaa. Syöpä on
seurausta tämän prosessin pettämisestä [ks. Morgan; Berg ja Gurdon].
• Ajan myötä organellien geenistöä hävisi joko tarpeettomana tai siirtymällä isäntäsolun
tumaan: nykyisin esim. mitokondrioiden DNA:n kopiointi ohjautuu tumasta käsin. Mitokondrioiden omat [tarpeelliset, ks. Calvin ja Mitchell] geenit johtivat esim. suvulliseen
lisääntymiseen ja osittain myös vanhenemiseen ja sairauksiin [ks. Hamilton ja Williams].
– Jos tumallisten solujen syntyyn ei olisi liittynyt mutualismia, tai jos kaikki organellien
geenit olisivat siirtyneet tumaan, maapallolla esiintyisi suvullista lisääntymistä mutta
ei erillisiä sukupuolia [ks. Maynard Smith].
• Oli esim. jo tiedossa, että bakteerit pystyvät vaihtamaan geenisekvenssejä keskenään [ks.
Beadle, Tatum ja Avery] ja että transposonit [ks. Monod ja Jacob] vaikuttavat tumallisten
evoluutioon. Luonnonvalinnan algoritmi toimii samalla logiikalla riippumatta sitä syöttävän
vaihtelun luonteesta, eikä endosymbioosi ole tässä mielessä mitenkään erikoinen ilmiö.
Woese osoitti — George E. Foxin (s. 1945) kanssa — että eräillä ’bakteereilla’ on — tumattomuudestaan huolimatta — myös tumallisten solujen ominaisuuksia (Phylogenetic structure of the
prokaryotic domain: The primary kingdoms, 1977442 ). Domeenitasolla tehtiin uusi jako: (1) (aito)bakteerit, (2) arkit ja (3) eukariootit (C. R. Woese, O. Kandler & M. L. Wheelis, Towards a
natural system of organisms: Proposal for the domain Archaea, Bacteria, and Eucarya, 1990443 ).
Termiä ’eukario’ käytetään siis toisaalta domeenin nimenä, jolloin se viittaa tumallisiin eliöihin,
ja toisaalta viittaamaan tumallisiin soluihin. Woese — joka tutki domeenien evoluutiota yhden
ribosomigeenin avulla — päätyi skenaarioon, jossa bakteereja nuoremmat arkit ja eukariootit
ovat läheistä sukua toisilleen. Myöhemmin on havaittu, että monet eukarioottien geenit tulevat
bakteereilta.
• Eukarioottinen domeeni (Eucarya, Eucaryota) koostuu eläimistä, sienistä, kasveista, ja
vaihtelevasta määrästä alkueläinkuntia. Sienet ovat läheisempää sukua eläimille kuin kasveille.
• Arkit (Archaea) — vanhalta nimeltään arkkibakteerit (Archaebacteria) — elävät usein
muulle elämälle sietämättömissä olosuhteissa, esim. kuumissa lähteissä tai kylmässä, äärimmäisen happamassa, emäksisessä tai suolaisessa ympäristössä [ks. Pasteur ja Koch].
Näihin kykyihin liittyviä entsyymejä on pyritty hyödyntämään myös kaupallisesti.
• Bakteerit (Bacteria) eli aitobakteerit (Eubacteria) pitävät sisällään loput tumattomista
yksisoluisista eliöistä; esim. syanobakteerit [ks. Calvin ja Mitchell].
• Viruksia [ks. Metšnikov ja Ehrlich; Morgan] ei pidetä ’elävinä’ olioina.
Margulis piti maapalloa elävänä organismina, Gaiana: biosfääri kontrolloi ilmakehää ja ilmastoa
optimoidakseen olosuhteet elämälle sopiviksi. Alun perin [mutta ks. Humboldt] James E. Lovelockin (1919-) teoksessa Gaia (1979) esittämästä teoriasta on tullut New Age –uskonto [ks.
Holyoake; Haber; Bohr ja Pauli]. Myöhemmin Lovelock on valittanut myös sitä, että ympäristöihmiset eivät enää anna arvoa tieteelliselle tiedolle. Gaia voidaan ymmärtää myös kielikuvaksi
siitä, että eräät alkuaineet muodostavat biogeokemiallisia kiertoja [ks. Fischer]. Lovelock havaitsi
itse, että eräät valtameren planktonit vapauttavat ilmakehään rikkiä, jonka kiertoon osallistuvat
myös tulivuoret [ks. Broecker, ihmisen toimista, ks. Haber]. Näin planktonit viilentävät ilmastoa
[ks. Broecker], kuten Lovelock työtovereineen esitti artikkelissa Robert J. Charlton ym., Oceanic
phytoplankton, atmospheric sulphur, cloud albedo and climate (1987444 ). Lovelockin varhaisimmat
ideat liittyivät maapallon ulkopuolisen elämän etsintään [ks. Drake].
• Esim. geologisten kausien joukkotuhoja [ks. Lyell; Alvarez] on osittain selitetty ilmakehän
eri aineiden biogeokemiallisen kierron avulla.
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William F. Martin (s. 1957) esitti — yhdessä Miklós Müllerin kanssa — että nimenomaan arkki
’kesytti’ bakteerin mitokondrioiksi, ja että vasta tämän jälkeen kehittyivät muut modernin solun
piirteet tumaa myöten. Viherhiukkasten syntyä lukuun ottamatta nämä myöhemmät tapahtumat
perustuivat tutumpaan evoluutioon. Endosymbioosin seurauksena eukariootit sisälsivät geenejä
sekä arkeilta että bakteereilta.
RNA-maailma voidaan yhdistää solun evoluutiota selittävään lipidimaailmaan (engl. lipid world).
Siinä esisolujen taustalle on ajateltu lipideistä muodostuvia liposomeja [ks. Sachs; Morgan]. Ennen sitä solun esiasteita voidaan etsiä jopa geologiasta. Laattatektoniikkaan [ks. Morgan ja McKenzie] liittyvät valtamerten kuumat ja lämpimät lähteet ovat yksi suosittu paikka elämän alun
teorioille. Artikkelissa Groundworks for an evolutionary biochemistry: the iron-sulphur world
(1992445 ) Günter Wächtershäuser (s. 1938) esitti, että elämä on syntynyt happamissa ja kuumissa lähteissä. Mike J. Russellin ja em. Martinin mielestä elämä alkoi emäksisten ja lämpimien
lähteiden huokoisesta kivestä; esim. On the origin of biochemistry at an alkaline hydrothermal
vent (2007446 ). RNA-maailma syntyi kun termodynaamisesti ohjautuva geokemia oli luonut sille
pohjaa. Kehitettyään solunsisäisen kemiosmoosin — varsinaisen metabolian — elämä vapautui
lopulta merenalaisten lähteiden vankeudesta.
• Alec D. Bangham (1921-2010) oli löytänyt liposomit R. W. Hornen kanssa (Negative staining of phospholipids and their structural modification by surface-active agents as observed
in the electron microscope, 1964447 ). Seymor J. Singer (s. 1924-2017) ja Garth L. Nicolson (s. 1943) kehittivät lipidikalvojen neste-mosaiikki-mallin (The fluid mosaic model of
the structure of cell membranes, 1972448 ). Sitä on myöhemmin täydennetty lipidi-lautta
–mallilla.
• Solun geologisia esiasteita esiintyi jo A. Cairns-Smithin saviteoriassa (Genetic Takeover
and the Mineral Origin of Life, 1982).
• Lähteiden huokoinen kivi tarjosi geokemialliset alkusolut samalla kun veden ja magman
sekoittuessa vapautuu vetyä ja vetypitoisia aineita kuten metaania (hiilidioksidista, jota oli
liuenneena veteen), ammoniakkia ja vetysulfidia. Näillä eväillä voi tuottaa orgaanisia yhdisteitä ilman ATP:n apua, jos tarjolla on sopiva geokemiallinen katalyytti ja geokemiallista
energiaa prosessin käynnistämiseen. Tästä puolestaan pääsee kemosynteesin kautta käänteiseen, ATP:tä käyttävään Krebsin kiertoon. Valoenergian mukaan tuovan osan lisääminen on kohtuullisen yksinkertainen prosessi, koska klorofyllin tarvitsemia porfyriinejä [ks.
Sachs] syntyy myös pelkällä geokemialla.
• Varhainen fotosynteesi hajotti esim. H2 S:aa, josta elektronin sai irti suhteellisen helposti; sokerikin syntyy yksivaiheisessa prosessissa. Geneettisen koodinpätkän kopioitumisen
kautta [ks. Monod ja Jacob] systeemi kahdentui nykyisten syanobakteerien esi-isässä, ja
toinen systeemeistä hyödynsi jo olemassa olevaa soluhengitystä luodakseen ATP:tä tuottavasta elektroninsiirtoketjusta valoenergiaa hyödyntävän. Kun nämä toisistaan riippumattomat prosessit yhdistyivät, veden käyttö fotosynteesissä tuli mahdolliseksi ja syanobakteerit
syntyivät. Myöhemmin prosessi siirtyi myös leviin ja kasveihin.

10.41

Michael Boris Green 1946 -, John H. Schwartz 1941
- ja Edward Witten 1951 -

Fyysikkoja, jotka kehittivät nk. säieteoriaa (engl. string theory). Se pyrkii mm. avaruusajan ulottuvuuksia lisäämällä [niitä on yhteensä yksitoista; ks. myös Einstein] selittämään luonnonlait yksinkertaisemmin kuin aineen standardimalli [ks. Gell-Mann; Weinberg]. Teoriassa alkeishiukkaset
ovat säikeitä, joiden värähtely määrää hiukkasen massan, sähkövarauksen sekä vahvan ja heikon
varauksen. Vaikka edistyminen on ollut hidasta, sama pätee kaikkeen teoreettiseen fysiikkaan
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Weinbergin töiden jälkeen. Säieteoriassakin kyse on — ainakin vielä — enemmän matematiikasta kuin fysiikasta.
• Nambun [ks. Weinberg] lisäksi Leonard Susskind (s. 1940) ja Holger Bech Nielsen (s. 1941)
kehittelivät säieteorian esiastetta vuoden 1968 tienoilla. Teoriasta muodostui kenttäteoria
[ks. Yang] 1974. Samalla huomattiin, että teoria ennusti partikkelin jonka spin [ks. Uhlenbeck ja Goudsmit] on 2. Se tulkittiin gravitoniksi, gravitaatiota välittäväksi hiukkaseksi.
– Vieläkin kauempaa etsittäessä teoria perustuu Kaluzan-Kleinin teoriaan [ks. Einstein].
Matematiikasta merkittäviä apuja löytyi Eulerin betafunktiosta ja Srinivasa Ramanujanin (1887-1920) keksimästä Ramanujanin funktiosta. Muuten säieteoria poikkeaa
muusta fysiikasta juuri siinä, että tutkijat joutuvat kehittämään itse teorian vaatimaa
matematiikkaa.
• Myöhemmät teoriat ovat oikeastaan supersäieteorioita, mutta lyhyempi termi sopii myös
niille. Etuliite viittaa siihen, että alkuperäiseen teoriaan yhdistettiin supersymmetria [ks.
Gell-Mann].
• Tunnetuin säieteoreetikko lienee Sheldon Cooper televisiosarjasta Rillit huurussa (The Big
Bang Theory, 2007-2019).
Vuonna 1984 Green ja Schwartz osoittivat, että säieteoriat, jotka tuolloin antoivat kymmenulotteisen (9+1) aika-avaruuden, ovat kvanttiteorioita. Säieteoriat ovat parhaita ehdokkaita ’kaiken
teoriaksi’, koska, paitsi että ne sisältävät kvanttigravitaation, ne antavat olemassa olevien hiukkasten ominaisuudet, jotka standardimallissa täytyy syöttää alkutietoina. Koska säikeet eivät ole
pistemäisiä, vaan todennäköisesti Planckin pituuden [ks. Planck] suuruisia, tätä skaalaa pienemmät etäisyydet eivät ole oikeastaan olemassakaan; näin teoria poistaa kvanttifysiikan ja yleisen
suhteellisuusteorian välisen ristiriidan [ks. Penrose ja Hawking].
• Säieteorian pääkilpailija kvanttigravitaation alalla on ’silmukkateoria’ (engl. loop quantum
gravity).
Säieteoria koostui aluksi viidestä toisistaan poikkeavasta ratkaisusta. Vuonna 1995 Witten yhdisti ne M-teoriaksi. Samalla hän lisäsi kuudennen mahdollisen ratkaisuvariaation ja viimeisimmän
— yhdennentoista — avaruusulottuvuuden. Tilanne monimutkaistui havaitun positiivinen tyhjiöenergian [ks. Guth ja Linde] myötä, sillä teoriaan ilmaantui sen johdosta valtavaan määrään
erilaisia ratkaisuja; on puhuttu ’teoriamaisemasta’. Tämä on nähty joko valtavana filosofisena
ongelmana, tai inflaatioteorioiden multiversumeihin sopivana huomiona [ks. Guth ja Linde].
• Joseph G. Polchinski Jr.(1954-2018) kehitti teoriaa edelleen tavalla, joka teki muille mahdolliseksi selittää mustien aukkojen [ks. Einstein; Hoyle] Bekensteinin-Hawkingin entropiaa ja ’haihtumista’ [ks. Penrose ja Hawking]. Hän kehitti myös teoriaa useampiulotteisista
säikeistä, braaneista (engl. brane). Termi viittaa kalvoon (engl. membrane), koska braanit ovat olioita avaruudessa, jossa on useampia dimensioita kuin itse braanissa. Meidän
maailmankaikkeutemme voisi olla braani, ja Paul Steinhardt ja Neil Turok ovat liittäneet
alkuräjähdyksen [ks. Gamow] braanien välisiin törmäyksiin [vrt. Penrose ja Hawking]. He
puhuvat syklisestä maailmankaikkeudesta [vrt. Hubble], joka on ’globaalisti’ ikuinen ja jossa inflaatiota ei ainakaan nykyisessä [räjähdysmäisessä, ks. Guth ja Linde] mielessä tarvita:
avaruus laakeutuu ja homogenisoituu edellisen syklin normaalin laajenemisen aikana!
Gerardus ’t Hooft (s. 1946) ja Leonard Suskind (s. 1940) esittivät 1990-luvulla ’holografiteorian’
[varsinaisesta optiikan holografiasta, ks. Bardeen ja Townes]. Siinä maailmankaikkeudella on oma
aikahorisonttinsa, joka vertautuu mustan aukon tapahtumahorisonttiin [ks. Penrose ja Hawking].
Ajatukselle antaa tukea se, että mustan aukon entropia määräytyy tapahtumahorisontin pintaalan (eikä sen sisään jäävän tilavuuden) perusteella, ja että ko. entropia edustaa maksimaalista
mahdollista entropiatiheyttä. 3D-maailmankaikkeus voi olla jonkinlainen projektio 2D-pinnasta,
tai kolmas ulottuvuus on illuusio. Tai — vähemmän radikaalisti — maailmankaikkeuden informaatiosisältö on vain vähäisempi kuin mitä on kuviteltu.

10.42. KANDEL JA TULVING
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Eric Kandel 1929 - ja Endel Tulving 1927 -

Neurofysiologeja, jotka tutkivat ja luokittelivat muistia [ks. Cajal ja Sherrington; Piaget; Shannon
ja Wiener]. Kandel jakoi vuoden 2000 lääketieteen Nobelin palkinnon Arvid Carlssonin (19232018) ja Paul Greengardin (1925-2019) kanssa.
• Kandel kertoo tutkimuksestaan elämäkerrassaan In Search of Memory (2006).
• Kandel: ”The biology of mind bridges the sciences — concerned with the natural world —
and the humanities — concerned with the meaning of human experience”.
William B. Scoville (1906–1984) ja Brenda Milner (s. 1918) kuvasivat potilasta, jolta oli aivovamman aiheuttamien epilepsiakohtausten [ks. Hippokrates; Hodgkin ja Huxley; Penfield ja Sperry]
takia poistettu mm. hippokampus ja joka ei enää kyennyt luomaan uusia pitkäkestoisia muistoja
(Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesion, 1957449 ). Sen sijaan sekä lyhytkestoinen muisti että vanhat pitkäkestoiset muistot olivat säilyneet normaaleina. Vuonna 1962 Milner
osoitti, että potilas kykeni yhä luomaan tiedostamattomia muistoja; nämä implisiittiset muistot
syntyivät siis eri tavalla kuin eksplisiittiset muistot. Näin myös muisti oli modulaarinen [aistihavainnoista, ks. Hubel ja Wiesel]. Muistihautkin on jaettu assosiatiivisiin eli automaattisiin [esim.
kasvojentunnistus, ks. Hubel ja Wiesel] ja strategisiin eli tietoisiin.
• Tapaus osoitti, että hippokampus ei ollut muistivarasto, vaan osallistui pitkäkestoisten
muistojen luomiseen.
• Implisiittinen muisti liittyy hiljaiseen tietoon [ks. Schumpeter ja Hayek; Arrow ja Simon].
Kandel tutki muistia Aplysia-nimisen merinilviäisen, ’merietanan’, oppimisen [ks. Watson] avulla.
Varhaista artikkelia Mechanism of prolonged heterosynaptic facilitation (1964450 ) seurasi työryhmän julkaisut 1970451 . Vastaavasti Seymour Benzer (1921-2007) osoitti banaanikärpäsen kykenevän assosiatiiviseen oppimiseen. Oppimisessa on kyse synapseille luontaisesta molekyylitason
plastisuudesta [ks. Turing]. Pitkäkestoinen muisti, so. synapsien lisääminen, vaatii tiettyjen proteiinien valmistusta [eli geenien aktiviteettia, ks. Crick ja Watson; Monod ja Jacob; Berg ja
Gurdon]. Vuonna 1982 Stanley Prusiner (s. 1942, lääketieteen Nobel 1997) löysi prioniproteiinit (engl. proteinaceous infectious particles), ja Kandel työtovereineen liitti ne pitkäkestoiseen
muistiin (A neuronal isoform of the Aplysia CPEB has prion-like properties, 2003452 ).
• Kemikaalien merkitystä pitkäkestoisessa muistissa oli käsitellyt Louis B. Flexner (19021996) ym. artikkelissa Memory in mice as affected by intracerebral puromycin (1963453 ).
• Termi pitkäaikaispotentiaatio (kestokorostuminen, engl. long-term potentiation, LTP) otettiin käyttöön Terje Lømon (s. 1935) vuoden 1966 tutkimusten jälkeen. Kyse oli Hebbin
säännön [ks. Turing] selittämisestä: käytetyistä synapseista tulee ajan mittaan tehokkaampia.
• Konorski ja Lettvin [molemmista, ks. Turing] vitsailivat 1960-luvun lopulla ’isoäitineuroneista’ (Lettvinin termi). Käsitteet muodostuvat kuitenkin Hebbin postuloimien neuroniyhdistelmien avulla.
• Prionit liitetään tavallisesti tauteihin. Niiden saastuttaessa normaaleja proteiineja syntyy
ihmisen Creutzfeld-Jacobin tauti (ihmisellä), lehmän BSE ja lampaan scrapie. Nukkumisen
(ks. alla) estävä [ja tappava, ks. Nietzsche] fataali familiaalinen insomnia (FFI) on myös
prionitauti.
• Oppimisen vaikutus aivojen rakenteeseen osoitettiin mm. Thomas Ebertin ym. artikkelissa
Increased cortical representation of the fingers of the left hand in string players (1995454 ).
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Lyhytkestoisen muistin tutkimuksen Kandel aloitti artikkelilla Functioning of identified neurons
and synapses in abdominal ganglion of Aplysia in absence of protein synthesis (1971455 ). Jatkotutkimuksia tekivät mm. Carlsson ja Greengard; jälkimmäisen kanssa Kandelilla on yhteisiäkin
artikkeleita [Carlsonista ja dopamiinista, ks. Posner]. Havaittiin että lyhytkestoisen muistin tapauksessa proteiinit luovat — synapsien sijaan — synapseissa vaikuttavia välittäjäkemikaaleja
[ks. Loewi].
• Lyhytkestoisen muistin kemian taustalta löytyi etenkin Earl Sutherlandin (1915-1974) ja
Edwin G. Krebsin (1918-2009) töitä 1960-luvulta.
Graham J. Hitchin kanssa kirjoitettussa artikkelissa Working memory (1974456 ) Alan D. Baddeley (s. 1934) korvasi lyhytkestoisen muistin erillisistä komponenteista koostuvalla työmuistilla.
Siinä tarkkaavaisuus [ks. Posner] kohdistuu valikoituneisiin aistihavaintoihin ja pitkäkestoisen
muistin osiin. Baddeley ehdotti, että työmuistin tehokkuus ja laajuus vaikuttavat puheeseen ja
sen ymmärtämiseen; silloin sen evoluutio on voinut olla osatekijä myös kielikyvyn synnyssä [ks.
Maynard Smith; Jackendoff ja Pinker]. Työmuisti voi vaikuttaa yleisemminkin älykkyyteen [ks.
Gould]; sen rajoja ja luonnetta — ja jopa olemassaoloa — tutkitaan yhä.
• Baddeleyn työmuistiin kuuluvat (1) fonologinen silmukka, (2) visuospatiaalinen tila ja (3)
episodipuskuri, ja niitä hallitsee oma prosessinsa (engl. central executive). Esim. fonologisessa silmukassa voidaan mm. pitää jotain muistettavaa asiaa, esim. puhelinnumeroa,
tallessa muutaman sekunnin ajan.
• Artikkelissa The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration of mental
storage capacity (2001457 ) Nelson Cowan (s. 1951) määritteli neljä lyhytkestoisen muistin
’chunkia’ [vrt. Shannon ja Wiener].
– Cowan kuuluu tutkijoihin, joiden mukaan lyhytkestoinen muisti voidaan korvata sopivalla tavalla aktivoidulla pitkäkestoisella muistilla (aLTM). Tässä on kuitenkin nähty
ongelmia (esim. ’the problem of two’).
• Ihminen kykenee hyödyntämään ympäristöä työmuistin rajojen kiertämiseen [ks. Simon ja
Arrow; Renfrew ja Knight; Dennett ja Millikan].
Pitkäkestoista muistia tutkittiin mm. sanahakuihin kuluvan ajan mittauksilla. Richard C. Oldfield ja A. Wingfield osoittivat, että mitä yleisemmin sana on käytössä, sen nopeammin se myös
löytyy muistista (Response latencies in naming objects, 1965458 ). Muistihakuihin liittyy myös virittäminen [engl. priming, ks. Piaget]. Esim. äskettäin käytetty sana löytyy uudestaan nopeammin (identity priming), samoin kuin sana johon jollain tapaa liittyviä sanoja on käytetty (neighbor priming). Jälkimmäiseen liittyy ’etenevä aktiviteetti’ [ks. Minsky ja Pearl]. Osittain tähän
liittyen Robert B. Zajonc (1923-2008) korosti toiston merkitystä etenkin preferenssien synnylle
(Attitudinal effects of mere exposure, 1968459 ).
• John Barghin (s. 1955) ’löydökset’ nk. ’sosiaalisesta virittymisestä’ paljastivat tutkimusten
toistettavuuden ongelman [ks. Sanderson]. Laajemminkin subliminaalinen vaikuttaminen
on epäilyksenalaista [ks. Schumpeter ja Hayek; Dunbar ja Miller].
• Moderni käsitys leksikosta (morfo)syntaktisten skeemojen tyyssijana tarkoittaa, että myös
syntaktinen virittäminen on identiteettiviritystä [ks. Jackendoff ja Pinker].
• Vuonna 1956 Zajonc oli esittänyt, että paine [lievä stressi, ks. Loewi] tuottaa sosiaalista
fasilitaatiota [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; Lewin ja Heider] asiansa osaavan ihmisen tapauksessa, muuten tapahtuu sosiaalista ehkäistymistä. Myöhemmin positiivisesta stressistä
on puhunut esim. Firdaus S. Dhabhar.
• Zajonc erotti affektiota muusta kognitiosta myös artikkelissa Feeling and thinking: preferences need no inferences (1980460 ).
455 Journal

of Neurophysiology, 34, 939-953, 1971
G.A. Bower (toim.), Recent Advances in Learning and Motivation, 1974
457 Behavioral and Brain Sciences, 24, 87-114, 2001
458 Quarterly Journal of Experimental Psychology, 17, 273-281, 1965
459 Journal of Personality and Social Psychology, 9, 1-27, 1968
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John O’Keefe (s. 1939) tutki 1970-luvulla hippokampuksen paikkasolujen (engl. place cells) tuottamia eksplisiittisen muistin karttoja [ks. Turing; Lorenz ja Tinbergen; Leslie ja Baron-Cohen];
hänelle myönnettiin lääketieteen Nobel 2014. Geeniteknologian [ks. Berg ja Gurdon] kehityksellä
oli tärkeä merkitys, kun Kandel jatkoi näitä tutkimuksia 1990-luvulla. Vuonna 2005 May-Britt
Moser (s. 1963) ja Edward Moser (s. 1962) löysivät paikkatietoon liittyvät hilasolut; he jakoivat em. palkinnon O’Keefen kanssa (Microstructure of a spatial map in the entorhinal cortex,
2005461 ). On olemassa myös päänsuuntasoluja ja rajasoluja.
• O’Keefen varhainen artikkeli oli Jonathan O. Dostrovskyn kanssa kirjoitettu The hippocampus as a spatial map: Preliminary evidence from unit activity in the freely-moving rat
(1971462 ).
Artikkelissa Episodic and semantic memory (1972463 ) Tulving teki jakoa semanttiseen eli merkitysmuistiin, joka liittyy tosiasioihin, ja episodiseen eli tapahtumamuistiin, joka liittyy omiin
kokemuksiin. Signaaliteoreettisesti [ks. Shannon ja Wiener] muistia on pidetty informaation välittämisenä menneisyydestä tulevaisuuteen, ja artikkelissa Memory and consciousness (1985464 )
Tulving korosti muistin auttavan selviytymään nyt ja tulevaisuudessa [ks. Cajal ja Sherrington].
Myös Daniel L. Schacter (s. 1952) työtovereineen korostaa ennakoinnin tärkeyttä (The prospective
brain: Remembering the past to imagine the future, 2007465 ).
• Proseduraalisesta/motorisesta taitomuistista oli jo havaintoja [ks. Cajal ja Sherrington] ja
filosofisia pohdintoja [ks. Wittgenstein]. John R. Anderson (s. 1947) mallinsi, miten se voi
kehittyä deklaratiivisesta/eksplisiittisestä tiedostetusta muistista (Language, memory, and
thought, 1976). Hän on laajemminkin tutkinut oppimista (ks. alla) bayesilaisella teorialla
[ks. Minsky ja Pearl; Damasio].
• Muistiin (ja tietoon) liittyvä terminologia on hieman sekavaa [ks. Cajal ja Sherrington].
Em. artikkelissa Tulving liitti muistin myös tietoisuuteen [ks. Descartes; James; Nietzsche; Frege].
Perustason (1) aisteihin liittyvää tietoisuutta täydensivät järjestyksessä (2) proseduraalinen, (3)
semanttinen ja (4) episodisen muisti. Viimeisen mahdollistama minuus on tärkeä ainakin ihmisen
tietoisuudelle [ks. Dennett ja Millikan].
Vaikka muistin hyödyt ovat kiistattomia, episodiseen muistiin liittyy myös epäluotettavuutta ja
muokattavuutta [ks. Cajal ja Sherrington; Freud]. Tulvingin koodaamisen spesifisyyden periaatteen mukaan tapa jolla muistijälki syntyy määrää minkälaiset muistivihjeet (konteksti) saavat
sen muistumaan myöhemmin mieleen. Muistivihje määrää osaltaan myös minkälaisena muistijälki aktivoituu. Schacter on listannut seitsemän muistin ’syntiä’ (The Seven Sins of Memory,
2001). Nämä muistin ominaisuudet mahdollistavat myös itsepetoksen [ks. Aristoteles; Francis
Bacon; Merton; Trivers]. Osittain unohtamisessa ja muistin rekonstruktiivisuudessa on kyse aivojen rajallisten resurssien optimaalisesta käytöstä.
• Richard Semon (1859-1918) oli spekuloinut muistivihjeen merkityksestä muistamisprosessissa (Die Mnemischen Empfindungen, 1909).
• Roger Brown ja James Kulik määrittelivät salamavalomuistin (Flashbulb memories, 1977466 )
eli valokuvamuistilta tuntuvan autobiografisen muiston jostain tunnerikkaasta tapahtumasta. Myöhemmin osoitettiin, että nämä muistot muuttuivat radikaalistikin vuosien saatossa.
– Häiritsevän hyvä muisti eli hyperthymesia (engl. myös Highly Superior Autobiographical Memory, HSAM) on erittäin harvinainen neurologinen tila.
– Kun historiantutkija käyttää ihmisten muistoja lähteenään ja perustelee tämän sillä
että ”tietoinen, pinnallinen muisti pyrkii järjen vaikutuksesta muokkaamaan muistoja

461 Nature,

436, 801-806, 2005
Research, 34, 171-175, 1971
463 teoksessa Tulving ja Donaldson (toim.), Organization of memory, 1972
464 Canadian Psychologist, 26, 1-12, 1985
465 Nature Reviews Neuroscience, 8, 657-661, 2007
466 Cognition, 5, 73–99, 1977
462 Brain
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käsiteltävään ja hyväksyttävään muotoon, kun taas syvän tason muisti pyrkii alitajunnan kautta palauttamaan muiston mieleen sellaisena, kuin se tapahtumahetkellä
oli”, hän on tieteellisesti hakoteillä [ks. Carr].

• Loftus [ks. Minsky ja Pearl] ja Kathrine Ketcham tutkivat ’tukahdutetun’ muistin käsitteen
ongelmallisuutta (The Myth of Repressed Memory: False Memories and Allegations of
Sexual Abuse, 1994). Ilmiöön liittyy joskus moraalinen paniikki [ks. Hart ja Goffman].
– Suomessa oikeuspsykologi Julia Korkman (s. 1977) on tutkinut muistin ongelmia
(Muistin varassa, 2022).
Pitkäkestoisen muistin konsolidaatio [ks. Cajal ja Sherrington] voi tapahtua eri tavoin. Tehokkainta on elaboratiivinen semanttinen koodaus, jossa uutta tietoa yhdistetään vanhaan [ks. Zenon ja Khrysippos; Piaget]. Lyhytkestoinen muisti ei vain muutu pitkäkestoiseksi, vaan muistia
prosessoidaan sen merkittävyyttä alitajuisesti analysoimalla. Tiedonjyvänen ei jää atomaariseksi
tiedoksi, vaan integroituu enemmän tai vähemmän ’holistiseksi’ mielen sisällöksi. Näin ymmärtäminen [syväsuuntautunut oppiminen, ks. Platon] tapahtuu pitkäkestoisessa muistissa, tietoisuuden ulottumattomissa [ks. Dennett ja Millikan].
• James Nairne (s. 1954) työtovereineen osoitti, että eloonjäämisen kannalta relevantti tieto
jää kaikkein herkemmin muistiin (Adaptive memory: Survival processing enhances retention,
2007467 ).
• Osa pitkäkestoisesta muistista luo yleistietokantaa, jossa yksittäiset muistot eivät enää ole
erotettavissa.
Muistiin liittyvää prosessointia tapahtuu nukuttaessa [ks. Piaget]; 1970-luvun alussa asiaan palasi
mm. Jonathan Winson (1923-2008). Uni oli jo jaettu kahteen yön aikana vuorottelevaan tyyppiin,
vilke- eli REM-uneen ja perus- eli NREM-uneen [ks. Penfield ja Sperry]. Vilkejaksot pitenevät yön
aikana, ja pisin jakso on juuri ennen heräämistä, aikana, jolloin ruumiin lämpötila on alkanut
nousta aamuyön minimistä [ks. Darwin]. Muistin konsolidaatio tapahtunee perusunen aikana.
Matthew A. Wilson ja P. Bruce L. McNaughton osoittivat (em. paikkasolujen avulla), että unen
aikana rotat toistivat (pikakelauksella) päivän aikaisia liikkeitään (Reactivation of hippocampal
ensemble memories during sleep, 1994468 ). Ilmiö on löydetty ihmiseltäkin. Matthew P. Walkerin
(s. 1972/3) mukaan unen aikana aivot prosessoivat myös motorisia harjoituksia tavalla, joka
parantaa suorituskykyä [ks. Simon ja Arrow]. Vastaavasti Ap Dijksterhuis (s. 1968) on tutkinut,
miten ongelmia työstetään unen aikana [ks. Poincaré]. Hän on käyttänyt ’yön yli nukkumiseen’
[ks. myös Nietzsche] liittyvästä kognitiosta termiä Systeemi 3 [vrt. Kahneman ja Thaler]. Tämä
kaikki selittää myös lasten aikuisia voimakkaamman unen tarpeen.
• Vuonna 2013 Maiken Nedergaard (s. 1957) löysi aivoja unen aikana puhdistavan ns. glymfaattisen järjestelmän [vrt. Charles Bell], joka perustuu glia-soluihin [ks. Loewi; Hodgkin
ja Huxley].
– Vesa Kiviniemin tutkimusryhmä osoitti, että Alzheimerin tautiin [ks. Cajal ja Sherrington] liittyy glymfaattista järjestelmää ajavien valtimopulsaatioiden heikentyminen. Toisaalta epilepsiaan voi liittyä pulsaation liiallinen voimakkuus. Myös veriaivoeste [ks. James; Berg ja Gurdon] liittyy asiaan.
• Vilkeunen aikana aivojen stressihormonin, noradrenaliinin [ks. Loewi], tasot ovat matalimmillaan.
• Tärkeä artikkeli unen merkityksestä oli myös A. Karni ym., Dependence on REM sleep of
overnight improvement of a perceptual skill (1994469 ).
• Harjoittelulla tietoisen kontrollin alla olevat motoriset suoritteet muutetaan alitajuisiksi,
ja nukkuminen tukee tätä.

467 Journal
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Vilkeuni, joka tavataan vain linnuilla ja nisäkkäillä, syntyi n. 200 miljoonaa vuotta sitten, ja
perusuni on sitäkin vanhempi ilmiö. Näin aivojen ylläpitoprosessit edeltävät (ainakin korkeampaa) tietoisuutta. Vaikka po. prosessointi ei ole sattumanvaraista, mitä vaikutelmia — so. unia
[ks. Aristoteles; Cicero; Freud] — siitä ’nukkuvalle tietoisuudelle’ välittyy, on selvästi eri asia. J.
Allan Hobson (1933-2021) ja Robert W. McCarley (1937–2017) selittivät unia aivojen pyrkimyksenä ymmärtää näistä ylläpitoprosesseista vuotavia hajasignaaleja (The brain as a dream state
generator: An activation-synthesis hypothesis of the dream process, 1977470 ). Tässä yhteydessä
Hobson on käsitellyt myös prototietoisuutta [vrt. Damasio].
• Unia nähdään ainakin silmiä liikuttavan vilkeunen aikana.
• Vuonna 1959 Michel Jouvet (1925-2017) osoitti, että kissat näkivät unia oman elämäntyylinsä ongelmista: miten saalistaa ja suojautua uhkilta. Mm. Antti Revonsuo (s 1963) on
osoittanut uhkien käsittelyn olevan tärkeää ihmisten unissa.
• 1970-luvun alussa alkoi myös selkounien (engl. lucid dream) vakava tutkimus; selkounissa
ihminen tietää näkevänsä unta, ja voi jopa vaikuttaa unen sisältöön [ks. Simon ja Arrow].
Ihmisaivot vaativat noin 8 tunnin yöunen ja univaje tuottaa terveysongelmia. Unihäiriöistä johtuvan unettomuuden lisäksi yöunesta myös tingitään tavalla, joka on saanut WHO:n määrittelemään univajeen epidemiaksi. Toisaalta esim. traumanjälkeinen stressihäiriö [PTSD, ks. Freud]
voi johtua siitä, että vilkeuni ei käsittele muistoja kunnolla, ja tähän liittyy korkea noradrenaliinitaso. Vireystyyppi eli kronotyyppi määrittää unirytmin; puhutaan aamu-, päivä- ja iltavirkuista.
• Univajeen tuottama stressi voi luoda kroonista tulehdusta [ks. Metšnikov ja Ehrlich]. Tämä
voi johtaa esim. ADHD:hen [ks. Posner], Alzheimerin tautiin, sydänsairauksiin, tyypin 2
diabetekseen ja syöpään [ks. Berg ja Gurdon]. Myös alttius onnettomuuksille kasvaa.
• Esim. unissakävely tai unihalvaus [ks. myös Damasio] ovat esimerkkejä (tavallisesti) vaarattomista unihäiriöistä. Narkolepsia on vaikea sairaus, mutta ei tappava kuten em. FFI.
• Länsimaissa vaikuttaa neandertalinihmiseltä peritty iltavirkkuisuutta suosiva geeni [ks.
Wilson].

10.43

Michael I. Posner 1936 -

Psykologi, joka yhdisteli kognitiivista psykologiaa [ks. Simon ja Arrow] aivoja [ks. Penfield ja
Sperry] tutkivaan neurotieteeseen [ks. Damasio]; puhutaan kognitiivisesta neurotieteestä [ks. Sellars]. Posner on tutkinut etenkin tarkkaavaisuutta [ks. James; Piaget] ja sen kehitystä ja ongelmia
[jaetusta tarkkaavaisuudesta, ks. Leslie ja Baron-Cohen].
Kognitiivinen neurotiede sai tukea aivojen kuvantamistekniikoiden (TT, PET, (f)MRI) kehityksestä, vaikka myös perinteinen EEG [ks. Hodgkin ja Huxley] oli yhä tärkeä. Magneettienkefalografia (MEG) on EEG:n paranneltu versio.
• 1970-luvulla kehitetty röntgensäteiden matemaattiseen inversioon [ks. Röntgen] perustuva tietokonetomografia (TT, engl. computed tomography, CT) paljasti aivojen fysiologiset
muutokset. Allan M. Cormack (1924-1998) ja Godfrey N. Hounsfield (1919-2004) jakoivat
aiheesta vuoden 1979 lääketieteen Nobelin palkinnon. Myös hemodynamiikkaan perustuva
magneettikuvaus (magnetic resonance imaging, MRI) tuottaa rakenteellista tietoa [ks. Rabi
ja Purcell]. Vuoden 2003 Nobel liittyy tähän. Uudemmat positroniemissiotomografia (positron emission tomography, PET) ja toiminnallinen magneettikuvaus (functional magnetic
resonance imaging, fMRI) ovat mahdollistaneet aivotoiminnan reaaliaikaisen seuraamisen.
– MRI-laitteilla voidaan kartoittaa myös aksoneiden kulkua niissä tapahtuvan veden
diffuusion avulla. Tämä tarjoaa aivojen rakenteellisesta konnektiviteetista kertovia
diffuusiotensorikuvia (DTI).

470 The
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Aluksi Posner tutki kognition reaktioaikoja [ks. Helmholtz; Shannon ja Wiener], jotka kertoivat
informaation käsittelyn raskaudesta (Chronometric Explorations of Mind, 1976). Myöhemmin
mukaan tuli aivokuvantaminen; esim. teos Images of Mind (1994) syntyi yhdessä Marcus E.
Raichlen (s. 1937) kanssa. Posnerin työt vaikuttivat siihen, että tiedostamaton aivotoiminta ymmärrettiin rinnakkaisena prosessina, eikä sarjallisena tietoisen [ks. Dennett ja Millikan] ajattelun
tavoin. Esim. luettaessa kirjaimet luovat sekä visuaalisia, foneettisia että semanttisia koodeja.
• Artikkelissa Contingent Negative Variation: An electric sign of sensori-motor association
and expectancy in the human brain (1964471 ) Walter [joka tutki myös robotteja, ks. Simon
ja Arrow] teki ensimmäiset merkittävät havainnot aivojen tapahtumasidonnaisista herätepotentiaaleista (engl. event-related potential, ERP). Niitä paikannetaan aivojen EEGkäyristä summaamalla (kohinan vähentämiseksi) yhteen useasti toistettuja herätetestejä.
– Walterin löytämä CNV ennakoi toimintaa, ja muistuttaa siten samoihin aikoihin löydettyä valmiuspotentiaalia (engl./saks. Bereitschaftspotential). Jälkimmäinen on liitetty myös vapaaseen tahtoon [ks. Dennett ja Millikan].
– Myöhemmin löydetyistä ERP:istä kaksi, N400 ja P600, on liitetty AI-tutkimuksen
backpropagation-algoritmiin [ks. Minsky ja Pearl]. Ne ovat kieleen liittyviä virhesignaaleja.
Posnerin mukaan tarkkaavaisuus edellyttää että tietää milloin tarkkaavaisuutta tarvitaan (engl.
alerting), mihin tarkkaavaisuus suunnataan (orienting) ja minkälaista tarkkaavaisuutta tarvitaan
(executive attention). Vähemmän tärkeiden häiriöiden vaikutusta voidaan estää (engl. inhibition
of return). Ulkoisen herätteen lisäksi tarkkaavaisuus voi syntyä myös sisäisesti, mikä näkyy aivotoiminnan tasolla. Sisäinen tarkkaavaisuuden ohjaus kehittyy vauvoilla hitaammin kuin ulkoiseen
signaaliin reagoiminen.
• Tarkkaavaisuus voi olla osittain alitajuista [ks. Penfield ja Sperry; Hubel ja Wiesel].
• Tarkkaavaisuuteen liittyy sekä vaaraa indikoivan signaalin tuottama säikähdys että jotain
muuta uutta indikoivan signaalin tuottama orientaatio [ks. Piaget].
• Vauvojen kognitiivisten kykyjen tutkimus oli saanut uuden työkalun Robert L. Fantzin
(1925–1981) kehittämästä katseen suuntauksen (engl. preferential looking) paradigmasta;
esim. Visual experience in infants: Decreased attention to familiar patterns relative to novel
ones (1964472 ).
– Vauvoilla on enemmän kykyjä kuin oli epäilty [ks. Piaget; Quine]
ADHD (engl. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö. Lievässä muodossaan se voi olla seurausta pelkästä univajeesta [ks. Kandel ja Tulving]. Pahimmillaan ADHD johtaa vakavasti epäsosiaaliseen käytökseen [ks. Daly ja Wilson]. ADHD:n
taustalla voi olla esim. aivojen energiavaje, so. verenkierron ongelmat. Myös dopamiinin [ks. Penfield ja Sperry] puutos voi olla tekijä. Posner on tutkinut aihetta yhdessä James M. Swansonin
kanssa; esim. Activating tasks for the study of visual-spatial attention in ADHD children: A
cognitive anatomic approach (1991473 ).
• Carlsson [ks. Kandel ja Tulving] osoitti dopamiinin olevan hermosignaalien välittäjäaineen
[ks. Loewi]. Se liitettiin mm. Parkinsonin tautiin [ks. Charles Bell] ja skitsofreniaan [ks.
Bentham; Freud]. Myöhemmin on löydetty useita ’dopaminergisiä pääratoja’, jotka liittävät
dopamiinin erilaisiin funktioihin.
– Dopamiinin vähentäminen koe-eläinten aivoissa tuotti Parkinsonin taudin kaltaisia oireita, ja sen lisääminen ko. taudista kärsivien ihmisten aivoihin vähensi oireita. Dopamiinin liiallinen määrä tuotti skitsofrenian kaltaisia oireita. Yksi skitsofrenian periytyvyyttä selittävä tekijä voisi olla aivojen liiallinen dopamiinireseptoreiden lukumäärä;
tämä vaikuttaisi aivojen varhaiseen kehitykseen ja vaikeuttaisi hoitoa.
471 Nature,
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∗ Vuonna 1968 William S. Knowles (1917-2012, lääketieteen Nobel 2001) syntetisoi
[ks. Carothers ja Woodward] L-dopa nimistä lääkettä, jonka käyttöä Oliver W.
Sacks (1933-2015) kuvasi teoksessa Awakenings (1973). Toimiakseen lääkkeen tuli
olla optisesti vasenkätistä [ks. Pasteur ja Koch]. Modernin synteettisen lääkevalmistuksen katsotaan alkaneen tästä.
– Parkinsonin tautia hoidetaan nykyään mm. syväaivostimulaatiolla (engl. deep brain
stimulation, DBS), jota käytetään myös eräiden muiden aivoperäisten sairauksien
kanssa.
• Samoilla välittäjäaineilla on usein kiusallisen monenlaisia funktioita [ks. Nesse].
Tarkkaavaisuuden kohdistaminen johonkin vaimentaa kilpailevia lähteitä [ks. James]. Neisser [ks.
Simon ja Arrow] esitteli tämän osoittavan ’tarkkaamattomuussokeuden’ [ks. myös Hubel ja Wiesel] artikkelissa The control of information pickup in selective looking (1979474 ). Näin tietoinen
ajattelu ei suosi multitaskaamista; tähän liittyy ’psychological refractory period’. Esim. opiskelussa multimodaalisuuden [ks. Dewey; Daniel Bell] ylikorostus voi rasittaa työmuistia [ks. Kandel
ja Tulving]. Osittain tämän takia tiedostamattomalla ajattelulla on tärkeä merkitys luovuudessa.
• Arien Mack ja Irvin Rock (1922–1995) nimesivät Neisserin havainnon (esim. Inattentional Blindness, 1998). Neisserin alkuperäisessä kokeessa koripallokentälle tuli sateenvarjoa
kantava nainen; myöhempi koe gorilla oli vielä oudompi.
• Tarkkaavaisuuden rajallisuuden lisäksi on puhuttu myös tahdonvoiman rajallisuudesta [ks.
Symons ja Buss].
Oikeantasoinen tavoitteenasettelu [ks. Lewin ja Heider] ja ’juuri sopivan’ –ärsyke ovat tärkeitä
opiskelulle, uteliaisuudelle ja esim. luovuudelle, mikä sopii hyvin bayesilaiseen teoriaan [ks. Damasio]. (1) Oli tiedossa [ks. Mill; Dewey], että opiskelu onnistuu parhaiten kun vaikeusaste kasvaa
vähitellen (engl. ’spiraling complexity). Tähän viitaten Janet Metcalfe on puhunut lähioppimisen vyöhykkeestä (engl. Region of Proximal Learning). (2) Vastaavasti sekä liian yksinkertaiset
että liian vaikeat asiat eivät herätä uteliaisuutta [ks. Hobbes; Dewey; Maslow; Tooby ja Cosmides; Dennett ja Millikan]. Loewenstein [ks. Kahneman ja Thaler] on yksi harvoista uteliaisuuden
tutkijoista (The psychology of curiosity: A review and reinterpretation, 1994475 ). (3) Luovuuteen [ks. Maslow; Minsky ja Pearl; Wolf ja Florida] liittyvä Mihály Csikszentmihályin (s. 1934)
flow –käsite kuvaa uppoutumista sopivasti palkitsevaan työhön. Oppiminen ja luovuus ovat myös
sosiaalipsykologisia käsitteitä (ks. alla).
• Lähestulkoon kaikki eläimet tutkivat omaa ympäristöään. Etenkin ihmisellä episteemiset
tunteet, esim. uteliaisuus ja innostus, ovat tärkeitä. Uuden tiedon yllätyksellisyyteen liittyy
esim. hilpeyttä [ks. Dennett ja Millikan]. Opiskelussa hyödyllinen aktiivisuus liittyy käsitteiden ymmärtämiseen tarpeeksi ’syvällisesti’, so. aikaisempaan tietoon integroitumiseen
omakohtaisella ajattelulla [ks. Kandel ja Tulving].
• Esim. Harry Fowler, joka toimitti teoksen Curiosity and Exploratory Behaviour (1965), piti
uteliaisuutta sisäisenä tarpeena jolla välttää tylsistymistä. Vaihtoehtoisesti voitiin viitata
ulkoisiin ärsykkeisiin [ks. Beardsley].
• Celeste Kidd työtovereineen vahvisti ’juuri sopivan’ ärsykkeen merkityksen myös vauvojen tarkkaavaisuudelle (The Goldilocks effect: Human infants allocate attention to visual
sequences that are neither too simple nor too complex, 2012476 ).
Stanislas Dehaene (s. 1965) on määritellyt neljä oppimisen pilaria: (1) tarkkaavaisuus, (2) aktiivinen uteliaisuus, (3) korjaava palaute ja (4) konsolidaatio [ks. Kandel ja Tulving]. Hän käsittelee
asiaa esim. teoksessa How We Learn (2020). Koska oppilaiden välillä on eroja oppimisen helppoudessa ja motivaatiossa, myös erilaisilla pedagogisilla interventioilla on merkitystä. Etenkin
varhaiskasvatuksessa [ks. Comenius; Kant] on muunkinlaisia kuin akateemisia haasteita [ks. Leslie ja Baron-Cohen; koulutuksesta, ks. myös Wolf ja Florida]. Korkeakoulupedagogiikkakin (engl.
teaching and learning in higher education) on oma alansa.
474 teoksessa

A. D. Pick (toim.), Perception and its Development: A Tribute to Eleanor J. Gibson, 1979
Bulletin, 116, 75-98, 1994
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• Esim. Richard E. Grandyn (s. 1942) mukaan opettajien on voitava määritellä oppilaiden
virheellisiä käsityksiä sellaisiksi (Constructivisms and objectivity: Disentangling metaphysics from pedagogy, 1997477 ). Carol S. Dweckin (s. 1946) ’kasvun asenne’ (engl. growth
mindset) vaatii samaa (Mindset, 2006), kuten myös tahdonvoimaa korostanut Baumeister
[ks. Symons ja Buss]. Sitoutuminen työhön auttaa oman potentiaalin saavuttamisessa sekä
koulussa että elämässä [ks. Gould].
– Sinnikkyyden lisäksi on korostettu pystyvyysuskomuksia ja ’akateemista kimmoisuutta’, so. joustavuutta vaikeuksia kohdatessa.
• Toistuva (engl. distributed practice, spaced repetition) mieleenpalauttaminen (retrieval
practice) on tehokas tapa saada oppi pysymään pitkäkestoisessa muistissa. Esim. tentti
ei ole pelkkä arviointitapa, ja opettelukorttien (engl. flashcard) avulla voi syventää lukemisen ymmärtämistä. Etenkin Henry L. Roediger III (s. 1947) on tutkinut asiaa. Nykyään
puhutaan myös pelien käytöstä jatkuvan palautteen tuottajina. On tärkeää, että vaikka peli
sopeutuisi oppijan tasoon (eli olisi sopivasti vaikea), tämä olisi läpinäkyvää eli ei piilottelisi
oppijan heikkoja kohtia.
– Oppilaalle hyödyllistä on siis formatiivinen, oppimista tukeva arviointi. Summatiivisella arvioinnilla tavoitellaan toisella tapaa tärkeää tietoa: asetettujen tavoitteiden
saavuttamista.
• Hal Pashler korostaa opiskelun tuottavan paremman tuloksen kun em. toisto jakautuu
pidemmälle aikavälille. Mitä kauemmin tiedon pitää pysyä muistissa, sitä pitempi pitäisi
myös opiskeluvaiheen olla. Toistojen aikaväliä kasvatetaan ajan myötä.
– Saman oppiaineen peräkkäisiä opintojaksoja kannattaisi sitoa — jollain logiikalla —
yhteen nykyistä paremmin?
– Pashler on krisoinut käsityksiä erilaisista oppimistyyleistä (ks. alla).
• Oppimisen helppous ja motivaatio eivät ole toistaan riippumattomia tekijöitä. Myönteisten
asenteiden luominen ei välttämättä realisoidu paremmaksi oppimiseksi, vaan usein juuri
parempi osaaminen luo myönteisiä asenteita. Oppilaiden erilaisuus on syytä huomioida.
– Odotusarvoteorian mukaan oppiminen tulee nähdä sekä hyödyllisenä että mahdollisena. Tällainen yhdistelmä nostaa sisäistä motivaatiota.
– Oppilaiden erilaisuus ei välttämättä tarkoita erilaisia oppimistyylejä (engl. intellectual
style), joista spekuloi mm. Samuel J. Messick (s. 1931) 1980-luvulla.
• Varhaiskasvatuksen taloudellista merkitystä on tutkinut James J. Heckman (s. 1944);
esim. artikkeli Flávio Cunha et al., Interpreting the evidence on life cycle skill formation
(2006478 ).
– Heckman ja Daniel L. McFadden (s. 1937) jakoivat vuonna 2000 taloustieteen Nobelin
työmarkkinoiden tutkimuksesta.
Opettajan merkitystä oli vähätelty jo kasvatustieteellisessä konstruktivismissa [ks. Rousseau;
Piaget]. Opettaminen nähtiin jopa väkivaltana [ks. Habermas]. Tässä progressivismissa oppiminen on itseohjautuvaa [ks. Kolmogorov ja Chaitin] ja asioiden ymmärtämisen sijaan kehitetään
oppimisen valmiuksia [googlifikaatio, ks. Torvalds]. Tähän heutagogiaan liitetään aktivoiva opetus sekä tutkiva (engl. exploratory/discovery/inquiry-based) että itsenäinen (self-directed/selfdetermined) oppiminen. Jopa maker-kulttuurin muuten lupaava teknistieteellinen käsillä tekeminen nojaa progressivismiin. Richard E. Mayer (s. 1947) kritisoi tilannetta artikkelissa Should
there be a three-strikes rule against pure discovery learning? (2004479 ). Jos luovuus on ideoiden
yhdistelyä, nämä eivät voi olla vain potentiaalisia. Gabriel Heller Sahlgren selittää progressivismilla koulutuksen tason laskua [ks. Wolf ja Florida]. Kun koulu ei opeta, tilannetta paikkaava
perheiden tuki lisää sosioekonomisten tekijöiden merkitystä oppimistuloksissa [ks. Gould].
• Uusiin teorioihin liittyy esim. oletus, että toistensa opettaminen auttaisi lapsia muistamaan
lähes kaiken (90% learning retention rate). Samaisen oppimispyramidin mukaan luennot ja
lukeminen ovat hyödyttömiä.
477 Science

& Education, 6, 43–53, 1997
Eric A. Hanushek & Finis Welch (toim.), Handbook of the Economics of Education, Volume 1, 2006
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• Mayerin mukaan parhaat tulokset saadaan käyttämällä ”methods of instructions that involve cognitive activity rather than behavioral activity, instructional guidance rather than
pure discovery, and curricular focus rather than unstructured exploration”.
Dialogilla on pitkä historia filosofiassa [ks. Sokrates; Platon; Aristoteles; Mandeville; Bahtin ja
Jacobson; Russell; Sellars; Rawls; Sperber ja Boyer]. Rupert Wegerif (s. 1951) on kehittänyt dialogista koulutuksen teoriaa, jossa opettajalla on merkitystä (Dialogic, 2013). Esim. flippauksessa
(engl. flipped learning) materiaaliin etukäteen tutustuminen mahdollistaa aktiivisen keskustelun
luennoilla. Toisaalta massoittuvissa yliopistoissa kehittyneen yliopistopedagogiikan [ks. Piaget]
on pelätty tekevän yliopistoista kouluja [ks. Wolf ja Florida].
• Flippaus auttaa myös työelämän palavereissa: osanottajat täyttävät pilvessä olevaa agendaa/pöytäkirjaa etukäteen omalta kannaltaan, ja näin syntyvää pohjaa (johon kaikki tutustuvat etukäteen) täydennetään ja korjataan keskustelun pohjalta.
• Ference Marton (s. 1939) ja Roger Säljö (s. 1948) erottivat syväsuuntautuneen ja pintasuuntautuneen opiskelun (On qualitative differences in learning I-II, 1976480 ). Edellinen luo
ymmärryksessä eli hahmottaa merkityksiä [ks. Kandel ja Tulving], jälkimmäinen perustuu
ulkoaopetteluun.
• Toisaalla opetusfilosofi Scheffler [ks. Kuhn] kehitti ’plurealismia’ eli pluralistista realismia.
Siegel on perinteisimmillä linjoilla [ks. Sperber ja Boyer].
Organisaatioita tutkitaan innovaatioteoreettisesti [ks. Schumpeter ja Hayek], ja Edwin A. Locke
(s. 1938) puhui em. sopivan kokoisten haasteiden merkityksestä myös niissä (Toward a theory
of task motivation and incentives, 1968481 ). Rutiinien [ks. Dawkins] kehitys voidaan liittää inkrementaaliseen luovuuteen. Luovuuden sosiaalipsykologiaa [ks. myös Milgram] ovat korostaneet
em. Csikszentmihályin lisäksi esim. Teresa M. Amabile (s. 1950). Teoksessa The Social Psychology of Creativity (1983) Amabile esittää, että tutkimukselle tärkeää sisäistä motivaatiota syntyy
omaksi koetussa tutkimusverkostossa (engl. network of enterprise). Kyse on siten myös sitoutumisesta [ks. Trivers; Kahneman ja Thaler], joka on tärkeä tekijä kaikissa organisaatioissa. Colin
M. Fisherin kanssa Amabile on erottanut rakenteellisen (engl. compositional) ja improvisoivan
luovuuden. Teoksessa Great By Choice (2011) James C. Collins ja Morten T. Hansen puolustavat
kokeilevaa empiiristä luovuutta, jolla voidaan hallita esim. radikaalin luovuuden mahdollistamia
riskejä [ks. Dewey].
• Csikszentmihályi esitteli systeemisen teoriansa artikkelissa Society, culture, and person
(1988482 ).
• Amabile [ks. myös Sperber ja Boyer] korostaa luovuuden heuristisuutta [ks. Tooby ja Cosmides].
• Jos yksilötason luovuus koostuu tekijöistä kuten älykkyys ja avoimuus [ks. Symons ja Buss],
ryhmätason luovuuteen vaikuttavat yksilöiden luovuuden lisäksi mm. heidän yhteistyötaitonsa. Yksilötason älykkyyden merkitys ei häviä ryhmätasolla [ks. Gould].
Artikkelissa A default mode of brain function (2001483 ) em. Raichle työtovereineen kehitti ajatusta tarkkaavaisuudelle vastakkaisesta oletushermoverkosta (engl. default mode network, DMN).
Tämä aivojen lepotilaverkosto on liitetty tajunnanvirtaan [ks. James] eli yksilölliseen luovuuteen vapaan assosiaation muodossa; aivot eivät koskaan lepää [ks. Hodgkin ja Huxley]. Kyse on
myös sisäisten tunnetilojen havainnoinnista ja perustavasta minuuden [ks. Dennett ja Millikan]
tunteesta [psykedeeleistä, ks. Penfield ja Sperry].
• Oletushermoverkostosta käytetään myös termiä ’task-negative network’. Vastakohta on
’task-positive network’ (TPN).

480 British
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• Timothy Wilsonin [ks. Trivers] ryhmä osoitti että ihmisille on hyvin vaikeaa olla yksin
omien ajatustensa kanssa (Just think: The challenges of the disengaged mind, 345, 75-77,
2014).
• Ongelmien alitajuista työstöä näyttäisi tapahtuvan sekä hereillä [ks. Poincaré; Maslow;
Simon ja Arrow] että unessa [ks. Kandel ja Tulving]. Edellisessä tapauksessa tätä luovuutta
tukee se että tekee jotain muuta välillä, eli hellittää tietoista ongelman prosessointia.
• Kolmas luovuutta tukeva asia on ajoittainen hauskanpito!

10.44

Alan M. Leslie 1951 - ja Simon Baron-Cohen 1958 -

Psykologeja, lasten kognitiivisen kehityksen [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; Piaget] tutkijoita.
Leslie ja Baron-Cohen ovat luoneet ’mielen teoriaa’ [ks. Berkeley], johon kuuluvat intuitiivinen
psykologia [ks. Drake] ja intentionaalisuuden [ks. Frege; Dennett ja Millikan] laajeneminen ihmisten väliseksi. Tähän liittyen Leslie on tutkinut mm. kausaalisuuden [ks. Aristoteles; Hume;
Mill] psykologiaa. Baron-Cohen on tutkinut myös mm. sukupuolten eroja. Molemmat ovat tutkineet autismikirjoa Uta Frithin (s. 1941) kanssa. Intentionaalisuus on laajennettu myös kulttuurin
tasolle.
• Kognitiivinen psykologia [ks. Simon ja Arrow] on perinteisesti erottanut kolme kykyä [ks.
Drake]: ymmärryksemme ulkopuolisesta fysikaalisesta maailmasta [ks. Sellars; Hubel ja
Wiesel], kielen [ks. Chomsky; Maynard Smith; Jackendoff ja Pinker] ja mielen teorian.
• Autismikirjo ja esim. lievempi Aspegerin oireyhtymä oli tunnettu jo pitkään, mutta ensimmäinen tieteellisempi tutkimus aiheesta oli Grunja Suharevan (engl. Grunya Sukhareva, 1891-1981) venäjänkielinen artikkeli vuodelta 1925. Lännessä tunnettiin paremmin Leo
Kannerin (1894-1981) myöhemmät työt. Myös Hans Asperger (1906-1980) sai tunnustusta postuumisti. Autismikirjon oireita ovat huono mielen teoria ja ilmeisesti siihen liittyvä
sosiaalisten tilanteiden karttaminen, sekä aistiherkkyys ja sääntöjä noudattava käyttäytyminen.
Leslie tutki kausaliteetin havainnointia mm. artikkelissa The perception of causality in infants
(1982484 ). Koska kausaalisuhteiden seuranta edesauttaa eloonjäämistä [ks. Drake], se ei vaadi
pitkällistä yleistämistä kohteena olevista ilmiöistä [vrt. Hume]. Jo 3-4 kuukauden iässä vauvat
erottavat fysikaalisen (esim. törmäyksen) ja sosiaalisen (esim. takaa-ajo) kausaation [ks. Husserl;
Lewin ja Heider]. Juuri jälkimmäinen liittyy mielen teoriaan. Koska vaikuttavia syitä on yleensä
useita [ks. Mill; Schelling ja Lewis], on hyödyllistä, jos aivot keskittyvät syyhyn jonka manipulointi on mahdollista [vrt. von Wright] tai joka yhdistyy jonkun ’syyllisyyteen’ [ks. James; Tooby
ja Cosmides]. Tilastotiede [ks. Wright, Fisher ja Haldane] alkoi tutkia kausaalisuutta [ks. Minsky
ja Pearl]. Kausaalilogiikka on ihmiselle jopa luontevaa [ks. Drake; Tooby ja Cosmides].
• Evolutiivinen kehityspsykologia oli jo käynnistynyt [ks. Becker], ja mm. William R. Charlesworth (1930-2021) oli yksi alan kehittäjistä. David F. Bjorklund ja Anthony D. Pelligrini
kirjoittivat artikkelin Child development and evolutionary psychology (2000485 ).
• Artikkelissa Force dynamics in language and cognition (1988486 ) Leonard Talmy osoitti,
miten sisäistetty ymmärrys kausaalisuudesta heijastuu kieleen [ks. Jackendoff ja Pinker].
Mielen teoria (engl. theory of mind, ToM) on toisen asteen intentionaalisuutta, kykyä ymmärtää,
että myös toiset ihmiset omaavat halujen ja uskomusten [ks. Hume] kaltaisia mielen tiloja [ks.
Berkeley; Tylor, Tarde ja Baldwin]. Sen mekanismit ovat tavallaan tapoja lukea toisten ajatuksia.
Kyse on kognitiivisesta empatiasta, joka ei (emotionaalisen empatian tapaan) vaadi maailman
kokemista samalla tavalla kuin kohde [ks. Piaget]. Heinz Wimmerin ja Josef Pernerin SallyAnne koe on perinteinen tapa tutkia mielen teoriaa (Beliefs about beliefs: Representation and
constraining function of wrong beliefs in young children’s understanding of deception (1983487 ).
484 Perception,
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• Tilanne jossa ’tiedän että sinä luulet <jonkun> uskovan <jotain>’ on kolmannen asteen
intentionaalisuutta, jne. Ihmiset yltävät keskimäärin viidennen asteen intentionaalisuuteen.
Mikään näistä ei ole yhteisestä intentionaalisuutta.
• Sally-Anne kokeessa Sally panee esineen laatikkoon ja poistuu paikalta. Tämän jälkeen Anne tulee ja siirtää esineen koriin ja poistuu paikalta. Sallyn tullessa takaisin tapahtumaa
seuranneelta lapselta kysytään, mistä Sally etsii esinettä. Useimmat kolmivuotiaat lapset
vastaavat väärin (korista), eli he luulevat kaikkien tietävän saman kuin he itsekin. Useimmat nelivuotiaat vastaavat oikein (laatikosta), koska he ymmärtävät, että ihmisillä voi olla paitsi erilaisia käsityksiä, niin myös vääriä käsityksiä maailmasta. Heille on kehittynyt
mielen teoria.
Lasten leikeissä [ks. Aristoteles; Priscianus; Montaigne; Kant; Goethe; Darwin; Piaget] Leslie
yhdisti mielen teorian kykyyn tehdä ero todellisuuden ja kuvitellun mielikuvitusmaailman välillä
(Pretense and representation: The origins of ’Theory of Mind’, 1987488 ). Stuart L. Brown uskoo
leikin kehittävän myös luovuutta (Play, 2009). Tällä on merkitystä myös taidefilosofiassa [ks.
Tooby ja Cosmides; Dutton ja Boyd].
• Greta G. Fein (1929-2004) kuvaa mielikuvitusleikkien 1970-luvulla alkanutta tutkimusta
artikkelissa Pretend play in childhood: An integrative review (1981489 ). Kentällä toimi Paley
(ks. alla).
• Kognitiotieteissä kehitellään teorioita siitä, miten kuvitteellisia maailmoja luodaan [ks.
Minsky ja Pearl].
Lapset kehittävät itsesäätelyä (self-regulation) vanhempien (co-regulation) ja etenkin leikkikavereiden (other-regulation) avustuksella [ks. Piaget]. Artikkelissa The decline of play and the rise
of psychopathology in children and adolescents (2011490 ) Peter Gray (s. 1946) korosti aikuisista
vapaan leikin merkitystä lasten terveelle kehitykselle. Kiipeilyyn, takaa-ajoihin ja mm. spontaaneihin peleihin viitaten hän sanoo että ”[a]ll such activities are fun to the degree that they are
moderately frightening”. Omissa vertaisryhmissään [ks. Fiske ja Harris] leikkivät lapset kehittävät
paitsi omia niin myös toistensa vuorovaikutustaitoja. Grayn mukaan (ainakin yhdysvaltalaiset)
lapset ovat leikin mukana kadottaneet näitä taitoja [ks. Krebs ja Greene]. Tällä on merkitystä
varhaiskasvatusta kehitettäessä [ks. Posner]. Leikkien sukupuolieroja käsitellään alempana.
• Lasten kanssa leikkivät aikuiset ovat moderni länsimainen ilmiö. Aikuisen tukemalla leikillä
voidaan pohjustaa lapsen vähittäistä siirtymistä vertaisryhmäelämään.
Simpanssit [ks. Goodall ja de Waal] ymmärtävät, että lajitovereilla voi olla vääriä käsityksiä maailmasta. Baron-Cohenin mukaan (1) aikomusten, (2) katseen suunnan ja (3) jaetun tarkkaavaisuuden paljastimet synnyttävät mielen teorian sekä laji- että yksilökehityksen aikana (Mindblindness, 1995). (1) Monet eläimet havaitsevat käyttäytyykö potentiaalinen saalistaja nälkäisen vai
kylläisen eläimen tavoin; tämä antaa viitteitä sen aikomuksista. (2) Simpanssien seuratessa vain
pään asentoa ihminen seuraa myös silmiä, joiden valkoisella alueella on viestinnällinen funktio (engl. cooperative eye hypothesis). (3) Tästä päästään tarkkaavaisuuden [ks. James; Piaget;
Posner] ja laajemmin intentionaalisuuden kahdenkeskisesti jaettuun (engl. joint) muotoon. Dissanayake [ks. Dutton ja Boyd] ja Hrdy [ks. Symons ja Buss] esittävät (omilla tahoillaan), että
äidin ja lapsen suhteella on tässä pohjustava merkitys.
• Hiromi Kobayashi ja Shiro Kohshima osoittivat ihmisen silmän erityisyyden (Unique morphology of the human eye, 1997491 ).
Mielen teoria selittää ihmisten taipumuksen tehdä eroa mielen ja kehon välillä. Tämä johtaa
sielun ja kuolemanjälkeisen elämän kaltaisiin kulttuurisiin keksintöihin [ks. Sperber ja Boyer,
488 Psychological
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vrt. Foucault ja Derrida]. Koska usein on järkevää olettaa pahinta, ihmisellä on myös taipumus
’animalisoida’ [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; Sperber ja Boyer] elottoman luonnon tapahtumia.
Teoksessa Why Would Anyone Believe in God? (2004) Justin L. Barrett (s. 1971) otti käyttöön
akronyymin HADD (engl. hyperactive agent detection device). Tästä huolimatta toimijuus on
relevantti käsite biologiassa [Jackendoff ja Pinker; Dennett ja Millikan].
• Esim. elollisen liikkeen erottaminen on osa adaptiivisesti tärkeää toimijuuden havaitsemista
[ks. Lewin ja Heider; Hubel ja Wiesel].
Huonosti toimiva mielen teoria voi johtaa kanssaihmisten motiivien jatkuvaan epäilyyn (engl.
negative emotionality). Tällainen perusteeton pessimismi [ks. Mill] tuottaa epäsosiaalista käyttäytymistä siinä missä huono itsehillintäkin [ks. Merton; Daly ja Wilson]. Toimiva mielen teoria
ja hyvä itsehillintä mahdollistavat sosiaalisen elämän, ja toiminnan kunnianhimoa nostava tahdonvoima [ks. Ramsey; Kahneman ja Thaler; Symons ja Buss] tuo mukaan myös kasautuvan
kulttuurin.
• Itsehillintä ja tahdonvoima liittyvät (tässä järjestyksessä) moraaliin ja viisauteen [ks. Sokrates; Aristoteles].
Tomasello [ks. Goodall ja de Waal] on selittänyt kulttuuria kahden ihmisen yhteisen intentionaalisuuden laajennuksena [yleisestä tiedosta, ks. Schelling ja Lewis; Austin ja Grice]. Hänen puhuu
kulttuurisesta älykkyydestä [ks. Drake] artikkelissa Esther Herrmann et al., Humans have evolved
specialized skills of social cognition: The cultural intelligence hypothesis (2007492 ). Jo aikaisemmin Margaret Gilbert (s. 1942) oli puhunut yhteisestä sitoutumisesta (On Social Facts, 1989) ja
John R. Searle (s. 1932) liitti sosiaalisiin tosiasioihin, esim. rahaan, kollektiivisen intentionaalisuuden (The Construction of Social Reality, 1995). Missä määrin eri tason intentionaalisuudet
vaativat yhteistä psykologista taustaa on kiistanalaista. Kulttuurin sisältöjen omaksuminen vaatii joka tapauksessa pitkän lapsuuden [ks. Piaget; Penfield ja Sperry; Leakeyt; Milgram] ja on
puhuttu kulttuuripsykologiasta [ks. Tooby ja Cosmides; Sperber ja Boyer].
• Myös Raimo H. Tuomela (1940-2020) tutki sosiaalista toimintaa (esim. The Importance of
Us, 1995).
• Tomasellon ’yhteinen (shared) intentionaalisuus’ kattaa sekä kahden (tai useamman) ihmisen välisen (joint) intentionaalisuuden että kollektiivisen (kulttuurisen) intentionaalisuuden
[Searlesta, ks. myös Austin ja Grice; Dennett ja Millikan]. Tällä on merkitystä myös kielen
oppimiselle lapsuudessa [ks. Jackendoff ja Pinker].
• Dissanayake selittää äiti-lapsi –suhteella myös rituaalien [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; Durkheim; Sperber ja Boyer] ja siten yleisemmin taiteiden ja kulttuurin syntyä [ks. Dutton ja
Boyd].
• Vaikka toisinkin on väitetty [ks. Austin ja Grice], kielen ymmärtäminen ei välttämättä tarvitse mielen teoriaa tai muuta edistynyttä kykyä. Esim. meemiteoriassa [ks. Dawkins] lapsen kasvuympäristössä elävät sanat vaikuttavat niitä hyödyntävään psykologiseen kehitykseen [ks. Dennett ja Millikan]. Toki ihmisaivojen täytyy olla eri tavalla vastaanottavainen
meemeille kuin muiden eläinten aivojen.
• Bruner [ks. Sellars] käsitteli ihmislasten hitaan kehityksen merkitystä artikkelissa Nature
and uses of immaturity (1972493 ).
Leslie ja Baron-Cohen mieltävät mielen teorian kognitiiviseksi moduulijoukoksi [ks. Tooby ja
Cosmides]. Vaikka taustalla on biologisia adaptaatioita, mielen teoriaa kehittyy — esim. kielen tavoin — vain oikeanlaisessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Näin dikotomia sisäsyntyiseen
kehitykseen [ks. Kohlberg] ja (sosiaaliseen) oppimiseen [ks. Milgram] on väärä [epigenetiikasta,
ks. Piaget; Wright, Fisher ja Haldane; Lorenz ja Tinbergen; Berg ja Gurdon]. Simulaatioon perustuvana ’mielen teoria’ ei vaadi eksplisiittistä kognitiivista teoriaa, kuten ’teoria teoria’ tekee.
Sekaannuksen välttämiseksi mielen teorian sijaan voisi puhua mielen mallista tai mielen lukemisesta.
492 Science,

317, 1360-1366, 2007
Psychologist, 27, 687-708, 1972
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• Leslie: ”It is hard to know why [some researchers] have come to believe that modules are
fixed at birth, unrevisable, and antidevelopmental. None of the major modularity theorists
posit such properties.”
– Leslie viittaa Tomasellon kaltaisiin tutkijoihin, jotka rakentavat kilpailevista teorioista
olkinukkeja (engl. straw man) eli helposti kumottavia mutta vääriä karikatyyrejä.
• Teoria teoriassa lapset luovat kokemuksista teoriaa toisten mielten olemassaolosta. Esim.
Alison Gopnik (s. 1955) kutsuu pikkulapsia psykologeiksi, jotka pitävät vanhempia laboratoriorottinaan (How Babies Think, 1999, yhdessä Andrew N. Meltzoffin (s. 1950) ja Patricia
K. Kuhlin (s. 1946) kanssa494 ).
– Meltzoff ja M. Keith Moore ovat tutkineet vauvojen matkimiskykyä [ks. Hubel ja
Wiesel]; esim. Imitation of facial and manual gestures by human neonates (1977495 ).
Ilmiöllä voi olla yhteys peilineuroneihin [ks. Goodall ja de Waal] ja sitä kautta jopa
mielen lukemisen evoluutioon.
Baron-Cohen ja Leslie yhdistivät autismin mielen teorian puutteeseen; esim. Frithin kanssa kirjoitettu Does the autistic child have a theory of mind? (1985496 ). Vuonna 1944 Asperger esitti
autismin olevan äärimuodon miehen aivoista (EMB, engl. Extreme Male Brain), sillä etenkin Aspergerin oireyhtymään liittyy (huonon empatiakyvyn lisäksi, ks. alla) ylikehittynyttä järjestelmien hallintaa. Esimerkiksi monet sosiaalisesti rajoittuneet miespuoliset matemaatikot, fyysikot
ym. kärsivät oireyhtymästä. Frith on esittänyt, että kyse on aivojen liiallisesta keskittymisestä aistihavaintojen (alhaalta ylös) tarkentamiseen heikentyneen (ylhäältä alas) ennustamiskyvyn
vuoksi [ks. Minsky ja Pearl; Damasio].
• Autistit eivät loista Sally-Anne kokeessa aikuisiässäkään. Jotkut autistit — kuuluisimpana
Temple Grandin — pystyvät luomaan oman ToM:in tietoisella kognitiivisella tasolla, mutta
kyse on aivan eri asiasta kuin normaaleilla lapsilla kehittyvä kyky.
• On osoitettu, että autistit eivät tunnista kasvoja [ks. Hubel ja Wiesel] samalla tavalla kuin
terveet ihmiset, vaan käyttävät samaa metodia kuin eritellessään mitä tahansa esineitä
toisistaan (G. Dawson ym., Neural correlates of face and object recognition in young children
with autism spectrum disorder, developmental delay, and typical development, 2002497 ).
– Autismille vastakkaisessa Williamsin oireyhtymässä [ks. Jackendoff ja Pinker] ihmisten
tulkitsemisen sijaan kyky käsittää ympäröivää fysikaalista maailmaa on vaurioitunut.
• Autismille on kehitelty myös teorioita joita ei ole saatu kitkettyä vaikka ne on osoitettu
vääriksi.
– Bruno Bettelheimin (1903-1990) mukaan autismin taustalla on vanhempien kylmä ja
välinpitämätön käytös (The Empty Fortress, 1967). Vaikka teoria on väärä, vanhempien vaikutus on yhä kiistanalainen kysymys kehityspsykologiassa [ks. Marx; Freud;
Symons ja Buss; Fiske ja Harris]. Autismia on väärin perustein yritetty liittää myös
rokotteisiin [ks. Fleming].
• Autismi on ainoa tila, jossa koirien on osoitettu toimivan (joissain tapauksissa ja jossain
mielessä) terapeuttisesti [ks. Lorenz ja Tinbergen; Dunbar ja Miller]. Vaikka eläinkontaktit
voivat parantaa elämän laatua, tämä on täysin eri asia kuin väitetyt ja todistamattomat
terveysvaikutukset498 .
Autismi on esimerkki psykopatologioiden sukupuolieroista [ks. Nesse]. Eroja löytyy myös seksuaalisuudesta [ks. Symons ja Buss], rikollisuudesta [ks. Daly ja Wilson], sodankäynnistä [ks.
Keeley] ja esim. ystävyydestä [ks. Dunbar ja Miller]. Erilaisuus ja eriarvoisuus eivät ole samoja
asioita, mitä termi yhdenvertaisuus pyrkii tavoittamaan. Esim. koululaitos vähentää eriarvoisuutta, jos se huomioi sukupuolten erilaisuuden. Alan pioneeri Anne C. Campbell [ks. Daly ja
Wilson] kirjoitti teoksen A Mind of Her Own (2002) alaotsikolla The Evolutionary Psychology
of Women. Baron-Cohen kirjoitti teoksen Olennainen ero (The Essential Difference, 2003).
494 julkaistu

Yhdysvalloissa nimellä The Scientist in the Crib
198, 75-78, 1977
496 Cognition, 21, 37-46, 1985
497 Child Development, 73, 700-717, 2002
498 Bradshaw (2017)
495 Science,
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• Sukupuolten erojen tutkimusta oli edistänyt mm. Eleanor E. Maccobyn (1917-2018) ja
Carol N. Jacklinin (1939-2011) teos The Psychology of Sex Difference (1974).
• Vuonna 2016 Yhdysvaltain terveysvirasto määritteli Sex as a Biological Variable –politiikan,
ja vuonna 2017 Journal of Neuroscience Research –lehti julkaisi erikoisnumeron otsikolla
’Sex/Gender Influences on Nervous System Function’. Larry Cahill oli merkittävä tekijä
jälkimmäisessä.
– Sikiöaikaisia sukupuolen muodostuksen prosesseja [ks. Kinsey] on tutkinut mm. Margaret M. McCarthy (s. 1958); esim. Estradiol and the developing brain (2008499 ).
• Archer [ks. Daly ja Wilson] kokoaa tutkimuksen löydöksiä artikkelissa The reality and
evolutionary significance of human psychological sex differences (2019500 ).
Vaikka erot sukupuolten välillä ovat tilastollisesti merkittäviä [ks. Carnap, Lewontinin virhepäätelmästä, ks. Gould], yksilöiden väliset erot ovat suuret sukupuolten sisällä, eli normaalijakaumat
[ks. Bernoulli ja Bayes] leveitä. Edes puhtaasti biologiset ominaisuudet eivät luo äärifeminiinisyyttä tai -maskuliinisuutta. Lisäksi alkujaan vähäisten sukupuolierojen polarisoitumista tutkitaan evolutiivisessa sosiaalipsykologiassa [ks. Fiske ja Harris]. Toisaalta menetelmillä kuten BSRI
mitataan myös sosiaalisia sukupuolirooleja. Mutta vaikka kyse ei ole essentiaalisista [ks. Locke]
eroista (essentia ei ole tieteellinen käsite), biologialla on jotain tekemistä niiden kanssa.
• Sandra R. L. Bemin (1944-2014) Bem Sex-Role Inventory (BSRI) mittaa (kyselytutkimuksilla) sukupuoli-identiteettiä, feminiinisyyttä ja maskuliinisuutta, tai tarkemmin androgyynisyyttä (The measurement of psychological androgyny, 1974501 ). Kyseessä on kooste
piirteistä, joiden ajatellaan olevan sukupuolittuneita yhteiskunnallisista ja kulttuurisista
syistä.
Siinä missä miehet hallitsevat teknisiä tai abstrakteja järjestelmiä kuten matematiikkaa, naisten
sosiaalisuus näkyy parempina verbaalisina kykyinä. Esim. Jennifer Connellan et al. (Baron-Cohen
mukana) osoitti, että poikavauvat olivat kiinnostuneempia liikkuvista mobiileista ja tyttövauvat
ihmiskasvoista (Sex differences in human neonatal social perception, 2000502 ). Tasa-arvon ’paradoksi’ on, että sukupuolten erot kasvavat yhteiskunnan tasa-arvoistuessa ja vaurastuessa. Keskimääräisessä älykkyysosamäärässä [ks. Piaget; Gould] ei kuitenkaan ole eroa [ks. Mandeville]. Sen
sijaan ÄO:n jakauma voi miehillä olla leveämpi, eli he ovat paremmin edustettuina molemmissa
ääripäissä. Sosiaalisuudesta kumpuava parempi empatiakykykään ei tee naisista irrationaalisia
(tai moraalisempia, ks. alla).
• Camilla P. Benbow oli ensimmäinen matematiikkaan liittyviä sukupuolieroja vakavasti tutkinut koulutuspsykologi (Sex differences in mathematical ability: Fact or artifact, 1980503 ).
Työelämässä nämä erot eivät kuitenkaan ole merkittäviä.
– Tyttöjen kannattaa opiskella yhä useimmissa ammateissa tarvittavaa matematiikkaa
sekä yhteiskunnan että oman itsensä vuoksi [ks. Wolf ja Florida].
• Eleanor A. Maguire (s. 1970) työtovereineen kuvasi avaruudellisen hahmottamisen eroja
artikkelissa Human spatial navigation: Cognitive maps, sexual dimorphism and neural substrates (1999504 ).
– Yksinkertaistuksen mukaan miehet osaavat lukea karttaa ja naiset kysyä tietä.
• Artikkelissa How feminism is now alienating women from science, 1995505 ) Noretta Koertge (s. 1935) kritisoi väitteitä luonnontieteen seksistisyydestä ja yhteensopimattomuudesta
’naisen tavan tietää’ kanssa [ks. Foucault ja Derrida].

499 Physiological

Reviews, 88, 91-125, 2008
Reviews, 94, 1381-1415, 2019
501 Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42, 155–162, 1974
502 Infant Behavior and Development, 23, 113-118, 2000
503 Science, 210, 1262-1264, 1980, yhdessä J. C. Stanleyn kanssa
504 Current Opinion in Neurobiology, 9, 171-177, 1999
505 Skeptical Inquirer, 19, 42-43, 1995
500 Biological
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Jopa apinoilla urokset pitävät leikkikaluista joissa on liikkuvia osia ja naaraat sellaisista joilla on
kasvot. Sosiaalisuuden sukupuolierot [ks. Dunbar ja Miller] heijastuvat myös ihmislasten leikkeihin ja laajemmin urheiluun [ks. Elias]. Tärkeä tutkija tällä alalla oli Vivian G. Paley (1929-2019)
teoksellaan Boys and Girls: Superheroes In The Doll Corner (1984). Kilpailu ei ole tytöillekään
vierasta [ks. Symons ja Buss]: esim. takaa-ajoleikit kelpaavat heillekin. Sen sijaan esim. painiskelu
on tyypillisempää pojilla. Fyysistä aggressiota tytöillä ja naisilla vastavan verbaalisen aggression
[ks. Daly ja Wilson] tehokkuus perustuu heidän miehiä parempaan kognitiiviseen empatiaan.
• Melissa Hines tutki apinoiden leikkejä Gerianne M. Alexanderin kanssa artikkelissa Monkeys, girls, boys and toys: A confirmation letter regarding ’Sex differences in toy preferences:
Striking parallels between monkeys and humans’ (2008506 ).
• Myös esim. Melvin Konner (s. 1946) on verrannut tyttöjen ja poikien leikkejä (The Evolution of Childhood, 2010).
• Urheiluantropologiassa Robert O. Deaner on käsitellyt sukupuolieroja. Etenkin luonnonkansoilla tyypilliset vaaralliset ekstriimilajit ovat miesten lajeja [riskikäyttäytymisestä, ks.
Daly ja Wilson]. Urheutta osoittamalla mainostetaan itseään, so. mahtaillaan. Onneksi
’bravadoa’ voi tavoitella myös taidoilla [ks. Spencer ja Galton].
– Deanerin et al. artikkeleita ovat esim. Sex differences in sports across 50 societies
(2012507 ) ja Sex differences in sports interest and motivation: An evolutionary perspective (2016508 ).
• Urheilu ei voi toimia sodan korvikkeena, koska sota ei ole sisäinen tarve [ks. Loewi; Lorenz
ja Tinbergen].
Artikkelissa Sex differences in empathy and related behaviors (1978509 ) Martin Hoffman (s. 1950)
argumentoi, että naiset ovat empaattisempia kuin miehet [ks. Hamilton ja Williams]. Eräät simpanssitutkijat ovat pitäneet empatiaa kaiken moraalin lähteenä [ks. Goodall ja de Waal]. BaronCoheninkin mukaan ihmisen pahuus johtuu empatiavajeesta (Zero Degrees of Empathy, 2011).
Emotionaalisen empatian ongelma on, että se ei laajene perhepiirin ulkopuolelle [ks. Krebs ja
Greene; Jackendoff ja Pinker]. Jo valistusajan ’sympatiaa’ korostanut filosofia [ks. Smith] tunnusti myös rationaalisen ajattelun ja sosiologian merkityksen [ks. myös Westermarck]. Empatian
sukupuoliero ei näy vastaavana erona moraalissa [ks. Krebs ja Greene].

10.45

Robert Boyd 1948 - ja Peter J. Richerson 1943 -

Kulttuurievoluution [ks. Mandeville; Darwin; Tylor, Tarde ja Baldwin; Lévi-Strauss] ja etenkin
kulttuurin ja geenien koevoluution [ks. Cavalli-Sforza] mallintajia. Boydin ja Richersonin mukaan koevoluutioteoria mahdollistaa ihmistieteissä samanlaisen yhtenäisyyden kuin biologinen
evoluutio biologiassa. Teoksen Not by Genes Alone (2005) nimestä huolimatta koevoluutio painottaa geenejä enemmän kuin CAT [ks. Sperber ja Boyer] tai meemiteoria [ks. Dawkins; Dennett
ja Millikan]. Teoriat eivät kuitenkaan ole toisiaan poissulkevia, ja esim. kielen kehityksessä koevoluutio on yleisesti hyväksytty [ks. Jackendoff ja Pinker]. Sosiaalinen oppiminen [ks. Milgram]
eli imitaatio on Boydin ja Richersonin teorian ytimessä.
• Boydin ja Richersonin varhaisia artikkeleita on julkaistu teoksessa Culture and the Evolutionary Process (1985), uudempia teoksessa The Origin and Evolution of Cultures (2005,
alempana OEC).
• Boydin ja Richersonin aloittaessa 1970-luvulla (esim. A simple dual inheritance model of
the conflict between social and biological evolution, 1976510 ), antropologien kulttuuritutkimus perustui oletukseen paikallisen ympäristön vaikutuksesta. Käyttäytymisekologia [ks.
Gibson ja MacArthur] hyödyntää samaa, usein täysin perusteltua, ajattelua vieläkin.
506 Hormones

and Behaviour, 54, 478-479, 2008
Research, 47, 268–309, 2012
508 Evolutionary Behavioral Sciences, 10, 73-97, 2016
509 Psychological Bulletin, 84, 712-722, 1978
510 Zygon 11, 254-262, 1976
507 Cross-Cultural

842

LUKU 10. POSTMODERNI AIKA 1960-1990

• Mm. David L. Hull (1935-2010) kehitti teoriaa tieteellisen tutkimuksen darwinilaisuudesta
[ks. Weber] teoksessa Science as a Process (1988). Edward A. Wasserman on esittänyt
samaa innovaatioista yleensä; hän on tutkinut mm. viulun evoluutiota.
• Evoluutiopsykologia [ks. Tooby ja Cosmides] ei tutki kulttuurin evoluutiota, vaan psykologiaa joka tekee kulttuurin mahdolliseksi.
Boyd ja Richerson ovat tehneet yhteistyötä mm. Robert L. Bettingerin (s. 1948) ja Joseph Henrichin (s. 1968) kanssa. Samuel Bowles (s. 1939) ja Herbert Gintis (s. 1940) ovat samoilla linjoilla,
mutta perinteisen populaatiogenetiikan lisäksi — tai sijaan — he hyödyntävät peliteoriaa. Klassista peliteoriaa [ks. von Neumann] on laajennettu kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa [ks.
Schelling ja Lewis], biologiassa [ks. Maynard-Smith] ja taloustieteessä [ks. Kahneman ja Thaler].
Lisäksi Gintis hyödyntää episteemisiä pelejä ja bayesilaista [ks. Bernoulli ja Bayes; Laplace] teoriaa. Omalla tahollaan Alex Mesoudi puolustaa samantyyppistä darwinistista kulttuurievoluutiota
(Cultural Evolution, 2011).
• Bowles ja Gintis loivat myös marxilaista koulutusteoriaa [ks. Habermas].
• Bayes-verkkoja on käytetty myös yleisemmin kausaliteetin mallintamisessa [ks. Hume;
Lewin ja Heider; Leslie ja Baron-Cohen].
Darwinilaisen kulttuurievoluution ja kulttuurin ja geenien koevoluution teesit:
• Kulttuuri on sosiaalisten oppimismuotojen kautta leviävää informaatiota. Opitut taidot,
uskomukset, arvot ym. vaikuttavat käyttäytymiseen. Kulttuuri on ihmispopulaation ominaisuus.
– Kyky sosiaaliseen oppimiseen on biologinen adaptaatio [ks. Tooby ja Cosmides] ja
kulttuuri on osa ihmisen biologista olemusta. ’Mielen teorialla’ [ks. Leslie ja BaronCohen] on tässä tärkeä merkitys.
– Erilaiset ryhmätunnisteet [ks. Hamilton ja Williams; Tooby ja Cosmides; Dunbar ja
Miller] liittyvät asiaan.
• Vaikka monet eläinlajit omaavat älykkyyttä, oppimiskykyä ja jopa alkeellisia kulttuurimuotoja, vain ihmisen kulttuuriperimä on kasautuvaa. Tämä mahdollistaa kulttuurievoluution,
ihmispopulaation käyttäytymisen muutoksen sukupolvien yli.
– Esim. luonnonkansat ovat luoneet tietoutta myrkyllisten kasvien muokkaamisesta syötäviksi ilman, että monimutkaisten valmistusprosessien toimivuuden syitä tunnettaisiin [laivanrakentamisesta, ks. Mandeville].
– Darwinistiset teoriat vastustavat makrososiologista ajattelua [ks. Spencer ja Galton;
Lévi-Strauss; Cavalli-Sforza; Sanderson], jossa etsitään kehityksen kausaalisia selityksiä.
• Kulttuurit muuttuvat sekä psykologisista, ekologisista että sosiaalisista syistä. Valikoiminen
(engl. biased transmission) tarkoittaa kykyä rajoittaa oppimisen malleja enemmistöön tai
menestyjiin. Kulttuurin ohjattu välittymisen (engl. guided variation) on myös mahdollista.
– Chancea [ks. Goodall ja de Waal] mukaillen Henrich ja Francisco J. Gil-White (s.
1969) ovat tutkineet arvovaltaa ja kulttuurin välittymistä artikkelissa The evolution
of prestige: Freely conferred status as a mechanism for enhancing the benefits of cultural
transmission (2001511 ).
– Henrichin mukaan sosiaalista oppimista edesauttavat myös ’uskottavuutta lisäävät
esitykset’ (The evolution of costly displays, cooperation, and religion: Credibility enhancing displays and their implication for cultural evolution, 2009512 ). Tässä viitataan
esim. ahkeraan kirkossakäyntiin.
∗ Kyse ei siis ole kompetentista argumentoinnista ideoiden markkinoilla [ks. Merton;
Simon ja Arrow; Cavalli-Sforza; Landes], joka on tärkeä tekijä CATissa.

511 Evolution
512 Evolution
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• Biologinen evoluutio ja kulttuurievoluutio ovat kytköksissä toisiinsa, ja puhutaan koevoluutiosta.
– Esimerkit ovat tyypillisesti yksittäisten geenien muutoksia [ks. Cavalli-Sforza]. Monimutkaisempi kielen koevolutiivinen kehitys on vaatinut satoja tuhansia vuosia.
• Koevoluutiota ohjaa kulttuurinen ryhmävalinta (ks. alla), jonka seurauksena syntyy mm.
(biologinen) vahva vastavuoroisuus.
– Perinteisesti ryhmiin on liitetty toimijuus sekä parviälyssä että superorganismeissa
[molemmista, ks. Shannon ja Wiener]. Parviäly [ks. myös Kolmogorov ja Chaitin]
mahdollistaa eläintenkin enemmistöpäätökset [ihmisistä, ks. Simon ja Arrow; Kahneman ja Thaler] ja yhteiskuntahyönteisten on oletettu muodostavan superorganismeja.
∗ Larissa Conradt ja Christian List kuvailevat ryhmäpäätöksiä artikkelissa Group
decisions in humans and animals: a survey (2009513 ).
• Ihmisen biologinen evoluutio ei ole pysähtynyt, ja kulttuurin ja geenien koevoluutio tuottaa
uusia adaptaatiota nykyäänkin.
– Toisaalta esim. moderni väestöllinen muuntuminen [ks. Elton; Becker; Borlaug; Renfrew ja Knight] selittyy paremmin adaptiivisella [ympäristön mukaisella, ks. Daly ja
Wilson] käyttäytymisellä [ks. Landes].
Boydin ja Richersonin mukaan vain kokonaiskelpoisuuteen [ks. Hamilton ja Williams] perustuva
yhteistyö ei riitä selittämään ihmisen yhteiskunnallista elämää (The evolution of reciprocity in
sizable groups, 1988514 ). Siinä missä perinteinen, heikko vastavuoroisuus [ks. Trivers] perustuu
paljolti yhteistyökumppanien valintaan, vahvassa vastavuoroisuudessa keskeistä on — yhteistyöstä kieltäytymisen lisäksi — kumppaneiden kontrollointi epäsosiaalista käyttäytymistä rankaisemalla (The evolution of altruistic punishment (2003515 ). Tämä vahva vastavuoroisuus näkyy
sosiaalisten tunteiden biologisena evoluutiona ja moraalista käytöstä tukevien arvojen ja instituutioiden syntynä.
• Vahvassa vastavuoroisuudessa myös rankaisemisesta laistavia voidaan rangaista [ks. von
Neumann]. Rankaisemisen ei välttämättä tarvitse olla kallista, ja jos onkin, maineen kautta se voi tuottaa myös positiivisia vaikutuksia. Tästä huolimatta vahva vastavuoroisuus lähestyy altruistista utilitarismia, jossa kollektiivi on yksilöä tärkeämpi [ks. Sokrates; Xunzi
ja Han Feizi].
• Boydin kanssa Henrich esitti, että pyrkimys yhdenmukaisuuteen edesauttaa epäsosiaalisen
aineksen rankaisemista (Why people punish defectors: Weak conformist transmission can
stabilize costly enforcement of norms in cooperative dilemmas, 2001516 ).
• Yhdessä Jung-Kyoo Choin kanssa Bowles lanseerasi käsitteen ’nurkkakuntainen’ (engl. parochial) altruismi, jonka mukaan ryhmien sisäinen yhteistyö syntyy niiden välisestä vastakkainasettelusta (The coevolution of parochial altruism and war, 2007517 ). Ajatus itsessään
on vanha, samoin kuin sen kritiikki [ks. Hume; Darwin]. Empiirinen todistusaineisto ei vakuuta [ks. Milgram]; ihminen pyrkii hyödyntämään yhteistyötä kaikilla tasoilla [ks. Lewin
ja Heider; Trivers; Tooby ja Cosmides].
Pricen [ks. Maynard Smith] innoittamana syntyi useita uusia [vrt. Lorenz ja Tinbergen] ryhmävalinnan teorioita. Mm. Pinker [ks. Jackendoff ja Pinker] ja Stuart A. West (s. 1970) [ks. myös
Trivers] ovat kritisoineet niitä. (1) Monitasovalintaa hyödyntyvät teoriat — joita esim. Elliott
Sober (s. 1948) ja David Sloan Wilson (s. 1949) puolustavat (Unto Others, 1998) — on osoitettu
samoiksi kuin geenipohjaiset teoriat [ks. Hamilton ja Williams]. (2) Suoremmin ryhmien väliseen
geneettiseen kilpailuun perustuvat teoriat tarjoavat yksilöille kelpoisuutta ryhmien kautta, eli eivät tarjoa mitään uutta. (3) Koska kulttuurinen ryhmävalinta sekoittuu usein edellisiin, se perii
513 Philosophical
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niiden ongelmat. Henrichin mukaan kulttuurista ryhmävalintaa voi tapahtua neljällä eri tavalla. Boyd ja Richerson väittävät oman teoriansa pohjautuvan Wrightin populaatiogenetiikkaan ja
siirtyvän tasapainon teoriaan [ks. Wright, Fisher ja Haldane], eikä myöhempiin ”more dubious
and controversial” versioihin.
• West käsittelee ryhmävalinnan ongelmia artikkelissa Sixteen common misconceptions about
the evolution of cooperation in humans (2011518 ).
• Artikkelissa Gene-culture coevolution and the emergency of altruistic behavior in humans
(2008519 ) Gintis työtovereineen toteaa, että ”Gene-culture coevolution is thus a form of
group selection, although the whole analysis of genetic fitness even in this case, in principal,
can be carried out at the level of the individual gene, with the social context being brought
in as fitness relevant.”
• ArtikkelissaThe weirdest people in the world (2010520 ) Henrich työtovereineen määritteli
WEIRD-psykologian (engl. western, educated, industrial, rich, democratic).
Gintisin peliteoriassa, jota on esitetty esim. teoksessa The Bounds of Reason (2009), pelaajien
bayesilainen rationaalisuus ja yhteiset lähtökohdat (engl. priors) luovat korreloidun tasapainon
[ks. Schelling ja Lewis]. Bayesiläinen rationaalisuus vaatii, että pelaajilla on käsitys toistensa
uskomuksista, ja tämä vaatii episteemisten pelien käyttöä. Gintisin BPC-mallissa (engl. beliefs,
preferences, constraints model) huomioidaan uskomusten lisäksi myös preferenssit [ks. Becker] ja
erilaiset rajoitteet. Kyse on rationaalisesta valinnasta joka huomioi tiedostamattoman ajattelun
[ks. Simon ja Arrow; Tooby ja Cosmides].
• Tiedostamaton ajattelu ja tunteet vaikuttavat tietoiseen ajatteluun [ks. esim. Leibniz;
Helmholtz; Wundt; Poincaré; Damasio].
Sosiaaliset normit [sosialisaatiosta, ks. Milgram; Fiske ja Harris] mahdollistavat yhteiset lähtökohdat ja ohjaavat (choreograph) peliä. Toisaalta normit ovat myös maksimoitavan preferenssifunktion argumentteja, so. päämääriä. Ihmisten biologiset valmiudet, esim. sosiaaliset tunteet,
varmistavat pelin ohjauksen käynnistymisen. Gintisin teoriassa geenien ja kulttuurin koevoluutiosta juontuva vahva vastavuoroisuus on kriittinen tekijä: prososiaalista rankaisua laajennetaan rankaisemalla niitä, jotka eivät rankaise epäsosiaalisia yksilöitä. Tärkeää on myös epätasaarvoisuuden [ks. Rawls] välttely. Myöhemmin Gintis on korostanut ryhmävalintaa yllä olevaa lainausta radiaalimmin, mikä monimutkaistaa teoriaa. Perustavan tason biologisten preferenssien,
rationaalisen valinnan ja muiden tekijöiden suhdetta voidaan ajatella myös suoraviivaisemmin
[ks. Sanderson].
• Kaikki biologiset valmiudet ovat [tai ovat olleet, ks. Tooby ja Cosmides] rationaalisia biologisen kelpoisuuden kannalta.
• Rangaistuksen kohteeksi joutuvat voivat vastata antisosiaalisella rankaisulla eli kostolla
(B. Herrmann, C. Thöni & S. Gächter, Anti-social punishment across societies, 2008521 ).
Tämä on kuitenkin harvinaista demokraattisissa yhteiskunnissa (vaikka ainakin Kreikka
tekee poikkeuksen).
Gintis (The Bounds of Reason, 2009): ”How can there be three separate fields, sociology, anthropology, and social psychology, for instance, studying social behavior and organization? How
can the basic conceptual frameworks for the three fields, as outlined by their respective Great
Masters and as taught to PhD. candidates, have almost nothing in common? In the name of
science, these arbitrarities must be abolished.” [konsilienssista, ks. Herschel ja Whewell; Dewey;
Carnap; Lorenz ja Tinbergen; Tooby ja Cosmides; Sperber ja Boyer; Wolf ja Florida].
• Teoksessa The Uses of the University (1963) Clark Kerr (1911-2003) oli käyttänyt termiä
’multiversity’ kuvaamaan korkeamman opetuksen fragmentoitumista.
518 Evolution

and Social Behaviour, 32, 231–262, 2011, C. El Moudenin ja A. Gardnerin kanssa
Foundations of Evolutionary Psychology, 2008
520 Behavioral and Brain Sciences, 33, 61-83, 2010
521 Science, 319, 1362-1367, 2008
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• Gintisin paheksuma tieteenalojen nurkkakuntaisuus on seurausta vääränlaisesta akateemisesta vapaudesta [ks. Herder ja Humboldt, vrt. Peirce].

10.46

David H. Hubel 1926 - 2013 ja Torsten N. Wiesel
1924 -

Aivotutkijoita [ks. Penfield ja Sperry], jotka tutkivat näkökykyä [ks. Wheatstone; Helmholtz;
Hodgkin ja Huxley]. Hubel ja Wiesel osoittivat, miten kymmenet erilliset ’aliohjelmat’ konstruoivat nisäkkäiden näköaivokuoressa silmän tarjoamasta informaatiosta mm. värit, muodot, liikkeet
ja syvyysvaikutelman; ensimmäinen artikkeli oli Receptive fields of single neurons in the cat’s
striate cortex (1959522 ). Aivoissa on esim. hermosoluja [ks. Cajal ja Sherrington], jotka reagoivat
vain tietynsuuntaisiin reunoihin näkökentässä; informaatio kerätään kokoon siis hyvin pienistä
osista. Hubel ja Wiesel jakoivat lääketieteen Nobelin palkinnon vuonna 1981.
• Hubel kirjoitti teoksen Eye, Brain, and Vision (1988), ja kaksikon artikkeleita on koottu
teokseen Brain and Visual Perception (2005).
• Georg von Békésy (1899-1972) selitti sisäkorvan [ks. Helmholtz] simpukan toiminnan yksityiskohtia 1950-luvulla (Experiments in Hearing, 1960) ja sai Nobelinsa vuonna 1961.
Hubelin ja Wieselin artikkeli Receptive fields of cells in striate cortex of very young, visually
inexperienced kittens (1963523 ) osoitti, että esim. kissoilla näkemisen analyysikoneisto on lähes
valmis jo syntymässä. Havainto vahvistui myöhemmillä apinoilla tehdyillä tutkimuksilla. Evoluution ansiosta aivoissa todellakin on jotain ennen havaintoja [ks. Leibniz; Kant], ja näön kohdalla
tämä perustuu mm. testisignaalien käyttöön sikiövaiheessa. Synnynnäisten valmiuksien ansiosta
monet eläimet kykenevät seuraamaan emoaan jo pari minuuttia syntymänsä jälkeen. Toki aistien
optimaalinen kehitys vaatii myös niiden käyttöä.
• Testisignaaleista esim. Katz, L.C. ja Shatz, C.J, Synaptic activity and the construction of
cortical circuits (1996524 ).
• Richard Held (1922-2016) ja Alan Hein osoittivat että ympäristön aktiivinen tutkimus on
välttämätöntä näkökyvyn luonnolliselle kehittymiselle (Movement-produced stimulation in
the development of visually guided behavior, 1963525 ).
Ihmisellä vastasyntyneet ovat erityisen kiinnostuneita kasvoista. Geeneissä ei tarvitse määritellä
kasvojen perusrakennetta, vaan vauva hakee aluksi vain vertikaalisuunnassa epäsymmetrisiä, yläosaltaan ’raskaampia’ rakenteita. Ainakin äiti on tyypillisesti antamassa oppimiseen tarvittavaa
materiaalia [ks. Tooby ja Cosmides]. Varsinaisessa kasvojen [automaattisessa, ks. Kandel ja Tulving] tunnistuksessa lienee kaksi moduulia, joista vain toisen, ylemmän systeemin antama tulos
tiedostetaan; tämä selittänee ainakin osittain eräitä ihmisten tunnistukseen liittyviä patologioita.
Jo alle vuorokauden ikäiset vauvat imitoivat kasvonilmeitä [ks. Leslie ja Baron-Cohen].
• Prosopagnosiassa ihmiset eivät tunnista tuttuja tai edes omia kasvoja, ja oireyhtymän
tutkimus on tukenut ajatusta kasvojentunnistamismekanismista (B. Duchaine ym., Prosopagnosia as an impairment to face-specific mechanism: Elimination of the alternative
hypotheses in a developmental case, 2006526 ).
• Capgrasin oireyhtymässä potilas tunnistaa esim. vaimonsa ulkonäöltä, mutta ei kykene
liittämään kasvoihin tuttuutta: ko. ihmisen täytyy siis olla joku muu, huiputtaja! Frégolin häiriössä tuttuuden tunne liitetään vääriin ihmisiin. Tällöin joku tuntematon ihminen
nähdään esim. naamioituneena omana vaimona.
522 Journal

of Physiology, 148, 574-591, 1959
of Neurophysiology, 26, 994-1002, 1963
524 Science, 274, 1133-1137, 1996
525 Journal of Comparative and Physiological Psychology, 56, 872-876, 1963
526 Cognitive Neuropsychology, 23, 714-747, 2006
523 Journal
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Nisäkkäillä verkkokalvon visuaalinen informaatio etenee syvemmälle aivoihin kahta tietä. (1)
Evoluutiohistoriallisesti vanhempi ja tiedostamaton reitti auttaa eläintä orientoitumaan kohteeseen ja seuraamaan sitä katseellaan. Ernst Pöppel (s. 1940) havaitsi, että aivokuoren osittaisen
tuhoutumisen seurauksena sokeutunut potilas pystyy hyödyntämään silmien lähettämää informaatiota sitä itse tiedostamatta; puhutaan sokkonäöstä (engl. blindsight). (2) Uudempi ja etenkin kädellisillä kehittynyt reitti käsittelee informaatiota monipuolisemmin. Leslie Ungerleider ja
Mortimer Mishkin tekivät jaon ’miten/missä’ ja ’mitä’ moduuleihin, joista edellinen on ’kehollistunut’ eli kytkeytynyt motorisiin systeemeihin [ks. Simon ja Arrow] ja jälkimmäinen, analyyttisempi, tuo tunnistamisen ja esim. merkitykset kuvaan mukaan (Two cortical visual systems,
1982527 ). Sama ilmiö voi liittyä myös puheen ymmärtämiseen [ks. Jackendoff ja Pinker].
• Zenon W. Pylyshynin (s. 1937) Visual indexing –teorian mukaan ihmisten ja eläinten kyky
seurata ympäristön tapahtumia perustuu siihen, että aivoissa kuhunkin globaalin ’näyttämön’ (engl. scene) lokaaliin osaan liitetään oma ’indeksinsä’ (The role of location indexes in
spatial perception: a sketch of the FINST spatial-index model, 1989528 ). Tähän ideaan, jolla
oli kielitieteellinen pohja [ks. Jackendoff ja Pinker], liittyvä ’maaginen’ numero neljä kuvaa
kognition rajallisuutta tässä seurannassa [ks. Shannon ja Wiener; Kandel ja Tulving].
• Lawrence Weiskrantz (1926-2018) työtovereineen määritteli termin sokkonäkö (Visual capacity in the hemianopic field following a restricted occipital ablation, 1974529 ).
• Nämä kaksi tietä liittynevät kahteen erilaiseen ’unisepti’-tyyppiin [ks. Dennett ja Millikan].
• Muutossokeutta, jossa silmä ja/tai tietoisuus ei huomaa kuvakentässä tapahtuvaa muutosta, kuvattiin D.J. Simonsin ja D.T. Lewinin artikkelissa Change blindness (1997530 ).
Tarkkaavaisuuden räpäys (engl. attentional blink) on toinen ilmiö, samoin kuin ’tarkkaamattomuussokeus’ [ks. Posner].
Liikkeen näkemistä [ks. Lewin ja Heider] tutki mm. Paul A. Kolers (1926–1986); esim. Aspects
of Motion Perception (1972). Häntä kiinnosti mm. ero todellisen ja näennäisen liikkeen välillä.
Artikkelissa Shape and color in apparent motion (1976531 ) kuvattu väriphi-ilmiö viittasi siihen,
että aivot keräävät informaatiota puskurimuistiin ennen kuin tietoinen kokemus syntyy [ks. Dennett ja Millikan]. Ilmiö ei vielä selittänyt elokuvan tai television liikettä; tarvitaan ennustavien
aivojen (ks. alla) teoriaa.
• Värimuutoksen lisäämistä phi-ilmiöön oli ehdottanut Nelson Goodman [ks. Carnap], ja
artikkelia oli kirjoittamassa Kolersin oppilas Michael von Grünau (1944-2011).
• Liikesokeus (akinetopsia) on muutossokeutta radikaalimpi häiriö. Sen sijaan liikkeen katsomisen jälkivaikutus, vesiputousilluusio, on tavallinen.
Hubelin ja Wieselin työn jälkeen kysymykseksi nousi, miten aivot integroivat aistihavainnot kokonaisiksi ja käsiteltäviksi objekteiksi (engl. binding problem). Perinteisen konnektionistisen ajattelun mukaan tämä olisi alhaalta-ylös –konstruktiota. Sen modernimpi kilpailija hyödyntää aktiivisempaa bayesilaista [ks. Bernoulli ja Bayes; Laplace] päättelyä, joka sisältää myös ylhäältä-alas
mallintamista [ks. Helmholtz; Sellars; Minsky ja Pearl; Damasio].
• David Marrin (1945-1980) mukaan aivot hyödyntävät hahmontunnistuksessa eräänlaisia
rautalankamalleja (Vision, 1982). Hän selkeytti myös mitä aivojen laskennallisuudella tarkoitetaan [ks. Minsky ja Pearl].
• Myös äänimaisemat vaativat analyysiä [ks. Jackendoff ja Pinker].
Luuk Tinbergen (1915-1955) havaitsi, että kesti aikansa ennen kuin seudulle uutena lajina
[tulokas-ja vieraslajeista, ks. Elton] tulleet hyönteiset kelpaavat paikallisten lintujen ruoaksi (The

527 teoksessa

D.J. Ingle, M.A. Goodale ja R.J.W. Mansfield (toim.), Analysis of Visual Behavior, 549-586, 1982
32, 65-97, 1989
529 Brain, 97, 709-728, 1974
530 Trends in Cognitive Sciences, 1, 261-267, 1997
531 Vision Research, 16, 329-335, 1976
528 Cognition,

10.47. BROECKER

847

natural control of insects in pine woods: 1. Factors influencing the intensity of predation of songbirds, 1960532 ). Jälkimmäisten sisäiset hakumallit (etsintäkuvat, engl. search image) ovat siis
hetken epäyhteensopivia uuden lajin kanssa. Ihmisellä tähän liittyy aivojen retikulaarinen aktivointijärjestelmä RAS [ks. Penfield ja Sperry], joka mahdollistaa tiedostamattoman tarkkaavaisuuden [ks. Piaget].
• Erään teorian mukaan hakumallit perustuvat useisiin erillisiin kohteen ominaisuuksiin, jotka pohjustavat (engl. prime) alitajuista tarkkaavaisuutta. Hakumallin ei siis tarvitse olla
kohteen todellinen kuva. Kyse olisi myös osittain samasta asiasta kuin em. sokkonäössä.
Erilaisiin assosiaatioihin perustuvilla pohjustuksilla on yleisemminkin merkitystä muistille
[ks. Kandel ja Tulving].
• Tiedostamattomalla tarkkaavaisuudella tuetaan muuta kognitiivista alitajuntaa [ks. Leibniz; Helmholtz; Wundt; James; Poincaré; Turing; Trivers] ja niihin perustuvaa ekologista
rationaalisuutta [ks. Simon ja Arrow; Tooby ja Cosmides].
• Uudet lajit vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen [ks. Gibson ja MacArthur].

10.47

Wallace S. Broecker 1931 - 2019

Geokemisti, joka tutki ilmastoa ja meriä [ks. Maury; Stommel]. Broecker keskittyi jääkauden aikaisiin lämpötilan vaihteluihin ja nykyiseen ilmastonmuutokseen. Hän sai vuoden 2006 Crafoordpalkinnon [ks. Nobel].
• Hubert H. Lambia (1913-1997) on kutsuttu modernin ilmatieteen ’isäksi’ [ks. myös Bjerknes
ja Richardson].
Ilmastonmuutosta [ks. van’t Hoff ja Arrhenius] ajavat ilmakehässä lisääntyneet hiilidioksidi, metaani ja eräät muut kaasut, myös vesihöyry. Näillä kasvihuonekaasuilla on positiivinen säteilypakote (engl. radiative-forcing). Charles D. Keeling (1928-2005) aloitti vuonna 1958 mittaukset,
jotka osoittivat fossiilisten polttoaineiden, so. hiilen, maaöljyn ja maakaasun [ks. Lyell], käytön lisäävän ilmakehän hiilidioksidia. Suurin päästöjen lähde on sähköntuotanto, jonka jälkeen
tulevat liikenne, teollisuus ja asuminen533 .
• Guy Stewart Callendar (1897-1964) oli varoittanut ilmiöstä varhaisiin hiilidioksidimittauksiin perustuen (The artificial production of carbon dioxide and its influence on temperature,
1938534 ).
Vuonna 1967 Syukuro Manabe (s. 1931) mallinsi, yhdessä Richard T. Wetheraldin (1936-2011)
kanssa, hiilidioksidin lämmittävää vaikutusta huomioimalla myös ilmakehän pystysuuntaiset lämpötila- ja painejakaumat [ks. Bjerknes ja Richardson] ja lisääntyneen vesihöyryn vaikutuksen
(Thermal equilibrium of the atmosphere with a given distribution of relative humidity, 1967535 ).
Broecker esitti oman varoituksensa artikkelissa Climate Change: Are we on the brink of a pronounced global warming (1975536 ).
• 1970-luvulla pelättiin jääkautta, koska globaali lämpötila oli laskenut 40-luvulta alkaen.
Kylmäkoneissa [ks. Clausewitz] käytettyjen CFC-yhdisteiden eli freonien [ks. Haber] vaarallisuus
oli ennustettu jo 1970-luvulla. Vuonna 1985 Etelänapamantereen otsonikerroksessa [ks. Bjerknes
ja Richardson] löydetty aukko osoitti huolen aiheelliseksi. Vuoden 1995 kemian Nobelin palkinto myönnettiin F. Sherwood Rowlandille (1927-2012), Paul J. Crutzenille (1933-2021) ja Mario
J. Molinalle (s. 1943) ilmiön tutkimuksesta. Tilanteen korjaaminen oli helppoa, samoin kuin
532 Archives

Neerlanaises de Zoologie, 13, 265-243, 1960, julkaistu postuumisti
(2021)
534 Quarterly Journal of Royal Meteorological Society, 64, 223-240, 1938
535 Journal of the Atmospheric Sciences, 24, 241-259, 1967
536 Science, 189, 460-63, 1975
533 Taalas
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muutama vuosikymmen aikaisemmin oli ollut helppoa lopettaa ilmakehässä tehdyt atomipommikokeet. Tosin dityppioksidi N2 O (ilokaasu, typpioksiduuli) uhkaa yhä otsonia. Se on myös
kasvihuonekaasu.
• Freonien ongelmallinen aine on kloori. Vastaavia ongelmia tuottaa halonien bromi. Freonit
on uusissa jääkaapeissa korvattu esim. isobutaanilla.
• Maatalouden typpilannoitteiden [ks. Sachs; Haber; Borlaug] tuotannossa syntyvä ja turvepohjaisilta pelloilta vapautuva dityppioksidi hajoaa auringon ultraviolettisäteilyssä, ja
syntyvät NOx-yhdisteet ovat otsonikerrokselle haitallisia.
• Viitatessaan ihmiskunnan kykyyn vaikuttaa globaalisti geofysiikan tasolla Crutzen kehitti
ajatuksen uudesta geologisesta kaudesta, antroposeenista [ks. Lyell].
Esiteollisen ajan ilmakehän hiilidioksidipitoisuus oli 260-280 ppm, nykyinen n. 415 ppm. Pienen
jääkauden [n. 1300-1850, ks. Boccaccio; Halley] jälkeen maapallon lämpötila on noussut kolmessa vaiheessa, 1860-luvulla, n. 1910-1940 ja vuodesta 1978 alkaen. Globaali lämpötila on noussut
hieman yli yhden asteen, ja tavoite on pysäyttää nousu 1,5-2 asteeseen. IPCC (engl. Intergovernmental Panel on Climate Change) ja Al Gore (An Inconvenient Truth, 2006; sekä elokuva että
kirja) saivat vuoden 2008 Nobelin rauhanpalkinnon ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta.
Em. Manabe sai vuoden 2021 fysiikan Nobelin palkinnon Klaus Hasselmannin [ks. Stommel] ja
Giorgio Parisin [ks. Kolmogorov ja Chaitin] kanssa.
• Artikkelissa Global and hemispheric CO2 sinks deduced from changes in atmospheric O2
concentration (1996537 ) Ralph F. Keeling (s. 1959) työtovereineen arvioi, että ihmisen tuottamasta hiilidioksidista puolet jää ilmakehään ja loput sitoutuu biosfääriin [ks. Calvin ja
Mitchell] ja meriveteen [ks. Stommel].
• Stephen W. Pacala ja Robert H. Socolow esittivät juustohöylämallin artikkelissa Stabilization wedges: Solving the climate problem for the next 50 years with current technology
(2004538 ). Radikaalimpia ehdotuksia on raportissa Stern Review on the Economics of Climate Change (2006).
Ilmastonmuutosta voidaan torjua usealla eri tavalla. (1) Energiaa säästyy (1a) energiatehokkaammalla teknologialla ja (1b) kulutusta vähentämällä. (2) Hiilidioksidipäästöt vähenevät (2a)
vihreällä siirtymällä fossiilisesta energiasta muihin energiamuotoihin ja (2b) kehittämällä teollisia prosesseja puhtaammiksi. (3) Hiilidioksidia voidaan ottaa talteen tehtaiden savukaasuista ja
jopa ilmakehästä (kuten esim. metsät tekevät).
• Hiilineutraliteetin, so. päästöjen ja nielujen tasapainon, saavuttaminen ei yksinään riitä, ja
nykyisen teknologian riittämättömyyden vuoksi pitää varmistaa myös ilmastonmuutokseen
sopeutuminen.
• Päästöjen lisäksi hiilineutraliteettiin pääsyä vaikeuttaa etenkin trooppisten ei-uusiutuvien
metsien hävittäminen.
(1a) Energian kulutusta on onnistuttu vähentämään etenkin valaistuksessa. Shuji Nakamura
(s. 1954) sai vuoden 2006 Millennium-teknologiapalkinnon kehittämistään sinisestä, vihreästä
ja valkoisesta LED-valosta sekä sinisestä laser-valosta. Vuonna 2014 hän jakoi fysiikan Nobelin
Isamu Akasakin (s. 1929) ja Hiroshi Amanon (s. 1960) kanssa. Vastaavasti esim. lämpöpumput
kuluttuvat vähemmän sähköä kuin suora sähkölämmitys [ks. Carnot; Mayer, Joule, Clausius ja
Kelvin; Tesla].
• Vuonna 1962 Nick Holonyak (s. 1928) kehitti ensimmäisen valoa säteilevän diodin eli LEDin (engl. light emitting diode). Myöhemmin on kehitetty myös orgaanisia LEDejä; yksi
kehittäjistä on ollut Richard Friend (s. 1953).
• LED (ja OLED) tarjoavat myös yhden tavan valmistaa litteitä näyttöjä; on myös nestekidenäyttöjä (LCD) ja plasmanäyttöjä [kuvaputkista, ks. Hertz].
537 Nature,

538 Science,

381, 218–221, 1996
305, 968-72, 2004
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– OLEDien taustalla oli kyky tehdä muoveista [ks. Haber; Carothers ja Woodward]
sähköä johtavia; vuoden 2000 kemian Nobelin palkinto myönnettiin tästä Alan J.
Heegerille (s. 1936), Alan G. MacDiarmidille (1927-2007) ja Hideki Shirakawalle (s.
1936).
• LED-teknologiaan perustuva Light Fidelity (LiFi) mahdollistaa tiedonsiirron huonevalon
mukana. Se voi tarjota tulevaisuudessa tukea ahtaiksi käyville langattomille WiFi/WLANverkoille. Termi LiFi tulee Harald Haasilta (s. 1968).
– Tiedonsiirto sähköverkossa eli datasähkö on törmännyt ongelmiin.
Toisaalta nk. P2X (Power-to-X) –ajattelussa sähköä tarvitaan aina vain enemmän [kilpistymisvaikutuksesta, ks. Marshall]. (a) Nykyisten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen lisää sähköenergian
käyttöä suoraan ja välillisesti harvinaisten metallien [ks. Solow] tarpeen kautta. (b) Spekulatiivisemmin merivedestä pitää tulevaisuudessa saada suolaa pois makean veden saamiseksi. Esim.
vuoristojäätiköt keräävät talven aikana lunta ja jäätä ja tarjoavat kuivan kevään aikana sulamisvettä. Jäätiköiden häviäminen jyrkentää vuodenaikaista vaihtelua ja uhkaa näin monia jokia,
joiden vedestä ihminen on riippuvainen. Lisäksi, kun suurempi osa sateesta tulee vetenä eikä
varastoituvana lumena, myös viljelysmaan eroosion uhka on suurempi [ks. Sachs]. (c) Pienemmistäkin puroista kertyy sähköntarvetta. Vaikka esim. lämmityksen tarve vähenee, koneellinen
viilennys lisääntyy. Ihmiskunnan siirtäessä toimintojaan ’pilveen’ [ks. Daniel Bell; Torvalds] myös
sähköä syöviä datakeskuksia tarvitaan lisää.
• Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi, että pelkkä Pariisin ilmastokokous nelinkertaisti kriittisten materiaalien539 tarpeen. Suomessa, jossa näitä materiaaleja on suhteellisen
paljon, kaivoksia ei pitäisi vastustaa NIMBY-kriteerillä [ks. North].
– Monet metallit ovat maailmalla usein myös nk. verimetalleja [ks. Rutherford] tai ainakin autoritaristen valtioiden [ks. Huntington ja Fukuyama] hallinnassa.
• Pohjavesiveden [ks. Sachs; Werner] liikakäyttö aiheuttaa jo nyt suurkaupunkien vajoamista
(johon vaikuttaa myös mm. jokisuistojen pohjahiekan nosto, ks. alla). Desalinaatio onnistuu
tislaamalla [ks. Aristoteles; Heron; Roger Bacon] tai esim. käänteisosmoosilla (engl. reverse
osmosis). Uutta TSSE-menetelmää (engl. temperature swing solvent extraction) tutkitaan.
– Käänteisosmoosissa vesi pumpataan korkealla paineella puoliläpäisevän kalvon läpi
osmoottisesti [ks. Camerarius ja Hales; van’t Hoff ja Arrhenius] väärään suuntaan, eli
väkevämmästä liuoksesta laimeampaan.
(1b) Vähennetään kulutusta [ks. Dunbar ja Miller]. Esim. asuntojen lämpötilaa voisi laskea ja autolla ajoa vähentää. Myös kiertotalous [ks. Solow] ja siihen liittyvä jakamistalous [ks. Torvalds]
auttavat. Teollinen ekologia pyrkii ihmisen tuotannon ja kulutuksen aiheuttamien materiaalija energiavirtojen vähentämiseen, ja nykyisin puhutaan myös talouden dematerialisaatiosta eli
aineettomasta taloudesta [ks. Solow; Wolf ja Florida]. Resurssien alihinnoittelu on ongelma ja
haittaveroista hyötyä [ks. Fisher ja Keynes]. Esim. N. Gregory Mankiw (s. 1958) suosii veroja
(huonosti hoidetun) päästökaupan sijaan (Smart taxes: An open invitation to join the Pigou
Club, 2009540 ). Esim. Suomessa huoneistokohtainen vedenkulutuksen mittaus ja laskutus on vähentänyt kulutusta noin 20%. Kulutustavaroiden (elektroniikka, pikamuoti) kierrätyksen lisäksi
niiden käyttöiän jopa keinotekoinen lyhyys on ongelma. Turismin vähentämiseen on muitakin
kuin energiapoliittisia syitä [ks. Fleming; Solow]. Työmatkailua voidaan [tietyin varauksin, ks.
Edison] vähentää uuden teknologian avulla. Ruokahävikki elintarvikeketjussa (lähinnä kaupan
varastoissa) ja etenkin naudanlihan kulutus vaikeuttavat sopeutumista viljelyalan supistumiseen.
Tällä hetkellä yli 70% maailman peltoalasta tuottaa ihmisruoan sijaan eläinrehua. Vaikka nämä osat eivät ole kaikkein tuottavimpia, lopputulemana kolmannes tuotetusta viljasta menee
eläimille.
• Jätteen synnyn välttäminen on tärkeintä. Kiertotaloudessa jätteillä on etusijajärjestys: (1)
uudelleenkäyttö tai sen valmistelu (korjaus/tuunaus ja osien talteenotto), (2) kierrätys ai539 https://www.kriittisetmateriaalit.fi/
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neena, ja (3) hyödyntäminen energiana. Perinteisemmän kaatopaikkasijoituksen korostuessa puhutaan lineaarisesta taloudesta.
– Esim. eloperäisestä materiasta jota muuten uhkaisi poltto voitaisiin valmistaa biohiiltä
(ks. alla).
– Jätteenpoltossa syntyvän lämmön käyttö kaukolämpönä tehostuisi jos sitä saataisiin
varastoitua (ks. alla).
– Vanhat kaatopaikat voivat jopa olla arvokkaiden metallien lähteitä (engl. landfill mining). Sama pätee em. kaivosten rikastushiekkaan ja sivukiviin, joilla voisi myös sitoa
hiilidioksidia (ks. alla).

• Teollisen ekologian alkuna pidetään Robert A. Froschin (1928-2020) ja Nicholas E. Gallopoulosin (s. 1936) artikkelia Strategies for manufacturing (1989541 ). Esim. teollisuuden
jätevesistä voitaisiin arvokkaimmat metallit erotella talteen.
– Standardeilla [ks. Brunel; Marshall; Landes] voi vähentää kulutusta, esimerkkinä sähkölaitteiden USB-C –laturit.
• Dematerialisaatiota on tutkinut mm. ympäristötieteilijä Jesse H. Ausubel työtovereineen
(Dematerialization: Variety, caution, and persistence, 2008542 ).
• Mankiw korostaa, että haittaverojen tuotot tulevat yhteiskunnalle, kun taas päästöoikeudet
annetaan usein ilmaiseksi teollisuudelle. Oikeuksia voisi myös huutokaupata [ks. Schelling
ja Lewis].
• Naudanlihan tuotanto on erittäin tehotonta. Kansanterveys on toinen punaiseen lihaan
liittyvä tekijä. Vaikka lehmien suorat metaanipäästöt ovat suhteellisen pieniä, epäsuorat
ongelmat ovat suurempia.
– Kaikki liha ei edes mene ihmisravinnoksi; koirien ja kissojen hiilijalanjälki on (polttomoottoristen) autojen luokkaa.
(2a) Tuotetaan sähkö hiilettömästi aurinko- ja tuulienergialla [ks. Faraday; Tesla] ja ydinenergialla [ks. Fermi]. Ydinenergia vastustaja ei ota ilmastonmuutosta vakavasti. Sääriippuvaiset energiamuodot vaativat (a) säätövoimaa [ks. Tesla], (b) energiavarastoja, esim. vetyä, tuotannon ja
kulutuksen vaihteluun perustuvia pumppuvoimaloita (’vesiakkuja’) ja lämpöakkuja, ja (c) kulutusjoustoja. Lähempänä kuluttajaa sähkön käytön laajentamisen tiellä on vielä puutteellinen
kemiallisten akkujen teknologia: ongelmia on sekä tarvittavissa kriittisissä metalleissa että valmiiden akkujen kapasiteetissa ja kierrätettävyydessä (ks. yllä). Siinä määrin kun sähköakut eivät
riitä, nykyiset öljypohjaiset polttoaineet voi korvata hiilettömillä tai vähähiilisillä polttoaineilla. Edellisiä ovat vety [polttokennoista, ks. Volta; Tesla] ja esim. ammoniakki NH3 [ks. Haber],
jälkimmäisiä metaani CH4 [maakaasusta, ks. Lyell] ja esim. metanoli CH3 OH. Puhutaan sähköpolttoaineista ja P2F:stä (Power-To-Fuel). Fossiilisia polttoaineita käytettäessä tulisi pyrkiä
puhtaaseen palamiseen eli myös syntyvän noen palamiseen.
• Uusiutuvassa energiassa Michael Grätzel (s. 1944) sai vuoden 2010 Millenium-palkinnon
fotosynteesiä jäljittelevästä aurinkokennosta, ja Martin Green (s. 1948) vuoden 2022 palkinnon tehokkaamman PERC-kennon kehittämisestä. Tuulivoimaloihin ei liity samanlaisia
teknologisia innovaatioita.
– Mm. Miles M. Loydin tutkimat lentotuulivoimalat [vrt. Franklin] ovat yksi moderni
(spekulatiivinen) innovaatio (Crosswind kite power, 1980543 ).
• Fissioteknologiassa modulaariset (sarjatuotannon mahdollistavat) pienydinvoimalat (engl.
Small Modular Reactor, SMR) ovat helpoimpia toteuttaa. Isommissa hyötöreaktoreissa
(engl. breeder reactor) polttoaineesta ei olisi pulaa, koska — toisin kuin perinteisissä reaktoreissa — U-238 ja Th-232 soveltuvat niihin. Monet niistä voivat jopa hyödyntää nykyisten reaktoreiden ydinjätettä polttoaineenaan544 . Fuusioenergian [ks. Bethe] mahdollisuutta
tutkitaan mm. ITER-projektissa.
541 Scientific

American, 261, 144–152, 1989
of the National Academy of Sciences (USA), 105, 12774-12779, 2008
543 Journal of Energy, 4, 106–111, 1980
544 Partanen ja Korhonen (2016)
542 Proceedings
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– SMR:t mahdollistavat luonnonkierrolla toimivan passiivisen vesijäähdytyksen, joka
on sekä halpa että turvallinen. Jos sähkön sijaan tuotetaan [ilman turbiinikiertoa, ks.
Tesla] vain kaukolämpöä, paineet ja lämpötilat ovat vieläkin alhaisempia.
– Paitsi uutena polttoaineena, radioaktiivista jätettä voisi käyttää myös maaperässä
harvinaisten fissiivisten platinaryhmän metallien (engl. fission platinoids) louhintaan.
– Vihreä politiikka on hävittämässä länsimaista ydinteknologiaosaamista samalla kun
[ihmisoikeuksia polkevat, ks. Huntington ja Fukuyama] Venäjä ja Kiina varmistavat
sen avulla omaa asemaansa.
• 2020-luvulla käytössä olevat litium-ioniakut kehitettiin 1970- ja 1980-luvuilla vuoden 2019
kemian Nobelin palkinnon arvoisesti. Sen jälkeiset keksinnöt ovat kuuluneet lähinnä vaporware-kategoriaan.
– Litiumin lisäksi Suomesta louhitaan akkuihin myös kobolttia ja nikkeliä [ks. Solow].
Jälkimmäinen parantaa akun energiatiheyttä. Litium-rautafosfaattiakuissa (LFP) ei
tarvita kobolttia eikä nikkeliä.
– Kehitteillä olevat kiinteät elektrolyytit ovat turvallisempia ja helpottaisivat myös sähköakkujen kierrättämistä. Esim. suola-akkujen sulasuolasta pyritään tekemään vähintään kvasikiinteää.
– Lämpöä voi säilöä esim. vesi- ja hiekka-akkuihin ja geotermisiin syvälämpövarastoihin.
Vauhtipyöriin perustuville ’mekaanisille akuille’ (engl. flywheel energy storage, FES)
voi löytyä nykyistä laajempia sovelluksia.
• Vetyä saadaan (ainakin jonkin verran) teollisuusprosessien sivutuotteena. Sitä voidaan valmistaa esim. veden (sähköä vaativalla) elektrolyysillä [ks. Volta; Faraday]. Jos sähkö on
uusiutuvaa, puhutaan ’vihreästä’ vedystä. Vuonna 1972 havaittiin että fotokatalyysikin [ks.
Einstein] tuottaa vetyä; tämä ’aurinkovety’ voi tulevaisuudessa syrjäyttää elektrolyysin.
– Maakaasun höyryreformointi [ks. Haber] tuottaa ’harmaata’ vetyä.
– Vetyä voi käyttää energian välivarastona (engl. power-to-gas-to-power). Etenkin pitkillä etäisyyksillä vetyputkiverkostot mahdollistavat myös sähkön siirtoa tehokkaamman
energian siirron kuin. Ne tarjoaisivat myös säätövoimaa.
• Vedyllä on omat ongelmansa, varsinkin jos teknologian muutos halutaan sujuvaksi [ks. Tesla]. Hiilidioksidin avulla siitä saadaan metaania (energiaa kuluttavalla) Sabatier-reaktiolla
[ks. Lyell]. Koska metaani on vedyn tapaan kaasu, senkin käyttö edellyttää joko nesteytystä tai paineistusta. Vaihtoehtoisesti voidaan valmistaa esim. synteettistä metanolia ja
ammoniakkia; edellinen olisi neste.
– Nesteytetystä maakaasusta (engl. liquefied natural gas, LNG) suunnitellaan saastuttavamman dieselin [ks. Tesla] korvaajaa ainakin laivaliikenteessä. Kaasuautot vaatisivat
paineistettua (engl. compressed) maakaasua (CNG).
– Biopolttoaineet [esim. biokaasu, ks. Lyell] ovat ongelmallisia. Kierrätyspolttoaineeksi
kelpaavan jätteen (esim. em. hävikkiruoan ja lietelannan) tuottamista pitäisi kuitenkin vähentää [vääristyneistä kannustimista, ks. Buchanan]. Raaka-aineen tarkoituksellinen viljely taas kuluttaa ruoaksi kelpaavia kasveja tai aiheuttaa muuta ympäristöhaittaa.
• Metsäpaloissa, tulivuorenpurkauksissa tai esim. teollisuudessa syntyvä musta hiili absorboi
auringonvaloa ja lämmittää ilmastoa. Erityisen ongelmallista on jos tämä noki päätyy jään
tai lumen päälle, kuten jo vuonna 1870 havaittiin tapahtuvan [ks. Werner]. Asiaa tutki
Thomas H. Painter kollegoineen artikkelissa End of the Little Ice Age in the Alps forced by
industrial black carbon (2013545 ).
(2b) Valmistetaan materiaaleja ja esim. ruokaa vähäpäästöisemmin. Tämä vaatii (alkuvaiheessa)
kalliita investointeja ja (tuotantovaiheessa) paljon sähköä. Em. kiertotaloutta edustavat esim.
kiertovesi- eli aquaponics-systeemit, joissa yhdistetään kasvien hydroviljelyä [ks. Sachs] vesieliöiden kasvattamiseen eli vesiviljelyyn (jälkimmäinen voi olla muutakin kuin kalankasvatusta).
Yleisemmin puhutaan sinisestä biotaloudesta. Vertikaalinen viljely on toinen mahdollinen kehityskohde. Ruoaksi kelpaavaa proteiinia ym. voitaisiin tuottaa hyönteisten [ks. Leakeyt] lisäksi
545 Proceedings
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jopa ilmasta bakteerien ja sähkön avulla; puhutaan solumaataloudesta (engl. cellular agriculture). Keinolannoitteiden korvaamisessa eläintiloilta saatavilla orgaanisilla lannoitella on omat
ongelmansa.
• Terästä [ks. Tesla] voidaan valmistaa hiilineutraalisti korvaamalla hiili ja masuunit vedyllä
ja valokaariuuneilla. Myös kierrätysteräksen käyttö vähentää hiilipäästöjä. Lisäksi teräkselle kehitellään vaihtoehtoja [esim. kevlarista, ks. Carothers ja Woodward].
– Vetypelkistys Fe3 O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2 O on hiilipelkistystä parempi [ks. Fu Hao].
• Sementin [ks. Vitruvius] valmistuksesta oli tullut energiaa kuluttavaa kalkin myötä [ks.
Black ja Watt]. Piitä ja esim. alumiinia sisältävistä teollisuusjätteistä, geopolymeereistä
(esim. masuunikuona), voidaan valmistaa ekologisempaa seossementtiä ja siten myös ekologisempaa seosbetonia [ekobetonia; betonista, ks. myös Joyce]. Jos betoniin sidotaan hiilidioksidia karbonoinnin (ks. alla) avulla, saadaan jopa hiilinegatiivista betonia. Sementtiä
suuremmaksi betonin ongelmaksi on tulossa hiekka. Betoni voidaan myös korvata puulla.
– Termi ’geopolymeeri’ tulee Joseph Davidovitsilta (s. 1935).
– Vaikka hiekasta ei sinällään ole puutetta, aavikoiden hiekanjyvät ovat tuulieroosion tuloksena liian pyöreitä betonissa käytettäväksi. Jokisuistojen pohjahiekan käyttö tuottaa ympäristöongelmia. Kaivosten tuottamasta rikastushiekasta pitäisi saada arvokas
aines talteen ennen uusiokäyttöä hiekkana (ks. alla).
– Mineraalipohjaiset kiertotalousmateriaalit voivat yllättää myös ongelmillaan. Esim.
asfaltin kiviaineksena käytetyn Outokummun ferrokromikuonan epäillään rikkovan
autoja.
– Puutalon hiilijalanjälki on paljon betonitaloa pienempi. Puhutaan esim. liimapuupalkeista ja CLT (Cross Laminated Timber) –massiivipuuelementeistä.
∗ Metsästä rakennusten raaka-aineeksi kaadettu puu ei tuota hiilidioksidia ennen
kuin se poltetaan tai se maatuu, ehkä vasta sadan vuoden päästä. Toki isommat
puut kasvavat nopeammin kuin taimet, ja muodostavat siten (lyhyellä tähtäimellä) isomman hiilinielun. Vastaavasti kaikkein vanhimmat metsät tuottavat hiilidioksidia [ks. Calvin ja Mitchell]. Suomessa metsien kasvua pyritään lisäämään
tuhkalannoituksella.
• Resurssitehokkuuden ansiosta ekologisten muovien [ks. Carothers ja Woodward] syntetisointi hiilidioksidista ja metaanista voisi olla mahdollista. Synteettiset tuotteet ovat yleensäkin biotuotteita ekologisempia; esim. muovien raaka-aineena sokeriruo’olla on liian suuri
vesijalanjälki. Sen sijaan muovia voisi korvata puupohjaisilla tuotteilla (esim. selluloosakalvoilla).
– Vaikka biohajoavilla muoveilla on joitain lääketieteellisiä sovelluksia, massatuotteina
ne eivät ole ekologisia546 .
• Puuvilla ja polyesteri eivät ole ilmastoystävällisiä materiaaleja. Tarvitaan kierrätystä ja
sitä tukevia uusia materiaaleja. Kankaita voidaan tehdä hampusta, oljesta tai puukuidusta;
selluloosakarbamaattia on jo tuotannossa tuotenimellä Infinna [viskoosista, ks. Edison].
• Lietelannan ongelmana ovat kuljetuksen korkeat päästötä ja kustannukset. Kuivalanta ratkaisee osan ongelmista. Toisaalta biokaasun tavoin ongelmaksi voi tulla se, että raakaaineena käytettyä jätettä ei tulevaisuudessa haluta edes synnyttää nykyisessä mitassa.
– Vastaavasti fossiilisista polttoaineista luopuminen vaatii kehittämään ruoantuotannolle ja teollisuudelle tärkeälle rikkihapolle uusia valmistusmenetelmiä.
• Hyönteisten käyttö voisi alkaa eläinrehun tuotannosta.
(3) Myös teknologisia hiilinieluja voidaan kehittää. Helpointa on hiili talteen voimaloiden ja tehtaiden päästöistä (engl. post-combustion capture). Ilmastonmuokkaus mukaan lukien puhutaan
CCS-teknologioista (carbon capture and storage). Bioenergian tuotantoon yhdistettynä termi on
BECCS. PyCCS (Pyrogenic CCS) on biohiilen (biochar) luomista. CCU-teknologioissa hiili jopa
hyödynnetään raaka-aineena säilömisen sijaan (carbon capture and utilization).
546 Kohvakka

ja Lehtinen (2019)
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• Tuotantolaitosten päästöissä hiilidioksidia on merkittävästi enemmän kuin ilmassa tai merivedessä (ks. alla), joten niistä on hyvä aloittaa. Hiilestä voi valmistaa (sähkön avulla)
mm. grafeenia, amorfista hiiltä, hiilimustaa ja hiilinanoputkea.
• Biohiiltä valmistetaan kuivatislauksella (pyrolyysillä) samoin kuin puusta puuhiiltä [ks.
Ötzi]. Se ei enää hajoa ja sillä voidaan esim. parantaa metsien kasvualustoja tai puhdistaa
hulevesiä [aktiivihiilestä, ks. Hammurabi; Fraunhofer; Simmel]. Tässäkin on siis ’utilisaatiolle’ tilaa.
• Silikaattipitoiset mineraalit, joita on esim. em. kaivosten rikastushiekassa, kykenevät sitomaan hiilidioksidia mineraalikarbonoinnin kautta. Magnesiumia sisältävästä rikastushiekasta tuotettu magnesiumkarbonaatti olisi jopa rakennusmateriaali.
Teoksessa Fixing Climate (2009, yhdessä Robert Kunzigin kanssa) Broecker puolustaa ilmastonmuokkausta (engl. geoengineering). Tämä antaisi aikaa kehittää teknologiaa, joka tehostaisi (1)
päästöjen vähentämistä ja (2) lämpenemisen haittojen torjumista ja lopulta mahdollistaisi myös
(3) hiilidioksidin poiston ilmakehästä. Metsitys on suoraviivaisin tapa kerätä ilmakehän hiilidioksidia (Jean-Francois Bastin ym., The global tree restoration potential, 2019547 ). Esim. Saharan
eteläpuolinen Sahelin savannialue voisi olla yksi kohteista. Sergei Zimov (s. 1955) palauttaisi
tundran aroksi ruohoa syövien eläinlaumojen avulla548 . Tällöin ikirouta vahvistuisi talvella (tallaamalla pakattu lumi ei enää eristä maata pakkaselta) ja maanpinnan albedo [ks. Bethe] kasvaisi
kesällä (ruohikko heijastaa valoa paremmin kuin sammal tai pusikko). Zimovilla onkin jo ’jääkausipuisto’ koekenttänään. Teknisimmistä (ja ehkä vaikuttavimmista) ratkaisuista DAC (direct
air capture) vaatii joko hiilen varastointia (DACCS) tai hyötykäyttöä (DACCU).
• Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus vaihtelee vuodenaikojen mukana ja tahdin määrää pohjoinen pallonpuolisko, jonne kasvillisuus on mantereiden mukana keskittynyt. Hiilidioksidia
sitoutuu eniten huhti-toukokuussa ja vapautuu syys-lokakuussa, ja ilmakehässä vaihtelun
suuruus on noin 5 ppm.
• Esim. Suomessa metsien runkopuun kuutiometrimäärä on kasvanut 1970-luvun 1500 miljoonasta 2020-luvun 2500 miljoonaan.
• Zimov on haaveillut mammutin palauttamisesta sukupuutosta, ja Shapiro spekuloinut elefantin manimpuloimisesta mammutin suuntaan [ks. Wilson]. Ehkä biisonilaumat riittäisivät.
Aerosoleilla [ks. van der Waals] on negatiivinen säteilypakote (em. musta hiili on poikkeus).
George Thomson [ks. Heisenberg ja Schrödinger] ehdotti ensimmäisenä, että maapallon albedoon
voisi vaikuttaa stratosfäärin [ks. Bjerknes ja Richardson] tasolla (The Foreseeable Future, 1953).
Tulivuorenpurkausten viilentävät ilmastoa [ks. Justinianus; Franklin; Goethe], ja artikkelissa
Volcanic explosions and climatic change: A theoretical assessment (1976549 ) James Pollack (19381984) työtovereineen korostivat tässä stratosfääristen rikkiyhdisteiden merkitystä [ks. Bjerknes
ja Richardson]. Ilmakehän hämärtymisen (engl. global dimming) lisäksi myös heijastavien pilvien
synnyttämisellä spekuloidaan.
• Tulivuorten rikkidioksidipäästät päätyvät stratosfäärissä sulfaateiksi eli rikkihapon H2 SO4
suoloiksi.
• Tarpeeksi voimakas ja pitkällinen globaali vulkaaninen aktiviteetti tuottaa myös hiilidioksidia riittäviä määriä ilmaston lämmittämiseksi. Esim. jääkausijaksoja on voinut päättyä
tämän mekanismin kautta.
• Pollack oli myös luomassa ajatusta ydintalvesta, jossa laaja ydinsota tuottaa pitkäaikaisen
maapallon kylmenemisen. Ilmiöllä ajettiin aseistariisuntapolitiikkaa [ks. Russell; Pauling].
Supertulivuoren purkauksella olisi sama vaikutus [ks. Alvarez].
– Tunnetuin ydintalvea käsitellyt artikkeli oli R.P. Turco ym., Nuclear winter: Global
consequences of multiple nuclear explosions (1983550 ).
547 Science,

365, 76-79, 2019
(2017)
549 Journal of Geophysical Research (Meteorology), 81, 1071-1083, 1976
550 Science, 222, 1283-1292, 1983
548 Vassnes
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• Myös rikkiä (DMS) tuottavat planktonit viilentävät samalla mekanismilla kuin tulivuoret
[ks. Woese ja Margulis]. Tämä sen lisäksi, että ne poistavat hiiltä kierrosta [ks. Stommel].
Myös ihmisen ilmakehää saastuttavalla toimilla on samanlaista vaikutusta; esim. Markku
Kulmala ym., Clean the air, heat the planet? (2009551 ).
• Sean A. Twomey esitti, että pienemmät vesipisarat pidentävät pilvien [ks. Dalton; van der
Waals, Lewis ja Langmuir] ikää ja heijastavat paremmin auringon valoa, ja että tätä voisi
hyödyntää lisäämällä ilmassa olevia epäpuhtauksia, joihin vesihöyry tiivistyy (Pollution and
the planetary albedo, 1974552 ). John Latham esitti, että meriveden suolaisuuden ansiosta
merten yläpuolelle voisi luoda nykyistä enemmän ja kirkkaampia pilviä (Control of global
warming, 1990553 ).
– Aikaisemmin Latham tutki salamoinnin [ks. van der Waals] syntyä. Salamointi vaatii
pilven vesipisaroiden jäätymistä, sillä vain erikokoisten jääkiteiden hankautuminen
toisiaan vasten synnyttää sähkövarausta.
• Tom M. L. Wigley käsittelee asiaa artikkelissa A combined mitigation/geoengineering approach to climate stabilization (2006554 ).
• Matthew J. Genge on esittänyt, että tulivuorenpurkausten sähkökentät [vulkaanisesta salamoinnista, ks. van der Waals] auttavat aerosoleja mesosfääriin asti. Paitsi että tarjoavat
tiivistymisytimiä, varattuina ne vaikuttaisivat pilvien muodostumiseen myös ionosfäärin
sähkökenttien kautta (Electrostatic levitation of volcanic ash into the ionosphere and its
abrupt effect on climate, 2018555 ).
Tarvetta sopeutumiseen ei voi kiistää (vrt. em. ruoantuotannon ongelmat). Jo viljelykasvien vaihtaminen muuttuvaan ilmastoon paremmin sopiviksi parantaa huoltovarmuutta [ks. Condorcet;
Mill; Fisher ja Keynes], jota uhkaa yleistyvät katovuodet. Sama pätee metsiin, jotka ovat hiilidioksidin varastoja ja nieluja [ks. Calvin ja Mitchell]. Muutenkin haitallisen suuret metsäpalot
osoittavat hyvän metsänhoidon (ja samalla tavallisten metsäpalojen) tarpeellisuuden. Meriveden noustessa mantereiden rannikkokaupungit siirtyvät vähitellen sisämaahan päin. Chewang
Norphel (s. 1935) on luonut pieniä jäätiköitä hidastamalla veden virtausta. Tällaiset vesivarastot tarjoavat vettä kun sitä eniten tarvitaan ja parhaimmillaan uudistavat pohjavettä. Isommat
ehdotetut jäätikköoperaatiot hipovat jo ilmastonmuokkausta.
• Koska huoltovarmuus perustuu (realistisen) omavaraisuuden lisäksi kansainväliselle logistiikalle, globalisaatio [ks. Bhagwati] on sille enemmän mahdollisuus kuin uhka [ruoan tuotannon globaalista optimoinnista, ks. Borlaug]. Tämä ei tarkoita etteikö esim. Suomessa pitäisi
tuottaa enemmän hernettä, härkäpapua ja muita valkuaiskasveja myös omaan käyttöön.
• Metsäpalojen liian innokkaan sammuttamisen tuottama liian tiheä metsä kuivattaa maan
ja altistaa hyönteistuhoille. Kuoleva metsä on hiilioksidin lähde. Terve metsä on paitsi
hiilinielu, niin myös vesivarasto.
• Jäätiköihin ja lumeen varastoituneen veden vähenemisen ongelmallisuutta korostaa niistä
riippuvaisten alueiden liikakansoitus [ks. Borlaug] ja ekotehottomien eli suuren vesijalanjäljen omaavien rahakasvien viljely.
– Rahakasveissa itsessään (ja niihin liittyvässä globalisaatiossa) ei ole mitään väärää, sillä vain niiden avulla vältytään vaaralliselta kädestä suuhun –elämältä. Toisaalta esim.
riisin ongelmana on veden kulutuksen lisäksi metaanin tuotanto. Riisi olisi korvattavissa kvinoalla ja hirssillä. Kaliforniassa mantelien tuotanto on suorastaan järjetöntä.
• Toistaiseksi meriveden pinta on noussut lämpölaajenemisen johdosta: valtameret varastoivat lämpöä ilmakehää paremmin. Merijään sulaminen ei nosta vedenpintaa. Vasta Grönlannin ja Antarktiksen jään sulaminen nostaisi meren pintaa merkittävästi.
– Esim. John C. Moore et al. puoltaa merenpinnan nousun rajoittamista hidastamalla
muutamaa nopeasti virtaavaa jäätikköä (Geoengineer polar glaciers to slow sea-level
551 Science,

326, 672, 2009
Environment, 8, 1251-1256, 1974
553 Nature, 347, 339-340, 1990
554 Science, 314, 452-454, 2006
555 Geology, 46, 835–838, 2018
552 Atmospheric

10.47. BROECKER

855

rise, 2018556 ).
Kun länsimaisten elintason leikkaamisesta tehtiin ainoa sallittu keino taistella ilmastonmuutosta vastaan (on tehnyt syntiä josta pitää maksaa), unohtui että samoilla panoksilla olisi saatu
tehokkaampia tuloksia auttamalla vihreässä siirtymässä Intian kaltaisia maita (ilmakehä on yhteinen). Tuulivoiman rakentamisen lisäksi tämä olisi voinut olla vanhojen kivihiilivoimalaitosten tehokkuuden parantamista. Ympäristöihmisten retoriikkaan viitaten Broecker totesi, että
”...such grandiose rhetoric converts many reasonable people into [climate change] skeptics”. Positiivista on, että energian kulutusta radikaalisti nostava Power to X –ajattelu on hyväksytty.
Myös sopeutumisesta ja jossain määrin jopa teknisistä nieluista puhuminen on tullut luvalliseksi.
• Fossiilisista polttoaineista riippuvaisesta Intiasta tuli tärkeä vientimaa ja tulojen lähde
sotaa käyvälle Venäjälle.
• Voidaan puhua tieteelliseksi naamioituneesta maailmanlopun kultista, ilmastoapokalypsistä [ks. Alvarez]. Vuonna 2019 Breakthrough-ajatushautomo julisti, että ihmisen sivilisaatio
voi hävitä vuoteen 2050 mennessä. Esim. Elokapina (engl. Extinction Rebellion) on samoilla linjoilla.
Broeckerin muu tutkimus käsitteli jääkauden aikaisia lämpötilan muutoksia [ks. Agassiz ja Croll;
Wegener ja Holmes]. Työtovereineen hän aloitti vahvistamalla, että maapallon rataan liittyvät hitaasti muuttuvat astronomiset tekijät ovat vaikuttaneet nykyisen jääkausijakson ilmastoon (Milankovitch hypothesis supported by precise dating of coral reefs and deep-sea sediments, 1968557 ).
Nopeat ja lyhytaikaiset vaihtelut vaativat kuitenkin erilaisia mekanismeja.
• James Hays, John Imbrie ja Nick Shackleton vahvistivat asian vielä aikasarja-analyysillä
(Variations in the Earth’s orbit: Pacemaker of the ice ages, 1976558 ).
Jääkauden aikaiset suurtulvat [ks. Wegener ja Holmes] ja merivirtojen veden tiheyteen perustuva dynamiikka [ks. Stommel] tunnettiin. Claes G. H. Rooth (1928-2011) sai idean jota Broecker
kehitti 1980-luvulla: makean veden äkillinen lisäys korkeilla leveysasteilla voi pysäyttää merivirran estämällä kylmän veden vajoamisen. Tämä puolestaan vaikuttaa lämpötilojen jakautumiseen maapallolla [Golfvirrasta, ks. Maury]. Broecker selitti teorialla glasiaalin viimeisen vaiheen,
nuoremman Dryas-kauden (n. 10 700 - 9560 eaa.), äkillistä kylmyyttä (esim. Massive iceberg
discharges as triggers for global climate change, 1994559 ). Tarvittava vesi tuli Amerikan mantereella purkautuvasta Agassiz-järvestä, joka oli sulavan jäätikön luoma makean veden allas.
• Sama mekanismi on voinut vaikuttaa jääkauden aikana useasti eri järvien kanssa. On myös
spekuloitu polaarisen suihkuvirtauksen [ks. Bjerknes ja Richardson] siirtymisellä pohjoiseen, jolloin makean veden lisäys voisi olla peräisin sateesta.
– Lisäksi Napolin lähellä sijaitseva Campi Flegrei –tulivuori [ks. Leakeyt] purkautui
(toistaiseksi) viimeisen kerran noin 10 000 eaa. (vuoden 1538 purkaus oli hyvin lievä).
• Atlantin veden nousu erotti Britteinsaaret Euroopan mantereesta. Väliin syntynyt Doggerlandin saari hävisi kun Agassiz-järvi täyttyi sulamisvedestä (ja purkautui) myös holoseenin
aikana (ks. alla).
1980-luvulla Willi Dansgaard (1922-2011), Hans Oeschger (1927-1998), Claude Lorius (s. 1932) ja
Hartmut Heinrich (s. 1952) tekivät havaintoja glasiaalien nopeista lämpötilavaihteluista. Heinrichin (H) tapahtumat ovat kylmiä jaksoja ja Dansgaard-Oeschgerin (DO) tapahtumat lämpimiä
jaksoja. Jälkimmäiset tuottavat interstadiaaleja. Em. merivirtateoriaa on ehdotettu edellisten
syyksi ja viimeisin, H0, vastaakin em. nuorempaa Dryas-kautta. Gerard C. Bondin (1940-2005)
mukaan nimetty Bondin kierto pyrkii systematisoimaan H- ja OD-tapahtumia. Ajatus on, että
jäätiköt romahtavat kasvaessaan liian suuriksi.
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• Lämpötilamuutoksista kertovat mm. happi-18 –tutkimukset [ks. Rutherford].
• Vuonna 1996 Dansgaard, Oeschger ja Lorius saivat Tylerin palkinnon, jota on kutsuttu
’ympäristötieteiden Nobel-palkinnoksi’.
• Myöhemmistä tutkimuksista ks. esim. Dansgaard et al., Evidence for general instability of
past climate from 250-kyr ice-core record (1993560 ).
• Jään vetäytymisen pysähdykset viimeisinä kylminä kausina tuottivat mm. Salpausselät.
Vesistöjen antimiin perustuva sedentismi oli mahdollista jo pleistoseenin aikana yli satatuhatta
vuotta sitten Afrikassa [ks. Leakeyt] ja yli 20 000 vuotta sitten Levantissa [ks. Renfrew ja Knight].
Ainakin jälkimmäisessä vaiheessa voidaan puhua jo pienimuotoisesta puutarhataloudesta. Sama
päti jääkauden lopun lämpimään Meiendorfin interstadiaaliin (12 500 - 11 860 eaa.). Sen jälkeen
suuresti vaihtelevan lämpötilan yleistrendi oli laskeva, ja glasiaalin lopettanut nuorempi Dryas
oli kolmesta Dryas-kaudesta kylmin. Holoseenin alusta noin 9560 eaa. alkaen lämpötilan globaali
trendi oli nouseva noin vuoteen 6000 eaa. asti, ja tämä laajensi puutarhataloutta. Sen jälkeen alkanut hidas ja nykyaikaan jatkunut kylmeneminen [ks. Wegener ja Holmes] johti systemaattiseen
viljelyyn [ks. Renfrew ja Knight].
• Meiendorfin interstadiaalia seurasi lyhyt kylmempi nk. vanhin Dryas. Pitkän Bølling-Allerød (B/A) –interstadiaalin (11 730 - 10 700 eaa.) keskelle osuu myös lyhyt kylmeneminen
vanhemman Dryas –kauden aikana.
Em. yleistrendien sisällä holoseenin aikaiset nopeammat lämpötilavaihtelut olivat vähäisiä H/DOtapahtumiin verrattuna. Se että ne eivät välttämättä olleet globaaleja ei ole erikoista: glasiaalienkin alkuun vaikuttaa lämpötilan jakautuminen maapallolla. Holoseenin kylmiä kausia, joita
on kutsuttu Bondin tapahtumiksi, on 9 kappaletta (tosin ensimmäinen, Bond 8, on määritelty
samaksi kuin H0 eli glasiaalin viimeinen vaihe). Kaikkien selitys ei välttämättä ole sama. Lisäksi ajatus usean pienemmän häiriön yhteisvaikutuksesta isojenkin ilmiöiden takana voi sopia
tässä [ks. Alvarez]. Tapahtumien mahdollisista merkityksestä ihmisen historiaan kiistellään [ks.
Renfrew ja Knight].
• Tapahtumissa joskus nähty periodisuus (1500 tai 1000 vuotta) ei liene todellista.
(1) Broecker liitti Bond-tapahtumiin mm. auringon aktiivisuuden vaihtelut eli avaruusilmaston
[ks. Wolf; Oort ja Kuiper]. (2) Toisaalta esim. Bond 5 vastaa Agassiz-järven viimeistä purkausta
n. 6200 eaa. (engl. Mini Ice Age, 8.2 kiloyear event), joka jälkeinen kylmä kausi kesti nelisensataa vuotta. (3) Lisäksi tulivuorten aktiivisuus kylmensi ilmastoa sekä myöhäisantiikissa [ks.
Justinianus] että uudella ajalla [ks. Halley; Franklin; Goethe]; nämä on nimetty Bond 1 ja 0
–tapahtumiksi.
• Epätavallisesta auringon aktiivisuudesta on myös todisteita (Solanki ym., Unusual activity
of the Sun during recent decade compared to the previous 11,000 years, 2004561 ).
• Bond 5 muutti Doggerlandin saaren korkeimmat kohdat nykyiseksi Doggermatalikoksi.
Tässä yksi mahdollinen (mutta ehkä epätodennäköinen) lähde vedenpaisumustarinoille [ks.
Hammurabi].
– Ennen saaren katoamista sen yli pyyhkäytyi myös massiivinen tsunami [ks. Maury],
joka tuhosi asukkaat ja heidän kulttuurinsa. Taustalla oli Norjan rannikon merenalainen Storeggan vyöry, joka puolestaan oli seurausta maanjäristyksen aiheuttamasta
merenalaisten metaanihydraattien [ks. Lyell] purkauksesta.

10.48

Marvin Minsky 1927 - 2016 ja Judea Pearl 1936 -

Tekoälyn [ks. Turing; Simon ja Arrow] ja koneoppimisen tutkijoita; Minsky puhui semanttisista
verkoista ja Pearl empiirisistä bayesilaisista verkoista [ks. Bernoulli ja Bayes; Laplace; Fisher ja
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Keynes; Turing]. Pearl tutki myös kausaalisuutta [ks. Hume; Mill], jota bayesilaisuus [ja yleensä
tilastotiede, ks. Spencer ja Galton] ei hänen mielestään tavoita [mutta ks. Damasio].
• Gerald J. Popek (1946-2008) ja Robert P. Goldberg (1945-1994) esittivät virtuaalikoneen
käsitteen artikkelissa Formal requirements for virtualizable third generation architectures
(1974562 ). Ajan prosessoreilla [ks. Daniel Bell] ei tehokasta virtuaalisointia voinut toteuttaa.
Ajatus on liitetty myös aivotoimintaan [ks. Dennett ja Millikan].
• Clive W. J. Grangerin (1934-2009) kehittämä Granger-kausaalisuus on tapa ennustaa yhtä
aikasarjaa toisen avulla (Investigating causal relations by econometric models and crossspectral methods, 1969563 ). Granger sai vuoden 2003 taloustieteen Nobel palkinnon työtoverinsa Robert F. Englen (s. 1942) kanssa.
• Tekoälyn alin taso on kapeaa (engl. narrow, weak), esim. tehtäväorientoitunutta, ja tästä
on jo paljon sovelluksia. Yleisellä (general, strong) tekoälyllä olisi jo tietoisuus, ja supertekoäly ylittäisi ihmisen kyvyt radikaalisti. Jälkimmäiseen liittyy hypoteettinen teknologinen
singulariteetti [ks. von Neumann]. Termi onVernor Vingelta (s. 1944) vuodelta 1993.
Minsky aloitti symbolisen tekoälyn parissa, ja häntä on kutsuttu alan ’isäksi’. Vuonna 1956 hän
järjesti — yhdessä John McCarthyn (1927-2012) kanssa — ensimmäisen tekoälyä käsitelleen kokouksen. Minskyn artikkeli Steps toward artificial intelligence (1961564 ) oli yksi AI:n alkutaipaleen merkkipaaluja. Symbolinen tekoälytutkimus tuotti asiantuntijajärjestelmiä, joita on käytössä monilla aloilla [ks. myös Dennett ja Millikan]. Ensimmäinen, DENDRAL, syntyi 1960-luvun
lopulla kemian avuksi.
• Vuonna 1960 Donald Michie (1923-2007) kehitti ohjelman joka oppi pelaamaan ristinollaa.
• Minskyn vuonna 1960 tekemät grafiikkakokeilut saivat hänen oppilaidensa käsissä uuden
muodon, kun vuosina 1962-63 syntyi maailman ensimmäinen videopeli (esim. S. Brand,
SPACEWAR: Fanatic life and symbolic death among the computer bums, 1972565 ).
– Ivan E. Sutherland (s. 1938) kehitti jo edistyneempää tietokonegrafiikkaa (Sketchpad:
A man-machine graphical communication system, 1963566 ).
Tiedon kuvausta (engl. knowledge representation, KR) oli kehitetty filosofiassa [eksistentiaaliverkoista, ks. Peirce] ja psykologiassa [Bartlettin skeemasta, ks. Piaget]. Semanttista informaatiota
käsitteleviä tietokoneita varten M. Ross Quillian (s. 1931) kehitti semanttisia verkkoja (Word
concepts: A theory and simulation of some basic semantic capabilities, 1967567 ). Semanttiset verkot muodostuvat solmukohdista, esim. käsitteet, oliot ja tapahtumat, ja niitä jollain kriteereillä
yhdistävistä linkeistä. Yksittäisen solmun aktivoituminen leviää toisiin vain linkkejä pitkin, yhdistellen näin informaatiota. Myös Minsky puolusti semanttisia verkkoja; esim. A framework for
representing knowledge (1975568 ). Hänen suosikki KR oli ’kehys’ [engl. frame, ks. myös Hart ja
Goffman]. Kielitieteellä on oma tapansa käyttää skeemoja [ks. Jackendoff ja Pinker]. Samantapaisia rakenteita voidaan nähdä myös ihmissuhteissa [ks. Fiske ja Harris].
• 1950-luvulla Richard H. Richens (1919–1984) ja eräät muut olivat kehittäneet verkkoja
tietokonelingvistiikassa, ja J. Jay Zeman oli löytänyt Peircen verkot ja analysoinut niitä
väitöskirjassaan (The Graphical Logic of C. S. Peirce, 1964). Donald Roberts kirjoitti
teoksen The Existential Graphs of Charles S. Peirce (1973).
• Myös Quillianin kanssa yhteistyötä tehnyt Allan M. Collins (s. 1937) loi Elizabeth F. Loftusin (s. 1944) kanssa ’etenevän aktiviteetin’ käsitteen (A spreading-activation theory of
semantic processing, 1975569 ).
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– Tietojenkäsittelyn puolella käsitteeseen lisättiin etuliite ’just-in-time’ korostamaan
sitä, että skeemaa tai kehystä ei tarvitse aktivoida täydellisenä heti ensimmäisellä
viittauksella siihen [ks. Simon ja Arrow; Dennett ja Millikan].
– Loftus tutki myös väitteitä tukahdetuista muistoista [ks. Kandel ja Tulving].

• Vuonna 1976 John F. Sowa (s. 1940) kehitti vapaamuotoisempia käsitekarttoja. Miellekartat ovat vieläkin vapaampia. Nämä liitetään usein luovuuteen (ks. alla).
• Semanttinen verkko (engl. net) on myös eri asia kuin semanttinen web [ks. Torvalds].
David E. Rumelhartin (1942-2011) ja James L. McClellandin (s. 1948) toimittama teos Parallel
Distributed Processing (1986) oli varhaisen konnektionismin [ks. Turing] ’raamattu’. Vaikka kyseessä on algoritmiton ja rinnakkainen alhaalta-ylös –menetelmä, puhe aivojen hermoverkkojen
imitoimisesta (engl. artificial neural network, ANN) on liioiteltua [ks. Penfield ja Sperry]. Toisaalta piilokerroksia, jotka loivat monikerroksisia neuroverkkoja, voi ainakin funktionaalisesti verrata käsitteisiin. Alexey Ivakhnenko (1913-2007) oli merkittävä monikerroksisten neuroverkkojen
kehittäjä 1960-luvulta alkaen. Piilokerrokset osoittivat hyödyllisyytensä vasta kun Rumelhart,
Geoffrey E. Hinton (s. 1947) ja Ronald J. Williams keksivät vastavirta (engl. backpropagation)
–algoritmin (Learning representations by back-propagating errors, 1986570 ). Tämä mahdollisti
piilokerrosten lukumäärän kasvattamisen, ’syväoppimisen’ (deep learning).
• Seppo I. Linnainmaa (s. 1945) oli pohjustanut vastavirta-algoritmin matematiikkaa vuoden 1970 Pro gradu –tutkielmassaan ja sen materiaalista julkaistussa artikkelissa Taylor
expansion of the accumulated rounding error (1976571 ).
• Aivojen itseorganisoitumiskyvyllä [ks. Kolmogorov ja Chaitin] oli spekuloinut Christoph
von der Malsburg (s. 1942) artikkelissa Self-organization of orientation sensitive cells in
the striate cortex (1973572 ). Teuvo K. Kohonen (1934-2021) selitti oppimista itseorganisoituvilla kartoilla (Self-organized formation of topologically correct feature maps, 1982573 ).
• Toimittamansa teoksen artikkelissa On learning the past tenses of English verbs (1986) Rumelhart ja McClelland korostivat sääntöjen sijaan muistin merkitystä sanojen taivutuksessa
[ks. Chomsky; Jackendoff ja Pinker].
• Vastavirta-algoritmissa on nähty myös yhteys eräisiin aivojen virhesignaaleihin [ks. Posner].
• Hinton ja Steven J. Nowlan toivat Baldwinin vaikutuksen [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin]
konnektionismiin (How learning can guide evolution, 1987574 ).
Mielenfilosofiassa [ks. Sellars] konnektionismiin liitettiin eliminatiivinen materialismi. Esim. Patricia (s. 1943) ja Paul (s. 1942) Churchlandin eliminoinnin kohteena ovat intentionaaliset tilat
[ks. Frege; Wittgenstein; Turing; Quine; Dennett ja Millikan] ja siten myös intuitiivinen psykologia [ks. Drake]. Propositionaalisten asenteiden [ks. Hume; Russell] kausaalisten vaikutusten
uskottiin vaativan laskennallisuutta tasolla, jota ei aivoista löydy, ja näin päädytään behaviorismiin. Siihen liittyvässä kognitiivisessa semantiikassa merkitykset ankkuroidaan — pragmatismin
vastaisesti [ks. Mill; Peirce; Dennett ja Millikan] — pään sisälle [ks. Frege].
• Alexander Rosenbergin (s. 1946) mukaan ”...it will come as no surprise that our beliefs and
desires, our plans and projects, our hopes, fears, prejudices, commitments, ideologies, and
the purposes we espouse are so bad at explaining what we do...”.
– Yleisempi eliminativisti kieltää arkisten esineiden olemassaolon [ks. Penrose ja Hawking].
• ABC-oppiminen [ks. Dennett ja Millikan] koostuu assosiatismista [ks. Hume], behaviorismista [ks. Watson] ja konnektionismista.
Vuonna 1982 Marr [ks. Hubel ja Wiesel] määritteli kolme abstraktion tasoa. (1) funktionaalinen
(ekologinen) taso, esim. miten eliö välttyy tulemasta syödyksi, (2) algoritminen (laskennallinen)
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taso, esim. saalistajalta piiloutuminen tai pakeneminen, ja (3) implementaation (neurobiologian)
taso, so. miten algoritmi toteutetaan aivoissa. Kutakin tarvetta vastaa useampi mahdollinen
algoritmi ja kutakin algoritmia useampi tapa toteuttaa se. Vaikka aivojen laskennallisuus on siis
abstraktio, nykyään epäsuosittu kognitiivinen metafora [ks. Gould] ’aivot on tietokone’ ei ole
aivan väärä. Myös Paul Smolenskyn (s. 1955) alisymbolit pyrkivät lähentämään konnektionismia
symbolismiin (On the proper treatment of connectionism, 1988575 ).
• Tietokonevertaus ei tarkoita että aivojen maailma olisi matemaattinen [vrt. Penrose ja
Hawking]. Toisaalta esim. tunteet [ks. James; Ekman; Damasio] ovat yhtä laskennallisia
kuin muukin kognitio; kemia tai esim. efaptinen signaalin välittyminen [ks. Hodgkin ja
Huxley] vaikuttavat vain implementaation tasolla. Tietokone voi olla myös viihdekeskus, ja
sama pätee aivoihinkin [ks. Dunbar ja Miller].
• Vaikka implementaatiotaso ei ole algoritminen, sitä voi mallintaa [ks. von Neumann] matemaattisesti.
– Digitaalinen kone [ks. Turing; von Neumann] pystyy emuloimaan analogistakin toimintaa. Rinnakkaistettua laskentaa voidaan simuloida yhdelläkin prosessorilla, joka
toimii paljon aivoja nopeammin, tai rinnakkaistamalla mallinnus koneklustereissa.
– Planeetatkaan eivät laske rataansa Einsteinin (tai edes Newtonin) kaavoilla, mutta
avaruustutkimus hyödyntää niitä onnistuneesti.
• Teoksessa Consciousness (1987) William G. Lycan (s. 1945) kritisoi jyrkkää kahtiajakoa
biologisiin rakenteisiin ja funktioihin [ks. myös Sellars]. Eron tekeminen näiden välillä riippuu siitä, mitä halutaan tutkia.
• Mielen teoriassa alimman tason neurotiede tarvitsee jonkinlaisen ’impedanssisovituksen’
[Dennettin termi] jotta niiden tuotokset olisivat käytettävissä aivojen alipersoonallisiksi
tulkittavissa prosesseissa.
Teoksessa Mental Spaces (1985) Gilles Fauconnierin (s. 1944) kehittämät ’mentaaliset avaruudet’
kuvaavat tiettyyn prosessiin liittyvien käsitteiden ja aistihavaintojen semanttista yhdistämistä
[työmuistista, ks. Kandel ja Tulving]. Käsitteiden yhdistely ja sulautuminen (engl. blending,
cross-domain mapping) selittää myös luovuutta [ks. Maslow; Posner]; Fauconnier on tutkinut
asiaa etenkin Mark Turnerin (s. 1954) kanssa teoksessa The Way We Think (2002).
• Mentaalisilla avaruuksilla voidaan motivoida käyttäytymistä värittämällä ajattelua tunnepohjaisilla mielikuvilla [ks. Damasio].
– Vaikka kuoleman esittäminen viikatemiehenä on esimerkki ’blendistä’, kyse on yleisemmästä teoriasta kuin Lakoffin ja Johnsonin metaforateoria [ks. Jackendoff ja Pinker].
• Blending liittyy myös fiktiivisten maailmojen prosessointiin, esim. päätöksentekoa auttaviin
mitä jos –simulaatioihin, tarinoihin [sekä tosiin että kuviteltuihin, ks. Dutton ja Boyd] ja
lasten mielikuvitusleikkeihin [ks. Leslie ja Baron-Cohen].
– Kun aistihavainnot yhdistyvät mentaalisissa avaruuksissa, syntyy synestesiaa [ks. Spencer ja Galton]. Se voi liittyä taiteelliseen luovuuteen, kuten Catherine Mulvenna ja
Vincent Walsh argumentoivat artikkelissa Synaesthesia (2005576 ).
Teoksissa The Society of Mind (1985) ja The Emotion Machine (2006) Minsky korosti evoluution merkitystä aivojen ’aliagenttien’, so. modulaarisen rakenteen, luojana, ja tästä seuraavaa
vaikeutta kuvata aivoja yksinkertaisin kaavoin: evoluutiolla ei ole suunnitelmaa. Esim. tieteesssä
hypoteesien muodostus saa olla hyvinkin rohkeaa [ks. Popper]; mm. pragmatistista päätösteoriaa
[ks. Ramsey] kehittänyt Isaac Levi (1930-2018) oli kirjoittanut aiheesta teoksen Gambling with
Truth (1967). Esimerkkejä Minskyn heuristiikoista:
• Jos ongelma näyttää tutulta, käytä analogiaa [ks. Turing; von Neumann]
575 Behavioral
576 Current

and Brain Sciences, 11, 1-74, 1988
Biology, 15, R399–400, 2005

860
•
•
•
•

LUKU 10. POSTMODERNI AIKA 1960-1990
Jos
Jos
Jos
Jos

ongelma ei näytä tutulta, muuta sen kuvausta
ongelma näyttää liian vaikealta, jaa se osiinsa [ks. Descartes]
ongelma näyttää yhä liian vaikealta, yksinkertaista sitä [ks. Marshall; Simmel]
mikään muu ei toimi, pyydä apua [ks. Peirce; Sperber ja Boyer]

Vuonna 1960 William T. Powers (1926-2013) kehitti negatiiviseen takaisinkytkentään [ks. Black
ja Watt; Maxwell; Shannon ja Wiener] perustuvaa teoriaa, jossa ”behavior is the control of
perception”. Robert A. Rescorla (1940-2020) ja Allan R. Wagner (1934-2018) esittivät, että aivot
oppivat vain kun ne huomaavat eron ennusteensa ja todellisuuden vasteen välillä (A theory of
Pavlovian conditioning: Variations in the effectiveness of reinforcement and nonreinforcement,
1972577 ). Vastaavasti Richard L. Gregory (1923-2010) korosti näkemisen konstruktiivista luonnetta [ks. Sellars] artikkelissa Perception as hypotheses (1980578 ). Kaikki tämä pohjusti bayesilaista
käsittelyä.
• Gregory tutki myös mm. näköharhoja (Eye and Brain, 1966; The Intelligent Eye, 1970) ja
informaation merkitystä käyttäytymisen säätelijänä (esim. Mind in Science, 1981). Työkaluja käyttävä ’gregoriaaninen olio’ liittyy jälkimmäiseen [ks. Dennett ja Millikan].
Teoksessa Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems (1988) Pearl kehitti bayesilaisiin verkkoihin perustuvaa tekoälyä [ks. Helmholtz]. Jo yhdellä tasolla ylhäältä tulevasta ’alkuarvauksesta’
hiotaan alhaalta tulevan uuden datan avulla jotain todempaa. Tasojen hierarkia luo empiriaa [ks.
Carnap]: seuraavan tason priorit eivät ole arvauksia, vaan edellisen tason tuloksia (engl. Bayesian
updating). Bayesilaisessa prosesseissa syntyy uusia käsitteitä [ks. Quine; Jackendoff ja Pinker],
koska ne — ja itseoppivat verkot — pystyvät tuottamaan syötettään rikkaampia tuloksia. Mekanismi lähentää aistihavaintoja ja käsitteitä toisiinsa [ks. Damasio]. Kausaalisuus tuotti kuitenkin
(Pearlin mielestä) ongelmia [ks. myös Drake], ja hän jätti bayesilaisen teorian. AI:n piirissä on
kuitenkin jatkettu kehittämällä esim. toimija-kriitikko –arkkitehtuuria, jota mm. Go-ohjelma (ks.
alla) hyödynsi.
• Sumea logiikka on toinen tapa kuvata epävarmuutta [ks. Hintikka].
• Itseoppivat verkot hyödyntävät mm. Markovin [ks. Marshall] toisiinsa liittyvien tapahtumaketjujen matematiikkaa, jonka laajennuksiin HHMM (engl. hierarchical hidden Markov
model) voidaan koodata oppimista helpottavia geneettisiä algoritmeja [ks. Turing]. Etenkin John Holland [ks. Maynard Smith] kehitti jälkimmäisiä [ks. myös Simon ja Arrow].
Yleensäkin tiedon hankinta ja hyödyntäminen vaatii tasapainottelua.
• Bayesilaiset verkot yhdistävät Monte Carlo –menetelmään [ks. von Neumann] Markovin
ketjut, jolloin syntyy MCMC (engl. Markov chain Monte Carlo).
Pearl kehitti kausaalisuuden interventioteoriaa artikkelissa Causal diagrams for empirical research (1995579 ) ja teoksessa Causality (2000). Dana Mackenzien kanssa kirjoitettu The Book of
Why (2018) kuvaa syntynyttä ’kausaalisuuden vallankumousta’. Idea on, että ongelmasta kehitettyä kausaalimallia [ks. Wright, Fisher ja Haldane] hyödyntämällä (sopivasti kerättyyn) dataan
voi kohdistaa myös sellaisia laskennallisia interventioita, joita esim. eettisistä syistä ei voi tehdä
kokeellisesti. Uutta kausaalilogiikkaa edustaa do-operaattori; esim. X on Y:n syy jos P(Y|do(X))
> P(Y). Pearlin kausaalisuuden tikkaissa on kolme tasoa: havainnot, interventiot ja kontrafaktuaalit [kontrafaktuaalisista kausaalisuusteorioista, ks. Hume; Carnap; Schelling ja Lewis]. Jälkimmäiset liittyvät myös moraaliin. Polkuanalyysin laajetessa rakenneyhtälömalleiksi pelkkä data
ei enää riitä, vaan tutkijalla täytyy olla teoria [Big Datasta, ks. Torvalds]. Koska aktiivisuus on
tehokas tapa minimoida myös bayesilaista ennustevirheitä, kausaalipäättelyllä (engl. causal inference) voi täydentää myös Pearlin aikaisempaa projektia [dynaamisen kausaalisuuden mallista,
ks. Damasio].
• Kolmen muuttujan alkeiskytkentöjä ovat välittäjä, ’törmäytin’ [molemmista, ks. Mill] ja
sekoittaja [ks. Wright, Fisher ja Haldane].
577 teoksessa

A.H. Black & W.F. Prokasy (toim.), Classical conditioning II: Current theory and research, 1972
Transactions of the Royal Society B, 290, 181-197, 1980
579 Biometrika, 82, 669-688, 1995
578 Philosophical
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• Otis D. Duncan (1921-2004) oli ensimmäinen graafisten kausaalimallien hyödyntäjä sosiologiassa (Path analysis, 1966580 ). Tärkeä oli mm. teos Introduction to structural equation
models (1975). Sosiologia kaipasikin uudenlaista ajattelua [ks. Sanderson]. Trygve Haavelmo (1911-1999) oli ollut samoilla linjoilla taloustieteessä.
• Rakenneyhtälömalleissa SEM (engl. structural equation model) tai SCM (structural causal
model) mitattuja muuttujia täydennetään latenteilla piilomuuttujilla ja niiden välisillä hypoteettisilla suhteilla.
• Tärkeä etappi oli teos P. Spirtes, C. Glymour & R. Scheines, Causation, Prediction, and
Search (1993). James F. Woodward kirjoitti teoksen Making Things Happen (2003).
Interventionistinen kausaalisuus soveltuu ihmistieteisiin paremmin kuin vanhemmat mallit, koska
se ei tarvitse lakeja tuekseen [ks. Quine]. Näin kausaalilogiikka on tarinoiden logiikkaa [ks. James;
Piaget; Lewin ja Heider] ja aktiivinen interventio luo minuutta [ks. Dennett ja Millikan; Damasio].
Pearlin mukaan myös tekoäly ja koneoppiminen vaativat kausaalisuuden huomioimista.
Pedro Domingos (s. 1965) jakaa koneoppimisen teoriat viiteen ryhmään: (1) symbolistisiin, (2)
konnektionistisiin, (3) evolutiivisiin (4) bayesilaisiin ja (5) analogisoijiin (The Master Algorithm,
2015). Hän uskoo että näistä voidaan suodattaa lähes täydellinen algoritmi; itse hän on yhdistellyt symbolismia ja analogisointia (Unifying instance-based and rule-based induction, 1996581 ).
• Vuonna 1992 Vladimir Vapnik (s. 1936) kehitti analogiaa hyödyntävää koneoppimista SVM
(engl. support vector machines) –algoritmilla. Toinen tärkeä analogisen päättelyn tutkija
on Dedre Gentner. Douglas R. Hofstadter (s. 1945) on puolustanut analogian merkitystä
ajattelulle koko uransa ajan (esim. Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golder Braid, 1979).
• Vuonna 1997 tietokone voitti shakkimestarin [ks. Aryabhata] ja vuonna 2016 Go-mestarin
[ks. Kungfutse ja Mozi]. Jälkimmäistä oli pidetty liian vaativana tehtävänä tietokoneelle.

10.49

Martin Daly 1944 - ja Margo Wilson 1942 - 2009

Evoluutiopsykologeja, kriminologian [ks. Bentham; Westermarck; Merton] ja riskikäyttäytymisen tutkijoita. Daly ja Wilson hyödynsivät elinkiertoteoriaa [ks. Gibson ja MacArthur; Becker]
teoksessa Homicide (1988) [ks. myös Piaget; Fiske ja Harris]. Hormoneilla [ks. Bernard; Loewi]
on näissä prosesseissa tärkeä osuus, ja yleisesti puhutaan biososiaalisesta kriminologiasta [Käyttäytymisekologiasta, ks. Gibson ja MacArthur; käyttäytymisgenetiikasta, ks. Spencer ja Galton;
Maslow; Symons ja Buss].
• Sosiologisesti painottunut kriminologia tutkii rikoskäyttäytymistä ja sen herättämiä reaktioita [oikeusfilosofiasta, ks. Hart ja Goffman].
• ”... if liberals ignore crime because they think it is something just right-wing politicians
care about, they will find that voters agree...”582
Aggression [ks. Lorenz ja Tinbergen] tutkimus oli tehnyt eroa sen reaktiivisen ja proaktiivisen
muodon välille. (1) Reaktiivisessa aggressiossa uhkaava, provokatiivinen tai turhauttava tilanne
tuottaa impulsiivisen vasteen, jossa suuttumus [ks. Ekman; Tooby ja Cosmides] ja/tai pelko ei
pysy hallinnasta. Vastetta välittävät testosteroni [ks. Bernard; Morgan] ja adrenaliini [ks. James;
Loewi]. Itsehillinnän [ks. Sokrates; Smith; Merton] ansiosta se on ihmisellä (muuhun eläinmaailmaan verrattuna) vähäistä. Täysin se ei kuitenkaan ole hävinnyt. (2) Proaktiivinen aggressio on
harkittua ja instrumentaalista, äärimuodossaan psykopaattista [ks. Merton] mutta sotien kontekstissa normaalia. Jos kohde ei alistu kohtaloonsa, proaktiivinen aggressio voi muuttua reaktiiviseksi. Koska aggressiivisuuden periytyvyys on noin 50%, se on liitetty myös persoonallisuuteen
[ks. Symons ja Buss].

580 American

Journal of Sociology, 72, 1-16, 1966
Learning, 24, 141–168, 1996
582 Norberg (2020)
581 Machine
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• Yksi alan tunnetuimpia tutkijoita oli Leonard Berkowitz (1926-2016), joka kirjoitti kaksikin
teosta otsikolla Aggression (1962 & 1993)
• On esitetty, että bonobojen tavoin ihminen on domestikoinut itsensä [ks. Goodall ja de
Waal; Keeley]. Tämä liittyy nimenomaan reaktiiviseen aggressioon.
• Proaktiivinen aggressio juontuu saalistusvietistä [ks. Darwin; James], jonka kanssa se jakaa
neurobiologisia ilmiöitä.
• Serotoniini [ks. Goodall ja de Waal; Nesse] vähentää masennuksen lisäksi impulsiivista
väkivaltaa.
Sukupuolten riskikäyttäytymisen erojen [ks. myös Leslie ja Baron-Cohen] taustalla on suvunjatkaminen [ks. Symons ja Buus]. Daly ja Wilson korostivat kahta seikkaa: (1) Zahavin haittaperiaatteen [ks. Maynard Smith] mukaisesti nuoret miehet luovat riskeillä statusta, jolla herättää naisten huomiota (Competitiveness, risk-taking and violence: The young male syndrome
(1985583 ). (2) Nuoret naiset ajautuvat aikaiseen suvunjatkamiseen, jos elinajan odote on alhainen (Life expectancy, economic inequality, homicide and reproductive timing in Chicago neighbourhood, 1997584 ). Syyt näihin ovat kahdenlaisia: (1) Geenien ja organismin intressit eivät ole
täysin samat [ks. Nesse]. (2) Alle 19-21 vuotiailla ei ole vielä kykyä suhtautua vakavasti tekojensa
seurauksiin [ks. Piaget]. Etuotsalohkon hidas kehitys on liitetty asiaan [ks. Penfield ja Sperry].
• Muusikoiden kuoleminen 27-vuotiaina päihteisiin tms. on riskikäyttäytymisen patologisin
muoto: Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison jne., viimeisimpänä Amy Winehouse.
Etenkin miehillä em. riskikäyttäytyminen voi yltyä rikolliseksi. Anne C. Campbell (1951-2017),
joka tutki tyttöjen jengejä teoksessa The Girls in the Gang (1984), selitti näiden väkivaltaa mustasukkaisuudella resursseja tarjoavista poikaystävistä. Toisaalta hän korosti fyysisen väkivallan
vaarallisuutta nimenomaan naisten geeneille (Staying alive: Evolution, culture, and women’s intrasexual aggression, 1999585 ). Tämä selittää myös naisten erilaista dynamiikkaa ystävyydessä
[ks. Dunbar ja Miller]. Näin naisten aggressio on usein verbaalista, mihin heillä on myös miehiä
paremmat edellytykset [ks. Leslie ja Baron-Cohen].
• Myös esim. John Archer (s. 1944) tutki aihetta; esim. Sex differences in aggression in
real-world settings: A meta-analytic review (2004586 ).
Iän ja sukupuolen lisäksi rikollisuuteen vaikuttaa eriarvoisuus. Esim. taloudellisen eriarvoisuuden
[Gini-indeksistä, ks. Fisher ja Keynes] kärjistymiseen on liitetty psykoekologista stressiä [ks.
Merton; Landes]. Jopa tuloeroja puolustanut Friedman [ks. Fisher ja Keynes] myönsi, että liian
suurina niistä on haittaa. Varhaisia tuloerojen ja väkivaltaisten rikosten tutkijoita olivat Judith
ja Peter Blau (The cost of inequality: Metropolitan structure and violent crime, 1982587 ). Daly
on jatkanut näitä tutkimuksia (Killing the Competition, 2016). Tämän tutkimuksen ongelma on,
että Yhdysvaltojen poikkeavasta tilanteesta tehdään yleistyksiä muuhun läntiseen maailmaan.
• Lisääntyvä rikollisuus heikentää yhteiskuntarauhaa ja poliittista vakautta. Liian suuret
tuloerot vähentävät myös mahdollisuuksien tasa-arvoa [ks. Rawls].
– Jan Tinbergenin [ks. Daniel Bell] mukaan liikeyrityksen tuottavuus laskee, jos palkkaerot sen sisällä kasvavat liian suuriksi.
• Yhdysvalloissa vuoden 1980 tienoilla alkanut eriarvoistuminen ei pysähtynyt edes vuoden
2008 kriisiin [ks. Wolf ja Florida]. Maa poikkeaa muusta läntisestä maailmasta myös infrastruktuurin korkeassa korjausvelassa. Lisäksi energiaa kulutetaan tuplasti ja esim. terveydenhoitoon uppoaa suurempi osuus kansantuotteesta. Tehokkuutta vähentää myös se, että
ahkerassa käräjöinnissä vain lakimiehet voittavat [esim. patenttitrolleista, ks. Bhagwati].
– Globaalilla tasolla eriarvoisuus alkoi laskea 1980-luvulla [ks. Bhagwati].
583 Ethology

& Sociobiology, 6, 59-73, 1985
Medical Journal, 314, 1271-1274, 1997
585 Behavioral and Brain Sciences, 22, 203–214, 1999
586 Review of General Psychology, 8, 291-322, 2004
587 American Sociological Review, 47, 114-129, 1982
584 British
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– Korjausrakentamisen eli saneerauksen kohdalla ongelmia on myös Suomen vesihuoltoverkostolla [ks. Simmel; kaupunkien skaalaeduista, ks. Borlaug].
Tuloeroilla on myös positiivisia vaikutuksia, eikä rikollisuuskaan kasvaa niiden mukana monotonisesti. Vuonna 2005 matalimmat Gini-indeksin arvot 25-38 (mm. Kanadassa, Japanissa, EteläKoreassa ja Länsi-Euroopassa) vastasivat alle 2 väkivaltarikosta sataatuhatta asukasta kohti.
Koska Yhdysvalloissa vastaavat luvut olivat 41 ja 5, ja Meksikossa jo 55 ja 10, tuloerojen vaikutus ilmenee tietyn kynnysarvon jälkeen. Alle 38:n gini-arvon ei liene yhtä ’oikeaa’, aina tavoiteltavaa optimiarvoa, vaan tulonjaon joustavuus — tietyissä rajoissa — on kaikkien etu [ks. Rawls].
Esim. Albert Hirschman [ks. North] tutki ihmisten toleranssia tuloeroille. Kansalaisoikeudet ja
poliittiset vapaudet lienevät avuksi [ks. Fisher ja Keynes].
• Suomi588 589 muodostaa erikoisen poikkeuksen: vaikka gini-indeksi on 27-28, väkivaltarikoksia on kaksinkertainen määrä muihin verrattuna.
• Verotusta käytetään valtion menojen lisäksi tulonjakoon [ks. Marshall; Fisher ja Keynes;
Rawls].
Ihmisillä on luontainen taipumus sosialisoitua yhteisten normien noudattamiseen [ks. Milgram],
herkistynyt kyky havaita sääntöjen rikkojia [ks. Tooby ja Cosmides] ja jopa rankaisemisen synnyttämä mielihyvän tunne [ks. Boyd ja Richerson]. Myös rikollisuutta voidaan tutkia evolution
pohjalta. Esim. kunniantuntoon [ks. Hobbes] ja mustasukkaisuuteen [ks. Boas ja Landtman; Symons ja Buss] liittyvä väkivalta on moraalisesti motivoitunutta [ks. Fiske ja Harris]. Miesten
väliseen väkivaltaan liittyy usein humala ja ulkopuolisesta vähäpätöiseltä tuntuva loukkaus, tai
kohteena on uskoton vaimo (tai tyttöystävä) tai tämän rakastaja. Naisiin kohdistuva parisuhdeväkivalta kumpuaa usein siitä, että tämä jättää tai uhkaa jättää miehen, so. tulevaan ’uskottomuuteen’. Jos kunnian käsite saadaan kulttuurisesti rajattua [ks. Trivers], myös tällainen
nöyryytyksen synnyttämä väkivalta vähenee. Daly ja Wilson havaitsivatkin, että länsimaiset yhteiskunnat ovat vuosisatojen kuluessa muuttuneet turvallisemmiksi [ks. Elias; Jackendoff ja Pinker]. On havaittu, että psykopatia selittää vain pienen osan väkivaltarikollisuutta ja että huonon
itsetunnon sijaan ongelma on hyvässä itsetunnossa [ks. Symons ja Buss]. Yleensä väkivallalla ei
edes tavoitella materiaalista hyötyä, jonka rikollista tavoittelua motivoi ahneus ja kunnianhimo.
• Paul H. Robinson (s. 1948) on tutkinut intuitiivisia käsityksiä oikeudenmukaisuudesta.
• Mustasukkaisuuteen liittyen Daly ja Wilson ovat huomioineet, että äidit ja näiden sukulaiset korostavat vauvan muistuttavan isäänsä (Whom are newborn babies said to resemble?,
1982590 ).
• Patriarkaattia feministisessä mielessä tutki mm. Barbara B. Smuts (s. 1950, The evolutionary origins of partiarchy, 1995591 ). Patriarkaattiin liittyy (aikaisempi) patrilokaalisuus ja
(myöhempi) korkea hedelmällisyysluku [ks. Lévi-Strauss; Goodall ja de Waal].
• Evolutiivinen ajattelu auttaa ymmärtämään miksi etenkin isäpuolet (mutta myös äitipuolet, vrt. Tuhkimo-satu) ovat biologisia vanhempia alttiimpia kohtelemaan kaltoin lapsiaan
(The Truth About Cinderella, 1998) tai miksi naimattomat nuoret naiset ovat alttiimpia
surmaamaan lapsiaan kuin naimisissa olevat tai vanhemmat naiset [ks. Leslie ja BaronCohen].
• Rajaseutujen, esim. Amerikan ’villin lännen’, väkivaltaisuuteen on vaikuttanut naisten vähyys. Tyttövauvoja abortointi, jopa tappaminen, voi nykyään johtaa Aasiassa vastaaviin
ongelmiin; esim. V.M. Hudson ja A.D. den Boer, A surplus of men, a deficit of peace:
Security and sex ratios in Asia’s largest states (2002592 ).
– Naisten aseman paraneminen yhteiskunnassa tasoittaa sukupuolijakaumaa. Laajasti
työelämään nousevat naiset vähentävät myös turhanpäiväistä ’kukkoilua’ ja konflikteja
luovaa hierarkkisuutta.
588 https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm

589 https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=FI
590 Ethology

and Sociobiology, 3, 69-78, 1982
Nature, 6, 1-32, 1995
592 International Security, 26, 5-38, 2002
591 Human
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(1) Evoluutiokriminologialla on yhteyksiä perinteisiin kriminologisiin teorioihin, eivätkä teoriat
ole toisiaan poissulkevia. 593 Näitä ovat mm. (2) kontrolli-, (3) leimaamis-, (4) konflikti-, ja
(5) paineteoriat. Hieman erilainen biologinen ajattelu on taustalla, kun puhutaan (6) valikoitumisteorioista. (7) Oppimisteorioilla on vähemmän yhteyksiä evoluutioon. Muista poikkeavan (8)
rutiinitoimintojen teorian yhteydessä puhutaan myös rikostieteestä (engl. crime science) Nämä
teoriat tutkivat miksi rikollisuutta esiintyy ja miten rikolliset valikoituvat. Kolmas yleinen kysymys on, minkälaiset tekijät vaikuttavat rikollisuuden määrän ajallisiin ja paikallisiin vaihteluihin
[pitkän aikavälin trendistä etenkin länsimaissa, ks. Jackendoff ja Pinker].
• Kontrolliteorioissa rikokset selitetään heikentyneillä sosiaalisilla siteillä [sosiaalisesta pääomasta, ks. Simmel; Weber; Popper; Simon ja Arrow; Kahneman ja Thaler]. Yksi varhaisia
esityksiä on Travis Hirschin (1935-2017) Causes of Delinquency (1969). Augustine Brannigan täydentää tätä sosiologista teoriaa evoluutiopsykologialla (Self control, social control
and evolutionary psychology: Towards an integrated perspective on crime, 1997594 ).
• Leimaamisteorioissa yhteisö tai yhteiskunta luo rikollisuutta mm. eristämällä ihmisiä normaaleista sosiaalisista siteistä [ks. Westermarck; Merton; Sartre; Foucault ja Derrida].
– Leimaamisella ja stigmalla ei tarvitse olla mitään tekemistä rikollisuuden kanssa [ks.
Hart ja Goffman].
• Konfliktiteorioissa rikollisuus selittyy koetun vääryyden aiheuttamilla voimakkailla tunteilla, jotka johtavat omankäden oikeuteen [ks. Smith; Westermarck]. Kunniakulttuuri liittyy
tähän; esim. Nisbett [ks. Trivers] ja Dov Cohen, Culture of Honor (1996). Vääryys voi olla
myös kuviteltua (engl. hostile attribution bias). Tulkinnan suopeuteen [ks. Quine] ja antihaurauteen [ks. Lorenz ja Mandelbrot] perustuva arvokkuuden kulttuuri [ks. Elias] huomioi
tämän [ks. myös Krebs ja Greene].
– Arvokkuuden kulttuuri on esim. mahdollistanut turvallisuutta parantavan kyseenalaistamisen (engl. challenge) kulttuurin teollisuudessa ja mm. lentoliikenteessä. Proseduurit ja tarkistuslistat rajoittavat hierarkiaa [ks. Milgram].
– Etenkin perinteiset konfliktirikokset sopivat hyvin evoluutiokriminologian alaisuuteen.
• Paineteorioissa rikollisuus selittyy turhautumisena mm. pyrkimyksessä vaurauteen [ks. Westermarck; Merton].
– Siinä määrin kuin pyrkimys vaurauteen heijastelee oman statuksen parantamista, ilmiö selittyy evolutiivisesti [ks. Symons ja Buss; Fiske ja Harris].
• Valikoitumisteorioissa ihmisten väliset erot itsehillinnässä, persoonallisuudessa ja kognitiivisissa kyvyissä [molemmista, ks. Symons ja Buss] selittävät altistumista rikollisuudelle.
Taustalla on usein biologia [esim. ADHD:stä, ks. Posner]. Rikollisuutta pidettäisiin näin
sairautena [ks. Darwin].
– Kyky käsitellä tunteita oman pään sisällä vähentää niiden purkautumista epäsosiaalisena käytöksenä [ajeerauksesta, ks. Piaget].
– Ylettömällä spontaanisuudella selittyvien rikosten taustalla on usein myös paineteoreettisia tekijöitä.
– Oikeustaloustieteessä rikollisuutta ei käsitellä irrationaalisena [ks. Becker].
• Oppimisteorioissa rikollisuutta selittää sekä menetelmien että selitysten oppiminen [ks.
Bentham; Merton]; teorian modernia versiota kehittivät Robert Burgess ja Ronald Akers
vuonna 1966.
• Lawrence Cohenin ja Marcus Felsonin muotoileman rutiinitoimintojen teorian mukaan rikos
tapahtuu, kun motivoitunut tekijä kohtaa sopivan uhrin valvomattomassa tilassa (Social
change and crime rate trends: A routine activity approach, 1979595 ). Tämä ’tilaisuus tekee
varkaan’ –teoria on tuottanut parhaat käytännön tulokset rikollisuutta vastaan taisteltaessa. Valvomattomien tilojen rooli viittaa yhteyksiin kontrolliteorioihin. Yhteisö on —
lainvalvonnan ja sosiaalipalvelujen rinnalla — mukana myös kohdistetun pelotteen (engl.
focused deterrence) teoriassa.
593 Kivivuori

(2008); em. gini-indeksit ovat myös täältä
Journal of Criminology, 39, 403-431, 1997
595 American Sociological Review, 44, 588-608, 1979
594 Canadian
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– James Q. Wilsonin (1931-2012) ja George Kellingin rikottu ikkuna –teoriassa hyvin
hoidettu ympäristö kertoo, että sekä poliisi että asukkaat itse hallitsevat aluetta;
kyse on tietyn sosiaalisen normin viestittämisestä (Broken windows: The police and
neighborhood safety, 1982596 ). K. Keizer työtovereineen vahvisti ilmiön kyvyn vähentää
ihmisten epäsosiaalista käytöstä (The spreading disorder, 2008597 ).
Leimaamis- ja oppimisteorioissa rangaistusten [ks. Ötzi; Platon; Bentham] erityisestävä vaikutus
on negatiivinen. Tutkimus ei aivan näin lohdutonta kuvaa tilanteesta anna, kuten Morris B. Hoffman (s. 1952) kuvaa tuomitsemisen evoluutiota käsittelevässä teoksessa The Punisher’s Brain
(2014). Hän suosisi lyhyitä mutta herkästi annettavia vankilatuomioita, jolloin ehdonalaisilla
tuomioilla (ja esim. yhdysvaltalaisella three strike –säännöllä) ei ’lypsettäisi’ ensimmäistä vankilatuomiota kohtuuttoman pitkäksi. Lisäksi tulee huomioida myös [välillinen, ks. Westermarck;
Schumpeter ja Hayek] yleisestävä vaikutus. Vaikka se perustuu enemmän kiinnijäämisen todennäköisyyteen kuin pitkiin rangaistuksiin, jonkinasteisia rangaistuksia tarvitaan siis jo puhtaasti
utilitaristisista syistä. Lisäksi pitää huomioida retributiivisten tunteiden vaikutus [ks. Westermarck; Tooby ja Cosmides]. Hoffmanin mukaan ”...retribution is deterrence, seen through the
lens of natural selection”. Retributiiviset tunteet ovat evoluution luoma nopea tapa korvata liian
vaikeaksi käynyt tietoinen utilitaristinen optimointi. Oikeudenmukaisen seuraamuksen tärkeyttä
on puolustettu myös ihmisen arvokkuuden näkökulmasta [ks. Dennett ja Millikan].
• Norval Morris (1923–2004) ja Gordon Hawkins (1919-2004) argumentoivat, että lainsäädäntö on usein yli-kriminalisoivaa (The Honest Politician’s Guide to Crime Control, 1969).
Länsimaissa seksuaalisuus on saatu — ainakin pääsääntöisesti — lain ulkopuolelle [ks.
Bentham; Kinsey]. Epäonnistunut ’sota’ huumeita vastaan on nostanut esille huumeiden
[ks. Penfield ja Sperry] käytön tuomitsevan lainsäädännön [alkoholista ja kieltolaista, ks.
Fisher ja Keynes]. Immateriaalioikeuksien [ks. Burke] kumoamisvaatimukset ovat uusin
ilmiö [ks. Torvalds].
– Yhdysvalloissa huumeiden käytöstä saatu vankilatuomio estää esim. työpaikan saannin myöhemmässä elämässä. Tämä luo eräänlaisen ’kastittomien’ ryhmän yhteiskuntaan.
– ”Riippuvuutta aiheuttavan” kannabiksen käytön kieltäminen vanhusten kipulääkkeenä ei ole perusteltua, varsinkin jos vaihtoehdoksi esitetään morfiinia.
• Myös esim. Heikki Sarmajan mukaan retributivismi ei ole ristiriidassa utilitarismin kanssa,
vaan kyse on saman analyysin kahdesta eri tasosta (Kärsimys ja syntien sovitus, 2006598 ).
– Siitä että valmiiksi ankarien rangaistusten koventaminen ei toimi ei myöskään seuraa,
etteikö mahdollisesti liian lievien rangaistusten koventaminen toimisi tai olisi reilua.

10.50

John Tooby 1952 - ja Leda Cosmides 1957 -

Evoluutiopsykologeja [ks. Symons ja Buss; Daly ja Wilson; Sperber ja Boyer; Jackendoff ja Pinker]. Tooby — antropologi — ja Cosmides — psykologi — peräänkuuluttavat ”vertikaalista integrointia” [konsilienssia, ks. Boyd ja Richerson] luonnontieteiden ja ihmistieteiden välille (Psychological foundation of culture, 1992599 ).
Humanistinen filosofia ja yhteiskuntatiede puhuvat ’biologismista’, luulosta jonka mukaan ihmisen sosiaalinen käyttäytyminen selittyy biologialla. Edes sosiobiologit eivät esitä tällaista [ks.
Becker; Dawkins]. Ihmisen riippumattomuus biologiastaan [ks. Mill; Durkheim; Popper] on Toobyn ja Cosmidesin mukaan ’yleinen yhteiskuntatieteiden malli’ (engl. Standard Social Science
Model, SSSM). Evoluutiopsykologiassa tapa jolla ihmislajin aivot ovat evoluution myötä kehittyneet vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, vaikka ei sanelekaan sitä.

596 Atlantic

Monthly, 249, 29-38, 1982
322, 1681-1685, 2008
598 Yhteiskuntapolitiikka, 69, 113-134, 2006
599 teoksessa J. H. Barkow ym. (toim.), The Adapted Mind, 1992
597 Science,
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• SSSM:n mukaan yksilöllinen psykologiakin [ks. Maslow; Symons ja Buss] pelkästään kulttuurin tuotetta [vrt. Boas ja Landtman]. Oppiminen tabula rasa –mieleen [ks. Locke] on
täysin yleistä [ks. Minsky ja Pearl]. Tätä kulttuurideterminististä käsitystä pidetään jopa
moraalisesti oikeana.
Vaikka logiikka on sisällöstä riippumatonta [ks. Aristoteles], evoluutiopsykologian mukaan ajattelu ei sitä ole. Tiedostetun deduktiivisen ajattelun taustalla on päätösteoriaa [ks. Bernoulli ja
Bayes; Fisher ja Keynes; Ramsey; von Neumann; Simon ja Arrow], so. asioiden todennäköisyyksien ja haluttavuuden (utiliteetin) kanssa operoivaa tiedostamatonta heuristiikkaa [ks. Ramsey].
Ihmismieli hyödyntää psykologisia adaptaatioita [ks. Leslie ja Baron-Cohen; Dennett ja Millikan;
Fiske ja Harris], joiden vaikutukset käyttäytymiseen ovat välillisiä.
• Totuusarvon säilyttävästä loogisesta sitovuudesta (engl. validity) siirrytään subjektiivisen
varmuusasteen (engl. confidence) säilyttävään bayesiläiseen [ks. Bernoulli ja Bayes; Laplace]
analyysiin [ks. Minsky ja Pearl].
Ihmisen lajityypillinen kyky luoda kumuloituvaa kulttuuria on yksi evoluutiopsykologisen tutkimuksen alueista. Evoluutiopsykologia ei kuitenkaan pyri selittämään kulttuurievoluutiota [ks.
Mandeville; Darwin; Spencer ja Galton; Tylor, Tarde ja Baldwin; Lévi-Strauss]. Siihen kehitetyt
omat, toisistaan enemmän ja vähemmän poikkeavat teoriat [ks. Cavalli-Sforza; Dawkins; Boyd
ja Richerson; Sperber ja Boyer; Dennett ja Millikan] täydentävät evoluutiopsykologiaa.
• Tooby ja Cosmides käyttävät epidemiologian käsitettä kuvaamaan kulttuuristen ilmiöiden leviämistä tavalla, joka ottaa ihmisaivojen valmiudet huomioon. Tässä he ilmaisevat
tukensa Sperberin ryhmän työlle.
Oppiminen [ks. James; Sperber ja Boyer] on evoluutiopsykologialle tärkeä aihe. John Garcia
(1917-2012) osoitti, yhdessä Robert A. Koellingin kanssa, että halutun refleksin ehdollistaminen [ks. Watson] ei onnistu kaikilla ärsykkeillä: jotkut yhteydet oli helpompi oppia kuin toiset
(Relation of cue to consequence in avoidance learning, 1966600 ). Martin Seligman [ks. Giddens]
määritteli prepared learning –käsitteen (Phobias and preparedness, 1971601 ). Myös Peter Marler
(1928-2014) puolusti oppimisen biologista taustaa (The instinct to learn, 1991602 ).
• Susan Mineka työtovereineen osoitti, että apinanpoikaset ovat valmiimpia oppimaan käärmeenpelon kuin monen muun pelon (Observational conditioning of snake fear in rhesus
monkeys, 1984603 ).
Ihmisen kohdalla oppimisen biologisia adaptaatioita ovat puolustaneet Gergely Csibran ja György
Gergelyn (s. 1953); esim. Natural pedagogy, 2009604 ). On syytä olettaa että esim. uteliaisuus tukee
oppimista [ks. Aristoteles; Hobbes; Dewey; Maslow; Posner; Dennett ja Millikan]. Vastaavasti
sanat ovat meemejä, joiden optimaaliseksi hyödyntämiseksi kulttuurin ja geenien koevoluutio loi
ihmiselle biologisia valmiuksia oppia kieltä.
• Myöhemmät geenien ja kulttuurin koevoluution seuraukset [kuten laktoositoleranssi, ks.
Cavalli-Sforza] ovat yksinkertaisempia kuin psykologiset adaptaatiot.
Mielen adaptaatioihin liittyy aina oppimista [linnunpoikasen leimautumisesta, ks. Lorenz ja Tinbergen]. Teoksessa Human Universals (1991) Donald E. Brown (s. 1934) määritteli joukon ihmiselle universaaleja ominaisuuksia [ks. Boas ja Landtman]. Listaan kuuluu intuitiivista fysiikkaa
ja biologiaa [ks. Drake], sosiaalista älykkyyttä kuten esim. kykyä lukea toisten tunteita [ks. Trivers] ja ajatuksia [ks. Leslie ja Baron-Cohen], kyky oppia kieltä [ks. Chomsky; Jackendoff ja
Pinker] ja luoda taideteoksia [ks. Dutton ja Boyd], jne.
600 Psychonomie

Science, 4, 123-124, 1966
Therapy, 2, 307-320, 1971
602 teoksessa S. Carey & R. Gelman (toim.), The Jean Piaget Symposium series. The epigenesis of mind: Essays
on biology and cognition, 1991
603 Journal of Abnormal Psychology, 93, 355-372, 1984
604 Trends in Cognitive Sciences, 13, 148-153, 2009
601 Behavior
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• Antropologi Elizabeth Colson [ks. Popper; Leakeyt]: ”We can communicate across barriers
of experience because we share pretty basic desires and fears; the fact that we need contact
with others to survive provides common experience of the problems of social interaction”
(Overview, 1989605 ).
• Kulttuurista riippumatta ihmiset kokevat maailman tietyllä tavalla ja oppivat tiettyjä asioita helpommin kuin toisia. Vaikka adaptaatioiden ei tarvitse olla hyödyllisiä modernissa
maailmassa (esim. viehtymyksemme sokeriin ja rasvaan), suuri osa niistä koskee sosiaalista
elämää ja siten ongelmia, jotka ovat aina olleet tärkeitä.
• Robert B. Edgerton (1931-2016) kritisoi laajemminkin kulttuurirelativismia (Sick Societies,
1992).
Jo varhain Tooby ja Cosmides tutkivat aiheita kuten moraali, älykkyys ja tunteet. (1) Liittoutumat [ks. Milgram] käynnistivät moraalin evoluution [ks. Kohlberg; Krebs ja Greene] (Adaptationist approaches to moral phenomena, 1979606 ). Sama kyky yhteistyöhön mahdollisti myös
sodankäynnin [ks. Keeley] (The evolution of war and its cognitive foundations, 1988607 ) (2) Tooby ja Irven DeVore [ks. Goodall ja de Waal] määrittelivät kognitiivisen lokeron (engl. cognitive
niche) (The reconstruction of hominid behavioral evolution through strategic modeling, 1987608 ).
Tiedon hankinta, manipulointi ja hyödyntäminen alkoivat vaikuttaa käyttäytymiseen [ks. Piaget;
Drake; Gould; Symons ja Buss]. (3) Älykkyyteen tarvitaan myös tavoitteita, ja Tooby ja Cosmides arvioivat tunteiden [ks. Ekman; Damasio] merkitystä tässä (The past explains the present:
Emotional adaptations and the structure of ancestral environments, 1990609 ).
• Artikkelissa Toward an evolutionary taxonomy of treatable conditions (1999610 ) he spekuloivat, että jotkut sosiaalisesti haitalliset tilat voivat olla adaptiivisia [ks. Nesse].
Wason oli löytänyt puutteita ihmisten kyvyssä abstraktiin rationaaliseen ajatteluun [ks. Drake].
Cosmides havaitsi, että Wasonin testi helpottuu, jos se esitetään sosiaalisena tilanteena, jossa
joku kiertää sääntöjä (The logic of social exchange: Has natural selection shaped how humans
reason? Studies with the Wason Selection Task, 1989611 ). Hän esitti, että ihmisaivot ovat adaptoituneet sosiaalisten sopimusten seurantaan, ja yhdessä Toobyn kanssa kehitti ekologisen rationaalisuuden teoriaa [ks. Simon ja Arrow] artikkelissa Ecological rationality and the multimodular
mind: Grounding normative theories in adaptive problems (1993612 ). 1980-luvun lopulla myös
Gerd Gigerenzer (s. 1947) aloitti omaa tutkimustaan; hän kokosi ryhmänsä varhaisia tuloksia
teokseen Simple Heuristics That Make Us Smart (1999). Myöhemmin on havaittu, että Wasonin
testin ratkaisemissa auttaa myös ryhmätyöskentely [argumentatiivisesta rationaalisuudesta, ks.
Sperber ja Boyer].
• Cosmidesin löytämät kyvyt liittyvät velvollisuuksien ja etuoikeuksien lisäksi myös esim.
vaaroihin. Episteeminen valppaus on yleisempi mutta läheinen ilmiö [ks. Sperber ja Boyer].
• Artikkelissa Are humans good intuitive statisticians after all? Rethinking some conclusions
from the literature on judgement under uncertainty (1996613 ) Tooby ja Cosmides osoittavat,
että psykologisissa testeissä käytettyjen kysymysten uudelleenmuotoilu muuttaa tuloksia
merkittävästi [ks. myös Piaget].
Ekologinen rationaalisuus ei ole vajavainen approksimaatio jostain logiikkaan perustuvasta ideaalista [vrt. Kahneman ja Thaler], vaan usein paras ja tehokkain tapa ajatella. Näin kognitiivinen
alitajunta [ks. Leibniz; Helmholtz; Wundt; James; Piaget; Turing; Penfield ja Sperry; Trivers;
Hubel ja Wiesel] voi olla algoritmista [ks. Dennett ja Millikan]. Esim. eri alojen ammattilaiset
605 Annual

Review of Anthropology, 18, 1-17, 1989
for Evolutionary Studies, Technical Report 79-1, 1979
607 Institute for Evolutionary Studies, Technical Report 88-1, 1988
608 teoksessa W. Kinzey (toim.), Primate Models of Hominid Behavior, 1987
609 Ethology and Sociobiology, 11, 375-424, 1990
610 Journal of Abnormal Psychology, 108, 453-464, 1999
611 Cognition, 31, 187-276, 1989
612 teoksessa Manktelow, K.I. & D.E. Over (toim.), Rationality: Psychological and philosophical perspectives,
1993
613 Cognition, 58, 1-73, 1996
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kehittävät luovia ja intuitiivisia taitoja [ks. Poincaré; Maslow; Simon ja Arrow]. Kognitiivisia kykyjä — myös alitajuisia sellaisia — tuottaa oppimisen mahdollistama kulttuuri [ks. Daniel Bell;
Dennett ja Millikan]. Biologia vaikuttaa näihin enemmän tai vähemmän, tai (kuten radikaalissa
memetiikassa) ei ollenkaan [ks. Sperber ja Boyer]. Ongelmien ’hautominen’ [ks. Poincaré] ja ’yön
yli nukkuminen’ [ks. Kandel ja Tulving] osoittavat tiedostamattoman ajattelun voimaa. Amabile
[ks. Posner] on korostanut myös luovuuden heuristisuutta (Creativity in Context, 1996). Biologisesti realistista rationaalisuutta lähestytään myös argumentaation [ks. Sperber ja Boyer] ja jopa
tarinallisen [ks. James; Piaget] kausaalilogiikan [ks. Minsky ja Pearl] kautta.
• On käytetty myös termejä ’deep’ ja — kontekstia korostettaessa — ’grounded’ rationaalisuus; yleisemmin on puhuttu implisiittisestä ajattelusta. Gary A. Klein (s. 1944) puolustaa
naturalistista päätöksentekoa (engl. Naturalistic Decision Making, NDM) vähän samaan
tapaan.
• Esim. Seville Chapman (1912-1976) löysi pesäpallon kiinnioton eli takakentän ongelmalle
[vrt. Fisher ja Keynes] heuristiikan, joka ei hyödynnä [Newtonin] kaavoja (Catching a
baseball, 1968614 ).
• Evoluutiopsykologian heuristiikat ovat ’fast and frugal’ (positiivinen konnotaatio), Tverskyn ja Kahnemanin ’quick and dirty’ (negatiivinen konnotaatio). Kyse ei ole vain painotuserosta, koska logiikan asema on erilainen. Gigerenzer kritisoi ajattelun vinoumien
metsästystä artikkelissa The bias bias in behavioral economics (2018615 ).
Artikkelissa Friendship and the Banker’s Paradox: Other pathways to the evolution of adaptations
for altruism (1996616 ) Tooby ja Cosmides käsittelevät mutualismia [ks. Hamilton ja Williams;
Trivers], joka selittää mm. ystävyyttä [ks. Trivers; Dunbar ja Miller] ja parisuhdetta [ks. Symons
ja Buss]. He ehdottavat, että mielen tiedostamattomaan osaan sisältyy säätelymuuttujia (engl.
regulatory variables), jotka liittyvät etenkin tunneohjelmien (emotion programs) ajoon; esim.
juuri liittoutumisarvo (engl. Association Value). Tunteet ovat tilannekohtaisia toimintamoodeja
[esim. aggressiosta, ks. Boas ja Landtman; Lorenz ja Tinbergen]. Aihetta käsitellään myös esim.
artikkelissa Conceptual foundations of evolutionary psychology (2005617 ).
• Luottamus [ks. Trivers; Kahneman ja Thaler], joka ei rajoitu pelkkään ystävyyteen, vaatii
kykyä arvioida toisten luotettavuutta (The evolutionary psychology of the emotions and
their relationship to internal regulatory variables, 2008618 ).
– Persoonallisuuden arvioimisessa puhutaan mm. käyttäytymisjäämistä ja thin-slicing
–päättelystä [ks. Symons ja Buss].
• Ystävyyden tärkeyteen biologisena ilmiönä viittaa myös se, että sosiaalisesti eristyneiden
ihmisten fyysinen terveys on keskimääräisesti heikompi kuin muiden [ks. Nesse].
Tooby, Cosmides ja Michael E. Price esittävät — artikkelissa Cognitive adaptations for n-person
exchange: The evolutionary roots of organizational behavior (2006619 ) — että mutualismi suosii
työjakoa [ks. Smith; Symons ja Buss; Fiske ja Harris] jopa paremmin kuin vastavuoroisuus [ks.
Trivers] ja vaikuttaa myös laajempien liittoutumien syntyyn. Tällöin puhutaan moraalista, politiikasta ja sodista. Yhteistyö vaatii koordinointia [ks. Hume; Hart ja Goffman; Schelling ja Lewis;
Maynard Smith] ja vapaamatkustuksen [ks. Lewin ja Heider; Buchanan] estämistä [ks. Kahneman ja Thaler; Dunbar ja Miller]. Mitä monimutkaisempaa yhteistyö on, sitä tärkeämpää on
koordinointi, ja mitä enemmän koordinointia, sitä tärkeämpää on kommunikaatio. Vaikka rituaalit [ks. Durkheim] ja kieli [ks. Dunbar ja Miller] homogenisoivat kulttuureja, evoluutio ei tässä
ole tavoitellut ryhmäuskollisuutta [ks. Milgram; Boyd ja Richerson] vaan yksilöitä hyödyttävää
yhteistyötä. Vasta tämä tekee kategorioista ryhmiä [ks. Lewin ja Heider].
• Liittoutumisen biologisesta taustasta todistavat sukulaislajit [ks. Goodall ja de Waal].
614 American
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• Toki myös vastavuoroisuus ja sosiaalinen vaihto [ks. Simmel; Simon ja Arrow; Sanderson]
vaikuttavat (ks. alla).
• Yhteistyöstä, ja siten myös ihmiskielen monimutkaisuudesta, on enemmän hyötyä, jos ihmiset ovat erilaisia. Erilaisuus on sekä perittyä että elinaikana kehittynyttä [ks. Fiske ja
Harris].
– Ihmisten erilaisuus tekee metodologisen individualismin [ks. Mill; Weber; Elias; Simon ja Arrow] ja toimijapohjaisen mallinnuksen [ks. Schelling ja Lewis] relevantiksi
kollektiivisessakin kontekstissa [argumentatiivisesta rationaalisuudesta, ks. Sperber ja
Boyer].
• Jacob M. Rabbien (1927-2013) kehittämä BIM:iä (engl. Behavioral Interaction Model)
kilpailee tunnetumman sosiaalisen identiteetin teorian [ks. Milgram] kanssa.
Artikkelissa The architecture of human kin detection (2007620 ) Debra Lieberman tutki, yhdessä
Toobyn ja Cosmidesin kanssa, sukulaisuuden tunnistamista, millä on merkitystä sukulaisvalinnassa [ks. Hamilton ja Williams] ja insestin välttämisessä [ks. Westermarck; Symons ja Buss].
Eri yksilöihin liitetty sukulaisuusindeksi johtaa korkeana sukulaisrakkauden, kiintymyksen ja
huolenpidon tunteisiin näitä kohtaan, mutta vähentää seksuaalisen rakkauden tunnetta.
• Lieberman on tutkinut myös inhon, moraalin ja lain yhteyksiä [ks. Krebs ja Greene].
Em. Pricen kanssa Tooby ja Cosmides esittivät, että halu rangaista [ks. Ötzi; Platon; Hume;
Smith; Westermarck; Daly ja Wilson; Boyd ja Richerson] vääräksi nähtyä käyttäytymistä on
adaptaatio (Punitive sentiment as an anti-free rider psychological device, 2002621 ). Michael Bang
Petersenin ja Aaron Sellin kanssa he esittivät, että myös halu sovintoon [ks. Goodall ja de
Waal] on adaptiivista (Evolutionary psychology and criminal justice: A recalibrational theory of
punishment and reconciliation, 2010622 ). Väärintekijän arvio uhrin WTR:stä (engl. welfare tradeoff ratio) on liian matala. Uhrin suuttumuksen (ks. alla) tarkoitus on kalibroida itseensä liittyvä
WTR uudelleen, ja hyväksikäyttäjän syyllisyydentunto [ks. Ekman] osoittaisi sen toimivan; tämä
mahdollistaisi sovittelun rankaisemisen sijaan. Kriminologian [ks. Daly ja Wilson] lisäksi tällä
on merkitystä myös moraalissa, kuten Tooby ja Cosmides esittävät artikkelissa Groups in mind:
The coalitional roots of war and morality (2010623 ).
• Ihmisten on kyettävä vertaamaan omaa hyvinvointiaan toisten hyvinvointiin siten, että
panostaminen jälkimmäiseen on ollut evoluution aikana adaptiivista.
Max M. Krasnowin ja Eric J. Pedersenin kanssa kirjoitetussa artikkelissa What are punishment
and reputation for? (2012624 ) Cosmides ja Tooby korostavat, että rankaisevan psykologian taustalla on nimenomaan sosiaaliseen vaihtoon liittyvä yksilön oma etu, ei ryhmätason normien ylläpito. Tyypillisin rankaisu on yhteistyöstä kieltäytyminen, mikä edustaa heikkoa vastavuoroisuutta [ks. Trivers, vrt. Boyd ja Richerson]. Näin rankaiseminen ei ole sokea vaisto, vaan strategia.
Ankarat rangaistukset [ks. Ötzi] ja moralisointi [ks. Hart ja Goffman] eivät kumoa tätä. Edelliset
ovat kulttuurin tuotosta [ks. Hammmurabi; Magna Carta; Luther ja Calvin], ja rangaistusten
varmuudella on enemmän merkitystä kuin niiden ankaruudella [ks. Daly ja Wilson]. Jälkimmäiseen liittyy rekrytointi eli liittoutumien muodostaminen [heimomoraalista, ks. Aristoteles; Krebs
ja Greene].
• Moralisoinnin ääri-ilmiö, moraaliraivo, syntyi sosiaalisen median myötä [ks. Torvalds].
• Vuoden 1992 kirjassaan Cosmides ja Tooby kirjoittavat: ”The magnitude, variety and
complexity of our social exchange relations are among the most distinctive features of
human social life” [ks. Fiske ja Harris].

620 Nature,

445, 727-731, 2007
and Human Behavior, 23, 203-231, 2002
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Artikkelissa Human adaptations for the visual assessment of strength and fighting ability from
the body and face (2009625 ) Aaron Sell tutki, Toobyn ja Cosmidesin ym. kanssa, suuttumusta
[ks. Ekman; Trivers], jota kohteen vaikuttavuus, so. kyky tuottaa haittaa, kalibroi. Vaikuttavuus
riippuu kohteen fyysiseen voimaan liittyvän ’pelottavuuden’ [engl. formidability, ks. Maynard
Smith] lisäksi tämän liittolaisista, kyvyistä ja muista resursseista. Vastaava indeksi liittyy myös
etuisuuksien (conferral) suomiseen tai pidättämiseen. Bernard Chapais on korostanut kompetenssin [ks. Maslow] merkitystä yhteistyön [ks. Trivers] synnylle (Competence and the evolutionary
origins of status and power in humans, 2015626 ). Myös em. ystävyys liittyy asiaan. Status [ks.
Aristoteles; Hobbes; Spencer ja Galton; Weber; Boas ja Landtman; Maslow; Milgram; Fiske ja
Harris] on suure joka kerää yhteen tämän kaltaisia indeksejä. Siihen liittyy myös prestiisi ja ylpeys [ks. Aristoteles; Hobbes; Mandeville; Trivers], kuten Jerome H. Barkow esitti (Prestige and
culture: A biosocial interpretation, 1975627 ). Myös lajitovereiden dominoivat pyrkimykset ja luotettavuus pitäisi pystyä selvittämään. Liittoumien myötä nämä ensimmäisen asteen moraalipelit
muuttuvat monimutkaisemmiksi toisen asteen peleiksi.
• Carol Tavris (s. 1944) kritisoi — teoksessa Anger: The Misunderstood Emotion (1982, 1989)
— vanhakantaisia [freudilaisia] teorioita suuttumuksen ja muiden negatiivisten tunteiden
’tuulettamisesta’ [ks. Lorenz ja Tinbergen].
• Kompetenssiin liittyen Axel Honneth (s. 1949) on luonut tunnustuksen (engl. recognition)
teoriaa (Kampf um Anerkennung, 1992).
• Statusta käsiteltiin mm. artikkelissa M. H. Fisek & R. Ofshe, The process of status evolution (1970628 ). Tutkimusta on jatkanut esim. Mark R. Leary (s. 1954); mm. Interpersonal
functions of the self-esteem motive: The self-esteem system as a sociometer (1995629 ).
• Kompetenssipornolla viitataan fiktioon jossa protagonistit ovat ylettömän päteviä alallaan,
oli se sitten salapoliisityötä tai esim. huimia long con –operaatioita. Myös penkkiurheilu
liittyy asiaan [ks. Rochau ja Renan; Elias].
• Jessica L. Tracy erottaa prestiisiin (ja kulttuurin kehitykseen) liittyvän autenttisen ylpeyden dominanssiin liittyvästä hybrisestä ylpeydestä (Pride, 2018).
– Richard W. Robinsin kanssa Tracy on tutkinut tunteiden tunnistamisen [ks. Ekman]
automaattisuutta (The automaticity of emotion recognition, 2008630 ).
On todennäköistä että uskonnot hyödyntävät — kulttuurin lisäksi — muuhun tarkoitukseen syntyneitä kognitiivisia ominaisuuksia [ks. Sperber ja Boyer]. Taiteen [ks. Veblen; Boas ja Landtman]
ja estetiikan [ks. Aristoteles; Plotinos; Tuomas; Hume; Kant; Goethe; Hegel; Bahtin ja Jacobson]
kohdalla tilanne on monimutkaisempi. Tekijät kuten geneettiseen hyvyyteen liittyvät ulkonäköpreferenssit [ks. Hamilton ja Williams] ja maisemapreferenssit [ks. Cavalli-Sforza] viittaavat
jonkinasteiseen biologiseen taustaan estetiikassa, ja sukupuolivalinta ja status on liitetty myös
taiteen tekemiseen [ks. Dunbar ja Miller; Dutton ja Boyd]. Toisenlaisen vihjeen antavat autistiset
lapset, jotka eivät ymmärrä mielikuvitusleikkejä [ks. Leslie ja Baron-Cohen]. Toobyn ja Cosmidesin mukaan taiteen ja estetiikan tutkimuksessa tulisi — suorien ulkoisten hyötyjen lisäksi —
kiinnittää huomiota aivojen kehitykseen (Does beauty build adapted minds? Toward an evolutionary theory of aesthetics, fiction and the arts, 2001631 ). Heidän käsitteensä ’decoupled cognition’
liittyy juuri leikkimiseen [ks. Aristoteles; Priscianus; Montaigne; Kant; Goethe; Darwin; Piaget;
Dutton ja Boyd]. Mielikuvitus ja siihen liittyvä uteliaisuus vaikuttavat myös älykkyyteen [ks.
Symons ja Buss].
• Samoilla linjoilla liikkuuva Francis F. Steen ei viittaa Toobyn ja Cosmidesin varhaisempaan
työhön omassa artikkelissaan A cognitive account of aesthetics (2006632 ).
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Evoluutiopsykologiaan kohdistuva kritiikki toistaa muutamaa virheellistä väitettä, jotka on helppo korjata:
• Kaikki ihmismielen geneettisesti tuetut valmiudet eivät ole satoja tuhansia vuosia vanhoja.
Esim. insestin välttämisellä on juuret paljon varhaisemmissa nisäkkäissä (vaikka myöhempi
kehitys on varmasti hionut ominaisuutta). Toisaalta esim. kielen viimeisimmät muutokset
ovat ehkä n. 50 000 vuotta vanhoja [ks. Jackendoff ja Pinker]. Nykyihmisen [ks. Leakeyt]
ilmaantuminen n. 300 000 vuotta sitten ei siis pysäyttänyt lajimme evoluutiota [ks. Gould;
Boyd ja Richerson]. Nuorempien kuin 50 000 vuotta vanhojen adaptaatioiden on kuitenkin
oletettu olevan psykologisesti vähämerkityksisiä kehittyvän kulttuurin rinnalla. Ainakaan
ne eivät ole lajille yhteisiä: levittäytyminen Afrikasta muualle maailmaan tapahtui tuolloin
[ks. Wilson].
– Kulttuurievoluutio alkoi noin miljoona vuotta sitten [ks. Leakeyt], ja alkoi vaikuttaa
myös biologiseen evoluution ihmisen ympäristöä muuttamalla. Tämä ei ole millään
tavalla evoluutiopsykologian vastaista.
• Puhetta mielen moduuleista ei pidä ottaa konkreettisesti. Termi juontaa juurensa Fodorin [ks. Jackendoff ja Pinker] vain aisteja käsittelevään teoriaan (The Modularity of Mind,
1983). Aistihavainnot [ks. Sellars; Hubel ja Wiesel] ja muisti [ks. Kandel ja Tulving], jotka kuuluvat perinteisesti psykologian piiriin, ovat modulaarisesti rakentuneita. Laajennus
muihin mielen tiedostamattomiin [ks. Dennett ja Millikan] toimintoihin perustuu siihen,
että kyetäkseen vaikuttamaan minkä tahansa (fysiologisen tai kognitiivisen) ominaisuuden kehitykseen, evoluutiolla täytyy olla jokin kohde. Modulaarisuus ei siis viittaa esim.
fysiologisesti rajattuihin aivojen alueisiin (myös Fodorin moduulit ovat biologisesti epäuskottavia).
– Evoluutiopsykologiassa mielen modulaarisuutta on kuvattu ’massiiviseksi’ [ks. Sperber
ja Boyer]; vrt. Mithenin erilainen teoria [ks. Renfrew ja Knight].
– Moduulien sijaan voitaisiin puhua esim. ’intuitiivisista päättelykoneistoista’ (engl. intuitive inference system).
• Tyypillinen vastaväite on, että (proteiineja koodaavia) geenejä, joita ihmisellä on n. 25 000
[ks. Berg ja Gurdon], ei ole tarpeeksi moduulien muodostamiseen. Geenejä ei kuitenkaan
ole tarpeeksi edes esim. verisuoniston määrittämiseen! Virheellisen päättelyn taustalla on
luulo, että genotyyppi määrittäisi yksi yhteen fenotyypin, vaikka jälkimmäinen syntyy prosessissa, joka hyödyntää alkionkehityksen ja olion elinympäristön suhteellista vakioisuutta. Ympäristön ja geenien välisen vuorovaikutuksen [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; Piaget;
Wright, Fisher ja Haldane; Lorenz ja Tinbergen; Berg ja Gurdon] vuoksi mikään organismin ominaisuus ei ole täysin sisäsyntyistä, vaan alkionkehitys ja kokemukset rakentavat
niitä [ks. Damasio].
– Se että geenit tukeutuvat ympäristöön fenotyyppiä rakentaessaan — esim. ihminen
oppii kieltä kun kuulee sitä — ei kumoa evoluutiopsykologiaa, vaan osoittaa miten
se toimii. Tämä selittää myös esim. linnunpoikasen virheellisen leimautumisen kumisaappaaseen.
– Vaikka säätelygeenejä [ks. Monod ja Jacob; Berg ja Gurdon] voi ihmisellä olla moninkertainen määrä proteiineja koodaaviin geeneihin verrattuna, tähän ei edes ole
tarvetta.
• Vaikka evoluutiopsykologiaan kuuluu ajatus lajityypillisestä käyttäytymisestä, teoria sallii
ja vaatiikin monenlaisia eroja lajin yksilöiden välillä. Jo sukupuolten välillä nähdään eroja
[ks. Trivers; Symons ja Buss; Leslie ja Baron-Cohen]. Paitsi että persoonallisuudella [ks.
Symons ja Buss] on merkitystä, erilaisissa tilanteissa vaikuttavat erilaiset ihmisten väliset
relaatiomallit jotka aktivoivat erilaisia ’persoonallisuuksia’ [ks. Daly ja Wilson; Fiske ja
Harris].
– Puhumattakaan siitä, että evoluutiopsykologia ei kiellä tilannekohtaista yksilöllisen
älyn käyttöä (ks. alla).
• Evoluutiopsykologia on yhteensopiva myös kulttuurisen kirjon kanssa [ks. Huntington ja
Fukuyama]. Vaikka kyky oppia kieli on universaali, eri kielet poikkeavat toisistaan radikaalisti. Kuten murteiden ja slangien synty osoittaa, kieli on myös ryhmätunnus. Eri tasoilla
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vaikuttavat yhtäaikaiset pyrkimykset sekä samanlaisuuteen että erilaisuuteen voivat olla
seurausta universaaleista ominaisuuksista.
• Evoluutiopsykologia ei kiistä ’yleisen’ (domain general) älykkyyden [ks. Gould] olemassaoloa, vaan selittää sitä. Älykkyys voi esim. olla hierarkkista: yleisempi äly vaatii aina taustalleen alemman tason moduuleja. Aivan samoin kehittyvä assosiatiivinen ajattelu vaatii
jatkuvasti tarkempaa aistihavaintojen analyysiä. Työmuistin [ks. Kandel ja Tulving] kyky
yhdistellä asioita käsittelyä varten on tärkeä tekijä [ks. Minsky ja Pearl].
– Etenkin tieteellinen tutkimus vaatii kriittisen ajattelun lisäksi kulttuurin tuottamia
työkaluja kuten matemaattinen todennäköisyyslaskenta. Pelkkä heuristiikka ei riitä.

10.51

Colin Renfrew 1937 - ja Chris Knight 1942 -

Arkeologi ja antropologi, jotka ovat tutkineet symbolisen ajattelun ja kulttuurin kehitystä esihistoriallisena [ks. Thomsen] aikana. Renfrewn kohdalla puhutaan kognitiivisesta (’mielen’) arkeologiasta, Knightin kohdalla kognitiivisesta antropologiasta [kognitiivisista tieteistä, ks. Sellars].
• Robert M. Adams (1926-2018) loi vertailevaa arkeologiaa (The Evolution of Urban Society, 1966). Robert C. Dunnellin (1947-2010) evolutiivisessa arkeologiassa erotettiin valinta
’ajautumisesta’ (engl. drift), so. funktio tyylistä (Systematics in Prehistory, 1971).
Luonnontieteitä ja humanismia yhdistelevä Renfrew ei ollut jyrkimpiä ’uuden arkeologian’ edustajia. Alaan kuuluva prosessualismi hyödynsi esim. radiohiiliajoitusta [ks. Rutherford] ja edisti
kokeellisen arkeologian ja etnoarkeologian tutkimusta. Se suhtautui positiivisesti myös ekologiaan.
• Funktionalistisena [ks. Boas ja Landtman] prosessualismi hyödynsi myös järjestelmäteoriaa
[ks. Parsons], mikä on usein ongelmallista [ks. Merton].
• Myöhempi postprosessualismi halusi — antropologian tavoin [ks. Foucault ja Derrida] —
pitää arkeologian puhtaasti humanistisena.
Artikkelissa Trade and culture process in European prehistory (1969633 ) Renfrew kritisoi diffuusiota ja migraatiota korostavaa arkeologiaa [ks. Childe]. Hänelle uusi arkeologia tarkoitti kulttuuria
etenkin talouden ja kaupan muodossa; artikkeli käsittelikin raaka-aineiden kuten piikiven, obsidiaanin [ks. Ötzi; Oldham ja Mohorovičíc] ja metallien kauppaa. Vastaavasti urbanisaation
taustalla ei tarvitse olla keskusvaltaa, vaan paikallinen kauppa riitti.
• Alison S. Brooksin ryhmä esittää todisteita noin 300 000 vuotta vanhasta kaupasta artikkelissa Long-distance stone transport and pigment use in the earliest Middle Stone Age
(2018634 ).
Artikkelissa Beyond a subsistence economy: The evolution of social organization in prehistoric Europe (1974635 ) Renfrew korosti, että ekologian lisäksi arkeologian tulee huomioida myös
sosiaalinen kehitys. Vaikka periytyvä eriarvoisuus [ks. Boas ja Landtman] vaikutti kaikissa kehittyneissä kulttuureissa, sen arkeologinen näkyvyys riippuu kahden ääripään, individualisoivan ja
ryhmäorientoituneen, suhteista. Edellisissä hautalöydöt ovat rikkaampia, jälkimmäisissä julkiset
monumentit mahtipontisempia. Kaikissa kulttuureissa on jonkin verran molempia piirteitä. On
esitetty, että lisääntyvä eriarvoisuus vähensi esi-isien ja nosti jumalien merkitystä, mikä näkyy
arkeologiassa miesten talojen korvautumisena temppeleillä [ks. Spencer ja Galton; Sanderson].
• Igor Kopytoffin (1930-2013) mukaan elävien ihmisten ja esi-isien välille ei tehty selvää eroa
(Ancestors as elders in Africa, 1971636 ). Vanhetessaan ihmiset viisastuvat, ja esi-isät ovat
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äärimmäisen viisaita. Kent V. Flannery (s. 1934) ja Joyce Marcus ovat ehdottaneet, että
dominanssihierarkiat eivät hävinneet varhaiselta ihmiseltä, vaan saivat uuden muodon:
alfayksilöt olivat jumalia, beetayksilöt kuolleita esi-isiä, ja kaikki elävät ihmiset keskenään
tasa-arvoisia gammayksilöitä (The Creation of Inequality, 2012).
– Artikkelissa Egalitarian society and reverse dominance hierarchy (1993637 ) antropologi
Christopher Boehm (s. 1931) esitti teorian käänteisestä dominanssihierarkiasta, jonka
avulla ihmisen esi-isät säilyttivät yhteisöjensä poliittisen tasa-arvoisuuden [ks. Boas
ja Landtman; Milgram]. Hän kuitenkin korosti, että halu dominoida ei ole hävinnyt
metsästäjä-keräilijöiltä minnekään [ks. Goodall ja de Waal]. Sosiaalinen dominanssi,
status ja arvovalta vaikuttavat myös nykyisin [ks. Fiske ja Harris].
Artikkelissa Systems collapse as social transformation (1979638 ) Renfrew tutki sivilisaatioiden
tuhoutumista [ks. Spengler ja Toynbee] systeemitasolla, uuden katastrofiteorian [ks. Lorenz ja
Mandelbrot] avulla. Käsitteet kuten kerroinvaikutus ja ketjureaktio liittyvät asiaan. Useiden erilaisten tekijöiden ennakoimaton ja epälineaarinen yhteisvaikutus oli jo liitetty maapallon laajoihin eläinten sukupuuttoihin [ks. Alvarez]. Kaoottisuuden lisäksi voidaan puhua kompleksisuudesta [ks. Simon ja Arrow; Kolmogorov ja Chaitin].
• Joseph Tainterin (s. 1949) teoriassa yhteiskuntien alamäen syynä on infrastruktuurin monimutkaistumisesta aiheutunut kustannusten nousu (The Collapse of Complex Societes,
1988). Joskus taustalla on ihmisten oma toiminta; esim. Jared Diamondin [ks. Landes] teos
Collapse (2005). Ilmastonmuutoksia käsitellään enemmän alempana.
• Sisäinen valtataistelu voi selittää epäonnistuneita yrityksiä muodostaa kestäviä valtioita
ja myös vanhempien poliittisten yksiköiden tuhoa. Mayojen sisällissodat eivät ehkä selity
pelkällä ilmastolla, vaan myös rajoittavilla poliittisilla instituutioilla, jotka estivät taloudellista kasvua kun sitä olisi kaikkein kipeimmin tarvittu [ks. Solow; North]. Näin mayojenkin
klassista aikaa kuvastaa teknologinen pysähtyneisyys.
Teoksessa Archaelogy and Language, the Puzzle of Indo-European Origins (1987) Renfrew esitti,
että indoeurooppalaiset kielet saapuivat Eurooppaan maanviljelyn mukana [vrt. Childe]. Vaikka
tätä pidetään liian aikaisena, on olemassa myös teoria jossa tällaisella vaihtoehdolla on pieni osa
[ks. Cavalli-Sforza]. Tässä yhteydessä Renfrew esitti kielenvaihdon yleiseksi syyksi vieraskielisen
eliitin dominoinnin. Vaikka siitä tuli hetkeksi eräänlainen muotiteoria, monia muitakin prosesseja
on olemassa.
• Unkarin kieli sopii Renfrewn teoriaan [ks. Kyrillos].
Perinteisesti arkeologiassa on puhuttu myöhäispaleoliittisesta [ks. Thomsen] vallankumouksesta n. 35 000 vuotta sitten. Tuolloin Euroopassa asuneet ihmiset alkoivat suhteellisen äkillisesti
valmistaa aikaisempaa parempia ja monipuolisempia työkaluja, ja kulttuurieroja syntyi kiihtyvällä nopeudella. Aurignacin kulttuuriin liittyvä leijopäinen ihmispatsas kertoo muutoksesta.
Koska kieli on merkittävä symbolinen järjestelmä, senkin synty liitetään usein tähän kauteen
[ks. Chomsky]. Esim. Steven Mithen (s. 1960) on puolustanut tämän kaltaista teoriaa (The Prehistory of the Mind, 1996). Sen sijaan Renfrew ja Knight esittävät, että modernilla ihmisellä oli
mielen peruspalikat, kieli mukaan lukien, valmiina alusta alkaen, nykykäsityksen mukaan ehkä
jo n. 300 000 vuotta sitten [ks. Leakeyt; Jackendoff ja Pinker].
• Raaka-aineina käytettiin kiven lisäksi myös luuta ja sarvea, ja työkaluista tuli myös taideesineitä. Helmet, riipukset ja luolamaalaukset, esim. Lascaux ja Altamira tulivat kuvaan
mukaan Magdalenen kulttuurin aikana. Myös kivikautisia huiluja on löydetty; luolamaalaukset sijoittuvat usein paikkoihin, joissa on paras akustiikka. Viimeistään nyt ihminen
ymmärsi asemansa luonnossa paremmin kuin eläimet, ja kuolleiden hautaaminen alkoi.
Kehitys keskeytyi viimeisimmän jäätiköitymisen ajaksi [ks. Childe].
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• Mithen postuloi kolme mielen moduulia, so. sosiaalinen, luonnontieteellinen ja tekninen
älykkyyden [ks. Drake; vrt. Tooby ja Cosmides], ja liittää em. kehityksen niiden välisen
yhteistyön yhtäkkiseen syntymiseen.
Knight liittää symbolisen kulttuurin synnyn tyttöjen täysi-ikäisyysriitteihin [ks. Durkheim], jotka perustuivat naisten välisen yhteistyön [ks. Symons ja Buss] syntymiseen (Blood Relations.
Menstruation and the Origin of Culture, 1991). Naiset suojelivat nuoria tyttöjä miehiltä korostamalla heidän arvoaan yhteisöllisesti ylläpidettyjen ’näytelmien’ kautta. Kuukautisten alettua
läheiset naiset esim. juhlistivat tapahtumaa punaisilla ihomaaleilla, joilla imitoitiin tapahtumaa.
Koska myös raskaana olevat naiset osallistuivat, syntynyt kollektiivinen ’petos’ — johon miehet eivät tietenkään todella uskoneet — loi pohjaa symbolismin synnylle [naisten yhteistyöstä,
ks. Maynard Smith; Goodall ja de Waal]. Camilla Power on postuloinut ’kosmeettisen liiton’
(engl. Female Cosmetic Coalition, FCC), jolla naiset pyrkivät varmistamaan miesten tuen aivojen kasvun myötä vaikeutuneessa [ks. Leakeyt] lasten kasvatuksessa. Näin syntynyt symbolinen
kulttuuri saattoi mahdollistaa myös kielen [ks. Chomsky; Jackendoff ja Pinker] kehityksen [ks.
Maynard Smith; Dunbar ja Miller].
• Punaisella värillä saattaa olla myös muista syistä johtuva erityisasema [ks. Cavalli-Sforza].
• Luonnonkansoilla on myös riittejä, joissa naiset esittävät olevansa ’eläimiä’ tai ’miehiä’.
Homo sapiensin kehityttyä noin 300 000 vuotta sitten aivot eivät enää kasvaneet [ks. Leakeyt].
Merkkejä punaisen väriaineen käytöstä on alusta alkaen, ja systemaattisemmin noin 150 000
vuotta sitten. Curtis W. Marean näkee tuolta ajalta myös sedentismiä runsasta ravintoa tarjoavien vesistöjen alueilla (The transition to foraging for dense and predictable resources and its
impact on the evolution of modern humans, 2016639 ). Populaatiotiheys alkoi kasvaa n. 100 000
vuotta sitten, eli ennen ihmisen leviämistä Afrikasta [ks. Wilson]; esim. Adam Powell ym., Late
Pleistocene demography and the appearance of modern human behavior (2009640 ). Raymond C.
Kelly (s. 1942) on esittänyt, että tärkeä askel oli laajennettuja perheitä [ks. Boas ja Landtman]
laajempien yksikköjen synty [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; Dunbar ja Miller].
• Ennen Afrikan ulkopuolelle leviämistä koettiin myös kriisikausia olosuhteiden äkillisesti
huonontuessa mahdollisesti tulivuoripurkauksen [ks. Leakeyt] johtosta [ydintalvista, ks.
Alvarez].
Näin edellä kuvatut myöhemmät muutokset Euroopassa selittyvät genetiikan sijaan sosiologialla [ks. Durkheim; Milgram]: väestötiheyden kasvu suosi sosiaalista tiedon luontia [ks. Platon]
ja älykkyyden institutionalisointia [ks. Mandeville; Smith; Marshall; Tylor, Tarde ja Baldwin;
Schumpeter ja Hayek; Dunbar ja Miller; Dennett ja Millikan]. Kehitystä tuki varhaisen nykyihmisen Afrikasta tuoma kyky ryhmien väliseen kaupankäyntiin (ks. yllä) sekä esineiden tukema
symbolinen ajattelu. Jälkimmäistä kuvaa Renfrew’n ’materiaalisen kytkeytymisen’ teoria (engl.
material engagement theory, MET; esim. Prehistory - The Making of the Human Mind, 2007).
Mieli määräytyy aivojen sisällön lisäksi myös vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa [ks. Simon
ja Arrow; Dennett ja Millikan]. Tähän vaikuttaneeseen esinekulttuuriin Renfrew laski neoliittisen ajan monumentit ja koriste-esineet. Tämä on vain yksi kulttuurin neljästä kehitysvaiheesta
(ks. alla).
• Afrikan ja Euroopan paleoliittisia kulttuureja verrattaessa tulee muistaa kaksi asiaa: (1)
Afrikassa ei ollut samalla tavalla luolia maalattavaksi kuin Euroopassa, ja (2) ihomaalaus
ei ollut jääkauden Euroopassa yhtä luontevaa kuin Afrikassa. Jako villi-ihmisten ihomaalaukseen ja korkeakulttuureiden ’museotaiteeseen’ ei ole perusteltu; Sally McBrearty ja em.
Brooks käsittelevät asiaa artikkelissa The revolution that wasn’t: a new interpretation of
the origin of modern human behavior (2000641 ).
– Vanhimmat luolamaalaukset, jotka on ajoitettu 44 000 vuoden taakse, onkin löydetty
Indonesiasta. Vastaavasti Afrikasta on löytynyt 71 000 vuotta vanhoja mikroliittejä.
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• Näihin aikoihin maapalloa koeteltiin geofysikaalisilla prosesseilla [ks. Leakeyt], jotka saattoivat vaikuttaa neandertalinihmisen häviämiseen, mutta vain siksi että ihmisellä oli kognitiivinen etulyöntiasema jo valmiiksi [ks. Wilson].
• Vasta nyt ihmisen kädet [jotka Aristoteleen mielestä erottavat ihmisen muista eläimistä
paremmin kuin kieli] pääsivät osoittamaan vahvuutensa.
• MET on radikalisoitunut esim. Lambros Malafourisin (s. 1950) käsissä (How Things Shape
the Mind, 2013). Teoriasta on poistettu sen kognitiivinen aspekti [ks. Gibson ja MacArthur].
Edellä kuvattu ikivanha sedentismi vakiintui ja esinekulttuuri laajeni transegalitaarisessa vaiheessa, so. monimutkaisempien metsästäjä-keräilijäyhteisöjen ja puutarhatalouden aikana [ks. Boas
ja Landtman]. Afrikassa ja Levantissa tämäkin tapahtui paljon ennen holoseenin alkua 9560 eaa.
[ks. Broecker]. Esim. Bruce D. Smith (s. 1946) käsitteli todisteita pysyvistä asuinsijoista ennen
maanviljelyä (Emergence of Agriculture, 1994).
• Levantissa Ohalo II –kulttuuri hyödynsi villejä viljakasveja jo jäätiköitymisen maksimissa
(23 000 vuotta sitten) ja Meiendorfin interstadiaalilla noin 14 500 vuotta sitten alkanut Natufin kulttuuri valmisti villien viljojen käsittelyyn tarvittavia työkaluja ja vaikutti koiran
yleistymiseen. Esikeraamisessa PPNA-kulttuurissa (engl. Pre-Pottery Neolithic A) rakennettiin suurehkoja yhteisöllisiä viljavarastoja noin 9300 eaa. alkaen. PPNB-kulttuurissa ne
korvautuivat kotitalouksien omilla varastoilla noin 8500 eaa. alkaen642 . Keramiikan käyttö
alkoi hieman myöhemmin [ks. Ötzi; Thomsen].
– Viljavarastot toivat rotat ja hiiret, mikä johti kissojen käyttöön tuholaistorjunnassa.
Koiria oli käytetty jo pitkään vartijoina ja metsästyskavereina.
– Maatalous ja keramiikka levisivät läntiseen Anatoliaan ja Kaakkois-Euroopaan vasta
noin 6700 eaa. [ks. Childe; Cavalli-Sforza].
Yhteisöelämää oli tuettu yhteisen juhlinnan vapauttamilla endorfiineilla [ks. Penfield ja Sperry] koko ihmissuvun olemassaolon ajan [ks. Dunbar ja Miller]. Brian Haydenin (s. 1946) mukaan
maatalous syntyi statuskilpailusta [ks. Spencer ja Galton; Boas ja Landtman; Fiske ja Harris]: vaikutusvaltaa haettiin juhlilla, joissa tarjoiltiin harvinaisia ruokia ja juomia [alkoholista, ks. Ötzi;
Penfield ja Sperry]. Kaikki tämä tapahtui suhteellisen vauraissa ympäristöissä paljon ennen väestönkasvua ja valtioita. Näin varhainen maatalous oli subsistenssitalouden sijaan statustaloutta,
joka perustui jaettavissa olevaan omaisuuteen [ks. Leakeyt] ja johon liittyi mm. statusesineistö.
Hayden summaa teoriansa teoksessa The Power of Feasts (2014).
• Juhlien merkityksestä oli puhunut jo Barbara Bender (Gatherer‐hunter to farmer: A social
perspective, 1978643 ).
– Toinen teoria korostaa uskontojen merkitystä esim. Göbekli Tepen temppelialueella
Anatoliassa. Uusimmat todisteet viittaavat oluen kulutukseen juuri sen kaltaisissa
tiloissa.
• Greg Wadley ja Hayden kannattavat olut ennen leipä –teoriaa [ks. Lévi-Strauss] artikkelissa Pharmacological influences on the Neolithic transition (2015644 ). Slingerlandin [ks.
Sperber ja Boyer] mukaan alkoholi tukee luovuutta ja yhteisöllisyyttä (Drunk, 2021). Tällä
on vaikutusta kulttuuriin [ks. Nietzsche].
– Monien itäaasialaisten geneettisesti puutteellinen ALDH-tuki [ks. Ötzi] ei ole levinnyt,
vaikka se vähentää alkoholismia (engl. alcohol flush reaction).
– Suomessa alkoholi samaistetaan automaattisesti vain krapulaan (nuorisokielellä darraan) vielä 2020-luvulla [kieltolaista, ks. Fisher ja Keynes].
• Eric Alden Smith työtovereineen osoitti, että jo metsästäjä-keräilijöiden taloudellinen eriarvoisuus — tai oikeammin tasa-arvoisuus — on samaa luokkaa kuin länsimaissa nykyisin
(Wealth transmission and inequality among hunter-gatherers, 2010645 ).
642 Shennan

(2018)
Archaeology, 10, 204-222, 1978
644 Journal of Ethnobiology, 35, 566-584, 2015
645 Current Anthropology, 51, 19-34, 2010
643 World
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– Peter Boguckin (s. 1954) mukaan eriarvoistuminen alkoi kun kotitalouksien merkitys
yhteiskunnassa kasvoi (The Origins of Human Society, 1999). Vaikka ne eivät kilpailleet johtoasemasta vaan mukana pysymisessä [vrt. Veblen], jotkut jäivät muista
jälkeen.

Myös geofysikaaliset tekijät tukivat maataloutta jääkauden jälkeen [ks. Broecker]. Ilmasto ei
vain lämmennyt; artikkelissa Was low atmospheric CO2 during the Pleistocene a limiting factor in the growth of agriculture? (1995646 ) Rowan F. Sage ehdotti, että maatalouden syntyyn
vaikutti myös lisääntyneen ilmakehän hiilidioksidin lannoitusvaikutus [ks. Haber]. Tosiasia on,
että maatalous kehittyi toisistaan riippumatta ja suurin piirtein yhtä aikaa kuudella eri alueella.
Myös holoseenin kylmät (tavallisesti kuivat) nk. Bond-tapahtumat [ks. Broecker] saattoivat vaikuttaa kulttuuriin. Toisaalta Haydenin teoria osoittaa, että vaikka ilmastolla olisikin vaikutusta,
antropologista teoretisointia ei voi unohtaa.
• Maatalous kehittyi Lähi-idässä, Kiinassa, Afrikassa, Etelä-Amerikassa, Pohjois- ja KeskiAmerikassa sekä Uudessa-Guineassa.
• On mahdollista, että heikentyvä ilmasto pakotti tehostamaan maataloutta ja suosi kaupungeissa tehtävää yhteistyötä (Bond 5, n. 6200-5000 eaa.). Joidenkin mukaan kuivuus johti
kirjoitukseen ja pronssiin (Bond 4, n. 3900-3000 eaa.) ja kaatoi valtakuntia (Bond 3, n.
2200 eaa.). Toisaalta vaikka pronssikauden romahdukseen liittyi kuivuusjaksoja, rautakauden kylmä jakso (Bond 2) ajoitetaan yleensä myöhemmäksi [kaikista edellisistä, ks. Hammurabi]. Samoin kansainvaellusten [ks. Augustinus] liittäminen teoriaan (Bond 1) ei ole
suoraviivaista [myöhäisantiikin pienestä jääkaudesta, ks. Justinianus]. Myös teollista vallankumousta [ks. Black ja Watt] on selitetty tällä [Bond 0, nk. pieni jääkausi, ks. Boccaccio;
Halley].
Neoliittinen väestöllinen muuntuminen (NDT) nosti ensin syntyvyyttä [’Malthusian pull’, ks.
Malthus ja Ricardo]. Sen jälkeen myös kuolleisuus nousi mm. nousseen väestötiheyden lisäämien
tautien vuoksi. Yhteisvaikutus kuitenkin oli, että väestö kokonaisuutena alkoi kasvaa noin 5000
eaa. Jälkeläisten määrän suosiminen alkoi olla adaptiivista myös K-valintaisella ihmisellä [ks.
Gibson ja MacArthur]. Väestön kasvu osoittaa, että ainakin geenit — ja elossa aikaisempaa
paremmin pysyneet köyhät ihmiset — hyötyivät maataloudesta. Hyöty saattoi olla laajempaakin.
Väestönkasvu suosi myös uutta kulttuuria (ks. yllä).
• NDT:tä paljon tutkinut Jean-Pierre Bocquet-Appel (s. 1949) ajoitti sen hieman aikaisemmaksi. Kehityksessä on pieniä maantieteellisiä eroja.
• Artikkelissa The darker side of the ”original affluent society” (2000647 ) David Kaplan (19292012) esitti, että metsästäjä-keräilijät joutuivat tekemään ruokansa eteen töitä enemmän
kuin oli kuviteltu [vrt. Spencer ja Galton; Foucault ja Derrida].
– Rachel Laudan (s. 1944) kysyy Was the agricultural revolution a terrible mistake
(2016648 ) ja vastaa kieltävästi.
– Samuli Helle työtovereineen osoitti maatalouden edut syntyvyydelle (Evolutionary demography of agricultural expansion in preindustrial northern Finland, 2014649 ).
• Maataloutta edeltänyt metsästäjä-keräilijä –kulttuuri ja modernin väestöllisen muuntumisen [ks. Elton; Borlaug; Becker] jälkeinen teknologinen aika suosivat molemmat matalampaa syntyvyyttä, jota voidaan pitää ihmislajin normaalina strategiana.
Renfrew määrittelee neljä kulttuurin kehitysvaiheesta: (1) kopiointiin perustuva mimeettinen vaihe, esim. alkeelliset kivityökalut (paljon ennen Homo sapiensia); (2) kieleen perustuva myyttinen
vaihe, erityisesti tarinankerronta; (3) esineisiin perustuva symbolinen vaihe; (4) kirjoitukseen perustuva teoreettinen vaihe. Jako on (osittain) Merlin W. Donaldin (s. 1939) teoksesta Origins of

646 Global

Change Biology, 1, 93-106, 1995
of Anthropological Research, 56, 301-324, 2000
648 http://www.rachellaudan.com/2016/01/was-the-agricultural-revolution-a-terrible-mistake.html
649 Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 281, 20141559, 2014
647 Journal

10.51. RENFREW JA KNIGHT

877

the Modern Mind (1991). Donald ei määritellyt esineisiin perustuvaa symboolista vaihetta, jonka merkityksen hän tunnusti Renfrewn työn jälkeen. Tähän liittyen kehitettiin myös artefaktien
ontologiaa [ks. Dennett ja Millikan]. Joidenkin mukaan (5) internetiin [ks. Daniel Bell] perustuva sosiaalisuus on seuraava iso askel [ks. Torvalds]. Jo 1960-luvun alussa Douglas Engelbart [ks.
Daniel Bell] uskoi tietotekniikan muuttavan ihmisten ajattelua.
• Kulttuurin kehitysvaiheita voi verrata biologisen evoluution virstanpylväisiin [ks. Hamilton
ja Williams; Maynard Smith; Dawkins].
• Kieli syntyi siis mieleen, joka oli luonut jo perustan ei vain ulkoisen maailman havainnoinnille, vaan myös alkeelliselle kulttuurille [ks. Jackendoff ja Pinker].
• Eric Havelock (1903-1988) korosti kirjallisen kulttuurin syntymän merkitystä ajattelulle.
Toki kirjoituksella oli muitakin vaikutuksia; se esim. helpotti suurten ihmisjoukkojen valvontaa.
– Myös Harold A. Innis (1894-1952) korosti — teoksessa Empire and Communications
(1950) — kirjoituksen merkitystä abstraktille ajattelulle. Häntä on joskus kutsuttu
myös mediahistorian ’isäksi’.
– Jack Goody (1919-2015) ja Ian Watt (1917-1999) kirjoittivat artikkelin The Consequences of Literacy (1963650 ). Teoksessa The Logic of Writing and the Organization
of Society (1986) Goody esittää, että kirjoitustaito mahdollisti papiston synnyn [ks.
Sanderson].
∗ Teoksessa The Development of the Family and Marriage in Europe (1983) Goody
etsi modernisaation [ks. Weber] juuria keskiajan kirkkobyrokratista [ks. Beda].
∗ Wattin The Rise of the Novel (1957) on merkittävä alan tutkimus.
Renfrew ei kiellä, etteikö biologinen evoluutio olisi vaikuttanut nykyihmisen perimään ennen
lajin levittäytymistä Afrikan ulkopuolelle. Sen sijaan hän uskoo, että merkittävimmät sen jälkeiset muutokset ovat kulttuurisia. Monimutkaisten adaptaatioiden kohdalla korkeakin mutaatiotaajuus johtaa ilmiasun muutoksen sijaan lähinnä vain sen vaihteluvälin kasvuun [ks. Fisher,
Haldane ja Wright]. Näin on käynyt esim. persoonallisuuden kaltaisten ominaisuuksien kohdalla
[ks. Symons ja Buss; Tooby ja Cosmides]. Selvimmät varsinaiset muutokset viimeisten tuhansien vuosien ajalta koskevat geneettisesti yksinkertaisia ominaisuuksia kuten laktoositoleranssia
[ks. Cavalli-Sforza]. Sen sijaan itse kulttuurin mahdollisti vain paljon vanhemmat geneettiset
muutokset ihmisten esi-isien kyvyssä tehdä yhteistyötä ja puhua [ks. Maynard Smith].
• Vaikka esim. Nicholas Waden Before the Dawn (2006) kertoo eräistä aivojen kehitykseen
liittyvistä uusista geeneistä, myöhempi tutkimus ei ole tukenut näistä tehtyjä radikaalimpia
johtopäätöksiä.

650 Comparative

Studies in Society and History, 5, 304–345, 1963
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Luku 11

Vuosituhannen vaihde 199011.1

Jaakko Hintikka 1929 - 2015

Filosofi ja loogikko, joka puolustaa analyyttistä filosofiaa [ks. Frege; Russell; Wittgenstein; Carnap] uuden, entistä tehokkaamman logiikan pohjalta. Opettajansa [von Wright] tavoin myös Hintikka on päässyt The Library of Living Philosophers -sarjaan (Volume XXX, toim. R.E. Auxier
ja L.E. Hahn, 2006), mitä pidetään filosofiassa Nobelin palkintoa vastaavana kunnianosoituksena. Vaikka Hintikan ura alkoi jo 1950-luvulla, hänen radikaaleimmat teoriansa ovat 1990-luvulta;
esim. The Principles of Mathematics Revisited (1996).
• Analyyttisen filosofian traditio ei ollut vielä kuollut [vrt. Quine], ja etenkin tieteen filosofiassa suuntauksella on selvä merkitys. Hintikan suhtautumista ajattelun tutkimukseen
värittää usko yleisen logiikan voimaan. Taustalla on kaksi huomiota: (1) Myös pragmatismi
[ks. Peirce; Ramsey] on — syntaksin ja semantiikan lisäksi — mahdollista saada analyysin
piiriin uutta logiikkaa kehittämällä [ks. Carnap]. (2) Ollakseen hyödyllistä logiikan ei tarvinnut olla absoluuttisen täydellistä tavalla, jota esim. ontologisen todistuksen [ks. Abélard;
Tuomas] metsästäjät kaipaavat [ks. Gödel ja Tarski; Sperber ja Boyer].
• Hintikka ei ole kiinnostunut mahdollisuuksista selittää ihmiselle luonteenomaisia ajattelun
tai oppimisen piirteitä biologian avulla, kuten esim. biosemantiikassa tehdään [ks. Dennett
ja Millikan]. Toisaalta hänen tapansa olla erottelematta semantiikkaa ja pragmatiikkaa on
yhteensopiva biologisen intentionaalisuuskäsityksen kanssa. Tähän liittyy myös Hintikan
kiinnostus peliteoriaan [ks. von Neumann; Boyd ja Richerson], joka on tuttu biologiastakin
[ks. Maynard Smith]. Biosemantiikka on lisännyt merkitysteorioihin historiallisen aspektin,
mikä voi olla lisättävissä myös Hintikan teoretisointiin.
Hintikan läpimurto modaalilogiikassa [ks. Abélard; Russell; von Wright] oli mahdollisten maailmojen [ks. Ockham; Leibniz; Carnap; Schelling ja Lewis] semantiikan keksiminen vuonna 1957.
Hintikalle mahdolliset maailmat (virtuaalisten todellisuuksien ’loogiset avaruudet’) palautuivat
väitelauseiden ristiriidattomiksi joukoiksi. Propositiot [ks. Abélard; Frege; Russell] voitiin nyt
määritellä funktioiksi mahdollisista maailmoista totuusarvoihin. Uusi semantiikka ei kuitenkaan
ratkaissut propositioiden ontologista ongelmaa [ks. Quine], mitä esim. Scott Soames (s. 1946) on
korostanut.
• Mahdollisten maailmojen semantiikkaa kehitti — Hintikasta riippumatta — myös Stig
Kanger (1924-1988).
• Scott Soames: Direct reference, propositional attitudes, and semantic content (19871 ). Useat
filosofit ovat tämän jälkeen yrittäneet luoda uudenlaista teoriaa propositiolle, ja monet ovat
luopuneet niistä [ks. Ramsey; Dennett ja Millikan].

1 Philosophical

Topics, 15, 47-87, 1987
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• Mahdolliset maailmat ovat vaikuttaneet myös kirjallisuustieteeseen [ks. Bahtin ja Jacobson;
Beardsley; Austin ja Grice]; esim. Thomas Pavelin (s. 1941) teos Fictional Worlds (1986).
Paul Werth on luonut kognitiivista ’tekstimaailma’–teoriaa (Extended metaphor: A Text
World account, 19942 ).
Teoksessa Knowledge and Belief (1962) Hintikka loi pohjan episteemisen logiikan tutkimukselle, joka on tärkeää mm. tekoälyn kehitykselle [ks. Turing; Simon ja Arrow; Minsky ja Pearl].
Episteemisen logiikan semantiikassa käytetään tietää/uskoo että –tyyppisiä operaattoreita [ks.
von Wright]. 1960-luvulla Hintikka tutki [Carnapin hengessä] myös induktiologiikkaa [ks. Hume;
Mill; von Wright], jota jatkoi myöhemmin oppilaansa Ilkka Niiniluodon (s. 1946) kanssa. Jälkimmäinen kehitti [Popperin] totuudenkaltaisuuden ajatuksesta omaa kriittistä tieteellistä realismia
(Truthlikeness, 1987; Critical Scientific Realism, 1999). Nykyään suosittu realismin muoto tieteen
filosofiassa on strukturaalinen realismi [ks. Poincaré; Penrose ja Hawking; Dennett ja Millikan].
• Mm. Hans Albert (s. 1921) on puolustanut popperilaista kriittistä rationalismia; esim.
Plädoyer für kritischen Rationalismus (1971).
• William W. Bartley III (1934-1990) korosti tieteellisen tiedon ja tieteellisen menetelmän
eroa ja tästä seuraavaa tieteen itseään korjaavaa luonnetta [ks. Peirce].
• Totuuteen oli liitetty nk. aleettiset modaliteetit [ks. von Wright]: jokin totta mahdollisesti,
välttämättä tai kontingentisti (tosiasiallisesti mutta ei välttämättä). Quine ei ollut näitä
hyväksynyt, ja Hintikkakin halusi palauttaa ne episteemiseen (tai yleisemmin propositionaalisten asenteiden) logiikkaan. Biosemantiikassa Millikan on esittänyt vastaavanlaisen
mielipiteen.
Artikkelissa Language-games for quantifiers (1968) Hintikka alkoi kehittää uutta peliteoreettista semantiikkaa (GTS). Taustalla vaikuttivat mm. [Wittgensteinin] kielipelit ja semanttisen
informaatioteorian [ks. Carnap] tarve. GTS:ssä totuus liittyy voittavan strategian olemassaoloon, eli kyse ei ole itse pelitapahtumasta, diskurssista. Näin GTS tukee totuuden semanttista
korrespondenssiteoriaa sen episteemisiä kilpailijoita vastaan: semanttiset pelit luovat kielen ja
maailman välisiä yhteyksiä ja määrittelevät siten kielen merkityksen [ks. Wittgenstein; Austin ja
Grice]. GTS lähentää analyyttistä filosofiaa sekä pragmatismiin että mannermaiseen ajatteluun
[ks. myös Simon ja Arrow; Jackendoff ja Pinker; Dennett ja Millikan].
• Mannermaista ajattelua edustavat esim. hermeneutiikka [ks. Habermas] ja poliittinen [ks.
Weber] ja eettinen [ks. Kohlberg; Krebs ja Greene] retoriikka [ks. Aristoteles].
Hintikka kehitti ensimmäisen kertaluvun riippumattomuusystävällisen (independence-friendly,
IF) logiikan, joka — toisin kuin predikaattilogiikka [ks. Frege] — sallii kvanttoreiden (esim.
kaikki, jokin) keskinäisen riippumattomuuden (The Principles of Mathematics Revisited, 1996).
Se tekee eräistä epätäydellisyystuloksista [ks. Gödel ja Tarski] filosofisesti merkityksettömiä ja
nostaa näin analyyttisen filosofian merkitystä. Episteemisessä logiikassa Hintikka teki samalta
pohjalta eron totuustiedon ja entiteettitiedon välille.
• IF-logiikkaa ei voi aksiomatisoida täydellisesti, mutta [kuten Carnap osoitti] malliteoreettinen deskriptiivinen täydellisyys on Gödelin teoriasta huolimatta mahdollista saavuttaa.
• Tarski oletti logiikan olevan aina kontekstiriippumatonta, mutta tämäkään ei päde IFlogiikassa. Carnapin tavoin Hintikka siis pitää mahdollisena tulkita kieltä siinä itsessään,
turvautumatta vahvempaan metakieleen [ks. myös Wittgenstein; Quine].
• Hintikka kutsui IF-logiikkaansa mafialogiikaksi: sitä ei voi kieltäytyä ymmärtämästä! Toisen kuvauksen mukaan se on arkiajattelun sumeaa logiikkaa [engl. fuzzy logic; moniarvologiikasta, ks. Russell].
– Lotfi A. Zadeh (1921-2017) kehitti 1960–luvulta alkaen matematiikkaa, josta sumea
logiikka kehittyi 1973 (esim. Fuzzy logic and approximate reasoning, 19753 ). Tällä uudella logiikalla on myös teknologisia sovellutuksia. Toinen tapa käsitellä epävarmuutta
on bayesiläinen ajattelu [ks. Minsky ja Pearl].
2 Language
3 Synthese,

and Literature, 3(2), 79-103, 1994
30, 407–428, 1975
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Tiedonhankintaa Hintikka ei pitänyt päättelysarjana vaan kyselytoimituksena [ks. Sokrates; Aristoteles]; esim. luonnolle tehdään kyselyjä kokeiden avulla [ks. Francis Bacon; Kant]. Peliteoriaa
käyttäen hän teki eron määrittelevien sääntöjen ja strategisten sääntöjen välille ja esitti, että
jälkimmäiset mahdollistavat aidosti uuden tiedon hankkimisen, keksimisen. Ei-triviaali looginen
päättely ei ole tautologista (tyhjää) kuten loogiset empiristit olettivat, vaan siinä tapahtuu pintainformaation kasvua [ks. myös Peirce; Turing]. Tutkimuksen strategiset säännöt määrittävät
myös tutkimuksen syvyystason, johon tiedonintressit liittyvät. Aihetta käsitteleviä artikkeleja on
julkaistu teoksessa Socratic Epistemology (2007).
• Hintikan keksimisteoria on luonteeltaan kognitiivis-individualistinen, vaikka tiede on aina
nähty myös sosiaalisena ilmiönä [ks. Francis Bacon; Galileo; Bentham; Peirce; Weber]; esim.
Augustine Brannigan (s. 1949), The Social Basis of Scientific Discovery (1981). Kuitenkin myös Hintikan mallia voidaan laajentaa tiedeyhteisön suuntaan: luonnolle esitettävien
kysymysten määrittely ja niiden vastausten tulkinta hyödyntää kollegoille suunnattuja kyselyjä [ks. Minsky ja Pearl].
– Yleisemmin puhutaan dialektiikasta [ks. Sokrates; Platon; Aristoteles; Russell; Sperber ja Boyer].
• ’Epäformaali logiikka’ oli Hintikalle vain kielivirhe!

11.2

Amartya Sen 1933 -

Taloustieteilijä (ja samalla yhteiskunta- ja moraalifilosofi), joka on korostanut vapauden ja demokratian merkitystä ei vain välineellisenä, esim. taloudellisena, tekijänä, vaan myös arvona
itsessään, elämän (laajasti ymmärretyn) laadun takaajana [ks. Popper; Sartre]. Oikeudenmukaisuusteorioissa [ks. Fisher ja Keynes; Rawls] Sen korostaa käytännönläheisyyttä ja ihmisten
toimintakyvyn käsitettä hyödykkeiden tai resurssien sijaan. Kyse ihmisen voimaannuttamisesta,
joka voidaan määritellä kyvyksi toimia omien ja yleisesti jaettujen arvojen mukaan [ks. Landes].
Senille myönnettiin vuoden 1998 taloustieteen Nobelin palkinto. Myös Martha C. Nussbaum (s.
1947) kehittelee toimintakykyteoriaa.
• W. Arthur Lewis (1915-1991) ennakoi joitain Senin ajatuksia teoksessa The Theory of
Economic Growth (1955); hän sai osan vuoden 1979 taloustieteen Nobelista.
• Nussbaum määrittelee halutut toimintakyvyt filosofisin argumentein, kun Sen jättää ne
demokraattisesti päätettäviksi. Molemmissa on kuitenkin kyse deliberaatiosta [ks. Burke;
Habermas], kuten on myös esim. Razin ja Scanlonin teorioissa [ks. Rawls].
Klassisen [ks. Smith; Mill] ja neoklassisen [ks. Marshall; Buchanan] taloustieteen kannattamat
vapaat markkinat (1) luovat hyvinvointia ja (2) ovat arvo itsessään. Vaikka Senin ajattelussa
markkinat ovat yksi ’instituutio’ muiden joukossa, toimijan (engl. agent) merkitystä korostaessaan hän kuuluu perinteisemmän institutionalismin [ks. Veblen; Schumpeter ja Hayek; North]
sijaan yhteiskunnallisen valinnan teorian [ks. Simon ja Arrow] kannattajiin. Sen ei hylkää toimijan merkitystä hyvinvoinnin tuottajana, eikä tämän arvoja hyvinvoinnin jakajana (Development
as Freedom, 1999). Samoin klassisen teorian käsitys toimijoiden rationaalisuudesta on säilynyt,
vaikkakaan ei vastustajien luulottelemassa Homo economicus –muodossa [ks. Trivers; Boyd ja
Richerson]. Esim. tasa-arvon [ks. Gould; Giddens] käsitteen Sen ymmärtää laajempana kuin taloudellisena asiana (Inequality Reexamined, 1992).
• Yhteiskunnallisen valinnan teoria yhdistää taloustieteen oppeja yhteiskuntatieteisiin ja moraalifilosofiaan ’vanhanaikaisella’ tavalla; Seninkin ajattelu perustuu osaltaan Adam Smithin oppeihin. Tärkeä artikkeli tässä suhteessa oli Rational fools (19774 ).
• Sen ei analysoi käsitystensä takana olevia psykologisia tekijöitä, mutta myöntää biologisen evoluution merkityksen ihmisen sosiaalisen käytöksen luojana [ks. Tooby ja Cosmides;
Sanderson].
4 Philosophy

and Public Affairs, 6, 317-44, 1977
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Vapautta korostava kehitys (engl. development; yhtä hyvin voisi puhua modernisaatiosta) ei
Senin mukaan edusta ’länsimaisuutta’, eivätkä esim. aasialaiset poikkea länsimaisista ihmisistä
radikaalisti [ks. Boas ja Landtman; Sperber ja Boyer]. Näin myös ihmisoikeudet ovat Senille
vakavasti otettava käsite [ks. myös Cicero; Tuomas; Grotius; Schumpeter ja Hayek; Hart].
• Nälänhädät [ks. Hammurabi; Boccaccio; Boerhaave; Malthus ja Ricardo; Loewi] koskettavat aina alle 5-10% väestöstä ja ovat helppo estää [kriisitilanteiden hallinnasta, ks. Fisher ja
Keynes]. Nälänhädät eivät koskaan ole olleet demokraattisten yhteiskuntien ongelmia (Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, 1984): esimerkiksi Saharan
eteläpuolisen Afrikan ongelmat ovat juuri poliittisia [ks. Borlaug]. Minkälaisia ’perinteisiä
arvoja’ demokratia tuhoisi poistaessaan tämänkaltaisia ongelmia?
Ongelmallisempaa on Senin väite, että demokratia [ks. Solon; Hedorotos ja Thukydides] ei ole
kreikkalainen keksintö. On puhuttu ’demokratian salaisesta historiasta’ olettamalla, että jo pelkkä vapaa julkinen keskustelu riittää demokratian määrittelyksi. Myös Senin demokratiakäsitys
unohtaa valtaa käyttävät poliittiset instituutiot [ks. North].

11.3

Jagdish N. Bhagwati 1934 -

Taloustieteilijä, kansainvälistä kauppaa tutkiva kauppaekonomisti [ks. Malthus ja Ricardo; Fisher ja Keynes; Buchanan]. Bhagwati esitti jo 1970-luvulla, että kehittyvien maiden eristäytyminen maailmankaupasta oli niiden taloudelle tuhoisaa. Tältä pohjalta hän puolustaa sosiaalista
hyvinvointia edistävää talouskasvua [ks. Solow] ja taloudellista globalisaatiota [ks. Malthus ja
Ricardo; Fisher ja Keynes].
• Euroopan unioni [ks. Habermas] edesauttaa globalisaatiota. Myös ekosysteemisen liiketoiminnan teoriassa [ks. Kahneman ja Thaler] kauppapolitiikan tulisi luoda yhteistyöverkostoja.
• Johan Norbergin (s. 1973) Globaalin kapitalismin puolustus (Till världskapitalismens försvar, 2001) esittelee globalisaation positiivisia vaikutuksia. Jatkoteos Open (2020) selittää
kehitystä avoimuudella.
Globalisaatioon liittyy taloudellisia, poliittisia, kulttuurisia, teknologisia ja jopa lääketieteellisiä
ilmiöitä, ja sen vaikutuksia voidaan loiventaa glokalisaatiolla. (1) Kiinan maaseudun vaurastuminen oli globaalin kapitalismin [ks. North] ansiota. Tutkimus on tuonut esim. Intiaan paremmin
tuottavia viljakasveja [ks. Borlaug]. Tiedonvälityksen (internet ja CNN:n ja BBC:n kaltaiset televisiokanavat) globalisoituminen, ulkomailla tapahtuvan opiskelun lisääntyminen ja pandemiat
[ks. Fleming] vaikuttavat myös talouteen. (2) Glokalisaatio, so. globaalin ilmiön paikallinen soveltaminen, tarkoittaa että päätöksiä voi tehdä sillä tasolla, jota ne koskevat: paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti tai [esim. ilmastonmuutoksessa, ks. Broecker] ylikansallisesti [ks. myös Daniel
Bell].
• EU:n läheisyysperiaate (ks. alla) on yksi esimerkki globalisaation rajaamisesta.
Taloudellisella globalisaatiolla tarkoitetaan kansallisten talouksien integroitumista moniriippuvuussuhteiseksi kansainväliseksi taloudeksi. Integroitumisen kanavat ovat moninaiset: kansainvälinen kauppa, suorat rajat ylittävät investoinnit, lyhytaikaiset valuuttavirrat, työvoiman siirtyminen ja teknologian leviäminen. Globalisaation kannattajatkaan eivät suhtaudu kaikkien listalla mainittujen asioiden vapauttamiseen samalla tavalla: sekä aikatauluissa että tarvittavissa
varotoimenpiteissä on eroja [ks. myös Smith]. Vaikka painetta globalisaatioon tuottaa etenkin
tietotekniikan kehitys [ks. Daniel Bell], konkreettiset askeleet otetaan poliittisissa neuvottelupöydissä.
• Maailmankaupan osuus kokonaistuotannosta on yli kaksinkertaistunut 1960-luvulta5 . Ulkomaisten investointien määrä on kasvanut vielä nopeammin. Globaaleissa arvoketjussa
5 https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS
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(engl. global value chain, GVC) tuotannon eri vaiheita eriytetään eri maihin [alihankinnasta, ks. Schumpeter ja Hayek]. Tuotteiden sijaan rajojen yli alkoi liikkua puolivalmisteita
(välituotteita); puhutaan toisesta osittumisesta [ks. Brunel]. Valmiin tuotteen myyjä ketjun
lopussa ei välttämättä hyödy tuotteen valmistuksesta eniten: arvonlisää syntyy erilainen
määrä jokaisessa erillisessä vaiheessa6 .
– Termi arvoketju tulee Michael Porterilta [ks. Wolf ja Florida]. Globaaleista arvoketjuista alettiin puhua 1990-luvulla; Gary Gereffi (s. 1948) on alan pioneeri.
– Tuotannon maantieteellisessä hajauttamisessa on riskejä, kuten COVID-19 –pandemia
osoitti. Tärkeiden komponenttien valmistusta ei pitäisi jättää yhden valtion harteille
(ks. alla).
– Toinen suuri muutos on jatkuvien palvelujen (käyttötuen) liittäminen tuotteisiin;
hissi- ja liukuporrasteollisuus on yksi esimerkki. Joskus palveluilla voidaan korvata
fyysinen tuote [ks. Torvalds].
• Kansainvälistä kauppaa edistävän GATTin [ks. Fisher ja Keynes] seuraaja, Maailman kauppajärjestö (WTO), aloitti 1995, mutta ei ole saanut paljon aikaiseksi. Nykyään kansainvälistä kauppaa käydään paljolti useanvälisillä eli plurilateraalisilla sopimuksilla, jotka voivat
tarjota parempia etuja kuin WTO:n määrittelemät, ja jotka voivat olla myös syvempiä, ts.
kattavat asioita joihin WTO ei ole pystynyt puuttumaan. Euroopan unionin sisämarkkinat,
jotka vapauttavat ihmisten, tavaroiden, pääomien ja (rajoitetusti) palveluiden liikkuvuutta, on tällainen sopimus. Unioni tekee kauppasopimuksia jäsenvaltioiden puolesta myös
ulkopuolisten tahojen kanssa.
– Globalisaatiota voi tapahtua myös yksittäisen maan sisällä, jos se on tarpeeksi suuri
[ks. Kropotkin]. Yhdysvalloissa osavaltioiden välinen kauppa on paljon tuottavampaa
kuin Euroopan unionin yhä puutteelliset sisämarkkinat.
• Tavaroiden ja palvelujen vapauttaminen on eri asia kuin pääomamarkkinoiden vapauttaminen, sillä markkinoiden massapsykologia (sijoittajien ’laumavaistot’) vaikuttavat jälkimmäiseen paljon suuremmin. Tästä myös Bhagwati muistutti Aasian vuosien 1997-98 talouskriisin jälkeen artikkelissa The capital myth: The difference between trade in widgets
and dollars (19987 ). Pitkäaikaisiksi tarkoitettuja investointeja voisikin suosia lyhytaikaisen
’pelirahan’ kustannuksella.
– Aasian talouskriisi muutti Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) politiikkaa pääomamarkkinoiden suhteen. Esimerkiksi Chile on saanut luvan liikkuvien pääomien
verottamiseen, jos ne kasvavat liian suuriksi. Vankka globalisaation tukija The Economist myöntää myös (pääkirjoitus 3 toukokuuta, 2003): ”Untidy as it may be, economic liberals should acknowledge that capital controls — of a certain restricted sort,
and in certain cases — have a role”. Toisaalta vahvat tukijärjestelmät houkuttelevat
sijoittajat suurempiin riskeihin (Hans Christiansen, Moral hazard and international
financial crises in 1990s, 20018 ). Esimerkiksi lainamarkkinoiden kasvun luoma, 1980ja 1990-lukujen vaihteessa puhjennut talouskupla saattoi syntyä osittain tätä kautta.
Tällaista moraalikatoteoriaa [ks. Smith; Fisher ja Keynes] tukee empiirinen havainto:
palokuntien lakot vähentävät tulipalojen määrää9 .
• Teoksessa The Theory of Economic Integration (1961) Béla Balassa (1928-1991) erotti viisi
eritasoista taloudellisen yhdentymisen muotoa: (1) vapaakauppa-alue, (2) tulliliitto, (3)
yhteismarkkinat, (4) talousliitto ja (5) täysi taloudellinen yhdentyminen.
– Lisäksi voidaan määritellä myös rahaliitto [ks. Marshall], kuten euro [ks. Habermas].
– Mitä syvemmästä yhdentymisestä on kyse, sitä alueellisempi se myös on. Yhteistä on
kuitenkin vapaiden markkinoiden käyttö vaurauden kasvattamisessa.
Teoksessa In Defence of Globalization (2004) Bhagwati tarkastelee globalisaation vaikutusta köyhyyteen, naisten ja lasten asemaan, demokratian kehitykseen, kulttuurin kirjoon, palkkoihin ja

6 Tapio

(2018)
Affairs, May-June, 1998
8 OECD Financial Market Trends, 78, 115-139, 2001
9 Saari (2001)
7 Foreign
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työoloihin, ympäristöön, monikansallisten yritysten valtaan sekä siirtolaisuuteen, ja päättelee
vaikutusten olevan pääsääntöisesti positiivisia. Hän tarkastelee kutakin aihetta ensin analyyttisesti, so. milloin globalisaatio saattaisi olla haitaksi; näin hän tulee läpikäyneeksi kaikki globalisaation kriitikoiden huolet. Tämän jälkeen hän tarkastelee empiirisesti, ovatko teoreettiset haitat
myös toteutuneet. Usein näin ei ole käynyt, ja jopa ilmeisistä syistä. Silloin kun haittoja on havaittu, on löytynyt myös tapoja niiden poistamiseen: tähän liittyy Bhagwatin vaatimus erilaisten
institutionaalisten rakenteiden luomisesta epävarmuuksia luovia tilanteita varten. Kolmas mahdollisuus on, että kriitikoiden osoittamilla haitoilla ei ole mitään tekemistä globalisaation kanssa;
yllättävän tyypillinen tilanne myöskin.
• Kauppa luo talouskasvua [ks. myös North], joka vähentää köyhyyttä. Päinvastaisista väitteistä huolimatta köyhyyden radikaali väheneminen10 ei ole seurausta kehitysavusta [ks.
Borlaug]. 1970-luvulla maailman köyhimmistä ihmisistä 76% asui Aasiassa ja 11% Afrikassa. Vuosituhannen vaihtuessa tilanne oli kääntynyt päälaelleen [ks. Landes]: köyhät
asuttivat Afrikkaa 66%, Aasiaa vain 15%. Aasiassa köyhät olivat rikastuneet, sillä vuosittainen talouskasvu ko. aikavälillä oli mm. Kiinassa 10% ja Intiassakin 6% (ja Afrikassa
olematonta). Osaltaan kasvun syyt löytyvät avautumisesta maailmankaupalle, kuten esim.
Kiinan vapaakauppa-alueiden huima kehitys osoittaa: esim. Shenzenin alueen vientitulot
olivat vuonna 1981 17 miljoonaa dollaria, 1991 lähes 6 miljardia dollaria, ja 2003 jo yli
30 miljardia dollaria. Vaikka tuloerot ovat samalla kasvaneet (aikaisemmin kaikki olivat
yhtä köyhiä), yli miljardin ihmisen tulojen kolminkertaistaminen ja lähes 200 miljoonan
ihmisen nostaminen nälkäkuoleman partaalta ei tue väitteitä globaalista eriarvoisuuden lisääntymisestä. Ulkomaankaupan ei myöskään tarvitse luoda epävarmuutta, sillä talouden
suhdannevaihteluita vastaan voi puolustautua.
– Kaukoitää vaurastutti 1960-luvulta alkaneen markkinoiden vapauttamisen luoma voimakas investointiaalto, jonka tuottoisuutta hyvin koulutettu työvoima lisäsi (koulutetut mutta työttömät ihmiset tekevät Aasiassa samaa kuin kouluttamattomatkin:
mellakoivat). Em. talouden romahdus 1997 ei ollut seurausta varsinaisesta vapaakaupasta. Kiinassa kehitys on jo johtanut liikalihavuuteen. Intiassa taloutta on avattu
paljon hitaammin.
∗ Yksi tärkeimpiä maiden kilpailukyvyn kriteerejä on niiden kyky houkutella kotimaisten ja ulkomaisten monikansallisten yritysten investointeja.
∗ T. N. Srinivasan (1933-2018) valitti Intian hidasta kehitystä artikkelissa The costs
of hesitant and reluctant globalization: India (200311 ).
– Pääomien ja työpaikkojen siirtymistä kehittyviin maihin eli ’kiinailmiötä’ vastustetaan
kehittyneissä maissa niiden lyhyen välin negatiivisten vaikutusten takia. On kuitenkin
muistettava, että esim. Kiinan talouskasvu on jo nyt tuottanut paljon uutta varallisuutta ja työtä mm. paperikoneita valmistavalle suomalaiselle teollisuudelle. EU:n
sosiaalisesti vastuuntuntoiseksi määritelty globalisaatiopolitiikka eksplisiittisesti varoittaa puuttumasta kehittyvien maiden suhteelliseen etuun työvoimakustannuksissa.
∗ Talouden dynamiikka myös muuttaa suhteellista etua; kiinailmiökin on häviämässä (ks. alla).
– Vaikka on totta, että avoin talous altistaa erityisesti pienet maat maailmantalouden
suhdannevaihteluille, pienillä mailla on samalla suurempia maita paremmat mahdollisuudet käyttää kollektiivisia järjestelmiä niiltä suojautumiseen. Esim. Suomessa on
työttömyysturvan yhteyteen luotu puskurirahasto laajan laman [ks. Fisher ja Keynes] tai ’epäsymmetrisen shokin’ varalle. Vastaavasti Intia ymmärsi jo 1970-luvulla
suojata oman taloutensa vihreän vallankumouksen [ks. Borlaug] mahdollisilta epävakautta aiheuttavilta tekijöiltä. Myös IMF:llä on 1960- ja 70-luvuilla luotuja mekanismeja (Compensatory Financing Facility, Extended Fund Facility) kehittyvien maiden
auttamiseen yllättävissä suhdannevaihteluissa.
∗ Epäsymmetrinen shokki syntyy jos esim. Euroopan keskuspankki [ks. Habermas]
hillitsee muiden jäsenmaiden ylikuumentunutta taloutta nostamalla korkoja samaan aikaan kun Suomessa kärsitään taantumasta. Puskurirahasto korvaa siis
10 https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY
11 Indian

Economic Review, 38, 131-155, 2003
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perinteisen rahan arvon alentamisen, devalvaation, suomalaisessa rahapolitiikassa.
– Tämä ei tarkoita, etteivätkö länsimaat yhä toimisi kehitysmaiden etujen vastaisesti.
Esimerkkejä tästä ovat suuret maataloustuet ja elintarvikekaupan estäminen. Tällainen uusmerkantilismi [vrt. Machiavelli] pätee myös mm. tekstiiliteollisuuteen. Syypäitä tilanteeseen ovat kuitenkin lännen tuottajat, ammattiyhdistykset ja muut globalisaation vastustajat! Suosittu lähiruokakaan ei edistä ’reilua kauppaa’. Kyse on nationalismista: lontoolaiselle hollantilainen ruoka ei ole lähiruokaa, mutta Skotlannista —
eli paljon kauempaa — tuotu ruoka on.
• Köyhyyden väheneminen parantaa naisten ja lasten asemaa [ks. Borlaug]. Kiristynyt kilpailu vaatii ottamaan käyttöön kaiken saatavilla olevan inhimillisen pääoman [ks. Becker; Wolf
ja Florida]: naisia diskriminoivat yritykset jäävät globaalissa taloudessa alakynteen. Vaikka kulttuurinen globalisaatio rohkaisee naisten emansipaatiota, yleensä vasta talouskasvun
mahdollistama palkkatyö johtaa itsenäistymiseen, itsekunnioituksen lisääntymiseen ja vapauteen perinteisistä naisten töistä. Lisääntynyt varallisuus mahdollistaa alentuneen syntyvyyden lisäksi myös paremman turvan lapsille ja esim. heidän koulunkäynnilleen. Tämä
vähentää kehittyvien maiden lapsityövoiman käyttöä; kehitys onkin ollut parasta globalisoituneissa maissa: itäisessä Aasiassa 26%:sta 8%:iin vuosien 1980-2000 aikana. Investointien
lisääntyminen tekee koulutuksesta (em. inhimillisestä pääomasta) haluttua pääomaa.
– Kehittyvissä maissa syntyvyys laski vuosin 1980 ja 2000 välillä 4.1 lapsesta naista kohti 2.8 lapseen. Samalla lapsikuolleisuus tippui 87:stä 58:aan tuhatta syntynyttä lasta
kohti. Vastaava kehitys näkyy myös keskimääräisessä eliniässä, joka on noussut noin 59
vuodesta 64:ään. Kaikkein globalisoituneimmissa kehittyvissä maissa luvut ovat tätäkin parempia; esim. itäisessä Aasiassa keskimääräinen elinikä on jo 69 vuotta (yleistä
keskiarvoa alentaa mm. Afrikan AIDS-epidemia). Luvut osoittavat, että talouskasvun
tuomat edut eivät jää — ainakaan globaalissa kehityksessä mukana olevissa maissa
— vain pienen yläluokan haltuun.
– Seksiturismi ja naisten salakuljetus rajojen yli prostituoiduiksi ovat esimerkkejä ilmiöistä, jotka vaativat korjausta. Varsinaisia WTO:n alaisia asioita nämä eivät kuitenkaan ole!
• Vaikka demokraattisen järjestelmän maailmanlaajuinen eteneminen liittyy lähinnä tiedonvälityksen globalisoitumiseen, myös taloudellisilla seikoilla on ollut merkitystä. Varsinkin kun epädemokraattisesti valtaa pitävän eliitin toimet romahduttavat talouden, kansa
nousee herkästi sitä vastaan. Toisaalta globalisaatio johtaa demokraattisissa maissa sisäisen päätäntävallan ja siten demokratian supistumiseen: globalisaation vastustajat pelkäävät esim. sosiaalipolitiikkaa [ks. Giddens] rajoittavaa sääntelyä. Esim. YK ja kansainväliset
ympäristösopimukset kaventavat valtioiden itsemääräämisoikeutta. Toisaalta esim. EU:n
subsidiarideetti- eli läheisyysperiaate sallii jäsenvaltioille sosiaalipoliittisia vapauksia, joiden käyttöä globalisaation tuottama varallisuus myös edesauttaa.
– Etelä-Korean ja Indonesian demokratisoituminen vuonna 1998 talouskriisin jälkeen
johtui huonosti hoidetusta globalisaatiopolitiikasta. Neuvostoliiton suljettu talous romahti osittain taloudellisen globalisaatiopolitiikan puutteeseen.
– Verojen keräykseen liittyy kaksi merkittävää ongelmaa, harmaa talous ja veropohjia
kalvavat ’termiitit’. Vaikka osa jälkimmäisistä hyödyntää globalisaatiota, esim. veroparatiisien kohdalla lakeja jo tiukennetaan. Vaikka James Tobinin (1918-2002; taloustieteen Nobel 1981) vuonna 1972 ehdottama rahoitusmarkkinoiden [ks. Petty] transaktioiden verottaminen kasvattaisi veropohjaa, siihen liittyy myös ongelmia, joiden
seurauksena tulos saattaisi olla päinvastainen kuin on tarkoitus.
∗ Kehittyneiden maiden kokonaisveroaste nousi useita prosenttiyksiköitä globalisaation huippuvuosina 1980-200012 .
∗ Verokilpailun kokonaan kieltäminen on eri asia: verojen tarkoitus ei ole verojen
keräys, vaan niillä luotava yhteinen hyvä. Valtio voi päästä yhteisesti hyväksytylle sosiaalisen hyvinvoinnin tasolle kohdentamalla verotustaan naapureista te-

12 https://data.oecd.org/tax/tax-revenue.htm
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vähemmän elintärkeitä sosiaalietuisuuksia muiden hyötynäkökohtien hyväksi.
– Edes markkinoiden hyödyntäminen kollektiivisen sosiaalipolitiikan kansallisessa toteuttamisessa ei tarkoita politiikan korvaamista markkinoilla.

• Suomalainen elokuva- ja musiikkiala eivät ole jääneet globalisaation jalkoihin. Lisäksi mikään ei estä kansallisvaltioita tukemasta oman kulttuurin kehitystä globaalissakaan taloudessa. Voidaan puhua myös ’käänteis-kolonialismista’: esim. Yhdysvalloissa etelästä muuttava espanjankielinen väestö on tehnyt maasta kaksikielisen (lisäksi monet automaatit palvelevat ihmisiä jo mm. kiinaksi).
– EU:ssa keskustelu eurooppalaisesta identiteetistä on johtanut ’yhtenäisyys erilaisuudessa’ (engl. unity in diversity) –ajatteluun. Tähän liittyy myös vaatimus inklusiivisesta identiteetistä.
• Kehittyviin maihin investoivat yritykset maksavat korkeampaa palkkaa kuin maiden omat
yritykset. Tämän seurauksena on esim. syntynyt mellakoita, joissa vaaditaan päästä töihin ko. yrityksiin! Kansalaisjärjestöjen [ks. Landes] aktiivisuus työolojen valvonnassa estää
tehokkaasti myös niiden polkemisen.
– Kansalaisjärjestöjen aseman säilyttäminen vaatii kuitenkin niiden luotettavuuden takaamista. Väärennettyjen todisteiden levitys IKEAn toiminnasta oli huolestuttava ennakkotapaus, ja mm. YK on kiinnittänyt ongelmaan huomiota. Kansalaisjärjestöjen
toiminnan valvonta on välttämätöntä nyt, kun niiden valta on kasvanut tasolle, jossa
ne pystyvät haastamaan ylikansallisia yhtiöitäkin [ks. Berg ja Gurdon].
• Ympäristön tilaa koskien paras argumentti globalisaation puolesta on suljettujen talouksien, kuten esim. edesmenneen Neuvostoliiton, menestys luonnonsuojelun saralla [ks. Solow]: vaikka saastuminen talouskasvuvaiheen alussa (kuten esim. teollistumisen alkuvaiheessa) lisääntyy, kasvun jatkuessa se kääntyy laskuun. Kasvu luo mahdollisuuksia rajoittaa saastepäästöjä sekä yrityksille itselleen (mm. imagosyistä) että yhteiskunnalle (jopa
globaalisti). Ylikansallisten yritysten ei kannata poiketa omista, taloudellisista syistä yhtenäisiksi luoduista laitteista ja menetelmistä jokaisessa uudessa maassa, joihin joka tapauksessa saavutaan paljon suurempien tavoitteiden, kuten uusien markkina-alueiden, toivossa. Korruptoituneiden yhden puolueen järjestelmien sallima saastuttaminen (vrt. Kiina)
on liian vähäisen globalisaation aiheuttama ongelma: poliittinen systeemi ei salli kerätyn
varallisuuden sijoittamista oikeaan asiaan, eivätkä äänestäjät voi korjata tilannetta.
– Kaikki ihmisen toiminta — jopa pelkkä olemassaolo — aiheuttaa ympäristöongelmia,
ja reaalimaailmassa on kyettävä kompromisseihin optimaalisen taloudellisen tuoton
ja täydellisen saasteettomuuden välille. Tällaiselle kompromissille ei ole olemassa objektiivista määrittelyä, ja ulkopuolisten tulisi kunnioittaa kunkin (demokraattisesti
johdetun) maan valintoja. Globalisaation vastustajilla on — puheistaan huolimatta
— taipumus unohtaa demokratian merkitys. Lisäksi maassa, jossa veden puhtaus on
ilman puhtautta suurempi ongelma, edellistä saastuttavan teollisuuden rankaisu ylimääräisillä veroilla on järkevämpää kuin jälkimmäisen: liian yhtenäinen kansainvälinen ympäristöpolitiikka on tuhoisaa sekä taloudelle että ympäristölle.
• Demokratian lisääntyessä ja kansalaisjärjestöjen voiman kasvaessa monikansallisten yritysten mahdollisuudet vaikuttaa varsinkin kehittyvien maiden hallintoon ja lainsäädäntöön
ovat käytännössä hävinneet, eivätkä yo. analyysin perusteella ole syytä pelätä paikallistason haittoja. Suuryritysten paikallaololla on muitakin myönteisiä vaikutuksia kuin suora
varallisuuden lisääminen, sillä myös tietotaitoa teknologian käytöstä ja johtamisesta siirtyy
paikalliselle tasolle. Monikansalliset yritykset eivät myöskään tuhoa paikallisia pienempiä
yrityksiä, joilla on erilainen asiakaskunta mm. laadullisesti erilaisten tuotteiden vuoksi.
Ongelmaksi sen sijaan on muodostunut lääketehtaiden ja ohjelmistoyritysten onnistunut
lobbaus muuttaa kansainvälisiä lakeja siten, että WTO:sta on tehty (esim. lääkkeiden)
patentteja ja (esim. ohjelmistojen) tekijänoikeuksia valvova elin. Varsinkin edellinen seikka on haitannut kehittyvien maiden terveydenhuoltoa [ohjelmistojen kohdalla on onneksi
olemassa vaihtoehto, ks. Torvalds].
– Väitteet, joiden mukaan puolet maailman suurimmista talouksista olisi valtioiden sijaan ylikansallisia yrityksiä, ovat täysin vailla pohjaa (esim. Naomi Klein, No Logo,
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2001). Suurten monikansallisten yritysten listan suuri vaihtuvuus osoittaa, kuinka epävakaalla pohjalla avoimilla markkinoilla kilpailevat yhtiöt ovat; esim. Nokian nousu
ja tuho on tästä hyvä esimerkki. Brändäys [ks. Schumpeter ja Hayek] estää yrityksien
rikollista toimintaa.
∗ Vuonna 1995 Clayton M. Christensen (1952-2020) kehitti teorian ’mullistavista’
(engl. distruptive) innovaatioista (esim. The Innovator’s Dilemma, 1997). Uusia
markkinoita ja arvoketjuja luomalla ne hävittävät vakiintuneita yrityksiä luovan
tuhon [ks. Schumpeter ja Hayek] logiikalla.
– Immateriaalioikeuksia [ks. Burke] suojataan keksintöjen osalta patenteilla ja luovan
työn osalta tekijänoikeuksilla; lisäksi tavaramerkit ovat suojattuja. Patenteilla ja tekijänoikeuksilla on sekä taloutta edistäviä että haittaavia seuraamuksia: kyse on kompromisseista uusien innovaatioiden edistämisen ja jo tehtyjen innovaatioiden levittämisen välillä. Tämän vuoksi patentit ja tekijänoikeudet eivät esim. suojaa kohteitaan
ikuisesti.
∗ Patenttien voidaan katsoa olevan ’laillistettuja monopoleja’, ja markkinatalous on
aina suhtautunut monopoleihin varauksella [ks. Schumpeter ja Hayek]. Patenttitrollit ovat vaikeuttaneet tilannetta entisestään; yletön käräjöinti on ongelmallista
[ks. Daly ja Wilson]. Yksi syy kehitykseen on se, että monet patentit on myönnetty
heikoin perustein.
∗ Esim. Alex Tabarrok (s. 1966) suosittelee patenttiaikojen radikaalia lyhentämistä siten, että lyhyintä kahden vuoden patenttia suosittaisiin siten että sen saisi
nopeammin ja halvemmin.
– Lääkärit ilman rajoja ym. järjestöjen toiminnan ansiosta lääketehtaat joutuivat taipumaan vuonna 2001 ja myymään AIDS-lääkkeitä kehittyviin maihin tuotantokustannuksilla.
• Laillinen siirtolaisuus kehittyvistä maista kehittyneisiin perustuu jälkimmäisten laskeneeseen syntyvyyteen, joka on johtamassa ongelmalliseen huoltosuhteeseen [ks. Giddens]. Siinä missä kehittyvät maat luopuisivat mieluusti kouluttamattomasta väestöstään, kehittyneet maat vastaanottaisivat kuitenkin vain koulutettua väestöä, esim. tietokoneohjelmoijia.
Etenkin Afrikan maat, joiden kyky tuottaa koulutusta on rajoitettua, kärsivät tilanteesta;
sen sijaan Kiinan ja Intian tapaisilla maissa, joissa koulutettua väestöä jää aina maahan,
’aivovienti’ nähdään mahdollisuutena. Kehittyvien maiden koulutuspolitiikkaa tulisi tukea, ja diaspora-efektiä hyödyntää mm. kaksoiskansalaisuutta suosimalla ja jopa tätä etua
verottamalla (’Bhagwati-vero’). Bhagwati peräänkuuluttaa myös erityisen YK:n siirtolaisuusjärjestön (World Migration Organization) perustamista.
– Kehittyvien maiden koulutus on ollut, tai ainakin pitäisi olla, yksi kehitysavun pääkohteita. Informaation — jopa ilmaisen sellaisen — globalisoituminen modernin yhteiskunnan tietoverkkoihin luo ainakin yhden tien edistää asiaa [ks. Daniel Bell; Torvalds]. Puutteellisen infrastruktuurin lisäksi kehittyvien maiden demokratiavaje on
tässä vielä esteenä.
• Demokratian tavoin myös kansainvälinen kauppa vähentää valtioiden välisiä konflikteja [ks.
Montesquieu; Kant; Mill; Trivers]; ”make trade, not war” onkin mitä mainioin sodanvastainen iskulause [vrt. Keeley].
Vapaakaupan ja globalisaation vastustus on ollut pitkään suosittua sekä äärivasemmistossa että
-oikeistossa, mutta 2000-luvulla puhe protektionistisesta ’talousnationalismista’ [ks. Machiavelli;
Rochau ja Renan] on laajentunut paljon äärilaitoja laajemmalle [julkisen vallan häiriöistä, ks.
Buchanan]. (1) Räikeimmillään kyse on kauppasodista tullimaksuineen [paleokonservatismista,
ks. Rawls]. (2) Kyse voi olla myös kotimaisen tuotannon verohelpotuksista, rahoitus- ja takausjärjestelyistä, helpotetuista lupakäytänteistä tai esim. alihinnoitellusta energiasta. (3) Kolmas
ilmiö on kuluttajapatriotismi, kotimaisten tuotteiden ostamisesta vaikka laatu olisi ala-arvoista.
Nämä ovat geotalouden varjopuolia.
Laajemmin geotalouteen liittyy myös perusteltavissa olevia (esim. sotia tai vakavasti vääristynyttä kilpailua rajoittavia) talouspakotteita. Lisäksi pandemiat (ks. yllä), maanjäristysten kaltaiset
luonnonkatastrofit ja paikalliset poliittiset häiriöt voivat pudottaa yksittäisen maan kansainvälisestä arvoketjusta ilman, että siihen kukaan pyrkisi. Tämä kaikki vaatii avointa strategista (teol-
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lista) autonomiaa [geotaloudesta, ks. myös Huntington ja Fukuyama]. Kyse ei ole globalisaation
vastustamisesta.
• Kun Kiina rikastuu ja palkat nousevat em. kiinailmiö myötä, myös itse ilmiöltä on pohja
katoamassa. Tämäkin on yksi syy hajauttaa tuotantoa globaalisti aikaisempaa enemmän.
Yleensäkään suhteellista etua ei tarvitse etsiä pelkästään työvoiman hinnasta.

11.4

Randolph M. Nesse 1948 -

Psykiatri [ks. Bentham; Freud; Watson] ja evoluutiolääketieteen pioneeri. Nessen kirjoitti Williamsin [ks. Hamilton ja Williams] kanssa artikkelin The dawn of Darwinian medicine (199113 ) ja
teoksen Why We Get Sick (1994). Williams oli tutkinut vanhenemista evoluution näkökulmasta,
ja tätä näkökulmaa tuotiin myös sairauksiin. Nesse jatkoi evoluutiopsykiatrialla — evoluutiolääketieteen osa-alueella — teoksessa Good Reasons for Bad Feelings (2019).
• Tarttuvia tauteja tutkineen Paul W. Ewaldin (s. 1953) artikkeli Evolutionary biology and
the treatment of signs and symptoms of infectious disease (198014 ) oli yksi varhaisimpia
evoluutiolääketieteen tutkimuksia. Siinä missä horkkahyttyset ovat malarialoista välittävä
vektori [ks. Columella; Pasteur ja Koch], Ewald kutsui esim. likaista juomavettä ”kulttuuriseksi vektoriksi” [ks. Pasteur ja Koch].
• Lennart Nordenfelt (s. 1945) määritteli terveyden henkilön kyvyllä toteuttaa ne asiantilat,
jotka ovat välttämättömiä minimaaliselle pitkän tähtäyksen onnellisuudelle (On the nature
of health, 1987).
Lääketieteessä oli alettu erotella oireita niiden taustalla olevista sairauksista. Esim. kipu [ks.
Descartes; Cajal ja Sherrington], kuume [ks. Darwin; Fleming] ja yskä nähtiin puolustusmekanismeina, joiden puute saattoi jopa tappaa. Samaten oli hyväksytty, että esim. sydän saattoi
pettää lukuisista erilaisista syistä, ja että vaikeasti määriteltävät elimistön säätelyhäiriöt tuottavat terveysongelmia. Sairauksien välittömiin mekanismeihin keskittyessään lääketiede oli näin
löytämässä yhtä tärkeän evoluution merkityksen [ks. Lorenz ja Tinbergen]. Vaikka sairaudet
eivät ole adaptiivisia, evoluutio selittää miksi ihmiset ovat alttiita erilaisilla terveysongelmille.
• Richard A. Sternbach tutki mm. vaarallista tilaa, jossa ihminen ei tunne kipua (Congenital
insensitivity to pain, 196315 ). Allodynia on tila, jossa mikä tahansa liike [ks. Charles Bell],
kosketus tai vain vähän normaalista poikkeava lämpötila [ks. Helmholtz], on kivulias.
– Normaalin pelon puute, hypofobia, johtaa tarpeettomiin vaaratilanteisiin.
• Esim. syöpään [ks. Hippokrates; Morgan] oli yhdistetty virukset [ks. Fleming]. Artikkelissa
A new consistent chromosomal abnormality in chronic myelogenouos leukaemia identified
by quinacrine fluorescence and giemsa staining (197316 ) Janet Davison Rowley (19252013) osoitti geenivirheiden merkityksen [ks. Berg ja Gurdon; Woese ja Margulis]. Syöpä
on myös elintapasairaus, johon vaikuttaa alla esitettyjen tuttujen syiden lisäksi myös mm.
auringonotto [mutta ei niinkään muu ympäristö, ks. Borlaug].
– Syöpien periytyvyys [ks. Wright, Fisher ja Haldane] on suhteellisen alhainen, esim.
rintasyövällä 10%. Tämä johtuu siitä, että kyse on satunnaisista geenivirheistä kehityksen ja elämän aikana.
Evoluutiolääketieteessä terveysongelmien aiheuttajat jaetaan kuuteen ryhmään:
• Infektiot [ks. Metšnikov ja Ehrlich; Fleming; Kandel ja Tulving] ja tartuntataudit [ks.
Hippokrates; Ibn Sina; Magna Carta; Hobbes; Fleming], so. bakteerien ja virusten omat
intressit ja muita organismeja nopeampi evoluutio
13 Quarterly

Review of Biology, 66, 1-22, 1991
of Theoretical Biology, 86, 169-176, 1980
15 Psychological Bulletin, 60, 252-264, 1963
16 Nature, 243, 290-293, 1973
14 Journal
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– Toisaalta osa bakteereista ovat hyödyllisiä [ks. Medawar ja Burnet].
• Elintapa- ja elintasosairaudet [ks. Hippokrates; Fisher ja Keynes], so. uudenlaiset ympäristöt [ks. Tooby ja Cosmides]; esim. epätervellinen ruokavalio (sokeri, suola ja rasva), tupakka
ja alkoholi, sekä liikunnan puute, univaje ja jopa liiallinen valo
– Käyttäytymislääketiede (engl. behavioral medicine) kehittyi 1970-luvulla paljolti tältä
pohjalta. Siinä terveyttä ja sairauksia tutkitaan biologian lisäksi myös psykologisesti
ja sosiaalisesti. George L. Engel (1913-1999) oli alan pioneereja (The need for a new
medical model: A challenge for biomedicine, 197717 ).
∗ Kognitiivisessa epidemiologiassa tutkitaan miten älykkyys [ks. Piaget; Gould] tekee ihmisistä terveempiä mahdollistaessaan paremmat elämäntavat [tuuppaamisesta, ks. Kahneman ja Thaler].
– Addiktion taustalla lienee enemmin jonkin haluaminen kuin jostain pitäminen [ks.
Watson]. Ajatusta ovat omilla tahoillaan kehitellet mm. Kent C. Berridge ja David B.
Newlin.
– Terveysliikunta tekee jopa virusperäisiltä tartuntataudeista vähemmän vaarallisia.
• Evoluution aikaiset kompromissit (engl. trade-offs), esim. pystyasennosta johtuvat selkäkivut [ks. Leakeyt]
– Tämän takia evoluutio on varsin konservatiivinen voima.
• Evoluution yleiset rajoitukset [ks. Wright, Fisher ja Haldane]; esim. mutaatiot aiheuttavat
geneettisiä sairauksia [ks. Berg ja Gurdon] ja evoluution polkuriippuvuus estää ongelmalliseksi osoittautuneen ominaisuuden korjaamisen
• Evoluution keskittyminen suvunjatkamiseen terveyden ja pitkän iän kustannuksella; geenien intressit eivät välttämättä ole yhteneviä organismin intressien kanssa [ks. Daly ja
Wilson]
• Puolustusmekanismien — so. kivun, kuumeen, yskän, oksentamisen, ja esim. ripulin, ja
toisaalta ahdistuksen, mustasukkaisuuden ja esim. suuttumuksen — ääri-ilmiöt
– Palovaroitinperiaate [ks. Symons ja Buss; Sperber ja Boyer] selittää miksi puolustusmekanismit voivat ’ampua yli’: pientä vaivaa tuottava väärä hälytys on parempi
vaihtoehto kuin ehkä jopa fataali hälytyksen pettäminen. Koska geenien ei tarvitse
välittää organismin tuntemuksista, ’pieni vaiva’ voi muuntua suureksikin.
Psykologiassa esim. negatiiviset tunteet [Platon; Aristoteles; Darwin; James; Westermarck] ovat
kivun tavoin tarpeellisia, ja patologisia — psykiatrian alaisia — vain äärimmilleen virittyneinä.
Tavallinen matala mieliala (engl. low mood) luo realismia, ja tarjoaa mahdollisuuden tarkastella omaa toimintaa kriittisesti ja suunnitella muutoksia. Aktiviteettia vähentämällä se estää
hätiköidyt päätökset. Tunteet liittyvät tavoitteisiin [ks. Platon], ja epärealistiset tavoitteet —
esim. statuskilpailuun [ks. Fiske ja Harris] liittyen — voivat muuttaa matalan mielialan masennukseksi. On havaittu, että nopeus jolla tavoitteita kohti edetään on tärkeä mielialan määrääjä.
Tilanteet jotka aiheuttavat mielenterveysongelmia [ks. Watson] ovat ongelmallisia siinä mielessä,
että ihmiset usein luovat niitä itse oman persoonansa [ks. Symons ja Buss] mukaisesti.
• Masennukseen liittyy usein serotoniinin [ks. Goodall ja de Waal; Daly ja Wilson] puute.
Oksitosiinin [ks. Loewi; Hamilton ja Williams; Symons ja Buss] ja dopamiinin [ks. Penfield
ja Sperry; Posner] tavoin serotoniini auttaa positiivisen asenteen kanssa. Tosin nykyään
mitään molekyyliä ei enää pidetä yksioikoisesti vain tietyn valenssin koodaajana.
– Valenssissa ratkaisevaa on prosesseissa vaikuttavat neuronityypit ja niiden yhteydet.
Esim. Ethan Bromberg-Martin työtovereineen käsittelee asiaa artikkelissa Dopamine
in motivational control: rewarding, aversive, and alerting (201018 ).
– Psykedeelien [ks. Ötzi; Penfield ja Sperry] käyttöä masennuksen hoitoon tutkitaan.
• Elimellisiin sairauksiin liittyy sairauskäyttäytyminen (engl. sickness behavior), joka alentaa
aktiviteettia ja edesauttaa näin paranemista ja/tai suojaa läheisiä tartunnalta. Matala
mieliala vähentää aktiviteettia erilaisista syistä, mutta yhtä perustellusti.
17 Science,

18 Neuron,

196, 129-136, 1977
68, 815-834, 2010
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viettävät suurimman osan ajastaan sisätiloissa.

• Eräiden eläinten talviuni (tai talvihorros tai diapaussi) alentaa aktiviteettia silloin, kun
ympäristö ei suosi normaalia elämää.
Ihmisellä on sosiaalisia tarpeita [ks. Maslow]. Sukulaiset [ks. Hamilton ja Williams], puoliso [ks.
Symons ja Buss] ja ystävät [ks. Dunbar ja Miller] luovat sosiaalista pääomaa [ks. Simmel; Weber;
Popper; Simon ja Arrow; Kahneman ja Thaler]. Yksinäisyyden negatiivisena koettu tunne on varoitusmerkki tämän pääoman vähenemisestä, ja jatkuessaan yksinäisyydestä voi tulla ahdistavaa
[häpeästä, ks. Ekman]. Stressiin on liitetty terveyshaittoja [ks. Loewi], ja 1970-luvulla alettiin
puhua (psyko)sosiaalisesta stressistä. James S. House (s. 1944) työtovereineen kirjoitti aiheesta
artikkelin Social relationships and health (198819 ). Tällaista sosiaalisen neurotieteen alaan kuuluvaa tutkimusta ovat myöhemmin tehneet esim. Cacioppo [ks. Dunbar ja Miller]. Esim. Sarah D.
Pressman työtovereineen osoitti yksinäisyyden heikentävän immuunipuolustusta [ks. Metšnikov
ja Ehrlich; Medawar ja Burnet].
• Vaikka suvun merkitys on länsimaissa vähentynyt [ks. Boas ja Landtman; Parsons], kansalaisyhteiskunta [ks. Mill; Simmel] on lisännyt ei-sukulaisuuteen perustuvaa ystävyyttä.
• Sosiaalisia tukimuotoja ovat instrumentaalinen, informatorinen ja emotionaalinen tuki.
• 2000-luvulla löydetty takotsubo-kardiomyopatia TTK [’särkyneen sydämen syndrooma’,
ks. myös Spencer ja Galton] on osoittautunut paljon monimutkaisemmaksi ilmiöksi kuin
aluksi kuviteltiin.
• Sosiaalinen stressi on liitetty myös adaptiivisiin uskontoteorioihin [ks. Sperber ja Boyer;
Sanderson].
Jerome C. Wakefield määritteli psykopatologiat ’haitallisiksi toimintahäiriöiksi’ [engl. harmful
dysfunction, vrt. Merton; Symons ja Buss], jossa haitallisuus on sosiaalisesti arvottava ja toimintahäiriö evoluutiobiologinen termi (Evolutionary versus prototype analyses of the concept of
disorder, 199920 ). Psykopatologioiden esiintymisessä on selviä ja universaaleja sukupuolieroja
[ks. Leslie ja Baron-Cohen]; esim. R. Gater ym., Sex differences in the prevalence and detection of depresive and anxiety disorders in general health care settings (199821 ). Wakefield on
kritisoinut myös tapaa jolla elämään kuuluvasta surusta tehdään masennusta; esim. Allan V.
Horwitzin (s. 1948) kanssa kirjoitettu The Loss of Sadness (2007). Tämä psykomedikalisaatio
koskee lääkkeiden lisäksi terapiaa [ks. Freud; Watson].
• Homoseksuaalisuus [ks. Westermarck; Kinsey] on evoluution kannalta toimintahäiriö, mutta ei sosiaaliselta kannalta (länsimaissa) haitallinen ominaisuus. Näin ollen se ei ole myöskään psykopatologia [aivojen alttiudesta poikkeavuuksille, ks. Drake].
• Laihuushäiriö [ks. Hippokrates] ja patologiseksi yltyvä ’shoppailu’ ovat naisilla yleisempiä
kuin miehillä; sen sijaan esim. uhkapeliriippuvuus on yleisempää miehillä [immuunijärjestelmän eroista, ks. Fleming].
• Wakefield korostaa, että sosiaalityössä ei pidä vähätellä oikeanlaista psykoterapiaa sen takia, että myös vääränlaista on olemassa [ks. Watson]. Distributiivisen oikeudenmukaisuuden [ks. Fisher ja Keynes; Rawls; Sen] minimitaso koskee kaikkia resursseja, taloudellisten
ja sosiaalisten lisäksi myös psykologisia.
• Käyttäytymisgenetiikka [ks. Spencer ja Galton; Maslow] on onnistunut psykopatologioiden
tutkimuksessa paremmin kuin monimutkaisempien normaalien piirteiden tutkimuksessa,
mutta tilanne on jo muuttumassa [ks. Symons ja Buss].
’Länsimaista koululääketiedettä’ kritisoidaan keskittymisestä mekanismeihin ja potilaan unohtamisesta. Holistista otetta etsitään erilaisista vaihtoehtohoidoista, jotka perustuvat useimmiten
pseudotieteeseen [homeopatiasta, ks. Goethe]. Esim. kiinalainen kansanlääketiede perustuu luonnonaineisiin joista merkittävä osa on myrkyllisiä ja/tai peräisin uhanalaisista eläin- ja kasvilajeista; sarvikuonojen salametsästys on yksi esimerkki. Evoluutiolääketiede ja -psykiatria tarjoavat
19 Science,

241, 540-545, 1988
of Abnormal Psychology, 108, 374-399, 1999
21 Archives of General Psychiatry, 55, 405-413, 1998
20 Journal
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toisen tien laajempaan potilaan ymmärtämiseen. Monisairaiden (usein iäkkäiden) potilaiden kohdalla hospitalistit eli yhdyslääkärit alkavat Suomessakin koordinoida hoitoa. Tässä yksi tavoite
on liiallisen lääkityksen aiheuttamien ongelmien estäminen. Suurin ongelma lääkkeiden liikakäyttö on kuitenkin lievien tilojen kohdalla, jolloin puhutaan medikalisaatiosta. Tähän liittyy myös
terveysaate (engl. healthism).
• Rokotusvastaisuus [ks. Haber; Fleming] ja esim. pastöroinnin [ks. Pasteur ja Koch] vastustus ovat vaarallisia ilmiöitä [ks. Berg ja Gurdon]. Yhdysvalloissa NIH:n alaisuuteen vuonna
1991 perustettu Office of Alternative Medicine (OAM) on jatkanut — myöhemmistä nimenmuutoksista huolimatta — yhteiskunnan varojen tuhlaamista pseudotieteellisiin projekteihin.
• Geoffrey A. Rose (1926-1993) määritteli preventioparadoksin: sairauksien riskiryhmien pienuuden johdosta suurin osa sairauksista ja niiden kuluista kertyy pienen riskin potilaista
(Strategy of prevention: lessons from cardiovascular disease, 198122 ). Pahimmillaan tästä
lähtevä väestöstrategia ohjaa lääketiedettä medikalisaation suuntaan.
– Ennalta ehkäisevään terveydenhoitoon [ks. Fisher ja Keynes] liittyvässä terveystaloustieteessä [ks. Simon ja Arrow] on tämän mukaan optimointiin liittyviä ongelmia.
Ennalta ehkäisyssä ei kuitenkaan ole kyse pelkästä lääketieteestä, eikä ole itsestään
selvää että se on aina kallista toteuttaa. Terveyspolitiikalla on väliä.
• Suomessa terveyshuuhaata vastaan taistelee vastalaake.fi.
Yksi lääketieteen ongelma on hoitovaikusten heterogeenisuus (engl. treatment effect heterogeneity): sama interventio tuottaa erilaisia tuloksia eri ihmisillä tavalla, jota keskiarvo ja keskihajonta
ei kuvaa [ks. Comte; Gould]. Uusia tutkimusalueita onkin yksilöllisesti määritelty hoito, täsmälääketiede [esim. organoiditutkimuksista, ks. Berg ja Gurdon]. Yksilökohtainen geneettinen tieto
voi tässä tulla avuksi. Lisäksi etäterveydenhuoltoa kehitetään; esim. radioaaltoihin perustuvat
langattomat kehoverkot eli WBAN (engl. Wireless Body Area Network) ovat työn alla [ks. myös
Torvalds].
• Kenneth W. Kizer kehitti terveydenhuollon sähköistä tietojärjestelmää EHR:ää (engl. electronic health record) 1990-luvun lopulla. Standardien puute vaikeuttaa yhä tällaisten järjestelmien täysimittaista hyödyntämistä, vaikka potentiaali laadukkaampaan ja kustannustehokkaampaan palveluun on olemassa [ks. Buchanan].

11.5

Linus Torvalds 1969 -

Suomalainen ohjelmoija, joka oli synnyttämässä avointa lähdekoodausta. Torvalds jakoi luomansa
Linux-käyttöjärjestelmän ytimen (engl. kernel) verkossa [internetistä, ks. Daniel Bell] vuonna
1991 (Just for Fun, 2001). Koska ydin on vain pieni osa yksittäistä Linux-distribuutiota, kyse on
laajemmalle levinneestä toiminnasta; nykyään puhutaan myös jakamistaloudesta (engl. sharing
economy). Torvaldsille myönnettiin osa vuoden 2012 Millenium-teknologiapalkintoa.
• Toinen avoimen koodin symboli on Richard M. Stallman (s. 1953), GNU-projektin perustaja. Tim Berners-Lee (s. 1955), joka kehitti World Wide Webin 1990-luvun alussa
[hypertekstistä, ks. Turing; Daniel Bell], sai ensimmäinen Millennium-teknologiapalkinnon
vuonna 2004.
• Yhdysvalloissa vuoden 1993 National Information Infrastructure Act tarjosi aikaisemmin
vain yliopistoille kuuluneen internetin suuren yleisön käyttöön, ja vuonna 1997 Framework
for Global Electronic Commerce edisti internetissä käytävää kauppaa. 2000-luvun alun ITkupla (engl. dot-com bubble) oli yksi yli-innostuksen seurauksista.
– Yliopistoissa keskustelufoorumien kaltaiset palvelut olivat käytössä jo 1970-luvulla
päätteiden ja minitietokoneiden avulla. 1980-luvulta alkaen kaupalliset yhtiöt tarjosivat tietokoneverkkoa modeemin ja puhelimen kautta (engl. dial-up). Niidenkin hittituotteet edustivat varhaista sosiaalista mediaa; esim. käsite ’flame war’ syntyi.
22 British

Medical Journal, 282, 1847-1851, 1981
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LUKU 11. VUOSITUHANNEN VAIHDE 1990– Kehittyvällä laajakaistalla tarkoitettiin mitä tahansa teknologiaa, joka tarjosi perinteistä puhelinverkkoyhteyttä nopeamman pysyvän verkkoyhteyden. Valokuidulla on
tässä ollut tärkeä merkitys [ks. Bardeen ja Townes].

• Manuel Castells (s. 1942) on kirjoittanut tietoyhteiskunnasta (The Information Age I-III,
1996, 1997, 1998).
Avoin koodaus on vaikuttanut talouteen [moraalitaloudesta, ks. Malthus ja Ricardo; Carr; lahjataloudesta, ks. Simmel]. Laajemmin puhutaan joukkoistamisen [crowdsourcing, ks. Spencer ja
Galton; Kahneman ja Thaler] tukemasta luovuudesta [ks. Wolf ja Florida]. Hakkerietiikka on filosofi Pekka Himasen (s. 1973) termi motivaatiolle tehdä yleishyödyllistä työtä ei velvollisuudesta
tai rahasta [ks. Weber], vaan työn tuoman sosiaalisen arvostuksen ja (osittain siitä seuraavan)
sisäisen tyydytyksen takia [ks. Smith; Tooby ja Cosmides; Giddens].
• Markkinataloudessakaan kaikki ei pyöri rahan ympärillä, tai — tarkemmin sanottuna —
markkinatalouden luoma hyvinvointi mahdollistaa myös muiden arvojen tunnustamisen
[rahan merkityksestä, ks. Simmel].
• Joillakin ohjelmistotaloilla on vielä kykyä tarjota — omilla sektoreillaan — osaamista joka avoimen koodin puolelta puuttuu. Kilpailun vuoksi ne joutuvat kuitenkin tekemään
asemansa eteen yhä enemmän työtä.
• Esim. Innocentive on verkkopohjainen ongelmanratkaisuyhteisö.
World Wide Web (WWW) mahdollisti Wikipedian kaltaiset avoimet tietosanakirjat, jolloin puhutaan yhä enemmän vertaistuotannosta. Tieteellisessä julkaisutoiminnassa [ks. Galileo; Merton] syntyi Open Access –liike. Näin ’luova tuho’ [ks. Schumpeter ja Hayek] tulee karsimaan alan
kaupallisia toimijoita tarpeettomina. Sama prosessi on mahdollinen myös oppikirjojen kohdalla.
Tosin opettajien etiikka ei — ainakaan vielä — ole kehittynyt samalla tavalla kuin ohjelmoijien.
Tämä ei tarkoita että kaikki julkaisijat olisivat yhtä luotettavia; asiaa on tutkinut Mikael Laakso
työtovereineen (Open is not forever: a study of vanished open access journals, 202023 ). Kaikkein
ongelmallisimmat nk. predatoriset kustantajat ovat kuitenkin oman järjen käytöllä vältettävissä. Open Access –ajattelunkin tulisi tukea laatua. OA mahdollistaa myös rinnakkaistallennuksen
avoimiin digitaalisiin julkaisuarkistoihin.
• Michael Stern Hart (1947-2011) aloitti jo vuonna 1971 tekijänoikeuksista vapaiden e-kirjojen
digitoimisen ja avoimen jaon Gutenberg-projektissa.
• Wikipedian mukaan se ei ole ”a soapbox, an advertising platform, a vanity press, [or] an
experiment in anarchy or democracy”.
• Tieteellisten julkaisujen määrän kasvun nopeus oli kiihtynyt jo 1950-luvulla, ja internet
vain pahensi asiaa. Julkaisujen määrän ylikorostumista vastaan luoduissa mittareissa on
vielä kehittämistä.
– Vitsin mukaan tieteellisten artikkelien julkaisuvauhti pystyy ylittämään valon nopeuden, koska prosessissa ei välity informaatiota [vrt. Foucault ja Derrida]!
– Webometriikka on verkkoaktiviteetin huomioivaa informetriikkaa. Voidaan kysyä, onko uutta julkaisua mainostava tviitti kuinka arvokas ’viittaus’.
– Predatoristen kustantajien avulla saa — maksua vastaan — itselleen julkaisuja ilman
häiritsevää tutkimustyötä [ks. Wolf ja Florida].
Kansalaistieteellä on pitkä historia [ks. Francis Bacon]. Nykyään tutkijat hyödyntävät esim. yleisön havaintoja eläimistä. Uusin ilmiö on tieteellisen datan avoin jakelu, jota esim. Suomessa ajaa
Fairdata –projekti. Joskus tämä liitetään uuteen tapaan tehdä tutkimusta: tietokoneet olivat jo
tuoneet teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen rinnalle simulaatiot [ks. von Neumann], ja nyt
koneita käytetään uudenlaisten aineistojen, Big Datan, analyysiin. Big Data on usein muun toiminnan sivutuotteena syntynyttä aineistoa, ’elämän bittivirtaa’, josta etsitään aivan uudenlaista
tietoa. Pelkkä data ei kuitenkaan paljasta sen taustalla olevia kausaalisuhteita; tarvitaan myös
teoriaa [ks. Minsky ja Pearl]. Tämän lisäksi mm. Henry W. Chesbrough (s. 1956) on puhunut
23 Journal
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avoimesta innovaatiosta [ks. Marshall]. Vaikka tässä voidaan liikkua immateriaalioikeuksien [ks.
Burke] väärällä puolella [ks. Daly ja Wilson], patenttiaikojen lyhentämiselle on perusteita [ks.
Bhagwati].
• Datatiede (engl. data science) on tavallisempaa tilastotieteellistä data-analyysiä, joka on
vähintään yhtä vanha kuin moderni genetiikka [ks. Wright, Fisher ja Haldane], ellei yhtä
vanha kuin keskiarvon käsite [ks. Gilbert; Comte].
• Chris Anderson (s. 1961) kirjoitti artikkelin The end of theory: The data deluge makes the
scientific method obsolete (200824 ). Jim Gray (1944-2007) puhui — vähemmän provokatiivisesti mutta kuitenkin liioitellen — neljännestä tieteen paradigmasta.
• Michael Nielsen (s. 1974) on korostanut avoimen tieteen ja sosiaalisen epistemologian [ks.
Platon] yhteyttä (Reinventing Discovery, 2011).
Internetin hyödyntämiseen ovat vaikuttaneet etenkin sen hakukoneet. Vuonna 1998 Larry Page
ja Sergey Brin perustivat Googlen (The anatomy of a large-scale hypertextual web search engine, 199825 ). Nicholas Carr on huolestunut verkkopalvelujen vaikutuksesta aivojen rakenteisiin
[vrt. Renfrew ja Knight] ja ihmisten kykyyn pitkäkestoiseen ’syvään’ lukemiseen (The Shallows,
2010). Hänen mukaansa internet ”seizes our attention only to scatter it”. Puhutaan myös itse aiheutetusta keskittymishäiriöstä (engl. attention deficit trait, ADT) ja infodemiasta (tietovyöry).
Palvelut muuttuessa ilmaisiksi (mainoksista, ks. alla), asiakkaasta itsestään tulee tuote.
• Sosiaalinen media, so. Facebook ja vastaavat, on osa Web 2.0:aa. Semanttinen web, jota
em. Berners-Lee kollegoineen pohjusti vuonna 2001, on liitetty Web 3.0:aan. Jälkimmäinen
on eri asia kuin semanttinen verkko [ks. Minsky ja Pearl].
• Internetissä toimiviin yhtiöihin on liitetty Sherwin Rosen (1938-2001) käsite supertähtieli voittaja-vie-kaiken –talous (The economics of superstars, 198126 ). Kyse on uudenlaisen
teknologian luomasta monopolityypistä [ks. Schumpeter ja Hayek].
– Rosen artikkeli käsitteli viihdemarkkinoita (urheilu mukaan lukien), joissa pienet erot
lahjakkuudessa tuottavat suuria tuloeroja. Ilmiöön vaikuttavat (1) teknologian mahdollistama yhteinen kulutus (engl. joint consumption) ja (2) se että yhtä tähteä ei
korvaa useampi pienempi tähti. Myöhemmin kuvaan on lisätty tähden muun suosion
merkitys.
• Hirschman [ks. North] esitti, että lähes täydellinen monopoli on vaarallisempi kuin täydellinen monopoli: koska pahimmille kriitikoille on tarjolla vaihtoehto, he eivät jää vaatimaan
yritykseltä parempaa (Exit, Voice, and Loyalty, 1970).
– Robert Borkin (1927-2012) mukaan tilanne, jossa kuluttaja ei kärsi taloudellisesti,
ei luo ongelmallista kartellia (The Antitrust Paradox, 1978). Kilpailulla on kuitenkin
merkitystä talouden yleisemmälle kehitykselle [ks. Schumpeter ja Hayek].
• Marc Prensky (s. 1946) kutsuu tietokoneajalla syntyneitä ihmisiä diginatiiveiksi (engl. digital native). Vuoden 1995 jälkeen syntyneistä on käytetty termiä Z-sukupolvi (tai iGen).
Uudempi sosiaalinen media, some, on osa tätä ilmiötä; siellä ilmaiseksi jaetaan lähinnä mielipiteitä. Puhutaan julkisuuden ’balkanisoitumisesta’, pirstoutumista yhä pienempiin alakulttuureihin. Koska hakukoneiden algoritmit tuottavat erilaisia tuloksia erilaisen verkkokäyttäytymishistorian perusteella, vaarana on myös mielipiteiden polarisoituminen [populismista, ks. Habermas]. Someen liittyy myös mm. Molly J. Crockettin tutkima moraaliraivo, joka on moralisoinnin
ääri-ilmiö [ks. Hart ja Goffman; Tooby ja Cosmides]. Juoru [ks. Dunbar ja Miller] saa somessa
uuden luonteen. Tämä kaikki mahdollistaa Venäjän kaltaisten valtioiden vihamielisen informaatiovaikuttamisen, jopa -sodan [ks. Huntington ja Fukuyama; Keeley]. Medialukutaito on entistä
tärkeämpi kyky [ks. Sperber ja Boyer]. Puhutaan myös öyhökratiasta [infokratiasta, ks. Daniel
Bell].

24 Wired,

June 23, 2008
Networks and ISDN Systems, 30, 107- 117, 1998
26 American Economic Review, 71, 845-858, 1981
25 Computer
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• Mielipiteiden polarisoituminen voidaan erottaa affektiivisesta [ks. Aristoteles] polarisoitumisesta, jossa kriteerinä on sosiaalinen identiteetti. Asiatasolla maltillinen keskusta esim.
Yhdysvalloissa on laajempi kuin mitä nettikeskustelusta voi päätellä. Tällöin ’sosiaaliset
kuplat’ ja ’kaikukammiot’ eivät olisi yhtä tiiviitä kuin kuvitellaan.
– Esim. International Movie Database IMDB kärsii politiikan sekoittamisesta elokuvien
arvosteluihin.
• Tiedon oikeellisuutta heikentää suoranaisen valehtelun lisäksi potaska [ks. Augustinus;
Franklin] ja spinnaus [ks. Watson]. Lisäksi oikeankin kodifioidun tiedon [ks. Cajal ja Sherrington] omaksuminen ja hyödyntäminen vaatii aina pohjaosaamista.
– Potaskasta on kirjoittanut mm. Harry G. Frankfurt (s. 1929) artikkelissa On bullshit
(198627 ) joka julkaistiin myös kirjana (2005). Potaskaa käytetään postmodernissa
filosofiassa [ks. Foucault ja Derrida], populistisessa politiikassa [ks. Habermas] ja esim.
strategiapuheessa [ks. Wolf ja Florida]. Totuutta ei nähdä relevanttina asiana.
∗ Alberto Acerbi esittää, että monet valeuutiset leviävät lähinnä niiden viihdearvon
vuoksi (Cultural Evolution in the Digital Age, 2019).
– Spinnausta käytetään PR:n lisäksi ihan valtavirran politiikassa.
Verkkokäyttäytymisen historia ei vaikuta vain hakutuloksiin, vaan myös käyttäjälle näkyviin
mainoksiin [ks. Locke; Schumpeter ja Hayek]. Vaikuttava mainostaminen vaatii kohdentamista.
Yksi tapa on keskittää sitä lyhyille mutta intensiivisille jaksoille, jolloin vaikutuskynnys ylittyy [vrt. North]. Tämä on tyypillistä kun markkinoille tuodaan uusia tuotteita (engl. product
launch), mutta toimii muissakin yhteyksissä. Vielä tärkeämpää on kohdistaa mainoksia yksilöille,
jotka ovat (kerätyn datan perusteella) kaikkein potentiaalisimpia asiakkaita. Tämän vuoksi paperisten sanomalehtien mainostulot ovat romahtaneet internetin myötä. Toinen asia on, kuinka
paljon aikaisemmin hyvinvointia tuottanut kulutus on kääntymässä itseään vastaan modernissa
maailmassa [ks. Broecker; Dunbar ja Miller].
• David A. Aaker (s. 1938) ja James M. Carman (1931-2004) osoittivat, että yritykset sijoittavat mainoksiin usein liikaa rahaa (Are you over-advertising?, 198228 ).
• Robert B. Cialdinin (s. 1945) Influence (1984) on mm. markkinointiin liittyvän vaikuttamisen moderni klassikko [ks. myös Merton].
• 1990-luvulla alettiin puhua viraalimarkkinoinnista, joka perustuu kuluttajien aktiiviseen
’viraaliefektien’ levittämiseen. Puhutaan myös ’meemeistä’ rajoitetummassa mielessä kuin
varsinaisessa meemiteoriassa [ks. Dawkins; Dennett ja Millikan].
• Kulutusta tutkitaan myös evoluutiopsykologiassa ja neurotaloustieteessä [ks. Dunbar ja
Miller].
Somen ja yleisemmin internetin köyhdyttämien mediatalojen tulisi miettiä strategioitaan uusiksi. Uutistuotantoa voidaan kuvata kolmen dimension avulla29 : (1) maantieteellinen kattavuus
(maailmanlaajuinen, kansallinen, alueellinen, paikallinen), (2) ilmestymistiheys (reaaliaikainen,
päivittäinen, viikottainen,...) ja käsittelyn syvyys (uutissähke, uutinen, feature-juttu, syvempi
analyysi ja tutkiva journalismi). Perinteisen paperisen laajan palvelun sanomalehden ei ehkä
niinkään kannata siirtyä verkkoon kuin purkaa toimintojaan osiin verkossa eri tavoin jaettavaksi. Tämä voi olla ainoa tapa pelastaa myös demokratialle tärkeä tutkiva journalismi. Ennen
laajamittaista verkkoon siirtymistä elektronisten lukulaitteiden pitää kuitenkin vielä kehittyä.
Tämä koskee myös kirjoja, oppikirjat mukaan lukien.
• Perinteisiä toimittajia on jo alkanut siirtyä ideologisesti sitoutuneista mediataloista uusiin
Substack-tyyppisiin alustoihin. Kyse on maksullisista uutiskirjeistä, joilla yritetään korvata
mainospohjainen liiketoiminta.
• Kirjan käyttöliittymä [ks. Boëthius] on toimiva ja suora proosateksti yhä tärkeä tapa välittää informaatiota. Näyttö (teknisesti tarpeeksi hyvänä) ja internet eivät muuta tätä.
Internet muuttaa tässä vain kirjastot.
27 Raritan

Quarterly Review, 6, 81–100, 1986
of Advertising Research, 22, 57-70, 1982
29 Rumelt (2011)
28 Journal
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– Pdf-muotoiset tieteelliset artikkelit ja esim. opiskelumateriaalit vaativat lukulaitteelta A4-kokoa, tarpeeksi tarkkaa resoluutiota ja myös värikuvien esittämistä. Käyttö
kouluissa edellyttää myös alhaista hintaa.
– Uusi teknologia ei pakota opettajia valitsemaan perinteisten kirjojen ja hypertekstihyppelyn väliltä, vaikka jotkut pedagogit näin luulevat. Paperin häviämisen suurin
seuraamus on repun keventyminen. Koulun oma pilvi pitää huolen siitä että tarjolla
on (vapaan internetin lisäksi) opetussuunnitelman mukaista materiaalia.
2000-luvun älypuhelimet tukevat somea ja ohjaavat lisää palveluja pilveen. Niiden yleinen käyttöjärjestelmä, Android, pohjautuu Linux-ytimeen. Älypuhelimia edelsi 1990-luvun digitaaliset
järjestelmät ja 1980-luvun analogiset matkapuhelimet. Akkuteknologiassa [ks. Volta] on vielä
ongelmia, ja laajemminkin kuin vain kannettavien laitteiden suhteen [ks. Broecker].
• Digitaaliset signaaliprosessorit alkoivat kehittyä 1970-luvulla [vrt. Bardeen ja Townes].
Analogia-digitaalimuuntimen läpi käyneestä signaalista syntyi esim. CD-levyjä. MP3 oli
ensimmäinen häviöllisesti pakattu musiikkiformaatti. Matkapuhelimille on tärkeää, että
signaaliprosessoreita ohjaavat koodekit pakkaavat puhetta tehokkaasti.
• Elektroniikan ja esim. adaptiivisten antennien kehitys tulee mahdollistamaan ohjelmistopohjaisen radion (ohjelmistoradio, engl. software-defined radio, SDR), jossa esim. matkapuhelinten ominaisuuksia voidaan muuttaa pelkästään ohjelmistollisesti.
• Kun teknologia tukeutuu laajemmin langattomaan tiedonsiirtoon esim. esineiden internetissä (engl. Internet of Things, IoT), verkkovirtaan kytkemättömissä laitteissa tarvitaan
paitsi virtaa säästäviä prosessoreita niin myös energiaa tuottavia materiaaleja ja esim. tiedonsiirron tarvetta vähentäviä edge computing –menetelmiä. Federated computing ja esim.
lohkoketjut (ks. alla) liittyvät jälkimmäiseen.
Toisaalta internetin avulla voidaan optimoida erilaisia toimintoja maapallon hyväksi [kiertotaloudesta, ks. Solow; Broecker]. Sen ansiosta esim. rekat alkoivat kulkea harvemmin tyhjinä
maanteillä. Puhutaan kaksipuolisista markkinoista (engl. two-sided markets), joita kaksipuoleiset alustat (platforms) tarjoavat [verkostovaikutuksesta, ks. Edison]. Myös jakamistalous, johon
kuuluu mm. yhteiskuluttaminen (collaborative consumption), vähentää kulutusta [ks. Dunbar ja
Miller]. Tosin siihen liittyy ongelmia verotuksen kannalta. Muukin yhteistyö helpottuu. Esim.
Bellingcat-järjestö hyödyntää somea tutkivassa journalismissa, jolla paljastetaan esim. valtiollista disinformaatiota [ks. Weber; Keeley]. Vaikka on puhuttu kansalaisjournalismista (engl. citizen
journalism), kyse on jostain aivan muusta kuin mielipiteiden esittämisestä YouTubessa. Arkisempaa palvelua tarjoaa työelämän verkostoitumispalvelu LindedIn. Myös verkottuminen heikoilla
siteillä luo sosiaalista pääomaa [ks. Simmel; Simon ja Arrow; Daniel Bell].
• Kaksipuoleiset markkinat mahdollistavat hintojen laskun. Toisaalta niillä luotu tehokkuus
voi näkyä myös parempana resurssien allokointina [ks. Fisher ja Keynes]. Esim. harvinaisen
käytetyn kirjan hinta on verkkokaupassa korkeampi kuin kirpputorilla tai paikallisessa
osto-ja myyntiliikkeessä, koska siellä tuotteen omistajaksi saadaan taho joka arvostaa sitä
eniten.
• Jakamistaloudesta puhuttiin jo Marcus Felsonin ja Joe L. Spaethin artikkelissa Community
structure and collaborative consumption: A routine activity approach (197830 ). Kyse ei
tietenkään ollut digitaalisesta taloudesta vaan enemmän ympäristöekologiasta [ks. Elton].
– Felson sovelsi rutiinitoimintojen teoriaa myös kriminologissa [ks. Daly ja Wilson].
• Etenkin insinöörit ovat tunteneet avoimen innovaation jo pitkään [ks. Marshall; Schumpeter
ja Hayek]; Robert C. Allen (s. 1947) tutki 1800-luvun kehitystä artikkelissa Collective
invention (198331 ). Nykyisin kilpailukieltosopimuksista (engl. non-compete agreement) on
tullut talouskasvua rajoittava tekijä.
– Eric Von Hippel (s. 1941) käsitteli insinöörien välistä tiedonjakoa tutkimus- ja tuotekehittelyn aikana artikkelissa Cooperation between rivals: Informal know-how trading
30 American
31 Journal

Behavioral Scientist, 21, 614-624, 1978
of Economic Behavior and Organization, 4, 1-24, 1983
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LUKU 11. VUOSITUHANNEN VAIHDE 1990(198732 ) ja teoksessa The Sources of Innovation (1988). Termi käyttäjäinnovaatio
(engl. user innovation) on häneltä peräisin [ks. Marshall; Landes].
– AnnaLee Saxenian selitti Piilaakson [ks. Daniel Bell] menestystä sen avoimella kulttuurilla (Regional Advantage, 1994).

• Sonja Heikkilä on spekuloinut ’mobility on demand’ –konseptilla, joka vähentäisi omistusautojen tarvetta. Suomessa yhteiskäyttöautoilun yhtenä esteenä on kaupunkivastaisuus.
Julkisen liikenteen tutkimus on vanhempaa, ja siitä on jaettu taloustieteen Nobelin palkinto
Daniel L. McFaddenille (s. 1937) vuonna 2000. Kaupunkiaktivismista puhutaan neljäntenä
sektorina [ks. Mill; North].
– Termi Mobility as a Service (MaaS) seuraa pilvipalveluista tuttua nimeämistä IaaS,
PaaS, SaaS, jossa palveluna hankitaan infrastruktuuri, sovellusalusta (engl. platform)
tai ohjelmistoja (software).
– Liikennettä tutkivat kaupunki- ja liikennetaloustieteet [ks. Fisher ja Keynes]. Esim.
tiemaksut liittyvät yksityisautoiluun [haittaveroista, ks. Fisher ja Keynes; Broecker].
Internet tarjoaa alustan myös lohkoketjuihin (engl. blockchain) perustuville eli tietoa hajauttaville teknologioille. Kyse on eräänlaisista julkisista tilikirjoista. Ensimmäisen sukupolven lohkoketjut mahdollistivat bitcoinin kaltaiset kryptovaluutat. Toisen sukupolven lohkoketjut, kuten
esim. Ethereum, mahdollistavat myös esim. älykkäät sopimukset toisilleen vieraiden ihmisten
välillä. Tukiessaan dynaamisia ryhmittymiä jälkimmäinen voi muuttaa yritystoimintaa. Digitaalisen taiteen autentikoinnissa (keinotekoisen niukkuuden luomisessa) ja esim. digitaalisissa verkkopeleissä hyödynnetään uniikkeja omistajuuden merkkejä (non-fungible token, NFT). Fyysisille
asioille voidaan yleisemminkin luoda digitaalisia kaksosia ja samalla operoida yhä enemmän myös
täysin digitaalisessa maailmassa, metaversessa, jota on kutsuttu jopa uudeksi internetiksi. Vaikka lohkoketjut ovat vaikeasti hakkeroitavia, kryptovaluuttalompakkoihin kohdistuu myös (esim.
pohjois-korealaista) kyberrikollisuutta.
• Esim. avoin pankkitoiminta (engl. open banking) eli internet-pohjainen finanssiteknologia,
fintech, voisi perustua Software as a Service (SaaS) tasoon allaan Banking as a Platform
(BaaP) taso. Yhdessä tekoälyn [ks. Turing; Simon ja Arrow; Minsky ja Pearl] kanssa lohkoketjut vienevät osan rahoitusalan ja muunkin palvelusektorin työpaikoista [ks. Daniel
Bell]. Anarkistisissa piireissä kryptovaluuttojen toivotaan päästävän ihmiset keskuspankkien ikeestä [ks. Rawls].
• Lohkoketjujen, ja siten myös kryptovaluuttojen, varmistusmenetelmistä louhiminen kuluttaa runsaasti sähköä perustuessaan monimutkaisten matemaattisten tehtävien ratkaisuun (työtodistukselle, Proof-of-Work, POW). Vuonna 2022 Ethereum otti käyttöön menetelmän, joka vähentää sähkön kulutusta jopa 99,9%. Tässä osuustodistuksessa (Proofof-Stake, POS) lohkoketjun käyttäjät asettavat kryptovaluuttaa pantiksi, jota vastaan he
saavat oikeuden varmistaa lohkoketjussa tehtyjä transaktioita.
Digitaalinen sosiologia tutkii informaatiotekniikan vaikutuksia ihmisten identiteetteihin ja käyttäytymiseen sekä laajemmin instituutioihin. Avointa lähdekoodia ja muuta vastaavaa ruohonjuuritason aktiivisuutta on pyritty liittämään myös demokratiaan [ks. Solon]. Tämä on ongelmallista, sillä demokratiassa — edustuksellisessakin muodossa [ks. Burke; Mill] — on aina kyse
vallankäytöstä [ks. North]. Pelkkä yhteistyön käsite ei tavoita tätä puolta [ks. Sen].
• Pelimaailmoja tutkiva sosiologia on jotain muuta [ks. Sanderson].

11.6

Samuel P. Huntington 1927 - 2008 ja Francis Fukuyama 1952 -

Yhteiskuntatieteilijöitä, jotka ovat tutkineet poliittisen kehityksen laajoja linjoja sekä analysoineet kylmän sodan [ks. Sartre] jälkeistä maailmaa [ks. myös North]. Fukuyama suhtautuu
32 Research
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kehitykseen optimistisemmin kuin Huntington. Joka tapauksessa geotalouden merkitys kasvaa
[pandemioiden vaikutusten torjunnasta, ks. Bhagwati].
• 2020-luvulla on nähty yhä selvemmin miten islamilaisen maailman lisäksi venäläinen ja
kiinalainen maailma vastustavat länsimaailmassa nimenomaan liberaalia demokratiaa [ks.
myös Hirsi Ali].
Modernisaation tutkijat [ks. Marx; Weber; Parsons] olivat yhdistäneet poliittiset, sosiaaliset ja
taloudelliset tekijät toisiinsa. Artikkelissa Political development and political decay (196533 ) Huntington korosti poliittisen järjestelmän ’takapakin’ olevan seurausta siitä, että poliittiset instituutiot eivät kykene seuraamaan muuta yhteiskunnan muutosta. Hänen poliittisen kehityksen laajempi analyysi, Political Order in Changing Society (1968), perustuikin ajatukselle eriytyneestä
kehityksestä. Valtiollisten instituutioiden kehitysasteen Huntington näki määräytyvän niiden (1)
sopeutumiskyvystä em. muutoksiin, (2) monimutkaisuudesta, so. tarpeeksi laajasta työnjaosta
ja erikoistumisesta [ks. Smith], (3) autonomisuudesta, esim. oikeuslaitoksen ja politiikan erottamisesta [ks. Locke; Montesquieu], ja (4) koherenssista, siitä että instituutiot eivät esim. kilpaile
keskenään.
• Fareed Zakarian (s. 1964) mukaan länsimaiden poliittinen kehitys on taantunut demokraattisen politiikan teon demokratisoitumisen takia (The Future of Freedom, 2003). Sen
sijaan että tekisivät kipeästi tarvittavia päätöksiä, edustuksellisen demokratian [ks. Burke]
periaatteiden vastaisesti poliitikot kuuntelevat populistisesti [ks. Habermas] yleistä mielipidettä, erilaisia kansalaisryhmiä ja muita lobbaajia [ks. North]. Tämä on johtanut myös
politiikan arvostuksen laskuun.
Teoksessa The Third Wave (1991) Huntington käsitteli 1970-luvulla eri puolilla maailmaa tapahtunutta demokratian laajenemista. Artikkelissa The new world disorder (199334 ) hän esitti, että
köyhyys on suurin este demokratian tulevalle etenemiselle. Myöhemmin suuntauksessa demokratiaan on otettu myös takapakkia (ks. alla).
• Freedom House [ks. Fisher ja Keynes] seuraa demokratian kehitystä globaalisti35 . Vastaavaa
indeksiä laskee myös Economist Intelligence Unit36 .
• Benjamin M. Friedman (s. 1944) esittää empiirisiin havaintoihin pohjautuen, että jatkuva
talouskasvu on ollut paras tae kansalaisten yleisempienkin perusoikeuksien [ks. Fisher ja
Keynes] kehitykselle (The Moral Consequences of Economic Growth, 2005).
Teoksessa Kulttuurien kamppailu ja uusi maailmanjärjestys (The Clash of Civilizations and the
Remaking of World Order, 1996) Huntington puhuu sivilisaatioiden (kulttuuripiirien) yhteentörmäyksestä. Hän pitää uskontoa — ja osittain myös kieltä — sivilisaation määrittäjänä, ja erottelee länsimaisen, latinalaisamerikkalaisen, ortodoksisen, afrikkalaisen (so. Saharan eteläpuolisen),
islamilaisen (sis. myös Pohjois-Afrikan), kiinalaisen, hindulaisen, buddhalaisen ja japanilaisen
sivilisaation [ks. Spengler ja Toynbee]. Huntington tekee eron modernisaation ja länsimaistumisen välille olettamalla edelliseen liittyvän objektiivisen tieteellisen ja teknisen edistyksen olevan
saavutettavissa ilman jälkimmäisen subjektiivisiksi oletettuja arvoja, joihin hän laskee myös liberaalin demokratian. Länsimaisten arvojen vastustuksesta on tullut tärkeä kehitystä määräävä
tekijä (ks. alla).
• Tulevaa maailmanjärjestystä voi kuvata neljällä toisensa poissulkevalla mallilla: (1) yksi
yhteinen (lue: liberaali ja demokraattinen) maailma, (2) kaksi maailmaa, käytännössä länsi vastaan muut, (3) noin 184 valtion maailma, ja (4) kaaos. Koska jokaisella näistä on
ongelmansa, Huntingtonin suosikki maailmanpolitiikan kehysteoriaksi oli (5) sivilisaatiojako.
33 World

Politics, 17, 386-430, 1965
L. Diamond & M.R. Plattner (toim.), The Global Resurgence of Democracy (1993)
35 https://freedomhouse.org/report/freedom-world
36 https://www.eiu.com
34 teoksessa
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(199437 ).

• Latinalaisamerikkalainen sivilisaatio on Huntingtonin mielestä hyvin lähellä länsimaista
(ks. alla).
Fukuyaman panos poliittisen kehityksen historioitsijana ja selittäjänä alkaa teoksesta The Origins of Political Order (2011), joka lähtee lajimme esi-isistä [ks. Leakeyt] ja päättyy Ranskan
vallankumoukseen. Esim. Historian loppu ja viimeinen ihminen (The End of History and The
Last Man, 1992) –teokseen verrattuna Fukuyaman ajattelussa on tapahtunut muutos: nyt mukana on myös käsitys ihmisestä biologisesti ’poliittisena’ eläimenä [ks. Aristoteles; Tooby ja
Cosmides]. Poliittinen järjestys koostuu: (1) vahvasta valtiosta, (2) oikeusvaltioperiaatteesta [ks.
Magna Carta; North], ja (3) toimistaan tilivelvollisesta hallinnosta, mikä viime kädessä merkitsee demokratiaa, mutta voidaan kehityksen alkuvaiheessa saavuttaa myös lakien avulla. Nämä
ovat jossain määrin vaikeasti yhteen sovitettavia tavoitteita, ja vain Fukuyaman suosikkisysteemi, liberaali demokratia [ks. Mill; Rawls] on saanut ne luontevaan tasapainoon keskenään.
Modernin valtion [ks. Weber] syntyyn vaaditaan (1) varallisuutta jota ryöstää ja/tai suojella, (2)
väestömäärä ja -tiheys joka mahdollistaa työnjaon ja (3) motivaatio alistua hallittavaksi, mikä
voi perustua esim. ulkoiseen uhkaan [ks. Keeley], karismaattiseen uskonnolliseen johtajaan [ks.
Weber], tai vain siihen että jaloillaankaan ei voinut äänestää [ks. Schelling ja Lewis].
• Biologiaa Fukuyama käsittelee paitsi modernin byrokraattisen valtion edeltäjien yhteydessä, niin myös modernien valtioiden poliittisen järjestyksen romahtaessa, jolloin hallinto
taantuu sukulaisten ja ystävien suosimiseen [ks. North; Hamilton ja Williams; Trivers].
• Vahva valtio ei tässä tarkoita tuhlailevaa sellaista [ks. Fisher ja Keynes; Buchanan]; valtion
tulee vain kyetä päätöksien tekoon ja toimeenpanoon. Oikeuslaitoksen tulee kyetä myös
rajoittamaan valtion toimia [ks. Schumpeter ja Hayek; Hart ja Goffman]. Vaikka valtiolta voidaan aluksi suojella vain eliittiä [ks. Magna Carta; North], demokratian levitessä
muutkin pääsevät siitä nauttimaan.
– Poliittinen järjestelmä ei perustu eikä voi perustua pelkälle demokratialle. Oikeusvaltiossa ei rajoiteta vain valtion toimia, vaan myös ’enemmistön tyranniaa’, demokratiaa. Lisäksi demokratiaakaan tuskin olisi olemassa ilman kolmatta (jos valtio ja
oikeuslaitos / poliisi / armeija lasketaan yhdeksi hierarkkiseksi voimaksi) valtatekijää,
markkinataloutta. Voidaan puhua kolmesta vallankäytön muodosta eli markkinoista,
hierarkiasta ja demokratiasta.
• Kiinassa ennen muita instituutiota syntynyt vahva valtio [ks. Guan Zhong] on periytynyt
nykypäiviin asti ja vaikuttanut kehitykseen liian voimakkaasti (ks. alla).
Teoksessa Historian loppu Fukuyama oli esittänyt, että liberaalinen demokratia on kommunismin ’kuoltua’ saamassa lopullista voittoa kaikkein toimivimpana yhteiskuntarakenteena. Vaikka Fukuyaman retoriikan platonilais-hegeliläinen argumentointi on vastenmielistä, samansuuntaista lopputulosta voi toivoa myös kirjassa esitetyin empiirisin perustein [ks. myös Sen]. Ja
mikä tärkeintä, vaikka Fukuyama olettaakin kulttuurien lähestyvän toisiaan objektiivisen tieteellisen ja teknologisen edistyksen myötä, mikään ei pakota niitä samaan länsimaiseen muottiin [kulttuurievoluutiosta, ks. Cavalli-Sforza; Boyd ja Richerson]. Länttä syytetään ’kulttuuriimperialismista’ sen korostaessa esim. ihmisoikeuksien merkitystä, mutta jo Japanin esimerkki
osoittaa väitteen mielettömyyden. Japani ei ole menettänyt kulttuurista identiteettiään — Huntington laskee maan jopa omaksi sivilisaatiokseen — vaikka se on valtiomuodon ja ihmisoikeuksien osalta länsimainen. Tällainen ajattelu on myös Naipaulin humanismin takana. Liberaalin
demokratian ideaalia kannattaa puolustaa, ja näin tehdään esim. kun Venäjän aggressio Ukrainassa tuomitaan [ks. myös Hirsi Ali].
• Fukuyama ei kiellä vakavienkaan yhteiskunnallisten ongelmien olemassaoloa länsimaisissa
demokratioissa: vapauden ja tasa-arvoisuuden välinen ristiriita [ks. Platon] ei ole helposti
ratkaistavissa ja vaatii jatkuvaa yhteiskunnallista aktiivisuutta.
37 The
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• V. S. Naipaul (1932-2018) on esittänyt ajatuksen ’universaalista sivilisaatiosta’. Hänelle myönnettiin vuoden 2001 kirjallisuuden Nobelin palkinto; teoksia mm. Matka islamin
maahan (Among the Believers: An Islamic Journey, 1981).
Vanhat kansainpsykologiset [ks. Herder ja Humboldt] teoriat korvautuivat uudenlaisella ajattelulla. Teoksessa Culture’s Consequences: International Differences in Work Related Values (1980)
Geert Hofstede (1928-2020) määritteli viisi kulttuureja jakavaa arvoa. Eroja on etsitty myös muilla tavoin. Ne eivät perustu yksilöiden persoonallisuuseroihin [ks. Symons ja Buss], koska niissä ei
ole suurta vaihtelua kulttuurien välillä (D.M. Schmitt ym., The geographic distribution of big five
personality traits: Patterns and profiles of human self-description across 56 nations, 200938 ). Yhteiskunnalliset instituutiot vaikuttanevat esim. relaatiomallien teorian [ks. Fiske ja Harris] pohjalta. Kulttuuripsykologian merkityksestä keskustellaan [ks. Boas ja Landtman; Cavalli-Sforza].
Erilaiset arvot vaikeuttavat kultturien välisiä koordinaatiopelejä [ks. Schelling ja Lewis].
• Hofsteden arvojen pääulottuvuudet:
–
–
–
–
–

Sosiaalinen orientaatio: individualismi vs. kollektiivisuus [ks. Sen]
Suhde valtaan: hyväksyminen vs. kunnioitus
Suhde epävarmuuteen: hyväksyntä vs. välttely
Suhde tavoitteisiin: aktiivinen vs. passiivinen käyttäytyminen
Suhde aikaan: pitkän vs. lyhyen aikavälin näköala

• Shalom H. Schwartzin (s. 1940) arvojen pääulottuvuudet:
–
–
–
–

Itsensä ylittäminen
Itsensä korostaminen
Muutosvalmius
Säilyttäminen

• Ronald F. Inglehart (s. 1934) ja Welzel [ks. Landes] käyttävät kahta dimensiota; ks. World
Values Survey39 .
– Traditionaaliset vs. liberaalit (engl. secular-rational) arvot
– Turvallisuus (alhainen luottamus ja suvaitsevaisuus) vs. itsensä ilmaisu (myös poliittinen)
Venäjän profiilin noston yhteydessä on puhuttu sekä euraasialaisuudesta että slavofiilisyydestä
[ks. Ranke]. (Neo-)eurasianismin perusajatus on, että venäläisyys ei taivu ”länsimaiseen rationaalisuuteen” [vrt. Foucault ja Derrida]. Sama näkyy Venäjän ortodoksikirkon retoriikassa [ks.
Hirsi Ali]. Vladimir Putin kutsuu Venäjää ”suvereeniksi demokratiaksi” erotuksena länsimaiselle
mallille. Viimeistään vuoden 2014 Krimin valtauksen jälkeen kylmän sodan [ks. Sartre] aikainen kremlologia kaivettiin naftaliinista; Keir Giles (s. 1968) kuvaa Venäjän länsivastaisuutta
teoksessa Moskovan opit (Moscow Rules, 2018). Catherine Beltonin Putinin sisäpiirissä (Putin’s
People, 2020) kuvaa ”kuinka KGB valtasi Venäjän ja kääntyi länttä vastaan”. Krimin valtaus jatkui vuonna 2022 laajemmalla hyökkäyssodalla Ukrainaan. On puhuttu uudenlaisesta fasismista,
rusismista; Z= .
• Venäjällä (1) vallanpitäjät hallitsevat tiedotusvälineitä ja toisinajattelevat toimittajat joutuvat vankilaan tai murhataan; (2) opposition edustajat ja jopa kritiikkiä esittävät liikemiehet joutuvat vankilaan tai murhataan; (3) terveitä liikeyrityksiä ajetaan konkurssiin ja
luovutetaan vallanpitäjien omistukseen [ks. North] entisiä omistajia vangiten ja jopa murhaten; (4) vähemmistöjä, mm. homoseksuaaleja, vainotaan järjestelmällisesti [vrt. Kinsey];
(5) kansainvälisestä oikeudesta ei välitetä ja sotiminen on tärkeä osa ulkopolitiikkaa. (6)
Uhka on myös, että venäläiset voidaan eristää — Kiinan mallin mukaan — kansainvälisestä
internetistä.
• Neo-eurasianismi syntyi jo Neuvostoliiton romahduksen häämöttäessä. Itää painotetaan
voimakkaammin kuin eurasianismissa [ks. Fisher ja Keynes], mutta enemmän Bysanttia
[ks. Justinianus; Kyrillos] kuin Keski-Aasiaa korostaen.
38 Journal

of Cross-Cultural Psychology, 38, 173-212, 2009

39 http://www.worldvaluessurvey.org/
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• Vuonna 1998, öljytulojen romahdettua, Venäjä jätti valtionvelkansa maksamatta. 2000luvun alussa Suomi oli mm. rakentamassa Pietariin vedenpuhdistamoa. Kiinasta poiketen
Venäjän taloudessa on vakavia ongelmia, joita maailman siirtyminen fossiilittomaan energiaan vain lisää.
– Öljyn ja kaasun lisäksi Venäjä saa tuloja etenkin raakapuusta, viljasta ja lannoitteista.
Myös Ukraina oli tärkeä viljan tuottaja ja Valko-Venäjä tuottaa lannoitteita.
• Kun virolaiset kritisoivat Putinin sotaa Georgiassa vuonna 2008, presidentti Tarja Halonen
sanoi näiden potevan ”jälkineuvostolaista stressiä”. Vielä vuonna 2017 hän esitti, ettei
Virolla ole syytä ”pelätä Venäjää paniikinomaisesti”. Tämä oli jälkisuomettumista [vrt.
Daniel Bell].
• Neuvostoliitossa ihmiset tiesivät varsin hyvin että vallanpitäjät valehtelivat heille, eikä
Putinkaan hallitse pelkillä valeuutisilla: häntä halutaan uskoa [ks. Merton].
Kiina miehittää Tiibetiä ja uiguuritilanne vertautuu jo holokaustiin. Internetin sensuroimisen
lisäksi kehitetään orwellimaista [ks. Popper] ”luottamuksen pisteytysjärjestelmää” (engl. Social
Credit System). Heikkoon luottamukseen on liitetty kollektiivinen kulttuuri [ks. Kahneman ja
Thaler]. Omien kansalaisten katoamisesta uudelleenkoulutukseen käytetään termiä ’shilian’. Pandadiplomatia on jäissä mutta kiinalaisen systeemin (näennäinen) tehokkuus vetoaa länsimaiseen
älymystöön, joka yhä etsii kapitalismille korvaajaa. Uudeksi silkkitieksi kutsuttu Belt and Road
–hanke yrittää ostaa ystäviä maailmalta samalla kun omaa aluetta pyritään laajentamaan. Lännen puolelta uudella avoimella strategisella autonomialla pyritään siihen, että kaupan käynti ei
enää rajoittuisi vain yhteen mahdolliseen kumppaniin [ks. Bhagwati].
• On puhuttu susisoturidiplomatiasta, so. länsivastaisesta ’rambodiplomatiasta’.
• Kiina on tukenut valtionyhtiöitään (ja esim. myynyt ylituottamaansa terästä polkuhintaan), pitänyt valuuttansa arvon alhaalla, rajoittanut ulkomaisia investointeja (samalla
kun on itse investoinnut ulkomaille), ja ollut välittämättä länsimaisista tekijänoikeuksista. Kiina ei myöskään välitä työntekijöiden oikeuksia tai ympäristön suojelua koskevista
säännöistä.
• Kiina havittelee 24 miljoonan asukkaan Taiwania valtansa alle. Myös Etelä-Kiinan meren
alueet hyvin kaukana omalta alueelta kiinnostavat YK:n kritiikistä huolimatta.
Venäjä on pinta-alaltaan, ja Kiina asukasmäärältään, maailman suurin valtio, ja molemmat ovat
ydinasevaltioita. Ne ja niiden tuottama disinformaatio [ks. Weber] muodostavat todellisen uhan
liberaalille demokratialle [ks. myös Alvarez]. Pohjois-Korea on jotain aivan erityistä. Roistovaltioita auttaa lännen rahanpesun vastaisen lainsäädännön puutteellisuus tai heikko valvonta.
Asiaa on tutkinut esim. Anders Åslund (s. 1952) teoksessa Russia’s Crony Capitalism (2019). D10 Strategy Forum on syntynyt lännen vastauksena tilanteeseen; tosin Intian meriitit vapauden
puolustajana ovat kyseenalaisia [kastilaitoksesta, ks. Landes].
• BRICS-maissa, so. Brasiliassa, Venäjällä, Intiassa, Kiinassa ja Etelä-Afrikassa, kansalaisten
oikeudet ovat rajalliset, eikä talouskasvukaan siten kestävällä pohjalla [ks. Solow]. Toisaalta
ne eivät suhtaudu ydinenergiaan hysteerisesti [ks. Broecker].
• Unkarissa luodaan vanhoillista ”illiberaalia demokratiaa” (vaaliautokratiaa), ja Puola on
osittain samoilla linjoilla [demokratian tasosta, ks. Fisher ja Keynes; North]. EU rahoittaa
tätä kehitystä koheesiorahastoillaan.
Lännelle noloa on Latinalaisen Amerikan demokratiavaje. Venäjän jääminen kansainvälisen kaupan ulkopuolelle ei tuota suuria ongelmia, mutta Kiina on eri asia. Vaurastuessaan Väli- ja
Etelä-Amerikka hyödyttäisivät itsensä lisäksi myös muuta läntistä maailmaa.
• Vuoden 2010 Nobelin kirjallisuuden palkinnon saanut Mario Vargas Llosa (s. 1936) on
peräänkuuluttanut aitoa talousliberalismia maanosansa kurjuuden poistamiseksi: yläluokka on suojattu kilpailuvaatimuksilta, ja ruohonjuuritason yrittäjyyttä jopa estetään [ks.
North; Buchanan]. Mikrolainojen rinnalle tarvitaan myös järeämpiä institutionaalisia muutoksia.
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– Ela Bhattin (s. 1933) SEWA (Self-Employed Women’s Association) –järjestö loi pienten, kollektiivisesti monitoroitujen lainojen ohjelman. Mikrolainojen ideaa kehitti edelleen Muhammed Yunus (s. 1940) Grameen-pankkinsa avulla. Hänelle myönnettiin vuoden 2006 Nobelin rauhanpalkinto Bhattin jäädessä ilman ansaitsemaansa tunnustusta.

11.7

Dennis L. Krebs ja Joshua D. Greene

Normeihin [ks. Ötzi] kuuluvaa moraalia [ks. Sokrates; Platon; Aristoteles] tutkivia psykologeja
[ks. Piaget; Kohlberg] ja -filosofeja [ks. Westermarck; Moore; Ramsey]. Rationaalisen ajattelun
[ks. Pythagoras] ja utilitarismin [ks. Mandeville; Hume; Bentham; Mill] merkitys nousi uudella
tavalla esiin. Krebs esittelee teoriaansa teoksissa The Origins of Morality (2011) ja Survival of
the Virtuous (2022), Greene teoksessa Moral Tribes (2013).
• Judith Jarvis Thomson (1929-2020) esitti resiina-ajatuskokeesta [ks. Kohlberg] jalkasiltaversion artikkelissa The trolley problem (198540 ).
Perinteiset moraaliteoriat korostavat joko luonnetta [hyve-etiikka, ks. Aristoteles], sääntöjä [velvollisuusetiikka, ks. Kant] tai hyötyjä (seurausetiikka). Greenen mukaan ensimmäiset kuvailevat
kulttuurisidonnaista heimomoraalia [ks. Aristoteles] ja toiset rationalisoivat sitä. Heimomoraaliin
puolestaan liittyy kollektisoiva altruistinen utilitarismi [ks. Sokrates] joka mm. estää yhteiskunnallisen luottamuksen synnyn [ks. Kahneman ja Thaler]. Vain sille vastakkainen mutualistinen
utilitarismi [ks. Sokrates; Platon] tarjoaa aidosti universaalin moraalin. Etenkin se selittää moraalin evoluutiota eli arvojen [ks. Laozi ja Gautama; Ramsey; Maslow] muutosta sekä biologian
että yhteiskunnan ja kulttuurin tasolla [ks. Hume; Smith]. Greenen teorian vastaisesti olisi mahdollista myöntää, että luonnetta tarvitaan näihin arvoihin perustuvassa toiminnassa. Säännöt,
joilla on merkitystä lasten kasvatuksessa, vaikuttavat selvimmin laeissa (normeja nekin).
• Heimomoraalia vastustettiin jo antiikissa [ks. Zenon ja Khrysippos].
• Esim. Yhdysvalloissa liberaalit ja konservatiivit muodostavat omat moraaliset ’heimonsa’.
Tosin heimojen sijaan olisi parempi puhua lahkoista, koska kyse on usein koetusta moraalisesta ylemmyydestä.
Krebs, jonka ura alkoi jo 1970-luvulla, määrittelee moraalia kolmella ulottuvuudella [vrt. Westermarck]: toiminnan (1) kohde (itse ja toiset) ja (2) valenssi [positiivinen vai negatiivinen, ks.
Platon] sekä (3) ajan suunta (toimintaa ennakkoon määräävä sääntö ja siitä jälkikäteen tehty
arvio). Näihin liittyviä (4) tunteenomaisia ja analyyttisiä arvostuksia ei erotella alla olevassa
taulukossa; esim. velvollisuus voi olla sisäistetty tunne [ks. Ekman; Damasio] tai rationaalisen
ajattelun tulosta.
• Itse
– Positiivinen
∗ Sääntö: velvollisuus
∗ Arvio: ylpeys
– Negatiivinen
∗ Sääntö: itsehillintä
∗ Arvio: syyllisyys
• Toiset
– Positiivinen
∗ Sääntö: sääntöjä on noudatettava
∗ Arvio: hyväksyntä, ihailu, kiitollisuus
– Negatiivinen
40 Yale

Law Journal, 94, 1395-1415, 1985
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∗ Arvio: tuomitsevuus, halveksunta, suuttumus, inho (puhtauteen liittyen)

Todistusaineisto viittasi biologisemman kehysteorian tarpeellisuuteen kuin vallalle noussut kognitiivisen kehityksen teoria [ks. Kohlberg; vrt. Hume; Smith; Darwin; Westermarck]. Krebsin
mukaan kulttuurista riippumatta moraalittomana pidetään murhia, raiskauksia ja muita pahoinpitelyjä, kiusaamista, aviorikoksia, petoksia, valehtelua, varkauksia, kohtuutonta itsekkyyttä, ja esim. insestiä. Samoin lailliseksi katsotun auktoriteetin väheksyminen, itsehillinnän puute,
pahansuopaisuus ja epäreiluus ovat kaikissa kulttuureissa negatiivisia ominaisuuksia.
• Sissela Bok (s. 1934) kirjoitti valehtelusta teoksen Lying (1978).
Sosiobiologian ja evoluutiopsykologian löytänyt Krebs esittää, että biologinen moraalitaju auttoi yksilöitä edistämään omia (ja samalla muiden) intressejä suosimalla yhteistyötä [ks. Hume;
Hamilton ja Williams; Trivers]. Tämän vuoksi tärkeimmät moraaliarvot ovat kulttuurista riippumattomia. Ajatusta tukevat esim. lapsilla ja jopa vauvoilla havaitut preferenssit [joiden evoluutiosta, ks. Becker]. Larry Arnhart (s. 1949) puolusti darwinilaista etiikkaa teoksessa Darwinian Natural Right (1998) ja myöhemmin Paul Bloom (s. 1963) on ollut monessa tutkimuksessa
taustalla [ks. myös Jackendoff ja Pinker].
• Artikkelissa Social evaluation by preverbal infants (200741 ) J. Kiley Hamlin työtovereineen
(myös Bloom) osoitti, että jo 3 kuukauden iässä vauvat osaavat arvottaa nukketeatterin
avulla esitettyä auttamista ja haitantekoa. Myöhemmin ryhmä osoitti, että 8 kuukauden
iässä vauvat suosivat jo huonosti käyttäytyvää nukkea rankaisevaa nukkea (ks. alla).
• Patricia Kanngiesser ja Felix Warneken vahvistivat aikaisemmat tulokset [ks. Trivers] alle kouluikäisten lasten kyvystä ymmärtää reiluutta (Young children consider merit when
sharing resources with others, 201242 ). Christina Starmans työtovereineen (myös Bloom)
käsitteli samaa asiaa artikkelissa Why people prefer unequal societies (201743 ).
• Markkinatalous on nostanut yhteistyön ennen näkemättömälle tasolle [ks. Schumpeter ja
Hayek] samalla kun tuntemattomienkin ihmisten oikeuksiin kiinnitetään yhä enemmän
huomiota [ks. Jackendoff ja Pinker].
Greene, joka tutki moraalia Thomsonin ajatuskokeen ja sen variaatioiden avulla, esitti että (1)
hidas ja joustava tietoinen päättely voittaa vain jos (2) nopea ja joustamaton tiedostamaton
(tunteisiin vetoava) päättely ei vahvempana tule väliin. Evoluution synnyttämä yhteistyö rajoittuu oman ryhmän sisälle, ja koska osa sosiaalisista normeista on kulttuurisia ryhmätunnisteita
[ks. Milgram; Hamilton ja Williams; Boyd ja Richerson; Tooby ja Cosmides; Dunbar ja Miller],
nekin päätyvät helposti tiedostamattoman ajattelun puolelle. Juuri tämän vuoksi intuitio ei ole
täysin luotettava moraalin lähde.
• Artikkelissa Simulating murder: The aversion of harmful action (201244 ) Fiery Cushman
osoittaa, kuinka vaikeaa toisen ihmisen tarkoituksellinen vahingoittaminen on [jos ei ole
psykopaatti, ks. Daly ja Wilson]. Yksi sotilaskoulutuksen tärkeimpiä tehtäviä onkin tehokkaan harjoittelun avulla hälventää tätä tunnereaktiota [ks. Goodall ja de Waal; Keeley].
Nopean mielen moduulin tilanneanalyysi ei kognitiivisesti rajoittuneena esim. havaitse kaikkia toiminnan sivuvaikutuksia. Tätä Greene hyödyntää selittäessään moraalipsykologisten
kokeiden näennäisiä ristiriitaisuuksia.
– Ei-psykopaattisen ihmisen väkivaltaisuus vaatii vahvan motivaation, jonka — ehkä
yllättäen — juuri moraali tarjoaa [ks. Daly ja Wilson; Fiske ja Harris].
• Vaikka sosiaalinen oppiminen [ks. Milgram] selittää kulttuurista riippuvien arvojen leviämistä yhteisössä, myös instituutioilla on merkitystä [ks. Landes; Maynard Smith; Dawkins;
Jackendoff ja Pinker].
41 Nature,

450, 557-560, 2007
ONE 7(8):e43979, 2012
43 Nature Human Behaviour, 1, 0082, 2017
44 Emotion, 12, 2, 2012
42 PLoS
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• Robert N. Audi (s. 1941) kehittää intuitionismiin perustuvaa moraaliteoriaa etenkin Rossin
[ks. Moore] mallin pohjalta.
Krebsin teoriassa yhteistyötä tukivat hierarkiset järjestelmät [ks. Boas ja Landtman] ja itsehillintä [ks. Sokrates; Smith; Merton; Daly ja Wilson]. Hierarkiaan liittyen ihmiset esim. luovat
yhteisiä lakeja ja ennen kaikkea noudattavat niitä, vaikka ei olisi kiinnijäämisen vaaraa [ks. Hart
ja Goffman; Daly ja Wilson]. Älykkyys ja orientoituminen tulevaisuuteen lisäävät puolestaan itsehillintää, joka vaikuttaa esim. päihteiden käyttöön. Yksinään nämä tekijät eivät kuitenkaan
selitä ihmislajin moraalia, johon yhteisöjen laajeneminen [ks. Dunbar ja Miller] on vaikuttanut:
ihmiset ovat halukkaita rankaisemaan sääntöjen rikkojia ja jopa niitä, jotka eivät rankaise sellaisia. (1) Joidenkin mukaan tämä vaatii ryhmävalintaa [ks. Boyd ja Richerson], ja he saattavat
pitää ryhmävalinnan tuottamaa moraalia ainoana oikeana moraalina. (2) Toisten (esim. Krebsin)
mielestä ryhmävalintaa ei tarvita [ks. Trivers].
• Sosiaaliseen kanssakäymiseen tarvitaan myös mielen teoria [ks. Leslie ja Baron-Cohen],
jossa ei kuitenkaan ole yhtä paljon vaihtelua kuin itsehillinnässä.
• Mitä jos tiede osoittaa, että yksilö- ja geenitason valinta riittää ihmisen biologisesti selittyvän moraalin pohjaksi? Vaikka modernit ryhmävalinnan teoriat ovat uskottavampia
kuin 1960-luvun versiot, ne vaativat aivan erityislaatuiset olosuhteet ollakseen merkittäviä
evolutiivisia tekijöitä. Kulttuuriset tekijät laajentavat yksilö- ja geenitasoon pohjautuvaa
moraalia. Lisäksi maine toimii siten, että mikään vuorovaikutustapahtuma ei evoluutiohistoriassa enää ollut ei-toistuva (aivan viimeisiä vuosisatoja lukuun ottamatta).
– Hamilton: ”’Liberal’ thinkers should realize from the outset that fervent ’belief’ in evolution at the group level, and especially any idea that group selection obviates supposedly unnecessary or non-existent harsh aspects of natural selection, actually starts
them at once on a course that heads straight towards Fascist ideology.” (Narrow Roads
of Gene Land, 1996). Williamsin mukaan ryhmävalinnan suosiminen yksilövalinnan
sijaan vastaa kansanmurhan suosimista murhan sijaan.
∗ Esim. juutalaisuutta on selitetty antisemitistisellä ryhmävalinnan teorialla (Kevin
MacDonald, A People That Shall Dwell Alone, 1994).
Koska evoluution kautta syntyvä yhteistyö rajoittuu oman ryhmän sisälle, sen luoma intuitiivinen heimomoraali ei riitä modernissa maailmassa, jossa eri ryhmien moraalit joutuvat vastakkain
[ks. Rawls]. Rationaalisen myötätunnon merkitystä korostanut Bloom kirjoitti aiheesta provokatiivisesti nimetyn teoksen Against Empathy (2016). Ongelman ratkaisuksi Greene esittää pahasti
väärinymmärrettyä utilitarismia, jonka hän tosin haluaa nimetä syväksi pragramatismiksi (engl.
deep pragmatism). Tällä hän tarkoittaa periaatteisiin perustuvien kompromissien tekoa. Arvokeskustelussa [ks. Weber] mielipiteitä perustellaan tyypillisesti juuri ihmisten hyvinvoinnin paranemisella. Voidaan puhua retoriikasta sanan positiivisessa mielessä [ks. Aristoteles; Bentham;
Weber; Hintikka; vrt. Bodin]. Greenen tavoittelema onnellisuus on arvojen — perheen, ystävien,
rakkauden, tiedon, totuuden, koulutuksen, taitojen ja taiteiden, vapauden, oikeudenmukaisuuden, rohkeuden, sinnikkyyden, rehellisyyden ja luovuuden — ’yhteinen valuutta’.
• Carol Gilligan (s. 1936) korosti ’naisellista’ huolenpitoa ’miehisen’ postkonventionaalisen
oikeusajattelun [ks. Kohlbergin] sijaan (In a Different Voice, 1982). Lawrence J. Walker
vastasi, että moraalista ei ole löytynyt eroa sukupuolten välillä (Sex differences in the
development of moral reasoning: A critical review, 198445 ).
– Voidaan väittää että utilitarismi edustaa sukupuolivapaata huolenpitoa. Sitä ylittävää
postkonventionaalista tasoa ei ehkä tarvitakaan.
• Sam Harris puolustaa utilitarismia teoksessa Moraalinen maisema (The Moral Landscape,
2010).
• Koska moraalisten valintojen tekeminen ilman varmuutta lopputuloksesta on pelottavaa,
moraali voidaan perustaa iskulauseisiin tai kuvitelmaan, että tekemättä mitään ei myöskään tee virheitä. Etenkin subjektiiviset tunteet jäykkään periaatteellisuuteen [ks. Da45 Child

Development, 55, 677-691, 1984
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LUKU 11. VUOSITUHANNEN VAIHDE 1990niel Bell] sekoitettuna tuottavat moraalista selkärangattomuutta [esimerkeistä, ks. Popper;
Chomsky; Berg ja Gurdon].

Moraalin taustalla on biologian lisäksi siis myös filosofia [ks. Kungfutse ja Mozi; Platon]. Sen
sijaan uskonnolla [ks. Sperber ja Boyer] perusteltu heimomoraali tuottaa usein vääriä vastauksia
[ks. Dawkins; Hirsi Ali]. Philip J. Zuckerman (s. 1969) on kumonnut väitteet ateistien moraalittomuudesta (Atheism, secularity, and well-being: How the findings of social science counter
negative stereotypes and assumptions, 200946 ).
• Sosiaalisten suhteiden terveyshyödytkään [ks. Nesse] eivät rajoitu uskovaisiin.
Biologisen immuunisysteemin [ks. Metšnikov ja Ehrlich] edessä on käyttäytymistä ohjaava järjestelmä, joka eristää eläimet taudinlähteistä. Mark Schaller (s. 1962) nimesi sen behavioristiseksi
immuunisysteemiksi (Parasites, behavioral defenses, and the social psychological mechanisms through which cultures are evoked, 200647 ). Syömiseen, koskettamiseen ja etenkin seksiin liittyvien
mahdollisten tautilähteiden inho [ks. Medawar ja Burnet] laajenee moraalin puolelle. Koska moraaliseen ’inhoon’ liittyy kasvonilmeitä [ks. Darwin; Ekman] vain jos niille on yleisöä, kyse lienee
joukkoon kuulumisen vakuuttelusta eli heimomoraalista [moralisoinnista, ks. Hart ja Goffman;
Tooby ja Cosmides]. Krebsille ja Greenelle puhtaus moraalisena käsitteenä on ongelmallinen [ks.
Westermarck].
• Paul Rozinin (s. 1936) mukaan inho vaatii tiettyä kognitiivista kykyä (esim. A perspective
on disgust, 198748 ).
• Schaller työtovereineen huomasi, että pelkästään sairaiden ihmisten valokuvien näkeminen
aktivoi biologista immuunipuolustusjärjestelmää (Mere visual perception of other people’s
disease symptoms facilitates a more aggressive immune response, 201049 ).
• Raapiminen on sosiaalisesti tarttuvaa. Syynä lienee se, että sairautta levittäviä [kutinaa aiheuttavia, ks. Helmholtz] parasiitteja on evoluutiohistoriassa saatu eliminoitua raapimalla.
Jos sellaiset vaivaavat jotakuta, todennäköisesti itsekin on vaarassa.
• Puhtauden käsite huomioiden natsismi on hyvin moraalinen ideologia [natsien ekologisuudesta, ks. Spencer ja Galton; Heidegger].
Lieberman [ks. Tooby ja Cosmides] and Carlton Patrick tutkivat inhon vaikutusta lakiin (Objection, 2018). Konservatismissa [ks. Burke] inhon käsite mahdollistaa keskimääräistä radikaalimman pyhän käsitteen. Aihetta on tutkinut Jonathan Haidt (s. 1963) esim. teoksessa The
Righteous Mind (2012). Arvoliberaalit [ks. Mill] pitävät epäselviä ärsykkeitä kiinnostavina, arvokonservatiivit arveluttavina. Aihetta tutkii neuropolitiikka; esim. Carola Salvi et. al. löysi eroja
liberaalien ja konservatiivien tyyleissä ratkaista ongelmia (The politics of insight, 201650 ).
• Neuropolitiikkaa ovat kehittäneet mm. John Hibbing (s. 1953), Read Montague (s. 1960)
ja Darren Schreiber. On myös neurotaloustiedettä [ks. Kahneman ja Thaler] ja sosiaalista
neurotiedettä [ks. Dunbar ja Miller].
Yhdessä Greg Lukianoffin kanssa Haidt kritisoi ihmisten uutta kyvyttömyyttä sietää eriäviä mielipiteitä (The Coddling of the American Mind, 2018). Poliittista suvaitsemattomuutta on pidetty
moraalisena ennenkin [ks. Marcuse; Habermas], ja poliittisen korrektiuden luoma moraalipaniikki
[ks. Hart ja Goffman] on laajentunut moraaliraivoksi [ks. Tooby ja Cosmides] jota internet ruokkii [ks. Torvalds]. Postmodernismi [ks. Foucault ja Derrida] keskitti ilmiötä yliopistoihin, joissa
’trigger warning’ –politiikka sekä callout/cancel ja woke-kulttuurit johtavat joskus jopa väkivaltaan. Uhriutumiskulttuuri (sensuroiva moraaliraivo) uhkaa hävittää hetken aikaa vaikuttaneen
arvokkuuden kulttuurin [ks. Elias; Daly ja Wilson]. Vastapainoksi kirjalliset piirit ovat esittäneet
46 Sociology

Compass, 3, 949-971, 2009
Inquiry, 17, 96-101, 2006
48 Psychological Review, 94, 23-41, 1987, April E. Fallonin kanssa
49 Psychological Science, 21, 649-652, 2010
50 Quarterly Journal of Experimental Psychology, 69, 1064-1072, 2016
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sananvapautta puolustavan vetoomuksen A letter on justice and open debate (202051 ). Eriävien
mielipiteiden kuuleminen tekisi opiskelijoistakin antihauraita [ks. Lorenz ja Mandelbrot].
• Cas Wouters (s. 1943) tutki vuoden 1990 väitöskirjassaan herkkähipiäisyyden vähenemistä
[ks. Elias] edeltäneen vuosisadan aikana (Informalization: Manners and emotions since
1890, 2007). Tämä trendi kääntyi siis päinvastaiseksi.
• Mark Lillan (s. 1956) mukaan yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden tavoittelu muuttui
1980-luvun amerikkalaisessa liberalismissa omaan napaan tuijottamiseksi: ”pseudo-politics
of self-regard and increasingly narrow and exclusionary self-definition” (The Once and
Future Liberal, 2018).
– Vuonna 2016 Donald Trumpista tuli Yhdysvaltain presidentti koska Bernie Sandersin kannattajat eivät äänestäneet Hilary Clintonia. Vuonna 2022 Ranska oli saada
äärioikeistolaisen presidentin, koska vasemmistolaiset eivät suostuneet äänestämään
keskusta-oikeistolaista ehdokasta. Tämä hulluus osoittaa puhtauden vaarallisuuden
moraalisena arvona.
– Nick Haslamin (s. 1963) mukaan käsitteiden hivutus [ks. Mill] ”runs the risk of pathologizing everyday experience and encouraging a sense of virtuous but impotent victimhood” (Concept creep: Psychology’s expanding concepts of harm and pathology,
201552 ).
• Termin mikroaggressio lanseerasi Derald Wing Sue työtovereineen artikkelissa Racial microaggressions in everyday life: implications for clinical practice (200753 ).
– Jeannie Suk Gersen (s. 1973) pelkää raiskausta koskevan lain opettamisen kärsivän,
kun opiskelijat kokevat sen ahdistavaksi (The trouble with teaching rape law, 201454 ).
• Callout/cancel-kulttuurissa on kyse samanmielisyyteen pakottamisesta, ei heikon argumentoinnin kritiikistä. Barack Obama: ”That’s not activism. That’s not bringing about change.
If all you’re doing is casting stones, you’re probably not going to get that far. That’s easy to
do.” Vastaavasti woke-kulttuurin puhdasoppisuus muistuttaa uskonnollista [tai poliittista,
ks. Daniel Bell] fundamentalismia.
– Puhutaan esim. ”närkästymisen kulttuurista”, jossa ”[k]aikki närkästyvät ja loukkaantuvat kaikesta, koska mitään ei tarvitse sietää”55 .
• Anarkistitkin vaativat virkavaltaa puuttumaan äärioikeiston mielenosoituksiin.

11.8

Dan Sperber 1942 - ja Pascal Boyer 1959 -

Antropologeja, jotka edustavat uutta kognitiivista [ks. Sellars] alan tutkimusta. Vaikka tutkimuskohteena on yhä kulttuuri [arkeologiasta, ks. Knight ja Renfrew], Sperberin ja Boyerin ’biologinen’ antropologia eroaa valtavirrasta, jota mm. Geertz [ks. Foucault ja Derrida] edustaa.
Sperberin (osittain virtuaalisessa) ryhmässä vaikuttavat Boyerin lisäksi mm. Nicolas Baumard,
Hugo Mercier ja Olivier Morin.
• Varhaisena kognitiivisena antropologina on pidetty Ward Goodenoughia (1919-2013).
• Kulttuuriekologian [ks. Lévi-Strauss] laajennuksena oli syntynyt myös ekologinen antropologia, jonka tunnetuimpia edustajia on Roy A. Rappaport (1926–1997).
• Monet kognitiiviset antropologit on ajettu psykologian laitoksille, joiden evoluutiopsykologinen [ks. Tooby ja Cosmides] tutkimus on lähellä antropologiaa.
Uskonto [ks. Laozi ja Gautama; Tylor, Tarde ja Baldwin; Durkheim; Lévi-Strauss] on tärkeä
antropologian tutkimuskohde. Sperber käynnisti kognitiivisen uskontotieteen teoksella Rethinking Symbolism (1975), ja Boyer on jatkanut tästä. Alalla vaikuttaa (omalla tahollaan) myös
51 Harper’s

Magazine, July 7, 2020, https://harpers.org/a-letter-on-justice-and-open-debate/
Inquiry, 27, 1-17, 2016
53 The American Psychologist, 62, 271–86, 2007
54 The New Yorker, December 15, 2014
55 Airaksinen (2020)
52 Psychological
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Edward Slingerland (s. 1968). Vaikka hän ponnistaa kiinalaisen kulttuurin tutkimuksesta, so.
humanistisista tieteistä, yhteyksiä on enemmän Sperberin ryhmän töihin kuin perinteiseen antropologiaan. Hänen kohdallaan voidaan puhua ’kognitiivisesta humanismista’, joka on nousemassa postmodernismin [ks. Foucault ja Derrida] rinnalle. Myös Ilkka Pyysiäinen (s. 1959) on
kansainvälisesti tunnettu uskonnon tutkija.
• Rappaport tutki etenkin rituaalien [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; Durkheim] merkitystä
kulttuurin ja elinympäristön vuorovaikutuksessa (Pigs for the Ancestors: Ritual in the
Ecology of a New Guinea People, 1968). Hän jakoi uskontoja (1) kiistamattomiin pyhiin
uskomuksiin sekä (2) rituaaleihin ja niiden luomiin (3) kunnioitusta herättäviin kokemuksiin (The sacred in human evolution, 197156 ).
Uskonnon lisäksi tutkimus sivuaa kulttuurievoluutiota [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin]. Makrososiologisten teorioiden [ks. Spencer ja Galton; Lévi-Strauss; Cavalli-Sforza; Sanderson] tavoin
kulttuurin luominen ja muuttaminen korostuvat enemmän kuin ’darwinilaisissa’ teorioissa. Kulttuurin välittymisessäkin tärkeitä mekanismeja ovat (1) valikoiva luottamus [ks. Trivers], (2) ostensiivinen kommunikaatio ja (3) argumentaatio, ei niinkään (darwinistinen) imitaatio. Näin
oppiminen on Sperberille rekonstruktiivista (Explaining Culture, 1996).
• Koevoluutioteoriat [ks. Cavalli-Sforza; Boyd ja Richerson] ja meemiteoriat [ks. Dawkins;
Dennett ja Millikan] ovat suoremmin darwinilaisia, ja tukeutuvat siten sosiaaliseen oppimiseen [ks. Milgram].
• Jos sanat lasketaan meemeiksi, kaikki kasautuva kulttuuri rakentuu meemien varaan. Ne
muodostavat siis kulttuurievoluution alimman tason, jota muut teoriat täydentävät. Vaikka
ym. kolme tapaa mallintaa kulttuurievoluutiota nähdään usein kilpailijoina, niitä voinee
myös yhdistellä.
• Teokseen Explaining Culture on koottu Sperberin artikkeleita 1980- ja 90-luvuilta.
Sperberin luomaan teoriaperheeseen viitataan joskus termillä ’kulttuuristen attraktoreiden teoria’ (engl. cultural attractor theory, CAT). CAT on kuitenkin vain yksi osa laajaa kokonaisuutta,
jossa ehkä tärkein yhteinen nimittäjä on kommunikaatio [ks. Maynard Smith]:
(1) ’Representaatioiden epidemiologia’ olettaa parhaiten leviävien ideoiden olevan jollain tapaa
yllättäviä (Anthropology and psychology: towards an epidemiology of representations, 198557 ).
• Mahdollinen vertauskohta on muistin narratiivisuus [ks. Piaget].
(2) Kommunikaatioon liittyy relevanttiuden periaate (Relevance, 1986, yhdessä Deidre S. M.
Wilsonin (s. 1941) kanssa). Kieli perustuu sekä koodaukseen [ks. Shannon ja Wiener] että kontekstin huomioivaan päättelyyn [ks. Austin ja Grice], mutta toisin kuin gricelaisessa traditiossa,
Sperber pyrkii vähentämään päättelyltä vaadittavaa kognitiivista raskautta eli tekemään siitä
psykologisesti uskottavampaa.
• Sperber julkaisi Wilsonin kanssa myös teoksen Meaning and Relevance (2012).
• Biosemantiikka menee vieläkin pidemmälle, minkä takia se on (vääristävästi) leimattu behavioristiseksi [ks. Dennett ja Millikan]. Evoluution mukana tulleet kognitiiviset kyvyt eivät
ole täysin korvanneet taustalla olevia yksinkertaisempia prosesseja.
(3) Uskomuksia [ks. Hume] on kahdenlaisia (Intuitive and reflective beliefs, 199758 ). Tavalliset
arkielämässä vaikuttavat uskomukset ovat intuitiivisia. Esim. eilen satoi koska niin muistan; tässä ’koska’ ei viittaa uskomusten perusteluun vaan kausaalisiin syihin jotka uskomuksen loivat.
Ihmisillä on myös (joskus vääriäkin) intuitiivisia käsityksiä maailmasta [ks. Drake]. Reflektiiviset
uskomukset vaativat perusteluja ja siten narratiivia [ks. Sellars]. Esim. huomenna satanee koska
56 Annual

Review of Ecology and Systematics, 2, 23-44, 1971
Malinowski Memorial Lecture 1984, Man (N.S.), 20, 73-89, 1985
58 Mind and Language, 12, 67-83, 1997
57 The

11.8. SPERBER JA BOYER

907

yleensä kohtuullisen luotettava säätiedotus niin ennusti. Perustelujen laatu ja siten uskomusten
vahvuus vaihtelee. Lisäksi reflektiivisten uskomusten skaala on laaja. Antropologiassa ne liittyvät uskontoihin, noitien olemassaoloon ja esim. moderneihin salaliittoteorioihin. Toisaalta myös
metafyysiset ja tieteelliset teoriat ovat reflektiivisia [ks. Comte]. Tiede eroaa muista vaatiessaan
todisteita [ks. Dunbar ja Miller], mikä tekee siitä ’oudon’ [WEIRD, ks. Boyd ja Richerson].
• Intuitiivinen/reflektiivinen –akseli heijastaa uskomusten (käytännön tasolla todettua, ei
välttämättä tiedostettua) subjektiivista lujuutta, ei niiden vastaavuutta todellisuuden kanssa. Esim. fysiikan inertia on intuition vastainen käsite. Reflektiivisiin uskomuksiin liittyy
narratiivia ja, tieteen tapauksessa, todisteita [ks. Dunbar ja Miller].
• Robert P. Abelson (1928-2005) erotti koeteltavat ja etäiset uskomukset (Beliefs are like
possessions, 198659 ). Pinker [ks. Jackendoff ja Pinker] erottaa realistisen ja mytologisen
ajattelutavan.
• Ideoiden markkinat [ks. Merton; Cavalli-Sforza; Landes] perustuvat perusteluiltaan eritavoin ’timmeihin’ uskomuksiin.
(4) Päättelykyvyllä (engl. reasoning) on argumentatiivinen funktio ja sen mukainen evolutiivinen tausta (An evolutionary perspective on testimony and argumentation, 200160 ). Tämä on ATR
(argumentative theory of reason). Interaktiivisella rationaalisuudella [ks. Sokrates; Aristoteles]
on merkitystä mm. tieteen filosofiassa [ks. Hintikka; koordinaatiopeleistä, ks. Schelling ja Lewis;
roolihahmo-peleistä, ks. Becker]. Aihetta sivuavia ilmiöitä ovat mm. keskusteluanalyysi [ks. Austin ja Grice], keskustelumarkkinat [ks. Daniel Bell], deliberatiivinen demokratia [ks. North] ja
protokeskustelu [ks. Symons ja Buss].
• Perusteluja [ks. Sellars] tarvitaan dialektiikassa [ks. Sokrates; Platon; Aristoteles; Russell;
Hintikka]. 1970-luvulla Giuseppe Mosconi (1931-2009) halusi korvata psyko-logisen psykoretoriikalla.
• Robert Sugdenin (s. 1949) peliteoreettinen ’ryhmäjärkeily’ (team reasoning) perustuu ’yleistettyyn’ vastavuoroisuuteen (Thinking as a team: Towards an explanation of nonselfish behaviour, 199361 ).
• Simon Garrod ja Martin J. Pickering esittävät, että ihmiset on ’suunniteltu’ dialogiin monologin sijaan (Toward a mechanistic psychology of dialogue, 200462 ).
(5) Jotkut ideat voivat myös olla ’kulttuurisia attraktoreita’ (The cognitive foundations of cultural
stability and diversity, 200463 ).
• Tätä voi verrata Dennettin ’hyviin temppuihin’ (engl. good trick, forced move), jotka pätevät sekä biologisessa että kulttuurisessa evoluutiossa. Myös yhteys meemeihin on olemassa.
(6) Artikkelissa Modularity and relevance: How can a massively modular mind be flexible and
context-sensitive? (200564 ) Sperber postuloi mielen ”massiivisen” modulaarisuuden [ks. Tooby ja
Cosmides]. Hän vastustaa kognition jyrkkää jakamista joko biologisiin vaistoihin tai kulttuurin
avulla luotuihin kykyihin, mitä Cecilia Heyes (s. 1960) esittää (Cognitive Gadgets, 2018).
• Sperberin [ja muiden evoluutiopsykologien, ks. Tooby ja Cosmides] mukaan kognitioon vaikuttavat sekä biologia että kulttuuri, ”either through evolved skills fulfilling their function
with the help of cultural skills that they contribute to shape, or through cultural skills
recruiting evolved skills and adjusting to them”.
(7) Artikkelissa Epistemic vigilance (201065 ) Sperber työtovereineen määritteli episteemisen valppauden. Se on tärkeää kulttuuriselle lajille, jolla suurin osa kollektiivisesta tiedosta ei ole — eikä
voi olla — omatoimisesti hankittua tai verifioitua [ks. Kropotkin; Schumpeter ja Hayek].
59 Journal
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Uskontotiede (engl. study of religions) tutkii uskontoa mm. psykologian, sosiologian ja aatehistorian avulla. Perinteiset uskontoa koskevat teoriat ovat (1) intellektuaalisia maailman selitysteorioita [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin], (2) funktionaalisia yhteisöllis-solidaarisia teorioita, joissa
jako profaaniin ja pyhään on tärkeää [ks. Durkheim; Lévi-Strauss] tai (3) toiveajatteluteorioita,
joissa uskonto lieventää ihmisten ahdistusta [ks. Aiskhylos, Sofokles ja Euripides; Marx; Freud].
Sosiologiassa on korostettu myös vallan merkitystä [ks. Marx; Boas ja Landtman; Dawkins]. Vaikka teologian [ks. Zenon ja Khrysippos; Augustinus; Beda; Tuomas] asema yliopistojen ohjelmissa
on ongelmallinen keskiaikainen jäänne, uskontotiede on, tai ainakin voi olla, nimensä mukaisesti
tiedettä [ateismista, ks. Holyoake; Hirsi Ali].
• Teologiaan kuuluu mm. käsiteanalyysiä hyödyntävä systemaattinen teologia, johon kuuluvat mm. uskonnonfilosofia ja dogmatiikka. Dogmatiikka edustaa antiikin ja keskiajan
ajattelua operoidessaan mm. essentian ja teleologian kaltaisilla käsitteillä. Teologinen antropologia olettaa, että on olemassa erityinen Jumalasta peräisin oleva ihmisyyden tekijä,
humanum, joka erottaa meidät muusta luonnosta. Fenomenologinen uskonnon tutkimus
ei edes pyri selittämään kohdettaan [ks. Husserl]. Käytönnölliseen teologiaan kuuluu mm.
kirkkososiologia ja uskonnon opetus. Myös mm. eksegetiikka [ks. Augustinus] ja kirkkohistoria [ks. Beda] kuuluvat teologian piiriin.
– Alvin Plantingan (s. 1932; esim. The Nature of Necessity, 1974) kaltaiset uskonnonfilosofit kehittävät yhä ontologisia todistuksia [ks. Abélard; Tuomas; Leibniz; Gödel ja
Tarski].
Boyerin varhaisiin töihin kuului artikkelissa Causal thinking and its anthropological misrepresentation (199166 ) esitetty kritiikki humanistisen antropologian determinististä kielifilosofiaa [ks.
Boas ja Landtman; Jackendoff ja Pinker] vastaan. Hän keskittyi pian kuitenkin uskonnon tutkimukseen. Robin W. G. Horton (1932-2019) oli kehittänyt intellektuaalisia uskontoteorioita korostamalla tiedostamattomia ajattelun prosesseja (esim. A definition of religion, and its uses,
196067 ). Juuri tähän Boyerinkin työ perustuu; teoksia mm. The Naturalness of Religious Ideas
(1994) ja Ja ihminen loi jumalat (Religion Explained, 2001).
• Esim. värinäön [ks. Cavalli-Sforza] ja taiteiden universaalisuudesta [ks. Dutton ja Boyd] on
keskusteltu kieleen pohjautuen.
• Vastaavanlaista uskontojen tutkimusta ovat tehneet E. Thomas Lawson (s. 1931) ja Robert
N. McCauley (s. 1952) teoksessa Rethinking Religion (1990) ja mm. Stewart E. Guthrie (s.
1941, Faces in the Clouds, 1993) ja Scott Atran (s. 1952, In Gods We Trust, 2002).
Uskonto ei välttämättä ole biologinen adaptaatio, vaan alttius uskonnollisuudelle voi olla satunnainen sivutuote [spandrilli, ks. Gould]. Toisaalta on myös adaptiivisia uskontoteorioita (ks. alla).
Laajemmin uskonnot ovat biososiaalisia ilmiöitä, so. niiden evoluutio heijastaa myös yhteiskunnallista kehitystä. Boyer työtovereineen on liittänyt akseliajan [ks. Laozi ja Gautama] muutokseen yhteiskunnan vaurastumisen [vrt. Sanderson]. Tätä teoriaa käsittelee esim. Baumardin ym.
artikkeli Increased affluence explains the emergence of ascetic wisdoms and moralizing religions
(201568 ).
• Sivutuoteteoriassa uskonto voi olla adaptiivista olematta adaptaatio.
Taipumuksesta nähdä maailman tapahtumia intentionaalisten toimijoiden tuotteina on ollut hyötyä evoluution aikana [ks. Hume; Leslie ja Baron-Cohen]. Jumala on voitu ymmärtää naturalistisen moraaliteorian tuotteena [ks. Hume; Smith; Krebs ja Greene]. Ihmisen taipumus hierarkkisiin järjestelmiin vaikuttaa myös [ks. Milgram; Fiske ja Harris]. Lisäksi evoluutiopsykologisesti
selittyvä inhomme [ks. Krebs ja Greene] mätäneviä ruumiita (’esineitä’) kohtaan on ongelmallinen rakkaiden eläessä vielä virtuaalisesti muistissa. Tällöin aivojen tekemä ero fysikaaliseen ja
biologiseen maailmaan on omiaan tukemaan dualistisia ajatuksia [ks. Descartes; Drake].
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Boyer tukee myös Lee A. Kirkpatrickin (s. 1958) ehdotusta Bowlbyn kiintymysteorian [ks. Hamilton ja Williams] merkityksestä: jumalat lieventävät ahdistusta tarjoamalla korvaavia kiintymyksen kohteita (Attachment, Evolution, and the Psychology of Religion, 2004). Aaron C. Kayn
kompensoivan kontrollin (engl. compensatory control) teoria (CCT) on vain hieman erilainen:
se täydentää jollain tavoin pettävää ihmisen autonomiaa [itseohjautuvuusteoriasta, ks. Becker;
Giddens]. Käsite ’ontologinen turvallisuus’ sopinee molempiin.
• Aluksi Kay et al. määritteli Jumalan ja maallisen hallinnon (God and the government: testing a compensatory control mechanism for the support of external systems (200869 ). Pian
teoriaan lisättiin mielen taipumus etsiä datasta rakenteita [ks. Hume; Bjerknes ja Richardson], mikä tuottaa mm. taikauskoa ja salaliittoteorioita (Compensatory control achieving
order through the mind, our institutions, and the heavens, 200970 ).
– Hallinnon tuki voi kohdistua legitiimiin hallintoon tai perinteiseen ’vahvaan mieheen’.
CCT:llä on yhteys populismiin [ks. Habermas].
– QAnon on esimerkki modernista salaliittoteoriasta [ks. Holyoake]. Vertailun vuoksi
huono uutinen syövästä voi olla helpotus pitkän epävarmuuden jälkeen.
Vastavasti Slingerland kritisoi — teoksessa Mind and Body in Early China (2019) — käsitystä kiinalaisen kulttuurin ’holismista’, jossa esim. mielen/hengen ja ruumiin välille ei tehdä eroa
[ks. Foucault ja Derrida; Leslie ja Baron-Cohen]. Tässä hän hyödyntää digitaalisen humanismin
[ks. Daniel Bell] menetelmiä, mm. kaukoluentaa (engl. distant reading). Slingerland on yleisemmin korostanut luonnontieteiden merkitystä humanismille (What Science Offers the Humanities,
2008). Vastaavasti humanismi voi tukea esim. kognitiivisen psykologian tutkimusta [konsilienssista, ks. Boyd ja Richerson].
• Paul R. Goldin on osoittanut, että luomismyyttien osaltakaan Kiina ei eroa muista kulttuureista (The myth that China has no creation myth, 200871 ).
• Slingerland puolustaa myös alkoholia [ks. Renfrew ja Knight].
Boyer esittää, että intuitionvastaisuus auttaa uskomuksia jäämään muistiin. Vaikka tällä on yritetty korvata yliluonnollisen käsitettä, Pyysiäinen palauttaa sen tutkimukseen teoksessa Supernatural Agents (2009). Tämä on merkittävää, koska uskonto on pyritty määrittelemään hyvinkin
abstraktisti [ks. Durkheim; Lévi-Strauss]. Justin Barrett [ks. Leslie ja Baron-Cohen] määritteli
teologisen korrektiuden artikkelissa Theological correctness: Cognitive constraint and the study of
religion (199972 ). Teologisesti oikea tapa ajatella tunnustetaan mutta se ei vaikuta toimintaan;
intuitionvastaiset uskomukset jäävät pinnallisiksi. Puhutaan myös eletystä (engl. lived) uskonnosta.
• Keskiajalla oli tehty jakoa ’ilmoitetun’ ja ’luonnollisen’ teologian välille [ks. Tuomas]. Nykyään paradigmaattisella perinteenvälityksellä tarkoitetaan auktoriteettien hallitsemaa (ilmoitettua) teologiaa. Sen rinnalla vaikuttaa helpommin opittava narratiivinen (luonnollinen) perinne, jota voidaan tutkia psykologian avulla [ks. James; Piaget].
• D. Jason Slone käsittelee aihetta teoksessa Theological incorrectness (2004) alaotsikolla
Why Religious People Believe What They Shouldn’t.
Adaptiivista uskontoteoriaa [ks. myös Sanderson] on kehittänyt mm. Richard Sosis (Why aren’t
we all Hutterites? Costly signalling theory and religious behavior, 200373 ). Jos uskonnollisuus
esim. edesauttaa ihmisen terveyttä, sillä saattaa olla myös adaptiivinen komponentti. Sosiaalisuus, jolla on terveysvaikutuksia [ks. Nesse], on kuitenkin paljon laajempi käsite kuin uskonnollisuus. Ja koska ateistit ja uskovaiset eivät eroa toisistaa moraaliltaan [ks. Krebs ja Greene],
tämäkään ei voi olla adaptaation taustalla.
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• Rituaalit liittyvät usein täysin maallisiin ilmiöihin [ks. Foucault ja Derrida]. Esim. Marc
Auge (s. 1935) pitää urheilukilpailuja rituaaleina, ja Richard Schechner (s. 1934) yhdisti
rituaalit ja teatterin (esim. The Future of Ritual, 1993).
• Koska uskonnollisuus korreloi konservatiivisuuden [ks. Burke] ja autoritaarisuuden [ks.
Marcuse] kanssa74 , sen periytyvyys lienee seurausta näiden piirteiden periytyvyydestä [ks.
Symons ja Buss].
Kulttuurievoluution puolella Morin kehitti kommunikatiivista [ks. Austin ja Grice; Maynard
Smith] teoriaa teoksessa How Traditions Live And Die (2016). Kulttuuria välittävä kommunikaatio on ostensiivista, so. tarkoituksellista (engl. voluntary) ja avointa (overt) [vrt. Wittgenstein]. Kyky tähän on ainoa tarvittava biologinen adaptaatio [ks. James; Tooby ja Cosmides];
esim. kulttuurin kasautuvuus on sen oma, kulttuurisesti kehittynyt, ominaisuus. Kyse ei ole imitaatiosta eikä — vaikka kommunikatiivinen intentio tuodaan julki — (pääsääntöisesti) opettamisesta. Traditiot syntyvät jos ne ovat tarpeeksi kiinnostavia monistuakseen [ks. Piaget] tai jos
niitä tukee ulkoiset tekijät, kuten esim. juuri institutionalisoitu opetus. Tästä löytyy yhteys myös
luovuuteen [ks. Minsky ja Pearl; Tooby ja Cosmides; Dunbar ja Miller]. Instituutiot voivat myös
luoda em. ideoiden markkinoita, jotka liittyvät esim. tieteeseen [ks. Galileo; Merton] ja talouteen
[ks. Schumpeter ja Hayek; Landes]. Ulkoiset tekijät — instituutioden lisäksi mm. väestötiede [ks.
Comte; Elton] ja muistamista helpottavat teknologiat — muuttuvat historian aikana. Kulttuuri
muuttuu kun yksittäiset traditiot eivät välity tarkasti, vaan valikoivasti ja muunneltuina.
• Nicolas Claidière kehitti matemaattista mallia (engl. evolutionary causal matrices, ECM)
väitöskirjassaan Darwinian theories of cultural evolution: models and mechanisms (2009).
• Morin kritisoi koevoluutioteorioita ja niihin liittyvää ryhmävalintaa, eli esim. puolustaa
heikkoa [ks. Trivers] vastavuoroisuutta vahvan sijaan. Meemiteoriatkaan eivät saa suosiota, sillä vaikka Morinin ’ääritraditioilla’ (engl. extreme tradition) on meemimäisiä ominaisuuksia, kyse on eri asiasta. Toisaalta Morinin kulttuurin kasautuvuus –teoria osoittaa
kulttuurilla olevan itsenäistä roolia, ja myös diffuusioketjuja ruokkiva ’julkisuuden piiri’
(engl. human public domain) voitaisiin tulkita memeettisesti.
Opetuksen filosofiassa [ks. Posner] Harvey Siegel (s. 1952) on teoksesta Educating Reason (1988)
alkaen esittänyt, että tieto suojelee ihmisiä manipulatiivisilta uskomusjärjestelmiltä [ks. myös
Torvalds]. Sperberin ryhmän ajattelussa uudeksi tiedoksi hyväksyttävän informaation kriteerejä
ovat uskottavuus ja relevanttius [ekologisesta rationaalisuudesta, ks. Tooby ja Cosmides]. Uskottavuutta arvioidaan sekä tiedon sisällön että lähteen perusteella. Sisältöön kuuluvat tiedon
yhteensopivuus vastaanottajan aikaisemman tiedon kanssa [ks. Carnap] ja tiedolle tarjotut argumentit. Lähteiden osalta arvioidaan välitetyn tiedon alkuperää (provenienssia) sekä välittäjän
tunnollisuutta (kykyä muodostaa tosia uskomuksia) ja motiiveja (halua episteemiseen yhteistyöhön). Teoksessa Not Born Yesterday (2020) Mercier korostaa tämän episteemisen valppauden
avoimuutta. Tieto on arvokasta, ja epäilyn lisäksi tärkeää on luottamus jota signaloijan maine
ja vuorovaikutuksessa opittu sitoutumisaste tukevat [ks. Trivers; Kahneman ja Thaler]. Tässä
rankaisemisella [ks. Boyd ja Richerson] on korkeintaan pelotevaikutus. Episteemistä valppautta kannattaa myös löysentää, ainakin ehdollisesti, kun uusi informaatio kertoo potentiaalisesta
uhasta. Palovaroitinperiaatteen [ks. Nesse] mukaan relevanttius menee joskus totuuden edelle.
Tämä liittyy mm. huhuihin [ks. Maslow]. Joskus seuraukset ovat onnettomia [geenimuunnelluista
kasveista, ks. Berg ja Gurdon].
• Siegel puolustaa kriittistä ajattelua ja perinteistä realismia ja rationaalisuutta myös teoksissa Rationality Redeemed? (1997) ja Education’s Epistemology (2017).
• Gloria Origgi (s. 1967): ”From the ’information age’, we are moving towards the ’reputation age’, in which information will have value only if it is already filtered, evaluated and
commented upon by others”.
• Tässä tietoon lasketaan myös toisten tunneviestintä. Tunteiden ’tarttuminen’ [ks. Spencer
ja Galton; Wundt] on epätodennäköistä [ks. Trivers].
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• Pelotevaikutus vaatii onnistuneen kommunikaation, joten sillä ei voi selittää kommunikaatiota.
Korkea väestötiheys tukee innovaatioiden syntyä [ks. Marshall; Durkheim; Milgram; Renfrew ja
Knight] ja tieteellinen työ on leimallisesti kollektiivista [ks. Peirce]. Teoksessa The Enigma of
Reason (2017) Sperber ja Mercier liittävät järjen (engl. reason) evoluutioon oman toiminnan
oikeuttamisen ja toisten vakuuttelun [ks. Sellars]. Tällaisella järjellä luodaan mm. luottamuksen ilmapiiriä; kyse on siis sosiaalisen älykkyyden [ks. Smith; Drake; Trivers; Leslie ja BaronCohen; Dunbar ja Miller] luomisesta. Sivutuotteena uuden tiedon luonti ja hyvien päätösten
teko onnistuvat parhaiten vuorovaikutteisella (engl. interactionist) rationaalisella päättelyllä [ks.
Sokrates; Platon; Aristoteles; Russell; Hintikka; Jackendoff ja Pinker]. Näin ryhmissäkään tehtävän päätöksenteon [ks. Lewin ja Heider] ei tarvitse olla huonoa [vrt. Milgram]. Andy Normanin
IAM (intention alignment model) korostaa yhteistyön tavoittelun merkitystä (Why we reason:
intention-alignment and the genesis of human rationality, 201675 ).
• Teorian iskulauseen mukaan ”reason draws intuitive inferences about reason”, missä edellinen ’reason’ tarkoittaa rationaalista päättelyä ja jälkimmäinen perusteluja, so. oikeutusta.
Ajattelun Systeemi 1 ja 2 –jako [ks. Kahneman ja Thaler] hylätään: kun intuitiot perustuvat aitoihin kognitiivisiin kykyihin, niihin nojaava ’päättelymoduuli’ ei toimi perinteisellä
logiikalla, mutta ei myöskään ole pelkkä retorinen mekanismi [ks. myös Kandel ja Tulving].
• Vaikka voisi ajatella, että älykkyys mahdollisti teknologian ja tämä johti väestön kasvuun,
todellisuus on ymmärretty monimutkaisemaksi jo pitkään. Esim. kollektiiviseen älykkyyteen kuuluvat älykkyyttä luovat ja ’varastoivat’ esineet ja instituutiot [ks. Mandeville;
Malthus ja Ricardo; Daniel Bell; Boyd ja Richerson; Dennett ja Millikan].
• Ekologinen rationaalisuus [ks. Simon ja Arrow; Tooby ja Cosmides] on toinen tapa puolustaa ihmisjärkeä perinteistä logiikkaa hyödyntämättä. Myös ymmärryksen taustalla on
nähty kompetenssi, joka ei toimiakseen vaadi ymmärrystä [ks. Dennett ja Millikan].
• Myös teorioita luovuudesta on laajennettu [ks. Lewin ja Heider; Posner], vaikka myös psykologinen tutkimus jatkuu [ks. Maslow; Symons ja Buss]. Sperberin tutkima ajattelu liittyy
älykkyyteen [ks. Piaget; Drake; Gould] hyvin laajasti ymmärrettynä.
Vuorovaikutteinen rationalismi auttaa vastustamaan vääränlaisten reflektiivisten uskomusten
(ks. yllä), motivoidun päättelyn [ks. Protagoras; Trivers] ja vahvistusharhan [ks. Zenon ja Khrysippos; Carnap] tuottamaa irrationaalisuutta [ks. Jackendoff ja Pinker]. Kausaaliset syyt ovat
vakuuttavampia kuin esim. identiteettipolitiikka [ks. Foucault ja Derrida], jolla on huolestuttavia
poliittisia vaikutuksia [ks. Krebs ja Greene]. Boyer kysyy, missä määrin uusi sosiaalinen media
[ks. Torvalds] tulee vaikeuttamaan tilannetta (Minds Make Societies, 2018).
• Ziva Kunda (1955-2004) tutki motivoitua päättelyä (The case for motivated reasoning,
199076 ).
• Dan M. Kahan käyttää vahvistusharhasta termiä ’ekspressiivinen rationaalisuus’ korostaakseen (viallisen) päättelyn alisteisuutta ryhmäidentiteetille. Oudoilla uskomuksilla voidaan
signaloida sitoutumista.

11.9

Lawrence H. Keeley 1948 - 2017

Arkeologi, joka osoitti ihmisen esihistorian olleen sotaisen. Keeleyn teoksen War Before Civilization (1996) alaotsikko The Myth of the Peaceful Savage viittaa romantiikan ajalta juontuneisiin
ajatuksiin [ks. Rousseau], jotka arkeologia ja antropologia olivat — päinvastaisista todisteista
huolimatta [ks. Spencer ja Galton] — hyväksyneet [ks. Boas ja Landtman]. Myös kansainvälisten
suhteiden tutkimuksen [ks. Fisher ja Keynes; Schelling ja Lewis] oli muututtava. Azar Gat (s.
1959) on tärkeimpiä Keeleyn työtä jatkaneita tutkijoita (War in Human Civilization, 2006).
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• Kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa esim. John J. Mearsheimer (s. 1947) ja Randall
L. Schweller keskittyivät yhä valtioiden vallantavoitteluun kysymättä miksi näin tapahtuu.
Vaikka Bradley A. Thayer on tuonut biologiaa varovasti mukaan, Gat on alan todellinen
pioneeri.
Simpanssien ’sissitoimintaa’ voidaan kutsua sodaksi [ks. Goodall ja de Waal]. Leikki [ks. Piaget] ja urheilu [ks. Elias] voivat osaltaan valmistaa ihmistä — ja nimenomaan miestä — metsästämään ja sotimiseen [ks. Trivers; Leslie ja Baron-Cohen]. Vaikka ihminen on simpansseihin
verrattuna vähentänyt reaktiivista aggressiota tehokkaasti, proaktiivinen aggressio näkyy rangaistuksissa ja sodissa. Kuolemanrangaistusten [ks. Darwin; Durkheim] yleisyyttä korosti mm.
Keith F. Otterbein (1936–2015; The Ultimate Coersive Sanction, 1986).
• Rikollisuudessa reaktiivinen väkivalta on yhä tärkeä tekijä [ks. Daly ja Wilson], vaikka sosiologiset tekijät ovat vähentäneet sitäkin [ks. Jackendoff ja Pinker]. Reaktiivista väkivaltaa
ei voi sodissakaan unohtaa, koska hyökkäyksen kohteet voivat panna hanttiin.
Vaikka määritelmällisesti vain ryhmät sotivat, ihmisellä ryhmät eivät syntyneet sotiakseen [ks.
Lévi-Strauss; Goodall ja de Waal]. Etniset ryhmät [ks. Tacitus, Blumenbach] ja (myöhemmin)
kansakunnat laajensivat yhteistyötä [ks. Hume] luomalla, määrällisesti ja/tai laadullisesti, jotain
sellaista jota pienemmät ryhmät eivät pystyneet [esim. kansainvälisestä kaupasta, ks. Malthus
ja Ricardo]. Tätä korosti myös resursseja painottava (ja erittäin huonosti nimetty) realistinen
(ryhmien) konfliktiteoria [RCT, ks. Lewin Heider]. Sen sijaan nurkkakuntaisen altruismin teoria
olettaa ryhmän sisäisen yhteistyön vaativan ryhmien välistä antagonista, jopa väkivaltaista, vastakkainasettelua [ks. Milgram; Boyd ja Richerson]. Kuitenkin esim. suomalainen voi aivan hyvin
olla myös eurooppalainen [ks. Smith].
• Ryhmien sisällä sosiaalista dominanssia on mallinnettu resurssienhallintateorialla (engl.
resource control theory) joka lyhenee myös RCT:ksi [ks. Fiske ja Harris]. Samaa nimeä
voisi käyttää ryhmien välillä.
• Talous ja nationalismi luovat yhteistyötä, ja vasta talousnationalismi (trumpismi ym.) rajoittaa sitä [ks. Machiavelli].
Vastaavasti vaikka valtiot voivat sotia, yleisimmät sodat ovat imperiumien laajenemissotia ja
sisällissotia [ks. North]. Tuttujen ja kaikkien maailman ihmisten välillä vaikuttavat kehät [ks.
Zenon ja Khrysippos; Hume; Dunbar ja Miller] muuttuvat, vaikkakin hitaasti; esim. länsimaissa
heimot eivät ole enää relevantti yksikkö. Vaikka sama kohtalo odottanee valtioita, vielä nyt
”[k]ansallisvaltio on monella tapaa tehokkain organisaatio mitä maailma on nähnyt”77 .
• Dispersio aurinkokuntaan voisi ainakin pitkällä aikavälillä vaikuttaa ryhmäjakoon [ks. Alvarez]. Ihmiskunnan eksplisiittisesti ilmaistua yhtenäisyyttä tukisi parhaiten todisteet maapallon ulkopuolisesta älyllisestä elämästä [ks. Drake].
’Jalon villin’ myytin purkamisen aloitti Napoleon Chagnon (s. 1938) teoksella Yanomamo: The
Fierce People (1968). Luonnonkansojen vihanpito voi pienissä ihmisyhteisöissä vaatia jopa joka
kolmannen miehen hengen. Myös joukkomurhat ovat mahdollisia, vaikkakaan eivät tyypillisiä.
Keeleyn tutkimukset esihistoriasta tuotti samat tulokset. Myös historiallisesti sodat ja niiden
kokonaisväestöön suhteutetut uhrimäärät vähenevät; esim. John Keegan (1934-2012) käsitteli
asiaa teoksessa A History of Warfare (1993). Havainto pätee myös sisällissotiin ja kansanmurhiin
(joukkotuhontaan), terrorismiin ja väkivaltaan yleensä [ks. Daly ja Wilson; Jackendoff ja Pinker].
Tämä ei tarkoita, että sodista, tai edes sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, olisi päästy
täysin eroon [edes Euroopassa, ks. Huntington ja Fukuyama].
• Dreger [ks. Foucault ja Derrida] tutki tapaa jolla Chagnonin työ yritettiin valheellisesti
mitätöidä (Darkness’s descent on the American Anthropological Association, 201178 ); ks.
myös Dreger (2015).
77 Korkman
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• Manfred O. Korfmann (1942-2005) käsitteli linkoa [heittämisestä, ks. Leakeyt] artikkelissa
The sling as a weapon (197379 ).
• 1900-luvun maailmansodista [ks. Fisher ja Keynes] huolimatta sodat eivät yleistyneet [ks.
Bjerknes ja Richardson].
Chagnonin mukaan primitiivisissä sodissa ei ollut kyse riistamaiden valtauksesta tai muusta
’rationaalisesta’ toiminnasta [ks. Clausewitz], vaan esim. koston kierteestä ja naisten kaappauksesta. Keeleyn mukaan aluevaltaukset ovat kuitenkin merkittävässä osassa myös primitiivisessä
sodassa, ja naisten kaappauksissakin on osaksi kyse taloudellisen edun tavoittelusta. Toisaalta
— kuten Gat korostaa — myös taloudelliset näkökohdat perustuivat biologiaan, koska miehet
käyttivät varallisuuden vaimo(je)nsa ja lastensa eduksi; selityksillä on eri tasoja [ks. Lorenz ja
Tinbergen]. Yleisesti sota on ollut resursseihin liittyvää rationaalista toimintaa [ks. Clausewitz].
• Ansioituneet soturit eivät ehkä olleet tyypillisintä johtajamateriaalia, mutta heidän asemansa naisten suosikkeina oli todellinen.
• Gatille evolutiivinen selitys pitää sisällään nk. kulttuurimaterialistisen perspektiivin [ks.
Cavalli-Sforza; Sanderson].
• Artikkelissa War and energy (200480 ) Vaclav Smil [ks. Landes] kiistää että sotien syynä
olisi koskaan ollut öljy. Asiaa käsitellään lyhyesti myös teoksessa Energy and Civilization
(2017).
Teoksessa Triangulating Peace (2001) Bruce M. Russett (s. 1935) ja John R. Oneal osoittavat (1)
demokratian [ks. Solon; Burke; Mill; North], (2) kansainvälisen kaupan [ks. Montesquieu; Smith;
Kant; Mill; Trivers; Bhagwati] ja (3) valtioiden välisten organisaatioiden vähentävän valtioiden
välisiä sotia [ks. Wright, Fisher ja Haldane]. Vaikka sota ja kauppa ovat toisensa poissulkevina
’saman kolikon eri puolia’, pienten yhteisöjen välillä kolikkoa heitetään usein, ja voittava puoli
hyötyi usein sodista samalla tavalla kuin kaupasta. Gatin modernisaatioteorian mukaan rauhasta tuli kuitenkin sotaa tuottavampaa teollisen vallankumouksen myötä, ja juuri tämä vähensi
sotia [ks. Comte]. Sen sijaan diktaattoreilla voi olla henkilökohtaisia, taloudellisia tai ideologisia,
intressejä sotimiseen, vaikka valtiontaloudelliset vaikutukset ovat negatiivisia.
• Valtioiden väliset organisaatiot vaativat vahvaa valtiota [ks. Huntington ja Fukuyama].
• Pienissä ryhmissä yksikin vihamielisen ryhmän uhriksi joutunut ihminen on suhteellisesti
suuri menetys jota ei voida hyväksyä, ja kourallinen sotureita riittää muodostamaan iskuryhmän joka eskaloi konfliktia. Ryhmäkoon kasvaessa on helpompi olla provosoitumatta
ja vaikuttavien kostoiskujen organisointi on työläämpää. Lisäksi demokratioissa päättäjät
ovat vastuussa valitsijoilleen, ja sisäisetkin konfliktit on totuttu ratkaisemaan rauhanomaisesti.
Gat korostaa etnisyyden [ks. Westermarck; Becker] merkitystä valtioiden synnyssä (Nations: The
Long History and Deep Roots of Political Ethnicity and Nationalism, 2012). Ennen häntä asiasta puhui mm. Anthony D. Smith (1936-2016) teoksessa The Ethnic Origins of Nations (1986).
Kansallisvaltiot eivät olleet moderni ilmiö [ks. Hammurabi; Aristoteles; Beda; Magna Carta; Gutenberg], mutta jäivät usein imperiumien tms. jalkoihin [ks. Tacitus; Machiavelli]. 1800-luvulta
lähtien demokratia antoi etnisyydelle myös tilaa politisoitua aikaisempaa selvemmin [ks. Rochau
ja Renan]. Gatin mukaan etninen ryhmä (engl. ethnos) ei ehkä itse korosta omaa [todellista; ks.
Lewin ja Heider] yhtenäisyyttään ennen ’toiseuden’ kohtaamista. Tällöin syntyy kansa (people),
jolla on yhteinen identiteetti, historia ja kohtalo [ks. Habermas]. Kansa muuntuu kansakunnaksi (nation) saavuttaessaan suvereniteetin joko omassa kansallisvaltiossa tai poliittisena osana
multietnistä valtiota tai imperiumia. Mikään tässä kehityksessä ei itsessään implikoi sotaa.
• Gatin mukaan jako vanhaan ja (mahdollisesti) luonnolliseen etnisyyteen ja uuteen ja keinotekoiseen nationalismiin [ks. Fisher ja Keynes] on haitallinen dikotomia, kuten valistusajattelukin ymmärsi [ks. Hume]. Vaikka moderni nationalismi syntyi vasta 1800-luvulla,
itse nationalismi on vanhempi ilmiö.
79 Scientific

80 teoksessa

American, 229, 34-42, 1973
Cutler J. Cleveland (toim.), Encyclopedia of Energy, 2004
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• Etnisellä diversiteetillä voi olla vaikutusta valtion sisällä [ks. Landes].
Varsinaista aseellista sodankäyntiä täydentää vihamielinen vaikuttaminen jota kutsutaan hybridivaikuttamiseksi tai laaja-alaiseksi vaikuttamiseksi. Siihen liittyvä informaatiosodankäynti
(engl. information warfare) on esim. (1) psykologista vaikuttamista, so. propagandaa ja disinformaatiota [ks. Weber], trollausta tai esim. voimannäyttöä, (2) elektronisia kyberoperaatioita,
jotka kohdistuvat hallintoon ja esim. huoltovarmuuteen [ks. Fisher ja Keynes] ja (3) taloudellista,
kuten esim. perinteinen teollisuusvakoilu.
• Hybridivaikuttamisesta puhutaan koska monien ilmiöiden (esim. siirtolaisuuden) välineellistämisessä vihamieliseen toimintaan ei ole kyse informaatiosodankäynnistä.
• Disinformaation levittämisessä hyödynnetään refleksiivistä kontrollia [hyödyllisistä idiooteista, ks. Daniel Bell]. Venäjä on trollitehtaineen merkittävin disinformaation tuottaja ja
siten mm. EU:n tarkkailun alla81 .
– Jed Willard on esittänyt, että propagandan vastaisen faktantarkastuksen rinnalla vahva oma tarina voi olla merkittävämpi apu Suomen kaltaiselle maalle. Vahvistusharhasta [ks. Carnap] on jotain hyötyäkin [tämä pätee tieteeseenkin, ks. Merton].
• Kyberhyökkäykseen vastataan kyberpuolustuksella, mutta siihen varaudutaan kyberturvallisuudella. Edellinen on enemmän Naton alaista toimintaa, jälkimmäinen EU:n.
– Maan turvallisuudelle tärkeisiin tietojärjestelmiin kohdistetaan esim. kalastelun (engl.
phishing) kohdennettua muotoa (spearphishing). Sisäänpääsy mahdollistaa tiedonhankinnan lisäksi kybersabotaasin valmistelun.
– Nato on kehittänyt käsitteen CIP (engl. critical infrastructure protection). On myös
CIIP (critical information infrastructure protection).
Yleisemmin sotilaallinen maanpuolustus laajenee kokonaismaanpuolustukseksi ja edelleen kokonaisturvallisuudeksi [ks. Alvarez].

11.10

Antonio Damasio 1944 -

Neurologi [ks. Penfield ja Sperry], joka on tutkinut tunteita [ks. Platon; Aristoteles; Mandeville;
Darwin; James; Westermarck; Loewi; Ekman; Trivers; Tooby ja Cosmides] ja tietoisuutta [ks.
Descartes; James; Dennett ja Millikan]. Muita merkittäviä kognitiivisen neurotieteen [ks. Sellars]
edustajia ovat esim. Michael S. Gazzaniga (s. 1939), Joseph LeDoux (s. 1949) ja Karl J. Friston
(s. 1959).
• Sosiobiologian ja evoluutiopsykologian tavoin Damasio pitää tunteita adaptiivisina.
• Friston kehitti aivojen kuvantamislaitteiden [ks. Posner] tarvitsemia uusia analyysitapoja,
esim. SPM:tä (Statistical parametric maps in functional imaging: a general linear approach,
199582 ). Myöhemmin hän siirtyi teoreettiseen neurotieteeseen (ks. alla).
• Karl Deisserothin kehittämä optogenetiikka on yksi uusista aivotutkimuksen tekniikoista
[vrt. Posner].
Gazzaniga on tutkinut mm. aivopuoliskojen eroja [ks. Broca ja Wernicke]. Hän kuvaa vasenta
aivopuoliskoa kekseliäämmäksi ja tulkitsevammaksi kuin aistihavaintoihin ja motoriikkaan kirjaimellisemmin suhtautuvaa oikeata aivopuoliskoa. Aivopuoliskojen yhteyden ollessa katkaistu
vasen puolisko jopa keksii itse selityksiä jos oman käyttäytymisen todellinen selitys oikeassa puoliskossa ei ole saatavilla. Toisaalta eräät puhekielen ominaisuudet liittyvät vasemman aivopuoliskon sijaan oikeaan puoliskoon; näitä ovat ’laulava nuotti’ ja mm. kyky kielikuvien käyttöön.
Pulvermüller [ks. Jackendoff ja Pinker] käsittelee tätä teoksessa The Neuroscience of Language
(2002).

81 https://euvsdisinfo.eu
82 Human

Brain Mapping, 2, 189-210, 1995
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• Ihmisen älykkyyteen [ks. Drake] vaikuttanee aivopuoliskojen työnjako, jota lajimme kätisyyskin [ks. Charles Bell] heijastaa: muilla eläimillä kätisyys jakaantuu lähes tasan oikean
ja vasemman suhteen eikä periydy. Tehokas työnjako mm. vähentää (suhteellisesti) hitaan
aivokurkiaisen käyttötarvetta.
• Laulaessa vasen aivopuolisko vastaa sanoista ja rytmistä ja oikea melodiasta. Tosin ammattimuusikoilla vasen puolisko ottaa vallan melodiastakin.
Kuten jo Hebb [ks. Turing] oli esittänyt, käsitteet [ks. Locke; Jackendoff ja Pinker; Dennett ja
Millikan] ovat aivoissa hajaantuneet verkostoksi, neuroniyhdistelmiksi; esim. ’omena’ vs. sen väri,
maku, jne. [ks. Kandel ja Tulving]. Kielen ja aivojen suhdetta [ks. Jackendoff ja Pinker] tutkinut
Damasio osoitti aivokuvauksen avulla, että substantiivit ja verbit sijaitsevat aivojen eri alueille:
edelliset lähinnä ohimolohkon, jälkimmäiset otsalohkon seudulla (Noun and verbs are retrieved
with differently distributed neural systems, 199383 ).
• Ohimo- ja otsalohkoja yhdistää kummassakin aivopuoliskossa arcuate fasciculus, joka lienee
tärkeä väylä kielen kannalta.
• Elizabeth Warrington (s. 1931) tutki neurologisten vaurioiden aiheuttamia kategoriakohtaisia semanttisia ongelmia; esim. Category-specific access dysphasia (198384 ).
Sekä LeDoux että Damasio erottavat tunnereaktiot ja niiden mahdollisen tiedostamisen, so. tunnekokemukset. Damasio viittaa edelliseen termillä ’emotion’ ja jälkimmäiseen termillä ’feeling’
(Toward a neurobiology of emotion and feeling: Operational concepts and hypotheses, 199585 ).
Tunnereaktioihin hän liittää homeostaasin [ks. Bernard; Loewi] ja tunnekokemuksiin homeostaasin tiedostamisen [ks. James]. LeDouxin mukaan molemmat termit liitetään tiedostettuihin
tunteisiin (ja suomenkielessä molemmissa esiintyy sana tunne). Tunnereaktioiden sijaan voisi
siis puhua esim. elossapysymisstrategioista, ja tunnekokemusten sijaan yksinkertaisesti tunteista. Yleisin tapa on puhua tunnereaktioista ja -kokemuksista, ja motiivina on mm. eläinetiikka
[ks. Tacitus]. Lisäksi tunnekäsitteet muodostavat ihmisellä sekä reaktioista että kokemuksista
erillisen kategorian.
• Erottelu mahdollistaa yksinkertaisempien tunnereaktioiden evolutiivisen ja fysiologisen tutkimuksen ilman ongelmallisen tietoisuuden liittämistä asiaan [ks. Watson]. Hyttysilläkin
on tunnereaktioita [bakteereista, ks. Pasteur ja Koch]. Toisaalta Damasio keskittyy paljolti
juuri tunnekokemuksiin.
• Lauri Nummenmaan Tunteiden psykologia (2010) johdattaa tunteiden luonnontieteeseen.
Tunnereaktioita käynnistyvien tilanneanalyysien on oltava kognitiivisia, vaikka tapahtuisivatkin alitajuisesti aivokuorta alemmilla tasoilla. Tämän lisäksi kognitiivinen arviointiteoria (engl.
appraisal theory) alkoi korostaa subjektiivisen ja tilannekohtaisen kognitiivisen arvioinnin merkitystä itse tunnekokemuksille [ks. Westermarck; Loewi]. Tämän ei tarvitse tarkoittaa etteikö
myös tunnereaktioilla olisi merkitystä. Tällä kaksijakoisuudella voi olla merkitystä myös moraalille [ks. Krebs ja Greene]. Damasio ja LeDoux ovat ehdottomampia: edellisen mukaan kognitio
ei vaikuta tunnekokemuksiin, jälkimmäisen mielestä tunnereaktiot eivät vaikuta niihin.
• Varhaista kognitiivista arviointiteoriaa kehittivät Magda B. Arnold (1903-2002) ja Richard
S. Lazarus (1922-2002; Psychological stress and the coping process, 1966). 1980-luvulta
alkaen työtä on jatkanut mm. Klaus R. Scherer (s. 1943); esim. The dynamic architecture
of emotion: Evidence for the component process model (200986 ).
• Lisa Feldman Barrett (s. 1963) kehittämä konstruktiivinen teoria selittää kaikki tunnekategoriat ihmisten keksiminä kulttuurisina kategorioina. Evoluutioon nojaavat tutkivat
vastustavat tätä; esim. ’[I]t will surely be the case that our current emotion categories will
be revised, and likely will need to be subdivided. But we argue strongly that this is an
83 Proceedings

of the National Academy of Sciences (USA), 90, 4957–4960, 1993, yhdessä Daniel Tranelin kanssa
106, 859-878, 1983, yhdessä Rosaleen McCarthyn kanssa
85 The Neuroscientist, 1, 19-25, 1995
86 Cognition and Emotion, 23, 1307-1351, 2009
84 Brain,

916

LUKU 11. VUOSITUHANNEN VAIHDE 1990empirical task of scientific discovery, not a process of social construction...’
Ekman].

87

[ks. myös

Teoksessa Descartesin virhe (Descarte’s Error, 1995) Damasio tutki aivovaurioita, jotka tekevät
ihmisistä ’rationaalisia typeryksiä’ tavalla, jota älykkyystestit [ks. Piaget; Gould] eivät mittaa:
potilaat eivät kykene tekemään yksinkertaisiakaan päätöksiä. Tunteilla onkin biologisen evoluution kehittämä rooli mm. (1) sosiaalisessa viestinnässä [ks. Darwin; Ekman; Trivers], (2) aivotoiminnan kohdentamisessa ja (3) päämäärien priorisoinnissa [ks. Symons ja Buss; Tooby ja
Cosmides].
• Ronald de Sousa (s. 1940) oli spekuloinut vastaavilla teorioilla artikkelissa The rationality
of emotions (197988 ) ja samannimisessä teoksessa (1987).
• Aivojen mantelitumake liittyy pelkoon, tyvitumakkeet mielihyvään ja aivosaari inhoon.
Jälkimmäisellä on myös laajempi rooli tunnereaktioiden kehollisten kokemusten tuottamisessa.
• Koska musiikki vaikuttaa myös kehon motoriikan kautta, pelkät aivot eivät tuota samanlaista elämystä kuin kokonainen ihminen. Purkkiin siirretyt aivot eivät näin vastaisi todellisuudessa elänyttä ihmistä. Tietoverkkoon siirretty aivotoiminta olisi periaatteessa mahdollista varustaa simuloiduilla (kehollisilla) tunteilla. [Kehon toisenlaisesta merkityksestä
ajattelulle, ks. Turing.]
Teoksessa Spinozaa etsimässä (Looking for Spinoza, 2003) Damasio mm. määritteli tunteiden
hierarkian (kipu/mielihyvä –akseli pyrkii stabiloitumaan positiiviselle puolelle):
•
•
•
•

fysiologiset tasot: metabolia, refleksit, immuunivasteet
käyttäytymistilat: vältä tai lähesty
motivaatiotilat: nälkä, jano, uteliaisuus, leikki ja seksi (näillä hankitaan resursseja)
mielialat: masentuneisuus, ahdistuneisuus, mania, tyytyväisyys, huoli (nämä ovat pitkäaikaisia taipumuksia kokea tietyntyyppisiä tunteita, ja vaikuttavat enemmän ajatteluun kuin
toimintaan)
• perustunteet: onnellisuus, pelko, inho, suru, viha, yllättyneisyys
• sosiaaliset tunteet: sympatia, nolostuminen, häpeä, syyllisyys, ylpeys, mustasukkaisuus,
kateus, kiitollisuus, ihailu, suuttumus, halveksunta, ujostuminen, jne.
Aivot ohjaavat eläinten homeostaasia. Teoksessa Tapahtumisen tunne (The Feeling of What Happens, 1999) Damasio ehdottaa, että tietoisuus saa alkunsa tästä prosessista. Teoksessa Self Comes
to Mind (2010) hän jatkaa aiheen käsittelyä evoluutioteoriaa [ks. Darwin] hyödyntämällä. Tietoisuus syntyy mieleen minuutta [ks. Dennett ja Millikan] luovan prosessin avustamana. Taustalla
on sisäinen aisti omasta kehosta, esiminuus (engl. protoself), johon liittyy oma tunteensa (primordial feelings). Esiminuus voi laajentua ydinminuudeksi (core self) ja — ainakin ihmisellä —
elämäkerralliseksi minuudeksi (autobiographical self), joita vastaavat ydintietoisuus ja laajennettu tietoisuus [joka perustuu muistiin, ks. Kandel ja Tulving]. Kyse on elämänhallinnan [life regulation, ks. Cajal ja Sherrington] optimoimisesta, yhä monimutkaisempien kehon ja ulkopuolisen
maailman ’karttojen’ interaktiivisesta rakentamisesta mieleen.
• Filosofiassa voidaan erottaa kokemuksellinen tietoisuus ja tietoinen (kielellinen) ajattelu
eli reflektiivinen tietoisuus. Kehollinen minuus liittyy edelliseen, rationaalinen minuus jälkimmäiseen. Puhutaan myös tajuisuudesta (jonka vastakohtia ovat uni, pyörtyminen tai
kooma), jolloin voi olla tietoinen (1) somaattisista ilmiöistä (omasta kehostaan), (2) aistihavainnoista (ulkoisesta maailmasta) ja (3) kognitiostaan (omista ajatuksistaan).
– Myös tarkkaavaisuus [ks. James; Piaget; Posner], joka on aktiivinen prosessi (ks. alla),
kuuluu tietoisuuteen.

87 Adolph

ja Anderson (2018)
18, 41-63, 1979

88 Dialogue,
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• Alitajunta ei hävinnyt evoluution myötä, vaan päinvastoin siitä syntyi plastinen resurssi jota tietoisuus pystyi hyödyntämään [ks. Helmholtz; Wundt; James; Poincaré; Turing;
Maslow; Simon ja Arrow; Trivers; Kandel ja Tulving; Tooby ja Cosmides].
• Thomas Metzinger (s. 1958), joka pitää minuutta [Wittgensteinin tavoin] illuusiona (mm.
The Ego Tunnel, 2009), on kiinnostunut kehostapoistumisen tuntemuksista. Ne syntyvät,
kun aivot eivät kykene käsittelemään omasta kehosta tulevia signaaleja (O. Blanke ja S.
Arzy, The out-of-body experience: Disturbed selfprocessing at the temporo-parietal junction,
200589 ).
– Kehostapoistumisen kokemuksia syntyy mm. unihalvausten [ks. Kandel ja Tulving] ja
kuolemanrajakokemusten yhteydessä. Esim. Jukka Häkkinen on kirjoittanut aiheesta
teoksen Outojen kokemusten psykologia (2018).
• Teoksessa Interpersonal World of the Infant (2000) Daniel Stern (1934-2012) piti vauva- ja
taaperoikää minuuden rakentamisen aikana: (1) minuuden pohjustus, n. 0-3 kk., (2) ydinminän kehitys vauvan aktivoituessa (jokeltelu, ryömiminen,...), n. 3-9 kk., (3) subjektiivisen
minuuden kehitys (leikkiminen, osoittaminen,...), n. 9-12 kk., ja (4) verbaalisen minuuden
kehitys, n. 1-2 v. Kaikki tämä pohjustaa mielen teoriaa [ks. Leslie ja Baron-Cohen].
Tietoisuuden kehittyessä hengissä pysymisen lisäksi myös hyvinvoinnilla alkoi olla merkitystä.
Teoksessa The Strange Order of Things (2018) Damasio korostaa että homeostaasi ei vain säilytä
toimivaa metaboliaa, vaan myös optimoi sitä ja astuu tarvittaessa myös kehon ulkopuolelle,
kulttuurin kehitystä motivoiden. Ajatus tunnettiin jo makrososiologian evoluution tutkimuksessa
[ks. Spencer ja Galton; Lévi-Strauss; Cavalli-Sforza; Sanderson].
Friston on kehittänyt bayesilaisten [ks. Bernoulli ja Bayes; Laplace] aivojen teoriaa [ks. Minsky ja Pearl]. Ympäristön havainnointi [ks. Helmholtz; Sellars] vaatii tarkkaavaisuuden ylittävää
ennustavaa aktiviteettia. Ylhäältä-alas –ennustetta seuraa alhaalta-ylös välitetty ennusteen ja
syötteen ero jolla ennustetta korjataan. Kaikki tämä tapahtuu hierarkkisesti usealla eri tasolla. Lisäksi kullakin tasolla testataan useita keskenään kilpailevia ennusteita. Samalla kun mallin
tarkkuutta maksimoidaan, sen monimutkaisuutta minimoidaan. Bayesilaisessa prosessissa sisään
tulevaa mallin virhesignaalia painotetaan eri tavalla riippuen sille annetusta luotettavuudesta;
juuri tähän tarkkaavaisuus liittyy. Jakob Hohwyn (The Predictive Mind, 2013) mukaan ajattelu ei myöskään tee jyrkkää eroa aistihavainnon (engl. percept) ja käsitteen (concept) välille,
vaan kyse on spatiotemporaalisesta skaalasta: edelliset ovat yksityiskohtaisia malleja lyhyellä ja
jälkimmäiset karkeita malleja pitkällä ennustehorisontilla [ks. Jackendoff ja Pinker; Dennett ja
Millikan]. Väliin jää tilaa ’sekamuodoille’.
• Korjausta vaativat ennusteet perustuvat aluksi ’ydinkognitioon’ ja sen jälkeen kaikkeen
mitä organismi oppii elämänsä aikana [ks. Jackendoff ja Pinker]. Elämän aikana opitut
oletuspriorit heijastavat lajikohtaisia tarpeita ja kykyjä [ks. Lorenz ja Tinbergen]. Osa
niistä — hyperpriorit — saavat taustatiedon aseman, ja osalle niistä voi kehittyä vähäistä
mutta tärkeää geneettistä tukea [ks. Tooby ja Cosmides].
– Geneettiset valmiudet kehittyvät tukemaan hyperpriorien syntyä kanavoimalla —
Baldwinin vaikutuksen avulla — oppimista, ei korvaamalla sitä. Tämä selittää miksi
geenien merkitys evoluutiopsykologiassa on vähäisempää kuin kriitikot luulevat.
– Lisa Feigenson on tutkinut vauvojen oppimista; mm. Aimee E. Stahlin kanssa kirjoitettu Observing the unexpected enhances infants’ learning and exploration (201590 ).
• Daniel Wolpert (s. 1963) on hyödyntänyt bayesilaista teoriaa sensorimotoriikan tutkimuksessa. Teoria on liitetty myös oppimiseen [ks. Kandel ja Tulving].
• Andy Clarkin (s. 1957) mukaan myös analyyttisyyden ja tunteiden/tottumusten väliin jää
laaja skaala välimuotoja (Surfing Uncertainty, 2016).
Ennustava prosessointi ei ole behavioristista [ks. Watson] samalla tavalla kuin eräät kehollisuutta
korostavat teoriat [ks. Simon ja Arrow; Gibson ja MacArthur] ja perinteinen konnektionismi [ks.

89 Neuroscientist,
90 Science,

11, 16-24, 2005
348 (6230), 91-94, 2015
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Minsky ja Pearl]: ylöspäin mentäessä (alaspäin suunnatut) ennusteet monimutkaistuvat ja muodostavat representaatioita. Toisaalta nämä representaatiot eivät ole havannoijan ja ulkomaailman
välissä, vaan luovat havannoijan [ks. Aristoteles]. Tehokas tapa maksimoida tarkkuutta (minimoida ennustevirhettä) on kausaalinen interventio [ks. Minsky ja Pearl]. Tässä bayesilainen teoria tarvinnee tuekseen Pearlin peräänkuuluttamaa kausaalilogiikkaa, ja olion maailmanmallissa
tulee olla tietoa myös omasta itsestä. Friston on työtovereidensa kanssa kehittänyt bayesilaista
dynaamisen kausaalisuuden mallia (Dynamic causal modelling, 200391 ).
• Koska bayesilaisten aivojen vaatima minuus ei vaadi saman tason tietoisuutta kuin ihmisellä on, jälkimmäisen selitys vaatinee jotain vahvempaa [esim. meemejä, ks. Dennett ja
Millikan].
• Moniulotteinen hahmontunnistus (engl. multivariate pattern analysis, MVPA) on perinteisempi monimuuttujamenetelmä [ks. Wright, Fisher ja Haldane]. Sitä on täydennetty
’representational similarity analysis’ (RSA) –menetelmällä.

11.11

Robin Dunbar 1947 - ja Geoffrey F. Miller 1965 -

Evoluutiopsykologeja [ks. Symons ja Buss; Daly ja Wilson; Tooby ja Cosmides], jotka ovat tutkineet kielen ja muiden ihmismielen erikoispiirteiden syntyä. Dunbarin tutkimalla ystävyydellä
[ks. Trivers; Tooby ja Cosmides] on yhteys sosiaaliseen pääomaan [ks. Daniel Bell] ja jopa kansalaisyhteiskuntaan [ks. Mill; Simmel; North]. Miller on tutkinut kulttuurikykyä [ks. Maynard
Smith; Knight ja Renfrew] ja kulttuurievoluutiota [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; Cavalli-Sforza;
Dawkins; Boyd ja Richerson; Sperber ja Boyer] sukupuolivalinnan [ks. Hamilton ja Williams]
näkökulmasta. Sosiaalinen neurotiede (social neuroscience) on läheinen tutkimusala.
• Voidaan puhua sosiaalisesta epistemologiasta [ks. Platon] ja älykkyyden [ks. Aristoteles;
Piaget; Drake; Symons ja Buss] institutionalisoimisesta [ks. Mandeville; Malthus ja Ricardo;
Daniel Bell; Boyd ja Richerson; Dennett ja Millikan].
• Sosiaalisen neurotieteen varhaisia töitä on John T. Cacioppon (1951-2018) ja Gary Berntsonin (s. 1945) Social psychological contributions to the decade of the brain: doctrine of
multilevel analysis (199292 ). Cacioppo tutki mm. yksinäisyyden terveysvaikutuksia [ks.
Nesse].
Dunbarin artikkelissa Neocortex size as a constraint on group size in primates (199293 ) esittelemä
korrelaatio kädellisten ryhmäkoon ja aivojen koon välillä tuki käsitystä sosiaalisen älykkyyden
merkityksestä aivojen evoluutiossa [ks. Drake; Trivers]. Tuloksista Dunbar ekstrapoloi ihmisen
maksimaaliseksi ystävien määräksi eli ’Dunbarin numeroksi’ noin 150 henkeä.
• Kädellisten ryhmäkoon kasvun takana oli halu suojautua petoeläimiltä, jotka tuottavat
suurempia ongelmia avoimessa ympäristössä, so. savannilla [ks. Leakeyt], kuin metsässä;
esim. Joan B. Silk (s. 1953), The adaptive value of sociality in mammalian groups (200794 ).
Vihollisiksi muotoutuivat myös oman lajin toiset ryhmät [ks. Goodall ja de Waal; Keeley].
Ihmisen todella läheisten ystävien määrälle oli esitetty konfliktien ja velvollisuuksien luoma yläraja [ks. Lewin ja Heider]. Dunbarin teoriassa tämän tukiryhmän koko on noin viisi henkilöä. Oli
myös määritelty parhaiden ystävien noin 15 henkilön sympatiaryhmä [ks. Trivers]. Näin saatiin
omat kehänsä 5, 15 ja 150 henkilön erilaisille ystävyyksille.
• Dunbarin kehät ovat inklusiivisia, eli sympatiaryhmän noin 15 henkilöstä viisi kuuluu tukiryhmään. Tukiryhmän yksi jäsen on puoliso [ks. Symons ja Buss]. Koska etenkin naisilla
on usein myös yksi todella hyvä ystävä (engl. best friend forever, BFF), tämä sisimmän
ryhmän kooksi voidaan määritellä 1,5.
91 Neuroimage,

19, 1273-1302, 2003
Psychologist, 47, 1019–1028, 1992
93 Journal of Human Evolution, 20, 469-493, 1992
94 Philosophical Transactions of the Royal Society B, 362, 539-559, 2007
92 American
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– Nollan ystävän sisin taso selittyy täysin legitiimillä itsesuojeluvaistolla.
• Eri kehien ihmiset koostuvat sukulaisista ja (muista) ystävistä. Niiden suhteelliset määrät
vaihtelevat esim. kulttuurin mukaan eikä dynamiikkakaan ole samanlaista: sukulaisia ei
esim. voi vaihtaa samalla tavalla kuin ystäviä [ks. Parsons].
Dunbar löysi lisäkehiä antropologiasta [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; Boas ja Landtman]. Uusissa
teorioissa noin 50 hengen yöpymisleirit (engl. camp group) vastaavat perinteisiä ryhmiä (band).
Kyse on ekologian mukaan vaihtelevista ryhmistä. Noin 150 hengen yhteisöt (teoriasta riippuen
’klaanit’ tai esim. ’paikalliset ryhmät’) jakavat jonkin resurssin kuten vesilähteen tai (myöhemmin) muodostivat kyliä. Näiden kohdalla voidaan nykyään puhua eri tason ystävistä. Noin 500
henkilön kehästä on englannin kielessä käytetty termiä ’mega-band’. Siihen liittyy tuttuus ja
suhteellisen aktiivinen kanssakäyminen [esim. avioliitoista, ks. Westermarck]. Noin 1500 henkilön heimotason määrittää yhteinen kieli. Juuri tämä kehien moninaisuus luo sosiaalista pääomaa.
• Jakoon pätee [armeijasta tuttu, ks. Grotius] ’kolmen sääntö’: ylemmän tason kehä on aina
noin kolme kertaa suurempi [vrt. Simmel; Lewin ja Heider]. Verkottumiseen on liitetty myös
kompleksisuutta [ks. Milgram; Kolmogorov ja Chaitin].
• Allen W. Johnson ja T. Earle ovat ehdottaneet kolmea ryhmätyyppiä, (1) perheryhmät,
(2) paikalliset ryhmät ja (3) alueelliset ryhmät, ja liittäneet näihin koot 25/30, 200/250 ja
1000 (The Evolution of Human Societies, 2000).
Artikkelien lisäksi Dunbar käsitteli aihetta mm. Clive Gamblen ja John Gowlettin kanssa teoksessa Thinking Big (2014). Tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa. Empatia ja moraalinen
puolueellisuus (eli tuomitsemisesta pidättäytyminen) heikentyvät kehiä ulospäin edetessä [ks. Zenon ja Khrysippos; Hume], ja sama pätee yhteydenpidon taajuuteen ja syvyyteen. Muutoksessa
on kaksi epäjatkuvuuskohtaa tuttujen (500 henkilöä) molemmin puolin. (1) Vastavuoroinen [ks.
Trivers] luottamus ja sitoutuminen [ks. Trivers; Kahneman ja Thaler] laskevat jyrkästi siirryttäessä ystävistä tuttuihin. (2) Tuttujen tason yläpuolella relaatio on tyypillisesti yksipuolinen.
Ryhmäkoko
15000
5000
1500
500
150
50
15
5

Metsästäjä-keräilijät

Modernit verkostot

Yhteinen kieli (heimo)
Avioliitot ja kauppa
Yhteisöt (klaani)
Yöpymisleirit
Ruokailuryhmät
Läheiset

Kasvot tunnistetaan
Nimi tiedossa
Tutut
Ystävät
Hyvät ystävät
Sympatiaryhmä (parhaat ystävät)
Tukiryhmä (läheisimmät ystävät)

Armeija
Divisioona
Prikaati
Rykmentti
Pataljoona
Komppania
Joukkue
Ryhmä
(Partio)

Dunbar käsitteli ystävyyttä myös teoksessa Friends (2021). Koska ystävyys perustuu samankaltaisuuteen [ks. Merton], ystävyyssuhteet löydetään [sosiaalisesta valinnasta, ks. Trivers]. Samankaltaisuuden määrä vaikuttaa suhteen syvyyteen ja siten sen ylläpitoon vaadittavan panostuksen tasoon. Eri kehät kohdentavat ystävyyttä ylläpitäviä toimia mahdollisimman tehokkaasti.
Ystävyyden ylläpidossa voi hyödyntää sosiaalista mediaa [ks. Torvalds], mutta syvän ystävyyden
luominen vaatii enemmän.
• Ystävyyttä edesauttavat yhteinen murre (ks. alla) ja siihen liittyen syntymäseutu, samantyyppinen koulutus ja urakehitys, yhteiset kiinnostuksen kohteet, yhteinen maailmankuva
ja samanlainen huumori ja musiikkimaku.
Ystävyyden sosiaaliset sormenjäljet liittyvät esim. persoonallisuuteen [ks. Symons ja Buss], sukupuoleen [ks. Leslie ja Baron-Cohen], ikään ja etnisyyteen [ks. Becker]: (1) Esim. ulospäinsuuntautuneisuus auttaa luomaan ystävyyssuhteita. (2) Tytöt ja naiset ylläpitävät ystävyyssuhteita
lähinnä puhumalla (usein kahdenkeskisesti), pojat ja miehet tekemällä jotain (usein ryhmässä).
(3) Nuoruusajan verkottuminen loppuu omien lasten syntyessä ja ystävien määrä kääntyy laskuun. Puolison kuolemalla on suuri vaikutus varsinkin vanhoihin ihmisiin [ks. Spencer ja Galton].
(4) Maahanmuuttajien on vaikea verkostoitua uudessa kulttuurissa siten, että ystäviä kertyisi yhtä paljon kuin kantaväestöllä. Heidän ystäväprofiilinsa painottuvat harvalukuisempiin läheisiin
ystäviin.
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• Joyce F. Benensonin mukaan naisten läheiset henkilökohtaiset suhteet ovat pitäneet lapset
elossa [ks. Leakeyt; Maynard Smith], ja miesten ryhmäkäyttäytyminen on auttanut metsästyksessä ja sotimisessa [ks. Keeley]. Ero näkyy myös hänen provokatiivisesti otsikoimassa
teoksessa Warriors and Worriers (2014). Samalla logiikalla on selitetty myös väkivallan
sukupuolieroja [ks. Daly ja Wilson].
Dunbar liitti kielen evoluution ihmisen kasvaneeseen ryhmäkokoon ja näin lisääntyneen sosiaalisen hankauksen lieventämiseen (Co-evolution of neocortex size, group size and language in
humans, 199395 ). Dunbarin teoriassa kädelliset pitävät ryhmänsä koossa vastavuoroisella turkinhoidolla jota tuetaan endorfiineilla [ks. Penfield ja Sperry; Goodall ja de Waal]. Mitä suurempi
ryhmä, sitä kauemmin turkinhoitoon kuluu aikaa, ja ihmisen 150 hengen ryhmää olisi mahdoton
pitää harmonisena tällä menetelmällä. Dunbarin mukaan kieli [ja suuret aivot, ks. Drake] syntyivät ’henkisenä turkinhoitona’. Musiikillinen ääntely [ks. Maynard Smith] on voinut luoda pohjaa
kielelle n. 500 000 vuotta sitten, ja moderni kieli olisi syntynyt tästä n. 300 000 vuotta sitten Homo sapiensin myötä. Ryhmässä tanssiminen on ehkä ollut esikielellistä ryhmien harmonisointia
[ks. Durkheim]. Erilaiset rituaalit säilyttivät merkityksen kielen synnyn jälkeenkin.
• Dunbarin teoriassa kieli olisi vanhempaa perua kuin nuoremman paleoliittisen kauden vallankumous [ks. Thomsen; Chomsky; Renfrew ja Knight]. Tämän tueksi on löytynyt myös
fysiologisia todisteita, esim. varhainen nielun pidentyminen [fonetiikasta, ks. Broca ja Wernicke; Chomsky].
Teoksessa Grooming, Gossip and the Evolution of Language, 1996) Dunbar korosti kielen tarjoamaa mahdollisuutta juoruiluun [ks. Bahtin ja Jacobson; Maslow]. Ihmiset nauttivat keskinäisestä
jutustelusta ja toisten ihmisten tekemisten seuraamisesta [keskusteluanalyysistä, ks. Austin ja
Grice]. Ilmiöllä on selitetty keltaisen lehdistön [ks. Dewey] ja jopa television fiktiivisten saippuasarjojen suosiota. Yhdessä juhlinen tuottaa endorfiineja [ks. Penfield ja Sperry], ja Robert
R. Provine (1943-2019) esitti että nauraminen [ks. Darwin] on ryhmässä helpompaa kuin yksin
ollessa (esim. Laughter: A Scientific Investigation, 2000). Kyse ei ole pelkästään huumorista [ks.
Kant; Dennett ja Millikan]. Teoksessa Friends Dunbar korostaa laajemman tarinankerronnan
merkitystä kielen evoluutiolle [draamataiteista, ks. Dutton ja Boyd]. Tarkoitus on korostaa, että
ei-sosiaalisen faktatiedon merkitys ei ole ollut suuri.
• Kielen synnyttyä käsitteet juoru ja maine alkoivat merkitä jotain [ks. Ekman].
• Evolutiivisesti nauramisen taustalla lienee apinoiden leikkiminen, ja hymyilemisen taustalla
alistuminen. Itkeminen on osoittautunut vaikeammaksi ongelmaksi.
• Vapaamuotoisessa keskustelussa neljän henkilön ryhmä kykenee jakamaan yhteisen aiheen.
Yksikin lisää ja kaksi keskustelijaa keksii oman aiheensa, ja yhdeksän hengen ryhmässä on
jo kolme aihetta, jne. Palavereissa tarvitaan puheenjohtaja.
• Vaikka teoria ei käsittele tai selitä kielen syntaksia [ks. Chomsky; Minsky ja Pearl; Jackendoff ja Pinker], se ei ollut kielen evoluution alkuvaiheessa yhtä merkittävä tekijä kuin
se on täysin kehittyneessä kielessä.
Dunbar esittää, että kielten ja murteiden eriytyminen hyödyntää yhteistyötä vaikeuttamalla vapaamatkustusta [ks. Lewin ja Heider; Buchanan]. Ryhmän työn hedelmistä pääsevät nauttimaan
vain sen jäsenet, yhteisen kielen toimiessa merkkinä joukkoon kuulumisesta [oppimisen herkkyyskausista, ks. Lorenz ja Tinbergen; luottamuksesta, ks. Kahneman ja Thaler]. Kyse on samasta
funktiosta kuin uskonnollisilla menoilla [ks. Durkheim]. Samalla jäseniä estetään jättämästä ryhmäänsä: vieraan kielen oppiminen on vaikeaa [kyseessä on ’kallis signaali’, ks. Hamilton ja Williams; Maynard Smith]. Daniel Nettle (s. 1970) ja Dunbar mallinsivat teoriaa artikkelissa Social
markers and the evolution of reciprocal exchange (199796 ). Ilmiöön liittyvät myös slangit alakulttuurit [ks. Dewey].
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• Magnus Enquist ja Olof Leimar osoittivat, että yhteistyön suurin peliteoreettinen [ks. Maynard Smith] haaste on estää ketään jättämästä ryhmää sitä ensin hyödynnettyään (The
evolution of cooperation in mobile organisms, 199397 ).
• Murteita ja slangeja syntyy ilman maantieteellistä eristyneisyyttä; kyse on ihmisten omasta, tiedostamattomasta aktiivisuudesta. Sosiolingvistiikassa sosiaalisia murteita kutsutaan
sosiolekteiksi. Äidinkieli opitaan vanhemmilta, mutta sanasto ja aksentti kavereilta.
• Max Weinreich (1894-1969) levitti vitsiä kielestä murteena, jolla on oma armeija ja laivasto.
Teoksessa The Trouble with Science (1995) Dunbar argumentoi, että luonnontiede koetaan vaikeaksi ja jopa vastustamisen arvoiseksi siksi, että ihmisen aivot ovat sopeutuneet paremmin sosiaaliseen kanssakäymiseen kuin ulkoisen maailman ymmärtämiseen [ks. Drake; Trivers; Tooby
ja Cosmides]. Ihmiskunnan tulevaisuus riippuu siitä, kuinka hyvin tiedettä pystytään jatkossa
opettamaan vihamielisessä kulttuuriympäristössä [ks. Snow; Foucault ja Derrida]. Tähän liittyen tehtiin eroa myös intuitiivisten ja reflektiivisten uskomusten välillä [ks. Sperber ja Boyer].
Tiede kuuluu jälkimmäisiin metafysiikan ja uskonnon rinnalla; ne kaikki vaativat narratiivia ja
(jonkinlaisia) perusteluja [ks. Comte]. Toisin kuin muut, tiede vaatii myös todisteita. Vaikka
tämä ei ole täysin vierasta ihmisen psykologialle [ks. Drake], valistuksen [ks. Bayle] jälkeisellä
WEIRD-kulttuurilla [ks. Boyd ja Richerson] on etulyöntiasema.
• Esim. Michael McCloskey käsitteli aihetta artikkelissa Intuitive physics (198398 ). Andrew
Shtulman puhuu tiedesokeudesta viitatessaan teoreettisen ajattelun vaikeuteen (Scienceblind, 2019).
• Itse tieteeseen luotetaan lännessäkin paljon enemmän kuin tutkijoihin [ks. Krebs ja Greene].
Dunbar havaitsi, että eläinmaailmassa parinmuodostus [ks. Westermarck; Symons ja Buss] kasvattaa aivojen kokoa. Kyse lienee samasta logiikasta kuin millä yleisempi sosiaalinen älykkyys
kehittyy. Miller on vuoden 1993 väitöskirjasta alkaen korostanut Darwinin sukupuolivalinnan
merkitystä ihmisen henkisten kykyjen kehityksessä (esim. The Mating Mind, 2000). Kyse on kelpoisuusindikaattoreista [ks. Hamilton ja Williams], jotka toimivat kahdenkeskisessä vuorovaikutuksessa potentiaalisen parin kanssa sekä sosiaalisella maineella ja asemalla, jonka esim. luovuus,
korkea moraali ja taitava kielenkäyttö tuovat mukanaan. Siinä määrin kuin leikkisyys [ks. Piaget] korostaa vitaalisuutta ja nuorekkuutta, myös urheilua voidaan analysoida tätä kautta [ks.
Elias; Leslie ja Baron-Cohen]. Ihmisaivoja Miller kutsuu mieluummin ’viihdekeskuksiksi’ kuin
ongelmien ratkaisuun syntyneiksi koneiksi. Taiteelle on löydetty myös toinen biologinen merkitys
[ks. Tooby ja Cosmides], ja Millerin teoria onkin osa suurempaan kokonaisuutta [ks. Dutton ja
Boyd].
• Luovuuden evolutiivista taustaa Miller etsii satunnaisesta käytöksestä, jota eläimet käyttävät esim. saalistajia hämätäkseen. Peliteoreettisesti [ks. von Neumann; Maynard Smith;
Boyd ja Richerson] satunnaisuuden käyttö on perusteltua. Ehkä aivomme ovat kehittyneet
hyödyntämään tätä ominaisuutta tekemällä uusista, yllättävistä asioista ’seksikkäitä’ [ks.
Minsky ja Pearl; Dennett ja Millikan].
• Moraalin [ks. Westermarck; Kohlberg; Krebs ja Greene] evoluutioon on liittynyt sukulaisvalinnan [ks. Hamilton ja Williams], vastavuoroisuuden [ks. Trivers] ja mutualismin [ks.
Tooby ja Cosmides] lisäksi myös sukupuolivalinta [ks. Veblen; Symons ja Buss] tekemällä
moraalisesta käytöksestä ’seksikästä’ [ks. myös Leslie ja Baron-Cohen]. Tähän liittyy hyvesignalointi ja pahimmillaan sen moraalipaniikki [ks. Hart ja Goffman] ja moraaliraivo [ks.
Tooby ja Cosmides; Torvalds].
• Kielenkäytöllä, julkisellakin, pyritään usein mainostamaan omaa kelpoisuutta vastakkaiselle sukupuolelle. Yksi todiste kielen kelpoisuusindikaattori-luonteesta on luonnollisten
kielten hämmästyttävän suuret sanavarastot. Siinä missä englanninkieltä puhuva tuntee
keskimäärin n. 60 000 sanaa, keinotekoisesti kehitetyssä ja täysin toimivassa ’perusenglannissa’ on vain 850 sanaa (I. A. Richards, Basic English And Its Uses, 1943). Miller ei kiellä
Dunbarin teoriaa kielen synnystä, vaan uskoo molempien mekanismien vaikuttaneen [ks.
myös Jackendoff ja Pinker].
97 Animal
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Artikkelissa Exploiting mate choise in evolutionary computation: Sexual selection as a process
of search, optimization, and diversification (199499 ) Miller pitää sukupuolivalintaa ’riskisijoittajana’, joka on vaikuttanut aivojen kehityksen lisäksi mm. lajiutumiseen [vrt. Wright, Fisher ja
Haldane].
• Evoluution luovuutta tutkitaan myös molekyylitasolla [ks. Dawkins].
Teoksessa Spent (julkaistu myös nimellä Must Have, 2009) Miller esittää kulutusyhteiskunnan
kritiikkiä [ks. Machiavelli; Locke; Hume; Mill; Veblen; Schumpeter ja Hayek; Marcuse]. Ihmisen
(biologisiakin) motivaatioita tutkimalla hän etsii parhaita keinoja resurssien säästämiseksi [ks.
Broecker; Torvalds]. Miller kannattaa painopisteen siirtämistä yhteiskuntaa hyödyntävän työnteon verottamisesta kohti arvonlisäveroa, joka kohdistuu kovimmin uusiin, haitallisia sivuvaikutuksia sisältäviin tuotteisiin ja joka olisi myös yksittäisen kuluttajan tasolla progressiivinen [ks.
Fisher ja Keynes]. David George on puhunut kuluttajien preferenssien ’saastumisesta’, siitä että
tuottajat palvelevat ihmisten haluja, eivätkä tue sitä mitä ihmiset haluavat haluta (Preference
Pollution, 2001). Toisaalta esim. Frank Trentmannin (s. 1965) mukaan paternalistisuus ei sovi
avoimeen yhteiskuntaan (Empire of Things, 2016). Vastaavaa keskustelua käydään tuuppaamisesta sosiaalipolitiikkana [ks. Kahneman ja Thaler]. Kaikki kulutus ei ehkä kuitenkaan ole yhtä
hyväksyttävää.
• Artikkelissa Possessions and the extended self (1988100 ) Russell W. Belk määritteli ’laajennetun’ minuuden, johon kuuluu myös omaisuus [vrt. Dawkins; minuudesta laajemmin,
ks. Dennett ja Millikan].
• Myös Frank [ks. Kahneman ja Thaler] on esittänyt progressiivista kulutusveroa (Luxury
Fever, 2010).
• Vlad Griskevicius työtovereineen osoitti, että ihmiset ostavat harvinaisia ja kalliita eliittituotteita jos heidän ajattelua ohjataan lisääntymiseen [virittämisestä, ks. Kandel ja Tulving], mutta seuraavat enemmistön ostokäyttäytymistä jos konteksti liittyy eloonjäämiseen
(Fear and loving in Las Vegas: Evolution, emotion, and persuasion, 2009101 ). Kulutuksen
(evoluutio)psykologiaa on tutkinut myös mm. Gad Saad (The Consuming Instinct, 2011).
Neurotaloustieteessä [ks. Kahneman ja Thaler] tutkitaan kuluttajan neurotiedettä (engl. consumer neuroscience). Sen osa-alue, neuromarkkinointi, tutkii kuluttajien tiedostamattomia tunnereaktioita niiden hyödyntämistarkoituksessa [mainostamisesta, ks. Schumpeter ja Hayek; Torvalds].

11.12

Ray Jackendoff 1945 - ja Steven Pinker 1954 -

Kielitieteilijöitä [Broca ja Wernicke; Saussure], jotka puolustavat kielen biologista taustaa [ks.
Maynard Smith, vrt. Chomsky]. Vaikka Jackendoff on teoreetikko ja Pinker kielen oppimista ja
käyttöä tutkiva psykolingvistikko, molemmat pyrkivät yhdistämään nämä perinteisen kielitieteen
erillään pitämät osa-alueet. Samoilla linjolla on myös James R. Hurford (s. 1941) teoksissaan The
Origins of Meaning (2007) ja The Origins of Grammar (2012)102 .
• Dennettin [ks. Dennett ja Millikan] mukaan Jackendoff on — yhdessä Millikanin kanssa —
tärkeimpiä kielen ja ajattelun yhteyden tutkijoita.
Jackendoff ja Pinker vastustavat (1) anti-biologismia, (2) ’ajattelun kieltä’, (3) kielinativismia, (4)
kielideterminismiä ja (5) kielipragmatismia. Käsitteitä [ks. Locke; Dennett ja Millikan] tutkinut
Susan E. Carey (s. 1942) on samoilla linjoilla (The Origin of Concepts, 2009). Sen sijaan Jerry
Fodor (1935-2017) on puolustanut muutamaakin näistä ’ismeistä’.
99 teoksessa
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• Yhteisessä artikkelissa The faculty of language: What’s special about it? (2005103 ) Jackendoff ja Pinker kritisoivat Chomskyn viimeistä, minimalistista ohjelmaa.
• Fodorin ajattelun kielessä [engl. language of thought, LOT, ks. myös Roger Bacon; Ockham]
käsitteet ovat ajattelun kielen sanoja ja kognitiiviset tilat [ks. Hume; Russell] sen lauseita
(The Language of Thought, 1975; LOT 2, 2010). Sen paremmin ajattelu kuin luonnollinen
kielikään eivät ole adaptaatiota [spandrilleista, ks. Gould].
– Sen sijaan Jackendoffin käsitesemantiikkaa (ks. alla) pohjusti Jerrold J. Katzin (19322002) työt generatiivisuuden ulottamisesta semantiikkaan; ensimmäinen näistä oli —
hieman yllättävästi — juuri Fodorin kanssa kirjoitettu The structure of semantic
theory (1963104 ).
• Kielinativismissa kaikki kielen käsitteet ovat synnynnäisinä ajattelun kielessä. Fodor esitti
1980, että koska [kontra Quine] oppimismekanismit eivät voi rikastaa representaatioita,
ja koska primitiiviset käsitteet ovat synnynnäisiä, niin muutkin (atomaarisiksi oletetut)
käsitteet ovat myös synnynnäisiä.
– Jackendoff ja Pinker kieltävät että käsitteet olisivat atomaarisia (ks. alla). Toisaalta esim. Carey luottaa (tässä asiassa) Quineen ja mahdollisiin muihin kehittyneisiin
oppimismekanismeihin [ks. Minsky ja Pearl].
• Kielideterminismin [ks. Quine; Foucault ja Derrida] mukaan luonnolliset kielet ovat itsessään ajattelun kieliä [vrt. Peirce].
• Kielipragmatismissa, joka on esim. konnektionistien [ks. Turing; Minsky ja Pearl] suosiossa,
käsitteet ovat — kontekstista riippuvaisina — radikaalisti määrittelemättömiä.
Mm. George Lakoffin (s. 1941) kehittämässä kognitiivisessa kielitieteessä kielellä ei ole muusta kognitiosta eriävää biologista taustaa. Jackendoff ja Pinker kannattavat tätä ajattelua sen
maltillisessa muodossa. (1) Chomskyn syntaksin ylikorostus on poissa, ja semantiikan merkitys
korostunut. (2) Arkinen puhekieli on ”abso-fucking-lutely” tutkimuksen kohteena. (3) Leksikon
merkityksen korostaminen luo yhteyksiä kielellisen kompetenssin ja kielen käytön välille. (4) Työmuistin kyky yhdistellä ajattelun elementtejä [ks. Kandel ja Tulving] on tärkeää [kognitiotieteitä,
ks. Sellars]. Lakoffin ja Mark Johnsonin (s. 1949) teoksessa Metaphors We Live By (1980) esitetty teoria radikalisoi juuri Jackendoffin artikkelissa Grammar as evidence for conceptual structure
(1978105 ) esitettyä teoriaa metaforista [ks. Austin ja Grice; Minsky ja Pearl].
• Semantiikka sitoo kielen maailmaan, mikä ainakin osittain selittää myös kielen universaaleja piirteitä. Anna Wierzbicka (s. 1938) on esim. tutkinut semanttisia primitiivejä (Semantic
Primitives, 1972).
• Max Black (1909-1988) oli kritisoinut filosofisia pyrkimyksiä selittää metaforia pelkkinä
vertauksina (Models and Metaphors, 1962). Artikkelissa More about metaphor (1979106 )
hän kehitti interaktionistista metaforateoriaa.
• Muita kognitiivisen kielitieteen perustajia ovat Ronald W. Langacker (s. 1942) ja Leonard
Talmy (s. 1942).
Yhdessä Rafael E. Núñezin (s. 1960) kanssa Lakoff selittää myös matematiikkaa metaforien
avulla (Where Mathematics Comes From, 2000). Ajatuksena on, että matematiikka on niin ihmismieleen liittyvä ilmiö, että muiden planeettojen olioilla ei vastaavaa voi olla! Järkevämmin
naiivia platonismia [ks. Platon; Cantor; Frege; Russell; Gödel ja Tarski; Penrose ja Hawking] oli
vastustettu jo perinteisissä intuitionistisessa [ks. Poincaré] ja konstruktivistisessa [ks. Poincaré;
Russell] matematiikan filosofiassa [kevyemmästä ontologiasta, ks. Carnap; Dennett ja Millikan].
Luonnollisten kielten tavoin myös matematiikka on kulttuurievoluution konstruoima kieli. Tosin
sille on syntynyt vähemmän biologista tukea (ks. alla).
• Errett A. Bishop (1928-1983) kirjoitti teoksen Foundations of Constructive Analysis (1967).
103 Cognition,

95, 201-236, 2005
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• Vaikka esim. Crispin Wright (s. 1942) ja Bob Hale (s. 1945) puolustivat numeroiden olemassaoloa [ks. Quine, vrt. Sellars], Paul Benacerraf (s. 1931) kritisoi ajatusta (Mathematical
Truth, 1973).
• Reuben Hersh (1927-2020) oli esittänyt — Philip J. Davisin (1923-2018) kanssa — että
matematiikka on ihmisten jaettu mentaalinen konstruktio (The Mathematical Experience,
1981).
• David C. Geary (s. 1957) argumentoi, että matematiikan oppiminen on kumulatiivinen ja
työtä vaativa prosessi (Reflections on evolution and culture in children’s cognition: Implications for mathematical development and instruction, 1995107 ).
Jackendoffin käsitesemantiikan mukaan kielelliset merkitykset palautuvat ajattelun komponentteihin (Semantics and Cognition, 1983), ja Pinker puolustaa tätä funktionalistista teoriaa teoksessa The Stuff of Thought (2007). Kielelliset käsitteet — etenkin abstraktit sellaiset — eivät ole
atomaarisia, vaan tukeutuvat peruskäsitteisiin kuten tila, aika, aine, kausaatio ja päämäärä [ks.
Kant; James; Lorenz ja Tinbergen; Simon ja Arrow; Leslie ja Baron-Cohen]. Koska tällainen ajattelu ei ole saman tason ilmiö kuin luonnollinen kieli, ei myöskään synny Fodorin teorian kaltaista
ääretöntä regressiota. Kyse ei ole ajattelun ’kielestä’, vaikka Jackendoff on joskus (harhaanjohtavasti) tätä termiä käyttänyt. Kieli perustuu muuhun kognitioon, mutta pitkän kulttuurin ja
geenien koevoluution [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; Cavalli-Sforza; Boyd ja Richerson] aikana se
on luonut itselleen geneettisesti periytyviä tukirakenteita.
• Teorian taustoja löytyy Jackendoffin teoksesta Semantic Interpretation in Generative Grammar (1972), ja sitä täydennettiin teoksessa Semantic Structures (1990).
• Careyn mukaan käsitteet esine, numero ja toimija kuuluvat useiden eläinlajien ’ydinkognitioon’ [ks. Drake], ja kausaalisuuden [ks. Hume; Mill; Lewin ja Heider; Leslie ja BaronCohen] ymmärtäminen on samalla tavalla biologisesti määräytyvää. Elizabeth S. Spelke (s.
1949) on ollut samoilla linjoilla (Core knowledge, 2000108 ).
– Puhe ydinkognitiosta ei tarkoita että juuri mikään ominaisuus olisi toimiva heti syntymän jälkeen. Aina tarvitaan lajityypillistä kehitysympäristöä [ks. Tooby ja Cosmides],
jota vasten vauvaiästä alkaen luotuja oletuksia testataan bayesilaisella logiikalla [ks.
Minsky ja Pearl; Damasio].
– Aistihavainnot ja käsitteet voivat muodostaa jatkumon [ks. Damasio].
• Varhainen koevoluutiomalli esitetään Hurfordin artikkelissa The evolution of critical period
for language acquisition (1991109 ). Teoksessa The Symbolic Species (1997) Terrence Deacon
(s. 1950) korostaa aivojen ja kielen koevoluutiota ja kuvaa kieltä aivojen ’parasiittina’ [ks.
Dawkins; Sperber ja Boyer].
– Deaconin mukaan symbolien käyttö vaatii eliöltä kognitiivista kykyä irtautua aistimusten ja refleksien silmukasta [ks. Peirce; Chomsky; Dennett ja Millikan].
Myös pragmaattinen kielitiede vaikutti semantiikkaan [ks. Austin ja Grice]. Uusia teorioita edustivat Lauri Karttusen (s. 1941) diskurssireferentit (Discourse referents, 1976110 ) ja Robert C.
Stalnakerin (s. 1940) dynaaminen semantiikka (Assertion, 1978111 ). Niiden innoittamassa Irene
R. Heimin (s. 1954) File Change –semantiikassa lauseiden merkitys ei vain riipu kontekstista,
vaan lauseet itse muuttavat kontekstia (File change semantics and the familiarity theory of definiteness, 1983112 ). Siinä, ja Hans Kampin (s. 1940) DR-teoriassa (engl. Discourse Representation
Theory), diskurssissa esiin tuleva uusi referentti saa mielessä oman ’tiedoston’, joka keskittää
asiaan liittyvää, dynaamisesti päivittyvää tietoa. Kun myös aistein havaittavia tapahtumia alettiin analysoida vastaavasti [ks. Hubel ja Wiesel], päästiin kiinni myös kielen evoluutioon; esim.
Hurford (2007) on kehittänyt tällaista teoriaa.
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• Kieleen on yhdistetty myös motoriikkaa [ks. Simon ja Arrow; Maynard Smith].
Teoksessa Foundations of Language (2002) Jackendoff esitti teorian kielen rinnakkaisarkkitehtuurista (engl. parallel architecture, PA), joka pohjaa edellä kuvatun käsitesemantiikan lisäksi
aikaisempaa laajemmin ymmärrettyyn leksikkoon (engl. lexicon). Toisin kuin Chomskyllä, fonologia ja syntaksi kehittyvät semantiikan palvelukseen. Tämä mahdollisti aikaisempaa yksinkertaisemman syntaksin, jota käsiteltiin Peter W. Culicoverin kanssa kirjoitetussa teoksessa Simpler
Syntax (2005). Jackendoff esitti teorian tiivistelmän artikkelikokoelman Meaning and the Lexicon
(2010) johdannossa. Uusin vaihe Jenny Audringin (s. 1977) kanssa toi mukaan relationaalisen
morfologian RM (The Texture of the Lexicon, 2020).
• Jackendoff pohjusti PA-teoriaa jo teoksessa The Architecture of the Language Faculty
(1997): kielioppi jaettiin pienempiin moduuleihin, joiden ei kaikkien tarvitse olla jokaisessa kielessä edes käytössä, ja jotka ovat kehittyneet yksi kerrallaan evoluution aikana.
Tämä ’toolkit hypothesis’ sopii hyvin Pinkerinkin ajatteluun.
– Esim. Bernd Heine (s. 1939) ja Tania Kuteva (s. 1959) ehdottavat, että ensin syntyivät
nimisanat, ja seuraavaksi teonsanat (The Genesis of Grammar, 2007).
• Jackendoff sai vaikutteita ei-tranformatiivisista teorioista kuten LFG, HPSG, CxG ja CxM.
PA:n tavoin ne korvaavat prosessuaaliset säännöt deklaratiivisilla rakennemalleilla (engl.
declarative template for a structure) eli skeemoilla. Stuart M. Shieber käsitteli niiden luonnissa hyödynnettävää unifikaatiota teoksessa An Introduction to Unification-Based Approaches to Grammar (1986, 1988, 2003).
– LFG on Lexical-Functional Grammar, HPSG on Head-Driven Phrase Structure Grammar, CxG on Construction Grammar ja CxM on Construction Morphology.
PA:ssa fonologian, (morfo)syntaksin ja semantiikan rinnalla vaikuttavat myös fonetiikka ja esim.
oikeinkirjoitus [ortografia, ks. Hammurabi; Comenius]. Kieli perustuu tällaisiin erillisiin representaationaalisiin tasoihin. Tasot ovat kuitenkin rinnakkaisia, ja niiden rajapintojen liitynnät
(interface links) muodostavat leksikon alkioita (engl. lexical item). Yksittäisten sanojen lisäksi
leksikossa on esim. useasta sanasta koostuvia idiomeja, joilla on oma syntaksinsa. Lisäksi leksikon alkioita yhdistää relationaalisia linkkejä, jotka ilmaisevat rakenteita eri tasojen sisältä.
Niiden avulla leksikossa muodostuu (sanojen kanssa samalla formaatilla) myös skeemoja sanojen
taivutukselle ja lausesyntaksille: kieliopillisten sääntöjen ja leksikon ero häviää [vrt. Chomsky].
RM:ssä kaikkia skeemoja voi käyttää relationaalisesti, ja osaa niistä myös generatiivisesti. Kielen
generatiivisuus pohjaa siis leksikkoon.
• Kaikilla leksikon alkoilla ei tarvitse olla sisältöä kaikilla eri tasoilla (edes oppimisen jälkeen,
ks. alla). Tämä on yksi suurimpia eroja muihin teorioihin verrattuna.
• Kaiken keskittäminen leksikkoon mahdollistaa astettaisen siirtymisen murteesta uuteen
kieleen ja myös esim. tilannesidonnaisten kielen rekisterien selittämisen.
• Esim. skeema [VP V - NP] kertoo, että verbilause (verb phrase, VP) koostuu verbistä (V)
ja sitä seuraavasta substantiivilausekkeesta (noun phrase, NP).
• Leksikon tietyn skeeman virittyminen on analoginen sanojen identiteettiviritykselle [ks.
Kandel ja Tulving].
Sanojen oppimisessa äidin ja lapsen jaetulla tarkkaavaisuudella on merkitystä [ks. Quine; Leslie ja
Baron-Cohen]. Pinker puolusti tässä semantiikan hyödyntämistä (engl. semantic bootstrapping):
semanttiset kategoriat auttavat määrittelemään myös syntaktisia kategorioita. Moninkertainen
’altistus’ erilaisissa konteksteissa (engl. cross-situational learning) luo lisävarmuutta (Learnability and Cognition, 1989). Toisaalta syntaksi voi auttaa sementiikan selvittämisessä. Jackendoffin
teoriassa tätä vastaa rajapintojen linkitysten epätäydellisyys oppimisen aikana. Sanojen taivutuksen fonologiset samankaltaisuudet luovat puolestaan relationaalisia linkkejä, joiden avulla
samankaltaisuudet abrahoituvat muuttujia sisältäviksi skeemoiksi. Skeemat, joiden muuttujien
arvoilla havaitaan vain vähän rajoitteita, merkitään generatiivisiksi. Sama prosessi jatkuu lauseiden syntaksiin asti. Jopa eri skeemojen välille voi löytää rakenteellista samankaltaisuutta. Nämä
sisarskeemat tuovat teoriaan vahvuutta samalla tavalla kuin same-except –relaatio [vrt. Carnap;
Dennett ja Millikan]. Molempia voi myös pitää yleisemmän kognition osina.

926

LUKU 11. VUOSITUHANNEN VAIHDE 1990-

• Tärkeä apuväline on myös ’whole object’ –oletus, jonka John Macnamara (1929-1996) esitti
teoksessa Names for Things: A Study of Human Learning (1982).
• Esim. Jeffrey M. Siskind mallinsi sanojen oppimista artikkelissa A computational study of
cross-situational techniques for learning word-to-meaning mappings (1996113 ).
• Esim. Ellen M. Markman ja Jean E. Hutchinson tutkivat sanojen oppimista (Children’s
sensitivity to constraints on word meaning: Taxonomic vs. thematic relations, 1984114 ).
Jackendoffin työ on sivunnut myös musiikkia [ks. Nietzsche; Collingwood]. Leonard Bernstein
(1918-1990) pyrki luomaan universaalin musiikin kieliopin Chomskyn mallin mukaan (The Unanswered question, 1976). Myös mm. Lawrence M. Zbikowski on tutkinut asiaa. Jackendoff ja
Alfred W. Lerdahl (s. 1943) kehittivät omaa teoriaansa teoksessa A Generative Theory of Tonal
Music (1983) ja artikkelissa The capacity for music: What’s special about it? (2006115 ). Albert
S. Bregmanin (s. 1936) ja Pinkerin varhainen yhteinen artikkeli Auditory streaming and the
building of timbre (1978116 ) tutkii kuuloaistin ja -kognition kykyä yhdistää samasta lähteestä
tulevat sävelet sointiväriksi [ks. Pythagoras; Fourier]. David Huron (s. 1954) tukeutui omassa
työssään Bregmanin äänimaisema-analyysiin (esim. Auditory Scene Analysis, 1990).
• Vaikka kyse on eri asiasta kuin postuloidussa protokielessä hmmmmm’ssa [ks. Maynard
Smith], Jackendoffin työ osoittaa että musiikilla ja kielellä on jotain yhteistä. Hän käyttää
kielitiedettä myös runomitallisuuden [ks. Sapfo] tutkimuksessa.
• Maisema-analyysiä pitää tehdä myös näköaistin tapauksessa [ks. Hubel ja Wiesel].
On epätodennäköistä, että puhtaat tabula rasa –mallit selittäisivät oppimista [ks. James; Lorenz
ja Tinbergen; Symons ja Buss; Tooby ja Cosmides], minkä myös kielen oppimisen erityispiirteet
osoittavat [ks. Maynard Smith]. Generatiivisen kieliopin yhteydessä puhutaan luonnonvalinnan
luomasta kyvystä oppia kieli (engl. language acquisition device, LAD), ajatus jota jo Darwin
tuki. Pinker esitti perusteluita kielen adaptiiviselle luonteelle artikkelissa Natural language and
natural selection (1990117 ) ja teoksessa The Language Instinct (1994). Pinkerin mukaan kieli on
merkittävä toisen käden tiedon lähde. Lisäksi kieli voisi koostua pienemmistä ’mielen moduuleista’ [ks. Wheatstone; Broca ja Wernicke; Leslie ja Baron-Cohen; Hubel ja Wiesel; Tooby ja
Cosmides; Fiske ja Harris].
• Teoksissa How the Mind Works (1997) ja The Blank Slate (2002) Pinker on puolustanut
evoluutiopsykologista ajattelua, joka selittää kognitiivisia kykyjä laajemminkin adaptaatioiden avulla.
• Williamsin oireyhtymästä [ks. Leslie ja Baron-Cohen] kärsivät lapset oppivat älykkyysosamääräänsä [ks. Piaget], n. 40-50, verrattuna kielen erittäin hyvin. Kieli on siis yleisestä
älykkyydestä [ks. Gould] poikkeava ominaisuus.
Robbins Burling (1926-2021) esittää, että puheen ymmärtäminen on aina kehittynyt sen tuottamisen edellä (The Talking Ape, 2005). Jo lajitovereiden käyttäytymisen tarkkailu ja tulkinta
edistää eloonjäämistä, vaikka käyttäytymisellä itsellään ei (alkujaan) ole viestinnällistä tarkoitusta [ks. Maynard Smith]. Kielellinen käyttäytyminen ei poikkea tästä [ks. Dennett ja Millikan].
• Näkemiseen on liitetty kaksi reittiä [ks. Hubel ja Wiesel]. Gregory S. Hickok ja David
Poeppel esittävät, että vastaava ilmiö selittää myös ihmisen muita eläimiä kehittyneemmän
puheen ymmärtämisen (The cortical organization of speech processing, 2007118 ). Ylempi
reitti voi hyödyntää peilineuroneja [ks. Goodall ja de Waal], joihin liittyvää yli-innostusta
Hickok on kritisoinut (The Myth of Mirror Neurons, 2014).
– Alvin M. Libermanin (1917-2000) jo 1950-luvulla esitetyssä motorisessa teoriassa puheen ymmärtämistä edesauttaa kuulijan oma puhekyky.
113 Cognition,

61, 39-91, 1996
Psychology, 26, 1-27, 1984
115 Cognition, 100, 33-72, 2006
116 Canadian Journal of Psychology, 32, 19-31, 1978
117 Behavioral and Brain Sciences, 13, 707-726, 1990, yhdessä Paul Bloomin kanssa
118 Nature Reviews Neuroscience, 8, 393-402, 2007
114 Cognitive
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Teoksessa The Better Angels of Our Nature (2011) Pinker tutkii väkivallan vähenemistä ja sen
syitä [ks. Daly ja Wilson; Keeley]. Hän määrittelee viisi vaikuttanutta voimaa: (1) vahvistunut
valtio, (2) lisääntynyt kauppa, (3) naisten arvostuksen nousu, (4) vieraiden kulttuurien lisääntynyt tuntemus ja (5) tiedon ja järjen käytön lisääntyminen. Nämä ovat yhteiskunnallisia ja materialistisia syitä, joita Pinker lähtikin etsimään: puheet empatiasta [ks. Goodall ja de Waal] eivät
kehäpäätelminä riitä [ks. myös Dawkins]. Em. tekijät lisäävät toki empatiaakin, mutta koska siihen perustuvan moraalin laajenemisella on rajansa [ks. Kohlberg; Krebs ja Greene], tärkeämpää
on erilaisia oikeuksia omaavien ihmisryhmien laajeneminen ja tähän kehitykseen vaikuttaneet
normit ja käytännöt [ks. Landes; Fiske ja Harris]. Teoriassaan Pinker kannattaa sekä valistusajattelua [ks. Bayle; Hume; Smith] että modernisaatiota [ks. Weber; North].
• Kuusi väkivaltaa vähentänyttä trendiä: (1) Väkivallan käytön monopolisoineen valtiovallan
synty [Pacification Process, ks. Hobbes; Weber], (2) etenkin kaupankäynnin helpottamiseksi kehittynyt tapojen ’sivistyminen’ [Civilizing Process, ks. Elias], (3) valistusajalla uusien
ajatusten ja mm. lisääntyneen lukemisen [ks. Mill] mukanaan tuoma ihmiselämän arvon
korostuminen [Humanitarian Revolution, ks. Bentham; Marx; Dutton ja Boyd], (4) toisen
maailmansodan jälkeinen kehittyneiden maiden haluttomuus sotiin, mihin vaikuttivat demokratisoituminen [yleisemmin liberalisoituminen, ks. Locke], kauppa ja kansainväliset sopimukset ja järjestöt [Long Peace, ks. Kant], (5) aseellisten konfliktien väheneminen kylmän
sodan aikaisen blokkien välisen kilpailun myötä (New Peace) ja (6) yleisten ihmisoikeuksien laajeneminen koskemaan myös erilaisia vähemmistöjä ja jopa eläimiä; valistusajalla
alkaneen humanitaarisen kehityksen jatko (Rights Revolution).
• Kilpailu ja yhteistyö eivät ole toistensa vastakohtia [ks. Schumpeter ja Hayek], ja empatiaan
ja oikeuksiin perustuvan moraalin eroista Pinker toteaa: ”But frankly, I don’t love my
neighbors, to say nothing of my enemies. Better, then, is the following ideal: Don’t kill
your neighbors or enemies, even if you don’t love them.”
Pinker jatkoi samalla teemalla teoksessa Enlightenment Now (2018). Positiivisesta kehityksestä
[ks. myös Solow; Borlaug] ovat puhuneet myös mm. Julian L. Simon (1932-1998, The Resourceful
Earth, 1984) ja Bjørn Lomborg (s. 1965; The Skeptical Environmentalist, 2001). Samoilla apajilla
on Hans Rosling (1948-2017) myös suomennetussa teoksessa Factfullness (2018)119 . Kenelläkään
näistä sanoma ei ole, että positiivinen kehitys olisi automaattista. Meidän tulee kiinnittää huomiota tekijöihin, joiden ansiota kehitys on ollut ja jotka voivat olla uhattuna [populismista, ks.
Habermas]. Liberaali demokratia ja markkinatalous kuuluvat näihin [esim. Kiinasta ja Venäjästä,
ks. Huntington ja Fukuyama].
• Suomessa optimisteja ovat mm. Seppo Turunen [ks. Gibson ja MacArthur] ja Esko Valtaoja
(s. 1951).
• Modernit kehittyneet länsimaat ovat myös kaikkein onnellisimpia, ks. World Happiness
Report120 .
Teoksessa Rationality (2021) Pinker puolustaa ihmisen kykyä rationaaliseen ajatteluun. Todisteen tästä tarjoavat esim. tutkimukset metsästäjä-keräilijöiden elämästä [ks. Drake]. Vaikka esim.
todennäköisyyksien matematiikka on vaikeaa alan tutkijoillekin, arkielämän todennäköisyydet
[ks. Pythagoras] ovat tavallisten ihmisten hallussa [ks. myös Piaget]. Tämä ekologinen rationaalisuus [ks. Tooby ja Cosmides] ei kuitenkaan riitä modernissa maailmassa [ks. Kahneman ja
Thaler]. Ongelmia tuottavat (1) motivoitu päättely [ks. Protagoras; Trivers], (2) vahvistusharha
[ks. Carnap] ja (3) ’mytologinen’ päättely [ks. Sperber ja Boyer, jossa käsitellään myös kahta
edellistä kohtaa]. Vaikka intuitiivisen psykologian (1) dualismi (mieli on riippumaton kehosta),
(2) essentialismi (ominaisuudet ovat substansseja) ja (3) teleologia (kaikella on tarkoituksensa)
ovat tieteen vastaisia, koulun tarjoama yleissivistys on tässä vielä riittämätöntä. Interaktiivinen
älykkyys on rationaalista [ks. Sperber ja Boyer], ja siihen liittyy mm. deliberaatio [ks. North].
• Jo artikkelissa The cognitive niche: Coevolution of intelligence, sociality, and language
(2010121 ) Pinker jakoi ihmisen älykkyyden kehityksen kahteen osaa, kognitiiviseen loke119 https://www.gapminder.org/

120 https://worldhappiness.report/
121 Proceedings

of the National Academy of Sciences (USA), 107, 8993-8999, 2010
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roon [ks. Tooby ja Cosmides] ja sitä täydentävään (edellä kuvattuun) metaforiseen abstrahointikykyyn [ks. myös Gould].
• Pinker käyttää vahvistusharhasta termiä ’myside bias’, joka korostaa ilmiön sosiaalisuutta; oikeanlainen sosiaalisuus auttaa myös sen korjaamisessa [ks. Sperber ja Boyer]. Mytologisuus viittaa kaikkiin teoreettisiin uskomuksiin, ja ongelmat rajoittuvat ei-tieteellisiin,
uskonnollisiin [ja metafyysisiin, ks. Comte] sekä pseudotieteellisiin [ks. Holyoake; Popper],
uskomuksiin.
• Philip K. Dick: ”Reality is that which, when you stop believing in it, doesn’t go away”.
Pinker kysyy teoksessaan, onko yhteiskunnallinen edistys ongelmanratkaisua vai kamppailua,
ja korostaa edellisen merkitystä olettaessaan, että sosiologian konfliktiteoria ei tue yhteistyötä. Oletus on kuitenkin väärä, ja edistys on ongelmanratkaisua usein (mutta ei aina) erilaisten
intressien (ei välttämättä avointen konfliktien) maailmassa [ks. Weber; Sanderson]. Yhteiskunnallisesta edistyksestä ei saa pelkkää insinööritiedettä tekemälläkään, ja myös Pinker ymmärtää
väärän dikotomian vaaran [yhteiskunnallisista liikkeistä, ks. North; Landes].
• Laajassa kuvassa Pinker on toki oikeassa, kuten edellinen, valistuksen jatkuvaa merkitystä
korostanut teos osoitti: rationaalisuus, so. teknologia, tiede ja ajassa kehittyvä filosofinen
ajattelu, ovat parantaneet ihmisten elämää ainakin siellä, missä niille on annettu sijaa.
– Pinkerille edistys on ”shorthand for a set of pushbacks and victories wrung out of the
unforgiving universe, and is a phenomenon that needs to be explained”. Selitys on
rationaalisuus.

11.13

Daniel C. Dennett 1942 - ja Ruth Garrett Millikan
1933 -

Filosofeja, joiden biosemantiikka ottaa vakavasti sekä evoluutioteorian [ks. Darwin] että pragmatismin [ks. Peirce; Ramsey] mielen filosofiassa [ks. Wittgenstein; Quine; Sellars]. Dennett ja
Millikan eivät käytä työssään matematiikkaa, mutta siinä missä edellinen operoi ”matematiikan ja runouden välimaastossa”, jälkimmäinen on ankaran analyyttinen. Kumpikaan ei pidä
filosofiaa taiteena, joka vaatisi ”hämäryyttä” tai periaatteellista haluttomuutta etsiä vastauksia
ikiaikaisiin kysymyksiin [ks. Foucault ja Derrida].
• Susan Haack (s. 1945): ”It is often enough the case in philosophy that asking the right
questions is half the battle. However, the other half is not to be shirked” (Philosophy of
Logics, 1978).
Uusdualistit ovat hyödyntäneet monenlaisia ajatuskokeita vastustaakseen materialistista ajattelua, ja Dennett on kritisoinut näitä epäkoherenteiksi (Intuition Pumps, 2013). Kvalian käsitteestä
[ks. Peirce; Penfield ja Sperry] on tehty ongelma [ks. Russell], ja sama pätee esim. intentionaalisuuteen [ks. Frege; Wittgenstein; Turing; Quine; Leslie ja Baron-Cohen]. Pyrkimys on luoda erityistä ’kokemuksellista realismia’ (engl. experiential realism), ja vahvasti emergenttiä [ks. Mill;
Popper] ’ensimmäisen persoonan ontologiaa’ [ks. Schelling ja Lewis]. Koska luonnontieteet eivät
(väitetysti) tavoita kokemusta, puhutaan ominaisuusdualismista [ks. Hume; substanssidualismista, ks. Descartes]. Esimerkkejä:
• Thomas Nagel (s. 1937) argumentoi, että koska ihminen ei koskaan voi ymmärtää ”minkälaista on olla lepakko”, luonnontieteillä on rajansa tietoisuuden sisältöjen suhteen (What
is it like to be a bat, 1974122 ).
• Searle [ks. Austin ja Grice; Leslie ja Baron-Cohen] määritteli ’kiinalaisen huoneen’ avulla ihmisen ’alkuperäisen’ intentionaalisuuden, jota luonnontieteet ei voi selittää (Minds,

122 Philosophical

Review, 83, 435-450, 1974
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brains and programs, 1980123 ). Vaikka robotti perii (johdetun) intentionaalisuuden rakentajaltaan, Searle ei pidä biologista evoluutiota vastaavanlaisena ihmisen luojana. Searlen
intentionaalisuus, joka on puhtaasti propositionaalista, ei taivu evolutiiviselle ajattelulle.
• Frank Jackson (s. 1943) postuloi Maryn, joka tutkii mustavalkoisessa huoneessa värinäköä
ja oppii siitä kaiken luonnontieteellisesti mahdollisen (Epiphenomenal qualia, 1982124 ). Astuessaan huoneen ulkopuolelle Mary oppii kuitenkin jotain uutta, so. minkälaista on nähdä
punaista. Selitys löytyy dualismista.
• David Chalmers (s. 1966) määrittelee tietoisuuden todelliseksi ongelmaksi (engl. ’Hard
Problem’) kvalioiden selittämisen (Facing up to the problem of consciousness, 1995125 ).
Niinpä meidän pitäisi ”take experience itself as a fundamental feature of the world, alongside mass, charge, and space-time”. Myöhemmin Chalmers on määritteli tietoisuuden metaongelman: miksi tietoisuus ylipäätään koetaan ongelmallisena (The meta-problem of consciousness, 2018126 ). Hän näkee ongelmaksi monenlaiset intuitiiviset taipumukset ymmärtää ilmiötä (engl. problem intuition).
– Zombipäättelyllä on pitkä historia [ks. Leibniz; Quine] ja Chalmers ottaa sen vakavasti (The Conscious Mind, 1996): (1) Zombit ovat täysin toimivia kopioita tiedostavista
ihmisistä, mutta eivät kuitenkaan ole tietoisia: niillä ei ole tuntemuksia, aistihavaintoja, ajatuksia, ym. (2) Jos zombit ovat mahdollisia, naturalismi ei riitä selittämään
mielen toimintaa. (3) Voimme kuvitella zombin olemassaolon. (4) Zombit ovat siis
mahdollisia. (5) Näin naturalismi on väärä teoria.
• Voidaan esim. esittää, että toimijuuden [engl. agency, ks. Pythagoras; Hume; Charles Bell]
käsite ei ole mahdollinen ilman ’essentiallisia indeksikaaleja’ [ks. Frege; Husserl].
Sekä Dennett että Millikan välttävät ensimmäisen persoonan näkökulman ylikorostamista [ks.
Carnap]. Tästä huolimatta käsitteet toimija ja minuus [ks. Locke; Hume] ovat tärkeitä. Vaikka intuitiivisen maailmankuvan [ks. Sellars] mukaan toimija on olio jota minuus hallitsee, todellisuus
on monimutkaisempi ja toimijuutta monen tasoista. Vierivä kivi ei ole toimija, mutta itseään
monistava RNA:n pätkä on. Ameebatason alkeellinen minuus estää itsensä syömisen. Vakavampi toimijuus vaatii käyttäytymisen plastisuutta, jota sitäkin on eri tasoista [ks. Watson]. Tähän
liittyy episodinen muisti [ks. Kandel ja Tulving]. Muistia tarvitaan myös minuuteen, jota aktiivinen interventio luo [ks. Minsky ja Pearl]. Tällainen minuus on myös kehollista [ks. Damasio;
ihmisen kädestä, ks. Charles Bell]. Sosiaalinen minuus on tunnettu jo pitkään [ks. Smith; James;
Tylor, Tarde ja Baldwin; Milgram; Ekman]. Dennett korostaa alipersoonallisten (engl. subpersonal) tasojen merkitystä tässä kaikessa. Minuus on olemassa [vrt. Wittgenstein] mutta jotain
muuta kuin mitä perinteisesti on kuviteltu [oletushermoverkosta (DMN), ks. Posner]. Tämä ei
estä esim. sitä, että ihmisillä on moraalinen vastuu tekemisistään (ks. alla).
• Taipumus tulkita tapahtumia intentionaalisen (ks. alla) toiminnan seurauksiksi on ollut
evolutiivisesti hyödyllistä [ks. Hume; Leslie ja Baron-Cohen] ja toimijan käsite voi siten
kuulua eläinten ydinkognitioon [ks. Jackendoff ja Pinker].
• Minuuteen liittyy persoonallisuus. Vain osa persoonallisuudesta on periytyvää [ks. Symons
ja Buss], kuten sosiaalipsykologiassakin tiedetään [ks. Smith; Fiske ja Harris]. Biologisetkaan tekijät eivät luo yhtä kiinteää minuutta: ihminen toimii eri tavalla eri elämänvaiheissa
[ks. Becker] ja erilaisissa konteksteissa [ks. Fiske ja Harris]. Minuuden fragmentoitumista
käsitellään käyttäytymistaloustieteessä [ks. Kahneman ja Thaler] ja sen laajentumista mm.
kuluttamisen teoriassa [ks. Dunbar ja Miller].
• David B. Kaplanin (s. 1933) mukaan lauseilla on merkityksen lisäksi ’luonne’ (engl. character), mikä selittää eron lauseiden ”Smith on onnellinen” ja — Smithin lausumana —
”Olen onnellinen” välillä (On the logic of demonstratives, 1979127 ). Kyse on kaksidimensioisesta merkitysteoriasta, jossa lauseen mieli [ks. Frege] jaetaan kahteen osaa, luonteeseen
ja ’sisältöön’.
123 Behavioral

and Brain Sciences, 3, 417-458, 1980
Quarterly, 32, 127-136, 1982
125 Journal of Consciousness Studies, 2, 200-219, 1995
126 Journal of Consciousness Studies, 25,6–61, 2018
127 Journal of Philosophical Logic, 8, 81-98, 1979
124 Philosophical
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• Herman Cappelen (s. 1967) ja Josh Dever käsittelevät asiaa teoksessa The Inessential
Indexicals (2013).
• On myös esitetty, että minuus on verbi, ei substantiivi.
Sekä Dennett että Millikan vastustavat eliminatiivista materialismia [ks. Penrose ja Hawking;
Minsky ja Pearl]. Vaikka eliminativistiset ontologiat pohjaavat luonnontieteisiin [ks. Quine], niitä
voi verrata humanistisissa piireissä suosittuun fiktionalismiin. Dennett ja Millikan ovat ’suvaitsevampia’ ontologioissaan. Minuuden lisäksi esim. kvaliat, tietoisuus ja vapaa tahto ovat olemassa. Ne eivät kuitenkaan ole ”todellista taikuutta”, vaan biologisen ja kulttuurisen evoluution
luomuksia (ks. alla). Lisäksi Dennettin ja Millikanin filosofia on ’ihmisen kokoista’ perinteisen
pragmatismin tavoin.
• Esim. Stephen Yablo edustaa (Go figure: A path through fictionalism, 2001128 ). Hartry
Field (s. 1946) on soveltanut fiktionalismia myös matematiikan filosofiassa (Science Without
Numbers, 1980).
Dennett määritteli filosofiansa jo teoksessa Content and Consciousness (1969), jonka sanojen järjestyksellä on merkitystä: mielen sisällöt edeltävät tietoisuutta. Intuitiivisen maailmankuvamme
mukaan tietoisuus ajattelee, mutta Dennettin mukaan se on erityinen ajattelun muoto. Millikan
on — väitöskirjastaan Empirical Identity (1969) alkaen — kehittänyt ’eksternalistista’, so. aivojen ulkopuolelle sijoittuvaa, (’uutta’) merkitysteoriaa [ks. Mill; Peirce; Sellars; Austin ja Grice].
Kyse oli paljolti määräisten kuvausten teorian [ks. Russell] vastustamisesta.
• Saul A. Kripke (s. 1940) kehitti kausaalis-historiallista nimiteoriaa [ks. Peirce] teoksessa
Naming and Necessity (1972). Kyse on eräänlaisesta alkuperäessentialismista, joka sopii
myös Dennettin ja Millikanin ajatteluun. Tämän lisäksi Kripke liitti veden teoreettiseen
määritelmään H2 O metafyysistä välttämättömyyttä [nimen jäykkyyttä, ks. Mill], mikä on
ongelmallisempaa (ks. alla).
– R. Paul Ziff (1920-2003) oli esittänyt, että erisnimet eivät edes kuulu kieleen (Semantic
Analysis, 1960).
• Putnamin [ks. Kuhn] Twin Earth –ajatuskoe puolusti eksternalismia (The Meaning of ’Meaning’, 1975129 ). Millikanin tavoin hän sovelsi suoraa viittausta myös luonnollisiin luokkiin
[ks. Mill]. Toisaalta myös hän liitti asiaan essentialistista välttämättömyyttä.
– Vuonna 1975 Putnam kannatti vielä tieteellistä metafyysistä realismia. Hän omaksui
aivojen sisäisen merkitysteoriaan siirtyessään ’sisäiseen realismiin’ (Meaning and the
Moral Sciences, 1978). Siihen liittyvä pragmatismi [ks. James] vastusti ulkopuolisessa
maailmassa lujemmin kiinni olevaa Peircen teoriaa.
• Eleanor Roschin (s. 1938) Family resemblance: studies in the internal structure of categories (1975130 ) ja Principles of categorization (1978131 ) käsittelivät kategorioiden [ks. Locke;
Kant; Mill; Russell; Jackendoff ja Pinker; Fiske ja Harris] rajojen häilyvyyttä [ks. Wittgenstein]. Tämä prototyyppeihin perustuva ’radiaalinen’ kategorisointi johti funktionaalisten roolien semantiikkaan, jota voidaan täydentää eksternaalisilla tekijöillä.
– Koska kategorisointi ei vain kokoa samanlaisia olioita yhteen, vaan hakee myös eroja
vaihtoehtoisiin kategorioihin, konteksti vaikuttaa Roschin mukaan prosessiin.
– Ned J. Blockin (s. 1942) dualiteorian mukaan käsitteiden sisältö määräytyy (1) kausaalisilla mekanismeilla käsitteiden ja maailman välillä ja (2) mielen sisäisillä laskennallisilla prosesseilla.
– B. Peter Gärdenfors (s. 1949) on kehittänyt käsitteiden prototyyppiteoriaa omalla
käsiteavaruuksien teoriallaan (Conceptual Spaces, 2000).
• Dennis W. Stampen artikkeli Toward a causal theory of linguistic representations (1977132 )
oli myös varhainen työ naturalistisen semantiikan alalla.
128 Midwest

Studies of Philosophy, 25, 72-102, 2001
teoksessa Mind, Language and Reality, 1975
130 Cognitive Psychology, 7, 573-605, 1975, C.B. Mervisin kanssa
131 teoksessa E. Rosch & B. Lloyd (toim.), Cognition and categorization, 27-47, 1978
132 teoksessa P.A. French, T.E. Uehling & H.K. Wettstein (toim.), Midwest Studies in Philosophy, Vol. 2, 1977
129 esim.
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• Teoksessa Knowledge and the Flow of Information (1981) Fred(erick) I. Dretske (1932-2013)
kehitti informaatiosemantiikkaa [ks. Shannon ja Wiener]. Millikan vastustaa Dretsken käsitystä ’luonnollisen informaation’ objektiivisuudesta ja korostaa [Peircen tavoin] informaation muodostuvan vain suhteessa sitä käyttävään organismiin. Mispresentaation ongelman
Dretske yritti kiertää — Millikanin mallin mukaisesti — ’teleologisoimalla’ kausaalista teoriaansa (Explaining Behavior: Reasons in a World of Causes, 1988).
• Myös Mark Sainsbury (s. 1943) ja Michael Tye (s. 1950) ovat luoneet ’uutta’ merkitysteoriaa
(Seven Puzzles of Thought, 2012).
Artikkelissa Intentional systems (1971133 ) Dennett määritteli kolme strategiaa tai asennetta
(engl. stance) ymmärtämiseen, selittämiseen ja ennustamiseen: fysikaalinen, suunnitelmallinen
(design) ja intentionaalinen [Marrin abstraktiotasoista, ks. Minsky ja Pearl]. (1) Ensimmäinen on
varmempi kuin muut mutta ei optimaalinen monimutkaisten järjestelmien kohdalla. (2) Artefaktit, myös biologisen evoluution luomat sellaiset, ovat suunniteltuja tehtäväänsä, mikä mahdollistaa takaisinmallinnan (reverse engineering). (3) Intentionaalinen asenne soveltuu informaatiota
hyödyntäviin systeemeihin; tyypillisesti — mutta ei välttämättä — kyse on elävistä olennoista.
Intentionaalisuus (ks. myös The Intentional Stance, 1987) ei ole pelkästään aivojen sisäinen tila, vaan aivojen, käyttäytymisen ja ympäristön vuorovaikutusta [vrt. Tylor, Tarde ja Baldwin;
Simon ja Arrow; Hintikka]. Intentionaaliset tilat ovat emergenttejä ’aitoja rakenteita’, kun käyttäytymisen fysikaalisen tason kuvaus on pakattavissa pienempään tilaan intentionaalisen asenteen avulla (Real patterns, 1991134 ). Tässä Dennett viittaa algoritmiseen informaatioteoriaan [ks.
Kolmogorov ja Chaitin].
• Semanttisesta informaatiosta Dennett on käyttänyt määrittelyä ’design worth getting’.
• Intentionaalinen asenne kattaa intuitiivisen psykologian [ks. Drake], jota kutsutaan myös
’mielen teoriaksi’ [ks. Leslie ja Baron-Cohen]. Dennettin mielestä jälkimmäinen termi on
harhaanjohtava. Intentionaalinen asenne on laajempi käsite, jonka piiriin elävissä olennoissa
kuuluvat kaikki atomeja suuremmat yksiköt.
– Esim. proteiinit ovat eräänlaisia nanotason robotteja, itsessään toimijoita. Viimeistään
itsekkäitä geenejä [ks. Dawkins] voidaan pitää varhaisen (proto)intentionaalisuuden
kantajina ja luojina. Ja jo muutaman hermosolun omaavan olion ’aivot’ voivat olla
tilassa, joka vastaa ’uskomusta’ että esim. veden pinta (valo) on tietyssä suunnassa;
tähän ei tarvita tietoisuutta [ks. myös Pasteur ja Koch].
• Fred Dretsken Naturalizing the Mind (1995) luo intentionaalisuutta ja kvalioita materialistisesti selittävää teoriaa.
Aitojen rakenteiden avulla voidaan analysoida myös tieteellisiä kategorioita [engl. natural kinds,
ks. Mill]. Muhammad Ali Khalidin mukaan niiden ontologia selittyy — ominaisuuksien sijaan
— kausaalisten [ks. Hume; Mill; Lewin ja Heider; Minsky ja Pearl] verkostojen solmukohdilla
(Natural Categories and Human Kinds, 2013). Nämä kausaaliset prosessit hän tulkitsee Dennettin
aidoiksi (kausaalisiksi) rakenteiksi, jotka tuovat biologian lisäksi realismia myös yhteiskunnallisiin
tutkimuskohteisiin [silmukkavaikutuksesta, ks. Buchanan].
• Richard Boydin (s. 1942) HPC (engl. Homeostatic Property Cluster) –teoriassa ’luonnollisia
oliotyyppejä’ synnyttävät tiettyjä ominaisuuksia yhdistävät kausaaliset mekanismit (What
realism implies and what it does not, 1989135 ).
Tieteen filosofisessa strukturaalisessa realismissa [ks. Poincaré; Penrose ja Hawking] todellisuuden
perimmäiset rakenteet liittyvät fysiikan symmetriaominaisuuksiin [ks. Einstein] ja peruslakeihin.
’Onttista’ strukturaalista realismia on kehittänyt mm. James Ladyman (What is structural realism, 1998136 ). Maailma syntyy suhteista, rakenteista, joista ei kasva perinteisen ontologian substansseja edes emergentisti. Näin esim. elektroneihin ja pöytiin suhtaudutaan instrumentalistisesti
133 Journal

of Philosophy, 68, 87-106, 1971; myös teoksessa Brainstorms (1978)
of Philosophy, 88, 27-51, 1991; myös teoksessa Brainchildren (1998)
135 Dialectica, 43, 5-29, 1989
136 Studies in History and Philosophy of Science Part A, 29, 409-424, 1998
134 Journal
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yksityisolioina, mutta realistisesti ’tosina rakenteina’. Jälkimmäiset mahdollistavat erityistieteiden (so. muut kuin perusfysiikka) rikkaat ontologiat; Ladyman ja Don Ross puhuvat [Quineen
viitaten] ’sademetsärealismista’ (Every Thing Must Go, 2007). Myös Amie L. Thomassonin (s.
1968) deflatorisessa [ks. Carnap] ’helpon ontologian’ –ohjelmassa ollaan suvaitsevaisia, mutta
hyvin erilaisella tavalla (Ordinary Objects, 2007; Ontology Made Easy, 2015).
• Perustava ontologinen struktuuri ei ole matemaattinen; sen rooli on representationaalinen
ihmisen luomien teorioiden tasolla [vrt. Penrose ja Hawking]. Vaikka Dennettin aidot rakenteet toimivat jossain määrin Ladymanin innoitteena, Dennettin ja Millikanin filosofian
ihmisen kokoinen tieteellisyys ei perustu teoreettiseen fysiikkaan.
• Pyrkiessään vastaamaan tieteenhistorian esittämiin haasteisiin [ks. Kuhn] John Worrall (s.
1946) oli kehittänyt episteemistä strukturaalista realismia (Structural realism: The best of
both worlds?, 1989137 ).
• Ladymanin lisäksi onttista strukturaalista realismia on kehittänyt Steven French; esim. The
Structure of the World (2014).
Artikkelissa Toward a cognitive theory of consciousness (1978138 ) Dennett puolustaa alipersoonallisella tasolla toimivaa funktionaalista teoriaa tietoisuudesta [ks. Descartes; James; Penfield
ja Sperry; Sellars]: emme ole tietoisia aivojen mentaaleista prosesseista, vaan ainoastaan niiden tuloksista. Tietoisuuden selitys (Consciousness Explained, 1991) kuvaa tietoisuuden ’multiple drafts’ –mallia. Taustalla oli mm. Kolersin [ks. Hubel ja Wiesel] tutkimukset visuaalisesta
väriphi-illuusiosta. Tiedostamaton mieli koostuu erillisistä, rinnakkaisista ja nopeista moduuleista [ks. Tooby ja Cosmides], ja tietoisuus toimii tämän koneiston päällä sarjallisena ja hitaampana virtuaalikoneena [ks. Minsky ja Pearl]. Meemit [ks. Dawkins] luovat uuden tason ihmisen
tietoisuuden evoluutiossa. Esim. kielen sanojen merkitysten muotoutuminen [ks. Platon] selittyy
memeettisesti.
• Dennettille virtuaalisointi tarkoittaa mitä tahansa (ei-yleiskäyttöistä) ohjelmaa jota ajetaan yleiskäyttöisessä käyttöjärjestelmässä. Tätä hän vertaa AI:n [ks. Turing; Simon ja
Arrow; Minsky ja Pearl] ’homunculusfunktionalismiin’, jota John Haugeland (1945-2010)
kuvaa teoksessa Artificial Intelligence: The Very Idea (1985). Siinä ’aitoa’ älykkyyttä vaativa tehtävä suoritetaan rajallisella määrällä tasoja, jotka ovat alaspäin mentäessä toinen
toistaan ’tyhmempiä’, kunnes pohjalta löytyy jotain joka voidaan suorittaa ’pelkällä koneella’.
• Susan Blackmore (s. 1951) kehittää meemiteoriaa teoksessa Meemit - kulttuurigeenit (The
Meme Machine, 1999). Dennettin tavoin Blackmore olettaa meemit biologiasta riippumattomaksi olioksi.
– Blackmoren ’teemi’ on tulevien tietoisten koneiden [ks. Darwin; von Neumann] ’teknologinen meemi’.
– Kulttuuristen ’mutaatioiden’ ei kuitenkaan tarvitse olla sattumanvaraisia: taustalla
voi olla sekä biologisia, kognitiivisia että kulttuurisia syitä. Näin osa meemeistä voi
olla helpommin omaksuttavia kuin toiset [ks. Sperber ja Boyer]. Muutenkin kulttuurin
ydin on yhteistyössä [ks. Maynard Smith].
• Vaikka Dennett myöntää että teknisen sanaston semantiikka syntyy ihmisyhteisöjen toimesta, ’kesyttämällä’ tai ’jalostamalla’, hän esittää että arkipäivän sanaston semantiikalla
olisi enemmän ’omaa elämää’. Daniel Cloud ei anna meemeille näin suurta valtaa kielessäkään (The Domestication of Language, 2014).
Kvaliat ovat Dennettille ’käyttäjän’ illuusioita, mutta todellisia sellaisia. Filosofien kvalioita hän
pitää yhtä epäuskottavina kuin heidän zombejaan (Quining Qualia, 1988139 ). Tämän takia hän
laskee itsensä (1) ’illusionistiksi’. Kaksi muuta merkittävää tietoisuuden teoriatyyppejä ovat David M. Rosenthalin kehittämä (2) HO (engl. higher-order) –teoria (HOT), jossa alemman tason

137 Dialectica,

43, 119, 1989
Brainstorms (1978)
139 teoksesa A. Marcel & E. Bisiach (toim.), Consciousness in Modern Science, 1988
138 teoksessa
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representaatioita re-representoidaan ylemmällä tasolla (Two concepts of consciousness, 1986140 )
ja Bernard J. Baarsin (s. 1946) (3) ’globaali työtila’ –malli (engl. global-workspace theory, GWT)
joka pohjautuu työmuistiin [ks. Kandel ja Tulving]. Koska Dennett hyödyntää molempia em. teorioita (ks. alla), hänen illusionisminsa ei ole eliminatiivista [ks. Minsky ja Pearl]. Tämä näkyy
myös hänen behaviorismin kritiikissään (Skinner skinned, 1978141 ). Selittäminen ei ole ’selittämistä pois’. Esim em. kvalia-artikkelissa Dennett sanoo, että ”[e]verything real has properties,
and since I don’t deny the reality of conscious experience, I grant that conscious experience has
properties”.
• Dennett: ”qualia are user-illusions, ways of being informed about things that matter to
us in the world (our affordances) because of the way we and the environment we live in
(microphysically) are”.
• Em. Jacksonin ajatuskokeessa Dennett olettaa, että Mary ei opi mitään uutta (punaisen
aistimuksen lisäksi), jos hän todella on oppinut kaiken näkökyvystä. Tämä on materialistisessakin filosofiassa vähemmistönäkemys. Eräiden filosofien mukaan Mary oppii ainakin
jonkinasteisen taidon. Michael Tye (Consciousness Revisited, 2009) korostaa tuttuuteen perustuvaa tietoa [ks. Helmholtz; Peirce; Cajal ja Sherrington; Russell]. Etenkin konnektionismissa oletetaan, että Mary oppii jotain käsitteellistä; puhutaan erikseen materiaalisista
ja fenomenaalisista käsitteistä, jotka kuitenkin viittaavat samoihin asioihin.
Teoksessa Darwin’s Dangerous Idea (1995) Dennett kuvaa neljä älykkyyden evoluution virstanpylvästä [ks. myös Drake; Renfrew ja Knight], joita oli pohjustanut jo artikkelissa Why the Law
of Effect will not go away (1975142 ). Hän puhuu ’darwinilaisista’, skinnerilaisista’, ’popperilaisista’ ja ’gregorilaisista’ olioista. Myöhemmin Dennett on korostanut, että biologisessa evoluutiossa
tutkijat voivat kysyä ei vain miten, vaan myös mitä varten [ks. Aristoteles; Darwin]. Näin hän
on hyödyntänyt intentionaalista asennetta myös evoluutioprosessiin. Biologia tieteenä on vaikeaa ilman funktion käsitettä, ja funktion käsite tuo mukanaan moninaiset (teleologiset) syyt [ks.
Sellars].
• Darwinilaisen olion käyttäytyminen on suoraan geenien määrittelemää, eikä oppimista tapahdu muuten kuin normaalin biologisen evoluution kautta sukupolvien saatossa; huono
’oppimisen’ johtaa olion kuolemaa.
– Humelainen [ks. Hume] olio sopisi edesauttamaan skinnerilaisen olion syntyä.
• Skinnerilaisen olion [ks. Watson] ehdollistumisen (yrityksen ja erehdyksen) kautta tapahtuvassa oppimisessa vain huonot käytösmallit kuolevat. Tämä on ABC-oppimista [ks. Minsky
ja Pearl].
• Popperilainen olio [ks. Popper] kykenee etukäteisharkinnalla ohjaamaan käytöstään. Nimi
tulee Popperin ”permits our hypotheses to die in our stead” –tokaisusta: vain huonot ideat
kuolevat.
– Eri eläimet voivat kehittää popperilaisuuden päälle erilaisia kykyjä, jolloin tämä hierarkia ei enää muodostaisi tornia. Tämä on Peter Godfrey-Smithin (s. 1965) ajatus.
• Gregorilaisen olio on nimetty Gregoryn [ks. Minsky ja Pearl] mukaan. Se (lue: ihminen)
pohtii mitä pitäisi pohtia ja luo maailmasta malleja. Koska mielen työkaluilla representoidaan syitä syinä, olioilla on — laajemman moraalisen vastuun lisäksi — laajemmat
vapaudet ekologisten lokeroidensa [ks. Gould] konstruktiossa [ks. Tooby ja Cosmides].
– Vaikka biologisen evoluution luoma kieli [ks. Jackendoff ja Pinker] on tärkein mielen
työkalu, niitä voi myös luoda kulttuurievoluution puitteissa; puhutaan intellektuaalisista teknologioista [ks. Daniel Bell].
– Esimerkiksi sakset eivät ole vain älykkyyden tuotos, vaan myös sen levittäjä: kopioimalla ja vaihtamalla kulttuurin luomia tuotteita ihmiset (ja marginaalisesti eräät
muut eläimet) auttavat toisiaan käyttämään älykkyyttään [ks. Gibson ja MacArthur;
Renfrew ja Knight]. Millikanin ontologiassa artefakteille löytyy oma paikkansa (ks.
alla).
140 Philosophical

Studies, 49, 329-359, 1986
Brainstorms (1978)
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Artikkelissa Conditions of personhood (1976143 ) Dennett esitti, että kielellä representoidut perustelut [ks. Sellars; Sperber ja Boyer] tekivät ihmisistä (engl. human being) vastuullisia henkilöitä (person). Dennettin luonnontieteellinen humanismi on siis vahvasti antireduktionistista
naturalismia. Evoluutio ei vie meiltä moraalia, vaan päin vastoin loi aivot ja (tarpeeksi hyvän)
vapaan tahdon joilta moraalia voi vaatia. Gregg D. Caruson kanssa käydyssä oikeusfilosofisessa
keskustelussa Just Deserts (2021) Dennett puolustaa oikeudenmukaisen seuraamuksen periaatetta. Lait ja normit ovat kulttuurisen evoluution tuottamia sääntöjä, joiden kunnioittamiselle
ja sisäistämiselle on seurauseettisiä perusteita. Tätä kahden tason [ks. Rawls] teoriaa voi kutsua
sopimusteoreettiseksi sääntöutilitarismiksi. Näin syyntakeiset yhteiskunnan jäsenet sitoutuvat
niihin jopa mielellään; kyse on ihmisen arvokkuudesta. Caruso ei usko syyntakeisuuteen.
• Artikkelissa Two kinds of respect (1977144 ) Stephen L. Darwall (s. 1946) erotti ihmisen
kunnioittamisen tämän ominaisuuksien tai saavutusten perusteella (engl. esteem-respect)
ihmisen itsensä kunnioittamisesta (recognition-respect).
• Ilkka Niiniluoto viittaa ’hyttysenpaskateorialla’ ajatukseen, jonka mukaan ihmisellä ei ole
mitään lisäarvoa muuhun luontoon nähden. Humanismin unohtavaa ekologismia [ks. Heidegger; Borlaug; Berg ja Gurdon] ei pidä hyväksyä.
• Dennett ei pidä teoriansa ’ansaittua rangaistusta’ retributiivisena [ks. Ötzi; Platon] koska
se ei perustu kostoon. Vaikka tämä on yleinen käsitys retribuutiosta, toiset näkevät sen
myös utilitaristisena [ks. Westermarck; Daly ja Wilson], eikä eroa Dennettin näkemykseen
juuri ole.
• Caruso: ”...our choices, actions, and constitutive characters are ultimately the results of
factors beyond our control — whether that be determinism, chance, or luck — and because
of this we lack the kind of free will needed to hold agents morally responsible in the relevant
sense”.
Myös vapaan tahdon [ks. Zenon ja Khrysippos; Tuomas; Hobbes; James; Moore] kohdalla Caruso on skeptikko [engl. free will skepticism, ks. Spinoza]. Hän korostaa ihmisten hyvää ja huonoa
onnea geeniensä ja kasvuympäristönsä suhteen [vrt. Symons ja Buss]. Toista ääripäätä edustaa
libertarianismin radikaalisti vapaa tahto [ks. Sartre]. Dennettin kompatibilismi asettuu näiden
väliin kuvaamalla tahdon vapautta vastuuntuntoisena autonomiana [ks. Becker], johon kasvetaan
sekä biologisesti, kulttuurisesti että yksilöllisesti (Elbow Room, 1984; Freedom Evolves, 2003). Perinteinen tapa haarukoida ongelmaa determinismin ja sattuman välillä [ks. Hume] operoi väärällä
tasolla, huomioimatta organismin intressejä deterministisessä kaooksessa [ks. Lorenz ja Mandelbrot]. Emme edes halua päätöstemme olevan täysin irti ulkoisen maailman kausaalisuudesta ja
omista tarpeistamme. Dennettin vapaa tahto on naturalistinen ja pragmaattinen; vuoden 1984
teoksen alaotsikko on The Varieties of Free Will Worth Wanting. Menneisyys ei kontrolloi meitä
ja valintojen teko on mahdollista myös deterministisessä maailmassa.
• Benjamin Libetin (1916-2007) ja kumppaneiden tutkimukset tiedostamatta tehdyistä päätöksistä [ks. myös Posner] eivät ole filosofisesti mielenkiintoisia (Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness-potential): The unconscious
initiation of a freely voluntary act, 1983145 ). Tiedostamaton ajatustoiminta [ks. Leibniz;
Helmholtz; Wundt; Poincaré; Piaget; Turing; Simon ja Arrow; Damasio] ennakoi ja spekuloi puolestamme koko ajan [ks. Minsky ja Pearl], ja tiedostava puoli hyödyntää näitä
tuloksia. Tähän liittyy mm. aivojen retikulaarinen aktivointijärjestelmä RAS [ks. Penfield
ja Sperry; Hubel ja Wiesel].
• Oletetaan meressä satoja miljoonia vuosia sitten elänyt alkeellinen peto, saalistamassa vieläkin alkeellisempaa proteiinilähdettä. Saaliseläin kykenee alkeellisella hermostollaan satunnaisiin väistöliikkeisiin, mutta vapaasta tahdosta ei voi puhua: sillä ei edes ole aivoja.
Tapahtumassa ei sen deterministisestä luonteesta huolimatta ole mitään ennakolta määrättyä. Sillä on kuitenkin merkitystä, jonka hyödyntäjä on biologinen evoluutio — syödyksi
tulee saalistajan eteen vahingossa tuleva helpompi kohde. Jopa täysin deterministisessä

143 teoksessa

A. O. Rorty (toim.), The Identities of Persons, 1976; myös teoksessa Brainstorms (1978)
88, 36-49, 1977
145 Brain, 106, 623-642, 1983
144 Ethics,
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maailmassa toiminnalla on väliä (ero tulee selväksi jos ’saalis’ olisi ollut kuollut planktonaines). Evoluution edetessä tällaiset ’vapaat’ merkitykset siirtyivät yhä enenevässä määrin
organismin itsensä ymmärtämiksi, ja ihmisellä jopa biologian ulkopuolelle.
– Kvanttimekaniikka on kemian perusta mutta ei tuo biologialle tai psykologialle relevanttia lisäystä kaaos-ajattelulle [ks. Penrose ja Hawking]. Dennett: ”I don’t need
indeterminism at all. I just need practical unpredictability.”
Teoksessa Breaking the Spell (2006) Dennett käsittelee uskontoa [ks. Laozi ja Gautama; Hume;
Boas ja Landtman; Dawkins; Leslie ja Baron-Cohen; Sperber ja Boyer], jota hänen mukaansa pitää tutkia tieteellisesti sen vahingollisten lieveilmiöiden välttämiseksi [ks. Kinsey; Dawkins; Hirsi
Ali]. Perinteinen uskonnontutkimus ei useinkaan siedä kohteensa objektiivista tutkimusta [ks.
Durkheim]. Dennettin omat ateistiset ’pyhät arvot’ ovat demokratia, elämä, oikeudenmukaisuus,
rakkaus ja totuus.
Taiteiden filosofiassa [ks. Dutton ja Boyd] Dennett on tutkinut huumoria [ks. Aristoteles; Kant;
Darwin; Freud]. Lähtökohtana oli Matthew M. Hurleyn (s. 1977) väitöskirja, joka laajentui teokseksi Hurley, Dennett & Adams, Inside Jokes (2011). Teoria esittää naurun syntyneen varoitussignaaleista: vääräksi osoittautunut hälytys on kuitattu yhteisellä naurulla. Tästä nauru on siirtynyt lasten joskus rajunkin näköisten leikkien yhteyteen viestimään muille, että kyse on pelkästä
leikistä [ks. Aristoteles; Piaget; Leslie ja Baron-Cohen; Tooby ja Cosmides]. Myös kutittaminen liittyy tähän [ks. Darwin]. Lopulta nauru kytkeytyi huumoriin. Huumori itse on eräänlaista
kognitiivista siivousta, jolla mieli etsii ja löytää ristiriitoja pitkäkestoisen muistin [ks. Kandel
ja Tulving] totena pidettyjen tietojen ja uuden tiedon välillä [vrt. Zenon ja Khrysippos; Bernoulli ja Bayes]. Siivous ei onnistu ilman porkkanaa ja/tai keppiä, ja biologinen evoluutio on
kehittänyt hilpeyden (engl. mirth) tunteen tällaisen toiminnan ajamiseen. Yleensäkin tunteet
[ks. Darwin; Ekman; Damasio] ovat funktionaalisia, ja kognitiiviset ja episteemiset tunteet ohjaavat ja motivoivat käyttäytymistä ja ajattelua [ks. Hume]. Uteliaisuus [ks. Aristoteles; Hobbes;
Dewey; Maslow; Posner] vertautuu lihalliseen himoon, ja keppinä toimii tylsyys [ks. Locke]. Ihmisille tuli myös tarpeelliseksi viestittää hyvää huumorintajuaan mm. potentiaalisille kumppaneille
[ks. Dunbar ja Miller]. Staattisten kehysten ja skeemojen sijaan Dennett puolustaa dynaamisempaa just-in-time-spreading-activation –käsitystä mentaalisten avaruuksien sisällön aktivoijina [ks.
Minsky ja Pearl].
• Aikaisemmista huumoriteorioista malli muistuttaa eniten I-R (engl. incongruity-resolution)
teorioita [ks. Kant].
• Millikan on esittänyt kognitiivista siivousta alemmalla uniseptien tasolla (ks. alla).
• Esim. viihdeteollisuus hyödyntää huumorin biologista taustaa luomalla mm. supernormaaleja ärsykkeitä [vrt. Lorenz ja Tinbergen].
Teoksessa Intuition Pumps (2013) Dennett korostaa, että perinteinen tekoäly on ylhäältä-alas
–prosessi, kun biologinen evoluutio suuntaa alhaalta ylöspäin: hermosolut ovat itsessään toimijoita. Tämän takia mielen moduulit eivät muodosta byrokratiaa vaan eräänlaisen darwinilaisen
systeemin kuten jo Minsky esitti. Tämän suuntaista ajattelua on kehitetty bayesilaisten aivojen
teoriassa [ks. Minsky ja Pearl; Damasio]. Dennettin mukaan tällä ei kuitenkaan selitetä ihmisen
muista eläimistä poikkeavia kykyjä, jotka vaativat meemejä (From Bacteria to Bach and Back,
2017). Etenkin sanat (jotka ovat siis meemejä) de-darwinisoivat kulttuurin ja mahdollistivat ihmisten omatoimisen ’älykkään suunnittelun’ (minkä Blackmoren paljon radikaalimpi memetiikka
kieltää). Intentionaalisuuteen liittyy alkuvaiheessa evoluutioprosessin rationaalisuus [engl. freefloating rationales, ks. myös Simon ja Arrow]. Oliossa tätä vastaa kyvyt joita se ei itse ymmärrä
(competence without comprehension); kyse on paljolti itsesuojelusta. Ihmisillä on myös itseen
ankkuroituja syitä: he (reason-representers) representoivat kielen avulla uskomustensa syitä itselleen ja toisille [ks. Sellars; Sperber ja Boyer]. Tämä synnyttää myös tietoisuuden.
• On puhuttu jopa itsekkäiden hermosolujen nanointentionaalisuudesta [vrt. Kahneman ja
Thaler].
• Ihmisen ymmärrys koostuu kyvyistä jotka eivät vaadi ymmärrystä. Koska ymmärrys on
relevantti käsite, Dennettin teoria ei edusta psykologista behaviorismia.
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Ajattelu ei kykene introspektion avulla selittämään omaa toimintaansa, eikä tietoisuus ole sitä miltä se ’käyttäjästä’ tuntuu. Tätä Dennett tarkoittaa ’vahvalla illusionismilla’ (Welcome to
strong illusionism, 2019146 ). Alipersoonalliset prosessit luovat persoonallisen tason, jonka ’käyttäjän illuusio’ (engl. user illusion) on evoluution tuloksena todellinen kaikille ympäristöään seuraaville olioille. Tarkkaavaisuus [ks. James; Piaget; Posner] on tässä tärkeä tekijä. Tällöin puhutaan esim. ’umweltista’ [ks. Lorenz ja Tinbergen] ja alkuperäisestä tai intuitiivisesta maailmankuvasta [ks. Sellars]. Vain ihmiset kärsivät ’teoreetikon illuusiosta’ eli em. Chalmersin metaongelmasta.
• Michael S. Graziano (s. 1967) pitää tietoisuutta tarkkaavaisuudesta luotuna mallina (engl.
attention schema theory, AST); esim. Consciousness and the attention schema: Why it has
to be right, 2019147 ). Dennett pitää teoriaa hyödyllisenä lähtökohtana.
Millikanin ensimmäinen tärkeä työ oli Language, Thought and Other Biological Categories (1984).
Otsikon ’biologia’ viittaa valintaprosesseihin, joita esiintyy biologisen evoluution, yksilön oppimisen ja kulttuurievoluution tasoilla, ja joihin intentionaalisuus perustuu. Juuri tämän vuoksi
puhutaan biosemantiikasta. Vaikka teorian perusajatus on säilynyt, monet yksityiskohdat ja siten myös Millikanin käsitteistö ovat muuttuneet ajan myötä, minkä myös viimeisin teos, Beyond
Concepts (2017), osoittaa.
• Biosemantiikka kuuluu teleosemantiikkoihin, joita on kehittänyt myös David Papineau (s.
1947).
• Davidsonin suomies-ajatuskoetta [ks. Quine] on pidetty biosemantiikan kumoavana. Jos
puhdas sattuma yhdistää molekyylejä siten, että syntyy filosofin täydellinen kopio, jälkimmäisen toimintakyky ei kuitenkaan ole sattumaa.
Maailma on ’kokkareista’ (engl. clumpy), ja Millikanin mielen filosofiassa perustavaa on kyky tunnistaa jokin uudelleen [ks. Carnap; same-except –relaatiosta, ks. Jackendoff ja Pinker]. Organismien ’same-tracker’ –kyvyt avustavat seuraamalla mm. relevantteja ympäristön ominaisuuksia.
Kun seurattavana on substanssi (ks. alla), käytetään termiä ’unitracker’, joka koostuu useasta
same-tracker –kyvystä. Niihin liittyvät ’uniseptit’ (engl. unicept) korvaavat perinteiset käsitteet
(concept). Uniseptin tarkoitteen määrittää unitracker’in varsinainen (engl. proper) funktio: mitä
se on valikoitunut seuraamaan. Tällaiset teleologiset funktiot voivat pettää, mikä selittää mm.
ilta/aamutähden [ks. Permenides ja Zenon] kaltaiset intensionaalisuuden ongelmat [ks. Frege].
Sekä uniseptit että sanat viittaavat suoraan kohteeseensa maailmassa. Kun unitracker huomaa
uuden sanan yhteyden johonkin uniseptiin, nämä linkittyvät. Sanat ovat siis tapoja uudelleentunnistaa kohde, eivätkä poikkea radikaalisti muista aistihavainnoista. Kohteen kuuluminen johonkin kategoriaan [ks. Kant] tarjoaa mallin uniseptiin liitettävälle informaatiolle.
• Biologisen evoluution luoman sydämen varsinainen funktio on tehdä sitä, mitä esi-isiemme
sydämet tekivät myötävaikuttaessaan kantajiensa eloonjäämiseen ja lisääntymiseen ja siten
myös juuri kyseisenlaisen sydämen säilymiseen ja leviämiseen [ks. Wittgenstein].
– Millikan piti Larry Wrightin funktio-määritelmää liian yleisenä: ”The function of X
is that particular consequence of its being where it is which explains why it is there”
(Teleological Explanations, 1976).
– Fodor [ks. Jackendoff ja Pinker] ja Massimo Piatelli-Palmerini (s. 1942) kiistävät evoluution teleologisuuden (What Darwin Got Wrong, 2010).
• Koska esim. lapsella ja kemistillä on erilaiset tavat (uudelleen) tunnistaa sokeri, myös sitä
koskevat uniseptit poikkeavat toisistaan. Sekä uniseptit että unitracker’it ovat partikulaareja, yksittäisistä aivoista riippuvia. Tämä on selvä ero perinteisiin käsitteisiin nähden.
Uniseptien avulla muodostetaan intentionaalisia asenteita.
– Intentionaaliset asenteet tekevät saman työn kuin perinteiset propositionaaliset asenteet [ks. Hume]. Jos perinteisiä käsitteitäkään ei ole olemassa, myös propositioiden [ks.
146 Journal
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Abélard; Frege; Russell] ongelmallisesta ontologiasta pääsee eroon luopumalla niistä
kokonaan.
• Uniseptit ankkuroituvat maailman näkyvimpiin ’rakennemöykkyihin’, eivätkä leikkaa siitä
tarkkarajaisia kohteita [ks. Ekman; sumeudesta, ks. Hintikka]. Ihminen ei myöskään voi
introspektion avulla määrittää tarkasti ajattelunsa sisältöä, eli merkitysrationalismi ei ole
mahdollista. Ajattelu ei vain siedä, vaan suorastaan kukoistaa ’terveellisessä’ epämääräisyydessä.
– Mark Richard on samoilla linjoilla teoksessa Meanings as Species (2020), vaikka ei
Millikaniin viittaakaan (kuten Dennett huomauttaa arvostelussaan). Richardin korostamaa ’tulkinnallista yhteistä pohjaa’ (engl. Interpretive Common Ground, ICG) voi
selittää unisepteilla.
• Oppimisessa ja opitun soveltamisessa [ks. Locke; Mill] Millikan erottaa käytännölliset (affording) ja faktuaaliset (substantive, attributive) uniseptit [vrt. Hubel ja Wiesel]. Edelliset
eivät erota ominaisuuksia muista substansseista. Sen sijaan attributiiviset uniseptit liittyvät substanssien ominaisuuksiin.
Substanssi [termi tulee Aristoteleelta] säilyttää ominaisuutensa tilassa ja/tai ajassa ja mahdollistaa siten sitä koskevan induktiivisen empiirisen tiedon [ks. Locke; Kant; Mill]. Substansseihin
kuuluvat mm. yksilöoliot ja oliotyypit eli luokat (engl. kind). Koirat, tuolit ja tietyn musiikkikappaleen esitykset ovat historiallisesti samantyyppisiksi muodostuneita oliotyyppejä (historical
kind). Elektroneilla, molekyyleillä ja esim. planeetoilla (eternal kind) on yhteisiä ominaisuuksia
suoremmista luonnontieteellisistä syistä. Yksilöolioilla on paljon yhteistä historiallisten oliotyyppien kanssa. Mikään joukko substanssia kuvaavia ominaisuuksia [ks. Russell] ei voi muodostaa
sitä koskevaa määritelmää [essentiasta, ks. Locke]. Vaatimus suorasta viittauksesta tulee juuri
tästä.
• Vaikka substanssi on ontologinen käsite, sillä on määritelmällisesti episteeminen tehtävä.
Substansseilla on tärkeä merkitys mielen filosofiassa, joka sijoittuu ontologian ja epistemologian välimaastoon.
• Millikan yleisti oman substanssi/ominaisuus –ajattelunsa Strawsonin [ks. von Wright] teoksesta Subject and Predicate in Logic and Grammar (1974).
• Ero substanssien ja ominaisuuksien välillä on suhteellinen: alkuaine kulta voidaan lukea
substanssiksi jolla on tiettyjä ominaisuuksia, mutta toisaalta kimpaleella tai harkolla voi
olla ominaisuus ’kultainen’. Unitracker voi seurata jotain ’pelokasta’ tai ’vihaista’.
• Se että veden teoreettinen määritelmä on H2 O ei kerro mitään termin ’vesi’ tarkoitteesta
tai merkityksestä, vaan selittää miksi vesi muodostaa luonnollisen luokan.
– Baruch A. Brody (s. 1943), Kit Fine (s. 1946) ja E. Jonathan Lowe (1950-2014) kehittivät tämän vastaista uusaristotelesmia [tai uusskolastiikkaa, ks. Carnap], jossa
aleettiset modaliteetit perustuvat essentiaan.
Unitracker-mekanismit eivät tunnista suoraan substansseja, vaan oppivat — darwinilaisen valinnan kautta — hyödyntämään ympäristössään ’luonnollista informaatiota’ tarjoavia merkkejä [ks.
Peirce; Maynard Smith]. Millikan jakaa merkit infomerkkeihin (engl. infosign) ja intentionaalisiin
merkkeihin siten, että joukot ovat osittain päällekkäisiä. (1) Infomerkit kuvastavat ei-satunnaista,
jonkin organismin hyödynnettävissä olevaa korrelaatiota merkin ja maailman tilan välillä. (2) Intentionaalisiin merkkeihin liittyy aina jokin (laji-, yksilö- tai kulttuuritason) valintaprosessi, ja ’lisääntyessään’ ne muodostavat ’sukulinjoja’, REF (engl. reproductively established families). Jos
intentionaaliset merkit ovat myös infomerkkejä, ne tarjoavat luonnollista informaatiota ja mahdollistavat symbioottisen kommunikaation; esim. eläimen varoittava signaali todellisen vaaran
uhatessa. Konventionaaliset merkit kuuluvat osa-alueena intentionaalisiin merkkeihin, ja esim.
toteamus ”sataa” on infomerkki vain jos todella sataa. Tällöin kyseessä on Normaali kielellinen
esiintymä, jokin joka toimii juuri sillä tavalla joka on alun perinkin vaikuttanut ko. esiintymän
leviämiseen merkkijärjestelmässä.
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Ei-intentionaaliset infomerkit
Intentionaaliset infomerkit
Konventionaaliset infomerkit
Ei-infomerkkiset intentionaaliset merkit

Esimerkkejä
Mm. perinteiset luonnolliset merkit
Eläinten tarkoituksellinen viestintä
Luonnolliset kielet
Erehdykset ja harhaanjohtava viestintä

Myös epätodet representaatiot ovat mahdollisia, ja tosiin representaatioihin voi päätyä vahingossakin. Aistien välittämä informaatio voi aktivoida uniseptin ’suoraan’, ilman muita unisepteja
hyödyntävää päättelyketjua. Merkitysten ymmärtäminen vaatii kuitenkin tulkintaa [ks. Sellars],
ja Millikanin representaatiorelaatio on kolmipaikkainen [ks. Peirce]. Alkeellisimmat representaatiot eivät tee eroa kuvailevan ja direktiivisen muodon välillä: esim. mehiläisen tanssi [ks. Lorenz ja
Tinbergen] kertoo missä jokin haluttu resurssi on ja samalla ohjaa muita siihen suuntaan. Myös
sisäiset representaatiot kuten nälkä, jano ja kipu ovat ovat tällaista ”pushme-pullyu” –tyyppiä
(PPR). Representaatioiden ja ulkoisen maailman välinen vastaavuus [ks. Frege; Ramsey; Carnap; Hintikka] liittyy myös totuusehtoihin. Silloin kun ihmisten ’uskomukset’ teoreettisine käsitteineen eivät päädy päättelyprosessiin joka johtaisi käytännön toimintaan, semantiikka syntyy
aivojen sisäisen konsistenssitestauksen avulla.
• Ruokapalan kielellään nappaava sammakko ei representoi kohteensa ravintoarvoa, vaan
tämä jää evoluution aikaisten Normaalien olosuhteiden harteille. Millikan käyttää isoa
N:ää korostaakseen, että Normaali ei useinkaan tarkoita tyypillistä tai keskiarvoista.
• Millikan hämärtää tarkoituksellisesti myös ’deklaratiivisen’ ja ’proseduraalisen’ tiedon rajaa
[ks. myös Hintikka].
Millikan pitää ajattelua ja luonnollista kieltä rinnakkaisina ilmiöinä ja tekee siten eroa uniseptien
(ja yleensä ajatusten) ja sanojen (lauseiden) välille. Molemmilla on oma intentionaalisuutensa.
Ajattelu ei ole sisäistettyä kieltä [ks. Wittgenstein; Quine; Sellars], eikä kieli ole ulkoistettua
ajattelua [ks. Austin ja Grice]. Ne ovat kuitenkin hyvin läheisessä suhteessa ja vaikuttavat toisiinsa [ks. Peirce]. Substanssien tunnistaminen yksilönkehityksen kautta on saanut lisäpotkua
kielen ja kulttuurin myötä. Kieli ja kieliyhteisö muodostavat uudenlaisen tavan (engl. medium)
havainnoida (’uudelleen tunnistaa’) maailmaa aistien tapaan, so. kognitiivisesti keveällä tavalla
[vrt. Chomsky; Austin ja Grice]. Kielen konventionaalisuuden taustalla on sen kommunikatiivinen funktio [jonka mm. Chomsky kieltää]. Tällä julkisella tasolla kielelliset merkitykset liittyvät
stabiloiviin funktioihin, mikä voi johtaa eri merkitykseen kuin mitä puhujalla on ollut mielessä
[ks. Austin ja Grice]. Kielellisten konventioiden verkosto ei perustu sen paremmin yhdenmukaisuuteen [engl. conformity; ks. Milgram] kuin koordinaatio-ongelmien rationalisointiin [ks. Hart ja
Goffman; Schelling ja Lewis; Maynard Smith], vaan historiallisesti toisiaan seuranneisiin puhujakuulija –vuorovaikutuksiin (engl. lineage). Koska Gricen peräänkuuluttama puhujan intentioiden
analyysi ei ole puheen ymmärtämisessä tarpeen tai mahdollistakaan [edes modifioidussa muodossa, ks. Sperber ja Boyer], myöskään täydelle mielen teorialle ei kielessä ole tarvetta [ks. Leslie
ja Baron-Cohen].
• Stabiloivalla funktiolla tarkoitetaan konventionaalisen kielellisen yhteistyön funktiota.
Tye on luonut aistimisen teoriaa, joka kuuluu representationaalisuutta korostaviin intentionaalisiin teorioihin (Ten Problems of Consciousness: A Representational Theory of the Phenomenal
Mind, 1995). Niissä aistihavaintoja käsitellään hieman uskomusten [ks. Hume] kaltaisina propositionaalisina asenteina [ks. Russell; Gibson ja MacArthur]. Tyen teoria on vahva, sisällön
ensisijaisuutta korostava ’suora’ teoria, joiden kohdalla puhutaan usein ’representationalismista’.
Lisäksi teoria hyväksyy ei-käsitteelliset aistimukset ja on biosemanttinen: representaation sisältö määräytyy ao. mielen tilojen biologisen funktion mukaan. Aistimisen filosofiaa esitellään —
ainakin näkemisen osalta — esim. William Fishin teoksessa Philosophy of Perception (2010).
• Tyen teoria ei ole representationalismia sen perinteisessä merkityksessä. Sense datum –teorioiden [ks. Aristoteles] puolustajat [ks. Berkeley; Russell] kritisoivat termin uusiokäyttöä.
Toiselle ääripäälle, disjunktionismille [ks. Gibson ja MacArthur], löytyy myös tukijansa.
Em. rinnnalle syntyi mm. adverbiaalinen teoria [ks. Sellars].
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• Intentionaaliset teoriat jaetaan heikkoihin ja vahvoihin, ja jälkimmäiset jaetaan edelleen sen
mukaan, korostetaanko ensisijaisesti fenomenologiaa vai representaation sisältöä. Näistäkin
jälkimmäiset jaetaan ’suoriin’ (engl. first-order) ja ’hierarkkisiin’ (higher order).
– Vahvojen intentionaalisten teorioiden mukaan muutos fenomenologisella tasolla implikoi muutosta representaatiossa, ja päinvastoin. Heikot teoriat eivät tätä vaadi. Fenomenologian ensisijaisuutta korostavat teoria olettavat, että fenomenologia määrää automaattisesti representaation sisällön. Tässä hierarkkiseksi nimetyissä teorioissa alemman tason tiedostamattomat representaatiot muuttuvat tiedostetuiksi kun ne joutuvat
ylemmän tason mielen tilan kohteiksi.
• Dretske oli korostanut em. vuoden 1981 teoksessa, että aistihavaintojen suurta informaatiosisältöä ei ole edes mahdollista käsitteistää.
• Aistien elämyksellisyys korostuu ASMR (engl. Autonomous Sensory Meridian Response)
–ilmiössä.

11.14

Alan Page Fiske 1947 - ja Judith Rich Harris 1939 2018

Antropologi (Fiske) ja psykologi (Harris), jotka tutkivat sosiaalipsykologiaa [ks. Tylor, Tarde ja
Baldwin; Lewin ja Heider; Milgram] huomioimalla myös evoluutioteorian [ks. Darwin]. Geenit
vaikuttavat ihmisenkin käyttäytymiseen, mutta käyttäytyminen ei aina perustu persoonallisuuteen, eivätkä kaikki persoonallisuuden piirteet ole geenien luomia [ks. Symons ja Buss]. Ihmissuhteiden verkosto [ks. Simmel; Elias; Dunbar ja Miller] on sekä heterogeeninen että rakenteellinen.
Patricia H. Hawleyn resurssienhallintateoria (engl. resource control theory, RCT) sosiaalisesta
dominanssista täydentää kuvaa [ryhmien välisistä resursseista, ks. Keeley].
• Psykologiaa on polarisoitu biologian määräämään persoonallisuuspsykologiaan [ks. Symons
ja Buss] ja ympäristön määräämään sosiaalipsykologiaan. Fisken ja Harrisin ajattelussa
nämä edustavat vain laajan spektrin ääripäitä.
– Douglas T. Kenrickin (s. 1948) ja David C. Funderin artikkeli Profiting from controversy: Lessons from the person situation debate (1988148 ) liittyy juuri tähän.
• James H. Sidanius (1945-2021) ja Felicia Pratto (s. 1961) kehittivät omaa sosiaalisen dominanssin teoriaa (engl. social dominance theory, SDT) 1990-luvulta alkaen. Olettaessaan
että kaikenlainen dominanssi luo vaarallisia kasteja teoria poikkeaa radikaalisti Hawleyn
teoriasta.
• Luonnontiede ja filosofia ovat muokanneet minuutta vähemmän objektiiviseen muotoon, ja
Fiske ja Harris tekevät samaa persoonallisuudelle [ks. Dennett ja Millikan].
Harris ei usko persoonallisuuden olevan kasvatuksella muokattavaa. Psykologien ja terapeuttien
freudilais-skinnerilaisen [ks. Freud; Watson] ’epäpyhän allianssin’ sijaan hän korostaa tulevaisuuteen katsovan psykiatrian merkitystä [ks. myös Nesse]. Vanhemmat ovat lapselle tärkeitä [ks.
Hamilton ja Williams; Symons ja Buss], mutta ei siten kuin perinteisesti ajatellaan. Teorian taustalla oli kahdenlaisia julkaisuja, joista toiset esittivät vastakkaisia teorioita ja toiset ennakoivat
Harrisia.
• Patricia Draperin ja Henry C. Harpendingin (1944-2016) artikkelissa Father absence and
reproductive strategy: an evolutionary perspective (1982149 ) isättömyyden esitettiin aikaistavan tyttöjen seksuaalista aktiviteettia. Vaikka Jay Belsky (s. 1952) tuki aluksi teoriaa,
hänkin tuli lopulta toisiin aatoksiin. Esim. ulospäin suuntautuneisuuden ja avoimuuden kaltaiset, osittain periytyvät persoonallisuuden piirteet vaikuttavat mm. seksuaaliseen käyttäytymiseen [ks. Symons ja Buss].

148 American
149 Journal

Psychologist, 43, 23-34, 1988
of Antropological Research, 38, 255-273, 1982

940

LUKU 11. VUOSITUHANNEN VAIHDE 1990– Draper ja Belsky kehittivät teoriaa L. D. Steinbergin kanssa artikkelissa Childhood experience, interpersonal development, and reproductive strategy: an evolutionary theory
of socialization (1991150 ).
– Belsky ja Marco Del Giudice peruuttivat väitteen isättömyyden vaikutuksesta, ja loivensivat äitisuhteenkin yksioikoista korostamista Harrisin edustamalla logiikalla artikkelissa The development of life history strategies: Toward a multi-stage theory
(2011151 ).

• Plominia [ks. Symons ja Buss] seuraten David C. Rowe (1949-2003) oli kirjoittanut kirjan
The Limits of Family Influence: Genes, Experience, and Behavior (1994).
• Alison James oli havainnut, että lasten keskuudessa vallitsee voimakas yhdenmukaisuuden
paine (Childhood Identities, 1993).
Harris julkaisi teoriansa artikkelissa Where is the child’s environment? A group socialization theory of development (1995152 ), ja käsitteli sitä laajemmin teoksessa Kasvatuksen myytti (The Nurture Assumption, 1998). Vaikka ympäristöllä on merkittävä osuus persoonallisuuden muovaajana
[ks. Symons ja Buss], Harrisin mukaan ympäristöllä tulee ymmärtää vanhempien sijaan lapsen
vertaisryhmää [ks. Piaget]. Sosialisaatio [ks. Kant; Durkheim; Parsons; Milgram] ei ole ylhäältä
alas –aivopesua, vaan lapsi sosiaalistaa itse itsensä. Ympäristön vaikutuksen ei ole edes teoreettisesti järkevää perustua vanhempiin, joiden panos on jo geeneissä [ks. myös Trivers]. Harrisille
oppiminen on aina sidottu kontekstiin (ks. alla). Tämä tekee mahdolliseksi erottaa passiivinen ja
aktiivinen luonne, joista jälkimmäinen edustaa eräänlaista itsensä rakentamista [moraalista, ks.
Kohlberg; Krebs ja Greene].
• Vanhemmat eivät anna lapsilleen vain geenejään, vaan pitävät nämä elossa sukukypsyyteen asti. Vanhemmat jotka tukevat akateemisesti lupaavaa lastaan toisella tavalla kuin
urheilullisesti lahjakasta lastaan vaikuttavat näiden myöhempään elämään. Tällä ei vain
ole mitään tekemistä pysyvien persoonallisuuspiirteiden syntymisen kanssa, ja samanlaista
vaikutusta on myös muilla lapsen elämän aikuissuhteilla. Vaikka lasten pahoinpitely kotona
vaikuttaa persoonallisuuteen, Harrisin teoria käsittelee jotain aivan muuta.
– Esim. sivupersoonailmiö [ks. Broca ja Wernicke] on usein seurausta perheessä syntyneistä traumoista [ks. Freud].
• Nettle [ks. Dunbar ja Miller] kuvaa vanhempien vaikutuksen rajallisuutta ”mahdollisesti
tärkeimmäksi löydökseksi psykologiassa viimeisten vuosikymmenien aikana” (Personality,
2007). Steven Pinker totesi 2011: ”By the late 20th century, the idea that parents can
harm their children by abusing and neglecting them (which is true) grew into the idea
that parents can mold their children’s intelligence, personalities, social skills, and mental
disorders (which is not).”
Teoksessa No Two Alike (2006) Harris luo perustaa teoriansa evoluutiopsykologiselle [ks. Symons
ja Buss; Tooby ja Cosmides] laajennukselle; voidaan puhua ’evolutiivisesta sosiaalipsykologiasta’. Persoonallisuuden muodostuminen on kokemuksista oppimista. Perinteisessä psykologiassa
oppiminen on yleistä, ja äiti- ja isäsuhteiden oletetaan muokkaavan kaikkia muitakin suhteita.
Evoluutiopsykologiassa näin ei ole. Harrisille persoonallisuus kehittyy kolmessa biologisesti adaptiivisessa systeemissä, jotka koskevat (1) ihmissuhteita, (2) sosialisaatiota ja (3) statuskilpailua.
Sosialisaatio tekee ihmisistä samanlaisia ja statuskilpailu erilaisia. Ihminen arvioi omaa statustaan ’vakoilemalla’ [mielenlukemisesta, ks. Leslie ja Baron-Cohen] mitä toiset kirjaavat hänestä
ihmissuhdesysteemiinsä [ks. Smith; Tylor, Tarde ja Baldwin; Symons ja Buss]. Satunnaisissakaan kokemuksissa ihmistä ei muokkaa kokemukset itsessään, vaan niiden usein vähemmän satunnaiset vaikutukset muiden ihmisten käsityksiin ko. ihmisestä. Omalla tietoisella käytöksellään
ihminen voi myös vaikuttaa hänestä syntyviin käsityksiin. Persoonallisuutta muokkaavien tekijöiden laajentuminen geenien ulkopuolelle on mahdollistanut ihmisryhmien koon kasvun entistä
suuremmiksi: työnjako tehostaa aina yhteistyötä [ks. Smith; Merton; Rawls].
150 Child
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(1) Lapsi aloittaa ihmissuhdesysteemillä, joka rakentaa tietokantaa tärkeistä ihmisistä: äitiä seuraavat isä, sisarukset, muut lapset ja muut aikuiset. Koska nämä suhteet ovat tärkeitä elossapysymisen ja — myöhemmin — suvunjatkamisen [ks. Symons ja Buss] kannalta, niihin liittyy
voimakkaita tunteita [ks. Ekman]. Lapsi kuitenkin ymmärtää, että ihmiset ja tilanteet ovat erilaisia. Siinä määrin kun käyttäytyminen on samanlaista kotona ja esim. koulussa, taustalla ovat
geneettiset tekijät. Äiti voi kohdella lapsiaan eri tavalla, mutta tämä on seurausta lasten erilaisuudesta, ei syy heidän erilaisuuteen. Huolenpidotta jäänyt lapsi kärsii, jopa vakavasti, mutta
esim. yksinhuoltajuus ei automaattisesti pilaa lasta. Ihmissuhdesysteemin erikoisluonteen takia
potilaan lapsuudesta vastauksia etsivä psykoanalyysi [ks. Freud] ei toimi. Todellisten ihmisten
lisäksi myös fiktiiviset olennot voivat antaa lapselle mallia [ks. Marx; Dutton ja Boyd].
• Martha Pelaez-Noguerasin ym. artikkelin Infants of depressed mothers show less ”depressed” behavior with their nursery teachers (1994153 ) otsikko kertoo jotain olennaista. Myös
käsitys, jonka mukaan vanhempien kanssa kehittynyt suhde muuntuu ajan myötä parisuhdesysteemiksi jonkun muun kanssa, yksinkertaistaa todellisia ihmissuhteita.
• Ihmissuhdesysteemi koostuu pienemmistä moduuleista, joista yksi on kasvojen tunnistus
[ks. Hubel ja Wiesel]. Harris puhuu ihmisiä koskevan tiedon hankkimislaitteesta (engl.
people-information acquisition device, PIAD). Olemme kiinnostuneita muista ihmisistä ja
nautimme heistä puhumisesta [ks. Dunbar ja Miller].
(2) Sosialisaatiosysteemi yleistää ja luo kategorioita [ks. Jackendoff ja Pinker; Dennett ja Millikan] ihmissuhdesysteemin materiaalista. Erot miesten ja naisten sekä aikuisten ja lasten välillä
ymmärretään varhaisessa vaiheessa. Vaikka monet muut kategoriat ovat vaikeita hahmottaa,
joskus jopa virtuaalisia, lapsi joutuu määrittelemään sijaintinsa erilaisissa (ala)kulttuureissa. Sosialisaatio vähentää persoonallisuuksien eroja. Toisin kuin episodiseen muistiin perustuva ihmissuhdesysteemi, sosialisaatio perustuu implisiittiseen muistiin [ks. Kandel ja Tulving]. Tästä sejuraava tietoisuudelta piiloon jäänti voi näkyä ryhmäidentiteetin liiallisena korostumisena [mutta
ks. Milgram; Tooby ja Cosmides].
• Lapset pyrkivät jakautumaan samaa sukupuolta ja ikäluokkaa käsittäviin ryhmiin [ystävyydestä, ks. Dunbar ja Miller]. Tällöin sukupuolten väliset alun perin pienet erot polarisoituvat [ks. Leslie ja Baron-Cohen]. Käytettävät kategoriat voivat myös vaihdella tilanteesta
toiseen.
• Ihmiset pitävät symmetrisiä kasvoja kauniina [ks. Hamilton ja Williams]. Kategorisointi voi
Harrisin mukaan selittää sitä, että myös keskiarvoisuus mielletään kauniiksi [ks. Symons
ja Buss].
(3) Statussysteemin avulla lapset asettavat itselleen tavoitteita. Minimipyrkimys on olla jäämättä
kokonaan muiden varjoon [ks. Spencer ja Galton; Boas ja Landtman; Weber; Maslow; Milgram;
Tooby ja Cosmides]. Oman aseman arviointiin tarvitaan kykyä lukea muita ihmisiä [ks. Leslie
ja Baron-Cohen]. Statusta kasvatetaan kehittämällä ja korostamalla ominaisuutta, joka tarjoaa väylän erottumiseen omassa ympäristössä. Statussysteemi kehittyy hitaammin kuin muut ja
nimenomaan teini-iässä kehittynyt käyttäytymismalli näkyy persoonallisuutena myöhemmällä
iällä [vrt. Freud]. Siinä missä eläinmaailman status liittyy fyysisesti vahvemman valtaan, ihmisellä kyse on useimmin (mutta ei aina) vallasta jota ei tarvitse ottaa ja joka on myös muodoiltaan
moninaisempaa [ks. myös Dutton ja Boyd].
• Vanhemmat vaikuttavat lasten kehitykseen epäsuorasti, kodin ulkopuoliseen kasvuympäristön kautta. Jos yksinhuoltajuus ajaa köyhälle asuinalueelle, sosiaalisen ympäristön muutos
voi johtaa ongelmiin: esim. koulu ei ruoki statussysteemiä. Samoin esim. väkivaltaisessa
ympäristössä, jossa elinajan odote on alhainen, on loogista aikaistaa suvunjatkamista [ks.
Daly ja Wilson; älykkyyden vaikutuksesta, ks. Sanderson].
• Yksinkertaisimmillaan statusta näyttää luovan miehillä pituus (ks. alla) ja naisilla kauneus
[ks. Symons ja Buss].

153 Infant
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• Behavioristisessa [ks. Watson] ajattelussa statuskilpailu tulkittiin pelkästään antagonistiseksi käyttäytymiseksi.
Hawley, joka myös pitää statuskilpailua tärkeimpänä ihmisten välisiä eroja luovana tekijänä, korostaa resurssien hallintaa eli käyttäytymisen takana olevia tavoitteita (The ontogenesis of social
dominance: A strategy-based evolutionary perspective, 1999154 ). Vaikka tavoitteisiin päästään
parhaiten prososiaalisella käytöksellä, sosiaalinen dominanssi ja status tuottavat etuja myös ihmisellä [vrt. Goodall ja de Waal], kun yhdessä tuotettua kakkua jaetaan [ks. Renfrew ja Knight].
Hawleylle dominanssi tarkoittaa strategioita joilla ylläpidetään valta-asemaa (engl. occupy a
commanding position); kyse ei ole pelkästä väkivallasta. Hän jakaa ihmiset viiteen ryhmään sen
mukaan, miten he käyttävät pakottavaa valtaa ja (myös instrumentaalista) prososiaalista valtaa (Social dominance and prosocial and coercive strategies of resource control in preschoolers,
2002155 ). (1) Useimmat (typical controllers) hyödyntävät molempia ’riittävällä’ tasolla. Kaksi
ryhmää erikoistuu: (2) pakottavan vallan käyttäjät (engl. coersive controllers), jotka ovat useimmiten miehiä, ja (3) prososiaaliset yksilöt (prosocial controllers), jotka ovat useimmiten naisia.
(Muissa ryhmissä ei ole eroja sukupuolten suhteen.) Ääripäissä ovat (4) ihmiset jotka ovat erittäin hyviä molemmissa vallan lajeissa, ja (5) ihmiset jotka ovat huonoja molemmissa.
• Toisin kuin pelkän pakottavan vallan käyttäjät, molempia tyylejä hyvin käyttäviä ’machiavellimaisia’ yksilöitä ei eristetä yhteisöstään. He voivat jopa olla arvokkaita ystäviä, vaikka
eivät yhtä luotettavia kuin tyypilliset ihmiset [ks. Dunbar ja Miller].
Yhteiskunnassa statussysteemi vaikuttaa johtajuuteen [ks. Taylor; Weber; Lewin ja Heider].
Mark van Vugtin (s. 1967) evolutiivisessa johtajuusteoriassa (engl. evolutionary leadership theory, ELT), jota kuvataan mm. Anjana Ahujan (s. 1969) kanssa kirjoitetussa teoksessa Selected
(2010), johtajuus selitetään perinteiseen tapaan yhteistyön koordinoimisena [ks. Hume; Schelling
ja Lewis]. Samaten Hawleyn RCT:ssä sosiaalinen dominanssi kuten johtajuus voi tuottaa positiivista yhteistyötä siinä missä negatiivista antagonismiakin. Sen että talouselämässä ja politiikassa menestyvät miehet ovat keskimääräistä pidempiä, selitti jo Mary Cover Jones (1897-1987)
artikkelissa The later careers of boys who were early or late maturing (1957156 ).
• Työnantajat eivät maksa palkkaa pituudesta. Parhaiten menestyvät ne, jotka ovat olleet
pidempiä 16 vuotiaina, mikä korreloi jonkin verran aikuisiän pituuteen. Teini-ikäisillä pojilla koko korreloi statuksen kanssa, mikä tekee heistä itsevarmoja, kilpailuhenkisiä ja siten myös johtajia [tätä voi verrata itseään toteuttavaan ennustukseen, ks. Dewey]. Nämä
aikuisikään säilyvät piirteet tekevät vaikutuksen myös työnantajiin.
• Ihmisyhteisöissä statukseen vaikuttavat monenlaiset tekijät ja esim. aggressiivisuus (myös
pituuteen korreloiva piirre) on harvassa kulttuurissa positiivinen tekijä.
• Ihmisen irrationaalisuutta korostavissa teorioissa [ks. Kahneman ja Thaler] johtajien valikoituminen itsevarmuuden tms. piirteen perusteella substanssiosaamisen sijaan on esimerkki kognition rajoista [vrt. Tooby ja Cosmides]. Hyvän johtajan tarvitsema auktoriteetti
vaatii kuitenkin usein ’katu-uskottavuutta’ [ks. Milgram].
Sekä sosialisaatio- että statussysteemit vaikuttavat, vaikka kulttuurien välillä voi olla eroja niiden julkisessa korostamisessa [ks. Sen; Huntington ja Fukuyama]. Myös sukupuolten väliltä löytyy eroja [ks. Leslie ja Baron-Cohen]. Optimaalisen erottuvaisuuden (engl. optimal distinctiveness) teoriassa tunnustetaan sekä samankaltaisuuden että erilaisuuden hyödyt; esim. Marilynn
B. Brewer (s. 1942), Social self: On being the same and different at the same time (1991157 ). Tämä
on merkittävää etenkin laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa, ja Harris kritisoikin teoriaa, jossa sisarusten välisen kilpailun oletetaan luovan eräänlaisia ekologisia lokeroita jo perheen
sisälle. Tosin lapset voivat tutustuvat teini-iän houkutuksiin liian aikaisin vanhempien sisarusten
ja näiden ystävien kautta, ja tämä voi vaikuttaa käyttäytymiseen [myös häiriökäyttäytymiseen,
ks. Daly ja Wilson].
154 Developmental
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• Etenkin Frank J. Sullowayn (s. 1947) edustaman teorian mukaan perheen sisäiset käyttäytymismallit kopioituvat yleiseen käyttäytymiseen, ja syntymäjärjestys määrää persoonallisuuden kehityksen. Paitsi että tämä ei ole teoreettisesti uskottavaa (miksi esim. perheen
vanhin lapsi olisi samanlaisessa asemassa kodin ulkopuolella?), Harris osoittaa Sullowayn
teoksessa Born to Rebel: Family Conflict and Radical Genius (1996) esitetyn ’todistusaineiston’ vääristellyksi.
– Kasvatussosiologi Basil Bernsteinin (1924-2000) mukaan perheen piirissä opittu kieli määritteli lapsen oppimiskykyä ja ylläpiti siten sosiaaliluokkia (Class, Codes and
Control, 1971 & 1973). Harrisin teoriaan sopii paremmin Paul Willisin (s. 1950) teoretisointi 1970-luvun työläislasten kouluvastaisen alakulttuurista [ks. Weber; Dunbar
ja Miller]; mm. Koulun penkiltä palkkatyöhön (Learning to Labour, 1977).
Fiske on antropologina kehittänyt teoriaa, joka muistuttaa Harrisin rakennelmaa; esim. Structures of Social Life (1991). Tässä relaatiomallien teoriassa (engl. relational models theory, RMT)
erotetaan (1) yhteisöllisyys (CS, Communal Sharing), (2) tasa-arvoisuus (EM, Equality Matching), (3) auktoriteetti (AR, Authority Ranking) ja (4) markkinat (MP, Market Pricing). Viimeisimmän kohdalla on parempi puhua ’rationaalis-legaalista’, so. sääntöihin perustuvasta, kanssakäymisestä, johon kuuluvat kaikki ’modernit’ yhteiskunnalliset instituutiot demokratiaa myöten
[ks. Weber]. Käytännössä malleja yhdistellään: yhteisö voi sopia (CS) äänestävänsä (EM) kenestä tulee johtaja (AR), jonka alaisuudessa toiminta optimoidaan (MP). Vaikka kanssakäymisen
perusmuodot ovat lajityypillisiä, moraali [ks. Kohlberg; Krebs ja Greene] syntyy niiden kulttuurista riippuvaisesta implementoinnista. Fiske käyttää kulttuurisista prototyypeistä, prinsiipeistä
ym. (engl. prototypes, paragons, practices, precedents, paradigms, proscriptions, precepts, proverbs, principles) termiä ’preos’ (Complementarity theory: Why human social capacities evolved
to require cultural complements, 2000158 ).
• Yhteisöllisyys kumpuaa sukulaisvalinnasta [ks. Hamilton ja Williams], tasa-arvoisuus vastavuoroisuudesta [ks. Trivers] ja auktoriteetti dominanssihierarkioista [ks. Boas ja Landtman; Milgram; Renfrew ja Knight]. Kaikki nämä löytyvät myös simpansseilta [ks. Goodall
ja de Waal].
• Rationaalis-legaalinen kanssakäyminen lienee vain ihmiselle ominaista. Koska kauppa tuntemattomien ihmisten kanssa [ks. Trivers] alkoi heti nykyihmisen ilmaannuttua [ks. Renfrew
ja Knight], taustalla voi olla — muiden relaatiomallien tapaan — biologinen adaptaatio.
– Siinä missä vanhemmat kanssakäymisen muodot voivat hyödyntää ekologista rationaalisuutta [ks. Tooby ja Cosmides], tämä nuorin muoto vaati myös tietoisempaa
ajattelua ja pian myös instituutioita.
• Moraalin alueella historiallinen kehitys on siirtänyt painotusta kohti rationaalis-legaalista
mallia, millä on ollut positiivinen vaikutus [ks. Jackendoff ja Pinker]: biologian luomat
kyvyt eivät ole riittäneet kun ihmiset eivät enää tunne kaikkia kohtaamiaan lajitovereita
henkilökohtaisesti [ks. North].
• Resurssien jakoperusteet, oikeudenmukainen, tasa-arvoinen ja tarveperustainen [ks. Rawls],
voidaan liittää rationaalis-legaaliseen, (triviaalisti) tasa-arvoiseen ja yhteisölliseen kanssakäymiseen.
Väkivalta [ks. Boas ja Landtman; Lorenz ja Tinbergen] on usein moralistisesti motivoitua [ks.
Daly ja Wilson] ja jopa uskonnon tukemaa [ks. Hirsi Ali]. Fisken ja Tage Shakti Rain mukaan
väkivallan tekijä tavoittelee omassa ympäristössä tärkeiksi nähtyjen suhteiden ylläpitämistä em.
preos’ien rajoissa (Virtuous Violence, 2015). Moraali on tässä empiirinen tutkimuskohde, eikä
Fiske tee moraalifilosofiaa esittäessään, että vaimonpieksentä, tyttären/siskon kunniamurha tai
terrorismi ovat moraalisesti motivoituneita ilmiöitä. Toisaalta väkivallan moraalittomuuskaan ei
ole itsestään selvää — esim. itsepuolustus tai vangitsemisen kaltaisen retribuutio.
• Historiassa ”[k]unniamurha on taas klaaniyhteisöissä taannut turvaa ja rauhaa”159 .
158 Personality
159 Korpela
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• Vaikka jo Donald Black (s. 1941) huomioi että väkivallan motiivit ovat usein moralistisia, hän rajoittui retribuutioon (Crime as social control, 1983160 ). Fisken teoria on paljon
radikaalimpi.
Relaatiomallit on liitetty myös evoluution luomiin motiiveihin, ja tältä pohjalta psykologian tarvepyramidia [ks. Maslow] on päivitetty [ks. Becker; Daly ja Wilson]. Teoksessa The Rational
Animal (2013) Douglas T. Kenrick (s. 1948) ja Vladas Griskevicius esittävät, että sen sijaan
että puhuttaisiin ihmisten erilaisista rooleista, mikä olettaa taustalle stabiilin minuuden, elinkiertoteorian tasoihin voidaan liittää oma alipersoonansa. Taustalla on ajatus, että biologinen
kelpoisuus on heterogeeninen ominaisuus: esim. statuksen luonti vaatii erilaisia ominaisuuksia
kuin lapsista huolehtiminen.

11.15

Anthony Giddens 1939 -

Sosiologi, joka pyrki vähentämään rakenteen — esim. valtion tai yleisemmin kollektivismin — ja
toimijan välistä vastakkainasettelua [ks. Mill; Weber]; puhutaan strukturaatio- eli rakenteistumisen teoriasta (The Constitution of Society, 1984). Giddensin tutkimus on kuitenkin järjestelmäteoreettista [ks. Parsons; Habermas], jonka ongelmallisuus on ollut pitkään tiedossa [ks. Merton;
Sanderson].
Ulrich Beck (1944-2015) otti käyttöön termin ’riskiyhteiskunta’, jolla hän tarkoitti uusia uhkia
kuten esim. ympäristöongelmat tai terrorismi (Risikogesellschaft – Auf dem Weg in eine andere Moderne, 1986). Myös ilmastonmuutos [ks. Broecker] ja pandemiat [ks. Fleming] käyvät
esimerkeistä, samoin kuin energiaan, veteen tai esim. ikääntymiseen liittyvät ongelmat. Giddens
puhuu ’valmistetuista’ (engl. manufactured) riskeistä. Termiä ’ilkeä’ (engl. wicked) käytetään
myös, vaikka sen alkuperä on toisaalla [ks. Rawls]. Michael Gibbons työtovereineen esitti, että tieteenalakohtaisen tutkimuksen rinnalla tarvitaan projekteihin perustuvaa ongelmalähtöistä
tutkimusta (The New Production of Knowledge, 1994).
• Tämä riskiyhteiskunta on eri asia kuin 1800-luvulla havaittu tarve korvata monimutkaiset
vahingonkorvausongelmat pragmaattisilla vakuutuksilla [ks. James; Fisher ja Keynes]. Niihin liittyvät riskit voivat taipua myös mahdollisuuksiksi, kun em. kehityskulut ovat vain
uhkia.
• Kaikki riskit eivät ole todellisia, vaan asiaan liittyy myös psykologiaa [ks. Berg ja Gurdon].
Parhaiten Giddens tunnetaan valistuneen uuden vasemmiston ’kolmannesta tiestä’ [ks. Fisher
ja Keynes] (Third Way, 1998; Third Way and Its Critics, 2000). Se tarkoittaa valvotun markkinatalouden [ks. Brunel; Mill; Schumpeter ja Hayek] ja hallitun globalisaation [ks. Daniel Bell;
Bhagwati] hyväksymistä (Runaway World, 1999 & 2002). Giddensin suosima vahva valtio korostaa vapauden [ks. Sen] lisäksi kansalaisten vastuuta ja omatoimisuutta, mm. kansalaistoimintaa,
kouluttautumista ja yrittäjyyttä. Sosiaalinen pääoma [ks. Simmel; Weber; Popper; Simon ja Arrow; Kahneman ja Thaler] on tärkeä käsite.
Sosiaalipolitiikassa [ks. Condorcet; Marshall; Fisher ja Keynes] kolmatta tietä edustaa nk. reformismi. Sille tunnusomaista on ihmiskuvan aktiivisuus: käyttäytymisellä on nykyisin suurempi
vaikutus kuin aikana, jolloin avunsaajat olivat sairaita, vammaisia, vanhuksia ja lapsia, eikä yhtäaikainen työttömyys ja työvoimapula olleet kuviteltavissa [osallistuvasta sosiaaliturvasta, ks.
Kahneman ja Thaler]. Taustalla on huoli kestävävyysvajeesta: tulevien sukupolvien eläkkeet ym.
hyvinvoinnin takuut pitää turvata.
• Juho Saari (s. 1967) määrittelee (Reformismi, 2001) sosiaalipolitiikan kollektiivisiksi mekanismeiksi, joilla parannetaan yksilöiden ja kotitalouksien hyvinvointia lisäämällä (objektiivisia mitattavia) resursseja ja vähentämällä (subjektiivisesti koettua) epävarmuutta
tulevaisuudesta. Työkaluina tässä ovat uudelleenjako ja sääntely. Reformismi on sosiaalipolitiikan tutkimusta, joka hyödyntää uusinstitutionaalista taloustiedettä [ks. North; Sen]
160 American
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ja empiiristä sosiaalitutkimusta, ja joka osallistuu sosiaalipoliittiseen keskusteluun, valmisteluun ja päätöksentekoon. Suomessa etenkin Juhana Vartiainen (s. 1958) on ajanut
reformistista ajattelua.
– Resurssit, joihin myös epävarmuudet liittyvät: tulot, koulutus, terveys, asuminen ja
työ.
– Ongelmien lähteitä [ks. Wolf ja Florida]: julkisen talouden velkaantuminen, matala
työllisyysaste161 , hajoavat perherakenteet ja ikääntyvä väestö.
∗ Osallistuvat matalapalkkatukimallit ovat lisänneet työllisyysastetta Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja mm. Saksassa.
∗ Lyhyellä aikavälillä ollaan huolissaan elatussuhteesta (ei-työllisen väestön suhde työlliseen väestöön), pidemmällä huoltosuhteesta (ei-työikäisen väestön suhde
työikäiseen väestöön).
∗ Vuonna 1962 suomalaisten miesten elinaikaodote oli 66 ja naisten 72 vuotta. 2000luvulle tultaessa vastaavat luvut ovat 76 ja 83 vuotta. Eläkeikää päätettiinkin
nostaa 2014.
– Uudelleenjaon muodot: verohelpotukset, työnantajien maksamat vakuutukset ja luontaisedut, ansiosidonnaiset etuudet, tulovähenteiset etuudet, universaalit etuudet ja
yhteiskunnalliset palvelut.
• Suhdannetyöttömyys tunnettiin jo 1800-luvulla [ks. Malthus ja Ricardo]. Työttömyyden
tutkimus johti myös kitkatyöttömyyden käsitteeseen, johon liittyy lähinnä työpaikkojen
vaihtamisen vaikeus [ks. Fisher ja Keynes]. Rakenteellinen työttömyys johtuu lähinnä työvoimakustannuksista (palkoista, työnantajamaksuista, irtisanomiskustannuksista, jne.).
– Teknologiatyöttömyys [ks. Malthus ja Ricardo] on (ainakin toistaiseksi, ks. alla) hypoteettista: uusi teknologia on toistaiseksi luonut enemmän uusia työpaikkoja kuin
hävittänyt vanhoja.
• Perinteisesti sosiaalisissa oikeudenmukaisuusteorioissa [ks. Fisher ja Keynes; Rawls; Sen]
tarkasteltiin yksilöitä, jotka olivat tuottavan työn ulkopuolella pysyvästi tai väliaikaisesti.
Myöhemmin mukaan ovat tulleet myös tulevat sukupolvet ja jopa eläimet.
Työttömyys ei ole pelkästään taloudellinen ongelma: työllä on merkitystä myös omanarvontunteelle [ks. Fisher ja Keynes; Merton]. Ihmisen kukoistukselle [ks. Mill] on esitetty erilaisia vaateita [ks. Maslow], ja esim. itseohjautuvuusteoria [ks. Becker] listaa autonomian ja kyvykkyyden,
joihin liittyy implisiittisesti toisten auttaminen [ks. Tooby ja Cosmides], sekä yhteisöllisyyden.
Toisaalta tuottamattomat yritykset eivät pärjää [ks. Schumpeter ja Hayek] koska vain pääoma
mahdollistaa sopeutumisen vaihteleviin trendeihin ja suhdanteisiin [ks. Fisher ja Keynes]. Pidemmällä aikavälillä teknologia voi sekä korvata että luoda työtä [ks. Marx; Marshall; Merton;
Solow]. Eri aikoina ja eri tilanteissa jälkimmäisten voima vaihtelee, kuten K. Daron Acemoğlu
(s. 1967) ja Pascual Restrepo osoittavat (Artificial intelligence, automation and work, 2018162 ).
• Työ ei voi olla vain näennäistä. Esim. Neuvostoliitossa museoiden oville palkattiin ihmisiä
seisomaan. Vitsin mukaan ihmiset olivat tekevinään töitä ja valtio oli maksavinaan.
• Teoksessa Flourish (2011) Martin Seligman (s. 1942) esittää PERMA-mallin, joka määrittelee hyvälle elämälle tärkeitä elementtejä [hänet tunnetaan myös prepared learning käsitteestä, ks. Tooby ja Cosmides]. Seligmanin lista:
–
–
–
–
–

P (Positive Emotions); positiiviset tunteet
E (Engagement); sitoutuneisuus esim. työhön
R (Posivite Relationships); hyvät ihmissuhteet
M (Meaning and Purpose); elämän merkityksellisyyden ja tavoitteiden määrittely
A (Accomplishment); saavutukset

• Itseohjautuvuusteoriaa täydentää ulkopuolisia voimia koskeva kompensoivan kontrollin teoria [CCT, ks. Sperber ja Boyer], johon liittyy uskonnon, taikauskon ja salaliittoteorioiden
lisäksi myös luottamus maalliseen hallintoon.
161 https://data.oecd.org/emp/employment-rate.htm
162 National
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Uudenlaisia tuottavuuden kriteerejä etsivän prekariaattisen liikkeen, downshiftaajien ja — uusimpana — firettäjien (engl. financial independence and retiring early) kädestä suuhun eläminen toisi
työttömyyden ja nälänhädän takaisin länsimaihin. Kyse on uudenlaisesta itsekkyydestä, jonka
markkinatalouden (itsestään selväksi kuviteltu) menestys on mahdollistanut. Hyvinvointi vaatii
kuitenkin työtä [ks. Malthus ja Ricardo]. Tämä ei tarkoita etteikö jonkinlainen perustulon [ks.
Fisher ja Keynes] muoto olisi mahdollinen. Suomessa esim. Elina Valtonen (ent. Lepomäki, s.
1981) on ideoinut perustiliä. Se nostaa tehdyn työn kannattavuutta suosimalla henkilökohtaista riskinottoa kuten uudelleenkouluttautumista, työpaikan vaihtamista, yrittämistä ja pääoman
muodostumista163 . Tätä voisi jo verrata käsitteeseen FICC (Financial Independence Change Careers). Vaihtoehtoja työhön löytyy; 2000-luvulla puhutaan yhä enemmän esim. keikka- ja projektityöstä.
• ”Mä vietän yöelämää. Mulla on 24h-salikortti, ja olen hyvin usein aamuyöllä hereillä. En
ole koskaan ollut töissä. Mä olen uutta sukupolvea: Kun ei ole tarvis elää ysistä viiteen
elämää, niin en ole siihen koskaan lähtenyt.” (Yö Prismassa –artikkeli Yhteishyvä-lehdessä
2019).
• Käsite ’varhainen eläköityminen’ on toki suhteellinen: jos korvaa viimeiset työvuodet yhteiskuntaa hyödyntävällä palkattomalla aktiviteetilla, kyse ei ole kovin tuomittavasta teosta.
• Tekoäly voi teoriassa rikkoa työnteon ja hyvinvoinnin kausaalisen suhteen, mutta kovin
nopeasta kehityksestä tuskin on kyse.

11.16

Stephen K. Sanderson 1945 -

Sosiologi, joka pyrkii biologisoimaan alaansa huomioimalla sosiaaliset tunteet ja vastaavat kognitiiviset rakenteet. Kulttuurievoluution [ks. Tylor, Tarde ja Baldwin; Cavalli-Sforza; Dawkins;
Boyd ja Richerson; Dennett ja Millikan] sijaan hän tutkii makrososiologista kehitystä [ks. Spencer
ja Galton; Lévi-Strauss; Cavalli-Sforza]. Tämä tarkoittaa pyrkimystä selittää sosiaalista elämää
ekologian, väestötieteen [molemmista, ks. Elton], teknologian ja talouden avulla [ks. myös Damasio]. Dalton C. Conley (s. 1969) tuo sosiaalisen elämän tutkimukseen geenitkin.
• 1900-luvun sosiologia on vieraantunut todellisuudesta joko korvaamalla teoriat korrelaatioita etsivillä tilastotieteellisillä menetelmillä tai kehittämällä epärealistisia järjestelmäteorioita [ks. Parsons; Habermas; Giddens].
– Löydetyt korrelaatiot eivät useinkaan ole edes todellisia, minkä replikaatiokriisi eli
tutkimusten toistettavuusongelma osoittaa [ks. Wright, Fisher ja Haldane]. Ongelmia
tuottaa esim. datan ruoppaus (dredging) eli kalastelu. John P. A. Ioannidis (s. 1965)
kirjoitti artikkelin Why most published research findings are false (2005164 ). Tilannetta
pyritään korjaamaan tutkimusten esirekisteröinnillä.
∗ Esim. HARKing (eng. hypothetising after results are known) tarkoittaa hypoteesin asettamista tulosten analysoinnin jälkeen.
∗ Vaikka havaintopsykologiassa pohjustus on todellinen ilmiö [ks. Piaget; Kandel ja
Tulving], sosiaalipsykologian sosiaalisten priming-tulosten toistettavuus on heikkoa. Ongelmia on myös esim. lääketieteessä ja yhteiskuntatieteissä.
Teoksessa Rethinking Sosiological Theory (2012) Sanderson jakaa sosiologia teoriat joukkoon
traditioita, ja analysoi niiden hyviä ja huonoja puolia. Hän tavoittelee synteesiä, jossa teorioita
arvioidaan niiden tieteellisyyden, ei ideologian, perusteella.
• Funktionalismi [ks. Boas ja Landtman; Parsons; Merton]
– Vaikka biopsykologinen, so. individualistinen, funktionalismi (funktionaalinen analyysi) on hyödyllinen apuväline, se ei täytä tieteellisen selittämisen kriteerejä: taustalle
tarvitaan rationaalista valintaa ja/tai sosiobiologiaa.
163 Lepomäki
164 PLoS
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– Jeffrey C. Alexander (s. 1947) suosii diskurssia joka ei edes tavoittele empiiristä relevanttiutta (esim. Neofunctionalism, 1985). Tässä ollaan lähellä sosiaalista konstruktiota.
• Sosiaalinen konstruktio [ks. Boas ja Landtman; Lévi-Strauss; Foucault ja Derrida]
– Sanderson kritisoi oletusta, että ihmiset voivat konstruoida mitä tahansa, jopa rikollisuutta ja seksuaalista suuntausta, ilman minkäänlaisia rajoitteita, pelkästään puhumalla asiasta. Taustalla on filosofian kielellinen käänne [ks. Mach; Wittgenstein] ja
siitä seuraava uuspragmatismi [ks. Kuhn].
• Marxilainen konfliktiteoria [ks. Marx] ja maailmanjärjestelmäteoria
– Sanderson tutki itse Etelä-Afrikan apartheidin syntyä nojautuen Edna Bonacich’in (s.
1940) (semi)marxilaiseen jakautuneiden työmarkkinoiden (engl. split labor market)
teoriaan. Marxilaiset teoriat eivät kuitenkaan selitä valtioon, etnisyyteen [ks. Becker]
tai esim. sukupuoleen liittyviä ilmiöitä.
– Mm. Jon Elster (s. 1940) on kehittänyt analyyttistä sosiologiaa, jossa marxilaisuuteen
yhdistetään rationaalista valintaa. Teoksessa Nuts and Bolts for the Social Sciences
(1989) hän puhui sosiaalisista mekanismeista, jotka mahdollistavat sopivan kokoiset,
empiirisesti testattavat teoriat.
∗ Teoksessa Ulysses and the Sirens (1979) Elster käsitteli tahdonvoimaa [ks. Ramsey; Kahneman ja Thaler; Symons ja Buss].
∗ Teoksessa An Introduction to Karl Marx (1986) Elster liitti julkiseen keskusteluun
[ks. Habermas] ”tekopyhyyden sivilisoivan vaikutuksen” [ks. Burke].
– Wallersteinin maailmanjärjestelmäteoria [ks. Habermas] kuuluu marxilaisten teorioiden joukkoon, vaikka Sanderson listaa sen erikseen.
• Weberiläinen konfliktiteoria [ks. Weber]
– Collins [ks. Daniel Bell] on tunnetuimpia weberiläisiä sosiologeja. Hänen klassikostaan
Conflict Sociology (1975) Sanderson toimitti uuden, samanaikaisesti sekä lyhennetyn
että täydennetyn, version (2009).
– Michael Mann (s. 1942) piti vallan lähteinä ideologiaa (esim. varhaisessa vaiheessa
uskontoa), taloutta (joka mahdollisti sotilaallisen vallan) ja politiikkaa (The Sources
of Social Power 1-4, 1986-2012). Puhutaan erilaisista valtaresursseista.
• Sosiaalinen vaihto [ks. Simmel; Elias; Simon ja Arrow] ja rationaalinen valinta [ks. Bernoulli
ja Bayes; von Neumann; Simon ja Arrow; Gibson ja MacArthur; Buchanan; Kahneman ja
Thaler; Boyd ja Richerson]
– Rationaalinen valinta implikoi selittämistä [ks. Carnap], kausaalisuutta [ks. Hume;
Mill; Wright, Fisher ja Haldane; Lewin ja Heider; Minsky ja Pearl; Leslie ja BaronCohen], metodologista individualismia [ks. Mill; Weber; Elias; Simon ja Arrow] ja
toimijapohjaista mallinnusta [ks. Schelling ja Lewis].
∗ Rationaalinen valinta ei määritä arvoja, vaan kertoo miten niitä parhaiten seurataan [ks. Bernoulli ja Bayes]. ”... we do always want to keep our choises consistent
with our values. That’s all that the theory of expected utility can deliver, and it’s
a consistency we should not take for granted.”165
– Michael Hechter (s. 1943) on tutkinut arvoja ja sosiologista rationaalista valintaa;
esim. Principles of Group Solidarity (1987) ja artikkelikokoelma Rational Choice
Sociology (2019).
– Rationaalista valintaa käsitellään myös James S. Colemanin (1926-1995) teoksessa
Foundations of Social Theory (1990) ja Reid Hastien ja Robyn M. Dawesin (19362010) teoksessa Rational Choice in an Uncertain World (2001, 2010).
– Sanderson: ”...rational choise theory being badmouthed and trashed on the basis of utterly incorrect understandings of this approach”. Sanderson perää rationaalisen valinnan tueksi kuitenkin myös preferenssien selittämistä, ja luottaa tässä sosiobiologiaan
[ks. Becker].
• Makrososiologinen evolutismi [ks. Spencer ja Galton; Lévi-Strauss] ja kulttuurimaterialismi
165 Pinker

(2021)
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LUKU 11. VUOSITUHANNEN VAIHDE 1990– Lenski ja Carneiro [molemmista, ks. Cavalli-Sforza] ovat alan moderneja kehittäjiä.
– Marvin Harrisin [ks. Cavalli-Sforza] kehittämä kulttuurimaterialismi lienee yksi makrososiologisen evolutismin muoto, vaikka Sanderson listaa sen erikseen.
– Makrososiologisessa evoluutiossa tekijät jotka ajavat evoluutiota muuttuvat itse sen
mukana.

• Sosiobiologia ja evoluutiopsykologia
– Sosiobiologiaa [ks. Dawkins] sovellettiin jo ihmiseen [ks. Becker], ja siitä oli kehittynyt
myös joustavampi evoluutiopsykologia [ks. Tooby ja Cosmides].
– Nämä tutkimusalat tarjoavat perustason preferenssejä (esim. itsesuojelu) joita esim.
rationaalinen valinta voi hyödyntää ja joista yhdessä kehkeytyy arvoja ja moraalia
[vrt. Boyd ja Richerson]. Tämä on myös Sandersonin suunnitelma.
• Eklektismi
– Eklektismissä sosiologit eivät kilpailuta eri teorioita toisiaan vastaan, ja tätä Sanderson ei hyväksy.
Sandersonia kiinnostaa yhteiskunnallisen kehityksen yleislinjat, makroevoluutio mikro- eli kulttuurievoluution rinnalla. Riittävä ruoan saanti, terveys, monet sosiaaliset tarpeet jne. [ks. Maslow] ovat Sandersonille mittareita, joilla kehitystä voi myös arvottaa [homeostaasista ja kulttuurista, ks. Damasio]. Sanderson esitti (paljolti Harrisin kulttuurimaterialismin pohjalta) evolutiivisen materialismin artikkelissa Evolutionary materialism: A theoretical strategy for the study
of social evolution (1994166 ). Vertailevaa sosiologiaa hyödyntäen hän puhuu rinnakkaisesta ja
konvergoivasta evoluutiosta divergentin evoluution lisäksi (Evolutionism and Its Critics, 2007).
Muuten Sanderson edustaa modifioituja konfliktiteorioita, sekä marxilaista että weberiläistä (The
Evolution of Human Sociality: A Darwinian Conflict Perspective, 2001). Tämä darwinilainen
konfliktiteoria yhdistää niihin em. (kulttuurista) evolutiivista materialismia, rationaalista valintaa ja sosiobiologiaa.
• Sanderson ei väitä sosiaalisen edistyksen olevan automaattista. Sivilisaatioiden synty johti
hyvinvoinnin laskuun [ks. Boas ja Landtman; Renfrew ja Knight] koska kehitys oli aluksi adaptiivista lähinnä valtaeliitille. Verratessaan yhteiskuntien evoluutiota ennalta määrättyyn alkionkehitykseen [vrt. Hegel; Marx; Spencer ja Galton] vanhemmat teoriat trivialisoivat demokratisoitumista ja sekularisoitumista, jotka (biologisen evoluution tapaan)
vaativat paljon työtä ja uhrauksia [vrt. Condorcet].
• Konfliktiteoria implikoi vain eriäviä intressejä. Varsinaiset fyysiset konfliktit eivät ole välttämättömiä, vaikka Marx saattoi näin käytännössä olettaa ja vaikka sellaisia myös nähdään:
edistys voi kummuta myös rationaalisesta argumentaatiosta [ks. Jackendoff ja Pinker].
Teoksessa Religious Evolution and the Axial Age (2019) Sanderson soveltaa teoriaansa uskontoihin. Siinä missä valtavirran evoluutiopsykologinen uskontotiede pitää uskontoja kognition sivutuotteina, Sanderson postuloi aivojen ’uskontomodulin’, so. olettaa uskonnollisuuden olevan
biologisen adaptaation. Suorimmin tämä vaikuttaa metsästäjä-keräilijöiden samanistisissa uskonnoissa [ks. Ötzi]. Sandersonin mukaan samaanit olivat psykoterapeutteja [ks. Freud; Watson] ja
ihmiset jotka uskoivat heihin paranivat ja pääsivät levittämään uskoon liittyviä geenejään. Vaikka myös nykyään uskovaiset vaikuttavat muita terveemmiltä, tilanne ei ole aivan yksioikoinen
[ks. Sperber ja Boyer].
• Sanderson määrittelee uskonnot yliluonnollisiin olentoihin liittyvinä uskomuksina ja menoina. Yliluonnolliset olennot ovat universaali ilmiö, joihin ei aina liity esim. pyhän käsitettä
[ks. Durkheim; Lévi-Strauss].
Biologisesta taustasta huolimatta uskonnot ovat etenkin sosiaalisia ilmiöitä. Tämä biososiaalisuus selittää niiden evoluutiota, ja makrososiologiset mekanismit evoluutiossa näkyviä trendejä.
(1) Samanismi muuttui yhteisöllisempään suuntaa [ks. Ötzi] kalenteriin sidotun varhaisen maatalouden myötä. (2) Kuten oli jo argumentoitu [ks. Spencer ja Galton], kehitys polyteistisiksi
166 Sociological
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valtiotason uskonnoiksi [ks. Hammurabi; Hesiodos] liittyi yhteiskunnan lisääntyneeseen stratifikaatioon. Tähän vaikutti intensiivisen maatalouden nousu ja mm. kyky ylläpitää papistoa [ks.
Boas ja Landtman]. (3) Aksiaaliajan [ks. Laozi ja Gautama] muutoksia Sanderson selittää raudan
[ks. Fu Hao; Hesiodos] vaikutuksilla [vrt. Sperber ja Boyer]. (3a) Rautainen miekka pahensi sotia. (3b) Kun rauta-aura (eli ruoantuotannon tehostuminen) mahdollisti suuremmat kaupungit,
nämä lisäsivät ahdistusta. Yhteydet sukulaisiin katkesivat, hygieniaolot olivat huonot, tarttuvat
taudit uhkasivat, rikollisuus vaivasi, jne. (3c) Myös kirjoitustaito oli tälle vaiheelle tärkeä. Sen
sijaan yhteistyöhön kannustava moraali syntyy Sandersonin mukaan ilman uskontoakin [ks. Trivers]. Akseliajalle oli tyypillistä uskontojen kasvanut abstraktiotaso, mitä voi verrata [Weberin]
rationalisointikehitykseen.
• Uskontojen muodot eivät täysin korvanneet vanhoja, vaan vanhat uskomukset ja tavat
jäivät (ainakin jollain tasolla) elämään uusien rinnalla.
• Vaikka kaupunkien kurjuus on ollut myöhemminkin esillä [ks. Marx], mahdollistaessaan
erilaisten ihmisten vuorovaikutuksen niillä on myös positiivisia vaikutuksia [ks. Milgram].
Toki etniset erot tuottavat myös ongelmia.
• Sandersonin mukaan akseliajan uskonnot olivat alun perin protestiliikkeitä. Vasta myöhemmin hallitsijat alkoivat hyödyntää niitä omissa valtapyrkimyksissään. Nykyään uskonnon
kannattajat ovat selvästi ateisteja konservatiivisempia ja autoritaarisempia [ks. Sperber ja
Boyer].
Teoksessa The Genome Factor (2017) Conley käsittelee, yhdessä taloustieteilijä Jason M. Fletcherin kanssa, mahdollisuutta hyödyntää geenitutkimusta ei vain sosiologiassa vaan myös käytännön politiikassa: jos geeniteknologia [ks. Berg ja Gurdon] mahdollistaa yksilöllisesti täsmätyn
lääketieteellisen hoidon, sama ’täsmäys’ voi toimia myös sosiaalipolitiikassa. Teos käsittelee lähinnä perimän vaikutusta yhteiskunnalliseen tasa-arvoon. Ainakaan vielä ei genetokratia [ks.
Spencer ja Galton; Merton; Gould] ole vallalla.
• Teoksessa Ainutlaatuiset aivot (Hjernen er stjernen, 2016) Kaja Nordengen (s. 1987) kuvaa älykkyyden [ks. Gould] suhdetta yksinhuoltajuuteen suorasukaisesti: ”Jos naisen ÄO
on matala, hänen todennäköisyytensä synnyttää avioton lapsi on neljä kertaa suurempi
kuin korkeamman ÄO:n naisen, ja äitinä hän turvautuu valtiollisiin tukiin kahdeksan kertaa todennäköisimmin. Jos ÄO jää alle keskiarvon, puolisosta eroamisen todennäköisyys
on kaksinkertainen verrattuna keskiarvon yläpuolelle sijoittuviin.” Koulutusta korostavassa
maailmassa etenkin teiniraskaudet ovat ongelma.
– Lainaus kertoo että älykkyydellä on väliä, että tunneäly ei ole täysin ÄO:sta [ks.
Piaget] erillinen asia. Toisaalta se korostaa myös tarvetta huomioida älykkyys (ja
muut osittain periytyvät ominaisuudet) sosiologiassa.
– Epäkorrektin vitsin mukaan byrogamiassa perhe muodostuu äidistä, lapsesta ja sosiaalivirkailijasta.
William Sims Bainbridge (s. 1940) on tutkinut World of Warcraft –kaltaisen MMORPG (engl.
Massively multiplayer online role-playing game) –maailman sosiologiaa. Tällaiset pelit tuottavat
uudenlaista interaktiivista fiktiota. Varsinainen digitaalinen sosiologia tutkii todellista maailmaa
[ks. Torvalds].

11.17

Alison Wolf 1949 - ja Richard Florida 1957 -

Inhimillisen pääoman [ks. Becker] ja etenkin sen taloudellisten vaikutusten tutkijoita [koulutuksesta, ks. myös Posner]. Teoksessa Does Education Matter? (2002) Wolf (taloustieteilijä) kyseenalaisti käsityksen, että jatkuva koulutusmenojen lisäys edistää talouskasvua [tutkintoinflaatiosta,
ks. Daniel Bell]. Teoksessa The Rise of the Creative Class (2002) Florida (talousmaantieteilijä) lanseerasi luovan luokan käsitteen. Siihen liittyvä luova pääoma yhdistelee inhimillistä ja
sosiaalista pääomaa [ks. Simmel; Weber; Popper; Simon ja Arrow; Kahneman ja Thaler].
• Suomessa peruskoulusta, lukiosta/ammattikoulusta ja korkeakoulusta (yliopistoista ja ammattikorkeakouluista) puhutaan ensimmäisen, toisen ja korkean asteen koulutuksina. On
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Taustalla vaikuttaa (ainakin jollain tapaa mitattu) taantuva talouskasvu [ks. Solow]. Artikkelissa
Does the ’New Economy’ measure up to the great inventions of the past? (2000167 ) Robert J. Gordon (s. 1940) esittää, että 1900-luvun talous kasvoi sähkön ja polttomoottorin, eli toisen teollisen
vallankumouksen [ks. Tesla] pitkän tuottavuushännän, ansiosta. Hän ei luota henkilökohtaisen
tietokoneen ja internetin [ks. Daniel Bell; Torvalds] kykyyn parantaa tilannetta. Teoksessa The
Great Stagnation (2010) Tyler Cowen (s. 1962) selittää tilannetta mm. koulutustason nousun
alenevana rajatuottona [vrt. Malthus ja Ricardo]. Toisaalta käytetyissä mittareissakin on vikaa:
esimerkiksi kaupallisten tietosanakirjojen korvautuminen internetin ilmaisilla palveluilla alentaa
BKT:tä [ks. Solow]. Myös maiden välillä on eroja, ja esim. Suomi ei menesty vertailussa hyvin.
• Talouskasvu mahdollistaa vahvemman satsauksen koulutukseen, ja tämä selittää joskus
nähdyt korrelaatiot. Useimmiten korrelaatiota ei edes löydy, kuten esim. Lant Pritchett (s.
1959) esittää artikkelissa Where has all the education gone? (2001168 ).
• Länsimaissa köyhienkin saatavilla oleva terveydenhuolto on tasolla, jota 1980-luvulla ei
saanut rahallakaan. Internetin lisäksi tieto ja viihde on ilmaista myös laajojen kirjastopalvelujen ansiosta.
Vuosien 2007-08 finanssikriisi (engl. Global Financial Crisis, GFC), vuosien 2008-09 taantuma
(Great Recession), ja niitä seurannut pitkäaikainen euroalueen velkakriisi (European debt crisis)
ovat korostaneet myös järjestelmän heikkouksia. Tehokas makrovakauspolitiikka voi vaatia rahoitusjärjestelmän yksinkertaistamista [ks. Buchanan]. Toisaalta jo GFC puolitti globaalit johdannaismarkkinat. Robert J. Shiller (s. 1946), joka jakoi vuoden 2013 taloustieteen Nobelin Faman
[ks. Buchanan] kanssa, oli ennustanut lähestyvän finanssikriisin teoksessa Irrational Exuberance
(2000, 2005). Kriittisyydestään huolimatta hän ei täysin tyrmää finanssimarkkinoita, joita voidaan käyttää esim. luonnonkatastrofeja vastaan vakuuttamisessa (Finance and the Good Society,
2012).
• Termiä Great Recession on pidetty liian lievänä, vaikka kertookin että kyseessä ei ollut
tavallinen taantuma. Toisaalta kyse ei ollut aivan 1930-luvun laman [ks. Fisher ja Keynes]
kaltaisesta tapahtumastakaan.
• Vuonna 2005 myös Espanjan keskuspankki varoitti poliitikkoja, jotka eivät kuitenkaan
suostuneet tekemään tilannetta korjaavia, äänestäjäkunnassa epäsuosittuja toimenpiteitä.
• Finanssikriisiä hoidossa käytetty ylikeveä rahapolitiikka johti omaisuusarvojen nousuun eli
hyödytti varakkaita [ks. Fisher ja Keynes].
• Covid-19 –pandemia [ks. Fleming] ja Putinin sota Ukrainassa [ks. Huntington ja Fukuyama]
ovat lisänneet ongelmia.
Vaikka poliitikot väittävät Suomen kilpailukyvyn olevan (käytettyjen mittareiden mukaan) hyvän, vuonna 2008 alkaneen taantuman jälkeen yhä jatkuva stagnaatio kertoo jotain muuta: tuottavuus on mm. investointien vähyyden vuoksi etenkin Ruotsiin verrattuna vaatimattomalla tasolla. Esim. Tarmo Lemolan mukaan Suomeen kaivataan globaalilla tasolla toimivia keskisuuria
yrityksiä (Kohti uutta tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa, 2020). Paitsi että aineettomaan talouteen tulisi satsata (ks. alla), myös yrittäjäkoulutus tulisi lisätä ainakin yliopistojen ohjelmiin.
• Muihin pohjoismaihin verrattuna Suomen ongelmia ovat (1) korkein velkasuhde [ks. Machiavelli] ja sitä jatkuvasti kasvattava (2) alijäämäisin julkinen talous, tuottavuutta ja elatussuhdetta [ks. Giddens] heikentävät tekijät kuten (3) vanhin väestö, (4) matalin työllisyysaste ja (5) syrjäytynein nuoriso, sekä (6) tuottavuuden nousua estävä heikoin työperäinen maahanmuutto, mikä alentaa muutakin työllisyyttä [tuottava työ luo uutta työtä,
ks. Malthus ja Ricardo; Fisher ja Keynes; Merton].

167 Journal
168 The

of Economic Perspectives, 14, 49–74, 2000
World Bank Economic Review, 15, 367-391, 2001
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• Virallisena tavoitteena on, että ”Suomi on vuonna 2030 maailman menestyksellisin ja tunnetuin teknologian kehittämisestä ja hyödyntämisestä hyvinvointia ammentava maa” (Suomen teknologiapolitiikka 2020-luvulla, 2021169 ).
• Post Docs in Companies –projekti170 edistää suomalaisen yliopistojen ja yritysten yhteistyötä.
Sekä Wolfin että Floridan ajattelussa on kytkentä tiedon merkitystä korostavaan [ks. Marshall;
Schumpeter ja Hayek; Simon ja Arrow; Daniel Bell] kasvuteoriaan [ks. Solow]. Paul Romerin (s.
1955; taloustieteen Nobel 2018) ’uusi kasvuteoria’ jatkoi tiedon välittymisen tutkimusta (Endogenous technological change, 1990171 ). Teknologinen kehitys on osa taloutta, ja sitä pitää myös
selittää talousteorioiden avulla. Romerin mukaan tieto on paitsi runsasta niin myös väliaikaisesti ei-julkista patenttien ym. kautta [ks. Burke; Simon ja Arrow]. Zvi Griliches (1930-1999) ja
Edward Glaeser (s. 1967; Triumph of the City, 2011) täydensivät teoriaa; esim. kaupungistumisella [ks. Clauseswitz; Simmel; Milgram] on merkitystä sille, että tieto liikkuu myös teollisuusalojen
välillä. Nykyään puhutaan talouden dematerialisaatiosta [ks. Solow; Broecker] eli aineettomasta
(engl. intangible) taloudesta172 , jossa investoidaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen [T&K, ks.
Edison], muotoiluun [ks. Veblen], ohjelmistoihin, markkinatutkimuksiin, markkinointiin ja brändäykseen [ks. Locke; Burke; Veblen; Schumpeter ja Hayek; Dunbar ja Miller], yrityksen sisäiseen
koulutukseen (ks. alla), uusiin liiketoimintamalleihin [ks. Dawkins] ja esim. erilaisiin verkostoihin
[ks. Bhagwati].
• Romer korosti mm. teknologiapolitiikan [ks. Smith] merkitystä; yleisemmin voidaan puhua innovaatiopolitiikasta [ks. Schumpeter ja Hayek]. Immateriaalioikeuksien lisäksi tärkeimpiä elementtejä lienevät tehokas koulutusjärjestelmä, monipuolinen rahoitussektori [ks.
Petty] ja kilpailupolitiikka [esim. kilpailulainsäädännöstä, ks. Smith; Mill; Schumpeter ja
Hayek]. Suorat tuet ja verokannustimet yritysten T&K -toimintaan ovat ongelmallisempia
[ks. Bhagwati].
– OECD:n raportin Sources of economic growth in OECD countries (2003) mukaan
vuosien 1971-1998 aikana talouskasvuun vaikutti nimenomaan yksityisen, ei julkisen
puolen tutkimus ja tuotekehitys. Valtio on parhaimmillaan luodessaan edellytyksiä
innovaatioille.
∗ Siinä missä Neuvostoliitossa valtio vastasi kaikesta [ks. Daniel Bell], Japanin talousihmeen aikana valtion osuus tutkimus- ja kehityspanostuksista ja yliopistojen
tuesta oli vain puolet OECD-maiden vastaavista173 .
– Myös isot yritykset kadottavat innovaatiokykynsä jos saavuttavat monopoliaseman
(byrokratisoitumisesta, ks. alla).
• Pääomasijoittaminen (engl. venture capital, private equity) on paljolti aloittelevien teknologiayritysten aineettomien investointien rahoittamista yhtiön osakkeita (suunnattu osakeanti) tai omistusosuutta vastaan. Se on väliaikaista sijoittamista lupaavan yrityksen kehittämiseksi ja voittojen kotiuttamista onnistuneen operaation jälkeen. Koska kyse on aina riskisijoittamisesta, puhutaan myös riskipääomasta. Nykyisin on myös yritysostoihin ja
pörssilistaukseen erikoistuvia yhtiöitä (engl. special-purpose acquisition company, SPAC).
Näissä voidaan olla jo lähellä kuplien luomista.
– Olisi suotavaa, jos myös normaalia pörssirahaa [ks. Petty] saataisiin po. yhtiöille; vaihtoehtoisia pankkilainoja on vaikea saada ilman ’aineellista’ vakuutta. Onkin kritisoitu,
että pörssistä on tullut enemmän sijoitusten eli finanssi-investointien pelikenttä kuin
varsinaisten pääomainvestointien [ks. Malthus ja Ricardo] mahdollistaja.
– Puhutaan myös bisnesenkeleistä ja esim. kehitysyhtiöistä.
• Glaeser käytti yritysten välisestä tiedon vuotamisesta sen keksijöiden mukaan termiä Marshall-Arrow-Romer –vuoto.
169 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-692-3
170 https://www.podoco.fi
171 Journal

of Political Economy, 98, 71-102, 1990
ja Westlake (2018)
173 Ridley (2020)
172 Haskel
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• Romer erotti omahyväisen (engl. complacent) ja ehdollisen (conditional) optimismin. On
eri asia uskoa sokeasti, että tutkimus ja teknologia ovat ihmiskunnan pelastus, kuin argumentoida miksi ne — oikein käytettyinä — ovat tie inhimillisen kärsimyksen vähentämiseen
[ks. Francis Bacon].
– Moore [ks. Daniel Bell] korosti, että vain uusimpien tietokoneprosessoreiden avulla
voidaan valmistaa uusia, entistä tehokkaampia prosessoreita (engl. bootstrapping).
– Tieteen ja teknologian kehitykseen positiivisesti mutta samalla ’realistisesti’ suhtautuvista nykykirjailijoista voidaan mainita Iain M. Banks ja hänen Kulttuurista kertovat
tieteiskirjansa (esim. Muista Flebasta, 1987). Banks kritisoi kärsimyksen romantisointia, joka on tuttua sekä kristillisestä etiikasta että tieteenvastaisesta romantiikasta.
Globalisaation [ks. Bhagwati] vastustamisessa on ollut samanlaista, usein jopa rasistista, idealismia [ks. Huntington ja Fukuyama].
Koulutus luo inhimillistä pääomaa, eikä sen merkityksestä ole suurta erimielisyyttä. Wolf korostaa hyvän peruskoulutuksen merkitystä sekä sivistysarvona että talouskasvun lähteenä [ks.
Borlaug; Bhagwati]. Lisäksi huippuluokan yliopistokoulutus tuottaa sekä perustutkimusta että
osaajia talouselämän käyttöön. Sen sijaan yliopistokoulutuksen laajentaminen kattamaan yhä
suuremman osan ikäluokkaa ei ole yhteiskunnan kannalta järkevää. Myös aikuiskoulutuksessa
tuhlataan resursseja. Vastaavasti Ha-Joon Chang (s. 1963) sanoo — teoksessa 23 tosiasiaa kapitalismista (23 Things They Don’t Tell You About Capitalism, 2010) —, että ”...Suomessa ainakin
puolet yliopistokoulutuksesta ’menee hukkaan’ valikoitumisvaiheessa”. Saksan 2000-luvun onnistuneet uudistukset koulutuksessa painottavat tehokkaita oppisopimuksia teollisuuden kanssa.
Suomessakin on puhuttu ’rekrykoulutuksesta’. Yritysten omiin tarpeisiin räätälöity ja henkilöstön hyvään yleissivistykseen (ks. alla) pohjaava jatkuva koulutus kuuluu samaan sarjaan. James
Bessen korostaa työssä oppimisen merkitystä [ks. Landes].
• Tutkimuksen ja opetuksen lisäksi yliopistojen tehtäviin kuuluu yhteiskunnan (isänmaan ja
ihmiskunnan) palveleminen. Eettinen kasvatus ja yhteiskunnan muuttaminen [vrt. Hart ja
Goffman] ovat ongelmallisempia tavoitteita: kuka määrittää ne ja millä kriteereillä?
• Länsi-Euroopassa jo noin kolmasosa ikäluokasta jatkaa opintojaan yliopistoissa, Yhdysvalloissa kaksi kolmasosaa. Koska resurssit eivät kasva opiskelijamäärien mukana, opetuksen
taso (panostus per opiskelija) laskee. Yliopistojen kilpailutus varmistaa, että ainakin osa
opetuksesta säilyy korkeatasoisena: menestyvät yliopistot saavat muita enemmän resursseja. Suomen vuoden 2010 yliopistoreformi perustuu tälle ajattelulle.
– Vuonna 2008 alkanut taantuma vaati säästöjä, ja yliopistoilla on ollut vaikeuksia ymmärtää tutkimuksen profiloinnin tärkeys: tietoisesti käyttöön otettu ’tasapuolinen’
juustohöyläajattelu tuottaa tarpeetonta kurjistumista.
• Kouluttautumisella on taloudesta riippumattomia arvoja — parhaimmillaan jopa viihdearvoa — ja se on aina suositeltavaa [ks. Mill]. Tällainen kouluttautuminen voi kuitenkin olla
omatoimista.
Yliopistojen lukukausimaksut vaativat opintolainojen kaltaista sitoutumista opiskeluun ja sijoitusta omaan tulevaisuuteen. Vaihtoehtoisesti yleisen opiskeluoikeuden vastapainoksi opiskelijoilta
voisi vaatia hyviä tuloksia opinnoissaan. Kumpikaan ei ole Suomessa poliittisesti toteutettavissa.
Kolmas vaihtoehto on, että kolmen vuoden kandidaatin tutkinnon jälkeen useimmat siirtyisivät
työelämään, ja täydentäisivät myöhemmin osaamista työnantajan tarpeiden ja tuen mukaisesti174 . Koska vain osa opiskelijoista jatkaisi suoraan maisterin tutkintoon, tässä mallissa itsenäistä
tutkimusta vaativista opinnäytetöistä (diplomityöt ja pro gradu –tutkielmat) ei tarvitsisi luopua.
• Yliopistojen koulumaistumista [ks. Posner] ei pitäisi päästää maisteriopintojen tasolle.
• Opinnäytetöiden ongelmaa on pohtinut mm. Karl-Erik Michelsen (s. 1957) kolumnissa
Tiede on yliopiston tärkein tehtävä (2018175 ).

174 Lepomäki
175 Acatiimi

(2018)
2/2018, https://www.acatiimi.fi/2_2018/5.php
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Korkean asteen koulutuksen ylikorostumisen myötä lukion yleissivistävä tehtävä on kärsinyt, mikä on ongelma jo sosiaalisen median vuoksi [ks. Torvalds]. Jos yleissivistys ymmärretään laajemmin kuin poliittisen historian tuntemuksena, sillä on merkitystä myös yliopistotasolla, tukeehan
se omalta osaltaan poikkitieteellisyyttä. Poikkitieteellisyys on kuitenkin jotain enemmän: tutkimuksessa edetään yhteistyötä tekevien alojen tutkimuksen tarpeiden mukaan. Sama pätee ’ilkeiden’ ongelmien ratkaisemiseen vaadittavaan monialaisuuteen [ks. Giddens]. Näin yleissivistyksen
opetusta ei ole optimaalista sysätä yliopistojen harteille.
• Tieteenalojen yhdistely tuottaa hieman epämääräistä monitieteistä (engl. multidisciplinary) tutkimusta. Poikkitieteellinen (interdisciplinary) tutkimus korostaa konkreettisemmin
alojen välistä vuorovaikutusta. On puhuttu myös ’holistisesta’ transdisiplinaarisesta tutkimuksesta. Kun Bengt Holmström [ks. Kahneman ja Thaler] kärjistää että poikkitieteellinen
tutkimus ”sopii keskinkertaisuuksille”, hän viitannee näiden käsitteiden epämääräisyyteen.
– Humanistit suosivat multi/inter/trans –puhetta mutta eivät konsilienssia [ks. Boyd ja
Richerson].
• Suomessa Pisa-tulokset antavat väärän kuvan peruskoulujen ja lukioiden tasosta: jopa luonnontieteitä ja tekniikkaa yliopistoon opiskelemaan tulevat eivät osaa vektoreiden yhteenlaskua. Yhteiskunta vaatii yhä enemmän (jonkin asteista) matematiikan osaamista. Nykyään puhutaan jopa digitaalisesta humanismista [ks. Daniel Bell; Sperber ja Boyer]. Tämän
vuoksi myös tytöt tulisi innostaa mukaan [ks. Leslie ja Baron-Cohen]. Lukiotason opetus
voisi painottaa sovellettua matematiikkaa.
– Filosofiaan on vuosituhansia kuulunut logiikka, ja luonnontieteet ja teknologia tarvitsevat matematiikkaa. Tilastotiede on tärkeää lääketieteen lisäksi myös yhteiskuntatieteissä [replikaatiokriisistä, ks. Sanderson]. Lisäksi matematiikan soveltajia tarvitaan
liikemaailmassa ja esim. peliteollisuudessa.
Floridan mukaan tietoyhteiskunnassa talouskasvun taustalla on ihmisten henkilökohtainen lahjakkuus ja yhteiskunnan suvaitsevaisuus. Yhdessä teknologian [ks. Solow] kanssa syntyy 3T-malli
(engl. technology, talent, tolerance). ’Luovalla luokalla’ — tutkijoilla, insinööreillä, taiteilijoilla,
teollisilla muotoilijoilla, toimittajilla, jne. — on luovaa pääomaa. Sitä tarvitaan koulutuksen ja
kykyjen optimaalisessa hyödyntämisessä. Tämä puolestaan on sosiaalinen prosessi; jo pelkällä
väestötiheydellä, so. kaupungistumisella, on merkitystä. Geoffrey B. Westin (s. 1940) mukaan
urbanisaatio nostaa sekä infrastruktuurin tehokkuutta [ks. Borlaug] että ihmisten luovuutta [ks.
Milgram]. Kulttuurisuunnittelu (engl. cultural planning) on jo kaupunkikehittämisen malli.
• Taloushistoriassa suvaitsevaisuuden merkitys oli jo havaittu suhteissa vieraisiin kulttuureihin [ks. Landes].
• Floridan mukaan yritykset siirtävät toimintojaan sinne, missä parhaat työntekijät ovat.
Luovaa pääomaa omaavat ihmiset ovat valinneet asuinpaikkansa niiden luovuutta ja (sen
vaatimaa) suvaitsevaisuutta tukevien ominaisuuksien perusteella.
– Teoriaa on kritisoitu sillä, että suurin osa ihmisistä etsinee hyviä julkisia palveluja,
so. turvallisuutta, toimivia kulkuyhteyksiä ja hyviä kouluja.
• Maksimissaan vain 100% ihmisistä voi elää kaupungeissa, eli raja tulee joskus vastaan. Toisaalta kaupunkeja voi myös kehittää. Elinvoimamittaukset osoittavat erojen olemassaolon,
ja esim. ekologiset ’vartin keskustat’ perustuvat autojen käyttöä vähentäviin lähipalveluihin
[ks. Broecker].
• Jos sosiaalinen pääoma koostuu harvoista voimakkaista siteistä useiden heikkojen siteiden
sijaan, päädytään luovuutta kahlitsevaan konservatismiin [ks. Rawls].
Lähitulevaisuudessa länsimaiden talouskehitystä ei ehkä rajoita niinkään luovuuden puute kuin
yhteiskunnan infrastruktuurin pystyssä pitäminen. Nuoret haaveilevat somevaikuttajan ammatista, eivät rakentamisesta tai putkitöistä. Työn laadulla — ja siten osaamisella ja sen tuottamalla tyydytyksellä — on merkitystä myös näissä perinteisissä töissä. David R. Graeberin (s.
1961) mukaan paskatyö onkin hyväpalkkaisissa suojatyöpaikoissa [ks. Daniel Bell] tehtävää työtä
(Bullshit Jobs, 2018). Vastaavasti Gary Hamel (s. 1954) ja Michele Zanini kritisoivat modernien
suuryhtiöiden kasvavaa byrokratisoitumista (Humanocracy, 2019). Kyse on tuottamattomasta
työstä ja sitä tukevasta tuottamattomasta koulutuksesta.
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• Monien mielissä luovuus yhdistyy mainostoimistotyöhön, ja nykyisin se liitetään jo somevaikuttamiseen. Puhe länsimaiden perikadosta ei ehkä olekaan tuulesta temmattu [ks.
Spengler ja Toynbee].
• David P. Levinen (s. 1948) mukaan työnantajien velvollisuus on tarjota ihmisille sellaista
työtä jota nämä haluavat tehdä (Welfare, Right and the State, 2008). On kyseenalaista
voidaanko yritysten yhteiskuntavastuuta laajentaa näin [ks. Marshall].
• Mikko Sillimanin ja Hanna Virtasen artikkeli Labor market returns to vocational secondary
education (2021176 ) osoittaa, että ammattikoulu voi olla lukiota parempi vaihtoehto sekä
nuorelle itselleen että yhteiskunnalle.
• Hamel ja Zanini puoltavat myös yritysten muutosjohtamisen (johdettujen muutosohjelmien) korvaamista dynaamisilla ’muutosalustoilla’. Luottamusjohtaminen voisi olla yksi
osatekijä [ks. Lewin ja Heider]. Yhdessä C. K. Prahaladin kanssa Hamel kehitti ydinosaamisen käsitettä (The core competence of the corporation, 1990177 ). Johtamisen resurssipohjainen näkymä (RBV) liittyy siihen [ks. Schumpeter ja Hayek].
– Muutosjohtaminen syntyi 1970-luvulla: sotien jälkeen syntyneiden monialayritysten
tehottomuutta alettiin korjata yhtiöittämisellä ja ulkoistamisella [ks. Schumpeter ja
Hayek]. Pääomasijoitusyhtiöt liittyvät asiaan. John P. Kotter (s. 1947) on tunnetuimpia muutosjohtamisen tutkijoita (Leading Change, 1996).
– RBV:tä kehitti myös Jay B. Barney (s. 1954) artikkelissa Firm Resources and Sustained Competitive Advantage (1991178 ).
Teoksessa Good Strategy/Bad Strategy (2011) Richard P. Rumelt (s. 1942) kritisoi liiketalouden
piirissä syntynyttä tyhjää strategiapuhetta, joka on levinnyt muihinkin organisaatioihin. Tavoitteellisilla käsitteillä kuten visio, missio ja arvot ei ole mitään tekemistä strategian kanssa. Rumelt
korostaa tilanneanalyysin merkitystä [ks. Schumpeter ja Hayek]. Tässä vuodesta 1965 alkaen vähitellen kehittynyt SWOT-analyysi ei riitä: kyse ei ole esim. vahvuuksien tunnistamisesta vaan
niiden luomisesta.
• Rumelt: ”A guiding policy creates advantages by anticipating the actions and reactions
of others, by reducing the complexity and ambiguity in the situation, by exploiting the
leverage inherent in concentrating effort on a pivotal or decisive aspect of the situation,
and by creating policies and actions that are coherent, each building on the other rather
than cancelling one another out.”
• SWOT-analyysissä organisaatio erittelee vahvuuksiaan, heikkouksiaan, mahdollisuuksiaan
ja uhkiaan (engl. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) usein varsin pintapuolisesti. Modernissa muodossa näitä käsitteli Igor Ansoff (1918–2002) artikkelissa Strategic
issue management (1980179 ).
• Michael E. Porter (s. 1947) on tunnetuimpia strategisen johtamisen teoreetikkoja (What is
strategy?, 1996180 ). SWOTin korvaajaksi hän kehitti ’viiden voiman mallia’.
– Porter lanseerasi termin arvoketju [ks. Bhagwati] teoksessa Competitive Advantage
(1985) ja käsitteli kansainvälistä kauppaa [ks. Buchanan] teoksessa Kansakuntien kilpailuetu (The Competitive Advantage of Nations, 1990).
• Strategiapuhetta on kritisoinut myös esim. André Spicer teoksessa Paskanjauhantabisnes
(Business Bullshit, 2017).

11.18

Denis Dutton 1944 - 2010 ja Brian Boyd 1952 -

Filosofi (Dutton) ja kirjallisuustieteilijä (Boyd), jotka ovat tutkineet taiteita ja niiden evoluutiota biologiselta pohjalta [ks. Hume; Burke; Darwin; Simmel]. He siis pitävät taiteita ihmisen
176 American
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Business Review, 68, 79–91, 1990
178 Journal of Management, 17, 99–120, 1991
179 Strategic Management Journal, 1, 131–148, 1980
180 Harvard Business Review, 74, 61–78, 1996
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universaalina ominaisuutena. Yksittäiset taideteokset ovat tietenkin aina kulttuurisidonnaisia
tuotoksia. Esim. neuroestetiikka selittää taidetta aistimusten, tunteiden ja merkitysten kautta.
• 1900-luvun jälkipuoliskolta alkaen taidefilosofia on tukeutunut institutionaaliseen teoriaan,
jossa taide määräytyy taidemaailman omien sosiaalisten instituutioiden kautta; esim. George Dickie, Art and the Aesthetic: An Institutional Analysis (1974).
• Taiteet löytyvät kaikista kulttuureista, vaikka antropologia [ks. Foucault ja Derrida] on
voinut väittää, että primitiivisillä kulttuureilla ”ei ole edes taiteen käsitettä” [ks. Boas ja
Landtman; Joyce].
Antropologista tutkimusta jo 1970-luvulla tehnyt Dutton korosti esihistorian tärkeyttä taiteen
ymmärtämiselle. Myös Ellen Dissanayake (s. 1950) kritisoi valtavirran filosofiaa esihistoriallisen
taiteen unohtamisesta. Teoksissa What Is Art For? (1988) ja Homo Aestheticus (1992) hän liitti
taiteet sosiaaliseen yhtenäisyyteen [ks. Durkheim] ja uskontoon [ks. Sperber ja Boyer]. Teoksessa Art and Intimacy: How the Arts Began (2000) hän postuloi taustalle äidin ja lapsen jaetun
intentionaalisuuden [ks. Symons ja Buss; Leslie ja Baron-Cohen]. Toisaalta Boyd korostaa tarinankertomisen välttämättömyyttä uskontojen syntymisessä. Tällöin taide mahdollisti yhteistä
kokemusta — kollektiivista intentionaalisuutta — vaativien järjestäytyneiden uskontojen synnyn.
Toisen tunnetun teorian mukaan taide on sukupuolivalinnan seurausta [ks. Dunbar ja Miller].
Dutton hyväksyy tämän osaselitykseksi, mutta Boydin tavoin korostaa lisäksi tarinankerronnan
entä-jos –tilanteiden konkreettista kognitiivista hyödyllisyyttä. Tarinankerronnan avulla hiottavat kognitiiviset kyvyt liittyvät paljolti sosiaalisiin suhteisiin [ks. Leslie ja Baron-Cohen]. Niillä
jopa kasvatetaan ihmiskuntaa [ks. Mill; Marx; Jackendoff ja Pinker]; esim. ihmisen persoonallisuuden rakentuminen ei ole vanhempien varassa [ks. Fiske ja Harris]. Kirjallisuuden kestoaiheet,
seksi ja kuolema, liittyvät suoraan Darwinin kahteen pääteoriaan.
• Eric Havelock (1903-1988) osoitti Iliaan ja Odysseian [ks. Homeros] sisältävän paljon tietoainesta (Preface to Plato, 1963), ja mm. Michelle Scalise Sugiyama on jatkanut tästä.
Tietoaineksen esittäminen fiktiivisessä muodossa mm. helpottaa sen muistamista [ks. Sperber ja Boyer]. Boyd kuitenkin korostaa, että yksinkertaisimmat tarinat, esim. vitsit, eivät
perustu tähän.
• Myös Joseph Carroll (s. 1949) korostaa fiktion kykyä kasvattaa ihmistä. Hänen teoriansa
’kognitiivinen järjestys’ liittyy ehkä enemmän informaation jakeluun kuin mielen kykyjen
kehittämiseen, vaikka myös yhteyksiä Boydin teoriaan löytyy.
Dutton vertaa taiteita kieleen [ks. Chomsky; Jackendoff ja Pinker]: molemmissa on taustalla
biologisia tekijöitä, jotka eri kulttuureissa johtavat erilaisiin tuloksiin (The Art Instinct, 2009).
Hän esittää taiteen kriteereiksi kahtatoista tekijää, joista taideteokseksi määriteltävän kohteen
tulee täyttää useampia (mutta ei välttämättä kaikkia):
• Taideteoksia arvostetaan niiden tuottaman ’esteettisen’ mielihyvän vuoksi [ks. Beardsley].
– Esim. savanniteoria [ks. Cavalli-Sforza] heijastuu maalaustaiteeseen ja — kuten Suzanne C. Scott on osoittanut — myös laajasti ymmärrettyyn sisustusarkkitehtuuriin; esim.
oikeanlainen kahvilatyyli ei synny vain huonekaluista (Visual attributes related to preference in interior environmets, 1993181 ).
– Jo antiikissa [ks. Aristoteles] ja keskiajalla [ks. Tuomas] kauneus osattiin liittää taiteeseen joustavasti; esim. hyvin tehty ’ruma’ tarjoaa esteettisen elämyksen [ks. Beardsley].
• Taideteoksen luominen vaatii ja demonstroi taitoa, joka on paljolti taiteen vaikuttavuuden takana [ks. Veblen; Boas ja Landtman; Dunbar ja Miller]. Ihmisellä tämä on tärkeä
statuksen lähde [ks. Spencer ja Galton; Boas ja Landtman; Fiske ja Harris].
– Ihailu on esimerkki toista arvostavasta tunteesta; esim. Algoe, S.B., J. Haidt, Witnessing excellence in action: The other-praising emotions of elevation, admiration, and
gratitude (2009182 ).
181 Journal
182 Journal

of Interior Design, 18, 7-16, 1993
of Positive Psychology, 4, 105-127, 2009
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• Taideteosten taustalla on tunnistettavia tyylilajeja, jotka tarjoavat pohjan taiteilijan luovuudelle.
• Taideteoksia arvostetaan niiden uutta luovasta omaperäisyydestä ja kyvystä yllättää yleisönsä [ks. Dennett ja Millikan].
• Taideteoksiin liittyy niitä arvottavaa kritiikkiä.
• Taideteokset esittävät todellisia tai kuviteltuja kokemuksia [ks. Hintikka].
• Taideteokset ja esitykset erotetaan normaalista elämästä; Dissanayaken terminologiassa
’making special’.
• Taideteokset heijastavat, ainakin latentisti, taiteilijan persoonaa; ne ovat ’tekijänsä mielen
inkarnaatioita’. Tämä erottaa taiteet käsityöstä [ks. Veblen; Collingwood].
• Taideteokset vaikuttavat tunteiden [ks. Collingwood] kautta [kokemisesta, ks. Dewey].
• Taideteoksista nauttiminen vaatii kognitiivisia kykyjä [ks. Joyce].
– Teoksessa Kaikki huono on hyväksi (Everything Bad Is Good For You, 2005) Stephen
Johnson (s. 1968) on osoittanut, että parhaiden televisiosarjojen seuraaminen vaatii
katsojilta aina vain enemmän. Tosin joidenkin sarjojen kohdalla tästä seuraa turhan
äkillinen hyllytys.
• Taiteelliseen toimintaan liittyy historiallisia ja institutionaalisia tekijöitä (institutionaaliset
teoriat eivät ole aivan väärässä).
• Taideteokset kiihottavat sekä tekijänsä että yleisön mielikuvitusta [ks. Tooby ja Cosmides].
Leikillä [ks. Aristoteles; Priscianus; Montaigne; Kant; Leslie ja Baron-Cohen] hiotaan mm. fyysisiä taitoja, esim. pakenemista ja takaa-ajoa, taistelutaitoja ja heittotaitoja; urheilukin liittyy
tähän [ks. Elias; Leslie ja Baron-Cohen]. Ray K. Elliott (1924–2006) alkoi puhua jopa urheilun
estetiikasta (Aesthetics and sports, 1974183 ). Kasvaneet kognitiiviset kyvyt vaativat ihmisellä
kuitenkin abstraktimpaa leikkiä [ks. Leslie ja Baron-Cohen], mikä vaikutti myös luovuuden kehitykseen [ks. Minsky ja Pearl]. Teoksessa On the Origin of Stories (2009) Boyd esittää, että
leikistä kehkeytyi taiteita [ks. Goethe; Darwin; Piaget; Tooby ja Cosmides]; esim. nauru ja huumori liittyvät sekä fyysiseen leikkiin että taiteeseen [ks. Dennett ja Millikan]. Boyd korostaa
enemmän taiteilijan kykyä vangita yleisönsä huomion kuin itse teosten ’merkitystä’. Tämä vaatii
jotain erityistä teosten rakenteelta ja vaikuttaa myös taiteilijan omaan statukseen.
• Esim. huippujoukkueiden jalkapallo-ottelu [ks. Rochau ja Renan] tarjoaa esteettisen elämyksen varmemmin kuin eräät modernin taiteen ilmenemismuodot.
• Synestesia on liitetty taiteelliseen luovuuteen [ks. Minsky ja Pearl]. Sama pätee psykopatologioihin [ks. Sokrates; Seneca; Westermarck]. Dean Keith Simontonin mukaan korrelaatio
on olemassa, mutta ei välttämätön luovuudelle eikä toteutuneenakaan (tavallisesti) implikoi sairaudeksi luokiteltavaa tilaa (Are genius and madness related? Contemporary answers
to an ancient question, 2005184 ).
– Monet psykopatologiat ovat normaalin jatkumon ääripään ilmiöitä [ks. Symons ja
Buss].
• William P. Seeley on puhunut taideteoksista ’huomiokoneina’ (engl. attentional engine).
Sarjakuvassa Mike Mignolan (s. 1960) Hellboy syntyi 1993. Käsikirjoittajat kuten Aaron Sorkin
(s. 1961), Joss Whedon (s. 1964) ja Steven Moffat (s. 1961) loivat merkittäviä televisiosarjoja.
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Ayaan Hirsi Ali 1969 -

Ihmisoikeusaktivisti, feministi ja ateisti. Teoksessa Heretic (2016) Hirsi Ali peräänkuuluttaa islamin [ks. Muhammad] reformaatiota. Toinen tunnettu islamin kriitikko on Irshad Manji (s. 1968).
Molempien kohdalla voidaan puhua intersektionalismista [ks. Foucault ja Derrida].
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• Paitsi että ovat naisia, Hirsi Ali ja Manji kuuluvat (läntisen maailman) värilliseen vähemmistöön ja ovat etnisesti muslimeja, tämänkin sisällä he edustavat joko kiellettyä ateismia
(Hirsi Ali) tai kiellettyä sukupuolista suuntautumista (Manji).
Teoksessa Neitsythäkki käsittelee mm. Somaliassa ja Egyptissä tavallista naisten sukupuolielinten
silpomista, joka aikoinaan päätyi islamin hadith-perimätietoon [feminismistä, ks. Mill; Westermarck; Kinsey]. Naisten syrjintä muistuttaa monissa maissa apartheidiä, ja tyttöjen koulutukseen
panostetaan poikiakin vähemmän. Aivan erityisen ongelmallista on, kun tämä heimomoraali [ks.
Krebs ja Greene] johtaa väkivaltaan, esim. kunniamurhiin ja -raiskauksiin [ks. Fiske ja Harris].
Hirsi Alin kirjoittaman, naisten alistamisesta kertovan elokuvan Submission ohjaaja, Theo van
Gogh (1957-2004) murhattiin työnsä takia. Myös Hirsi Ali uhattiin tässä yhteydessä tappaa.
• Vuonna 2000 espanjalainen imaami Mohamed Kamal Mustafa ohjeisti vaimonpieksennässä, että ”lyöntien ei pidä olla liian kovia, koska pyrkimyksenä on tuottaa psykologista kärsimystä nöyryytyksen tai fyysisen vahingon sijaan”. Arabimaissa Kamal Mustafasta tuli
sankari.
• Vuonna 2002 Saudi-Arabian uskonnollinen poliisi esti palomiehiä pelastamasta yöpukuisia
tyttöjä palavasta koulusta, ja 14 lasta menehtyi. Tytöt oli yleisen tavan mukaan lukittu
kouluun heidän siveytensä varjelemiseksi.
• Vuonna 2008 somalialainen 13-vuotias tyttö kivitettiin kuoliaaksi aviorikollisena, koska oli
joutunut joukkoraiskauksen uhriksi. Joukkoraiskaukset ovat tavallisia myös Intiassa.
Hirsi Alin — ja esim. Phyllis Cheslerin (s. 1940) ja Christina Hoff Sommersin (s. 1950) — feminismi on toisen aallon tasa-arvofeminismiä (engl. equity feminism), jota kutsutaan myös klassiseksi feminismiksi ja liberaalifeminismiksi. Postmoderni kolmannen aallon feminismi [genderfeminismi, ks. Foucault ja Derrida] ei pidä tätä ’oikeana’ feminisminä. Hirsi Alin tavoin esim.
Chesler kritisoi monikulttuurisuutta ihmisoikeuksien unohtamisesta (The Death of Feminism,
2005). Sommers tunnetaan esim. teoksesta Who Stole Feminism? (1994).
• Cheslerin edustama feminismi tarjosi mm. turvataloja parisuhdeväkivallasta [ks. Symons
ja Buss] kärsiville naisille.
• Myös Susan Moller Okin (1946-2004) kritisoi kulttuurin hyödyntämistä naisten alistamisessa. Artikkeli Is Multiculturalism Bad for Women? julkaistiin Okinin (ja eräiden muiden)
toimittamassa samannimisessä teoksessa.
Hirsi Ali lasketaan usein ’uusateisteihin’ [ks. Dawkins; Dennett ja Millikan], joka on varsin outo
termi: ateismi on yhtä vanhaa kuin uskontokin. Uusateistit uskovat, että uskonnot ovat kitkettävissä pois. Kaksi tekijää tukee tätä: (1) Sadat miljoonat ihmiset eivät ole uskonnollisia, vaikka
kulttuurisesti uskonnon puolesta propagoidaan vahvasti. (2) Etenkin Euroopassa uskonnot ovat
laimentuneet [ks. Weber; Kinsey], eivätkä kaikki papitkaan usko oppeihinsa. Toisaalta on myös
tätä kehitystä vastustavia herätysliikkeitä, fundamentalismia [ks. Popper] ja jopa humanistisia
suuntauksia [vrt. Sartre].
• Pyysiäiselle [ks. Sperber ja Boyer] ateismi [ks. Holyoake] on jumaluskon puuttumista: ei ole
esitetty riittäviä todisteita Jumalan olemassaolosta (Jumalaa ei ole, 2010). Suomalaisista
filosofeista ateismia kannattaa Timo Airaksinen (s. 1947); mm. Jäähyväiset uskonnolle
(2020).
– Plantingan [ks. Sperber ja Boyer] mukaan ateisteilla on viallinen jumala-aisti [ks.
Luther ja Calvin].
• Uusateisteiksi mainitaan myös mm. Sam Harris (s. 1967, Uskon loppu, alkup. The End of
Faith, 2004), Christopher Hitchens (1949-2011, God Is Not Great, 2007) ja Jerry A. Coyne
(s. 1949, Faith vs. Fact, 2015). Näennäisestä diplomaattisuudestaan huolimatta myös Gould
kuului joukkoon [ks. Gould].
• Apostasia, uskonnosta luopuminen, riittää islamin hadith-perinteessä kuolemantuomioon.
• Uskonnonvapaus on tärkeä arvo, ja monikulttuurisuuden nimissä uskonnoille tulee suoda
vapauksia rajoittaa ’heimonsa’ käyttäytymistä [ks. Rawls]. Tämä vaatii valtion ja kirkkojen
erottamista toisistaan [ks. Holyoake].
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Biologinen evoluutio [ks. Darwin] on yhä kiistakysymys, jossa uskonnot asettuvat tiedettä vastaan [ks. Popper]. Kreationismi on vahvaa islamilaisessa maailmassa. Esim. Turkissa, joka on
perinteisesti ollut maallistunein islamilainen valtio, evoluutioteorian opetus poistettiin lukioista
vuonna 2017. Tutkimuksessa vuodelta 2005 alle 30% turkkilaisista piti evoluutiota totena. Siinä arvotettiin väitettä ”ihminen on kehittynyt vuosimiljoonien aikana muista, varhaisemmista
eläinlajeista”, jota tiede pitää totena. Samaa kysymystä on esitetty eri puolilla maailmaa.
• Jon D. Millerin ja työtovereiden tutkimuksessa Public acceptance of evolution (2006185 )
suomalaisista 65% piti yllä mainittua väitettä totena. Vaikka Yhdysvalloissa vastaava luku
oli 40%, moniin Euroopan maihin verrattuna Suomen tulos on nolo.
– Millerin haastattelussa oli kolme vaihtoehtoa: True / Not sure / False.
• Vuoden 2007 Tieteen tiedotus ry:n kyselyssä 37% suomalaisista piti väitettä täysin totena,
ja vuonna 2022 luku oli 46% (Tiedebarometri, 2022186 ). Jos myös jokseenkin samaa mieltä
olevat huomioidaan, luvut ovat 66% (2007) ja 76% (2022).
– Tiedebarometrissa oli viisi vaihtoehtoa: Täysin samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Vaikea sanoa / Jokseenkin eri mieltä / Täysin eri mieltä.
– ’Jokseenkin samaa mieltä’ tarkoittanee, että vaikka ihmisen keho on evoluution tulosta, mieli (’sielu’) ei ole [ks. Foucault ja Derrida].
• Kris Dunnin mukaan Suomi on myös muita pohjoismaita suvaitsemattomampi (Authoritarianism and intolerance under autocratic and democratic regimes, 2014187 ).
Teoksessa Islamin kahdet kasvot (The Trouble with Islam Today, 2004; ensimmäinen painos ilman
sanaa Today 2003), Manji peräänkuuluttaa islamiin uutta itsenäisen ajattelun filosofiaa, ijtihadia.
Hän on säilyttänyt uskonsa, mutta lesbona hänellä on toisenlainen ongelma islamin kanssa. Hirsi
Alin Heretic-teoksen alaotsikko on Why Islam Needs a Reformation Now. Reformaatio on huono
termi, koska Euroopassa se johti uskonnolliseen väkivaltaan [ks. Luther ja Calvin]. Parempi olisi
puhua valistuksesta [ks. Bayle], josta islam jäi täysin paitsi [juutalaisten haskalasta, ks. Rochau
ja Renan].
• Vuonna 1989 Salman Rushdielle (s. 1947) langetettiin kuolemantuomio, fatwa, teoksesta
Saatanalliset säkeet (The Satanic Verses, 1988).
• Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2003 saaneesta Shirin Ebadinista (s. 1947) on pidätysmääräys Iranissa. Monet Lähi-idän maat ovat nk. roistovaltioita (joita löytyy muualtakin,
ks. alla).
Uskontoihin liittyy siis myös väkivaltaa. Teoksessa The Anatomy of Antiliberalism (1993) Stephen
Holmes (s. 1948) esitti, että esim. homoseksuaaleja uskonnon nimissä tappavat toimivat ylevistä päämääristä [ks. Daly ja Wilson; Fiske ja Harris]. Vastaavasti Mark Juergensmeyer (s. 1940)
on tutkinut terrorismia (Terror in the Mind of God, 2003). Toisaalta esim. islamistinen länteen
kohdistuva terrorismi ei ole erityisen suuri ongelma; todellinen kärsijä on muslimimaailma itse [ks. Huntington ja Fukuyama]. Steven Hassan (s. 1954) on tutkinut uskonnollisten kulttien
harjoittamaa henkistä kontrollia [ks. Watson] ja laajentanut sitä myös Donald Trump –ilmiöön.
• Karlheinz Stockhausen (1928-2007) nimesi 11.9.2001 terroriteot ”suurenmoisiksi taideteoksiksi” [ks. Popper; Chomsky]. Tällainen performanssi [ks. Beardsley] lyökin laudalta kissantappoesitykset. Kansainvälisesti operoinut Al-Qaida tuhottiin Afganistanissa, mutta länsi
ei koskaan ymmärtänyt paikallisen Talibanin suosion laajuutta maassa.
– Länsimainen taide on uusiutunut yleisöä ja kriitikoita provosoimalla 1800-luvun jälkipuoliskolta alkaen. Trendiin tulee (toivottavasti) loppu kun jäljelle jää väkivalta ja
terrori, ja taide aletaan nähdä laajempana, jopa viihdyttävänä, ilmiönä [ks. Dutton ja
Boyd].
185 Science,

313, 765-766, 2006
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187 Journal of Social and Political Psychology, 2, 220–241, 2014
186 ks.

11.19. HIRSI ALI

959

• Lasten murhat (esim. Kanadan intiaanit) ja pedofilia (ympäri maailman) ovat kuuluneet
kristillisyyteen. Puheet uskovaisten korkeammasta moraalista ovat epäilyttäviä [ks. Krebs
ja Greene].
Valistusajattelua tarvitaan muuallakin [ks. Huntington ja Fukuyama]. Esiaviollinen seksi ja homoseksuaalisuus edustavat lännen moraalista rappiota yhtä hyvin Venäjällä kuin islamilaisessa
maailmassa. Venäjän ortodoksikirkkoa johtava Moskovan patriarkka Kirill puhui Ukrainen sodasta operaationa ”homouden synnin turmelemaa länsimaailmaa vastaan”. Kirkko vastustaa myös
parisuhdeväkivaltaan [ks. Symons ja Buss; Daly ja Wilson] ankarammin suhtautuvaa lakialoitetta.
• Uskonnollisesti perusteltua konservatismiä löytyy myös esim. Puolasta. Asia jakaa kansaa
myös Yhdysvalloissa.
Robert Frostin (1874-1963) mukaan ”[a] liberal is a man too broadminded to take his own side in
a quarrel”. Harvinaisena länsimaisena filosofina Pascal Bruckner (s. 1948) on puolustanut länttä
(La tyrannie de la pénitence, 2006). Lisäksi sensuroiva ja tiedevastainen moderni ’arvoliberalismi’
[ks. Foucault ja Derrida; Krebs ja Greene] on illiberaalia. Aihetta käsittelee mm. Ibn Warraq
teoksessa Why the West is Best (2011).
• Liberaalille demokratialle perustuva länsimainen kulttuuri nojaa arvoihin, jotka mahdollistavat kahlehtivan tradition haastamisen. Tällaista kulttuuria kannattaa puolustaa.
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