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Kontio, Kimmo, Nature and Bildung in Jean-Jacques Rousseau’s educational
thinking. A study on Émile
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Education, P.O. Box 2000,
FI-90014 University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. E 128, 2012
Oulu, Finland

Abstract

The current study discusses Jean-Jacques Rousseau’s (1712–1778) educational thinking. The
main object of interpretation is his most important educational work Émile, Or on Education
(Émile ou De l’éducation, 1762). The study leans on the argument that Rousseau should be read
as a representative of the modern tradition of Bildung, or that he should even be considered the
first representative of this tradition. The interpretation presented in this study thus diverges from
the way typical of the Anglo-American educational tradition in particular to read Rousseau
through a naturalist lens. 

The first two chapters of the study take the steps that are necessary to understand Émile’s
concept of education. Émile is an attempt to solve the core problem of modern society and its
subject set by Rousseau in his first two Discourses, namely that of alienation. The latter of them,
Discourse on the Origin and Foundations of Inequality among Men (Discours sur l’origine et les
fondements de 1’inégalite parmi les hommes, 1755), presents in more elaborated terms than the
former one the first modern alienation theory of major influence. Its hypothetic history of
civilisation portrays the history of mankind in terms of increased alienation, the end point of which
anticipates a final and complete loss of human freedom. So, Rousseau is not just diagnosing, he is
also predicting where the history of mankind is leading to. 

The foundational motivation for Émile can be understood against this background. As an
alternative to the kind of history described by him in the Discourses, it searches for a history built
on human freedom. Changing the direction of the course of history is determined as an educational
task. Rousseau calls the focus of this alternative history “the general moral order”, meaning by this
the opposite of the bourgeois social order that is functioning precisely with egocentrism as its
attitudinal core. 

This does not mean, however, that Rousseau is outlining a modern project to reject bourgeois
society in Émile. He is rather trying to show that the juxtaposition of freedom and alienation results
in an irrevocable internal conflict that defines modern subjectivity and its existence. Man is, so to
say, free and not free at the same time. As the conflict is defined to be irrevocable, education also
cannot solve it. Education can only point this out to the educatee, thus helping the educatee to
determine his or her own place in the world as autonomously as possible. 

Keywords: alienation, Bildung, education, modernity, nature, Rousseau, Émile





Kontio, Kimmo, Luonto ja sivistys Jean-Jacques Rousseaun kasvatusajattelussa.
Tutkielma Émilestä
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, PL 2000, 90014
Oulun yliopisto
Acta Univ. Oul. E 128, 2012
Oulu

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan Jean-Jacques Rousseaun (1712–1778) kasvatusajattelua. Ensisijai-
sena tulkinnan kohteena on hänen pedagoginen pääteoksensa Émile eli kasvatuksesta (Émile ou
De l’éducation, 1762). Tutkimusta kannatteleva väite on, että Rousseauta tulee lukea modernin
sivistysperinteen edustajana, ellei jopa ymmärtää hänet tämän perinteen ensimmäiseksi edusta-
jaksi. Tutkimuksessa esitetty tulkinta erkaantuu siten varsinkin angloamerikkalaiselle kasvatus-
tieteelliselle perinteelle tyypillisestä tavasta lukea Rousseauta naturalistisen linssin läpi. 

Tutkielman kahdessa ensimmäistä luvussa otetaan ne välttämättömät askeleet, jotka Émilen
kasvatuskäsitteen ymmärtäminen edellyttää. Émile on yritys ratkaista Rousseaun kahdessa
ensimmäisessä Diskurssissaan asettama modernin yhteiskunnan ja sen subjektin ydinongelma,
vieraantumisen ongelma. Diskursseista jälkimmäinen, Tutkielma ihmisten välisen eriarvoisuu-
den alkuperästä ja perusteista (Discours sur l’origine et les fondements de 1’inégalite parmi les
hommes, 1755), esittelee ensimmäistä kehittyneemmin ensimmäisen vaikutusvaltaisen moder-
nin vieraantumisteorian. Sen hypoteettinen sivilisaatiohistoria kuvaa ihmiskunnan historian kas-
vavana vieraantumisena, jonka päätepiste ennakoi lopullista ja täydellistä inhimillisen vapauden
menetystä. Rousseau ei siis vain diagnosoi, vaan esittää lisäksi ennusteen siitä, mihin ihmiskun-
nan historia tulee johtamaan. 

Émilen perustava motiivi voidaan ymmärtää tätä taustaa vasten. Siinä etsitään Diskursseissa
kuvatulle historialle vaihtoehtoista inhimillisen vapauden varaan rakentuvaa historiaa. Historian
kulun suunnan muuttaminen määritellään pedagogiseksi tehtäväksi. Rousseau nimeää tämän
vaihtoehtoisen historian kiintopisteen "yleiseksi moraaliseksi järjestykseksi", tarkoittaen tällä
täsmällisesti egosentrismi asenteellisena ytimenään toimivan porvarillisen yhteiskunnallisen jär-
jestyksen vastakohtaa. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Rousseau luonnostelisi Émilessä modernia, porvarillista
yhteiskuntaa hylkäävää projektia. Hän pyrkii pikemminkin osoittamaan, että vapauden ja vie-
raantumisen vastakkainasettelusta seuraa modernia subjektiviteettia ja sen eksistenssiä määrittä-
vä peruuttamaton sisäinen konflikti. Ihminen on niin sanotusti yhtä aikaa vapaa ja ei-vapaa. Kos-
ka konflikti määritellään peruuttamattomaksi, ei myöskään kasvatus pysty sitä ratkaisemaan.
Kasvatus voi tämän vain kasvatettavalle osoittaa ja auttaa täten kasvatettavaa määrittelemään
oma paikkansa maailmassa mahdollisimman autonomisesti. 

Asiasanat: kasvatus, luonto, moderni, Rousseau, sivistys, vieraantuminen, Émile





Ihminen ei ehkä ryhdy kirjailijaksi lahjakkuuttaan, vaan siksi, 
että hän ei hyväksy kieltä eikä valmiita käsitteitä. Aluksi, luulisin, 

kirjailija on yksinkertaisesti vain tyhmä, tyhmempi kuin kaikki 
muut, jotka ymmärtävät oitis kaiken. Sitten hän alkaa kirjoittaa, 

niin kuin tahtoisi parantua vakavasta sairaudesta, päästä 
mielisairautensa herraksi – ainakin siksi aikaa kun kirjoittaa. 

Imre Kertész (2008, 17). 
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Kiitokset 

Käsillä oleva tutkielma on syntynyt alun perin hämärästä aavistuksesta, mutta 

vuosien varrella vakaumukseksi vahvistuneesta näkemyksestä, että Jean-Jacques 

Rousseau (1712–1778) on ajattelija, joka tunnetaan verrattain huonosti. Tämän 

hämärän aavistuksen sanoiksi pukeminen on vaatinut enemmän vuosia kuin mitä 

olisi soveliasta vaatia – ja kenties lisävuosia olisi vieläkin tarvittu.  

Yli kymmenen vuotta kestänyt intellektuaalinen harhailuni ei olisi ollut 

mahdollinen ilman Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan yleisen 

pedagogiikan tutkimusryhmää. Olen ollut onnekas saadessani kuulua tähän 

ryhmään. Haluan osoittaa kiitokset ryhmälle virikkeellisen työskentelyilmapiirin 

tarjoamisesta. 

Erityiskiitokset haluan osoittaa ennen kaikkea professori Pauli Siljanderille 

kärsivällisestä ja asiantuntevasta työni ohjaamisesta. Ilman sitä tutkielma olisi 

jäänyt syntymättä. KT Ari Kivelää haluan kiittää vuosien varrella saamastani 

tuesta ja lukuisten harha-askelien keskellä kaidalle tielle palauttamisesta. Sen 

suunnan, jonka uskon olevan pedagogisen tiedonmuodostuksen saralla 

hedelmällinen ja välttämätön, on Ari minulle osoittanut. 

Ehkä paremmin kuin kukaan on FL Markku Mäki osoittanut minulle ne 

karikot, joihin yksinkertaistava lukutapa Rousseaun kohdalla johtaa. Oivallus, että 

Rousseaun omaperäisyys, filosofinen rikkaus ja merkitys perustuvat pitkälti juuri 

hänen mestarilliseen taitoonsa karttaa yksinkertaistavia asetelmia, ei olisi 

syntynyt ilman Markun apua. Sanat eivät riitä ilmaisemaan sitä kiitollisuutta, jota 

Markun opetuksista tunnen.  

FM Lauri Oinolle kuuluu erityiskiitos tekstin oikoluennasta, kriittisistä 

kommenteista ja paljosta muustakin.  

Rousseau on joskus kirjoittanut jotenkin seuraavasti: ”en tiedä kumpaako 

vihaan enemmän, dogmatismia vai vapaa-ajattelua?” Rousseau viittaa sanoillaan 

täsmällisesti niihin ajattelun arkkityyppeihin, jotka väistämättä sumentavat 

näkymän ajattelun kriittiseltä suuntaamiselta. Jos Rousseau myös näillä sanoillaan 

valaa kriittisen filosofian peruskiveä – joka Kantin myötä periytyy esimerkiksi 

saksalaista idealismia rakentavaksi perusasenteeksi ja jolle yleisemmin moderni 

sivistysajattelu on perinteisesti toivonsa laskenut – olen ollut enemmän kuin 

onnekas saadessani huomata, etteivät Rousseaun sanat ole jääneet historian 

hautaamiksi kuolleiksi kirjaimiksi. Edellä mainitut henkilöt ilmentävät ja elävät 

tätä asennetta. Olen täysin tietoinen siitä, että ilman heitä tutkimus olisi jäänyt 
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syntymättä, eikä siihen olisi etsiytynyt siitä mahdollisesti löytyviä ansioita. Ansiot 

virheistä kuuluvat yksinomaan minulle. 

Lopuksi suuri kiitos tutkielmani esitarkastajille dosentti Jyrki Hilpelälle ja 

professori emeritus Juhani Hytöselle, joiden rakentavan kriittiset kommentit 

olivat suureksi avuksi työn viimeistelyssä. FM Regina Némethille kuuluu suuri 

kiitos tutkielman painokuntoon saattamisesta ja FM Vesa Komulaiselle tutkielman 

tiivistelmän käännöksestä. 

Omistan työni rakkaimmilleni, Riikalle ja Martalle.  
 

Oulussa marraskuussa 2012 Kimmo Kontio 
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Rousseaun teoksista käytetyt lyhenteet 

C  The Confessions.  

CPC  Constitutional Project for Corsica. 

DI  Discourse on the Origin and the Foundations of Inequality among 

Men.  

DSA  Discourse on the Sciences and Arts.  

E  Emile or on education. 

EOL  Essay on the origin of languages. 

FM  Favre Manuscript of Emile.  

GM  Geneva Manuscript.  

GP  Considerations on the Government of Poland.  

J  Julie or the New Heloise. Letters of two lowers who live in a small 

town at the foot of the Alps.  

L  Letter about the New Refutation [by Lecat]. 

LAT  Letter to M. D'Alembert on the Theatre.  

LCB Letter to Beaumont. 

LF  Letter to M. de Franquièrs.  

LM  Letters to Malesherbes.  

LO  Letter to M. D'Offreville.  

LR  Last Reply [to Bordes].  

LTM  Letter to Mirabeau.  

O  Observations [to Stanislas, King of Poland]. 

PE  Discourse on Political Economy.  

PN  Preface to Narcissus.  

RLR  Reply to Charles-Georges Le Roi.  

RSW  The Reveries of the Solitary Walker.  

SC  Of the Social Contract.  

SOW  The State of War.  



 12

 



 13

Sisällys 

Abstract 
Tiivistelmä 

Kiitokset 7 
Rousseaun teoksista käytetyt lyhenteet 11 
Sisällys 13 
1 Johdanto 15 
2 Sivilisaatiokritiikki ja vieraantumisen maailma 31 

2.1 Vincennesin tiellä .................................................................................... 32 
2.2 Ensimmäinen diskurssi ja vastineet ........................................................ 35 
2.3 Toinen diskurssi ...................................................................................... 45 

2.3.1 Toisen diskurssin antropologisesta metodista ............................... 51 
2.3.2 Filosofisesta antropologiasta ........................................................ 63 
2.3.3 Sivilisaatiohistoria vieraantumishistoriana: diagnoosi ja 

prognoosi ...................................................................................... 90 
2.4 Yhteenveto: kohti vaihtoehtoisen historian mahdollisuutta .................... 99 

3 Vaihtoehtoisen historian mahdollisuus: Rousseaun 

sivistysfilosofiasta 109 
3.1 Omatunto järjestyksen rakkautena ja sivistysintressinä .........................115 
3.2 Rousseaun sivistysfilosofia: Savoijilaisen apulaispapin 

uskontunnustus ...................................................................................... 132 
3.2.1 Ensimmäinen uskonartikla ......................................................... 136 
3.2.2 Toinen uskonartikla .................................................................... 143 
3.2.3 Kolmas uskonartikla ................................................................... 151 

3.3 Yhteenveto: sivistyksen ideasta kohti kasvatuksen kysymystä ............. 167 
4 Kasvatuksesta 177 

4.1 Rousseaun pedagogisesta tulkintahistoriasta ........................................ 181 
4.2 Émilen luonnollinen kasvatus ............................................................... 201 
4.3 Émilen kasvatuskonseptioista ................................................................ 208 

4.3.1 Fyysisestä kasvatuksesta ............................................................ 214 
4.3.2 Moraalikasvatuksesta ................................................................. 234 
4.3.3 Yhteenveto: kohti kasvatuksen periaatteita ................................ 278 

5 Lopuksi 283 
Lähteet 299 
 



 14

 



 15

1 Johdanto 

Jean-Jacques Rousseaun (1712–1778) ura kirjailijana alkoi 1749. Tuolloin 

Dijonin akatemian asettama kirjoituskilpailukysymys "onko edistys tieteissä ja 

taiteissa edesauttanut tapojen (moeurs) puhdistumista" aiheutti Rousseaulle hänen 

loppuelämänsä suunnan määrittäneen intellektuaalisen kriisin. Kriisin reflektio 

tuotti reilun kymmenen vuoden aikana lukuisia modernin sivistysperinteen 

kirkkaimpaan kaanoniin lukeutuvia – ellei jopa koko perinnettä synnyttäneitä – 

kirjoituksia ja kulminoitui Rousseaun normatiivisiin pääteoksiin Émile (Émile ou 

De l’éducation, 1762) ja Yhteiskuntasopimuksesta (Contrat Social, 1762). Näiden 

kirjoitusten myötä Rousseau lopulta sanoutuu irti periaatteessa kaikista 

ranskalaisen valistuksen keskeisistä dogmeista. Perustellusti voineekin luonnehtia 

hänen siten määritelleen valistuksen projektille uuden suunnan (ks. esim. Cassirer 

1989; Melzer 2006, 272–273; Velkley 2004).  

Akatemian kysymykseen vastaaminen edellytti nimittäin kannanottoa 

valistuksen projektin lupausten täyttymiseen. Yksisilmäisen, tieteellisen 

maailmankuvan varaan rakentuvan valistususkon propagoimisen sijaan Rousseau 

kytkeekin valistuksen prosessin (tiedon lisääntymisenä ja teknologisena 

kehityksenä) erottamattomasti yhteen tapojen (moeurs) syvenevän 

korruptoitumisen kanssa. Rousseaun vastauksen, Ensimmäisen diskurssin 

(Discours sur les sciences et les arts, 1750), provokatiivinen väite onkin, että 

valistuksen projektiin on ikään kuin kolikon kääntöpuolena rakentunut sisään 

kulttuurisena regressiona ilmenevä inhimillisen vapauden tukahtumisen uhka (ks. 

DSA, 5). Kirjoitus esittelee alustavasti vieraantumisen ongelman. 

Ensimmäinen diskurssi hahmottelee modernin kritiikin ääriviivoja vielä 

suhteellisen kehittymättömässä muodossa, mutta Toinen diskurssi (Discours sur 

l’origine et les fondements de 1’inégalite parmi les hommes, 1755) esittelee 

modernin subjektin ja modernin yhteiskunnan patologioiden diagnoosin – 

ytimenään ensimmäinen vaikutusvaltainen moderni vieraantumisteoria – 

huomattavasti edellistä kehittyneemmin. Toinen diskurssi – joka on myös vastaus 

Dijonin akatemian 1753 asettamaan kirjoituskilpailukysymykseen "mikä on 

ihmisten välisen eriarvoisuuden alkuperä ja onko se luonnonlain auktorisoimaa" – 

voidaankin lukea ilman varauksia Rousseaun pääteoksiin. 

Jos siis sivilisaatiohistoria valistusprosessina olikin vapauttanut ihmisen 

paljaasta luonnon välttämättömyydestä, tarkoitti se vain inhimillisen vapauden 

menetyksen uhkaa toisessa suhteessa: ihmisen tulemista enemmän ja enemmän 

riippuvaiseksi yhteiskunnallisten instituutioiden vapautta kahlehtivista 
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mekanismeista sekä moraalisen riippuvaisuuden (amour-propre) lisääntymistä. 

Tässä merkityksessä historian prosessi todistaa ihmisen elämänperustan 

riippumattomuuden kasvavaa menetystä; se on kuvaus siitä, kuinka ihmisen 

itsemäärittely ja olemassaolon tunne (sentiment de l’existence) ei lopulta rakennu 

niiden sisäisten resurssien varaan, jotka hän on luonnolta saanut. Kertomuksen 

lopussa odottaa kadotus: ihminen ei enää ole niin sanotusti persoonansa todellinen 

hallitsija. Suvereeni on hänen ulkopuolellaan. Modernin, porvarillisen 

yhteiskunnan ydinongelmaksi ja sen subjektin sisäiseksi konfliktiksi määrittyykin 

vieraantuminen, joka ilmaisee psykoottista, katkennutta yhteyttä ihmisen omaan 

sisäiseen luontoon. Toisen diskurssin esittämä prognoosi ”vieraantumisen 

maailmasta” on luonnollisesti sellaisen yhteiskunnallisen järjestyksen kuvaus, 

jossa psykoosi täydellistyy kollektiiviseksi.  

Jos näiden kahden kirjoituksen ydinmotiivi on, karkeasti sanoen, diagnosoida, 

osoittaa modernin sairaus, ja jos tämän voi katsoa ensimmäiseksi vaiheeksi 

Rousseaun kirjailijanuralla, tulee seuraavaksi merkittävä käänne. Vaikka onkin 

liioiteltua sanoa, että diskurssit julistavat yksisilmäistä ja primitivististä modernin 

tuomiota, Rousseau koki aikalaisten onnistuneen sivuuttamaan lähes täydellisesti 

hänen diskursseihin sisällyttämänsä normatiivisen aineksen. Se hautautui 

aikalaisreseptioissa paheen diagnoosin alle. Rousseaun aikalaiset – ja monet 

myöhemmätkin kommentaattorit Rousseaun 250-vuotisen reseptiohistorian 

aikana – eivät suostuneet näkemään, että viimeistään Toisesta diskurssista käy 

selvästi ilmi, ettei Rousseau vain diagnosoi vaan osoittaa konstruktiivisen 

ratkaisun – tai lääkkeen – olevan modernin sisäinen ongelma. Toisin sanoen jos 

modernisaatio olikin tuottanut vieraantumisen ongelman, ei ratkaisua voinut – 

historian prosessin kääntymättömyyden tunnustamisen jälkeen – hahmotella 

muuten kuin modernin itsensä avaamin välinein. Tästä syystä Rousseau 

omistautui diskurssien julkaisemisen jälkeen vuonna 1756 kirjoittamaan teosta, 

jonka motiivin hän muotoilee seuraavasti: 

I was meditating a third work1 whose idea I owed to some observations made 

on myself, and I felt all the more encouraged to undertake it since I had 

                                                        
1”Kolmas työ” viittaa tässä käsikirjoituksiin, jotka Rousseaulla oli tarkoitus viimeistellä muuttaessaan 
Pariisista Montmorencyyn 1756. Näistä pisimpään Rousseau oli työskennellyt poliittisia instituutioita 
käsittelevän käsikirjoituksen kanssa. Sille hän halusi omistaa koko elämänsä, ja kirjoituksen oli 
tarkoitus sinetöidä lopullisesti hänen maineensa (C, IX, 339). Huolimatta siitä, että Rousseau oli 
työskennellyt käsikirjoituksen kanssa viidestä kuuteen vuotta, ei se ollut juurikaan edistynyt, ja lopulta 
hän julkaisi siitä valmiiksi saamansa osan eli Yhteiskuntasopimuksen (ks. SC, 40). Toinen työläs 
projekti oli Abbé de St. Pierren (1658–1743) Projet de Paix Perpétuelle -teoksen (1761) 
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reason to hope that I would write a book that was truly useful to men, and 

even one of the most useful that could be offered to them, if execution 

corresponded worthily to the plan I had traced myself (C, IX, 343). 2 

Projekti kantoi työnimeä La Morale Sensitive. Rousseau kuvaa teoksen motiiveja 

hyvin mielenkiintoisesti. Taustana on vieraantumisen tosiasian tunnustaminen. 

Rousseau kirjoittaa olevan tunnettu tosiasia, että useimmat ihmiset eivät 

useinkaan elämänsä aikana kykene olemaan identtisiä itsensä kanssa, vaan 

satunnaisten tilanteiden ja niissä syntyvien passioiden riepottelemina korvaavat 

naamioilla luontonsa ja usein siten lopullisesti kadottavat sen. Rousseau oli 

vieraantumisen ongelman kuitenkin jo diskursseissa osoittanut, eikä halunnut 

toistaa muualla sanottua ja yleisesti tiedettyä (ks. myös LCB, 39). Hän halusi sen 

sijaan tutkia syitä, jotka näitä ”olemisen variaatioita” tuottavat, kiinnittää syistä 

erityistä huomiota niihin, jotka ovat ihmisen vallassa, ja siten osoittaa, kuinka 

ihmisestä voidaan tehdä parempi ja auttaa häntä saavuttamaan suurempi varmuus 

                                                                                                                                    
toimittaminen. Tätä työtä oli Rousseaulle ehdottanut Condillacin veli, Abbé de Mably (Gabriel Bonnot 
de Mably (1709–1785)). Toive saada Rousseau teoksen toimittajaksi vaikuttaa äkkiseltään yllättävältä, 
sillä Rousseaun ajattelu oli diskurssien myötä ajautunut kauas St. Pierrestä, jonka projektin henki oli 
Rousseaun mielestä aivan liian naiivi. Tämä uskoi muun muassa kansainvälisen kaupan 
mahdollisuuksiin vähentää sodan mahdollisuuksia, propagoi rauhan puolesta utilitaristisin 
argumentein ja niin edelleen. (Cranston 1991, 25–26.) Rousseau ei onnistu tai edes pyri salaamaan 
mielipidettään St. Pierren projektin mielekkyydestä. Hän päättää tekstin huomautuksella, että koko 
projektin onnistuminen perustuu oletukselle, että hallitsijoilla on riittävästi järkeä tunnistaa aidosti ja 
yleisesti hyödyllinen ja lisäksi riittävästi rohkeutta toteuttaa se. Tätä ei Rousseau purematta niele; 
ainakaan kokemus tai historia ei näytä oletusta vahvistavan. St. Pierren argumentti pettää, koska, 
hallitsijat ovat useinkin typeriä, eivätkä heidän päätöksentekoaan suinkaan automaattisesti ohjaa järki 
vaan aivan muut motiivit. (ks. Cranston 1991, 27.) Projekti oli varmasti kuitenkin sikäli tärkeä, että se 
auttoi Rousseauta täsmentämään omaa poliittista ajatteluaan, joka profiloituukin muun muassa St. 
Pierren ajattelun kritiikiksi. St. Pierren poliittisen ajattelun perusongelma oli Rousseaun mielestä 
sitoutuminen sellaiseen naiiviin antropologiaan, jossa lähtökohdaksi oletetaan ihmisen olevan 
täydellisen rationaalinen. Yhteiskuntasopimuksesta suuntautuu tällaista ajattelua vastaan. Jos nimittäin 
poliittinen ajattelu unohtaa ”ottaa ihmiset sellaisina kuin ne ovat” (ks. SC, I, 41), sellaisina, joita 
riivaavat passioiden houkutukset useimmiten vievät voiton järjen vaatimuksilta, on ehkä perusteltua 
kysyä näiden oppien hyötyä. Näin rakennetaan systeemi, joka on – kuten Rousseau St. Pierren 
projektia toisessa yhteydessä kuvaa – ”[v]ery good for the people of Utopia, it is worthless for the 
children of Adam” (LTO, 270). Usein esitettyä ajatusta Rousseausta utopistina ei nähdäkseni voi 
tämänkään valossa kritiikittä oikeuttaa. Tämä on luonnollisesti yhteydessä Rousseaun 
antiprimitivismiin, josta lisää myöhemmin. Huomio on myös tärkeä Rousseaun republikanismin – tai 
republikanismin yleensä – ymmärtämisen kannalta, koska yhteiskunnallisen ihmisen egosentrisyys 
perustelee valtion välttämättömyyden. 
2 Valitettavasti joudun kielitaitoni rajoittamana tyytymään Rousseaun kirjoitusten englanninkielisiin 
käännöksiin. Onnekseni tutkimukseni kannalta kaikki keskeisimmät Rousseaun kirjoitukset löytyvät 
englanniksi käännettyinä, korkeatasoisina editioina. Rousseaun kirjoitusten suomennokset eivät 
valitettavasti yllä samalle tasolle. 
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itsestään. (C, IX, 343; ks. myös Grimsley 1961, 17–18.) Tähän perustuen 

täsmentyy edellisen sitaatin ilmaus kirjoituksesta, joka olisi “aidosti hyödyllinen 

tai ”hyödyllisin mitä ihmisille voidaan tarjota”. Kirjoitus olisi sellainen, joka 

kykenisi osoittamaan, kuinka "[f]rom how many errors would reason be saved, 

how many vices would be kept from being born if one knew how to force the 

animal economy to favor the moral order it so often troubles!" (C, IX, 343). 

Vaikka Rousseau hylkää lopulta La Morale Sensitive -projektin kokonaan, ei 

hän hylkää tavoitettaan kirjoittaa hyödyllisintä kirjoitusta, joka ihmisille voidaan 

tarjota. Työ, jonka Rousseau La Morale Sensitive -projektin parissa teki, 

kulminoituikin ensin Julieen (Julie ou la Nouvelle Héloïse, 1761) ja tämän 

jälkeen ennen kaikkea Émileen, jonka kirjoittamisen Rousseau aloitti 

todennäköisesti 1759 (ks. Dent 1992, 105). La Morale Sensitive -projektissa on 

oraalla paitsi pedagoginen, myös se filosofinen projekti, joka saa lopullisen 

muotoilunsa Émilen neljänteen kirjaan sisältyvässä Savoijilaisen apulaispapin 

uskontunnustuksena (Profession de Foi du Vicaire Savoyard) tunnetussa 

kirjoituksessa. Todennäköisesti Rousseau aloitti sen kirjoittamisen kesällä 1760 

työskenneltyään Émilen parissa noin vuoden (ks. Hendel 1934, II, 138). Tätä 

taustaa vasten käy kenties ymmärrettäväksi, miksi Rousseau toistuvasti korostaa 

Émilen erityisasemaa kirjoitustensa joukossa sekä miksi teoksen oli määrä päättää 

hänen uransa kirjailijana. Émile täytti yllä mainitun tavoitteen siinä määrin kuin 

Rousseau tunsi voimiensa ja kykyjensä antavan myöten. Historia todistaa, että 

teoksen aikalaistuomio vesitti Rousseaun suunnitelman.3  

Edeltävässä sitaatissa käyttämiensä moraalisen järjestyksen ja 

eläinekonomian käsitteiden avulla Rousseau avaa mielenkiintoisen ja tutkielmani 

kannalta erittäin tärkeän dualismin. Vaikka tulkitsen olevan täysin kiistatonta, että 

juuri moraalisen järjestyksen käsite normittaa jo Toisessa diskurssissa esitettyä 

modernin yhteiskunnan kritiikkiä, saa se varsinaisen eksplikaationsa vasta 

Émilessä. Ilmi selvästi Rousseau käyttää sitä tässä yhteydessä normatiivisessa, 

faktuaalista porvarillista moraalista järjestystä kritisoivassa merkityksessä. 

Erottelu on tietysti tärkeä, sillä jonkinlainen moraalinen järjestys vallitsee myös 

porvarillisessa yhteiskunnassa (ks. E, IV, 291–292). Tässä yhteydessä 

eläinekonomia viittaa juuri tähän, porvarillisen järjestyksen todellisuuteen 

                                                        
3  Anekdoottina mainittakoon, että vaikka Rousseaulla oli Montmorencyn-vuosinaan tarkoitus 
kirjoittaa kirja kasvatuksesta, se kuitenkin tuolloin keskeneräistä projekteista kiinnosti häntä vähiten 
(ks. C, IX, 344). Hän oli kuitenkin luvannut kirjoittavansa Émilen, ja lupauksen moraalinen 
velvoittavuus voitti teemaan kohdistuvan henkilökohtaisen mielenkiinnon puutteen. Modernin 
pedagogisen ajattelun suurin klassikko syntyi siis osittain vastentahtoisesti. 
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järjestyksenä, jossa moraaliset meriitit ja onni eivät jakaudu oikeudenmukaisesti. 

Rousseaun terminologia ilmaisee peittelemättömästi sen, että itsesäilytykseen 

(conservatio sui) pohjautuvien tarpeiden, sekä fyysisten (amour de soi) että 

moraalisten (amour-propre), tyydyttämisen varaan rakentuva elämä ei ole vielä – 

sanan todellisimmassa merkityksessä – inhimillistä. Tältä perustalta ei synny 

kvalitatiivista eroa ihmisen ja eläimen välille. Syntyy vain aste-ero.  

Rousseau määrittelee ihmisolemuksen luovuttamattomaksi ytimeksi 

vapauden. Vasta vapaus rakentaa kvalitatiivisen eron ihmisen ja eläimen välille, ja 

juuri tästä näkökulmasta on mahdollista tulkita eläinekonomian ja moraalisen 

järjestyksen konfliktia. Kuten Toisen diskurssin hypoteettinen sivilisaatiohistoria 

osoittaa, eläinekonomia johtaa loppumattomasti kasvavien tarpeiden (fyysisten ja 

moraalisten) ja niitä tyydyttävien resurssien epäsuhdan takia lopulta raudanlujalla 

vääjäämättömyydellä herra-renki-asetelmiin ja siten inhimillisen vapauden 

menetykseen. Yhteys vieraantumisen ongelmaan on ilmeinen. Lopulta ei-legitiimi 

yhteiskunta – institutionalisoidessaan herra-renki-asetelmat – asettuu itse esteeksi 

sille, mistä sen piti oikeutuksensa ammentaa. Sen sijaan, että yhteiskunta olisi 

inhimillisen vapauden täydellistymä, tulee siitä sen este. Tämä on yhteiskunta, 

jossa harvoilla on kaikki ja monilla ei mitään, ja juuri näin taipuu eläinekonomia 

loukkaamaan moraalista järjestystä. Tätä ei järki eikä luonto voi hyväksyä.  

Toisessa diskurssissa kuvattu ei-legitiimi yhteiskunta, 

Yhteiskuntasopimuksessa kuvatun yhteiskunnan vastakohtana, on toisin sanoen 

sellainen, joka ei toteuta perustehtäväänsä, mahdollista ja turvaa sen subjektien 

vapauteen ankkuroituvaa itsen määrittelyä (eli sivistystä). 4  Jos diskurssit 

                                                        
4 Kun puhun tutkielmassa sivistyksestä (Bildung) ja sivistysprosessista, tarkoitan lyhyesti määritellen 
seuraavaa: Sivistyksellä tarkoitan minän ja maailman välistä vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksesta 
puhuminen implikoi oletuksen sekä minän tai tietoisuuden aktiviteetista että passiviteetista. 
Epistemologisesti sivistyksen käsite motivoituu siten sekä empirismin että rationalismin rajoitteista. 
Määritelmän ontologisena implikaationa on puolestaan se, että minä tietoisuutena ei redusoidu sille 
ulkoiseen maailmaan ts. materiaan, eikä maailmaa vastaavasti tulkita produktioidealistisesti 
tietoisuuden tuotteeksi. Sivistysprosessilla ihmisen ihmiseksi tulemisessa tarkoitan prosessia, jossa – 
edellisiin perustuen – subjekti (metafyysiseen) vapauteensa ankkuroituvan itse-toiminnan mediumissa 
määrittelee sekä itseään että maailmaansa täydellistäen täten ihmisyytensä potentian, 
perfektibiliteettinsä, vapaudeksi autonomiana. Tämä avaa sivistyksen käsitteen praktisen ulottuvuuden, 
sillä vapaus autonomiana (vrt. positiivinen vapaus) on ymmärrettävissä tavallaan enemmän vapautena 
kuin vapaus esteettömyytenä (vrt. negatiivinen vapaus), koska todellinen ihmisyys täydellistyy vasta 
sellaisessa vapaudessa, joka tunnustaa ja turvaa myös toisten subjektien vapaudet. Nämä huomiot 
tekevät ymmärrettäväksi, miksi sivistyksen käsite ei voinut varsinaisesti kehkeytyä kuin yhteydessä 
saksalaiseen klassiseen idealismiin. Tästä huolimatta, kuten viimeistään luvussa kolme osoitetaan, 
juuri nämä ideat Rousseaun sivistysfilosofia eksplikoi. Yksilön ja yhteiskunnan suhteeseen viittava 
lause – johon tämä alaviite viittaa ja jonka tarkkuuden olen arvioinut tutkielman johdannon tarpeisiin 
riittäväksi – tulisikin näiden täsmennysten jälkeen muotoilla siten, että legitiimi yhteiskunta on 
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osoittivat tämän ongelman, pyrkivät Rousseaun normatiiviset pääteokset 

nähdäkseni puolestaan osoittamaan ne välttämättömät pedagogiset ja poliittiset 

ehdot, joiden avulla eläinekonomia voidaan pakottaa palvelemaan moraalista 

järjestystä. Tämän voi nähdäkseni ongelmitta määritellä Rousseaun ajattelun 

fundamentaaliksi tavoitteeksi: kyse on sen osoittamisesta, kuinka 

luonnonoikeuden periaatteet voidaan saattaa uudelleen voimaan aikana, joka oli 

ne jo lähes tuhonnut. Tämä ei lyhyesti sanoen tarkoita lopulta muuta kuin 

inhimillisen vapauden ja siksi ihmisyyden puolustamista ja tiivistää käsitykseni 

mukaan tyydyttävästi Rousseaun koko tuotannon perustavan pyrkimyksen. 

Mainitun dualismin avulla on mahdollista myös avata alustavasti Rousseaun 

subjektikäsitystä. Jos nimittäin itsesäilytyksen periaate ei onnistu selittämään 

inhimillistä elämää eikä sivistysprosessia vaan ilmaisee lopulta pikemminkin 

suoranaisen uhan sille, on oletettava sen ohelle toinen periaate, joka avaa 

inhimillisen elämän mahdollisuuden sen todellisimmassa merkityksessä. Tämän 

kaikesta materiaalisesta hyvästä piittaamattoman moraalisen tai henkisen intressin 

– sanalla sanoen sivistysintressin – Rousseau nimeää yleiseksi järjestyksen 

rakkaudeksi (l’amour de l’ordre) eli omatunnoksi. Ihmisyys saa todellisen 

täyttymyksensä vasta tähän intressiin vastaamisessa, ja vasta tämä on varsinaisesti 

nousemista eläimellisyyden yläpuolelle, inhimillisen vapauden oikein käyttämistä. 

Eläinekonomia saa näin ollen rinnalleen – Kantin termein – moraalisen kulttuurin 

todellisuuden, jossa vasta täyden ihmisyyden mahdollisuus avautuu ja jossa on 

mahdollista vastata yhteiskunnallisen todellisuuden edessä inhimillisen tarpeen 

tyydytyksen (fyysisten ja moraalisten), toisin sanoen eläinekonomian, 

moraalisuudelle tuottamiin haasteisiin (ks. Velkley 2004, 4; vrt. Huggler 2012). 

Tämä ei tietenkään tarkoita itsesäilytyksen (fyysisessä tai moraalisessa 

merkityksessä) vaatimuksien hylkäämistä, vaan niiden uomittamista 

moraalisuuden vaatimusten mukaisesti.  

Niin passiot kuin omatuntokin ovat kuitenkin käsitteen puhtaassa 

merkityksessä tunteita.5 Ne tarjoavat toiminnan intressin mutta eivät sen suuntaa. 

                                                                                                                                    
Rousseaun mukaan sellainen, joka mahdollistaa näiden vastavuoroisen määrittelysuhteen. Tämä 
vastaa Rousseaun terminologiassa yksityistahdon ja yleistahdon erottelua ja tekee ymmärrettäväksi 
ajatuksen, että legitiimi laki yleistahdon manifestaationa on aina yksityistahtojen julkisen järjenkäytön 
sfäärissä asettama sääntö. 
5 Kuten tullaan myöhemmin näkemään, Rousseau käyttää sentimentin käsitettä kaksoismerkityksessä. 
Se voi olla joko puhdas tunne – tai toisinaan vaisto – tai siihen voi olla järki yhtyneenä. Moraalinen 
rakkaus, isänmaanrakkaus ja rakkaus yleiseen järjestykseen ovat sentimenttejä jälkimmäisessä 
merkityksessä. Nämä ovat siis sentimenttejä, joihin on liittyneenä abstraktiotasoltaan vaihteleva järjen 
antama idea.  



 21

Edellä sanottua onkin täsmennettävä rationaliteetin käsitteellä ja huomioitava 

Rousseaun filosofian idealistiset sitoumukset. Kaikki toiminta on luonnollisesti 

suuntaa vailla ilman ideoita. Tunne ei näitä ideoita anna; niitä ei niin sanotusti voi 

johtaa aistimellisuudesta tai luonnosta. Kaikki ideat ovat sen sijaan inhimillisen 

tietoisuuden aktiviteetin ja siten vapauden tuotteita. Inhimillinen tietoisuus voi 

tuottaa kahdenlaisia ideoita: aistimellisia tai intellektuaalisia. Ero koskee siis 

objektia; aistimellisten ideoiden objekti on laajassa merkityksessä fyysinen 

maailma ja intellektuaalisten ideoiden objekti puolestaan intellektuaalinen 

maailma. Rousseaun ajattelu ilmaisee näin ollen selkästi ”kahden maailman” 

ajatuksen. Jos aistimellista maailmaa koskevien ideoiden mallin antaakin luonto, 

ei jälkimmäisille mallia luonnosta löydy.  

Kahden maailman erottelu vastaa Rousseaun kaksitasoista järkikonseptiota. 

Rousseau määrittelee nämä tasot Émilessä aistimellis-lapselliseksi ja inhimillis-

intellektuaaliseksi järjeksi. Siinä missä edellisen voi haluttaessa rinnastaa 

empiristis-instrumentaaliseen järkikonseptioon, jälkimmäinen on sen sijaan 

moraalista ja intellektuaalista. Tässäkin voi huomata Rousseaun terminologian 

tarkoituksen. Vasta jälkimmäinen nimetään sanan varsinaisessa merkityksessä 

inhimilliseksi. Oleellinen ja tässä yhteydessä riittävä muotoilu näiden suhteesta on, 

että vaikka intellektuaalisille ideoille ei mallia aistimellista maailmasta löydy, on 

mahdollista ajatella niiden pystyvän vaikuttamaan aistimelliseen maailmaan. 

Lyhyesti sanoen on mahdollista ajatella inhimillis-intellektuaalisen järjen 

kykenevän antamaan inhimilliselle elämälle moraalisen teleologian ja 

pakottamaan siten eläinekonomian palvelemaan moraalista järjestystä.  

Näiden täsmennysten jälkeen Rousseaun normatiivisten teosten perusmotiivin 

voi siis määritellä Cassirerin (1989) tavoin siten, että diskurssit osoittavat luonnon 

tien tavallaan loppuun kuljetuksi, mutta samalla avautuu vapauden tie. Mitä tämä 

tarkoittaa? Tämä tarkoittaa, että ihmisen on modernin asettaman haasteen edessä, 

moraalisen arvokkuutensa nimissä, otettava itse askel moraalisuuteen – tätä ei 

luonto ihmisen puolesta tee – ja saatettava luontoperäiset impulssit moraalisen 

järjen ohjaukseen. Näin on mahdollista luoda eläinekonomialle moraalinen 

järjestys. Moraalisen järjestyksen idea esittelee siis modernille porvarilliselle 

järjestykselle vastakkaisen regulatiivisen sivistysideaalin tarjoten näin myös 

kasvatukselle normin. Kasvatuksen tehtävä on vapauden tien avaaminen, 

inhimillisen elämän mahdollistaminen. 

Tämä on ennen kaikkea tutkielma Émilestä. Tarkoitukseni on tutkia, edellä 

esitetyn valossa, mitä pedagogisia implikaatioita Émilen luonnolliselle 

kasvatukselle on ajatuksella ”pakottaa eläinekonomia palvelemaan moraalista 
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järjestystä”? Tämä pakottaa tekemään rajauksia, kenties väkivaltaisiakin. 

Tutkielman ulkopuolelle jäävät – muutamia mainintoja lukuunottamatta – 

Juliessa esitetty kotikasvatuksen ja niin sanotussa Kolmannessa diskurssissa eli 

ensyklopedia-artikkelissa Poliittisesta taloudesta (Economie politique, 1755) ja 

Puola-konstituutiossa (Considérations sur le gouvernment de Pologne, 1772) 

esitetyt julkisen kasvatuksen ohjelmat. Rajausta voi perustella paitsi Émilen 

erityisellä merkityksellä niin Rousseaun kirjoitusten kuin modernin pedagogisen 

ajattelun klassikoiden joukossa, myös tai ennen kaikkea sillä, että näiden 

kirjoitusten suhteet ovat sekä keskenään että suhteessa Émileen 

kysymyksenasetteluiltaan ja motiiveiltaan niin kompleksisia, että ne 

edellyttäisivät omat tutkimuksensa. Työn loppuluvussa esitän näistä teoksista 

muutamia argumenttini kannalta mielenkiintoisia huomioita, mutta en 

systemaattista tulkintaa.  

Toinen merkittävä seuraus rajauksestani on, että Yhteiskuntasopimuksesta jää 

tutkielmassa varsin vähälle huomiolle. Tämä ei johdu ainoastaan työni 

pedagogisesta kysymyksenasettelusta. Yhteiskuntasopimuksesta esittää, 

Kolmannen diskurssin kanssa yhtenevästi, yhteiskunnallisen normin, joka on 

hyvin kaukana niiden faktuaalisten yhteiskunnallisten olojen kuvauksesta, jotka 

Émilen kasvatuksellisia ratkaisuja määrittävät. Voi kenties sanoa, että Èmilen 

luonnollinen kasvatus määrittyykin omanlaisekseen – tai poikkeaa Kolmannen 

diskurssin fragmentaarisesti esittelemästä julkisesta kasvatuksesta – juuri siksi, 

että Émilen ja Yhteiskuntasopimuksen suhde on mieluummin negatiivinen kuin 

positiivinen. Émilen luonnollinen kasvatus ei olisi Yhteiskuntasopimuksen 

kuvaaman legitiimin yhteiskunnallisten ehtojen alaisuudessa tarpeellinen eikä 

Kolmannen diskurssin julkinen kasvatus Émilen kontekstissa mahdollinen. Émile 

ei tästä syystä myöskään johda Yhteiskuntasopimuksen kuvaamaan yhteiskuntaan. 

Rousseaun ajatus ei ole – vaikka tällaistakin on joskus esitetty – että Émilen 

luonnollinen kasvatus on väline tuottaa Yhteiskuntasopimuksessa kuvattu 

yhteiskunta. Tämä on kestämätön tulkinta. Émile kamppailee ensimmäisestä 

sivustaan viimeiseen modernin korruptoituneen yhteiskunnallisen todellisuuden 

kanssa ja on tässä mielessä ensimmäisestä sivustaan viimeiseen moderni ja 

modernikriittinen teos kasvatuksesta. Émilen pedagogisessa fiktiossa kasvatettava 

syntyy, kasvaa ja jää myös elämään moderniin, porvarilliseen yhteiskuntaan.6  

                                                        
6 Puola-konstituutiossa esitetty julkisen kasvatuksen ohjelma sisältää tässä suhteessa erityisehtoja, 
joita sivuan työn lopussa.  
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Toki ne yhteiskunnalliset olot (choses), jotka Émilen kolmen ensimmäisen 

kirjan fyysistä kasvatusta määrittävät, ovat yleistahdon mukaiset ja siten 

sopusoinnussa Yhteiskuntasopimuksen esittämän normin kanssa; toisin sanoen ne 

yhteiskunnalliset sisällöt joihin kasvatettava sosiaalistetaan, ovat juuri niitä, jotka 

ovat vapauden kannalta välttämättömiä. Tämä edellyttää kuitenkin erittäin 

voimakasta kasvatettavan pedagogista suojelua, jotta hänen 

sosialisaatioprosessistaan saadaan sensuroitua kaikki yleistahdon vastainen, 

vapaudelle turmiollinen. Tätä sensuroinnin tarvetta ei legitiimissä yhteiskunnassa 

ilmene. Toinen merkitys, joka Yhteiskuntasopimuksella on Émilen kasvatuksen 

kannalta, liittyy Émilen viidennessä kirjassa tapahtuvaan kansalaiskasvatuksen 

vaiheeseen. Tämän vaiheen opetuksen sisällöksi määritellään 

Yhteiskuntasopimuksesta-teos. Näissä ja joissakin muissa yhteyksissä sivuan 

Yhteiskuntasopimuksen teemoja, mutta en esitä tästäkään systemaattista tulkintaa. 

Émilen tulkinnan kannalta ovat sen sijaan Ensimmäinen ja Toinen diskurssi 

ohittamattomia: 

Everything that I was able to retain of these crowds of great truths which 

illuminated me under that tree in a quarter of an hour has been weakly 

scattered in my three principal writings, namely that first discourse, the one 

on inequality, and the treatise on education, which three works are 

inseparable and together form the same whole. (LM, 575.) 

Sitaatti on Kirjeestä Malesherbesille (1762). Se ilmaisee paitsi Dijonin akatemian 

kilpailukysymyksen synnyttäneen intellektuaalisen kriisin ja Rousseaun teoksia 

yhteen nivovan periaatteen, toisin sanoen ajatuksen ihmisen luonnollisesta 

hyvyydestä, myös tutkielmani kannalta ensiarvoisen tärkeän luonnehdinnan 

diskurssien ja Émilen suhteista: ne muodostavat yhdessä erottamattoman 

kokonaisuuden, eikä teoksia tämän takia tule lukea erillään.7  

                                                        
7  Rousseau luonnehtii tuotantoaan useissa yhteyksissä systeemiksi. On kiistelty paljon siitä, mitä 
Rousseau systeemillään tarkoittaa, ja voidaanko hänen tuotantonsa ylipäätään ymmärtää systeeminä, 
sekä siitä, mitä ajatus ihmisen luonnollisesta hyvyydestä tarkoittaa. Ei liene tarpeen referoida 
systeemi-teesiä koskevaa kiistelyä tässä; hyvä esitys aiheesta löytyy esimerkiksi Gaylta (1989). 
Riittänee, kun totean mielestäni kiistattomaksi, että Rousseaun teokset muodostavat systeemin, mutta 
ei missään tiukassa mielessä. Kyse on enemmän tai vähemmän kiinteästi toisiinsa liityvistä 
diskursseista, joita nivoo yhteen ajatus ihmisen luonnollisesta hyvyydestä. Ihmisen luonnollisella 
hyvällä ymmärrän – Cassirerin (1989) tulkintaa mukaillen – inhimillisen, vapaan tahdon perustavaa 
orientaatiota ja kohtaloa. Rousseau tarkoittaa siis olevan täysin mahdotonta ajatella sellaista oliota, 
joka haluaisi itselleen pahaa. Jos ihmisellä, olioista ainoana, on tahdon mahdollisuus, ihmisen 
toimintaa ei voi selittää naturalistisesti, ja on yhtä lailla mahdotonta ajatella ihmisen tahdon 
suuntautuvan muuten kuin kohti hyvää. Toki on yhtä kiistämätöntä, että ihminen usein – järjen 
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Tämän näkemyksen ottamisesta vakavasti seuraa tänä päivänäkin – ja 

varsinkin pedagogisen Rousseau-reseption piirissä – verrattain harvinainen 

lukutapa, jonka mukaan Émilen pedagogisten ajatusten rekonstruktio edellyttää 

välttämättömäksi taustakseen tai prologikseen Diskursseissa esitetyn modernin 

diagnoosin ja vastaavasti Diskurssien modernin yhteiskunnan ja sen subjektin 

kritiikkiä ei saa irrottaa Émilen teemoista. Vastaus siihen, miten näiden teosten 

väliset suhteet tulee nähdäkseni ymmärtää, on jo alustavasti annettu yllä. 

Diskurssit osoittavat – Cassirerin luonnehdintaan palaten – luonnon tien loppuun 

kuljetuksi, ja Émilen tarkoitus on juuri tästä johtuen niiden välttämättömien 

pedagogisten ehtojen eksplikoiminen, joiden täyttymistä vapauden tien 

avaaminen vaatii. Tätä täytyy kuitenkin hieman täsmentää. 

Ei liene liioiteltua väittää, että Rousseaun 250-vuotinen reseptiohistoria on 

yksimielinen ainakin sikäli, että katsotaan Rousseaun olleen voimakas modernin 

yhteiskunnan kriitikko. Sen sijaan yksimielisyyttä ei ainakaan voimakkaassa 

mielessä esiinny siitä, miten Rousseau modernin kritiikkinsä referenssipisteen 

määritteli. Jos moderni yhteiskunta ei onnistunut täyttämään ihmisyyden 

vaatimuksia, mikä vaihtoehdoksi? Juuri tämä on se piste, josta Rousseau-

tulkintojen kirjo leimahtaa. Sitä tässä referoimatta riittänee, että otetaan yksi 

negatiivinen askel ja tunnistetaan Rousseaun reseptiohistoriaa leimaava 

itsepintainen historiallinen erehdys (ks. Lovejoy 1923); toisin sanoen se, mistä 

Rousseau ei varmuudella kritiikkinsä referenssipistettä hae.  

Nimittäin vaikka Rousseau ei ollutkaan ensimmäinen moderni ajattelija, joka 

kieltäytyi jakamasta ranskalaiselle valistuksellekin leimallista progressivistista 

                                                                                                                                    
vaatimukset ja omantunnon äänen laiminlyödessään – kykenee pahaan. Luonnollisen hyvän intressiä 
vaalii rakkaus itseen. Yllä esitetylle erottelulle analogisesti rakkaus itseen ilmenee kahtena 
periaatteena. Aistimellisen olennon hyvinvointia vaalivat itsesäilytyksen periaatteeseen kiinnittyvät 
passiot (amour de soi ja tämän laajempi muotoilu amour-propre) ja intellektuaalisen olennon 
hyvinvointia omatunto (ks. LCB, 28). Primitiiviseen luontoon näistä kuuluu ainoastaan amour de soi, 
ihmisen fyysistä hyvinvointia vaaliva intressi. Jälkimmäisten aktivoituminen on riippuvaista 
ymmärryksen (entendement) ja järjen (raison) kultivaatiosta ja tulee mahdolliseksi vain 
intersubjektiviteetissä. Luonnon voi määritellä Rousseaun Émilessä antamaa määritelmää mukaillen 
subjektiivisessa kokemuksessa ilmeneväksi taipumukseksi tavoitella hyvää ja karttaa pahaa. Tällä 
tulkitsen hänen tarkoittavan juuri rakkautta itseen. Jos luonto edellä esitetyn valossa määritellään 
transsendentaaliksi (siis ei kokemuksen materiaalisesta perustasta johdetuksi), toisin sanoen sellaiseksi 
subjektiivissa kokemuksessa ilmeneväksi taipumukseksi, joka täyttää luonnollisen hyvän intressin ja 
joka ei koskaan jätä ihmistä, on määritelmä kenties tyydyttävä. Luonnollista on tällöin kaikki se – ei 
suinkaan sosiaalisen tai kulttuurin ulkopuolelle rajautuva – joka tätä intressiä palvelee. Mikä lopulta 
luonnollisen ulkopuolelle rajautuu, on vieraantumisen maailma. Asiasta tekee kuitenkin varsinaisesti 
kompleksisen se, että aistimellisen ja intellektuaalisen olennon hyvinvointia vaalivat intressit eivät 
suinkaan ole aina yhtenevät, vastaavasti kuin useinkaan eivät yksityinen ja yleinen hyöty samastu. 
Tämä huomio on sivistysteoreettisesti erittäin tärkeä, ja siihen palataan jäljempänä.  
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historiankäsitystä, avaa hän erittäin omaperäisellä tavalla modernin kriittiselle 

arvioinnille uuden horisontin. Rousseau ei kiellä vain progressivismia vaan myös 

sille helpoimmin hahmottuvan vaihtoehdon, modernin kieltävästä logiikasta 

voimansa ammentavan primitivistisen pakenemisen projektin. Rousseaun 

modernia kohtaan osoittama kriittisyys ei samastu kieltämiseen, eikä villeyden 

jalous – liioin kronologisena kuin kulttuurisena myyttinä8 – löydä Rousseaun 

ajattelussa kotiaan (ks. Lovejoy 1923).  

Rousseaun näkemys historian prosessista ylittääkin rikkaudessaan ja 

kompleksisuudessaan sekä progressivismin että primitivismin yksisilmäisyydet. 

Rousseau ei väitä, ettei sivilisaatiokehitys teknologisena kehityksenä olisi 

vapauttanut ihmistä paljaasta luonnon välttämättömyydestä ja lisännyt elämän 

viehätystä ja mukavuutta (ks. LR, 65–66), mutta hän nostaa esiin, kuten on jo yllä 

mainittu, tähän kehitykseen sisältyvän vieraantumisena ilmenevän vapauden 

menettämisen uhan. Koska Rousseau tunnustaa historian prosessin 

peruuttamattomuuden, ilmaisee vieraantuminen näin ollen myös peruuttamatonta 

modernin subjektin sisäistä konfliktia (ks. Mäki 1992). Rousseau ei pyri 

elvyttämään esimerkiksi Axel Honnethin (2007) esittämällä tavalla ”eristäytyneen 

erakon” (ts. savage) elämäntapaa, johdattele lukijaansa liioin myyttiseen 

historialliseen kulta-aikaan (golden age) tai Spartan porteille (esim. Shklar 1966; 

1988). Kuten Rousseau itse jo Ensimmäiseen diskurssiin kohdistettuihin 

aikalaiskritiikkeihin vastatessaan toteaa, on tuskin löydettävissä ajatusta, joka 

olisi hänen ajattelunsa kanssa enemmän ristiriidassa. 

Primitivistisen ajattelun yhteensopimattomuus Rousseaun ajattelun 

perustavien motiivien kanssa voidaan alustavasti osoittaa hyvin yksinkertaisella 

kysymyksellä: Kuinka republikanismin ihanteista kiinni pitävä yhteiskunnallisen 

siteen pyhyyden nimiin vannova ja ihmisen moraalisen arvokkuuden perään 

                                                        
8 Nojaudun seuraavaan kronologisen primitivismin määritelmään: ”It is, in short, a kind of philosophy 
of history, a theory, or a customary assumption, as to the time – past or present or future – at which the 
most excellent condition of human life, or the best state of the word in general, must be supposed to 
occur” (Lovejoy & Boas 1980, 1) ja seuraavaan kulttuurisen primitivismin määritelmään: “Cultural 
primitivism is the discontent of the civilized with civilization, or with some conspicuous and 
characterisic feature of it. It is a belief of men living in a relatively highly evolved and complex 
cultural condition that a life far simpler and less sophisticated in some or in all respects is a more 
desirable life” (ibid, 7.) Mainittakoon, että Rousseau ei koskaan itse käyttänyt "noble 
savage" -käsitettä. Villin (savage) käsitettä Rousseau toki käytti riisuen siltä kaiken jalouden. Se on 
käytössä myös Émilessä mutta ilman yhteyttä primitivismiin. Sellainen primitiivis-luonnollisen 
ihmisen tai jalon villin – siis ihmisen sellaisena kuin hän luonnon käsistä tulee – määritelmä, jonka 
mukaan ihminen intuitiivisesti tietää kaikki perustavat moraaliset ja uskonnolliset totuudet, on täysin 
vieras Rousseaulle. Primitiivis-luonnollinen ihminen on Rousseaulle lähes eläin, jolle luonto ei esittele 
ollenkaan moraalisia tai uskonnollisia tarpeita. 
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väsymättä kuuluttava ajattelija olisi voinut propagoida primitivististä 

yhteiskunnan kritiikkiä? Kuten Arthur Lovejoy (1923) klassisessa ja 

ohittamattomassa Toisen diskurssin tulkinnassaan toteaa, Rousseaun ajattelu 

ilmentää primitivistisen asenteen sijasta "pois primitivismistä" -asennetta ("away 

from primitivism"). Robert Woklerin sanoin "Rousseau was always to stress that 

the morally upright citizen must attempt to make his way in this world rather than 

in some ancient paradice of remote imagination" (Wokler 1995c, 23). 

Tämä synnyttää erittäin mielenkiintoisen kysymyksen: jos primitivismi ei ole 

vastaus, mikä sitten on? Tulkintani mukaan Rousseaun vastaus ilmentää 

omaperäistä ajattelua. Jos Rousseau nimittäin kieltää sekä progressivistisen että 

primitivistisen historiankäsityksen, miten hänen historiankäsitystään voisi 

luonnehtia? Rousseau kiinnittää epäilemättä ajattelunsa luonnonoikeuden 

perinteeseen, mutta hänen jo Toisessa diskurssissa esittelemänsä 

fundamentaaliantropologiasta seuraava johtopäätös kriisiyttää kaikki historian 

prosessille asetetut affirmatiiviset ideaalit. Epäilemättä historian prosessi on, tai 

sen tulee olla, inhimillisen luonnon täydellistämistä, mutta luonnon päämäärät 

ovat itsessään tuntemattomat (ks. E, I, 62; E, IV, 275). Tästä seuraa se, että 

historian prosessi määrittyy avoimeksi ja kriittiseksi prosessiksi. Nähdäkseni juuri 

tässä mielessä Rousseauta voidaan kenties hyvin perustein kutsua ensimmäiseksi 

moderniksi sivistysajattelijaksi, ja jos lopulta onkin niin, ettei Rousseaun 

intellektuaalisen projektin ytimessä oleva moderni ongelma – yksilön ja 

yhteiskunnan suhde – löydäkään lopullista teoreettista sovitusta tai harmoniaa, ei 

Rousseaun ajattelusta ole löydettävissä viitteitä modernia hylkäävistä 

hourekuvista; ja mitä lopulta tarkoittaa se, ettei yksilön ja yhteiskunnan suhde 

määrity harmoniseksi? Ei tietenkään mitään muuta kuin sitä, että näiden 

vastavuoroinen määrittelysuhde valetaan kritiikin idean varaan.  

Nämä huomiot asemoivat tutkielmani myös ajankohtaiseen 

kasvatusfilosofiseen keskusteluun. On nimittäin merkillepantavaa, että Rousseaun 

merkitys modernille sivistysperinteelle – joka toki varsinaisesti pystyi 

kehkeytymään vasta yhteydessä saksalaisen idealismiin – on marginalisoitu lähes 

täysin harvoja maininnan tasoisia poikkeuksia lukuunottamatta (ks. Bauer 2003; 

Schäfer 2003). Huolimatta siitä, että ajankohtaiskeskustelussa tyypillisesti 

tunnustetaan esimerkiksi Rousseaun vaikutus Kantin ajatteluun (esim. Lövlie & 
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Standish 318), tavataan Rousseau tänä päivänä liittää pikemmin modernin 

pedagogisen naturalismin kuin modernin sivistysajattelun yhteyteen.9  

Rousseaun pedagoginen ajattelu on toisin sanoen pikemminkin tulkittu 

lähestulkoon sivistysajattelun antiteesiksi, joka ilmenee lukijasta riippuen eri 

tavoin ymmärretyksi pedagogiseksi naturalismiksi. Tyypillisimmillään Rousseaun 

pedagogisen ajattelun naturalistinen luenta kiteytyy angloamerikkalaiselle 

kasvatustieteen perinteelle tyypillisessä johtopäätöksessä nimetä Rousseau 

lapsikeskeisen kasvatuksen profeetaksi ja ensimmäisen progressiivisen 

pedagogiikan kehittelijäksi (ks. Entwistle 1974; Darling 1998) tai lukea 

Rousseauta esimerkiksi Oelkersin (2008) tavoin jonkinlaisena romanttisen 

pedagogisen naturalismin edustajana. 

Johtopäätöstä voi ihmetellä. Nimittäin yksi niistä ranskalaisen valistuksen 

dogmeista, jonka Rousseau kielsi, oli juuri naturalismi, ja pedagoginen 

naturalismi voidaan ymmärtää primitivistisen ajattelun pedagogiseksi 

sovellukseksi sen seurauksena, että naturalistisessa viitekehyksessä on 

mahdotonta selittää sivistyksenä avautuvan ”toisen luonnon” mahdollisuutta. 

Kuten Rousseau täysin eksplisiittisesti muun muassa Émilen neljännessä kirjassa 

mainitsee, järki ei suinkaan ole luonnosta vaan vapaudesta johdettu ja itse 

luonnon luonnon ojennusnuoraksi ilmaantuva inhimillisen tietoisuuden kyky. 

Järki ei toisin sanoen ole naturalistisesti selitettävissä, vaan se on niin sanotusti 

vapauteen ankkuroituvan subjektin itsetoiminnan tuote ja lisäksi vain 

yhteiskunnallisen ihmisen tavoitettavissa. 

Kuten jo yllä mainittiin, tarkoituksenani on tutkia, mitä pedagogisia 

implikaatioita seuraa Rousseaun sanoista ”pakottaa eläinekonomia palvelemaan 

moraalista järjestystä”. Edellä sanotun valossa tästä seuraa se, että kasvatuksen 

tehtävä on avata vapauden tie – mahdollistaa inhimillisenä järkenä ilmenevä 

ihmisen toinen luonto, jotta luontoperäiset tarpeet, sanalla sanoen eläinekonomia, 

tulisi moraalisuuden vaatimusten uomittamiksi. Kyse on vapauden ja siten 

inhimillisyyden kultivaatiosta. Luonnollisesti kaikki tämä kiteytyy lopulta 

autonomisen subjektin ”tuottamisena”.  

Jos näin voi määritellä tutkimukseni varsinaisen tehtävän, ovat valmistelevat 

askeleet kuitenkin välttämättömiä. Argumentaationi etenee Rousseaun 

                                                        
9  Argumenttini kannalta on tietenkin ongelmallista, että sivistyksen käsitettä käytetään nykyään 
kirjavasti, jopa inflatorisesti (ks. esim. Prange 2004). Nojaudun kuitenkin työssäni aiemmin antamaani 
määritelmään, josta seuraa, että sivistyksen käsitettä ei voi käyttää naturalistisessa viitekehyksessä. 
Oletukseni mukaan sivistyksen idean pikemminkin motivoi alun perin juuri naturalismin kritiikki, ja 
jottei käsitteitä venytettäisi liiaksi, pidän tästä kiinni. 
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Malesherbesille kirjoittamia sanoja kunnioittaen siten, että työn toisen 

pääluvun ”Sivilisaatiokritiikki ja vieraantumisen maailma” tehtävä on esitellä se 

välttämättömän tausta, jota vasten Émile tulee lukea. Kyse on Rousseaun 

intellektuaalisen projektin ensimmäisen vaiheen kuvauksesta ja tulkinnasta, jonka 

aikana Rousseau paitsi esittelee modernin yhteiskunnan ja sen subjektin 

diagnoosinsa, suuntaa vähitellen katsettaan jo kohti normatiivisia pääteoksia. Jos 

Ensimmäinen diskurssi onkin tässä suhteessa vielä varsin kehittymätön kirjoitus, 

on siinä jo vähintään oraalla modernin kritiikin ääriviivat. Kirjoituksen keskiössä 

on republikanismin ihanteiden puolustaminen modernin subjektivista eetosta 

vastaan. Jos kirjoitus jättää vielä kritiikin referenssipisteen suhteen 

kysymysmerkkejä, korjaantuu tilanne jo diskurssin aikalaiskritiikkeihin 

kirjoitetuissa vastineissa. Viimeistään Toisessa diskurssissa on jo täysin selvää, 

että Rousseau ankkuroi modernin kritiikkinsä järjen käsitteeseen ja avaa täten jo 

eksplisiittisestikin näkymän kohti normatiivisten pääteosten 

kysymyksenasetteluja.  

Varsinkin Toinen diskurssi on erittäin kompleksinen ja moniulotteinen 

kirjoitus. Se esittelee systemaattisessa muodossa paitsi Rousseaun filosofisen 

antropologian, myös hypoteettisen sivilisaatiohistorian myyttisestä primitiivistä 

luonnontilasta despotismina täydellistyvään absoluuttisen korruptoituneeseen 

yhteiskuntatilaan. Kirjoitus esittää siis paitsi diagnoosin, myös prognoosin. 

Historian päätepisteenä on hobbesilainen luonnontila, kaikkien sota kaikkia 

vastaan, josta ainoa ulospääsy on despootin tarjoama suoja. Sen hinta on 

Rousseaun mielestä kuitenkin liian kallis. Itsesäilytyksen nimissä, vastineeksi 

hengestään, joutuu ihminen luopumaan vapaudestaan, eikä tämä tarkoita 

tietenkään mitään muuta kuin itse ihmisyydestä luopumista.  

Tärkeä mutta haastava kysymys on se, miksi ihminen ajaa itsensä tähän tilaan. 

Tulkitsen vastaukseksi, että tämä on seurausta juuri omantunnon äänen – siis 

ihmisyyden intressin eli sivistysintressin – kuulematta jättämisestä. Rousseau 

lopulta siis osoittaa tällä kertomuksella, mihin materialistinen ajattelu tulee 

ihmiskunnan väistämättä johtamaan. Kirjoituksen kriittinen strategia on siis 

Robert Velkleytä (2006) mukaillen aikalaisfilosofian periaatteiden adoptoiminen 

ja niiden kääntäminen sitä itseään vastaan.  

Toisen diskurssin osoittamasta materialistisen filosofian kyvyttömyydestä 

tarjota elämälle orientaatioperustaa seuraa luonnollisesti haaste Rousseaun 

sivistysfilosofialle. Tutkielman kolmannen pääluvun ”Vaihtoehtoisen historian 

mahdollisuus: Rousseaun sivistysfilosofiasta” tehtävä on osoittaa, kuinka Émilen 

neljännestä kirjasta löytyvän Savoijilaisen apulaispapin uskontunnuksen 
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sivistysfilosofinen projekti tähtää juuri tähän. Uskontunnustuksen ratkaistavaksi 

asettuva perimmäinen kysymys on nimittäin juuri elämän orientaatioperustan 

ongelma, tahto valaa elämälle vakaa perusta ja saattaa suuntaa vailla hapuileva 

sielu varmuuteen niistä perustotuuksista, jotka ovat elämän mielekkyyden 

ylläpitämisen kannalta välttämättömiä (ks. RSW, III, 31). Rousseau piti 

Uskontunnustusta yhtenä keskeisenä tekstinään:  

The result of my painful seeking was approximately that which I have since 

set down in the”Profession of Faith of the Savoyard Vicar,” a work vilely 

prostituted and profaned among the present generation but which may one 

cay make a revolution among men, if good sense and good faith are ever 

reborn among them [.] (RSW, III, 34–35.) 

[I] will always consider it the best and most useful Writing in the century 

during which I published it (LB, 46–47; ks. myös LB, 75).  

Uskontunnustuksen ensimmäisen ja Rousseaun mielestä tärkeämmän osan 

tarkoitus on taistella kaikella voimallaan modernia materialismia ja skeptismiä 

vastaan. Jo Toinen diskurssi pyrki tähän, ja Uskontunnustus vain syventää 

kritiikkiä ja pyrkii viemään sen systemaattis-filosofiseksi. Uskontunnustuksen 

(subjekti)filosofisen projektin tarkoitus on dedusoida itsetietoisuudesta (joka ei 

Rousseaun mukaan ole naturalistisesti selitettävissä) inhimillisen elämän 

orientaation kannalta välttämättömät ideat. Rousseau kuvaa tätä termillä "luonnon 

kulku" (marche de la nature). Tämä projekti kulminoituu yleisen moraalisen 

järjestyksen ideassa, joka määritellään täsmällisesti faktuaalisen porvarillisen 

järjestyksen vastakohdaksi. Luonnon kulussa on siis tavallaan kyse Toisen 

diskurssin kuvaaman historian prosessin antiteesistä, jonka päätepisteessä ei nosta 

despootti päätänsä, vaan pikemminkin oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo vallitsevat. 

Luonnon kulun voinee täten tulkita paitsi sivistyshistorian, myös vaihtoehtoisen 

historian metaforaksi. Koska Rousseaun näkemys oli, että vaihtoehtoinen historia 

ei ole materialistisesti orientoituneen aikakauden mahdollisuuksien piirissä, 

saattaisi Uskontunnustuksen filosofialla olla voimaa, mikäli suinkin terve järki ja 

terve usko vielä joskus ihmisten parissa jalansijaa löytäisivät, saada aikaan 

vallankumous ihmisten parissa, metaforisesti puhuen. Huomionarvoista on toki 

myös, että edellä siteeratussa kohdassa Rousseau luonnehtii Uskontunnustusta 

samoin sanoin kuin aiemmin La Morale Sensitive -projektia. 

Mitä tekemistä tällä on Émilen luonnollisen kasvatuksen kanssa? Edellä 

sanottuun perustuen väitän, että Émilen luonnollinen kasvatus voidaan ymmärtää 
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pedagogisena eksperimenttinä, jossa Uskontunnustuksen esittämä ”luonnon 

kulku” pyritään tuomaan käytäntöön silloisessa ranskalaisessa yhteiskunnassa. 

Luonnollisesti tämä tuottaa aikalaiskasvatuksesta poikkeavan pedagogisen 

toiminnan orientaatioperustan. Tässä merkityksessä luonnollinen kasvatus on 

voimakas ideologiakritiikki, jossa lähes kaikki tehdään toisin kuin on tapana. 

Aikalaiskasvatus osoitetaan diskurssien modernin kritiikin hengessä sen 

korruptiohistorian kiihdyttäjäksi ja täydellistäjäksi, josta esitettiin prognoosi jo 

Toisessa diskussissa. Aikalaiskasvatus ei kykene kuin vieraantumisen 

tuottamiseen eikä siten suinkaan avaa vapauden tietä vaan sulkee sen. Historian 

prosessista tulee näin ollen pedagoginen kysymys. Sen tehtävä on tuottaa 

sivistyneempi elämänmuoto. Rousseau kirjoittaa Pariisin arkkipiispalle 

Christophe Beaumontille 1762, mihin hän osoitettuaan Toisessa diskussissa 

historian prosessin päätepisteen pyrkii Émilellä:  

That, your Grace, is the third and last stage [ns. kolmas luonnontila, KK], 

beyond which nothing remains to be done; and that is how, man being good, 

men become wicked. I dedicated my Book to seeking how to go about 

preventing them from becoming so. I did not affirm that this was absolutely 

possible in the present order. But I certainly affirmed and still do that there 

are no other means to succeed to this end than those I have proposed. (LCB, 

29.) 

Tutkielman neljännen pääluvun ”Kasvatuksesta” tehtävä on perustella tämä väite. 

Tässä yhteydessä otetaan muutamien esimerkkien avulla myös tarvittavia 

negatiivisia askeleita. Niiden tehtävä on osoittaa, ettei Rousseaun pedagoginen 

kritiikki ammenna primitivismistä sen enempää kuin hänen kritiikkinsä 

yleensäkään. Sellainen lapsuuden romantisoinnille rakentuva pedagoginen 

ajattelu, jossa jalon villin idea tuodaan pedagogiseksi kategoriaksi ja josta 

systemaattisin esimerkki löytyy Jürgen Oelkersilta (1994; 2002; 2008), on 

täsmälleen päinvastaista Rousseaun pedagogiselle ajattelulle. 
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2 Sivilisaatiokritiikki ja vieraantumisen 
maailma 

The times of which I will speak are very remote: How much you have 

changed from what you were! It is so to speak, the life of your species that I 

will describe to you in terms of the qualities you received, which your 

education and your habits could deprave, but which they could not destroy. 

There is, I sense, an age at which the individual human being would want to 

stop; you will seek the age at which you would wish your Species had 

stopped. Discontent with your present state for reasons that herald even 

greater discontent for your unhappy Posterity, you might perhaps wish to be 

able to go back; And this sentiment must serve as the Praise of your first 

ancestors, the criticism to your contemporaries, and the dread of those who 

will have the misfortune to live after you. (DI, 140.) 

Tämän luvun tarkoituksena on kuvata ja tulkita Vincennesin tieltä 1749 alkaneen 

intellektuaalisen projektin ensimmäistä vaihetta, jonka aikana Rousseau kirjoitti 

ensimmäiset modernin, porvarillisen yhteiskunnan ja sen subjektin diagnoosinsa. 

Ne ovat myös välttämättömät hänen normatiivisten pääteostensa Émilen ja 

Yhteiskuntasopimuksen (molemmat julkaistiin 1762) motiivien ymmärtämisen 

kannalta. 

Se voimakas ja ilmestyksenomainen tunnekokemus, jonka Rousseau 

Vincennesin tiellä 1749 koki ja jonka myötä "kirjailija-Rousseau" varsinaisesti 

syntyy, asettuu reflektoitavaksi ensimmäisen kerran 1750 julkaistussa niin 

sanotussa Ensimmäisessä diskurssissa. Huolimatta kirjoituksen 

keskeneräisyydestä ja vielä toistaiseksi enemmän tai vähemmän yksiulotteiseksi 

jäävästä modernin yhteiskunnan ja subjektin patologioiden arvioinnista valaa 

Rousseau siinä kuitenkin perustan myöhemmille kirjoituksilleen. Ensimmäisen 

diskurssin suhde Rousseaun myöhempiin kirjoituksiin on juuri tämä. Myöhemmät 

kirjoitukset pyrkivät pelastamaan sen hengen, jota ensimmäisen kirjain ei 

tyydyttävästi täytä.  

Modernin subjektin ja yhteiskunnan patologioiden arviointi syventyy ja 

muuttuu moniulotteisemmaksi siirryttäessä Ensimmäisen diskurssin 

aikalaiskriitikoille osoitettujen vastineiden kautta 1755 julkaistuun Toiseen 

diskurssiin, joka voidaan lukea Yhteiskuntasopimuksen ja Émilen ohella 

Rousseaun pääteoksiin. Viimeistään siinä modernin arviointi syvenee niin, ettei 

kyse ole enää yksisilmäisestä tuomion julistamisesta porvarilliselle yhteiskunnalle, 
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vaan Rousseau sitoo myös konstruktiivisen ratkaisunsa modernin, porvarillisen 

yhteiskunnan avaamiin mahdollisuuksiin. Tämä ajatus lausutaan eksplisiittisesti 

julki ensimmäisen kerran jo 1753 julkaistussa kirjoituksessa Narcisse préface 

(Preface To Narcissus) sanoin "lääkettä sairauteen on etsittävä itse sairaudesta" 

(PN, 110-111). Jos siis kirjaimellisesti tulkitseva löytääkin Ensimmäisen 

diskurssin kritiikistä primitivismin kaikuja, ovat ne toisessa jääneet lopullisesti 

taakse. Toinen diskurssi on ymmärrettävissä vapautumisena primitivismin 

painolastista. Tästä johtuen voidaan sanoa sen osoittavan tietä normatiivisille 

pääteoksille, joissa primitivistisen ajattelun kritiikki vain syvenee. 

2.1 Vincennesin tiellä 

Suddenly, a fortunate chance happened to enlighten me about what I had to 

do for myself, and to think about my fellows about whom my heart was 

ceaselessly in contradiction with my mind, and whom I still felt myself 

brought to love along with so many reasons to hate them. Sir, I would like to 

be able to depict the singularly epoch-making moment in my life and one that 

will always be present to me if I live eternally. (LM, 575.) 

Rousseaun oli 37-vuotias, kun hänen kirjallisen tuotantonsa liikkeelle sysännyt ja 

loppuelämänsä suunnan määrännyt intellektuaalinen herääminen tapahtui. Hän oli 

matkalla tapaamaan Vincennesissä vangittuna ollutta Denis Diderot'ta (1713–

1784), ensyklopedisteista läheisintä ystäväänsä tai täsmällisemmin 

merkityksellistä toistaan (ks. Mäki 2000, 93), kun hän luki Mercure de Francesta 

Dijonin akatemian kirjoituskilpailukysymyksen "ovatko tieteet ja taiteet 

edesauttaneet moraalin puhdistumista". Kysymys aiheutti Rousseaulle äärettömän 

voimakkaan tunnekokemuksen, joka on kuvattu laajimmin Kirjeessä 

Malesherbesille (1762): 

If anything has ever resembled a sudden inspiration, it is the motion that was 

caused in me by that reading; suddenly I felt my mind dazzled by a thousand 

lights; crowds of lively ideas presented themselves at the same time with a 

strength and a confusion that threw me into an inexpressible perturbation; I 

feel my head seized by a dizziness similar to drunkenness. A violent 

palpitation oppresses me, makes me sick to my stomach; not being able to 

breathe anymore while walking, I let myself fall under one of the trees of the 

avenue, and I pass a half-hour there in such an agitation that when I got up 
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again I noticed the whole front of my coat soaked with my tears without 

having felt that I shed them. (LM, 575.) 

Kuinka selittää tämän kokemuksen emotionaalista voimakkuutta? Se käy 

ymmärrettäväksi sen kautta, kuinka Rousseau kuvaa tätä käänteentekevää 

kokemusta edeltävää elämäänsä. Tuo elämä on tyhjää ja merkityksetöntä, alati 

vaivaavaa tyytymättömyyttä ja moraalista kärsimystä, jossa Rousseau ei löydä 

paikkaansa maailmassa eikä kykene tästä johtuen täyttämään velvollisuuksiaan 

liioin itseään kuin kanssaihmisiäkään kohtaan. Lyhyesti sanoen Rousseaulle 

paljastuu hänen siihenastisen elämänsä vieraantuneisuus, joka saa hänet 

häpeämään osaansa ihmisenä.10  

Vincennesin tiellä Rousseaulle paljastui sen moraalisen maailmakuvan 

illusorisuus, jonka hän oli Platon ja Plutarkos opettajinaan nuoruudessaan 

rakentanut. Tämä ei vastannut sitä modernia porvarillista todellisuutta, joka 

silmien edessä avautui. Rousseau oli etsinyt jotakin, jota ei voinut löytää, yrittänyt 

suunnata elämäänsä kohti jotakin, joka ei ollut enää mahdollista. Kriisin ydin on 

siis klassisten ihanteiden ja porvarillisen todellisuuden konflikti, jossa antiikin 

romanttinen ja sankarillinen henki ei enää modernissa maailmassa löydä kotiaan. 

Rousseau ei suinkaan katso kaukaa modernin murrosta, hän elää sitä.  

Rousseau kuvaakin elämäänsä ennen Vincennesin tien tapahtumaa hapuiluna, 

jossa suuntaa vailla oleva sielu (tietoisuus) 11  ei onnistu määrittelemään 

paikkaansa maailmassa vaan sen sijaan ajautuu yhä uudelleen konfliktiin 

yhteiskunnallisen todellisuuden kanssa. Tämän tuloksettoman etsinnän 

seurauksena lisääntynyt vastenmielisyys omaa vuosisataa ja aikalaisia kohtaan oli 

johtanut Rousseaun etsimään vallitsevalle yhteiskunnalliselle järjestykselle 

vaihtoehtoa, ”toista elämää”, mielikuvituksen tarjoamasta haavekuvasta, josta 

itsensä yhteiskunnallisista siteistä vieroittanut Rousseau saattoi löytää kotinsa. (ks. 

LM, 574–575.) 

                                                        
10  Vastaava omaelämänkerrallinen kuvaus johdattelee lukijan Émilessä Savoijilaisen apulaispapin 
uskontunnustukseen.  
11Rousseau argumentoi enemmän Descartesin kuin Aristoteleen kielellä ja tekee selkeän eron fyysis-
aineellisen tai ruumiillisen ja psyykkisen, aineettoman tai sielullisen todellisuuden välillä. Edelliselle 
voidaan antaa avaruudellinen ulottuvuus ja selittää mekaniikan laeilla, mutta jälkimmäinen jää 
materialistis-mekanististen selitysmallin tavoittamattomiin: ”Man learns to see with the eyes of the 
mind as well as the eyes of the body. But the former apprenticeship is far longer than the latter, 
because since the relations between intellectual objects are not measurable like extension, they are 
discovered only by estimation, and our first needs, our physical needs, do not make the examination of 
these same objects as interesting to us. We must learn to see two objects simultaneously.” (LCB, 40.) 
Tarkkaan ottaen Rousseaun terminologiassa tämä erottelu vastaa fyysis-mekanistisen ja metafyysis-
moraalisen erottelua. Nykyterminologialla sielun voinee ymmärtää synonyymiksi tietoisuudelle. 
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Mielikuvitusmaailmaan pakeneminen ei kuitenkaan voi olla ratkaisu. 

Rousseau ei löydä itseään Spartasta, Ateenasta tai Roomasta vaan pikemminkin 

keskeltä porvarillista subjektivistista eetosta ja sen tyhjäksi tekemiä klassisia 

ideaaleja. Tästä hetkestä, jolloin illuusiot ovat peruuttamattomasti särkyneet, 

alkaa kirjailija-Rousseaun loppuelämän kestävä intellektuaalinen projekti, 

pyrkimys sovitukseen, jonka edetessä periaatteessa kaikki ranskalaisen 

valistuksen dogmit tulevat lopulta kiistetyiksi. Viimeistään Émilessä tämä irtiotto 

tulee täydelliseksi.12  

Rousseaun Vincennesin tiellä kokema kriisi kuvaa siis tavallaan sitä 

tyytymättömyyteen ankkuroituvaa peruskokemusta, josta sivistysajattelu on aina 

ammentanut motivaationsa. Sen synnyttää oivallus, että yhteiskunta ei onnistu 

palvelemaan tärkeintä tehtäväänsä eli tukemaan ihmisyyden täyttä toteutumista 

vaan toimii monissa tapauksissa täsmälleen päinvastoin, tukahduttaen sen, mistä 

sen alun perin piti legitimaationsa ammentaa. Toisin sanoen kaikki, minkä 

tehtävänä on vapauden palveleminen, muuntuu vapauden esteeksi. 

Tämän kokemuksen maailma tarjoaa useimmiten pyytämättä, eikä siihen 

välttämättä tarvita kovinkaan paljon apua filosofialta, mutta kriisi ei ole tila, jossa 

ihminen pyrkii pysyttäytymään. Se vaatii ratkaisua. Rousseaun sekä filosofisesti 

että temaattisesti rikas kirjallinen tuotanto voidaan nähdäkseni ymmärtää tämän 

kriisin ratkaisuyrityksenä. Jos ei ongelman osoittamiseen tarvitakaan kovin paljon 

filosofiaa, tiellä ratkaisuun sitä tarvitaan todennäköisesti sitäkin enemmän. Tässä 

merkityksessä Vincennesin tieltä alkanutta projektia voi hyvin syin luonnehtia 

sivistysfilosofiseksi. Kyse on filosofian platonilaisesta määritelmästä. Filosofiasta 

tulee "sielun hoitoa", jonka tehtävänä on, niin sanotusti, antaa levottomasti 

hapuilevalle sielulle suunta ja saattaa ihminen kotiin maailmaan (ks. Grimsley 

1961, 57–58). 

Huolimatta kaikista niistä henkilökohtaisista onnettomuuksista ja 

kärsimyksestä (ks. C, 295; LB, 21), jotka Vincennesin tien jälkeen Rousseauta 

seurasivat, hän kuvaa hetkeä onnelliseksi sattumaksi, jolloin hän lopulta 

ymmärtää, mitä hänen täytyy tehdä täyttääkseen ihmisyyden hänelle asettamat 

velvollisuudet (ks. LM, 574–575). Tämän takia Rousseau kirjoittaa, että vasta 

tästä hetkestä hänen elämänsä todella alkaa. Edeltävä sitaatti jatkuu seuraavasti: 

                                                        
12 Rousseau oli epäilemättä epästabiili, vainoharhaisuuteen taipuvainen persoona, minkä hän itsekin 
tiedosti (ks. Grimsley 1961, 15–20). Psykologistiseen tulkintaan ei silti ole perusteita, vaan hänen 
persoonaansa kohdistunut vaino oli myös todellista. Rousseau oli uhka ranskalaiselle valistuksen 
projektille ja sai maksaa siitä hintansa (ks. Cassirer 1989, 92; ks. myös Hulliung 2001).  
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Oh Sir, if I had ever been able to write a quarter of what I saw and felt under 

that tree, how clearly I would have made all the contradictions of the social 

system seen, with what strength I would have demonstrated that man is 

naturally good and that it is from these institutions alone that men become 

wicked (LM, 575). 

Rousseau, jonka illuusiot ovat nyt särkyneet, joka on nähnyt "toisen universumin" 

ja tullut "toiseksi ihmiseksi" (ks. C, 294), määritteleekin tästä eteenpäin itsensä, 

Hendelin (1934) vaikutusvaltaisen tutkimuksen otsikkoa mukaillakseni, 

"moralistiksi", jonka tulee täyttääkseen ihmisyyden asettamat vaatimukset 

osoittaa yhteiskunnallisen elämän ristiriitaisuudet (nykyterminologialla 

vieraantuneen yhteiskunnallisen todellisuuden ideologiset rakenteet) ja lopulta 

myös periaatteellinen mahdollisuus niiden purkamiseen.  

2.2 Ensimmäinen diskurssi ja vastineet 

Dijonin akatemian kirjoituskilpailun voittanut Ensimmäinen diskurssi on 

Rousseaun kirjoituksista ensimmäinen, jossa Vincennesin tien voimakasta 

tunnekokemusta puretaan. Se vaikuttaa todellakin melkein enemmän vimmaiselta 

tunnepurkaukselta kuin huolellisesti harkitulta kokonaisuudelta, jossa tunne olisi 

tullut perin pohjin järjen valaisemaksi. Rousseaun toteaa myöhemmin itse, että 

huolimatta kirjoituksessa olevasta lämmöstä ja voimasta siitä puuttuu logiikka ja 

järjestys ja että se on kaikista hänen kirjoituksistaan epäyhtenäisin ja 

tasapainottomin (C, 295).13 

Editiossa, johon liitettiin myös Rousseaun Diskurssin saamiin kritiikkeihin 

kirjoittamia vastineita, hän lisäksi kirjoittaa, ettei kirjoitus olisi ansainnut 

akatemialta palkintoa (L, 90). Malttamatta olla kytkemättä palkinnon 

myöntämiseen instituutiokritiikin sävyjä Rousseau kirjoittaa toisaalla, että ei ole 

ollenkaan yllättävää, että keskinkertaisilla kirjoituksilla voitetaan palkintoja ja 

että palkinnotta jääminen olisi säästänyt hänet lukuisilta onnettomuuksilta (ks. 

esim. DSA, 299; O, 33; LB, 21). Tällä Rousseau viittaa tietenkin mahdollisuuteen, 

että ilman palkintoa hänen kohtaloansa kirjailijana ei olisi ollut sinetöity, ja hän 

olisi säästynyt kaikilta niiltä aikalaismielipiteen riepotteluilta, joiden voimakkuus 

                                                        
13 Wokler (2006) lisää kirjoituksen heikkoudeksi omaperäisyyden puutteen, ja hän katsoo Rousseaun 
jopa plagioivan esimerkiksi Montesquieun, Fenelonin, Montaignen, Senecan, Platonin ja ennen 
kaikkea Plutarkoksen ajatuksia. Woklerin kuitenkin myöntää tämän olevan ainoan Rousseaun 
kirjoituksista, jolle "syytös" voidaan osoittaa.  
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ei lopulta tunnustanut kohtuullisuuden rajoja. Aikalaismielipiteen tuomion 

tuoman onnettomuuden kääntöpuoleksi Rousseau kuitenkin tunnustaa 

kohtaloonsa sisältyvän onnen, joka seurasi omantunnon ja järjen vaatimuksiin 

vastaamisesta ja siten ihmisyyden asettamien velvollisuuksien täyttämisestä, 

elämän riskeeraamisesta totuudelle.14  

Huolimatta kirjoituksen puutteista Rousseau ei kuitenkaan koskaan hylkää 

sen ydinteemoja vaan palaa tai kohtalonsa sinetöidyttyä joutuu palaamaan niihin 

yhä uudelleen ja uudelleen (ks. Dent 2005, 50–57). Kirjoituksessa ovat oraalla, 

vielä varsin kehittymättömässä muodossa, esimerkiksi sellaiset myöhemmissä 

kirjoituksissa toistuvasti esiintyvät ja edelleen kehittyvät teemat, kuten 

vieraantuminen (ks. DSA, 5-6), intresseistä vapaan tiedonmuodostuksen 

mahdollisuuden kiistäminen (ks. esim. DSA, 14), rahatalouden ja luksuksen 

kritiikki (esim. DSA, 16–18) sekä aikalaiskasvatuksen kritiikki (DSA, 20–21). 

Kaikki nämä ovat yhteydessä kirjoituksessa kuvattuun historian prosessiin, 

vähittäiseen klassisten republikanististen hyveiden rapautumiseen ja 

korvautumiseen porvarillisella subjektivistisella eetoksella 15 , jolloin lopulta 

kaikki objektiivisesti velvoittava periaatteessa kadottaa merkityksensä. Juuri tämä 

"objektiivisen merkityksen katoaminen" tuottaa modernin kriisin, jonka 

seurauksia sivilisaatiokritiikki arvioi. Tätä ajatusta ei Rousseau missään 

kirjoituksessaan hylkää.  

Ensimmäisen diskurssin kuului siis "onko edistys tieteissä ja taiteissa 

edesauttanut tapojen (Moeurs) puhdistumista", johon Rousseau lisää 

täsmennyksen, "vai niiden korruptiota"? Vasta kysymyksen uudelleenmuotoilu 

                                                        
14 Rousseau valitsi motokseenkin lauseen "vitam impendere vero", "riskeerata elämänsä totuudelle". 
15  Keohanen (2006, 63) tapa tulkita tämä “moderni moraali” instrumentaalis-taloudelliseksi 
toiminnaksi ei välttämättä ole kaukaa haettua, jos muistetaan Rousseaun käsitys moraalista järjestystä 
loukkaavasta eläinekonomiasta: ”This modern morality, the ”masterpiece of policy in our century” 
that Rousseau condemns so scornfully, teaches men to regard their own avarice and ambition as 
natural, and seek to satisfy those selfish passions by serving the needs of other men. Men are told that 
they will gain fortune by selling goods and services to those in need, and fame by ministering to the 
common good. But the motivation for such apparently nonselfish acts remains entirely selfish: I bring 
my bread to the marketplace not because I want to fulfil my neighbor’s belly but because I want to fill 
my purse; and I serve the state not because I want to help my fellow-citizen, but because I want to 
dominate him [.]”. ”Modernin moraalin” kritiikki häilyy luonnollisesti myös Émilen 
aikalaiskasvatuksen kritiikin taustalla: "This practice, added to the other causes of depopulation, 
presages the impending fate of Europe. The sciences, the arts, the philosophy, and the morals that this 
practice engenders will not be long in making a desert of it. It will be peopled with ferocious beasts. 
The change of inhabitants will not be great." (E, I, 45.) Sanat on suunnattu velvollisuutensa 
hylkääville naisille joiden varaan Rousseau uskoo ensimmäisen kasvatuksen (ns. hoivan vaihe). 
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tämän lisäyksen avulla mahdollistaa kirjoituksen provokatiivisen väitteen: 

tieteiden ja taiteiden kehitys ja tapojen turmelus liittyvät toisiinsa. 

Kirjoituksessa ei kuitenkaan ole kyse luonnontieteen tai filosofian tai 

korkeakulttuuriksi mielletyn taiteen kritiikistä eikä liioin moraalin 

turmeltumisesta, vaan kritiikki kohdistuu edistysuskoisen valistuksen oletukseen, 

että tavat (moeurs, Sitten) "puhdistuvat" tiedon kasvun ja taitojen kehittymisen 

myötä. Kyse ei siis tarkkaan ottaen ole teknologiasta, tieteestä, filosofiasta tai 

taiteesta (ks. Cranston 1986, 79; Kelly 1997, 20–24), vaan röyhkeänä 

näyttäytyvästä oletuksesta, että tiedon lisääntyminen tieteellisen vallankumouksen 

seurauksena puhdistaa ihmiskunnan barbarian liasta, aivan kuten kastevesi pesee 

esi-isiemme synnit pois. Ikään kuin ihmisestä todellakin pitäisi tehdä ensin 

filosofi (ks. E, IV, 290), ennen kuin hän osaa olla ihminen, tai että 

alkuperäiskansoille tulisi pukea polvihousut, jotta he voisivat olla onnellisia (ks. 

DSA, 9).  

Sivilisaatiokehitys ei siis kulje käsi kädessä tapojen puhdistumisen kanssa, 

vaan siitä maksettavaksi koituva hinta oli pikemminkin juuri samassa suhteessa 

tapahtuva, kulttuurisena regressiona todellistuva inhimillisen vapauden 

mahdollisuuden tukahtuminen, juuri sen lupauksen lunastamatta jättäminen, jonka 

valistus oli tehtäväkseen asettanut. 1700-luvulla verrattain yleisesti vallinnut usko, 

että ihmiskunta eli historiansa edistyneintä aikakautta (ks. Wokler 1995b), tulee 

siis kyseenalaistetuksi, ja naiivin kehitysuskon yltäkylläinen arroganssi kuulee 

kirjoituksessa tuomionsa (ks. Plamenatz 1992, 306–307; 314; 327): 

 the Sciences, letters and arts, less despotic and more powerful, spread 

garlands of flowers over the iron chains with which they are laden, throttle in 

them the sentiment of that original freedom for which they seemed born, 

make them love their slavery, and fashion them into what is called civilized 

peoples (DSA, 5).16 

Tapojen turmeltuminen tulkitaan kirjoituksessa klassisten republikanististen 

hyveiden vähittäisenä häviämisenä niin, että lopulta sivilisaatiokehitys ei jätä 

jälkeensä kuin tyhjyyttään kumisevan hyveen kuoren, hyveen ilman substanssia.17 

                                                        
16Rousseau kirjoittaa Diskurssin esipuheessa lisänneensä kirjoitukseen joitakin huomautuksia, jotka 
puuttuvat Akatemialle lähetetystä versiosta ja lisää, että nämä on helppo tekstistä erottaa. Tämä on 
osoittautunut kaikkea muuta kuin itsestäänselvyydeksi, mutta yksi todennäköinen lisäys on tämä 
sitaatti, jota ilman kirjoituksen ajatusta olisi kenties vieläkin vaikeampi tavoittaa. 
17 Hyve on aina Rousseaulle egosentrismin voittamista (ks. Levine 1993, 179), ja tässäkin suhteessa 
lyövät Kant ja Rousseau kättä. Hyveen yleisyysaste voi tietysti vaihdella. Voidaan puhua esimerkiksi 
isänmaanrakkaudesta kansalaishyveenä tai universaalista hyveestä yleisenä järjestyksen rakkautena. 
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Epäilemättä vasta modernisaatiokehitys tieteet ja taiteet keskeisenä mediuminaan 

todella kätilöi yksilöllisyyden idean kultivoimalla ihmisten välisiä luonnollisia 

eroja, mutta tämä typistyy Rousseaun mielestä lopulta vain vaihtokaupaksi, jossa 

yksilön olemassaolemisen mahdollisuuden ehdoksi näyttäisi määrittyvän kaiken 

ei-yksilöllisen välineellistyminen. Toisin sanoen modernisaatio synnyttää 

porvarillisen subjektin, jota määrittävä luonnetendenssi on egosentrismi. 

Rousseaulle yhteiskunnallisen siteen pyhyys ei typistynyt 

instrumentalisoivaan asenteeseen, jonka hän näki modernille liberalistiselle 

ajattelulle yhtä lailla tyypilliseksi kuin moraalia turmelevaksikin piirteeksi (ks. 

DSA, 16), vaan se sai pikemmin täyttymyksensä osallistumisessa julkisen 

järjenkäytön piirissä yhteisen hyvän määrittelyyn ja näin ollen subjektiivisen 

hyvän asettamisesta lain ohjaukseen (ks. Mäki 1992, 44). Näin ollen kansalaisuus 

(citoyen) on Rousseaulle itsen toteuttamisen perustava osa. Sen sivuuttaminen 

typistää itsen porvariuteen (bourgeois), jonka perspektiivi maailmaan on puhtaan 

egosentrinen (ks. Melzer 2006, 274–275; 279; 281).18  

Jos antiikin tavat saattoivatkin olla tavallaan karkeita, oli se vain niiden 

rehellisyyden hinta. Tapojen puhtauden esikuva on ennen kaikkea Sparta. 

                                                                                                                                    
Mainittakoon, että akatemia mainitsee palkintoperusteluissaan kirjoituksen ansaitsevan ensimmäisen 
palkinnon huolimatta sen republikanistisesta sävystä. Maininta on mielenkiintoinen ja selittynee sillä, 
että klassinen republikanismi oli modernin liberalismin kehittymisen myötä joutunut huonoon huutoon 
tai saanut jopa kuoliniskun, ja moderni republikanismi puolestaan vasta muotoutuu varsinaisesti 
Rousseaun ajattelun myötä (ks. Robertson 1995, 453–455). Jos modernin liberalismin ja modernin 
republikanismin välinen filosofinen ero on palautettavissa niiden vapauskäsitteisiin, on Rousseau 
modernin republikanismin ja Hobbes modernin liberalismin isä (ks. Levine 1993, 54–57; 133–136). 
Rousseaun republikanismista ks. Kylmäkoski 2000. 
18Tämä Rousseaun toistuvasti korostama ero on nähdäkseni periaatteessa se perusta, joka erottaa 
antiikin ja modernin eetokset toisistaan. Puola-konstituutiossa Rousseau esittää kysymyksen "mikä 
estää modernia ihmistä tulemasta antiikin 'suurten sielujen' kaltaiseksi". Vastaus kuuluu: "Our 
prejudices, our base philosophy, and the passions of petty self-interest, concentrated together with 
egoism in all hearts by inept institutions in which genius never had any share" (GP, 179-180). 
Porvarin (bourgeois) käsitettä Rousseau ei tietääkseni koskaan käytä viattomassa merkityksessä, vaan 
kyse on aina omaa etua ajavan yksilön kuvauksesta (ks. Mäki 2012, 203). Silloin kun ihminen ei 
muuta ole, on hän Émilen sanoin, "ei-mitään" (E, I, 40; ks. myös Dannhauser 1997, 4-7). On lisäksi 
tietenkin itsestään selvää, että Rousseaun sivilisaatiokritiikki on samalla liberalistisen talousajattelun 
kritiikkiä (ks. Bloom 1997). Rousseaun mukaan teoria, että henkilökohtaisen varallisuuden ja 
luksuksen maksimointi tuottaa maksimaalisesti myös yhteistä hyvää, on "meidän aikanamme syntynyt 
paradoksi" (DSA, 16; ks. myös Gilead 2012.) Toki on muistettava, ettei Rousseaun rahatalouden 
laajentumista puoltavan liberalistisen talousajattelun kritiikki motivoidu kommunistisen 
talousajattelun näkökulmasta. Republikanistisen perinteen mukaisesti yksityisomistus oli Rousseaulle 
pyhä oikeus, joka tuli legitiimissä yhteiskunnassa lailla turvata. Rousseau ei luota 
markkinamekanismiin ja määrittelee tämän takia valtiolle aktiivisen roolin liiallisten varallisuus- ja 
tuloerojen tasoittajana (ks. myös Mäki 2012, 210). Rousseaun talousajattelussa on selkeästi 
puitetalouden piirteitä. 
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Ateenassa ja Roomassa mahdollistuivat vasta tapojen turmelluttua sellaiset 

subjektivistisen elämänasenteen kyseenalaistaneet suuret sielut kuten Sokrates ja 

Cato, koska vasta tällöin joutui inhimillinen vapaus – siis ihmisyys itse – 

egosentrismin ja yleisen mielipiteen uhkaamaksi. Sokrates ja Cato ottivat 

vapauden puolustamisen tehtäväkseen. 

Niin kauan kuin yhteiskunnissa vallitsee tapojen puhtaus, ei yksilölle asetu 

korkeaa moraalisuuden haastetta, koska hyveen tielle ei kohoa suuria esteitä; 

Sokrates ei olisi ollut Spartassa tarpeellinen. Tapojen puhtauden vallitsessa ei 

hyve ole ongelma eikä siis sen tutkiminen tarpeellista. Tämä tekee ehkä 

ymmärrettäväksi Rousseaun näkemyksen että etiikan perusta on tapojen 

puhtauden tai luonnollisen solidaarisuuden rikkovassa egosentrisiä motiiveja 

ajavassa ihmisen ylpeydessä (ks. DSA, 14). Vasta kun moraalinen varmuus katoaa 

luonnollisesta näköpiiristämme, ilmaantuu sen tutkimisen intressi. 

Rousseau ei siis Diskurssissa väitä, kuten hän Diskurssin jälkeen selventää 

(esim. O, 45), tieteiden tai taiteiden turmelevan ihmisen vaan niiden vasta tulevan 

tarpeellisiksi tapojen turmelluttua ja täydellistyvän käsi kädessä tapojen 

turmeltumisen kanssa. 19  Voisi mahdollisesti jopa sanoa tieteiden ja taiteiden 

harjoittamisen sokraattisiin motiiveihin kytkien, että mitä enemmän inhimillinen 

vapaus on uhattuna, sitä kipeämpi on sen puolustamisen tarve. Toki Diskurssin 

esimerkit tieteistä ja taiteista ilmaisevat enemmänkin aivan muuta intressiä, 

nimittäin patologista erottautumisen ja meritoitumisen tarvetta (ks. Grimsley 1968, 

10–11), jolle kaikki muu kuin aikalaisten ihailu on toisarvoista (ks. Keohane 2006, 

63).20 

                                                        
19Tätä ajatusta Rousseau ei koskaan hylkää. Kaksitoista vuotta myöhemmin, normatiivisten pääteosten 
julkaisemisen jälkeen, Kirjeessään Beaumontille Rousseau kirjoittaa: "I found it in our social order 
which – at every point contrary to nature, which nothing destroys – tyrannizes over nature and 
constantly makes nature demands its rights. I followed this contradiction to its consequences, and saw 
that by itself it explained all the vices of men and all the ills of society. From which I concluded it was 
not necessary to assume that man is wicked by his nature, when it is possible to indicate the origin and 
progression of his wickedness. These reflections led me to new research about the human mind 
considered in the civil state, and I found then that the development of enlightenment and of vices 
always occured in the same ratio, not in individuals but in peoples, a distinction I have always 
carefully made and that none of those who have attacked me has ever been able to conceive." (LCB, 
52.) 
20 Dent (2005, 68) käyttää tästä asenteesta onnistunutta ilmausta "rage of singularity". Vaikka 
Ensimmäinen diskurssi ei tätä eksplisiittisesti mainitsekaan, on tämä asenne tulehtuneen (inflamed) 
amour-propren ilmaus, jota Rousseau kutsuu tyypillisesti turhamaisuudeksi; asenteeksi, joka vaatii 
kaiken antamatta mitään vastineeksi (ks. E, V, 430). Erottelu yllä mainittujen intressien välillä on 
oleellinen ja tulee ymmärtää yleisemminkin: "Rousseau in different places calls these pseudo-
excellences caprice, artificial, fashionable, prestige or mere "opinion" merits or excellences, and the 
idea of them and their opposite, the true, real and genuine thing has a central role in his thinking" 



 40

Rousseaun Ensimmäisen diskurssin motoksi valitsema Ovidius-sitaatti ”tässä 

minä olen, barbaari, koska kukaan ei ymmärrä minua” ennakoi onnistuneesti 

kirjoituksen aikalaisvastaanottoa. Rousseau tiesi, että jos kyseenalaistaa 

sivilisaatiokehityksen ratkaisuna barbarian ongelmaan, tulee helposti siihen itse 

takaisin viskatuksi. Kuten Diskurssin osakseen saamat kritiikit osoittavat, 

aikalaisille sen lukeminen jotenkin muuten kuin primitivismin propagointina 

osoittautui lähes mahdottomaksi.21 Aikalaisten silmissä Rousseau oli paradoksien 

mies, joka kirjoituksessaan leikitteli todistamalla todeksi sen, mitä ei ajattele 

(LCB, 22). Ajatus, että sivilisaatiokehitys pelastaa ihmisen alkuperäisestä 

barbarian tilasta vain viskatakseen hänet uusbarbarismina (ks. DSA, 4) 

näyttäytyvään korruptoituneeseen yhteiskuntatilaan, ei yksinkertaisesti sopinut 

yhteen pöhöttyneen itseriittoisen valistusajattelun kanssa. Tämän ajatuksen myös 

Émile myöhemmin toistaa (ks. E, I, 44–45). Jos sivilisaatiokehitys onkin 

vapautumista luonnon määräysvallasta, tulee vapaus sen myötä lopulta uhratuksi 

ihmisen itsensä rakentamille esteille, sillä siellä, missä itseyden rakentuminen 

perustuu absoluuttisesti yleiselle mielipiteelle, vapaus ei ole muuta kuin tyhjä 

sana. Huolimatta siitä, että kirjoitus ei tätä välttämättä täysin tyydyttävästi onnistu 

välittämään, voitaneen tämä tulkita sen ydinsanomaksi. 

Kenties Ensimmäisen diskurssin ydinsanoma näin muotoiltuna on kuitenkin 

edellyttänyt enemmän sen hengessä kuin kirjaimessa pitäytymistä. Kirjoituksen 

suurin puute on ennen kaikkea sivilisaatiokritiikin kipeästi kaipaaman 

normatiivisen perustan esittelyn heikkous. Kirjoitus eksplikoi enemmän 

luonnollisen vapauden menettämistä kuin pyrkimystä myöhemmille kirjoituksille 

tyypilliseen, itse vapauden käsitteen varassa tapahtuvaan konstruktiiviseen 

ratkaisuun. Kenties Rousseaulle ei vielä tässä vaiheessa ole olemisen ja pitämisen 

erottamattomuus täysin selvillä. Esimerkiksi vastatessaan Charles Bordesin 

(1711–1781) Diskurssiin kohdistamaan kritiikkiin Rousseau ilmaisee paitsi 

vastauksensa primitivismisyytöksille, myös kantansa kritiikin referenssipistettä 

koskevaan kysymykseen. Primitivistinen modernin yhteiskunnan ja kulttuurin 

hylkäävä projekti ei tarkoittaisi muuta kuin syöksymistä takaisin barbariaan, 

ilman että moraali siitä mitenkään hyötyisi. Tämä on “kohtalokas ja suuri totuus” 

                                                                                                                                    
(Dent 2005, 54). Kyse on siis siitä, alistaako ihminen itsemäärittelynsä (tai individuaalin tahtonsa) 
yleiselle mielipiteelle vai kuunteleeko hän “sisäistä ääntään” (omatunto).  
21Vielä nykyään on varsin tyypillistä ajatella, että Ensimmäisen diskurssin teeseihin sitoutuminen on 
yhtä kuin kulttuuriseksi primitivistiksi tunnustautumista (ks. esim. Boas 1966, 11; vrt. Cranston 1986, 
79; Kelly 1997). Jos Ensimmäisen diskurssin kohdalla voi tulkinta herkästi tähän suuntaan 
kampeutuakin, tilanne muuttuu myös kirjaimensa osalta Rousseaun myöhemmissä kirjoituksissa. 
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jota ei voi muuta kuin surullisena todeta (ks. O, 50–51). Kuitenkin tai 

valitettavasti Rousseau ilmaisee lisäksi haluttomuutensa asettaa minkäänlaista 

normia: 

I have already said elsewhere [O, 50–51, KK] that I did not suggest 

overthrowing existing society, burning Libraries and all books, destroying 

Colleges and Academies: and I must here add that I also do not suggest 

reducing men to make do with the bare necessities.22 I am quite sensible of 

the fact that one ought not entertain the chimerical project of making honest 

men of them; but I believed myself a obliged to state plainly the truth I was 

asked for. I have seen the evil and have tried to discover its causes: Others, 

more daring or more foolish, may seek the cure. (LR, 86.) 

Diskurssin aikalaiskritiikki nosti painokkaasti esille ongelman, johon vastaamista 

Akatemian kilpailukysymys ei suoranaisesti edellyttänyt: kysymyksen paheen 

genesiksestä. Tämä on johdonmukainen seuraus kirjoituksen primitivistisestä 

luennasta. Onhan Rousseaun teesistä, tieteiden ja taiteiden sekä tapojen 

turmeluksen rinnakkaisuudesta, houkuttelevan lyhyt ja helposti astuttava askel 

olettaa turmeluksen syyn olevan tieteissä ja taiteissa, tai paremminkin 

sivilisaatiossa yleensä. Ilmeisesti tällöin käy niin, että vaihtoehdoksi tarjoutuu 

inhimillisestä ajattelusta ja toiminnasta pidättäytyminen, koska niiden seurausta 

sivilisaatio luonnollisesti on. Korrelaatio ei kuitenkaan ole suinkaan todiste 

kausaalisuudesta (ks. Kelly 1997, 22), ja tätä Rousseau joutuu kyllästymiseen asti 

aikalaisilleen selittämään.  

Ensimmäinen aikalaiskritiikki julkaistiin 1751 Mercure de Francessa, johon 

Rousseau vastasi kirjoituksella Observations. Vaikka kritiikki oli julkaistu 

anonyymisti, Rousseau tiesi, että sen oli kirjoittanut entinen Puolan kuningas ja 

Ludvig XV:n vaimon isä Stanislas Leszinski (1677–1776). Rousseau oli 

vastineestaan erittäin ylpeä (ks. Gourevitch 1986, 310). Se symboloi hänelle 

demokratian ideaan liittyvää julkista järjenkäyttöä23 , jossa yksityishenkilö voi 

                                                        
22Kuten Émilestä käy ilmi, vaikka paljas välttämättömyyden perspektiivi määrittää toki lapsuutta, ei 
ihmisyys tähän tyhjene. Utiliteettiperspektiivikin on enemmän, vaikkei sekään ilmaise juuri vielä 
eläimellisyyttä enempää. 
23 Julkisen järjenkäytön ideasta (ks. esim. PE, 59.) Laki on julkisen järjenkäytön määrittämä "sääntö". 
Se, että Rousseau liitti Ensimmäisen diskurssin kansilehdelle signeerauksen "Geneven kansalainen" 
vaikka ei tarkkaan ottaen tuolloin ollutkaan Geneven kansalainen, viittaa tietenkin siihen, että hän 
haluaa määritellä roolinsa suvereeniksi. Toisin sanoen hän toteuttaa kirjoituksellaan 
kansalaisvelvollisuuttaan osallistumalla julkisen järjen käytön sfäärissä yleistahdon manifestointiin (ks. 
myös LAT, 5–6). Samaa signeerausta Rousseau käyttää muun muassa Toisessa diskurssissa ja 
Yhteiskuntasopimuksesta -teoksessa (1762), mutta ei Juliessa (1761) eikä Émilessä (1762).  
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julkisen järjen käytön piirissä puolustaa totuutta jopa suvereenia vastaan. 

Rousseaun kirjoitus on sävyltään hyvin kunnioittava. 

Kirjoituksen alkupuolella Rousseau korostaa Diskurssissa alustettua eroa 

tieteen ja sen harjoittamisen välillä. Tiede itsessään on ilmiselvästi hyvä, tiedon 

omaksuminen ja oman sivistyksellisyyden lisääminen ovat osallistumista 

korkeimpaan tietoisuuteen (O, 32). Tässä merkityksessä tiede itsessään ilmentää 

platonista sielunintressiä, pyrkimystä tai erosta "kohti ikuisia totuuksia" ja 

inhimillistä täydellistymistä eli sivistystä (ks. Velkley 2002, 4–5)24, mutta tieteen 

idea ei ole kuitenkaan automaattisesti sama kuin sen harjoittaminen, eikä tieteen 

harjoittaminen useinkaan tai automaattisesti takaa harjoittajansa moraalisten 

dispositioiden ylevyyttä tai erehtymättömyyttä (vrt. E, 54–55): 

I had said that it is because of Science, however beautiful, however sublime, 

is not made for man; that his mind is too limited to make much progress in it, 

and his heart too full of passions to keep him from putting it to bad use; that it 

is sufficient to study his duties well, and everyone has received all the light he 

needs for such study (O, 32). 

Liian usein käykin niin, että tieteen harjoittaminen ilmentää aivan muuta intressiä 

kun edellä mainittua. Sen sijaan, että kyse olisi "totuuden rakastamisesta", tulee 

siitä vain väline erottautua ja meritoitua. Tämä on turhamaisuuden tiedettä, jossa 

sen harjoittaja ei suinkaan kuuntele ”sisäistä ääntään (sieluaan)” vaan niitä 

aistimellisuudesta kumpuavien passioiden (inflamed amour-propre) ääniä, jotka 

vaativat myös muiden asettavan hänet korkeimmalle jalustalle. Kun vielä 

tiedeuskoinen valistus pyhittää tieteen roolin progression airueena, mitä tapahtuu, 

kun kaikista ihmisistä pitää tehdä filosofeja tai tiedemiehiä, tai mitä tapahtuu 

totuuden käsitteelle ja tieteen kriittisyydelle, kun niiden ylimmäksi tuomariksi 

asetetaan yleinen mielipide?  

Mikä paradoksi! Se kulttuurinen sfääri, joka mahdollisti yksilöllisyyden 

synnyn kultivoimalla ihmisen primitiivisessä luonnossa mahdollisuuksina olevia 

luonnollisia eroja, tuhoaa lopulta itse yksilöllisyyden asettamalla ihmisen 

itsemäärittelyn absoluuttisen riippuvaiseksi yleisen mielipiteen tuomiosta. Tässä 

merkityksessä porvarin ongelma on samalla vieraantumisen ongelma (ks. 

Dannhauser 1997; Grimsley 1968, 5–8). 

                                                        
24Kuten käy myöhemmin ilmi, Rousseau tarkoittaa tällä sisäisellä (jumalallisella) "sielun äänellä" 
omaatuntoa ja erottaa sen "ruumiin äänestä" eli passioista. Tästä seuraa, että rakkaudella itseen on 
kaksi kohdetta: aistimellisen olennon "ruumiin hyvinvointi" ja intellektuaalisen olennon "sielun 
hyvinvointi". Jälkimmäistä Rousseau kutsuu myös järjestyksenrakkaudeksi.  
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Rousseau joutuu palaamaan uudestaan ja uudestaan tähän kysymykseen. 

Vastineessaan Bordesille hän osoittaa jo turhautumisen merkkejä (ks. myös L) ja 

antaa ymmärtää, että Diskurssin aikalaiskritiikki vertautuu jo lähes Sokrateen 

oikeudenkäyntiin, jossa totuuden puolustaja jää yleisen mielipiteen mielivallan 

riepoteltavaksi: "It cost Socrates his life to have said exactly the same thing I am 

saying [– –] I’m rather afraid that I did my century too much honor when I 

asserted that Socrates would not have had to drink the Hemlock now." (LR, 66.) 

Koska aikalaiset systemaattisesti ohittivat kaiken sen, mitä Rousseau oli jo 

moneen kertaan sanonut, hän kertaa argumenttinsa. 

Tieteet ja taiteet ovat nerokkuuden ja järjen mestarinäyte. Jäljittelyn henki on 

tuottanut taiteet, ja kokemus on täydellistänyt ne. Olemme kiitollisuudenvelassa 

mekaanisten taitojen edistykselle useista hyödyllisistä keksinnöistä, jotka ovat 

lisänneet elämän viehätystä ja mukavuutta. Nämä Rousseau täydestä sydämestään 

myöntää tosiasioiksi. Akatemian kysymys koski kuitenkin niiden positiivista 

yhteyttä tapojen puhdistumiseen jonka Rousseau puolestaan kieltää (LR, 65–66.) 

Rousseau kertaa tämän jälkeen sivilisaatiokehityksen republikanistisia 

hyveitä rapauttavan vaikutuksen. Kun jokainen katsoo vain omaa etuaan, kadottaa 

kaikki objektiivisesti velvoittava merkityksensä. Ei ole enää kansalaisia, jotka 

yhteisen hyvän objektiivisen vaatimuksen edessä puolustavat omaa ja isänmaansa 

vapautta tai edes vaivautuvat tätä hyvää määritttelemään, on vain moderni 

subjekti, jonka ensimmäinen kysymys on aina "mitä tästä minulle maksetaan" (ks. 

LR, 75). Kun kansalainen ja isänmaa ovat vain tyhjiä sanoja, kuten Rousseau 

Émilessä myöhemmin kirjoittaa (E, I, 40; ks. myös GP, 181–184), tyhjenee 

samalla myös hyveen objektiivinen sisältö. Ei ole enää muuta kuin 

utiliteettiasteita.  

Viimeinen vastine näihin kritiikkeihin oli Narcisse préface (Preface to 

Narcissus, 1753), jota Rousseau piti yhtenä parhaista kirjoituksistaan (C, 326). 

Kirjoitus kokoaa vielä kerran yhteen ensimmäisen Diskurssin argumentin mutta 

valmistelee selkeästi jo siirtymistä kohti Toista diskurssia. Kirjoitus pohjustaa 

esimerkiksi Toisessa diskurssissa systemaattisesti edelleen kehiteltyä 

vieraantumisteoriaa (PN, 104–105). Aluksi Rousseau tiivistää vastustajiensa 

esittämän Diskurssin tulkinnan: 

Science is good for nothing, and it never does anything but harm, because it 

is by its very nature bad. It is as inseparable from vice as ignorance is from 

virtue. All lettered peoples have at all times been corrupt; all ignorant peoples 

have been virtuous: in a word, only among the learned are there vices, only a 
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man who knows nothing is virtuous. There is a way, then, for us to become 

honest folk again: forthwith to banish science and the learned, burn our 

libraries, close our Academies, our Colleges, our Universities, and plunge 

back into the full barbarism of the first centuries. (PN, 100.) 

Vastauksessaan Rousseau luonnehtii ajatteluaan systeeminä ensimmäisen kerran 

ja lisää, ettei kykene edes kuvittelemaan mitään yhtä absurdia, enemmän 

ajattelunsa kanssa ristiriidassa olevaa, kuin edellä sanottu (PN, 100). Mikä kenties 

vielä oleellisempaa, kirjoituksen loppupuolella olevassa alaviitteessä tapahtuu jo 

selkeästi kohti normatiivisia pääteoksia suuntaava käänne. Se muuttaa tilannetta 

verrattuna vuotta aikaisemmin Bordesin kritiikkiin osoitettuun vastineeseen (ks. 

LR, 86), eli Rousseau esittelee ensimmäistä kertaa ajatuksensa, että lääkettä 

turmelusta vastaan tulee etsiä itse turmeluksesta: 

I am amazed at how confused most men of letters have been in this affair. 

When they saw the sciences and arts under attack, they took it personally, 

whereas all of them could, without any self-contradiction, hold the same view 

I do, that while these things have done society great harm, it is now essential 

to use them against the harm they have done, as one does a medication of 

those noxious insects that have to be crushed on their bite. In a word, there is 

not a single man of letters who, if his conduct can pass the test in preceding 

paragraph, could not say on his own behalf what I say on mine; and it seems 

to me that an argument along these lines suits them particularly since, 

between us, they care very little about the sciences as long as they continue to 

cause scholars to be honored. They are like pagan priests, who valued 

religion only as long as it caused them to be respected. (PN, 110–111.) 

Rousseaulle vaikuttaisi siis jo 1753 olevan täysin selvää, että modernin, 

porvarillisen yhteiskunnan ongelma tulee ratkaista sen itsensä avaamin 

mahdollisuuksin, ja luonnollisesti myös tiede ja filosofia tulee valjastaa tähän 

projektiin. Itse asiassa Observations-kirjoitus (1751) viittaa jo mahdollisuuteen, 

että taiteet ja tieteet voivat mahdollisesti olla avuksi taistelussa passioiden valtaa 

vastaan. Rousseau kiittää myös kirjoituksen lopussa "prinssiä ja hyveellistä 

kansalaista" eli kuningas Stanislasta siitä, että hän on perustanut lukuisia 

instituutioita palvelemaan isänmaansa tieteitä ja taiteita. (O, 51.) 

Tällä ei ole tietenkään mitään tekemistä primitivistisen logiikan kanssa, vaan 

tapojen turmeluksen peruuttamattomuuden tosiasian myöntämistä: ”I therefore 

say that a people’s morals are like man’s honor; they are a treasure to be 
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preserved but which, once lost, cannot be recovered” (PN, 107–108). Ongelman 

ratkaisussa ei ole siis kysymys luonnollisen viattomuuden tai inhimillisen elämän 

palauttamisesta paljaaseen välttämättömyyteen, vaan porvarillisen yhteiskunnan 

tuottama moraalinen haaste ilmenee paheen, jonka ytimenä on egosentrismi, 

voittamisena: ”It is no longer a matter of getting people to do good, but only of 

distracting them from doing evil [.]” (PN, 109). Viimeistään tästä eteenpäin on 

Rousseaun modernin yhteiskunnan arviointi kaksinapaista. Pahe on toisaalta 

diagnosoitu, mutta myös lääke on alustavasti paikannettu (ks. Velkley 2002, 4–5).  

Kysymys paheen genesiksestä on kuitenkin painava; jos sitä ei voida sälyttää 

yksioikoisesti sivilisaation harteille, niin mihin sitten? Luonto on tietysti 

poissuljettu vaihtoehto. Ensimmäinen vastaus tähän on Observations-

kirjoituksessa, jossa esitetty Toista diskurssia ennakoiva paheen genealogia on 

lyhyesti seuraava: Paheen ensimmäinen lähde on eriarvoisuus, johon perustuvat 

rikkaus ja köyhyys, jotka ovat aina relatiivisia termejä. Vapaus voi tuskin pysyä 

yllä tilassa, jossa harvoilla on kaikki eikä monilla mitään, toisin sanoen tilassa, 

jossa varallisuus on äärimmäisen epätasa-arvoisesti jakautunut. Rikkauteen 

perustuvat luksus ja joutilaisuus ovat joidenkin luksusta ja joutilaisuutta toisten 

orjuuden kustannuksella. Tästä suhteesta seuraa puolestaan se, että useampien 

orjuus mahdollistaa harvojen luksukseen pohjautuvan ja joutilaan elämäntavan, 

johon hyödyttömät tieteet ja taiteet voivat perustua. (O, 45.) Turmeluksesta tekee 

lopulta vielä suuremman se, että rikkaus ja oppineisuus korruptoivat toisensa, 

jolloin ei lopulta ole olemassa totuutta, joka ei olisi kaupan. 

Toinen diskurssi kuvaa tämän prosessin kehittyneemmässä muodossa. Seuraa 

kuitenkin kysymys: jos paheen siemen on eriarvoisuudessa, eikö se tällöin 

paikannu ihmisen luontoon? Rousseauhan ei koskaan hylkää ajatusta, ettei niin 

ihmiten henkisissä kuin fyysisissä kyvyissä olisi eroja. Ajaudutaanko tällöin 

ristiriitaan luonnnollisen hyvän idean kanssa? Tällä olisi tietenkin traagiset 

seuraukset inhimillisen vapauden oikeuttamisen kannalta, sillä vapaus voi 

kultivoida hyvettä vain, jos paheen siemen ei ole ihmisen luonnossa. Toinen 

diskurssi pyrkii antamaan tähän vastauksen, ja kuten tullaan näkemään, 

osoittautuu Rousseaun kysymykseen antama vastaus myös modernin pedagogisen 

ajattelun ja toiminnan kannalta merkittäväksi ellei jopa vallankumoukselliseksi.  

2.3 Toinen diskurssi 

Ensimmäistä diskurssia voi siis luonnehtia Rousseaun itsensä tavoin vielä 

enemmän tai vähemmän harjoitelmaksi: "[b]ut whatever talent one might have 
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been born with, the art of writing is not learned all at once" (C, 295). Diskurssien 

kritiikkeihin kirjoitetut vastineet pakottivat Rousseaun hiomaan argumenttiaan 

uudestaan ja uudestaan (ks. Kelly & Masters 1995, 54). 1755 julkaistu Toinen 

diskurssi on jopa hämmästyttävän paljon ensimmäistä kehittyneempi kirjoitus (ks. 

Wokler 2006, 157–158). Preface to Narcissus -kirjoituksessa Rousseau esitti 

ajatteluaan ohjaavat periaatteet eksplisiittisemmin kuin oli aikaisemmin tehnyt, ja 

Toisessa diskurssissa hänellä on mahdollisuus täydentää tai viimeistellä tämä työ. 

(C, 326; ks. myös Wokler 2006, 170.) Rousseau antaa jopa ymmärtää, että 

Toisessa diskurssissa hänen systeeminsä olisi pitkälti jo "valmis"25. 

Kirjoitus voidaan tästäkin syystä lukea Rousseaun pääteoksiin, mutta 

temaattinen perustelu on tietenkin oleellisempi. Diskurssin voi tulkita 

muodostavan välttämättömän taustan tai prologin normatiivisten pääteosten 

poliittis-pedagogiseselle reformille. Diskurssi osoittaa sen "olojen todellisuuden", 

jota vastaan Yhteiskuntasopimuksessa kuvatun legitiimin yhteiskunnan ehdot 

määritellään 26 , ja on Émilen antropologinen komplementaari, joka esittelee 

Émilessä avatulle sivistyksen maailmalle sen edellyttämän Toisen eli 

vieraantumisen maailman (ks. Keohane 2006, 75). Mielestäni nimenomaan tästä 

johtuen Rousseau korostaa teosten kiinteää yhteyttä ja sitä, että niitä ei tulisi lukea 

toisistaan irrallisina kirjoituksina. (ks. LM, 575; LCB, 39.) Lyhyesti sanoen 

teosten välinen kiinteä yhteys ei rakennu niiden väliselle harmonialle vaan 

pikemminkin disharmonialle. 

Toinen diskurssi on siis ensimmäisen tavoin vastaus Dijonin akatemian 

asettamaan kilpailukysymykseen. Vuoden 1753 kysymys on "mikä on ihmisten 

                                                        
25Mielestäni näin myös pitkälti on. Rousseaun ajattelun normatiivinen käänne tapahtuu mielestäni jo 
ennen normatiivisia pääteoksia ja Kolmatta diskurssia. Tässä tulkintani erkaantuu myös kaikista niistä 
tulkinnoista, joissa ajatellaan Rousseaun intellektuaalisen kehityksen olleen tavallaan lineaarista, niin 
että myöhemmät kirjoitukset tekevät edelliset tyhjiksi. Tämä ei luullakseni ole yleisemminkään 
hedelmällinen hermeneuttinen lähtökohta aatehistoriallisessa tutkimuksessa. Myös Rousseau ottaa 
asiaan kantaa Émilen tulkintaan liittyen: "When an Author does not wish to repeat himself incessantly 
and has once clearly established his sentiment on a matter, he is not bound always to offer the same 
proofs when reasoning about the same sentiment. His Writings then explain each other, and the latest, 
when he is methodical, always presuppose the earliest. That is what I have always tried to do, and 
have done, above all on this occasion." (LCB, 39.) Tämä vain korostaa Diskurssien merkitystä Émilen 
kannalta. 
26 Korruptoituneen ja legitiimin yhteiskunnan ero on siinä, missä määrin yhteiskunnan perustava 
periaate yleistahto on vallitsevana. Korruptoituneessa yhteiskunnassa tällä ei ole todellista 
vaikutusvaltaa. Tämän voi myös muotoilla siten, että siinä missä legitiimi yhteiskunta valetaan 
vapauden perustalle, on korruptoituneen yhteiskunnan perusta tyranniudessa. Tyranniaan perustuvan 
yhteiskunnan synty kuvataan Diskurssissa, joten voinee Levinen (1993, 39) tavoin sanoa kirjoituksen 
muodostavan Yhteiskuntasopimuksen prologin.  
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välisen eriarvoisuuden alkuperä ja onko se luonnonlain oikeuttamaa?" 

Ensimmäisen diskurssin vastaanotto oli valmistanut Rousseauta tehtävään. Sen 

kritiikkien vastineissa Rousseau oli jo avannut eriarvoisuuden teeman käsittelyn, 

ja paitsi paheen genealogia, myös ajatus lääkkeestä edellytti epäilemättä 

lisäkvalifikaatioita. Tähän kilpailukysymys tarjosi tilaisuuden. 

Kirjoitus on jaettu kahteen osaan.27 Ensimmäisessä osassa Rousseau esittelee 

systemaattisemmin kuin missään muussa kirjoituksessaan filosofisen 

antropologiansa, joka täydentyy seitsemän vuotta myöhemmin Émilessä. 

Kirjoituksen toinen osa esittelee hypoteettisen sivilisaatiohistorian myyttisestä 

alkuperäisestä luonnontilasta absoluuttisen korruptoituneeseen tyranniana 

täydellistyvään yhteiskuntatilaan. Ensimmäisen osan tavoite on Rousseaun 

mukaan viedä ihminen ”kauemmaksi luonnontilaan” kuin kukaan on ennen häntä 

tehnyt. Näin määritellyn fundamentaali-antropologian motiivi on siis riisua 

ihmisestä kaikki keinotekoinen, toisin sanoen kaikki se miten hän on omaa 

konstituutiotaan historian kuluessa muuttanut ja lisäksi kaikki mikä voidaan 

selittää jumalallisen väliintulon avulla. 

Rousseaun primitiivisestä ihmisestä tai villistä (savage) maalaama kuva 

"ihmisestä sellaisena kuin hän on luonnon käsistä tullut" on lähes puhtaan 

eläimellinen. Tosiasiallista eroa orangin (jota Rousseau käyttää konkreettisena 

esimerkkinään) ja ihmisen välille on vaikea tehdä, se koskee vain 

mahdollisuuksia. Orangilla ei ole vapautta eikä perfektibiliteettiä eli ihmisyyden 

mahdollisuuksia eikä siten mahdollisuutta historiaan tai kulttuuriin, lyhyesti 

sanoen sivistykseen. Ensimmäisen kronologis-primitiivisen luonnontilan velton 

rauhallisessa absoluuttisen eksistenssin – ja juuri siksi eläimellisyyden – tilassa 

elävä villi on viaton amoraalinen olento, jolle kaikki ihmisen ihmiseksi tekevät 

piirteet ovat vasta mahdollisuuksia. Villi on ennen kaikkea vailla moraalia, joka 

kiteyttää ihmisyyden oleellisimmat periaatteet vapauden, järjen ja omantunnon 

(joista viimeistä Diskurssi ei eksplisiittisesti kertaakaan mainitse)28. 

Toisen osan muodostavan sivilisaatiohistorian tavoitteena on kuvata näiden 

mahdollisuuksien lunastamatta jättäminen 29 . Sivilisaatiohistoria konstruoidaan 

                                                        
27Palaan myöhemmin kirjoituksen aloittavaan Geneven tasavallalle osoitettuun omistuskirjoitukseen. 
28  Ensimmäisen diskurssin loppupuolella Rousseau viittaa lyhyesti omantunnon mahdollisuuteen 
tarjota vastavoima passioille, ja Émilessä omantunnon käsite on keskeisellä sijalla. Palaan 
tuonnempana omantunnon puuttumiseen Toisesta diskurssista. 
29Diskurssin osien suhde on aika ajoin hämmentänyt lukijoita, mutta näin ymmärrettynä ei niiden 
välille tarvitse olettaa merkittävää katkosta. Kun lisäksi määritellään ensimmäisen osan tavoitteeksi 
mieluummin luonnon kuin ihmisen puhdistaminen, saatetaan Diskurssi sopusointuun luonnollisen 
hyvän idean kanssa (vrt. Lähde 2010, 45, 86). 
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kolmen toisistaan poikkeavan luonnontilakonseptin avulla 30 , ja samalla 

Diskurssin voi ymmärtää niiden kaikkien kritiikiksi. Mikään niistä ei nimittäin 

näyttäisi tarjoavan normia legitiimille ja kestävälle yhteiskunnalliselle 

konstituutiolle. Ensimmäinen näistä, kronologis-primitiivinen luonnontilakonsepti, 

vastaa Voltairen ja Pufendorfin käsitystä. Toinen, jonka Rousseau adoptoi 

puolestaan Montaignelta ja Popelta, kuvaa ihmiskunnan historian onnellista 

välivaihetta, sen "kulta-aikaa" kronologis-primitiivisen luonnontilan velton 

rauhallisen eläimellisyyden ja kolmantena luonnontilana näyttäytyvän sotaisan 

eläimellisyyden välillä, jossa ihmisestä on lopulta tullut ihmiselle susi. Kolmas 

luonnontilakonsepti vastaa Hobbesin tapaa käyttää käsitettä (ks. Lovejoy 1923). 

Ensimmäisen ja viimeisen luonnontilan huikea kontrasti on tietysti täysin 

tietoisesti rakennettu. Sen tarkoitus on osoittaa kaikille niille, jotka lakkaamatta 

syyttävät luontoa moraalisista kärsimyksistään, tämän kärsimyksen todellinen 

syypää, siis ihminen itse (ks. C, 326). 

Tämä liittyy itsestään selvästi luonnollisen hyvän ideaan siten, että 

Rousseaun on systeeminsä fundamentaalin teesin oikeuttaakseen pystyttävä 

osoittamaan, että pahe ei ole luonnon asettamaa. Paheen genealogian erittelyn 

mahdollistamiseksi Rousseaun on erotettava luonnon ja vapauden sfäärit 

toisistaan erillisiksi ontologisiksi järjestyksiksi. On toisin sanoen erotettava 

luonnon tapahtuminen ja inhimillinen toiminta, joista vain jälkimmäinen voi olla 

historiaa synnyttävä voima31.  

Historia tulee siis mahdolliseksi tämän erottelun kautta kokoelmana 

inhimillisen tahdon tekoja. Luonto ei tietenkään itse tee historiaa tai liioin 

perustele yhteiskuntia. Sivilisaatiohistoria esittelee siis historian moraalihistoriana, 

ei luonnonhistoriana. Johdonmukaisesti tästä seuraa myös, että koska historian 

prosessi näin ollen kytkeytyy metafyysiseen vapauskonseptioon, ei sitä voine 

selittää kausalistis-determinististi vaan teleologisesti (ks. Mäki 2000, 80). 

Rousseau kirjoittaa siis ihmiskunnan moraaligenealogiaa, aivan kuten Platon oli 

Valtiossaan tehnyt (ks. Hendel 1934, I, 44). Mikäli nämä alustavat erittelyt 

                                                        
30 Luonnontila-käsitteen on tiettävästi ottanut käyttöön Thomas Hobbes (ks. Gourevitch 1986, 335). 
31Tälle erottelulle perustuu myös se, miksi Émilessä historian opetus kielletään fyysisen kasvatuksen 
yhteydessä, mutta on erittäin oleellista moraalikasvatuksen yhteydessä. Jos lapsi ei nimittäin kykene 
näkemään ihmisten toiminnassa kuin ulkoisia, fyysisiä liikkeitä ymmärtämättä niiden moraalisia syitä, 
on historian opettaminen hyödytöntä (ks. II, E, 110–112). Muun muassa seuraava Émilen lause on 
historian teeman ymmärtämisen kannalta merkittävä: "Sensible men ought to regard history as a tissue 
of fables whose moral is very appropriate to the human heart" (E, II, 156). Kuten Toisen diskurssin 
fundamentaaliantropologia osoittaa, primitiivinen luonto ei paljasta meille muuta kuin ihmisyyden 
mahdollisuuden. Historia sen sijaan voi antaa paljonkin opetusta ”ihmissydämen taipumuksista”.  
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hyväksytään, on Toisen diskurssin sivilisaatiohistoria lyhyesti sanoen 

hypoteettinen kertomus siitä, kuinka ihmiskunta oman onnensa nojaan jätettynä 

menettää vähitellen luonnollisen viattomuutensa saamatta lopulta mitään tilalle, 

aivan kuten lapsi, joka menettää lapsuutensa viattomuuden tulematta koskaan 

aikuiseksi tai järjen ikään.  

Tämä kertomus on Ensimmäisen diskurssin tavoin kuin suora antiteesi 

progressivistiselle historiakäsitykselle; kuvaus siitä, kuinka ihmislaji ei kulje 

kohti täydellistymistään vaan vajoaa tavallaan alkuperäistäkin luonnontilaa 

alemmaksi, koska siinä missä alkuperäisessä luonnontilassa ihmisellä oli vielä 

ihmisyyden mahdollisuudet, on nämä lopullisesti hukattu kertomuksen lopussa ja 

siten kaikki toivo pois heitetty. Alkuperäisen luonnontilan ja historian 

päätepisteenä ilmaantuvan Hobbesin luonnontilaa vastaavan "uuden luonnontilan" 

ainoa ero on siinä, että alkuperäisessä luonnontilassa puuttuva ihmisyys on 

luonnon asettamaa, kun uuden luonnontilan alaisuudessa toteutumatta jäävä 

ihmisyys on ihmisen itsensä asettamaa. Molemmissa tiloissa ihminen on yhtä 

lailla todellista vapautta vailla ja siksi "ei mitään". Jos Rousseau siis sallii villille 

jonkinlaista viattomuuden jalouden mahdollisuutta, ei tähän ole sivilisoituneen 

ihmisen kuvauksessa enää edes mahdollisuuden häivähdystä.32 

Tällä kertaa kirjoitus ei, aivan kuten Rousseau osasi ennakoida, menestynyt 

kilpailussa. Itse asiassa kilpailun jury ei edes lukenut sitä kokonaan muun muassa 

pituuden ja sen edustaman ”pahan tradition” takia.33 Rousseaun mielestä kirjoitus 

osoittautui yleisemminkin aivan liian haasteelliseksi aikalaisille: 

These meditations resulted in the Discourse on Inequality, a work more to 

Diderot’s taste than any of my other writings, and for which his advice was 

more useful to me, but which in all of Europe found only a very few readers 

who understood it, and of these none wished to talk about it. It had been 

written to compete for the prize, thus I sent it, but I was certain in advance 

                                                        
32Rousseau ei tiettävästi itse käytä koskaan noble savage -ilmausta (ks. Dent 2005, 41). Émilessä 
kasvatettavaa kuvataan aika ajoin sanalla "villi" mutta ilman yhteyttä primitivismiin. Se viittaa 
pikemminkin vieraantuneen ihmisen vastakohtaan. Kasvatettava on suhteessa porvarilliseen, 
vieraantuneeseen yhteiskuntaan Rousseaun sanoin ”rakastettava muukalainen”, jonka muukalaisuus 
on sitä, ettei hän elä absoluuttisesti toisten ihmisten mielipiteissä vaan ajattelee autonomisesti ja 
tunnustaa luonnolliset tunteensa.  
33  Tässä lienee kysymys Akatemian intressistä vaalia progressivistista historiakäsitystä. Rousseau 
ihmetteli, kuinka Akatemia uskalsi ylipäätään asettaa näin tärkeän kysymyksen. Rousseaulle nimittäin 
totuudenrakkaudesta kumpuava vastaus kysymykseen asettuu väistämättä ristiriitaan Akatemian 
edustamien intressien kanssa. Ensimmäisen diskurssin tiedekritiikin hengessä: kuinka usein tiede 
käytännössä tarkoittaakaan haluttomuutta kuulla vastauksia, jotka asettuvat ristiriitaan sen odotusten 
kanssa tai falsifioivat näitä?  
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that it would not get it, knowing well that the prizes of Academies are not 

established for pieces of that stuff. (C, 326.)34  

Toinen diskurssi ei nostattanut vastaavaa myrskyä kuin ensimmäinen, mutta 

aikalaisvastaanoton yhteinen nimittäjä oli kuten ensimmäisenkin kohdalla 

primitivismi. Ehkä tämä oli Rousseaun aikalaisille luonteva valinta, olihan 

tuolloin jo jonkin verran ilmassa epäilystä edistyksen todellisuutta kohtaan, ja 

lisääntynyt antropologinen tieto ruokki osaltaan eurosentrisen valistuksen 

primitivististä kritiikkiä. Kuuluisin ja vaikutusvaltaisin aikalaistuomio kuultiin 

Voltairen suusta: ”No one has employed so much intelligence to turn us men into 

beasts. One starts wanting to walk on all fours after reading your book. However, 

in more than sixty years I have lost the habit.” (Cranston 1982, 306.)35 

Voltairen tuomio on hätiköivä ja pahanilkinenkin. Kuten aina, 

turhamaisuuden langettamat tuomiot eivät tunnista kohtuuden rajoja. Rousseau oli 

nimittäin ottanut todennäköisesti paljonkin opikseen Ensimmäisen diskurssin 

kritiikeistä eikä tämän takia piilottele kirjoituksessa primitivismikritiikkiä 

lainkaan. Tästä huolimatta Ensimmäisen diskurssin motto osoittautuu jälleen 

todeksi, eikä aikalaistuomio ole suinkaan jäänyt vain historialliseksi 

kuriositeetiksi, vaan primitivistinen tulkinta on elänyt Lovejoyn (1923) 

mainitsemana "itsepintaisena historiallisena erehdyksenä" tai Dentin mukaan 

(1988) vastaavasti ”lähes universaalina väärinkäsityksenä”.36 

                                                        
34 En tiedä keitä Rousseau tässä tarkoittaa. Oleellista on se, että aikalaiskeskustelussa he eivät olleet 
äänessä. Diderot'n merkityksestä Toiseen diskurssiin (ks. Lovejoy 1923) ja suhteesta Rousseauhun 
yleisemmin (ks. esim. Cassirer 1989; Hendel 1934). Diderot oli ensyklopedisteista Rousseaun läheisin 
ystävä tai täsmällisemmin Rousseaun ”merkityksellinen toinen" (ks. Mäki 2000, 93). 
35  Voltairen ja Rousseaun suhdetta voinee kuvata aidon molemminpuolisen vastenmielisyyden 
sävyttämäksi. Voltairesta tuli Rousseaun vihollinen Ensimmäisen diskurssin julkaisemisen jälkeen (ks. 
Cranston 1982, 236), ja suhde pysyi tällaisena heidän elinikänsä ajan. Diskurssissa Rousseau nosti 
Voltairen yhdeksi aikalaisesimerkiksi turhamaisesta filosofista:”Tell us, famed Arouet, how many 
manly and strong beauties you have sacrificed to our false delicacy, and how many great things the 
spirit of gallantry, so prolific in small things, has cost you?” (DSA, 18). Sitä Rousseau ei saanut 
koskaan anteeksi. Vaikka Rousseau kunniottikin Voltairen lahjakkuutta syvästi, hänen mielestään 
Voltairessa tiivistyi ranskalaisen valistuksen intellektuaalinen henki, joka ei kyennyt muuhun kuin 
johtamaan aikalaisia harhaan. (ks. Hendel 1934, II, 129). Diskurssi nostaa Voltairen esille myös 
modernin liberalistisen talousajattelun puolestapuhujana Ranskassa (ks. DSA, 16). Rousseaun vastaus 
Voltairen kritiikkiin on Diskurssin nootti yhdeksän. On epäselvää, kuinka huolellisesti Voltaire 
diskurssin edes luki (ks. Kelly & Masters 1995, 55). 
36  Tarkkaan ottaen Dent kritisoi sellaista Rousseaun lukutapaa, jossa amour-propre edustaa 
yksioikoisesti pahetta. Tämän mukaisesti sosiaalinen elämä ei, ainakaan missään konstruktiivisessa 
mielessä, olisi mahdollista. Vain villeys olisi tällöin mahdollisuus. Dentin mainitseman universaalin 
väärinymmärryksen uusintavat esimerkillisesti esimerkiksi Honneth (2007) ja Oelkers (2008). 
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Toisessa diskurssissa ei ole lainkaan kysymys primitivistisestä 

historiakäsityksestä, määritellään se sitten kronologiseksi, poliittiseksi tai 

kulttuuriseksi primitivismiksi (ks. Lovejoy & Boas 1980, 1–22; Lovejoy 1923, 

165–166) vaan pikemminkin juuri päinvastaisesta, Lovejoyn sanoja lainaten "pois 

primitivismistä" -asenteesta ja siksi mieluummin "kohti sivistystä" -asenteesta. 

Juuri tässä mielessä, osoittaessaan yhteiskunnallisen hylkäävän projektin 

mielettömyyden Diskurssi avaa eksplisiittisesti jo näkymän kohti Émileä ja 

Yhteiskuntasopimusta. 

2.3.1 Toisen diskurssin antropologisesta metodista 

Toisen diskurssin kysymyksenasettelu muotoillaan kirjoituksen esipuheessa. Jotta 

voidaan tietää ihmisten välisen eriarvoisuuden alkuperä, on tunnettava ihminen. 

Juuri tämä kysymys osoittaa, huolimatta tieteellisen tiedon kasvun 

kiistämättömästä tosiasiasta, tieteellisen tiedon hyödyllisyyden rajat, sillä kaikki 

tulee alistaa klassisen maksiimin "tunne itsesi" ja luonnonoikeuden perinteen 

hengessä tärkeimmälle, eli tiedolle ihmisestä, josta käsin kaiken muun tiedon arvo 

lopulta tulee arvioida. Tämän takia Akatemian esittämä kysymys on tärkein, joka 

voidaan ylipäätään asettaa. 

Samalla kuitenkin juuri tässä suhteessa on tapahtunut edistystä vähiten tai ei 

ollenkaan (DI, 129). Pikemmin ihminen on pyrkimyksessään valloittaa 

universumin viimeinenkin kolkka ja löytää universumin viimeinen tähti unohtanut 

tärkeimmän, eli itsensä ja velvollisuutensa kanssaihmisiään kohtaan. Ihminen on 

enemmän kuin löytänyt tietoa itsestään tai itseään, niin sanotusti hukannut itsensä 

maailmankaikkeuden äärettömyyteen. Diskurssin jokaisen lauseen taustalla 

häilyvätkin tavallaan seuraavat Georges Leclerc de Buffonin (1707–1788) Of 

Nature of Man -teoksen37 (1749) sanat, jotka Rousseau liitti Diskurssin toiseksi 

alaviitteeksi: 

                                                        
37Tämä teos oli Rousseaulle erittäin tärkeä lähde Diskurssin kannalta. Vaikka se on Rousseaun sanoin 
syntynyt siitä "ylevästä järjestä, jota yksin filosofit osaavat etsiä" (DI, 200), ei Rousseau suinkaan ole 
kritiikitön Buffonia kohtaan. Hän ei tietenkään jakanut esimerkiksi Buffonin rasistisia mielipiteitä. 
Hulliung (2010, 244–245) kirjoittaa: "Admittedly, Buffon wrote that Europeans were the masterpiece 
of existence, and black skin a degeneration from white; it is also true that Jefferson used Buffon to 
justify his racial prejudice. And yet, even in this instance, the counter-attack came from a leading 
figure of the eighteenth century, Rousseau, whose rewrite of natural history denied all of Buffon's 
claims." 
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However much it may be in our interest to know ourselves, I wonder whether 

we do not know better everything that is not ourselves. Provided by Nature 

with organs destined exclusively for our preservation, we use them only to 

receive foreign impressions, we seek only to spread outward, and to exist 

outside ourselves; too busy multiplying the functions of our senses and 

extending the external scope of our being, we rarely use that internal sense 

which reduces us to our true dimensions, and sets off from us everything that 

does not belong to it. Yet this is the sense we must use if we wish to know 

ourselves; it is the only one by which we can judge ourselves; but how is this 

sense to be made active and given its full scope? How is our Soul, within 

which it resides, to be freed of all of our Mind’s illusions? We have lost the 

habit of using it, it has remained without exercise amidst the riot of our 

bodily sensations, it has been dried up in the fire of our passions; the heart, 

the Mind, the senses, everything has worked against it. (DI, 200–201.) 

Jos Rousseau esitteleekin ensimmäisen vaikutusvaltaisen modernin 

vieraantumisteorian, ei hän siis ole suinkaan ensimmäinen, joka vieraantumisen 

ongelman muotoili; ainakin Buffon ehti edelle (ks. Hulliung 1997, 65). Kuten 

Buffon kirjoittaa, itsesäilytys vaatii ihmistä jatkuvasti affirmoimaan 

eksistenssiään, ja ollakseen enemmän ja varmemmin olemassa on ihmisen 

alistettava valtansa piiriin lopulta kaikki mikä hänen näköpiirissään on. Minän 

rajat ja maailmankaikkeuden rajat ovat yksi ja sama asia, jolloin ihmisestä tulee 

tämän luonnollisen taipumuksen johdosta maailmankaikkeuden keskus. Saman 

ajatuksen oli tietenkin ennen Buffonia esitellyt jo Hobbes, jolle juuri tässä 

taipumuksessa luonnonoikeuden legitimoima vapaus ilmeni (ks. Hobbes 1983, 

145–146) 38 . Diskurssin sivilisaatiohistoria kuvaa luonnollisesti juuri tämän 

kehityksen, jonka päätepisteessä vieraantumisen tragedia lausutaan julki kaikessa 

julmuudessaan.39  

Paitsi että Buffon avaa tietä Rousseaun vieraantumisteorialle, vaikuttaisi tällä 

olevan – eikä ollenkaan yllättävästi – suora yhteys modernin sivistysperinteen 

syntyyn. Vieraantumisen maailman todellisuus ja kritiikki voidaan nimittäin 

ongelmitta ymmärtää perustaksi, josta moderni sivistyskäsite ammentaa 

                                                        
38Hobbesin merkityksestä modernille filosofialle ks. Henrich 1974. 
39  Kuten tulen myöhemmin esittämään, kertomuksen voi tulkita juuri Buffonin sanojen hengessä 
sielunintressin eli omantunnon äänen tukahtumisena villiintyneiden passioiden edessä. 
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motivaatiotaan. Fragmentissaan Theory of Bildung (Theorie der Bildung des 

Menschen) Humboldt lähestulkoon kirjaimellisesti toistaa Buffonin sanat40: 

Although all these demands are limited to man’s inner being, his nature 
drives him to reach beyond himself to the external objects, and here it is 
crucial that he should not lose himself in this alienation, but rather reflect 
back into his inner being the clarifying light and the comforting warmth of 
everything that he undertakes outside himself (Humboldt 2000, 59). 

Jottemme siis hukkaisi itseämme ja kadottaisi siten näköpiiristämme 

velvollisuuksiamme niin itseämme kuin kanssaihmisiämme kohtaan, tulee tuntea 

ihminen tai ihmisen luonto. Niin Buffonin, Rousseaun kuin Humboldtinkin 

korostamasta “itseensä palaamisesta” tulee näin ollen sivistysprosessin 

välttämätön momentti. Itse asiassa vasta näin on mahdollista kytkeä toisiinsa 

sivistysprosessin tiedollinen ja moraalinen aspekti (ks. Cassirer 1968, 6), jonka 

“uuden empiristisen tieteen yksisilmäinen löytämisen palvonta”, toisin sanoen 

keskittyminen kaikkeen siihen, mitä tieteellinen metodi voi löytää, kysymättä 

saavutetun tiedon praktista merkitystä, oli laiminlyönyt. Toki voidaan lisäksi 

kysyä, miten empiristisesti ajatteleva – jolle minä sieluna tai tietoisuutena on vain 

minälle ulkoisista aistimuksista johdettu mekanismi – edes vastaa kysymykseen? 

Kuinka olisi edes mahdollista puhua vieraantumisesta, jos rajaa minän ja 

maailman välille ei onnistuta vetämään?41 Mahdollisesti tämän takia Rousseaulle 

                                                        
40Rousseaun Ensimmäisen diskurssin ja Humboldtin motiivien yhteydestä (ks. Lüth 2000, 66–70). On 
tietenkin itsestään selvää, että vieraantuminen on aina myös heteronomiaa. Vieraantunut ihminen ei 
ajattele itse vaan yhteiskunta hänessä ajattelee. Siljander (2002, 34) viittaa tähän, sivistykselle 
vastakkaiseen alaikäisyyden asenteeeseen Heideggerin käsitteelle "das Man", jokamies. Sivistyksen 
idea sisältää täten tavallaan aina juuri sen sokraattisen motiivin jonka nimeen Rousseau epäilemättä 
vannoi, eli että ihmisen osaan kuuluu erottamattomana se, että pystyy antamaan toimilleen 
rationaaliset perustelut. Sivistysasenne ilmaistaan Émilen johdannossa seuraavasti: "It is on the basis 
not of others' ideas that I write but on that of my own. I do not see as do other man. I have long been 
reproached for that. But is it up to me to provide myself with other eyes or to affect other ideas? No. It 
is up to me not to go overboard, not to believe that I alone am wiser than everybody. It is up to me not 
to change sentiments but to distrust mine. That is all I can do; and that is what I do. If I sometimes 
adopt an assertive tone, it is not for the sake of making an impression on the reader but for the sake of 
speaking to him as I think. Why should I propose as doubtful what, so far as I am concerned, I do not 
doubt at all? I say exactly what goes on in my mind." (E, 34.) Sivistyksen idealle konstitutiivista – 
dogmatismin ja vapaa-ajattelun ansat karttavaa – kriittistä asennetta ei paljon näitä sanoja kauniimmin 
voi ilmaista. 
41Ajatus on hyvin tärkeä Émilen pedagogisen ohjelman kannalta, nimittäin voidaan ongelmitta sanoa, 
että koko Émilen fiktiivis-pedagoginen eksperimentti korostaa itsestä vieraannuttamisen ja itseen 
palaamisen momenttien välttämättömyyttä. Kuten Bloom (1979, 487) kirjoittaa: "Finally the entire 
education is a model of this union: the production of a man who can move by sound reasoning from 
his experience and needs to their place in the whole, and who, knowing the whole, finds his place 



 54

kaiken tiedon perustan ja hyödyn valava kysymys ihmisen luonnosta ei ole 

tieteellinen, vaan spekulatiivis-filosofinen: 

Whoever might undertake to ascertain exactly the precautions required to 

make solid observations on this subject would need even more Philosophy 

that might be thought; and a good solution of the following Problem does not 

seem to me unworthy to the Aristotles and the Plinys of our century: What 

experiments would be needed in order to come to know natural man; and 

what means can these experiments be performed within society? (DI, 130). 

Vaikka Rousseau tässä näyttäisi ainakin pinnallisesti katsoen jättävän 

hypoteettisen mahdollisuuden auki sille, että vuosisadan Aristoteleen ja 

Pliniuksen – joilla Rousseau tarkoittaa Diderot'ta ja Buffonia – onnistuisi nämä 

kokeilut tehdä, suhtautuu hän hyvin skeptisesti aikansa tieteellisen metodin 

mahdollisuuksiin ratkaista ihmisen luonnon arvoitusta (ks. Hendel 1934, I, 48). 

Nimittäin, kuten jo mainittu, jotta luonnonoikeuden periaatteet kyettäisiin 

johtamaan ihmisen luonnosta, tulee luonto tuntea, mutta tämä luonto on 

empiristis-tieteellisen metodin tai kokeellisen filosofian tavoittamattomissa. 

Emme näe edessämme luonnollista ihmistä, vaan ihmisen sellaisena miksi hän on 

itsensä muokannut tai luonnon sellaisena kuin miksi sen tulkitsemme. Rousseau 

alustaa tässä jo seitsemän vuotta myöhemmin Émilessä lopullisesti tapahtuvaa 

irtiottoa ranskalaisen valistuksen empiristis-positivistisesta paradigmasta. 

Rousseau on aivan liian platonilainen pystyäkseen yksisilmäisesti 

hyväksymään tätä uutta, modernia paradigmaa, jossa spekulatiivinen filosofia 

koetaan tarpeettomaksi. Tässäkin Rousseau ottaa etäisyyttä aikalaisiinsa, 

esimerkiksi Voltaireen ja d'Alembertiin, joista ensimmäinen kutsui Baconia 

eksperimentalistisen filosofian isäksi ja jälkimmäinen uuden filosofisen 

aamunkoiton tuojaksi pimeän keskiajan jälkeen (ks. Golinski 1995, 52–53).42 

                                                                                                                                    
within it, like the insect in his web.” On tosin huomautettava, että Bloomin näkemys kattaa paremmin 
fyysisen kasvatuksen kuin moraalikasvatuksen todellisuutta. Jälkimmäisen yhteydessä Rousseau ei 
puhu nimittäin enää kokemuslähtöisestä oppimisesta vaan siitä, että ihmisen tulee oppia ensin muiden 
kokemuksesta. Kuten myöhemmin nähdään, savoijilaisen apulaispapin asettama "ensimmäinen 
periaate" rajata tiedonmuodostus sen piiriin, mikä häntä välittömästi kiinnostaa ja mikä on elämän 
kannalta välttämätöntä tietää, on ymmärrettävissä tietenkin suhteessa vieraantumisen ongelmaan. 
Viimeistään Savoijilaisen apulaispapin uskontunnustuksessa empiristisen ajattelun ongelma suhteessa 
vieraantumisen kysymykseen tehdään selväksi.  
42Täytyy muistaa, että Rousseaun filosofia- ja filosofikritiikki on aina aikalaiskritiikkiä. Kritiikin 
kohteina ovat tällöin moderni materialistinen filosofia ja skeptismi. Toisaalta Rousseau ihaili paitsi 
antiikin filosofiaa myös moderneja luonnontieteitä ja ilmaisi useinkin tunnustuksensa esimerkiksi 
Baconin ja Newtonin neroudelle. Mainittakoon lisäksi jo, että Rousseaun käsitys historian prosessista 



 55

Täysin Ensimmäisen diskurssin hengessä mutta sitä kehittyneemmin 

Rousseau kyseenalaistaa modernin tieteen "uutta aamunkoittoa" kuuluttavan 

lupauksen. Pikemminkin rajoituksiaan tunnistamaton tiede – ja nämä rajat tulevat 

vastaan juuri inhimilliselle elämälle elintärkeää orientaatiotietoa 

peräänkuulutettaessa – syöksee valistuksen vain "uuteen pimeyteen". Tieteellisen 

metodin ja kehitysuskon positiivinen suhde tulee näin eksplisiittisesti kielletyksi, 

ja lopulta tämä suhde määritellään negatiiviseksi. Tieteellisen tiedon kasvu 

erkaannuttaa meidät samassa suhteessa yhä kauemmaksi tärkeimmästä, eli 

tiedosta itsestämme. Buffonin hengessä Rousseau kirjoittaa: 

What is more cruel still is that, since every progress of the human Species 

removes it ever farther from its primitive state, the more new knowledge we 

accumulate the more we deprive ourselves of the means of acquiring the most 

important knowledge of all, and that, in a sense, it is by dint of studying man 

that we have made it impossible for us to know him (DI, 129). 

Empiristinen antropologia mahdollistaa luonnon määrittelemisen täysin 

mielivaltaisesti tai satunnaisten konventioiden varassa (DI, 132). Jos sekoitamme 

edessämme näyttäytyvän ihmisen luonnon alkuperäiseen, primitiiviseen luontoon, 

emme tee muuta kuin projisoimme yhteiskunnallisen ihmisen piirteitä ihmisen 

luontoon. Nykyterminologialla muotoiltuna metodi on omiaan rakentamaan 

ideologioita. Kun tähän perustuen luonnonoikeuden hengessä pyritään 

rakentamaan legitiimiä, ihmisen luontoa kunnioittavaa yhteiskuntaa, voidaan 

tietenkin Rousseaun tavoin hyvin kysyä, minkälainen on se yhteiskunta, joka 

valetaan mielivaltaisille, luonnoksi luulluille periaatteille? Kun nämä periaatteet 

luonnollistetaan, lopulta ilmeisesti myös niiden kultivoiminen luonnonoikeuden 

hengessä saa legitimaationsa, kuten Èmilen aikalaiskasvatuksen kritiikki 

myöhemmin ilmaisee.43  

Tästä virheestä Rousseau syytti aikaisempaa luonnonoikeuden perinnettä. 

Kuten Rousseau heti Toisen diskurssin esipuheen alussa osoittaa, on ihminen itse 

omalla toiminnallaan muokannut peruuttamattomasti paitsi ympäristöään, myös 

omaa konstituutiotaan, ja tämän takia on mahdotonta erottaa alkuperäistä luontoa 

                                                                                                                                    
vaikuttaisi olevan hyvin mielenkiintoisella tavalla ristiriidassa positivistisen historiankäsityksen 
kanssa. Rousseaulle historia ei ole vapautumista metafysiikan painolastista, vaan metafysiikan tarve 
ilmaantuu vasta historian prosessin myötä, yhteydessä moraalisen epäjärjestyksen todellisuuteen. 
Tähän palataan myöhemmin. 
43  Jos esimerkiksi perisyntidoktriini hyväksytään, on se omiaan legitimoimaan väkivallan käytön 
kasvatuksessa.  
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siitä, miksi se on historiansa saatossa muuttunut. Kuten ei villi osaa esimerkiksi 

kaivata tai kavahtaa moraalisen tunnustamistarpeensa (amour propre) 

vaatimuksia, ei yhteiskunnallinen ihminen pysty elämään ilman niitä.44 Toisin 

sanoen se, mikä villille on luonnollista, ei ole sitä välttämättä yhteiskunnalliselle 

ihmiselle, ja päinvastoin (ks. myös SOW, 164–165). Tämä oli Rousseaun mukaan 

Hobbesin nimenomainen virhe, kun tämä sisällytti itsesäilytyksen periaatteen 

(amour de soi) piiriin sellaisia passioita (amour propre), jotka voivat syntyä vain 

intersubjektiivisesti. 45  Kun tämä logiikka onnistuu Hobbesin tavoin 

luonnollistamaan egosentrismin, ilmeisesti legitiimi yhteiskunta ja sen 

pedagogiset instituutiot saavat tästä myös poliittis-pedagogisen maksiimin. Näin 

tuotetaan ja kultivoidaan juuri sellaista moraalisen epäjärjestyksen tilaa, jota 

vastaan esimerkiksi Émile myöhemmin taistelee:  

Finally, all of them, continually speaking of need, greed, oppression, desires, 

and pride transferred to the state of Nature ideas they had taken from society; 

they spoke of Savage Man and depicted Civil man (DI, 139).46 

                                                        
44 Rousseau käyttää amour-propre-passiota kahdessa merkityksessä. Se ilmaisee ensinnäkin 
sivistysprosessin kannalta välttämätöntä ja tervettä persoonallisuutta rakentavaa tarvetta astua sisään 
moraaliseen maailmaan ja tulla tunnustetuksi moraalisubjektina. Toisaalta useinkin tai 
tendenssinomaisesti käy niin, että tämä luonnollinen ja välttämätön tarve perversoituu 
kyltymättömäksi tunnustuksenjanoksi (inflamed amour-propre), asenteeksi, jota Rousseau kutsuu 
tyypillisimmin turhamaisuudeksi. Jälkimmäinen tarve kuvaa ihmistä, jonka tekee onnettomaksi se, 
ettei häntä tunnusteta maailmankaikkeuden keskukseksi. Hänen elämänsä suunta ei ole riippuvainen 
niistä mahdollisuuksista tai rajoista jotka luonto on hänelle asettanut, vaan yksinomaan toisten 
mielipiteestä. Yhteys porvarilliseen, vieraantuneeseen subjektiin on ilmeinen. Dentin (1988; 1992) 
Rousseau-tulkinta ansaitsisi tässä suhteessa enemmänkin huomiota kuin se on tähän asti saanut. Myös 
Neuhouser (2008; 2010) rakentaa Rousseau-tulkintaansa tämä erottelu mielessään.  
45  "[H]obbes’s error is therefore not to have established the state of war among men who are 
independent and have become sociable but to have assumed this state to be natural to the species, and 
to have given it as the cause of the vices which is the effect” (GM, 159). Hobbesin antropologia ei 
kykene Rousseaun mielestä selittämään historiaa. Jos nimittäin Hobbes olisi ollut oikeassa, ihmislaji 
olisi tuhonnut itsensä muutamassa sukupolvessa. Rousseaun mielestä on mahdotonta ajatella 
ihmislajin olevan luotu vain tuhoamaan itsensä (ks. SOW, 164–166). Sotatila ei täten voi nousta 
luonnosta, vaan sen sijaan “[l]et us briefly contrast these ideas with the horrible system of Hobbes; 
and we will find that, althogether contrary to his absurd doctrine, the state of war, far from being 
natural to man, is born of peace, or at least of the precautions men have taken to secure a lasting 
peace” (SOW, 163). On tietenkin helppo nähdä, kuinka näiden antropologisten erottelujen perusteella 
Rousseaun mukaan puolustussota on legitimoitavissa kun taas hyökkäyssota ei koskaan. Kyse on aina 
vapauden puolustamisesta, ei sen riistämisestä. 
46 Tätä sitaattia edeltää lyhyt aikaisemman luonnonlain perinteen kritiikki. Ilmaus ”All of them” 
tarkoittaa tässä ainakin Burlamaquita, joka puhuu luonnollisesta moraalivaistosta. Mahdollisesti 
Rousseau on ajatellut tässä samassa merkityksessä myös Hutchesonia, Lockea jonka mukaan 
luonnonoikeus tarkoittaa oikeutta pitää se, mikä hänelle kuuluu, Hobbesia ja Spinozaa joille 
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Näin ollen Aristoteleen, Grotiuksen ja Hobbesin empiristisen antropologian a 

posteriori -metodi on tuomittu epäonnistumaan. Tämä on Rousseaun mielestä 

kieltämättä oiva metodi määritellä luonnolliseksi se, mitä inhimilliset intohimot 

sattuvat milloinkin toivomaan, esimerkiksi legitimoida Aristoteleen ja Grotiuksen 

tavoin orjuus luonnon käsitteeen avulla tai perustella pragmatistisesti oikeutta 

käytännöllä, mutta rationaalista pedagogiikan, moraalin tai politiikan perustaa 

tämä metodi ei tarjoa (ks. myös SC, I, 2, 42–43).47 

Jotta luonnonoikeuden periaatteet eivät vesity vain vallitsevan affirmoimiseen, 

täytyy siis unohtaa kaikki ne opetukset, joita tiede kykenee ihmisen luonnosta 

antamaan (DI, 132). Vain näin voidaan välttää aikaisemman luonnonoikeuden 

perinteen epäonnistumiset, joiden yhteiskunnalliset seuraukset ovat turhankin 

ilmeiset (ks. Inston 2008, 187–188):  

and instead of a being always acting on certain and unvarying Principles, 

instead of the Celestial and majestic simplicity with which it had been 

endowed by its Author, all one still finds is the disfiguring contrast of passion 

that believes it reasons and the understanding that hallucinates (DI, 129).48 

Mainitut varaukset eivät tietenkään johda Rousseauta hylkäämään luonnonlain 

perinnettä (vrt. Ogden 1938). Jottei kuitenkaan projisoitaisi yhteiskunnallisia 

lakeja luontoon, on kyettävä tekemään ero ihmisten asettamalle ja luonnon 

asettamalle laille. Rousseau määrittelee luonnonlain seuraavasti: 

                                                                                                                                    
luonnonoikeus tarkoitti vahvemman auktoriteettiä heikompaan (ks. Gourevitch, 335). Kaikki nämä 
ovat Rousseaun mukaan konventioihin perustuvia ja ovat siten moraalin, ei luonnon piirissä.  
47 Ongelmaa voi havainnollistaa ajankohtaisella koulutussuunnittelun teoretisointia koskevalla 
esimerkillä. Kun 1960-luvulla kehitetty koulutussuunnitelun antisipaatiomalli (työvoimatarpeen 
ennustamisen malli) kriisiytyi 1970-luvulla, ainoa vaihtoehto, joka tämän tilalle kehitettiin, oli a 
posteriori -malli (kustannus-hyöty- ja kustannus-tehokkuus-mallit). On kuitenkin täysin selvää, että 
malli ei voi tarjota minkäänlaista orientaatioperustaa koulutuspolitiikalle. Se pystyy nimittäin 
parhaimmillaan tarjoamaan tietoa vain annetun koulutuspolitiikan hyödyistä ja tehokkuudesta (ks. 
Bertram 2004). Uskoakseni voidaan liioittelematta ja täysin Rousseaun hengessä esittää aina vaade 
tämän ”annetun” kritiikille. Tämän voinee määritellä sivistysfilosofian tehtäväksi. Tästä syystä 
Rousseau korostaa julkisen kasvatuksen yhteydessä sitä, että pedagogisten instituutioiden 
opetussuunnitelmien täytyy perustua lakiin, toisin sanoen kukaan ihminen tai yksittäinen 
intressiryhmä ei yksin voi näitä sanella, vaan niiden tulee nousta julkisen järjenkäytön asettamista 
säännöistä, jolloin siis periaatteessa jokainen kansalainen voi esittää mielipiteensä. Tämän ajatuksen 
Rousseau esittää julkisen kasvatuksen tarkastelujen yhteydessä.  
48Tämä on tietenkin hulluuden kuvaus. Tässä jo käy selväksi se, ettei järki ole Rousseaulle passioiden 
orja ja samoin se, että Rousseau nimeää järjen lisäksi ymmärryksen toiseksi inhimillisen tietoisuuden 
rationaaliseksi kyvyksi. Passioiden perusta on aistimellisuudessa, ja niiden modifioituminen, 
vaikkakin on epäilemättä riippuvaista järjen kehittymisestä, on lisäksi riippuvainen mielikuvituksesta 
(ks. E, IV, 219). Tämä on tietysti täysin ymmärrettävää. Kaikki järjen ideat ovat puhtaasti 
intellektuaalisia, mielikuvitus tekee niistä erityisiä.  
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But as long as we do not know natural man we shall in vain try to ascertain 

either the Law he has received or that which best suits his condition. All we 

can very clearly see about this Law is that not only, for it to be Law, the will 

of him whom it obligates must be able to submit to it knowingly, but also, for 

it to be natural, it must speak immediately with the voice of Nature. (DI, 132.) 

Tämä määrittely karttaa kaksi ongelmaa. Ensinnäkään luonnonlaki ei ole laki, 

jolla luonto käskee itseään, vaan luonnon ihmiselle asettama laki, jolle 

inhimillinen toimija alistuu tietoisesti. Määritelmä implikoi siis subjektin. 

Toiseksi luonnon on puhuttava luonnon, ei ihmisten äänellä, toisin sanoen 

emotionaalisella, ei propositionaalisella kielellä. Luonnonlaki ilmenee siis 

välittömänä tunteena, esikielellisenä ja esirefleksiivisenä subjektiivisena 

taipumuksena olla maailmassa. Tämä määritelmä ei vielä tee kvalitatiivista 

erottelua ihmisen ja eläimen välille. 

Tällä muotoilulla Rousseau välttää modernin luonnonlain perinteen 

kardinaaliongelman. Nimittäin jos luonnonlaki rajataan preskriptioksi, joka 

koskee vain autonomisesti moraalisia olentoja, on hankala kuvitella elämän 

rakentuvan tämän lain varaan. Toisin kuin esimerkiksi Locke ja lukuisat muut, 

Rousseau ei ajatellut järjen kuuluvan siihen varustukseen, jonka luonnolta 

saamme, vaan järki on inhimillisen tietoisuuden kyvyistä pikemminkin se joka 

hitaimmin kultivoituu (tai valitettavan usein jää kultivoitumatta), ja mikä tärkeintä, 

se voi kultivoitua vain yhteiskunnassa. Miten siis perustaa yhteiskuntaa sellaisen 

varaan, joka voi tulla mahdolliseksi vasta yhteiskunnassa? Jottei siis sijoiteta 

primitiiviseen ihmiseen piirteitä, jotka voivat luonnehtia vain yhteiskunnallista 

ihmistä ja jotta ihmisestä ei tarvitse tehdä – ennen kuin hän voi olla ihminen – 

syvällistä filosofia ja metafyysikkoa, voi luonnonoikeuden periaatteet johtaa 

kahdesta järkeä edeltävästä periaatteesta: 

Hence, disregarding all the scientific books that only teach us to see men as 

they have made them themselves, and meditating on the first and simplest 

operations of the human Soul, I believe I perceive in it two principles prior to 

reason, of which one interest us intensely in our well being and our self-

preservation, and the other inspires in us a natural repugnance at seeing any 

sentient Being, and especially any being like ourselves, perish or suffer. It is 

from the association and combination which our mind is capable of making 

between these two Principles, without it being necessary to introduce into it 

that of sociability, that all the rules of natural right seem to me to flow; rules 

which reason is subsequently forced to reestablish on different foundations 
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when, by its successive development, it has succeeded in smothering Nature. 

(DI, 132–133.) 

Tämä katkelma on erittäin huomionarvoinen. Rousseau paitsi kehottaa edellä 

esitettyjen perustelujen takia hylkäämään edeltävän luonnonlain perinteen myös 

määrittelee inhimillisen tietoisuuden tai sielun yksinkertaisimmat tai 

alkuperäisimmät mekaaniset (ks. DI, 148) operaatiot kahden järkeä edeltävän 

periaatteen avulla. Toinen näistä on itsesäilytyksen periaate (amour de soi) ja 

toinen lajin säilymisen turvaamiseksi itsesäilytyksen vaatimuksia hillitsevä 

myötätunnon (pitié) periaate. Näiden periaatteiden avulla on mahdollista selittää 

lajien säilyminen esimerkiksi ilman aristotelista luonnollisen sosiaalisuuden 

käsitettä. 

Sitaatin loppuosa on erityisessä merkityksessä huomionarvoinen. Se on 

kirjoituksen ensimmäinen kohta, jossa Rousseau paitsi jo tiivistää 

sivilisaatiohistorian traagisena vieraantumishistoriana, luonnonoikeuden 

periaatteiden vähittäisenä tukahtumisena, myös jo paljastaa 

yhteiskuntakritiikkinsä normatiivisen perustan. Se ankkuroidaan järjen 

käsitteeseen. Diskurssin sivilisaatiohistoriaa ennakoiden todetaan tämän johtavan 

tilanteeseen, jossa järki joutuu lopulta etsimään ratkaisua järjen itsensä 

aiheuttamaan kriisiin, vaihtoehtoa moraaliseen epäjärjestyksen todellisuudelle. 

Tässä Rousseau siis antaa ensimmäisen kerran sen lupauksen, jonka normatiiviset 

pääteokset seitsemän vuotta myöhemmin pyrkivät täyttämään.49 

Tämä ja useat muutkin Toisen diskurssin kohti pääteoksia suuntaavista 

kohdista jäävät usein Rousseaun lukijoilta huomaamatta, minkä vuoksi 

kirjoituksen luenta astuu helposti primitivismin ansaan. Täytyy huomata se 

"uuden perustan tarve" jonka edellinen sitaatti ilmaisee. Rousseau nimittäin sanoo 

edellä, että tunteena ilmenevästä luonnosta ei ole lääkkeeksi modernin ongelmaan; 

toisin sanoen siitä ei ole todelliseksi inhimillisen elämän suvereeniksi. Tästä 

johtuen hän kirjoittaa toisessa yhteydessä niin, että "tämä luonnon lempeä ääni" ei 

voi olla enää "erehtymätön oppaamme", ja siksi luonnonlaki nimetään järjen 

                                                        
49Yksi esimerkki Émilestä: "Naturally man worries about his preservation only insofar as the means to 
it are in his power. As soon as these means escape him, he becomes calm and dies without tormenting 
himself uselessly. The first law of resignation comes to us from nature [– –] When this law is 
destroyed, another one which comes from reason takes shape; but few know how to derive it, and this 
artificial resignation is never so full and complete as the primary one.” (E, II, 82.) Jos Toisen 
diskurssin sivilisaatiohistoria todistaa, kuinka järjettömyydestä on tullut ihmisen toinen luonto, on 
Émilen sivistyskertomus edellisen antiteesinä kuvaus siitä, kuinka järki voi tulla ihmisen toiseksi 
luonnoksi. Järjen vaatimuksiin mukautuminen on ainoa tottumus, jonka Rousseau täysi-ikäisyyteen 
liittää. Kaikki muut tottumukset ovat paheita. (ks. E, II, 160.) 
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laiksi (ks. GM, 154–155)50. Itse asiassa jo Toisen diskurssin sivilisaatiohistoria 

osoittaa ilman epäilyksiä, ettei myötätunnosta ole yhteiskunnallisen elämän 

perustaksi. Hyveen substanssia ei tunne voi niin sanotusti antaa – vaikkakin voi 

Rousseaun tapauksessa saada sitä rakastamaan – vaan sen tarjoaa järki, ja mikä 

ilmeisintä, usein järjen laki saattaa asettua myötätunnon impulssien kanssa 

konfliktiin, kuten käy myöhemmin ilmi.51. 

Huomionarvoista on siis se, että modernin kriisi määritellään tässä järjen 

kriisiksi, jolloin järki mahdollistaa myös sen periaatteellisen ratkaisun. Rousseaun 

systeemin kriittinen perusidea on tässä mielessä käsittääkseni hyvin kantilainen, 

tai kenties on parempi sanoa, että Kantin filosofian perusidea on hyvin 

rousseaulainen (ks. Henrich 2003, 55–57): kysymys on rationaliteetin 

rationaalisesta kritiikistä. Horkheimerin (2008) erottelun mukaisesti ilmaisten 

paitsi että instrumentaalinen rationaliteetti on tuottanut modernin ongelman, on se 

myös avannut järjen kritiikin mahdollisuuden – toisin sanoen lääke tulee löytää 

itse sairaudesta, ja tämä tarkoittaa lopulta yksinkertaisesti vain sitä, että 

itsesäilytyksen vaatimukset tulee lopulta alistaa moraalisen järjen vaatimuksille, 

tai Rousseaun termein pakottaa eläinekonomia palvelemaan moraalista järjestystä. 

                                                        
50Tämä Geneven käsikirjoituksen maininta liittyy niin sanotun toisen luonnontilan ja yhteiskuntatilan 
erotteluun, jolla Rousseau korostaa Toisen diskurssin tavoin sitä, ettei tästä "ihmiskunnan kulta-ajasta" 
ole legitiimin ja kestävän yhteiskunnan malliksi. Kenties tunnetuin tutkimus, jossa lähdetään siitä, että 
Rousseaun modernin yhteiskunnan kritiikki pyritään oikeuttamaan joko Spartan tai kulta-
aikautopioiden avulla löytyy Shklarilta (1966; 1985). Tätä ei voi Rousseaun kohdalla purematta niellä. 
Utopismi törmää nimittäin siihen ongelmaan, että tällöin ei kritiikille pystytä osoittamaan rationaalisia 
perusteita. Järkeen ankkuroituva kritiikki tarkoittaa sitä, että myös kritiikin kohteelle hahmottuva 
vaihtoehto täytyy olla periaatteessa mahdollinen. Utopian käsitettä käyttää myös Rawls (2007), mutta 
ero Shklariin on siinä, että hän puhuu realistisesta utopiasta, toisin sanoen sellaisesta ideaaliteoriasta, 
jonka voi ajatella olevan periaatteessa mahdollinen. Mutta Rawls ei noudakaan lähtökohtaansa 
Spartasta tai kulta-ajasta, vaan Yhteiskuntasopimuksesta. Tämä on tietenkin tärkeää myös Rousseaun 
pedagogisen ajattelun kannalta: Rousseau ei Émilessä johdattele meitä Spartan porteille (vrt. Riley 
2006) eikä liioin siihen idylliin, jota Juliessa Clarens edustaa. Rousseaun olojen kuvaus Juliessa onkin 
kenties lähempänä sivilisaatiohistorian toista luonnontilaa, kulta-aikaa, kuin modernia porvarillista 
yhteiskuntaa. Mielestäni on siis kyseenalaista luonnehtia Rousseauta utopistiksi (vrt. Collier 1999, 
360). Tämä on tietysti läheisesti yhteydessä Rousseaun irtiottoon primitivismistä. Juuri kulta-aika-, 
Spartan- ja Rooman-myytit tyypillisesti tarjosivat kaipuun kohteen aikakauden primitivisteille (ks. 
Wokler 1995b, 422–423). 
51Voidaan suhteuttaa tämä ajatus seuraavaan: "This is what greatly modifies the opinion I long had of 
my own virtue; for there is none at all in following our inclinations and in giving ourselves the 
pleasure of doing good when they lead us to do so. But virtue consists in overcoming them when duty 
commands in order to do what duty prescribes, and that is what I have been less able to do than any 
man in the world" (RSW, 77.) Velvollisuusetiikan periaatetta ei voi tämän selvemmin muotoilla. 
Vaikka kohta on Rousseaun viimeisestä kirjoituksesta, ei ole mitään syytä olettaa, ettei ajatus olisi 
Rousseaulle jo täysin selvä Toisen diskurssin aikaan. Samalla sitaatti on vastaus kaikille niille, jotka 
tuntevat houkutusta samastaa Rousseaun filosofia ja persoona.  
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Tämän eettisen imperatiivin asettaminen on epäilemättä se 

"vallankumouksellinen akti", jonka Rousseau yksin aikalaistensa keskellä teki (ks. 

Cassirer 1989, 65–66). 52  Luonnonoikeuden periaatteiden eli jakamattomien 

ihmisoikeuksien palauttaminen uudelleen voimaan on teema, joka näin luonnehtii 

Yhteiskuntasopimuksen ja Émilen poliittis-pedagogisia projekteja. Näin ollen 

Toisen diskurssin sivilisaatiohistorian tehtävä on osoittaa, että luonnon tie 

itsesäilytyksenä on niin sanotusti kuljettu loppuun, mutta vapauden mahdollisuus 

on juuri tästä syystä avoinna. (ks. Cassirer 1989, 54). 

Näiden Diskurssin esipuheen sanojen myötä käy siis jo selväksi, ettei 

kirjoituksella ole mitään tekemistä primitivistisen logiikan kanssa. Tämä nimittäin 

tarkoittaa sitä, että sivilisaatiohistoria voidaan ymmärtää rationalisaatioprosessina 

(ks. E, IV 258) tarkoittaen Woklerin (1995c) sanoin täsmällisesti "taloudellisen 

determinaation historiaa". Ei liene mahdotonta tai minkään Rousseaun sanoman 

kanssa ristiriitaista ajatella niin, että vasta moderni yhteiskunta luo pitkälti 

kehittyneen työnjaon kautta tilanteen, jossa itsesäilytyksen välttämättömyys ei 

yksin hallitse inhimillistä elämää ja jossa ihmisen toteutuminen muunakin kuin 

ekonomisena tarveoliona tulee siksi mahdolliseksi. Sivilisaatiokehitys siis 

huolimatta kaikesta siitä tapojen turmeluksesta, jonka jo Ensimmäinen diskurssi 

kuvasi, avaa edellä mainitun eettisen imperatiivin mahdollisuuden ja 

välttämättömän tarpeen ja siten vasta todellisen ihmisyyden mahdollisuuden. 

Kenties Ensimmäisen diskurssin kritiikkien aiheuttama turhautuminen mielessään 

Rousseau sijoitti siis jo Diskurssin esipuheeseen ensimmäisen viittauksen 

lääkkeeseen. Tämän teeman edelleen kehittelyn paikka ei kuitenkaan ole vielä 

tässä kirjoituksessa, ja Rousseau palaakin esipuheen jälkeen Akatemian 

kysymykseen53 ja täsmentämään Diskurssin kysymyksenasettelun ja metodinsa. 

Tulee siis tutkia eriarvoisuuden alkuperää. Rousseau erottaa kaksi 

eriarvoisuuden lajia: luonnollisen eli fyysisen ja moraalisen eli poliittisen 

eriarvoisuuden. Luonnollinen eriarvoisuus ilmenee eroina iässä, terveydessä, 

voimassa sekä sielun kyvyissä (ts. henkisissä kyvyissä) ja on luonnon asettamaa. 

Moraalinen tai poliittinen eriarvoisuus on ihmisen itsensä asettamaa ja perustuu 

                                                        
52 Kun Rousseau kirjoittaa, että Émile ja erityisesti Savoijilaisen apulaispapin uskontunnustus tulee 
aiheuttamaan jonakin päivänä vallankumouksen, tarkoittaa hän tätä. Vallankumousta ei Rousseaun 
kohdalla pidä ymmärtää kirjaimellisesti, vaan juuri yllä mainitussa merkityksessä. Robert Wokler 
kutsuukin vuoden 1789 jälkeisen jakobiiniterrorin legitimointia Rousseaun avulla "oudoksi saagaksi" 
poliittisen ajattelun historiassa: "[H]e in fact recoiled from any actual revolution he anticipated, and 
claimed that the liberty of the whole of humanity could not be justifify shedding the blood of a single 
man" (Wokler 1987, 67–68). 
53Palaan vielä seuraavassa luvussa esipuheen loppusanoihin. 
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siten aina konventioihin. Ei ole määritelmällisesti mielekästä kysyä luonnollisen 

eriarvoisuuden alkuperää, eikä ole mielekästä kysyä sen välttämätöntä yhteyttä 

moraaliseen eriarvoisuuteen, koska fyysisillä tai luonnollisilla argumenteilla on 

yhtä vähän painoarvoa moraalin piirissä kuin voimalla oikeuden legitimoijana tai 

ihonvärillä ihmisarvon määrittäjänä (ks. DI, 138.) Tämän takia Diskurssin tehtävä 

on vain demonstroida se käsittämätön kehityskulku, jossa ihmislaji alkuperäisestä 

viattomuuden tilasta erkaannuttuaan on päätynyt edellä mainittuun moraalisen 

epäjärjestyksen tilaan (DI, 138–139). Perisyntidoktriini voi äkkiseltään olla 

kätevä tapa ratkaista ongelma, mutta se vain vaihtaisi ongelman toiseen. Jos 

paheemme nimittäin johtuvat isiemme paheista ja heidän puolestaan heidän 

isiensä, niin missä on ketjun pää? ”Original sin explains everything except its 

own principle, and it is this principle that ought to be explained” (LCB, 30–31).  

Edellä sanotun valossa Rousseau ei tietenkään voi omaksua kritisoimaansa 

antropologista metodia, mutta toisaalta hän ei halunnut esittää vain spekulatiivis-

filosofista argumenttia (vrt. Hendel 1934, I, 49) vaan työskennellä tieteellisesti. 

Rousseau hyödynsi laajasti aikansa antropologista kirjallisuutta todentaakseen 

hypoteesiaan empiirisesti niin paljon kuin mahdollista. Tämän takia hän kritisoi 

esimerkiksi Aristotelesta dogmaattisesta antropologiasta, toisin sanoen sellaisten 

hypoteesien esittämisestä, joita ei voinut empiirisesti todentaa. Rousseau 

määrittelee antropologis-tieteellisen metodinsa seuraavasti: 

Let us therefore begin by setting aside all the facts, for they do not affect the 

question. The inquiries that may be pursued regarding this Subject ought not 

be taken for historical truths, but only for hypothetical and conditional 

reasonings; better suited to elucidate the Nature of things than to show their 

genuine origin, and comparable to those our Physicists daily make regarding 

the formation of the world. (DI, 139.) 

Kyse on Galileolaisen hypoteettisen metodin soveltamisesta ihmisen 

moraaligenealogian tutkimiseen (ks. Cassirer 1968, 61–62). Tämän takia 

sivilisaatiohistoria kuvataan juuri hypoteettisena historiana, jossa hypoteettisen, 

ehdollisen järkeilyn ja empiiristen esimerkkien avulla pyritään valaisemaan ja 

tekemään ymmärrettäväksi niitä tosiasiallisia modernin yhteiskunnan olosuhteita, 

jotka silmien edessä avautuvat (ks. Hendel 1934, I, 49). Tämä ilmaisee samalla 

metodin rajoituksen: se ei pysty eikä edes yritä tarjota normia tai orientaatiotietoa. 

Paitsi selittämään, metodi pystyy kuitenkin myös ennustamaan. 

Sivilisaatiohistorian päätepisteen despotismina täydellistyvän yhteiskuntatilan 

todellisuus osoittaa mitä kipeimmin modernin elämän kaipaaman 
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orientaatiotiedon tarpeen, jotta despotismille vaihtoehtoinen historian kiintopiste 

ja siitä seuraavat pedagogiset ja poliittiset implikaatiot voidaan esitellä. Vaikka 

Rousseau tekee Toisessa diskurssissa jo avauksia tähän suuntaan, tarpeeseen 

vastaavat varsinaisesti Émile ja Yhteiskuntasopimuksesta seitsemän vuotta 

myöhemmin. 

2.3.2 Filosofisesta antropologiasta 

Rousseau esittelee filosofisen antropologiansa Diskurssin ensimmäisessä osassa. 

Hänen päämääränsä, jota voi hyvin perustein luonnehtia 

fundamentaaliantropologiseksi, on riisua ihmisestä sekä kaikki keinotekoinen että 

kaikki yliluonnollinen ja viedä ihminen "kauemmaksi luonnontilaan" kuin kukaan 

ennen häntä. Riisumisen jälkeen paljastuu villi (savage), ihminen sellaisena kuin 

hän on "luonnon käsistä tullut", eikä jäljelle jää juuri muuta kuin eläin (DI, 141). 

Ei ole ainakaan missään oleellisessa fyysiset erot ylittävässä mielessä 

aktualisoitunutta eroa ihmisen ja orangin välillä. 

Samalla esitellään kronologis-primitiivinen luonnontila, joka on myös 

sivilisaatiohistorian myyttinen alkupiste. Rousseau viittaa myös mahdollisuuteen, 

että primitiivisen ihmisen tarkastelun voisi viedä vielä kauemmaksi, mutta 

vertailevan anatomian ollessa liian kehittymätöntä ei esimerkiksi voida todentaa, 

onko ihminen alun perin ollut kaksi- vai nelijalkainen.54 Rousseau lähtee siis 

liikkeelle sellaisesta evoluution vaiheesta, jossa ihminen muistuttaa fyysisesti jo 

nykyihmistä.  

Villi elää absoluuttisessa eksistenssissä vailla minkäänlaisia moraalisia siteitä 

lajitovereihinsa. Hän ei muista menneisyyttä eikä ennakoi tulevaisuutta. Hänen 

itsesäilytykseen tähtäävät tarpeensa (amour de soi) rajautuvat syömiseen, 

                                                        
54  Diskurssia on useinkin kritisoitu sen luonnontieteellisistä heikkouksista. Välittömän kritiikin 
Diskurssin biologisista heikkouksista esitti Charles-Georges Le Roy (1723–1789). Julkaisemattaoman 
vastauksensa Le Roylle Rousseau päättää:”Besides, regardless of what observation may establish 
about particular facts, the proof that all is well regulated is drawn from a general and incontrovertible 
fact, that all species survive: but I do understand that we, and especially I, can often err in the choise 
of application of the rules” (RLR, 238). Rousseau myöntää tässä teoriansa fallibilistisen luonteen, 
mutta se ei falsifioi itse luonnon järjestyksen tosiasiaa, jonka riittävä todistus on lajien olemassaolo 
(itsesäilytyksen periaate). Toisaalla (Kirje Voltairelle) Rousseau kritisoi Voltairea tästä näkökulmasta. 
Rousseaun mielestä Voltaire – joka oli aikakauden merkittäviä Newtonin popularisoijia – ei 
ymmärtänyt modernia luonnontiedettä: ”Even when Voltaire is being a better physicist, as in his 
denial of a universal fluid in space, he is unnecessarily dogmatic. He refuses to acknowledge that even 
the most persuasive scientific theories are subject to revision in the face of new discoveries [– –] It is 
Rousseau who maintains the undogmatic stance.” (Kelly & Masters 1995, 61.) Kenties voisi sanoa, 
että Roussean käsitys luonnotieteistä on lähempänä Popperia kuin Comtea. 
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juomiseen, nukkumiseen ja paritteluun, ja mikäli näiden tyydyttäminen ajaakin 

hänet satunnaisiin konflikteihin lajitovereidensa kanssa, ovat ne hetkellisiä ja 

loppuvat kenties yhteen nyrkiniskuun. Villin ainoa side lajitovereihin on puhtaan 

fyysinen, satunnainen ja hetkellinen lajinsäilytyksen tarpeen aikaansaama 

kohtaaminen, jossa tämän tarpeen voimakkuudesta johtuen voi toki kummuta 

väkivaltaa mutta se ei äidy, jonkinlaisen mekaanisen harkinnan tuottaman 

varovaisuuden ja luonnollisen myötätunnon hillinnästä johtuen, koskaan fyysisen 

tarpeen vaatimuksia voimakkaammaksi. Villi ei tappion hetkellä tunne niin 

sanotusti moraalista närkästystä (jonka perusta voi olla vain amour-propre) ja 

poistuukin paikalta kostoa hautomatta. Villi elää ja kuolee jälkiä jättämättä, 

tietämättä oikeastaan edes eläneensä (DI, 144), luomatta historiaa. Villin 

tietoisuudenkykyjen kehittymättömyyden takia ei tästä tilasta voi mitenkään tulla 

hobbesilaista luonnollista sotatilaa, koska sen vaatimia kestäviä ihmisten välisiä 

suhteita ei ole olemassa. 

Karistettuaan primitiivisestä ihmisestä kaiken ihmisyyden Rousseau vertaa 

ensimmäisen kerran villiä yhteiskunnalliseen sivilisoituneeseen ihmiseen. Kun 

yhteiskunnallisen ihmisen on hylättävä historian saatossa keksimänsä teknologia, 

päättyy kamppailu villin musertavaan voittoon. Yhteiskunnallinen ihminen on 

historiansa kuluessa menettänyt ne fyysiset kyvyt, jotka villi joutui itsesäilytyksen 

välttämättömyydestä hankkimaan. Mikä vertailun tarkoitus siis oikeastaan on? Ei 

suinkaan villeyden jaloudelle perustuvan ideaalin rakentaminen, vaikka näinkin 

on usein tulkittu, vaan mieluummin, Lovejoyta (1923) mukaillen, ilmaista 

lumouksen särkyminen. Kronologisesta primitivismistä motivaationsa ammentava 

asenne joutuu toteamaan tosiasian: sivilisaation hylkääminen tarkoittaisi lajin 

loppua.  

Hätäinen lukija saattaa todellakin harhautua lausumaan tuomionsa 

sivilisaatiolle fyysisiin kvaliteeetteihin nojautuvan vertailun edessä. 

Yhteiskunnallinen ihminen, joka kärsii sivilisaatiohistorian saatossa 

surkastuttamansa luontonsa vaivoista, ei tietenkään pärjää vertailussa vaivoista 

vapaalle villille. Nimittäin luonnollinen eriarvoisuus, joka voi kehittyä missään 

määrin merkitykselliseksi vain sosiaalisten suhteiden myötä, synnyttää tapojen 

eriarvoisuuden, jossa niin rikkaan epäterveellinen joutilaisuuteen kuin köyhän 

raadantaan perustuva ja edellistä ylläpitävä elämäntapa surkastuttavat molempien 

luonnon. Näin on sivilisaatiokehitys tehnyt ihmisestä fyysisesti heikon, eikä hän 

ei kykene enää villin itseriittoiseen, autarkiseen elämään. Yhtä lailla ovat herra ja 

renki riippuvaisia toisistaan, ja tämä riippuvaisuus synnyttää lukuisia vaivoja, 
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joita villi ei tunne. Tähän yhteyteen Rousseau liittää yhden Diskurssin 

provokatiivisimmista ja väärin ymmärretyimmistä väitteistä: 

such are the fatal guaranties that most of our ills are of our own making, and 

that we would have avoided almost all of them if we had retained the simple, 

uniform and solitary way of life prescribed to us by Nature. If it destined us 

to be healthy then, I almost dare assert, the state of reflection is a state against 

Nature, and the man who mediates a depraved animal. (DI, 145.) 

Tämä katkelma kokoaa Diskurssin ensimmäisen vertailun villin ja sivilisoituneen 

ihmisen välillä, ja siinä pinnallisesti katsoen kiteytyy sivilisaatiohistorian 

traagisuus. Sivilisaatio vaikuttaa primitiivisen luonnontilan rinnalla ensi 

silmäyksellä heikolta vaihtokaupalta. Siinä missä villi nauttii luonnontilan 

eläimellisen huolettomasta riippumattomuudesta, sivilisaatio asettaa ihmiset 

keskinäiseen riippuvuuteen, eikä tälle riippuvuudelle perustuvassa 

yhteiskuntatilassa näytä olevan voittajia. Rousseaun vertailu on kuitenkin 

ainoastaan fyysistä. Yhteiskunnallinen ihminen on kirjaimellisesti degeneroitunut 

eläin, ja loppujen lopuksi Rousseau toteaa sitaatissa vain fyysisen turmeluksen 

peruuttamattomuuden sekä sen, että villin riippumattomuuden sijaan ihmisen 

ainoa pelastus on tunnustaa yhteiskunnallisen siteen välttämättömyys. Kuten 

Rousseau Émilessä myöhemmin kirjoittaa, ihmisen heikkous tekee hänestä 

yhteiskunnallisen, ja juuri tämän välttämättömyyden tunnustamisesta 

seuraava ”lisäarvo” on mahdollisuus vapauden kultivaatioon. Rousseau lienee 

oikeassa väittäessään menevänsä kauemmaksi luonnontilaan kuin kukaan ennen 

häntä (ks. Wokler 1995c, 9), joten kukaan ei myöskään ennen häntä tullut 

korostaneeksi sitä, kuinka paljon ihminen saa ihmisyydestään kiittää toista 

ihmistä ja kuinka tästä johtuen myös yhteiskunnallisen siteen halveksunta on 

lähinnä vain arroganssin ilmaus, joka ei saa Rousseaun moraalista siunausta. 

Koska tässä on jo avattu vapauden mahdollisuus, täydentää Rousseau 

seuraavaksi antropologiansa dualistiseksi ja siirtyy tarkastelemaan ihmistä pelkän 

fyysisen ylittävänä moraalisena tai metafyysisenä olentona (DI, 147). Tästä 

alkavat erittelyt muodostavat kenties Diskurssin ensimmäisen osan tärkeimmän 

mutta samalla vaikeimmin avautuvan kohdan. Ensimmäinen piirre, joka ihmisen 

ja eläimen erottaa, on tahdon vapaus: 

I see in animal nothing but an ingenious machine to which nature has given 

senses in order to wind itself up to a point, protect itself against everything 

that tends to destroy or to disturb it. I perceive precisely the same thing in the 
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human machine, with this difference that nature alone does everything in the 

operations of the Beast, whereas man contributes to his operations in his 

capacity as a free agent. The one chooses or rejects by instinct, the other by 

an act of freedom; as a result the Beast cannot deviate from the Rule 

prescribed to it even when it would be to its advantage to do so, while man 

often deviates from it to his detriment. (DI, 148.) 

Rousseau tekee selkeän eron orgaanisten tai eläimellisten reaktioiden ja 

inhimillisten responssien välille (vrt. Cassirer 1968, 24–25). Kun edellisiä 

luonnehtii suora ja välitön reaktio ärsykkeisiin, on jälkimmäisissä kyse siitä, että 

vapaus avaa vain inhimillistä toimintaa luonnehtivan sfäärin. Ihminen ei kuulu 

vain luonnon järjestykseen, vaan lisäksi hänellä on mahdollisuus toimia 

vapaudestaan käsin. Voidaan kenties Wokleria (1987) seuraten määritellä tämä 

metafyysinen vapauskonseptio negatiiviseksi vapaudeksi, tavallaan jopa 

negatiivisemmaksi kuin hobbesilainen tahdon vapauden kieltävä negatiivinen 

vapauskonseptio. Nimittäin metafyysinen vapaus tai tahdon vapaus ei tarkoita 

vain ulkoisten esteiden puuttumista vaan on myös vapautta ”sisäisistä esteistä”, 

toisin sanoen passioista. Tämä tekee ymmärrettäväksi Rousseaun usein toistaman 

ajatuksen, että passiot ovat vapautemme välikappaleita.55  

Rousseau irrottautuu täten naturalistisista sitoumuksista. Luontoa voidaan 

tarkastella materialistis-mekanistisesti, ihmisyys määritellään vapauden termein. 

Tämä on yhteydessä ajatukseen luonnollisesta hyvästä siten, että tämän erottelun 

jälkeen luonnolle voidaan osoittaa syyttömän rooli paheen genealogiassa. Luonto 

ei sanan varsinaisessa merkityksessä toimi, vaan ihminen toimii vapautensa 

varassa joko luontoa kunnioittaen tai sitä laiminlyöden. Sivilisaatiohistoria 

paheen genealogiana on luonnollisesti esimerkki jälkimmäistä. Humaniteetin 

tragedia tai sen ensimmäinen askel ilmenee juuri siinä, että ihminen röyhkeän ja 

typerän turhamaisuutensa sokaisemana unohtaa luonnon asettaman 

välttämättömyyden kunnioittamisen. Kun tämä erottelu pidetään mielessä, ei 

pahetta voida sijoittaa luontoon, ja Rousseaun usein toistama ajatus, että pahe on 

seurausta vapauden väärinkäyttämisestä, käy ymmärrettäväksi.  

Tässä kohden harhautuu mielestäni moni Rousseaun tulkitsija, myös Lovejoy 

(1923; ks. myös Cranston 1986, 65; Dent 2005, 59; Masters 1997). Lovejoyn 

ajatukseen, että oletus Diskurssista primitivismin ylistyspuheena on itsepintainen 

historiallinen erehdys voi täysin yhtyä, mutta ei välttämättä siihen, että Rousseaun 

                                                        
55  Woklerin terminologisen valinnan tarkoituksena on kritisoida Berlinin jaottelua negatiiviseen ja 
positiiviseen vapauteen; vastaava kritiikki löytyy myös Levineltä (1993, 133).  
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anti perustuisi historian prosessin evoluutioteoreettiseen selittämiseen. 

Pikemminkin tästä lähtökohdasta ei synny historiaa, koska irtautuminen 

naturalistisista sitoumuksista on luonnollisesti samalla irtautumista biologisesta 

determinismistä ja evoluutioteoreettisesta historian prosessin selittämisestä. 

Rousseau toki kuvaa Diskurssissa historian prosessia tavallaan hyvin 

darwinilaisin termein kamppailuna eloonjäämisestä. Samoin riisuessaan villistä 

käytännössä kaiken ihmisyyden Rousseau ennakoi Darwinia, mutta on kuitenkin 

eri asia puhua historian prosessista luonnonvalinnan kuin vapauden valinnan 

tuloksena. Eikö ole pikemminkin niin, että evoluutioteoreettisen selittämisen rajat 

ovat juuri kronologis-primitiivisen luonnontilan rajat, josta ihminen voi erkaantua 

vain vapautensa myötävaikutuksella? Rousseau ei toisin sanoen kirjoita, kuten on 

jo mainittu, luonnonhistoriaa vaan moraalihistoriaa. 

Ihmisen ja eläimen erottelu ei ole vielä kuitenkaan tyydyttävä. On nimittäin 

tietysti aivan selvää, että myös eläimet kykenevat jonkinlaiseen harkintaan ja 

osoittavat jossain määrin kykyä oppia, jolloin puhtaan automatistinen eläinten 

käyttäytymisen selitys ei liene riittävä. Rousseau tarkentaa ihmisen ja eläimen 

eroa avaamalla seuraavaksi vapauden ja rationaliteetin yhteyden: 

Every animal has ideas, since it has senses; up to a point it even combines Its 

ideas, and in this respect man differs from the Beast only as more does less [– 

–] it is, then, not so much the understanding [entendement, KK] that 

constitutes the specific difference between man and the other animals, as it is 

his property of being a free agent. Nature commands every animal and the 

Beast obeys. Man experiences the same impression, but recognizes himself 

free to acquiesce or to resist: and it is mainly in the consciousness of this 

freedom that the spirituality of his soul exhibits itself: for Physics in a way 

explains the mechanism of the senses and the formation of ideas; but in the 

power of willing, or rather of choosing, and in the sentiment of this power are 

found purely spiritual acts about which nothing is explained by the Laws of 

Mechanics. (DI, 148.) 

Rousseau on tässä valitettavan niukkasanainen; lisäkvalifikaatiot tulevat saamaan 

sijansa seitsemän vuotta myöhemmin Émilessä. Rousseau tarkoittaa 

ymmärryksellä (entendement) kuitenkin tietoisuuden perustavaa, synteettistä 

aktiviteettia, kykyä muodostaa vertailevia ideoita yksinkertaisista ideoista, jotka 

voitaneen määritellä aistimuksellisuuden ymmärrykselle esittelemien objektien 

representaatioiksi. Ilman tätä aktiviteettia, pelkän aistimellisuuden avulla, ei voi 

selittää vertailevien ideoiden muodostumista. Aistimuksellisuudessa objektit 
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ilmenevät erillisinä, ja vasta ymmärrys mahdollistaa niiden vertailun. Vasta tähän 

voivat perustua esimerkiksi sellaiset vertailevat fyysistä maailmaa kuvaavat ideat 

kuin "pienempi" tai "suurempi". 

Rousseau toteaa myös eläimillä olevan jonkinasteisen kyvyn muodostaa 

vertailevia ideoita, joten tästä ei vielä seuraa kuin aste-ero ihmisen ja eläimen 

välille. Jossain määrin eläimillä täytyy tietenkin ollakin vetailevia ideoita; on 

esimerkiksi täysin luontevaa ajatella, että eläimetkin, ennen kuin itsesäilytyksen 

välttämättömyydestä antautuvat taisteluun raadosta tai partnerista, saattavat 

verrata itseään ja voimiaan muihin eläimiin. 

Ymmärrys mahdollistaa siis rationaalisen elämän. Se ei ole kuitenkaan ainoa 

rationaalinen kyky, jonka Rousseau ihmiselle myöntää. Tämä onkin odotettavaa 

huomioiden ettei ymmärrys tee kuin aste-eron ihmisen ja eläimen välille. Vaikka 

Rousseau ei vielä tässä yhteydessä puhu järjestä (raison) mitään, on kenties syytä 

esittää jo seuraavat huomiot: Ymmärryksen mahdollistama rationaalinen elämä, 

koska se ei perustu vielä järkeen, on väistämättä lyhytjänteistä. Ymmärrys on 

kiinni aistimellisuudessa, ja täten sen aikaperspektiivi on lyhyt. Ymmärrys ei niin 

sanotusti muodosta ikuisia ideoita. Näin on joissain tapauksissa myös 

yhteiskunnallisen ihmisen kohdalla, esimerkiksi "järjen unta" nukkuvassa 

lapsuudessa, josta aikuisuus, kuten Rousseau toistuvasti muistuttaa, valitettavan 

harvoin onnistuu ihmistä herättämään.56 

Oleelliseksi erottavaksi periaatteeksi nouseekin tahdon vapaus, joka 

kyseenalaistaa kausalistis-mekanistisen selittämisen riittävyyden ihmisen 

toiminnan selittäjänä. Vapauden avaamassa "henkisessä maailmassa" eivät 

mekaniikan lait päde. Tällä maailmalla, jolle sivilisaatio ja kulttuuri voivat viime 

kädessä vain perustua on epäilemättä teleologinen rakenne. Koska eläin toimii 

välttämättömyyden määräämänä mutta ihminen vapaudestaan käsin, on juuri tämä 

henkisen maailman todellisuus eläimen saavuttamattomissa.  

Vapaus määritellään eksplisiittisesti metafyysiseksi. Tämä irrottaa sen 

tietenkin niin luonnosta kuin kokemuksen materiaalisesta sisällöstäkin. Vasta 

tämän vapauden tiedostaminen rakentaa itse ihmisyyden luovuttamattoman 

ytimen: tiedostaessaan vapautensa, ihminen samalla tiedostaa olevansa aktiivinen, 

                                                        
56Ymmärryksen (entendement) ja järjen (raison) erottelu on hyvä pitää mielessä kaikkien niiden 
rationaliteettia koskevien huomioiden kohdalla, joita Rousseau Émilessä tekee, koskien esimerkiksi 
lapsuutta "järjen unena" ja myös mainintoja tai suoranaisia kieltoja järkeillä lasten tai hoitajien kanssa. 
Ei tarvitse kuitenkaan Oelkersin (2008) tavoin päätellä, että Rousseau kieltäisi lasten tai hoitajien 
puheiden kognitiivisen arvon, vaan yksinkertaisesti, ettei ole hyödyllistä käyttää intellektuaalisia 
käsitteitä ennen järjen ikää. 
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omaavansa mahdollisuuden vaikuttaa ympäristöönsä, suunnitella elämäänsä, 

rakentaa identiteettiään ja niin edelleen. Lyhyesti sanoen vapaus avaa sen 

mahdollisuuden, että inhimillisellä toiminnalla voi olla rationaalis-teleologinen 

rakenne.57 

Irtiotto materialismista on lausuttu julki. Tietoisuudessa vapaudestaan, 

savoijilaisen apulaispapin sanoja ennakoiden, sielun immateriaalisuus ilmaisee 

itsensä, ja juuri tässä vapaudessa avautuu järjen (raison) ja siten "todellisen 

vapauden" mahdollisuus. Sitä Rousseau ei tässä kohden mahdollisuutta 

pidemmälle kehittele, koska se edellyttää toisen ihmisen eläimestä erottavan 

periaatteen, tiettävästi Turgotin alun perin käyttöön ottaman (ks. Benner 1996, 13; 

Lovejoy 1923), perfektibiliteetin (perfectibilité) esittelyn.58 

But even if the difficulties surrounding all these questions left some room for 

disagreement about this difference between man and animal, there is another 

very specific property that distinguishes between them and about which there 

can be no argument, namely the faculty of perfecting oneself; a faculty which, 

with the aid of circumstances, successively develops all the others, and 

resides in us in the species as well as in the individual, whereas an animal is 

at the end of several months what it will be for the rest of its life and its 

species is after a thousand years what years what it was in the first year of 

those thousand. (DI, 148–149.) 

                                                        
57Seuraava Émilen fyysistä kasvatusta koskeva esimerkki ei olisi mahdollinen ilman tätä erottelua: 
"Measure, count, weigh, compare. Use strength only after having estimated resistance. Always arrange 
it so that the estimate of the effect precedes the use of the means. Interest the child in never making 
insufficient or superfluous efforts. If you accustom him to foresee thus the effect of all his movements 
and to set his mistakes right by experience is it not clear that the more he acts, the more judicious he 
will become?" (E, II, 132–133.) Toisin sanoen tämä kuvaus, inhimillisen toiminnan kuvauksena ei 
olisi mahdollinen ilman vapauden sfääriä, joka mahdollistaa toiminnan suunnittelun. 
58 Perfektibiliteetin voi Bennerin (1996) tavoin ymmärtää synonyymiksi mannermaisen pedagogiikan 
ydinkäsitteiden joukkoon Herbartista lähtien vakiintuneelle sivistyksellisyydelle (Bildsamkeit). 
Perfektibiliteetin tärkeys pedagogisena käsitteenä on tietenkin itsestään selvä; ilman sitä ei kasvatus 
olisi mahdollista. Rousseaun merkitys Turgotin käsitteen tekemisessä tunnetuksi on ohittamaton. 
Rousseaun jälkeen, hieman jopa ironisesti, perfektibiliteetistä tulee ennen kaikkea Condorcetin 
myötävaikutuksella progressivismin iskusana (ks. Plamenatz 1992, 333). Tietääkseni Rousseau ei 
myöskään käytä itse perfektibiliteetin käsitettä enää Diskurssin jälkeen. Cranston (1986, 68) kaihtaa 
tällä perusteella termin kääntämistä perfektibiliteetiksi: "This word must not be translated, as it often 
is, as 'perfectibility' because Rousseau never did not assert in his Discourse on Inequality, or anywhere 
else, that man was perfectible; all he claimed was that man had the capacity to better himself by his 
own efforts. He never suggested that man would ever be perfect, or even that man was on the road 
towards perfection. The French verb perfecter, as he used it, means simply 'to improve'; and the 
capacity for perfectibilité which Rousseau attributed to human beings was nothing more than a 
capacity for self-improvement.” 
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Haluamatta kiistellä vapaus-käsitteen filosofiasta Rousseau toteaa, että 

perfektibiliteetin suhteen ei tarvitse väittelyjä käydä; se erottaa täysin 

kiistattomasti ihmisen ja eläimen. Perfektibiliteetti määritellään 

vuorovaikutuskäsitteeksi ihmisen ja maailman välillä. Se siis vaikkakin ikään 

kuin "on" ihmisessä ei voi aktualisoitua ilman "olosuhteiden apua", ilman ulkoista 

vaatimusta. Se kuvaa täten ihmisen olemuksen perustavaa plastisiteettia (ks. Dent 

1992, 190–191), kykyä vastata ja mukautua muuttuvien olosuhteiden asettamiin 

haasteisiin. 59  Kun perfektibiliteetti aktualisoituu olosuhteiden asettaman 

vaatimuksen takia (ks. DI, 149), on se samalla hetki, jolloin villi jättää 

monotonisen, primitiivisen luonnontilan taakseen. 

Perfektibiliteetti yhdessä vapauden kanssa mahdollistaa historian prosessin 

moraalihistoriana, siis sen, että ihminen voi vapautensa varassa toimien muuttaa 

niin ympäristöään kuin konstituutiotaankin. Ilman tätä ihminen ei loisi mitään, ei 

valistusta eikä liioin hyvettä eikä pahetta vaan olisi jäänyt eläimellisyyden tilaan. 

Lopulta perfektibiliteetti avaa vapaudelle mahdollisuuden kultivoitua vapaudeksi 

sen todellisimmassa merkityksessä, vapaudeksi autonomiana. Lyhyesti sanoen 

perfektibiliteetti konkretisoi ihmisen mahdollisuuden rationaalisen 

itsemäärittelyyn. Rousseau korostaa väsymättä läpi tuotantonsa, että vapaus on 

ihmisolemuksen luovuttamaton ydin, joten luonnollisesti on perfektibiliteetti 

samoin perustein mitä demokraattisin periaate. Se kuuluu erotuksetta niin 

yksilölle kuin lajille. Vaikka tässä on avattu mahdollisuus progressivistiseen 

historiakäsitykseen, jonka iskusanaksi perfektibiliteetti vakiintuikin (ks. Wokler 

1995b, 427–428), kriisiyttää Rousseau sen välittömästi rakentaen konfliktin edellä 

kuvatun mahdollisen ja todellisen historian välille:  

Why is man alone liable to become an imbecile? It is not that he thus returns 

to his primitive state and that, where as the Beast, which has acquired nothing 

and also has nothing to lose, always keeps its instinct, man, losing through 

old age or other accidents all that his perfectibility had made him acquire, 

                                                        
59 Perfektibiliteetin määritteleminen vuorovaikutuskäsitteeksi minän ja maailman välillä on nähdäkseni 
sopusoinnussa Savoijilaisen apulaispapin uskontunnustuksen esittämän sekä dogmaattisen 
materialismin että dogmaattisen idealismin kritiikin kanssa. Vaikka seuraavassa ei rakennetakaan 
yhteyttä Uskontunnustuksen filosofiaan, voi ajatuksen kuvata näinkin: ”On the one hand, perfectibility 
is close enough to materialism to allow him to claim that the ways humans live are profoundly 
affected by the external environment in which they live ― On the other hand, perfectibility is close 
enough to free will to allow Rousseau to insist that the particular form of unnatural human 
development triggered by changes in the external environment is subject to a degree of human control 
and, therefore, that humanity has only itself (i.e. neither nature nor God) to blame for its vices.” (Kelly 
& Masters 1995, 65.)  
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thus relapses lower than Beast itself? It would be sad for us to be forced to 

agree that this distinctive and almost unlimited faculty is the source of all 

man’s miseries: that it is the faculty which, by dint of time, draws him out of 

that original condition in which he would spend calm and innocent days; that 

it is this faculty which, over the centuries, causes his enlightenment and his 

errors, his vices and his virtues to arise, and eventually makes him his own 

and Nature’s tyrant. (DI, 149; ks. myös E, II, 81.) 

Tämä on uusi villin ja yhteiskunnallisen ihmisen vertailuasetelma. Ihmiselle on 

annettu ainoana olentona järjen mahdollisuus, ja olennoista ainoana hän on, kuten 

Rousseau koruttomasti luonnehtii, imbesilli. 60  Vertailu todentaa ihmisyyden 

lahjojen väärinkäytön, jonka myötä ihminen alentaa itsensä tavallaan eläintäkin 

alemmaksi. Perfektibiliteetistä ihminen saa kiittää kaikkia onnettomuuksiaan, 

valistustaan, virheitään, ja lopulta vapauden väärinkäyttäminen täydellistyy 

absoluuttiseksi itsen ja luonnon tyranniudeksi. Kuitenkin kaiken tämän 

onnettomuudenkin keskellä Rousseau viittaa myös siihen, että perfektibiliteetti 

mahdollistaa myös vapauden käyttämisen oikein; ihmisella avautuu myös hyveen 

mahdollisuus. Diskurssille ominaisesti tätä mahdollisuutta ei kehitellä mainintaa 

pidemmälle. 

Edellä sanotun voinee tiivistää eräänlaiseksi Rousseaun dualistisen 

filosofisen antropologian tuottamaksi välijohtopäätökseksi: Ihminen kuuluu niin 

sanotusti kahteen maailmaan. Hän on toisaalta, fyysis-aistimellisena, olentona, 

eläin muiden eläinten joukossa, mutta toisaalta myös moraalis-metafyysinen 

olento, eli olento, jolla on perfektibiliteetin ja vapauden kautta mahdollisuus 

rationaaliseen itsemäärittelyyn. 

Tämän jälkeen Rousseau siirtyy luontevasti tarkastelemaan eksplisiittisesti 

sielun, toisin sanoen inhimillisen tietoisuuden kykyjen, historiallista kehitystä. 

Villin ja eläimen eron Rousseau tiivistää vielä kerran. Se, mikä villissä on puhtaan 

eläimellisyyden ulkopuolella, tiivistyy seuraavaan: "To will and not to will, to 

desire and to fear, will be the first and almost the only operations of his soul until 

new circumstances cause new development in it” (DI, 149). Villin tietoisuus ikään 

kuin uinuen odottaa uusien olosuhteiden sille kohdistamaa kehitysvaatimusta. 

Toistaiseksi villin tietoisuutta on kuvattu lähinnä välittömänä tunnetietoisuutena, 

joka rajautuu välittömiin ideoihin sekä yksinkertaisiin vertaileviin ideoihin. 

                                                        
60Vastaava muotoilu löytyy Émilestä: "All the animals have exactly the faculties necessary to preserve 
themselves. Man alone has superfluous faculties. Is it not very strange that this superfluity should be 
the instrument of his unhappiness?" (E, II, 81.) 
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Villille ei ole suotu liioin muistia eikä mielikuvitusta, ja vaikka hänellä 

luonnollisesti on ymmärrys, ei hänellä ole järkeä. Rousseaun esimerkkinään 

käyttämä karibi on hänen mukaansa ihminen, joka myy aamulla vuoteensa 

tarpeettomana ja tulee illalla itkien ostamaan sitä takaisin (ks. DI, 151). Näiden 

tietoisuuden kykyjen kehittyminen vaatii olosuhteiden sysäyksen, jota ilman ei 

kehittymisen intressiä ilmene. 

Kuten on jo edellä mainittu, perfektibiliteetti ei aktualisoidu tyhjästä vaan 

tarvitsee maailman sille asettaman haasteen. Jos siis perfektibiliteetti on itsessään 

toimintakyvytön, mikä motivoi ihmisen toimimaan? Tästä alkaa erittäin tärkeä 

passioiden erittely, jota Rousseau jatkaa seitsemän vuotta myöhemmin Émilessä. 

Kuten käy ilmi, Rousseaun erittelyt voidaan kenties tulkita hänen suuresti 

ihailemansa Hobbesin antropologian kritiikiksi. 

Inhimillisen toiminnan alkuperäinen, ja siinä mielessä ainoa luonnollinen, 

motiivi on itsesäilytyksen tarve. Kun ihminen täyttää itsesäilytyksen vaateen, hän 

toimii rakkaudesta itseen. Tätä toimintaa motivoivaa ja ainoaa alkuperäis-

luonnollista absoluuttista peruspassiota Rousseau kutsuu amour de soi -passioksi, 

jonka muuntumia (modifikaatioita) kaikki muut passiot ovat. Vaikka Rousseau 

mainitsee vasta Émilessä eksplisiittisesti ajatuksen passioiden muuntumisista (E, 

IV, 212–213), voidaan myös Toisen diskurssin passioita koskevat luonnehdinnat 

tulkita tästä näkökulmasta, kuten käy alempana ilmi, samoin kuin se, miksi ajatus 

passioiden muuntumisesta ylipäänsä on erittäin tärkeä. 

Amour de soi ainoana primitiivis-luonnollisena passiona motivoi ihmisen 

fyysisen itsesäilytyksen. Tämä on samalla villin toiminnan ainoa vaikutin, jonka 

täyttämiseen hänen kykynsä riittävät. Tällöin hän nauttii luonnollisesta 

vapaudestaan, toisin sanoen vapaudesta, jonka ainoa rajoite on yksilön omat 

voimat ja kyvyt (ts. autarkia). Hyvä tarkoittaa hänelle ruokaa, lepoa ja partneria, 

eikä hän kurottaudu korkeammalle kuin yltää. Kun villin kyvyt täyttää 

itsesäilytyksen vaatimuksia osoittautuvat riittämättömiksi, eli kun olosuhteet 

aiheuttavat uhan luonnolliselle vapaudelle, on villi pakotettu vastaamaan tähän 

haasteeseen. Tietoisuus vapaudesta ja ympäristön sille tuottamista uhkista 

pakottaa villin kehittämään kykyjään: 

Regardless of what Moralists may say about it, human understanding 

[entendement, KK] owes much to the Passions which, as is commonly 

admitted, also owe much to it: it’s by their activity that our reason [raison, 

KK] perfects itself; we seek to know only because we desire to enjoy; and it 

is not possible to conceive or why someone without desires or fears would 
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take the trouble of reasoning. The Passions, in turn, owe their origin to our 

needs, and their progress to our knowledge; for one can desire or fear things 

only in terms of one’s ideas about them, or by the simple impulsion of Nature; 

and Savage man deprived of every sort of enlightenment, experiences only 

the Passions of the latter kind. (DI, 149–150.) 

Tämä täydentää edellä sanottua kahdessa suhteessa. Ensinnäkin passioiden ja 

ymmärryksen (entendement) suhde voidaan määritellä vastavuoroiseksi 

määrittelysuhteeksi. Ei liene ongelmallista väittää, että aistimellisuuden 

passiivisuuden ja ymmärryksen aktiivisuuden välille määrittyy täten dialektinen 

suhde. Vasta näin voidaan tyydyttävästi ymmärtää, miten passioiden 

muuntuminen on ylipäätään mahdollista, sillä näin voidaan erottaa luonnon 

alkuperäinen vaatimus kaikista niistä vaatimuksista, joita ihminen itse oman 

toimintansa kautta on luontoonsa lisännyt. Passioiden motivoima toiminta ei voi 

suuntautua kuin kohti niitä objekteja, joista tietoisuutemme on muodostanut 

ideoita, ja sitä mukaa kuin ihmisen tietoisuus niin sanotusti avautuu maailmaan, 

syntyy uusien ideoiden myötä myös uusia passiota. Koska uusia ideoita ei voida 

selittää pelkästään aistimellisuudesta käsin, vaan ne edellyttävät tietoisuuden 

aktiviteetin, saa historian prosessi näin idealistisen momenttinsa. 

Toiseksi tämä on ensimmäinen Diskurssin kohta, jossa Rousseau mainitsee 

järjen (raison) käsitteen ja sanoo eksplisiittisesti, että passioiden ansiosta 

järkemme täydellistyy. Tämä on vaikeasti avautuva kohta, jonka osalta tulkinta 

jää auttamatta osin hypoteettiseksi. Varmuudella voitaneen sanoa kuitenkin, ettei 

tämän perusteella ole tulkittavissa Rousseaun katsovan järkeä passioiden orjaksi. 

Vaikka Rousseau ei aina onnistukaan olemaan tässä suhteessa täysin selkeä, hän 

ei koskaan ajatellut näin. Rousseau oli aivan liian platonilainen astuakseen 

empirismin saappaisiin. Kenties tämä tulisi tulkita niin, että järjen vaatimus tulee 

todelliseksi vasta, kun ymmärryksen rajat tulevat vastaan. Tällöin järjen on 

astuttava ohjaamaan aistimellista elämää ja täten käskemään tai uomittamaan 

passioiden vaatimuksia. Järki on siis tavallaan velkaa passioille, mutta ei siinä 

mielessä, että järki olisi passioiden johdannainen tai niille alisteinen. Kenties 

sitaatin sanat näin tulkittuna mukautuvat sekä Diskurssin alun viittaukseen järjen 

mahdollisuuteen tarjota ratkaisua modernin ongelmalle että normatiivisten 

pääteosten näkökantoihin.  

Näiden erittelyiden jälkeen on sivilisaatiohistoria mahdollista ymmärtää 

rationalisaatioprosessina, jonka perustana on itsesäilytys. Yksinkertainen luonnon 

impulssi tähtää ainoastaan fyysisen itsesäilytyksen välttämättömyyteen, kaikki 
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muut tarpeet ovat ihmisen itsensä tuottamia (DI, 150). Sivilisaatiohistoria selittyy 

näin ollen tämän vastavuoroisen määrittelysuhteen avulla, johon perustuen niin 

ihminen itse, tai ihmisen luonto, kuin hänen ympäristönsäkin muuttuvat ja 

erkaantuvat peruuttamattomasti alkuperäisestä luonnontilasta. Oleellisinta 

Rousseaun argumentin kannalta on, että kaikki se, mitä tapahtuu primitiivisen 

luonnontilan velton eläimellisyyden jäädessä taakse, lankeaa ihmisen kontolle. 

Näin, kuten on jo mainittu, historiasta tulee kokoelma ihmisten tekoja, ja näin 

myös se inhimillisten passioiden kirjo, joka yhteiskunnallisen ihmisen luonnossa 

ilmenee, on suureksi osaksi ihmisen itsensä aikaansaannosta. 

Ensimmäiset askeleet villin puhtaan aistimellisesta tunnetietoisuudesta edes 

yksinkertaisimpaan tietoon vaikuttavat lähes mahdottomilta selittää ilman 

jumalallista väliintuloa (DI, 157). Ne jäävät mysteeriksi. Rousseau nostaa tässä 

esiin ennen kaikkea kysymyksen kielen tarpeellisuudesta ja alkuperästä. Miksi 

kieli on tullut ylipäätään tarpeelliseksi, koska ihmisen alkuperäisessä luonnossa 

olevat tarpeet ovat niin niukat, että niiden kommunikointiin on riittänyt luonnon 

emotionaalinen kieli, kuten vastasyntyneen tarpeiden ilmaisuun riittävät itku ja 

eleet. Eksplisiittisesti Condillacille ja Lockelle Rousseau osoittaa kriittisen 

kysymyksen kielen alkuperästä: kuinka propositionaalinen kieli on voitu keksiä, 

koska oletettavasti tämä keksiminen olisi itse edellyttänyt kieltä ja kielen 

harjaannuttamaa tietoisuutta (DI, 157–158)? Rousseau ei tietenkään vastaa 

itsekään tähän vaan haluaa osoittaa näillä esimerkeillä pikemminkin sen, ettei 

vastausta ole.61 

                                                        
61 Niin sanottu intersubjektivistinen paradigma lienee vaikeuksissa tämän kysymyksen edessä. 
Diskurssin kieltä koskeva osio laajeni komplementaariksi, Esseeksi kielen alkuperästä jota ei 
Rousseaun elinaikana julkaistu. Tässä kirjoituksessa Rousseau esittelee, sopusoinnussa Diskurssin 
kanssa mutta eksplisiittisemmin, kielen merkityksen ihmistä ja eläintä erottavana tekijänä: "Speech 
differentiates man from other animals; language differentiates one nation from another; where a man 
is from is known only once he has spoken [.]" (EOL, 240). Kirjoituksen perusteella voi esittää 
vähintään hypoteettisesti, ettei Rousseaun antropologinen näkemys ole välttämättä kovin kaukana 
Cassirerin "animal symbolicum" -oletuksesta (ks. Cassirer 1968). Kirjoituksessa Rousseau pyrkii 
kiistämään kaikki materialistis-naturalistiset kielen alkuperää koskevat selitysmallit. Kielen alkuperää 
ei voida selittää fyysisten (ks. EOL, 243), vaan ainoastaan moraalisten tarpeiden avulla: "[t]he origin 
of language is not due to men's first needs; it would be absurd for the cause of their separation to give 
rise to the means of unite them. Where, then, mays this origin be found? In the moral needs, the 
passions." (EOL, 245). Rousseau korostaa paitsi Esseessä kielen alkuperästä, myös lukuisissa muissa 
yhteyksissä kielen merkitystä ihmistä ja eläintä erottavana piirteenä. Juliessa tämä muotoillaan 
seuraavasti: "The organ of truth, man's worthiest organ, the only one whose use distinguishes him 
from animals, has not been given him to make no better use of than they do of their cries. He sinks 
lower than them when he talks in order to say nothing, and man must be a man even in his diversions." 
(J, 472.) Émilessä puolestaan itsetietoisen (Rousseun termein sanan varsinaisessa merkityksessä) 
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Huomionarvoista on, että Rousseau liittää erottamattomasti kielen ja 

tietoisuuden kykyjen kehittymisen toisiinsa ja antaa näin uuden lisäperustelun tai 

lopullisen perustelun ihmisen ja eläimen erolle. Tämä on mitä oleellisinta, sillä 

vasta nyt on mahdollista avata järjen mahdollisuus. Yleiset ideat, toisin sanoen 

järjen ideat, ovat saavutettavissa vain propositionaalisen kielen avulla:  

Besides, general ideas can enter the Mind only with the help of the words, 

and the understanding grasps them only by means of propositions. That is one 

of the reasons, why animals could not frame such ideas, nor ever acquire the 

perfectibililty that depends on them [– –] Every general idea is purely 

intellectual; if the imagination is at all involved, the idea immediately 

becomes particular [– –] Hence one has to state propositions, hence one has 

to speak in order to have general ideas: for as soon as the imagination stops, 

the mind can proceed only by means of discourse. (DI, 156.) 

Tämä asettaa myös kyseenalaisiksi sellaiset Rousseaun lukutavat, joita voidaan 

Honnethin (2007) termiä käyttäen kutsua intersubjektivistiseksi negativismiksi. 

Jos Rousseaun modernia koskevan arvioinnin kriittisenä referenssipisteenä 

voidaan pitää yleistä moraalisen järjestyksen ideaa, voidaan kysyä, voiko tällaista 

ideaa edes artikuloida kyseisen paradigman puitteissa.62 

Näistä tarkasteluista Rousseaun on luonteva siirtyä tarkastelemaan yleisesti 

ranskalaista valistusta realismillaan (ks. Hendel 1934) shokeeranneen Hobbesin 

antropologiaa. Kuten on jo mainittu, Rousseaun mukaan Hobbesin perusvirhe oli 

projisoida villiin yhteiskunnallisen ihmisen piirteitä. Tässä Rousseau palaa jo 

antropologisen metodin kuvauksen yhteydessä tekemiinsä aiemman luonnonlain 

perinteen varauksiin: 

Above all, let us not conclude with Hobbes that because he has no idea of 

goodness, man is naturally wicked, that he is vicious because he does not 

know virtue, that he always refuses to those of his kind services which he 

does not believe he owes them, or that by virtue of the right which he with 

reason assigns himself to the things he needs, he insanely imagines himself to 

be the sole owner of the entire Universe (DI, 159).  

                                                                                                                                    
yksilön synty kytkeytyy erottamattomasti kielen oppimiseen (ks. E, II, 77), toisin sanoen siihen 
kehitysvaiheeseen, jossa puhdas tunnetietoisuus löytää propositionaalisen ilmaisukanavan.  
62Kuten käy myöhemmin Émilestä ilmi, ei tätä ideaa voi edes muotoilla kuin suhteessa porvarilliseen 
järjestykseen, joten ei ole myöskään mahdollista elää sen mukaisesti porvarillisen yhteiskunnan 
ulkopuolella. 
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On helppo huomata, kuinka Hobbesin luonnollisen ihmisen kuvaus vastaa 

Rousseaun kuvausta patologisesta modernista subjektista ja on lisäksi 

sopusoinnussa katolisen kirkon perisyntidoktriinin kanssa. Rousseau kiteyttää 

tässä täsmällisesti modernin subjektin patologian ja määrittelee samalla paheen 

ytimeksi egosentrismin. Tämä on myös juuri se modernissa syntyvä asenne, joka 

määrittelee porvarin (bourgeois) identiteetin ja vastaavasti porvarillisen 

yhteiskunnan eetoksen, ja juuri tämä asenne, kuten Rousseau Émilessä sanoo, 

hävittää lopulta klassisen republikanismin tavoin käsitetyt isänmaan ja 

kansalaisen ideat, toisin sanoen yhteiskunnan, jonka toiminnan ainoa vaikutin on 

yhteinen hyvä, ja suvereenin, joka aktiivisesti osallistuu lakien säätäjänä yhteisen 

hyvän määrittelyyn.  

Hobbesin antropologian perusvirhe oli Rousseaun mukaan sisällyttää 

itsesäilytyksen (amour de soi) periaatteen piiriin sellaisia tarpeita, joiden genesis 

on intersubjektiviteetissä, ennen kaikkea tarpeen tulla moraalisesti tunnustetuksi 

(amour propre). Hobbesin olettamasta egosentrismin luonnollisuudesta seurasi, 

että tarve tulla tunnustetuksi tarkoitti kyltymätöntä tunnustamisen janoa. 

Hobbesille siis luonnontila on jäsennettävissä loputtomaksi kamppailuksi 

tunnustuksesta, Rousseaun ajattelussa tämä kuvaa pikemminkin modernia 

porvarillista yhteiskuntatilaa. Modernille subjektille ei riitä muu kuin olla yksin 

universumin kuningas ja vaatia luonnollisesti tälle myös yleisen mielipiteen 

affirmaatio. 

Siinä missä Hobbes siis materialistis-monistisessa antropologiassaan sulautti 

itsesäilytyksen periaatteen alaisuuteen kaikenlaisten resurssien kyltymättömän 

janon, erottaa Rousseau kaksi peruspassioita, amour de soin ja amour-propren. 

Tämä vastaa erottelua fyysisen ja moraalisen ihmisen tarpeiden välillä. Edellä on 

jo määritelty amour de soin perustaksi fyysisen itsesäilytyksen tarve. Pelkkä 

itsesäilytyksen perspektiivi ei kuitenkaan kykene tuottamaan eläimellisyyttä 

ylittävää ihmisyyttä, vaan ihmisellä on, tai paremminkin ihmiselle ilmaantuu, 

sivistysprosessin myötä fyysisen itsesäilytyksen ohelle tarve astua sisään 

moraaliseen maailmaan. Toisin sanoen amour-propre ilmaisee fyysis-

absoluuttisen minän ohelle ilmaantuvaa moraalis-relatiivista minää ja tämän 

moraalisen minän säilyttämisen tarvetta (ks. Neuhouser 2010, 24). Amour-propre 

asettaa täten subjektin itsemäärittelyn riippuvaiseksi toisista subjekteista ja heidän 

mielipiteistään. Näin ollen amour-propre voidaan määritellä amour de soi -

passion muuntumaksi, jonka perusta ei ole enää fyysisen itsesäilytyksen 

välttämättömyydessä vaan niin sanotusti moraalisissa tarpeissa (ks. E, IV, 212–
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213). Tämä tarkoittaa tietenkin merkittävää muutosta ihmisen psykologisessa 

perusrakenteessa: ihminen tulee moraalisesti riippuvaiseksi toisesta ihmisestä.  

Erottelu on mitä tärkein. Tässä orastaa jo alustavasti korruptoituneen 

yhteiskunnan todellinen ongelma, moraalisen tunnustamisen 

epäoikeudenmukainen jakautuminen. Korruptoituneessa yhteiskuntatilassa 

yhteiskunnalliset asemat eivät perustu niin sanotusti luontoon tai järkeen, toisin 

sanoen yhteiskunnallisia meriittejä ei jaeta oikeudenmukaisesti todellisten 

"ansioiden mukaan", vaan moraalisen eriarvoisuuden tilassa ne legitimoidaan 

sopimuksin, joiden perusta on mielivaltainen. Tämä on juuri se moraalisen 

eriarvoisuuden tilanne, jossa "typerykset johtavat viisaita, lapset käskevät aikuisia 

ja harvat nauttivat yltäkylläisyydestä monien nääntyessä nälkään" (DSI, 199). 

Jotta ei jouduta asioiden edelle, palataan peruspassioiden tarkasteluun. Edellä 

paikannettiin amour de soin perusta fyysiseen itsesäilytykseen ja todettiin, että 

kyseessä on niin sanotusti absoluuttinen peruspassio. Se ei vielä ilmennä 

vastavuoroisia moraalisia tarpeita, tarvetta astua moraaliseen maailmaan ja tulla 

siten tunnustetuksi. Vasta amour-propre relatiivisena peruspassiona esittelee 

tämän tarpeen, eli vasta amour-propre rakentaa ihmisten välille 

intersubjektiivisen suhteen. 

Amour-propren tulkinnassa on otettava huomioon, että Rousseau käyttää sitä 

kahdessa eri merkityksessä. Dentin (1988 ja 1992) ja Neuhouserin (2008 ja 2010) 

huomionarvoisia tulkintoja seuraten se tyypillisesti – ja näin Rousseau 

johdonmukaisesti käyttää käsitettä Toisessa diskurssissa – ilmentää egosentrismiä, 

kyltymätöntä tunnustuksenjanoa (ks. myös Dent 2006). Tässä mielessä se 

ilmaisee täsmällisesti modernin subjektin patologian, ja näissä yhteyksissä 

Rousseau puhuukin pitkälti Hobbesin suulla. 

Dentin "lähes universaaliksi väärinkäsitykseksi" kutsuman (1988, 4) 

tulkinnan mukaisesti Rousseau olisi ajatellut, että tämä on väistämätön 

sosiaalisten suhteiden myötä syntyvä asenne. Sosiaalinen elämä, sen 

ensimmäisistä muodoista lähtien (ks. Honneth 2007), olisi näin vain ja ainoastaan 

jatkuvaa kilpailua vallasta, yhteiskunnallisesta arvostuksesta ja niin edelleen (ks. 

Dent 1992, 33). Tämä on tietenkin yhteydessä vieraantumiseen siten, että näin 

rakentuva subjektiviteetti saa olemassolonsa merkityksen vain tämän kilpailun ja 

voittamisen edellyttämän toisten alistamisen kautta. Jotta tämä olisi mahdollista, 

hän ei ajattele itse, vaan kaikki hänen ajatuksensa ovat vain muiden ajattelun 

ennakointeja, jotta seuraava kilpailun vaatima siirto osataan tehdä. Hän elää 

absoluuttisesti toisten mielipiteissä. Tässä absoluuttisessa merkityksessään 

vieraantuminen ilmaisee lopulta psykoottista täydellisesti katkennutta yhteyttä 
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itseen. Ihmisen olemassaolon tunne tulee absoluuttisesti riippuvaiseksi muiden 

mielipiteistä ja näiden häilyväisyydestä. Näin ollen koska vieraantuneen ihmisen 

olemassaolon tunne ei kytkeydy hänen "sisäisiin resursseihinsa" eli hänen 

luontoonsa, kyse on itseyden tai minän katoamisesta. Hän on – kuten Rousseau 

Émilessä muotoilee – ihminen, joka on kuollut syntyessään (ks. E, I, 42). 
Ilmiselvästi amour-propre ei tässä tulehtuneessa (inflamed) muodossaan 

kykene rakentamaan kestävää sosiaalista elämää vaan pikemminkin tekee sen 
mahdottomaksi.63 On totta, että Rousseaulta löytyy kuvauksia tällaisesta paljonkin, 
mutta tämä ei ole vielä koko totuus. Dentin mukaan 

[a]mour-propre, intrinsically, directs us to secure ourselves recognition from 

others and a standing in society in which we are honoured as significant 

beings whose needs and desires have an absolute title to be taken into account 

on the same footing with anyone else's. To have such standing is inherently 

valuable, as recognition of our human and moral dignity. (Dent 1992, 35.) 

Tämän tulkinnan mukaisesti amour-propre luonnollisena (sanan ei-primitiivisessä 

merkityksessä) passiona herää niin sanotusti vaatimaan moraalisen minän 

tunnustamista, ja tämän tarpeen tyydyttäminen on minuuden kehittymisen 

kannalta tietysti välttämätöntä. Siten se on, aivan kuten amour de soi mutta eri 

perustalta, vain vapauden välikappale (ks. esim. E, IV, 212). Perusta on eri, koska 

moraalisen tunnustamisen tarve voi luonnollisena tarpeena herätä vasta, kun 

ihmiselle on muotoutunut idea moraalisista suhteista, ja ne ovat yhtä lailla villin 

tietoisuuden ulkopuolella kuin Émilen kasvatettavankin Émilen kolmen 

ensimmäisen kirjan ajan.64 

Tämä ei suinkaan oikeuta usein tehtyä päätelmää, että Émilessä kasvatettava 

olisi fyysisen kasvatuksen ajan vastavuoroisten sosiaalisten suhteiden tai 

yhteiskunnan (ks. esim. Neuhouser 2010, 35; vrt. Dent 1992, 30–33) ulkopuolella. 

Oikeampi muotoilu on, että fyysisen kasvatuksen ajan kasvatettava ei määrittele 

näitä suhteita autonomisesti moraalisin termein vaan fyysisin. Hän on 

riippuvainen oloista, ei toisten ihmisten mielipiteistä. Fyysistä ihmistä ei niin 

sanotusti moraalinen kauneus puhuttele, utiliteettiperspektiivi riittää. 

Moraalinen rakkaus ja ystävyys ovat esimerkkejä konventionaalisista 

moraalista suhteista, jotka ilmentävät intressiä, jota ei utiliteetin logiikan pohjalta 

voida selittää. Näin määriteltyyn moraaliseen maailmaan sisään astumisen 

                                                        
63Ratkaisu amour-propren nostattamaan ongelmaan olisi tällöin sen kitkeminen. Tulkintoja joissa 
tämä oletetaan Rousseaun esittämäksi ratkaisuksi voi listata loputtomiin (ks. Dent 2006, 327–328). 
64On tietenkin selvää, että passiot eivät vertaile, Vertailu on tietoisuuden aktiviteettia. 
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motivoi amour-propre. On ilmiselvää, ettei Dentin kannatettavan määritelmän 

mukainen "luonnollinen" tai minuuden rakentumisen kannalta hyvää tekevä ja 

välttämätön amour-propre-passio tässä merkityksessä edusta hobbesilaista 

egosentrismiä, vaan asennetta, jota voisi luonnehtia luonnolliseksi tai terveeksi 

egoismiksi. Se on sen moraalisen statuksen vaatimista, joka jokaiselle ihmiselle 

kuuluu (ks. Neuhouser 2010, 22). 

Tällä amour-propre -tulkinnalla on kuitenkin jo enemmän tekemistä Émilen 

kuin Diskurssin kanssa. Diskurssissa Rousseau nimittäin lähes kauttaaltaan 

määrittelee amour-propren negatiivisesti yhteydessä vieraantumisen ongelmaan.65 

Siinä missä Émilessä sosiaaliset suhteet vaikuttavat rakentuvan niin, että amour-

propren vaatimukset onnistutaan ratkaisemaan rakentavasti, on Diskurssin 

esittelemässä paheen genealogiassa tilanne toinen. Rousseau kyllästää 

kuvauksensa historian kehityksestä kolmatta luonnontilaa tämän epäonnistuneen 

tunnustamisen kuvauksilla. Kertomus ei ole suinkaan esimerkki vapauden 

logiikasta vaan herran ja rengin logiikasta (ks. Mäki 2000, 77–80). 

Sivilisaatiohistoria tässä valossa tulkiten epäonnistuneen tunnustamisen historiaa. 

Lyhyesti sanoen Diskurssissa amour-propre on pitkälti yhteydessä 

egosentrismin kuvaukseen, ja sen saama merkitys on hyvin hobbesilainen. 

Amour-propre esittelee siis modernin subjektin, porvarin ja porvarillisen 

yhteiskunnan ydinongelman. Vaikka tämä kuvaakin silmien edessä avautuvaa 

todellisuutta de facto, kuten tyypillisesti niin Rousseau ja ranskalaisen valistuksen 

edustajat yleisesti kuin Hobbesin brittikriitikotkin auliisti myönsivät (ks. Bowle 

1969, 193–195), miksi amour-propre niin usein tai lähes tendenssinomaisesti saa 

patologisen muotonsa, ja mistä löytyy mahdollinen lääke sitä vastaan? 

Kuva passioista on vielä aivan liian vajavainen, mutta ensin on syytä käsitellä 

yksi näennäisesti tarjoutuva mutta virheelliseksi osoittautuva lääke. 

Todennäköisesti brittisentimentalistit mielessään Rousseau täydentää Hobbesin 

antropologiaa myös jo aiemmin mainitulla luonnollisen myötätunnon (pitié) 

periaatteella, joka 

having been given to man in order under certain circumstances to soften the 

ferociousness of his vanity (amour-propre, KK) or of the desire for self-

                                                        
65Poikkeus on sivilisaatiohistorian toinen vaihe, niin sanottu "toinen luonnontila". Tässä tilassa amour-
propren vaatimukset ovat vielä maltillisia, koska tilassa ei ole institutionalisoitunutta eriarvoisuutta. 
Luonnollista solidaarisuutta ilmentävät tavat (ymmärrys perustanaan) riittävät vaimentamaan amour-
propren vaatimusten äitymistä hillittömyyteen. Luonnollisen solidaarisuuden rikkoutuminen on 
yhteydessä työnjaon ja taloudellisen vaihdon kehittymiseen ja siitä seuraavaan varallisuuden 
eriarvoiseen jakautumiseen.  
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preservation prior to the birth of vanity, tempers his ardor for well-being with 

an innate repugnance to see his kind suffer (DI, 160).66 

Hätäisesti katsoen Rousseau näyttäisi ottavan tässä askeleen kohti 

sentimentalistista etiikkaa. Tässä suhteessa esimerkiksi Diderot seurasi 

Hutchesonia (ks. Cassirer 1989, 88). Rousseaun tavoin myös brittisentimentalistit 

syyttivät Hobbesin antropologiaa tämän ilmiselvän ”moraalitunteen” 

unohtamisesta, jonka olemassaolosta päivittäinen elämä tarjoaa riittävästi 

todisteita ja jolle moraali voi siis sentimentalistisen etiikan näkökulmasta perustua. 

Esimerkiksi Smithille moraalin perusta on myötätunto, joka antaa hänelle 

riittävän perusteen ratkaista Hobbesin osoittama modernin egosentrismin ongelma 

(ks. esim. Sutrop 2007; Holler 2007). 

Tarkasti lukien havaitaan kuitenkin, että vaikka Rousseau myöntää pitiélle 

jonkinasteisen voiman hillitä amour-propren vaatimuksia, rajaa hän jo tässä sen 

koskettamaan vain villin elämää. Pitié voi yksin hillitä itsesäilytyksen (amour de 

soi) vaatimuksia vain ennen amour-propren syntyä, mutta tämän tarpeen 

ilmaannuttua pitié ei yksin riitä. Tähän Rousseau liittää Diskurssin alaviitteessä 

tarkennuksen: 

Amour propre [vanity] and Amour de soi même [self-love], two very different 

passions in their nature and their effects, must not be confused. Self-love is a 

natural sentiment which inclines every animal to attend to its self-

preservation and which guided in man by reason and modified by pity, 

produces humanity and virtue. Vanity is only a relative sentiment, factitious 

and born in society, which inclines every individual to get greater store by 

himself than by anyone else, inspires men with all the evils they do one 

another, and is genuine source of honor. (DI, 226.) 

                                                        
66 Käyttämässäni englanninnoksessa absoluuttiset ja relatiiviset passiot on erotettu termein rakkaus 
itseen (self-love) ja turhamaisuus (vanity). Vaikka Amour-propren osalta ratkaisu on epätyydyttävä, 
on toki niin, että Diskurssissa amour-propre ilmenee pitkälti juuri turhamaisuutena, ja turhamaisuus 
on juuri se amour-propren ilmentymä, josta poikkeuksetta tulee Rousseaun mielestä maksaa hinta. Jo 
Hume huomasi vaikeudet termin kääntämisessä: ”It seems indeed, certain that the sentiment of 
conscious worth, the self-satisfaction proceeding from a review of a man’s own conduct and character; 
it seems certain, I say, that this sentiment which, though the most common of all sentiments, has no 
proper name in our language ― The term, pride, is commonly taken in a bad sense; but this sentiment 
seems indifferent, and may be either good or bad, according as it is well or ill founded, and according 
to the other circumstances which accompany it. The French express this sentiment by the term, amour 
propre.” (Hume 1966, 157–158.) Valitettavasti Rousseaun tekstien kääntäjät eivät useinkaan ole 
jakaneet Humen sensitiivisyyttä. 
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Rousseau siis toteaa, että pitié pitää asettaa järjen ohjaukseen. Koska järjen 

perusta ei ole aistimellisuudessa vaan vapaudessa, voidaan Cassirerin (1989, 99) 

tavoin todeta, että Rousseaun ajattelu ei suinkaan ilmennä sentimentalistista 

etiikkaa vaan tekee sen pikemminkin tyhjäksi. Rousseau eliminoi tunteen etiikan 

perustana. Eettisen elämän perusta valetaan tunteen sijasta järjen varaan, ja tässä 

on samalla ainoa mahdollinen vastavoima amour propren vaatimuksille. On siis 

virheellistä olettaa Rousseaun ajatelleen esimerkiksi Honnethin (2007) tavoin 

impulssien, pitié perustanaan, ohjaaman moraalin tarjoavan yhteiskunnallisille 

oloille kritiikin referenssipisteen. Rousseau on tässä suhteessa täysin 

eksplisiittinen: “In bare instinct he had all he needed to live in the state of Nature, 

in cultivated reason he has only what he needs to live in society” (DI, 159). Pitién 

voimattomuutta toimia moraalin perustana kuvataan Diskurssissa: 

Such is the pure movement of Nature prior to all reflection: such is the force 

of natural pity which the most depraved morals still have difficulty destroying, 

since in our theaters one daily sees being moved and weeping at the miseries 

of some unfortunate person, people who, if they were in the Tyrant’s place, 

would only increase their enemy’s torment’s; like bloodthirsty Sulla, so 

sensitive to ills which he had not caused, or that Alexander of Pherae who 

dared not attend the performance of a single tragedy for fear that he might be 

seen to moan with Andromache and Priam, but who listened without emotion 

to the cries of so many citizens daily being murdered on his orders (DI, 161).  

Pelkästään pitién varaan rakentuva moraali jää Rousseaun mielestä auttamatta 

liian heikoksi ja käy suoranaisesti vaaralliseksi silloin, kun sen impulsseja ei 

aseteta järjen ohjaukseen (ks. DI, 162). Kyse on häilyvästä ja epävakaasta, 

heikkoudeksi degeneroituneesta moraalista, jossa pitié voi edellisen esimerkin 

mukaisesti antaa kyllä ihmiselle tunnustuksen inhimillisyydestään mutta joka 

vaikenee ensimmäisen egosentrisen vaateen edessä. Kyse on juuri esimerkin 

hallitsijasta, joka saattaa teatterissa tragediaa katsoessaan tuntea suurta surua 

ihmiskunnan kärsimyksen edessä mutta osoittaa järkkymätöntä kylmyyttä 

kansalaistensa hädän edessä. 

Tämä on epäilemättä sentimentalistiseen etiikkaan nojaavan aikalaisajattelun 

kritiikkiä ja toistaa Ensimmäisen diskurssin teemaa tapojen turmeltumisesta. 

Ihmisen on helppo pitién perustalta osoittaa inhimillisyyttään, kunhan se ei asetu 

konfliktiin amour-propren ilmaiseman intressin kanssa. Milloin tämä konflikti 

ilmaantuu, ei voittajasta ole epäselvyyttä. Tällainen ihminen lienee se Rousseaun 
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varoittama kosmopoliitti, joka mielellään rakastaa muukalaisia välttyäkseen 

rakastamasta naapureitaan (E, I, 39). 

On siis palattava kysymykseen lääkkeestä. Tämä edellyttää edellä esitettyä 

passioiden ja rationaliteetin suhteen tarkastelua. Edellä ei ole nimittäin tarkasteltu 

kysymystä, miksi amour-propresta ei useinkaan seuraa kuin onnettomuutta, 

vaikka kysymyksessä on ihmiselle minuuden rakentumisen kannalta välttämätön 

tarve. 

Amour de soin absoluuttisuus tarkoittaa siis, ettei se varsinaisesti rakenna 

suhdetta toisiin subjekteihin, ei motivoi vielä sellaista subjektin itsemäärittelyä, 

jolle perustavaa on toisten subjektien mielipide. Amour-propren relatiivisuus 

tarkoittaa puolestaan sitä, että se hakee tyydytystä toisten subjektien arvostuksista, 

toisin sanoen ohjaa etsimään tunnustusta, jonka ihminen moraalisubjektina 

ansaitsee (ks. Neuhouser 2010, 22–23).  

Epäilemättä ihmisyyden kehittyminen edellyttää amour-propren tarpeiden 

tyydyttämisen. Lisäksi tietysti amour-propren terveellinen persoonaa rakentava 

merkitys liittyy myös siihen, että se tekee ihmisen sensitiiviseksi toisten 

subjektien mielipiteille. Epäilemättä ihminen, joka on täydellisen piittaamaton 

toisten ihmisten tunteista, vastaa mieluummin hirviön kuin ihmisen kuvausta. 

Miksi Rousseau sitten kutsuu tätä paitsi hyödylliseksi myös vaaralliseksi 

tarpeeksi liittyy tietenkin siihen, että subjektin itsemäärittely voi tulla liian 

riippuvaiseksi toisten subjektien mielipiteistä. Usein käykin niin, että yleisen 

mielipiteen hyväksyntä on ikään kuin liian viettelevä voima, joka saa ihmisen 

unohtamaan luontonsa. Kukapa ei luonnollisesti – näin Rousseau kenties sanoisi – 

tunnistaisi turhamaisuuden houkutusta julkisen ihailun edessä ja vastaavasti 

kateuden pilkahdusta lähimmäisen menestyksen edessä? Vaikka sivistysprosessi 

ei ole mahdollinen ilman subjektienvälisyyttä, ilmaantuu sen myötä myös 

väistämättä uhka, että ihminen hukkaa itsensä absoluuttisesti toisten mielipiteisiin 

ja menettää täten vapautensa, siis vieraantumisen uhka. 

Lisäksi tendenssinomaisesti amour-propren vaatimukset kasvavat 

hillittömiksi. Se ei useinkaan niin sanotusti tyydy vähään. Kuten varsinkin Toisen 

diskurssin sivilisaatiohistorian valossa voidaan tulkita, amour-proprelle ei 

välttämättä riitä pelkkä toisten antama tunnustus moraalisesta arvokkuudesta, 

vaan se vaatii lisäksi ensimmäistä sijaa. Tästä, tulehtuneesta amour-propresta 

toimintansa motivaation ammentavalle subjektille ei riitä, että hän on toisten 

silmissä hyvä, hänen on oltava parempi kuin muut. Yleistyessään asenne tekee 

tietenkin modernin yhteiskunnan kestämättömäksi ja osoittaa, kuinka 
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luonnollinen egoismi (amour-propre) turmeltuu luonnottomaksi egosentrismiksi 

(inflamed amour-propre). 

Passioiden ja rationaliteetin suhdetta on kuitenkin vielä syytä täsmentää. 

Inhimillisen toiminnan taustalla on vertailu, tai tarkemmin sanoen ymmärryksen 

ja järjen muodostamien vertailuun perustuvien ideoiden perusteella passiot 

motivoivat inhimillisen toiminnan. Muuten ei intentionaalista toimintaa voida 

selittää tai erottaa subjektia ja objektia, minää ja maailmaa toisistaan. Fyysinen 

vertailu toteutuu sellaisten kvaliteettien kuin esimerkiksi pieni, iso, painava, kevyt, 

avulla, ja näiden vertailujen tuloksena tapahtuvia valintoja voi ilmaista 

määrällisin indikaattorein. Niiden kautta ihminen voi asettaa itsensä suhteeseen 

fyysiseen maailmaan. Tämän tarpeen ilmaisee amour de soi: 

Since man’s first natural movements are, therefore, to measure himself 

against everything surrounding him and to experience in each object he 

perceives all the qualities which can be sensed and relate to him, his first 

study is a sort of experimental physics relative to his own preservation, from 

which he is diverted by speculative studies before he has recognised his place 

here on earth [– –] everything which enters into the human understanding 

comes there through the senses, man’s first reason is a reason of the senses; 

this sensual reason serves as the basis of intellectual reason. Our first masters 

of philosophy are our feet, our hands, our eyes. (E, II, 125.) 

Rousseaun käyttämän käsitteen, aistimellinen järki (sensual reason) voinee 

ongelmitta liittää empiristis-instrumentaaliseen järjen käsitteeseen. Nyt on helppo 

nähdä, kuinka fyysisen itsesäilytyksen motivoima toiminta eli eksperimentaalinen 

fysiikka, kuten Rousseau sitä tässä kutsuu, aistimellista järkeä kultivoiden saattaa 

ihmisen vähitellen keksimään ne luonnon toimintaa ohjaavat säännönmukaisuudet, 

joita voidaan kuvata mekaniikan laeilla, ja kuinka tähän voi lisäksi perustua 

vastaavasti luonnon teknologinen hallinta. Diskurssin sivilisaatiohistoria on 

esimerkki tästä, aistimellisen järjen vähittäisestä kehittymisestä ja siihen 

perustuvasta kasvavasta luonnon hallinnasta, niin että lopulta luonnolle ei 

kuvauksessa jää muuta kuin instrumentaalinen arvo. 

Edellinen sitaatti on Émilen toisesta kirjasta, joka on fyysisen kasvatuksen 

aikaa. Tämä tiivistää periaatteessa koko lailla tyydyttävästi fyysisen kasvatuksen 

idean. Se on "ymmärryksen välikappaleiden" eli aistien harjoittamista ja 

aistimellisen järjen kultivointia. Ei liene liioiteltua sanoa, että Èmilen 

kasvatettavan suuntautuminen maailmaan on täten kolmen ensimmäisen kirjan 

ajan instrumentaalista. Hän ei tee valintoja moraalisten velvollisuuksien tai 
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oikeuksien sanelemana, vaan välttämättömyyden ja utiliteetin perspektiivit 

riittävät. Kuten sitaatti myös antaa ymmärtää, aistimellinen järki, vaikkakin voi 

muodostaa intellektuaalisen järjen "perustan", ei ole kuitenkaan sen kanssa sama 

asia. 

Kuten Rousseau toistuvasti korostaa, ei edellä kuvattu pragmatistis-

instrumentalistinen asenne ole vielä täyttä ihmisyyttä eikä oikeastaan luo kuin 

aste-eron ihmisen ja eläimen välille. Ihmisen on astuttava sisään moraaliseen 

maailmaan, jota säätelevät moraaliset oikeudet ja velvollisuudet. Kun ihmisen 

tietoisuus avautuu moraaliseen maailmaan, alkaa hän tehdä moraalisia vertailuja. 

Moraalisille ideoille, kuten esimerkiksi moraalinen kauneus, rehellisyys, 

oikeudenmukaisuus, ei mallia luonnosta löydy, eli ihminen ei tee näitä vertailuja 

fyysisin vaan intellektuaalisin kvaliteetein. Se "toinen syntymä", joka Émilen 

neljännen kirjan alussa kuvataan, tarkoittaa juuri tätä "moraalisia vertailuja 

tekevän relatiivisen minän" syntymistä. Näin toimivan ihmisen toiminnan 

motivaatioperusta on amour-propre. 

Moraalinen vertailu siis tapahtuu intellektuaalisten objektien eli vain 

moraalisen tai intellektuaalisen järjen tavoitettavissa olevien objektien välillä.67 

Niille ei luonnollisestikaan löydy mallia fyysisestä luonnosta. Ne kuvaavat 

moraalin maailmaa ja ilmenevät luonnollisesti sosiaalis-yhteiskunnallisina tapoina 

(moeurs). Astumisen tähän maailmaan, kuten Dent edellä kuvasi, motivoi amour-

propre. 

Koska nämä objektit ovat intellektuaalisia objekteja, järki voi lopulta löytää 

niiden suhteita säätelevän yleisen moraalilain, jolla on toki luonnonlain yleisyys, 

mutta selittää kuitenkin ihmisten väliset suhteet muulta kuin vahvemman 

oikeuden perustalta. Tämä viittaa tietenkin Diskurssin alussa ilmaistuun 

tarpeeseen palauttaa luonnonoikeuden periaatteet voimaan mutta eri perustalta 

kuin mikä on hallinnut sivilisaatiohistorian logiikkaa. On tietenkin selvää, että 

tämä jälkimmäinen, intellektuaalisen järjen muotoilu jää empiristisen ajattelun 

tavoittamattomiin. Sen objektit kuuluvat Kantin termein noumenaaliin maailmaan. 

Émilen kasvatettavan siirtyminen moraaliseen maailmaan kuvataan teoksen 

                                                        
67On toki mahdollista, että amour-propren herääminen tuotetaan mielikuvitusta kiihdyttämällä jo 
ennen järjen ikää, Tällöin on kyse turhamaisuuden herättämisestä ilman, että tälle mahdollista opasta 
olisi vielä saatavilla. Aikalaiskasvatuksen kritiikin kautta Rousseau noutaa lukuisia esimerkkejä näistä 
"lapsityranneista" (ks. esim. E, II, 87–88), joiden tuottamisen varmin keino on se, että kasvattaja 
taivuttaa tahtonsa seuraamaan lapsen tahtoa. Kuten Émilestä käy ilmi, amour-propren heräämistä 
viivytetään pedagogisesti niin kauan kuin on mahdollista, maksimissaan puberteettiin asti. 
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neljännessä kirjassa. Tästä alkavan moraalikasvatuksen voi määritellä myös 

varsin tyydyttävästi intellektuaalisen tai moraalisen järjen kultivoimiseksi. 

Primitiivisessä luonnossa ei ole järkeä eikä siksi moraalisia tarpeita, eikä 

amour de soi esittele ihmiselle lainkaan niitä. Meidän onkin opittava näkemään 

kaksi objektia yhtä aikaa, aistimellinen ja intellektuaalinen, ja tämän oppimisen 

voi ymmärtää sivistysprosessiksi, ihmiseksi tulemiseksi, eläimellisen 

pragmatistis-instrumentalistisen elämänperspektiivin avautumiseksi moraaliseen 

maailmaan. 

You suppose, as do those who deal with these matters, that man bears his 

reason fully formed with him, and it is only a matter of putting it to work. 

Now that is not true, for one of man's acquisitions, and even one of the 

slowest, is reason. Man learns to see with the eyes of the mind as well as the 

eyes of the body. But the former apprenticeship is far longer than the latter, 

because since the relations between intellectual objects are not measurable 

like extension, they are discovered only by estimation, and our first needs, 

our physical needs, do not make the examination of these same objects as 

interesting to us. We must learn to see two objects simultaneously. We must 

learn to compare them. We must learn to compare large numbers of objects, 

go back gradually to their causes, and follow them in their effects. We must 

have combined an infinity of relationships to acquire ideas of suitability, 

proportion, harmony and order [.] (LCB, 40.)  

Fyysisen ja moraalisen, tai miksei fenomenaalisen ja noumenaalisen, maailman 

välistä vaikutussuhdetta Rousseaun kuvaa usein esimerkillä rakkaudesta. Hän 

erottaa, Buffonia seuraten, fyysisen rakkauden moraalisesta rakkaudesta. 

Edellinen kuvaa rakkautta puhtaan kopulaation merkityksessä, fyysistä tarvetta 

lajin jatkamiseen. Tämän rakkauden muodon motivaatiperusta on amour de soi, 

eikä fyysisen ihmisen tietoisuus arvota tarpeen kohdetta muuten kuin fyysisesti. 

Villille kelpaa ensimmäinen vastaan tuleva partneri, eikä tässä hetkellisessä 

kohtaamisessa rakennu mitään moraalisia tulevaisuuteen ulottuvia sitoumuksia. 

Hän ei epäröi hetkeäkään tai tunne liioin omantunnon pistosta seuraavan partnerin 

kohdatessaan. 

Moraalisessa rakkaudessa on puolestaan kysymys siitä, että rakkaudelle 

kvalifioituu erityinen kohde, jonka jälkeen muut saman sukupuolen edustajat 

käyvät tässä suhteessa merkityksettömiksi. Kuten käy Émilen neljännen kirjan 

alussa selväksi, tämä valinta on itse järjen ja siten vapauden valinta, ja näin täytyy 

tietysti ollakin, jos valinta tehdään niin sanotusti moraalisten kvaliteettien 
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perusteella. Tämä esimerkki osaltaan osoittaa, että moraalis-metafyysisellä, 

kantilaisittain noumenaalisella maailmalla, voi olla vaikutuksia fyysiseen 

maailmaan. Samalle logiikalle perustuu se, miten ihminen oletettavasti tai 

toivottavasti valitsee ystäviään. Kyse on siis sellaisen moraalisen kauneuden 

tunnustamisesta, jolle ei mallia luonnosta löydy (DI, 162) ja jonka tehtävä on 

toimia ”toisena luontona”, luonnollisten impulssien ohjaajana: 

The inclination of instinct is indeterminate. One sex is attracted to the other; 

that is the movement of nature. Choice, preferences, and personal attachments 

are the work of enlightenment, prejudice, and habit. Time and knowledge are 

required to make us capable of love. One loves only after having judged; one 

prefers only after having compared. These judgements are made without 

one’s being aware of it, but they are nonetheless real. True love, whatever is 

said of it, will be always honored by men; for although its transports lead us 

astray, although it does not exclude odious qualities from the heart that feels 

it – and even produces them – it nevertheless always presupposes estimable 

qualities without which one would not be in condition to feel it. This 

choosing, which is held to be the opposite of reason, comes to us from it. (E, 

IV, 214.) 

Rousseau problematisoi kuitenkin asian huomattavasti pidemmälle kuin mitä 

tähän asti sanottu antaa ymmärtää. Rousseaun mielestä on ensinnäkin täysin 

luonnollista, että silloin kun minä kvalifioi rakkautensa kohteen, hän 

luonnollisesti asettaa tämän moraalisten kvaliteettien vertailussa ensimmäiselle 

sijalle. Yhtä luonnollisesti hän vaatii tämän vastavuoroisuutta, sitä, että hänet 

asetetaan myös ensimmäiselle sijalle, ja juuri tässä suhteessa amour-propre ei 

suvaitse toista sijaa. Se on niin sanotusti huono häviäjä. Tässä kaksinaisessa 

suhteessa syntyy samalla paitsi moraalinen rakkaus järjen valintana myös 

mustasukkaisuus sen väistämättömänä seuralaisena.68 Tämä on esimerkki siitä, 

                                                        
68 Rakkauden ja mustasukkaisuuden kysymykseen Rousseau palaa Émilen viidennessä kirjassa (E, IV, 
429–431), josta käy ilmi, että mustasukkaisuus ei välttämättä yhdy turhamaisuuteen eikä siten tarkoita 
myöskään välttämättä pahetta. Tämä on yhteydessä Émilen pedagogisiin ehtoihin, ennen kaikkea 
siihen, ettei kasvatettavan turhamaisuutta ole herätetty. Diskurssin toisen luonnontilan jälkeisessä 
sivilisaatiohistoriassa ja Émilen aikalaiskasvatuksen esimerkeissä vaikuttaisi turhamaisuus olevan sen 
sijaan mustasukkaisuuden väistämätön seuralainen. Ainoa lisäys, jonka Rousseau Émilessä Diskurssin 
tarkasteluihin tekee, on että hän myöntää, että eläinmaailmassakin voi olla "yksiavioisia suhteita" ja 
siten tavallaan moraalisia siteitä eläinten välillä. Muissa suhteissa Rousseau toteaa Émilessä 
Diskurssin tarkastelut päteviksi. Nämä erittelyt tekevät myös ymmärrettäväksi Rousseaun ilmauksen, 
että järki synnyttää amour-propren. Tarve tulla moraalisubjektina tunnustetuksi voi herätä vasta, kun 
idea moraalisista suhteista syntyy.  
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kuinka ihmisen onnellisuus tulee väistämättä riippuvaiseksi toisen ihmisen 

mielipiteestä, ja kun tämä laajennetaan koskemaan ihmissuhteita yleisesti, ovat 

potentiaaliset seuraukset ilmeiset:  

To be loved, one has to make oneself lovable. To be preferred, one has to 

make oneself more lovable than another, more lovable than every other, at 

least in the eyes of the beloved object. This is the source of the first glances at 

one’s fellows; this is the source of the first comparisons with them; this is the 

source of emulation, rivalries, and jealousy. A heart full of an overflowing 

sentiment likes to open itself. From the need for a mistress is soon born the 

need for a friend. He who senses how sweet it is to be loved would want to be 

loved by everyone; an all could not want preference without there being 

many malcontents. With love and friendship are born dissensions, enmity, and 

hate. From the bosom of so many diverse passions I see the opinion raising 

an unshakable throne, and stupid mortals, subjected to its empire, basing their 

own existence on the judgements of others. (E, IV, 214–215.) 

Edelliset sitaatit antavat hyvän kuvan sosiaalisten suhteiden kaksiteräisyydestä tai 

antagonistisesta luonteesta. Emme voi saavuttaa täyttä ihmisyyttä sosiaalisen 

ulkopuolella, mutta samalla juuri sosiaalisessa elämässä vallitsee kaikki paha, jota 

haluamme paeta. Amour-propre esittelee siis egosentrismin uhkan. Tässä näkyy, 

kuinka, kuten Lovejoy (1923) kirjoittaa, Hobbesin antropologia puhutteli 

Rousseauta syvällisesti. On jokaiselle subjektille täysin luonnollinen perspektiivi 

elämään asettaa itsensä etusijalle ja pitää itseään maailman keskipisteenä. Kuten 

ei kasvatettava Émilessä herkästi siedä juoksukilpailussa toista sijaa, pätee sama 

rakkauteenkin. Kun tämä asenne laajenee ilman lain asettamaa vastusta 

koskemaan kaikkia yhteiskunnallisia suhteita ja niitä sääteleviä arvostuksia, 

tullaan porvarin identiteettiin.  

Amour-propre ei voi täten yksin muodostaa riittävän kestävää sosiaalisen 

elämän perustaa. Tämän takia on järki lääkkeenä välttämätön. Näin ollen 

subjektiivisten passioiden vaatimukset, tai "aistimellisuudesta kumpuavat 

tuokiohalut", tulee suhteuttaa järjen antamaan moraalilakiin. Juuri tätä Rousseau 

tarkoittaa sillä, että ei ole olemassa todellista vapautta ilman järjen antamaa lakia. 

Siihen, miten Rousseau ajatteli tämän lopulta olevan mahdollista – tai mikä 

intressi puoltaa järjen laille alistumista – palataan seuraavassa luvussa. Diskurssin 

sivilisaatiohistoria on tämän mahdollisuuden lunastamatta jättämistä. 
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Tässä on kuitenkin ajauduttu Diskurssin kysymyksenasettelusta jo pääteosten 

suuntaan. Rousseau kokoaa yhteen Diskurssin ensimmäisen osan kuvauksen 

villistä: 

Let us conclude that, wandering in the forests without industry, without 

speech, without settled abode, without war, and without ties, without any 

need of others of his kind and without any desire to harm them, perhaps even 

without ever recognizing any one of them individually, subject to few 

passions and self-sufficient, Savage man had only the sentiments and the 

enlightenment suited to this state, that he sensed only his true needs, looked 

only at what he believed it to be in his interest to see, and that his intelligence 

made no more progress than his vanity. If he by chance made some discovery, 

he was all the less in a position to communicate it as he did not recognize 

even his Children. The art perished with the inventor; there were neither 

education nor progress, generations multiplied uselessly; and as each one of 

them always started at the same point, Centuries went by in all the crudeness 

of the first ages, the species had already grown old, and man remained ever a 

child. (DI, 166.) 

Kuten Rousseau ensimmäisen osan johtopäätöksissä kirjoittaa, primitiivisen 

luonnontilan tarkastelun tavoitteena on ollut purkaa ikiaikaisia aihetta koskevia 

virheoletuksia (DI, 166). Se, mitä Rousseau riittävän kaukaa luonnontilasta löysi, 

oli ei-vielä-ihminen, jonka kaikki ihmisyyttä määrittävät piirteet ovat vasta 

mahdollisuuksina olemassa. Tavallaan hän löysi "ei-mitään".69 

Tämän fundamentaaliantropologisen löydön, jolla tulee olemaan 

fundamentaali merkitys Rousseaun (ja myös yleisemmin modernin) pedagogisen 

ajattelun kannalta, jälkeen ihmisyys itse määritellään mieluummin vapauden kuin 

luonnon termein. Näin ollen ihmisyyden toteutumisen mediumi on ilmi selvästi 

vapaus. Ensimmäisen luonnontilan eläimellisyys osoittaa luonnon itsetoiminnan 

ja samalla naturalistisen lähestymistavan selitysvoiman rajat. Luonnon ja 

vapauden sfäärien erottamisen jälkeen on tietenkin luonteva määritellä 

sivilisaatiohistoria moraalihistoriaksi, kokoelmaksi ihmisen tekoja, jonka kuluessa 

ihminen on vapautensa ja perfektibiliteettinsä mahdollistamana 

peruuttamattomasti muuttanut sekä ympäristöään että konstituutiotaan lisäämällä 

luontoonsa sellaisia intohimoja, jotka eivät kuvaa villin rauhallisen velttoa 

eläimellisyyttä. 

                                                        
69Tämän perusteella Lévi-Strauss (1987) kutsuu Rousseauta modernin antropologian keksijäksi. 
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Rousseaun vastaus Dijonin akatemian kysymykseen, "mikä on ihmisten 

välisen eriarvoisuuden alkuperä ja onko se luonnonlain auktorisoima" onkin siis 

se, että koska ensimmäisessä luonnontilassa ovat inhimilliset kyvyt täysin 

kehittymättä, ei siinä voi esiintyä missään oleellisessa mielessä myöskään 

luonnollista eriarvoisuutta. Täten yhteiskunnassa ilmenevä eriarvoisuus on aina 

ihmisen asettamaa, ja siten aina moraalista, eikä yhteiskunnassa vallitsevaa 

moraalista eriarvoisuutta voi siten myöskään luonnonoikeudella legitimoida. Jos 

luonto onkin jakanut lahjansa eri yksilöille eriarvoisesti, ei tällä ole luonnontilassa 

merkitystä, koska lahjat voivat kehittyä vain suhteessa toisiin ihmisiin, kulttuurin 

ja kasvatuksen myötävaikutuksella70: 

Indeed it is easy to see that among the differences that distinguish men, 

several are taken to be natural although they are exclusively the result of habit 

and of different kinds of life men adopt in Society. Thus a sturdy or a delicate 

temperament, together with strength or the weakness that derive from it, are 

often due more to a touch or an effeminate upbringing than to the bodies’ 

primitive constitution. The same is true of strengths of Mind, and education 

not only introduces differences between minds that are cultivated and those 

that are not, but it also increases the differences that obtain between 

cultivated Minds in proportion to their culture [– –] it will be evident how 

much smaller the difference between man and man be in the state of Nature 

than in the state of society, and how much natural inequality in the human 

species must increase as a result of instituted inequality. (DI, 166–167.) 

Kaiken sanotun jälkeen on tietenkin itsestään selvää, ettei primitivisestä 

luonnontilasta ole modernin olojen arvioinnin kriteeriksi. Tämä olisi yhtä kuin 

väittää orankia ihmisyyden mittapuuksi. Rousseaun tarkoitus on täsmälleen 

päinvastainen, ja hänen aikanaan hyvinkin tyypillinen jalon villin – primitiivisen 

tai ajankohtaisen – ihannointi tulee kirjoituksessa täydellisesti kielletyksi. 

Rousseau pyrkii kokonaan eroon sellaisesta luonnon ideaalista, jossa adjektiivi 

luonnollinen tarkoittaa "luonnon käsistä tullut" ja ymmärretään luonnon 

tarkoituksen mallina (ks. Lovejoy 1923, 172).71  

                                                        
70 Johtopäätös palauttaa tietysti mieleen Ensimmäisen diskurssin.  
71Ogden (1938) on nähdäkseni oikeassa tulkitessaan Rousseaun osoittavan Diskurssin johtopäätöksenä 
primivismistisen ajattelun naurettavuuden ja esittävän siten reductio ad absurdum -argumentin mutta 
väärässä tulkitessaan Rousseaun hylänneen luonnonoikeuden perinteen (vrt. esim. Wokler 1994). 
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2.3.3 Sivilisaatiohistoria vieraantumishistoriana: diagnoosi ja 
prognoosi 

Having proved that Inequality is scarcely perceptible in the state of Nature 

and that its influence there is almost nil, it remains for me to show its origin 

and its progress through the successive developments of the human Mind. 

Having shown that the perfectibility, the social virtues and the other faculties 

which Natural man had received in potentiality could never develop by 

themselves, that in order to do so, they needed the fortuitous concatenation of 

several foreign causes which never have arisen and without which he would 

eternally have remained in his primitive condition: it remains for me to 

consider and bring together the various contingencies that can have perfected 

human reason while deteriorating the species, make a being wicked by 

making it sociable, and from so remote a beginning finally bring man and the 

world to the point where we now find them. (DI, 168.) 

Tämä sitaatti tiivistää sen, mitä Diskurssin toinen osa tulee esittämään. 

Sivilisaatiohistoria esitellään perfektibiliteetin mahdollistamana inhimillisen 

tietoisuuden kykyjen kehittymisenä, jonka päätepisteenä häämöttää jo 

korruptoitunut yhteiskuntatila, tila, jossa mitään ei ole enää tehtävissä (ks. LCB, 

29). Luonnollisesti tämän kehityksen mediumi on metafyysiseen vapaus-

käsitteeseen ankkuroituva inhimillinen toiminta. Rousseau kuvaa inhimillisen 

tietoisuuden kykyjen historiallisen kehittymisen – kuten on täysin johdonmukaista 

edellä esitellyn filosofis-antropologisten ehtojen määrittelyjen jälkeen – 

ymmärryksen aktiivisuuden ja aistimellisuuden passiivisuuden mahdollistamaksi 

vastavuoroiseksi tai dialektiseksi määrittelyprosessiksi. Näin ollen kysymys on 

rationalisaatioprosessista, jonka kuluessa ihminen paitsi hankkii kaikki ne ideat, 

tai valistuksensa, joita vailla villi eläimellisyytensä keskellä eli, myös lisää 

luontoonsa sellaisia tapojen turmelusta tuottavia passioita, joita ei liioin villillä 

voinut olla. Aivan kuten Ensimmäisen diskurssin teesi kuului, tapojen turmelus ja 

tiedon kasvu ovat rinnakkaisia toisilleen.  

Rousseau aloittaa sivilisaatiohistoriansa aikaisemman sopimusteoreettisen 

perinteen kritiikillä. Todelliseksi kansalaisyhteiskunnan keksijäksi voidaan kyllä 

esitellä yksityisomistuksen keksijä (DI, 170), mutta on täysin mahdotonta 

kuvitella, kuten on juuri edellä osoitettu, että ihmisellä sellaisena kuin hän on 

"luonnon käsistä tullut" olisi sopimusaktin edellyttämät kompetenssit. 

Minkälaisen sopimuksen villit, joilla ei ole kieltä ja joiden tietoisuus ulottuu 
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kenties vain seuraavaan iltaan, keskenään tekevät, ja mikä intressi voisi puoltaa 

tämän sopimuksen välttämättömyyttä villille, jonka ainoat kiinnostukset 

rajautuvat ruokaan, lepoon ja partneriin, joita primitiivinen luonnontila riittävästi 

ilman sopimustakin tarjoaa? 

Rousseau rikkoo tässä siis periaatteessa kaikki aiemmat sopimusteoreettiset 

mallit, joissa luonnontilasta siirrytään suoraan kansalaisyhteiskunnan tilaan ja 

jotka rakentuvat sellaiselle virheelliselle antropologiselle oletukselle, jossa järki 

liitetään villin primitiivisen tietoisuuden kyvyksi ikään kuin täysin kehittyneenä 

(ks. LCB, 40). Villin potentiaalinen järki, perfektibiliteetti, voi kultivoitua vain 

intersubjektiivisesti, edellyttäen vertailuja, joihin villillä ei ollut liioin 

mahdollisuutta eikä kiinnostusta. 

Kansalaisyhteiskunta ei täten voi ilmaantua historiallisena 

välttämättömyytenä suoraan primitiivisen luonnontilan jälkeen, koska 

omistamisen ideaa tai ylipäätään mitään moraalista ideaa ei villi ole voinut 

luonnolta saada. Yksityisomistus on idea, jonka keksimistä edeltävät lukuisat 

muut ideat, ja lisäksi se on aina konventio, eikä sopimusaktin edellyttämää järkeä 

voi villiltä löytyä, aivan samoin kuin ei voi lapselta ennen järjen ikää odottaa 

järjen velvoitteen tunnustamista, kuten Émilestä käy myöhemmin ilmi. Niinpä on 

palattava takaisin ihmiskunnan lapsuuteen ja tarkasteltava sen historiaa 

ensiaskeleista lähtien inhimillisen tietoisuuden kykyjen kehittymisenä: 

Much progress had to have been made, industry and enlightenment acquired, 

transmitted, and increased form one age to the next, before this last state of 

Nature was reached. Let us therefore take up the thread earlier, and try to fit 

this slow succession of events and of knowledge together from a single point 

of view, and in their most natural order. (DI, 170.) 

Kuinka siis edellä kuvattu kronologis-primitiivisen luonnontilan "idylli" särkyy? 

Se edellyttää olosuhteiden sysäyksen. Villi jättää primitiivisen luonnontilan 

taakseen, kun olosuhteiden subjektiiviselle itsesäilytykselle asettamat haasteet 

käyvät ylivoimaisiksi. Ympäristön, muiden eläinten ja lopulta ihmislajin 

lisääntymisen asettamat haasteet pakottivat hänet kehittämään kykyjään. 

Olemassaolon taistelussa syntyivät ensimmäiset, fyysiseen vertailuun perustuvat, 

ideat, joihin perustuen kehittyi vielä lähinnä mekaaninen, itsesäilytyksen tarpeita 

palveleva harkinta: 

This repeated interaction of the various beings with himself as well as with 

one another must naturally have engendered in man’s mind perceptions of 
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certain relationships. The relations which we express by the words great, 

small, strong, weak, fast, slow, fearful, bold, and other such ideas, compared 

as need required and almost without thinking about it, finally produced in 

him some sort of reflection, or rather mechanical prudence that suggested to 

him the precautions most necessary for his safety. (DI, 171.) 

Tätä voidaan pitää ensimmäisenä tietoisuuden avautumisena maailmaan. 

Ihmisestä tulee rationaalinen olento. Ihminen oppii jossain määrin ennakoimaan 

tulevaa ja kalkyloimaan haittoja ja hyötyjä ja keksii itsesäilytystä palvelevia 

teknologioita. Tietoisuuden kykyjen näin kehittyessä ihminen verratessaan itseään 

muihin lajeihin huomaa piankin erityisasemansa näiden joukossa. Eläimet, joille 

luonto ei ole suonut perfektibiliteetin lahjaa, ovat helppoa saalista 

eloonjäämistaistelua helpottavat teknologiset innovaatiot keksineelle ihmiselle. 

Kun ihminen tämän ensimmäisen valistuksensa avaamin silmin vertaa itseään 

muihin lajeihin, avautuu ovi myös ylpeydelle, ikään kuin ensimmäisen tiedon 

väistämättömänä seuralaisena. Tämän ensimmäisen vertailuasetelman 

synnyttämän ylpeyden huumassa ihminen valmistautuu jo alistamaan muut lajit 

valtansa alle ja julistautumaan maailmankaikkeuden kuninkaaksi, täysin ilman 

omaa ansiotaan (DI, 172). 72  Näin on alkuperäinen amour de soi kokenut 

ensimmäisen muuntumisensa ja saanut ylpeyden seuralaisekseen. 

Lajien välisen vertailun kautta ihminen tunnistaa myös identtisyytensä toisten 

ihmisten kanssa. Tämä mahdollistaa ensimmäiset yhteistoiminnan muodot, joiden 

perusta oli tyypillisesti itsesäilytyksen intressille perustuva subjektiivinen 

utiliteetti ja harvemmin kilpailu, jonka säännöt määrittää vahvemman laki: 

Taught by experience that love of well-being is the sole spring of human 

actions, he was in a position to distinguish between the rare occasions when 

common interest should make him count on the help of his kind, and the even 

rarer occasions when competition should make him suspicious of them. In the 

first case he united with them in a herd, or at most in some kind of free 

association that obligated no one and lasted only as long as the transitory 

need that had formed it. In the second case, everyone sought to seize his own 

                                                        
72  Rousseau korostaa toistuvasti, että viisas ihminen ei ylpisty luontonsa johdosta, eihän hän ole 
luontoaan itse luonut. Ihminen ei näin ollen ole koskaan täydellisesti itsensä luomus; toisin sanoen 
tämä ensimmäinen amour de soin modifikaatio on pikemminkin turhamaisuuden kuin järjen sanelema. 
Kuten myöhemmin nähdään, Savoijilaisen apulaispapin uskontunnustuksessa tehdään täysin 
vastakkaiset johtopäätökset tämän ensimmäisen vertailuasetelman johdosta. Amour de soi saa siinä 
rinnalleen pikemminkin nöyryyden tai kiitollisuuden tunteet ylpeyden sijasta. Tämä liittyy Rousseaun 
sivistyskäsitykseen, johon palataan seuraavissa luvuissa. 



 93

advantage, either by open force if he believed that he could do so; or by skill 

and cunning if he felt he was the weaker. (DI, 172.) 

Näin syntyivät ensimmäiset alkeelliset ideat ihmisten keskinäisistä suhteista. 

Niissä ei tietenkään ilmene vielä minkäänlaista moraalista velvoitetta. 

Subjektiivinen hyötykalkylointi osoitti ne tilanteet, joissa ihminen kannatti hyötyä 

tai varoa toista ihmistä. Yhteisen hyödyn intressi jaksoi ylläpitää toimintaa juuri 

niin kauan kuin välitön tarpeen tyydyttäminen sitä vaati, ja useissa tapauksissa 

tämä rikkoontui jo aikaisemmin, mikäli yksityinen hyöty voitti yhteisen hyödyn 

vaatiman vaivan73: 

If a Deer was to be caught, everyone clearly sensed that this required him 

faithfully to keep his post; but if a hare happened to pass within reach of one 

of them, he will undoubtedly have chased after it without a scruple and, 

having caught his own prey, have cared very little about having caused his 

Companions to miss theirs (DI, 172-173).  

Ihmisten välisen yhteistyön kehittyessä kehittyi myös kieli. Artikuloimattoman 

ääntelyn ja elekielen saadessa pikkuhiljaa rinnalleen propositionaalisen kielen 

mahdollistui tietoisuuden nopeampi kehitys: "This initial progress finally enabled 

man to make more rapid progress. The more mind became enlightened, the more 

industry was perfected.” (DI, 173.) Kielen roolia tietoisuuden kehittymisessä ei 

voi vähätellä. Ihminen saa kiittää kieltä järkensä kultivoitumisesta, koska, kuten 

Rousseau Diskurssin ensimmäisessä osassa mainitsee, kaikki intellektuaaliset 

ideat ovat mahdollisia tavoittaa vain diskursiivisesti, ja tästä johtuu juuri se, miksi 

eläinten tietoisuus ei voi saavuttaa täydellistymistä. (ks. DI, 151–158.) 

Vähitellen kehitys johtaa ihmiskunnan historian ensimmäiseen 

“vallankumoukseen”, perheiden perustamiseen, ja ilmaantuu eräänlainen 

omistamisen idea. Tässä vaiheessa syntyivät aviollinen ja isällinen rakkaus, ja 

jokaisesta perheestä tuli tavallaan oma pienoisyhteiskuntansa, jota yhdistivät 

vastavuoroinen sitoutuminen ja vapaus. 74  Samalla vakiintuivat ensimmäiset 

sukupuolten väliset erot, ja molemmat menettivät alkuperäisen julmuuden ja 

                                                        
73Olisi suuri houkutus verrata tätä kuvausta paitsi pienen lapsen myös "suuren lapsen" eli porvarin 
kuvaukseen Émilessä (ks. esim. E, II, 101–102). Nämä havainnollistavat sen, mitä Rousseau tarkoittaa 
sillä, ettei ymmärrys luo kuin aste-eron ihmisen ja eläimen välille. Vasta järki voi tehdä tiedetyksi 
subjektiivisesta utiliteettiperspektiivistä riippumattoman ja sitä käskevän moraalisen velvoitteen. Ero 
lapsen ja porvarin välillä on vain se, että ensimmäisen valinnat ovat viattomuuden sanelemia. 
74 Toisin sanoen syntyi perheinstituutio, jota konstituoiva periaate rakkaus tarkoittaa vastavuoroisia 
tunnustamissuhteita ja siten vapautta, täsmälleen herra-renki-asetelman vastakohtana. Sama pätee 
tietysti yleisemmin isänmaanrakkauden ja yleisen järjestyksen rakkauden suhteen.  
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tarmonsa. Vähitellen, ihmisten asettuessa aloilleen, he yhdistyivät joukoiksi ja 

muodostivat lopulta kansoja, joita yhdistivät pikemminkin yhteiset tavat ja 

luonteenpiirteet, samankaltainen elämä, ruoka ja ilmasto, kuin vielä säännöt tai 

lait (DI, 175). Jos primitiivistä luonnotilaa voi luonnehtia ihmiskunnan 

lapsuudeksi, on tässä kyse ihmiskunnan nuoruudesta. Näin syntynyttä 

yhteisöelämän vaihetta Rousseau kutsuu toiseksi luonnontilaksi, joka on samalla 

ihmiskunnan historian onnellisin ja pisimpään kestänyt vaihe (DI, 176–177). 

Perheet muodostavat taloudellisti autarkisia yksiköitä, jolloin ihmiset kykenivät 

nauttimaan sosiaalisen elämän eduista ilman työnjaon ja taloudellisen vaihdon 

rasitteita.75 

Toinen luonnontila ei ole enää primitiivinen tila kronologisessa tai 

kulttuurisessa mielessä, eikä sitä voi myöskään luonnehtia yksioikoisen 

intersubjektivistisen negativismin kuvaukseksi. Tässä tilassa kehittyvät nimittäin 

järki ja juuri ne tunteet, joiden perusta on relatiivisissa passioissa (amour propre), 

koska muuten ei esimerkiksi aviollista rakkautta eikä perheiden muotoutumista 

voida selittää. Toki, kuten on huomattu, amour-propre on kaksiteräinen miekka, 

eikä toisen luonnontilan onnellisuuden kuvaus ole suinkaan yksisilmäinen, vaan 

tilassa itää jo paheen siemen. Vaikka se paikantuu siis ihmisen luontoon (amour-

propre), kyse on jo ihmisen itsensä muokkaamasta luonnosta: 

Everyone began to look at everyone else and to wish to be looked at himself, 

and public esteem acquired a value. The one who sang or danced best; the 

handsomest, the strongest, the most skillful, or the most eloquent came to be 

the most highly regarded, and this was the first step at once towards 

inequality and vice: from these first preferences arose vanity and contempt on 

the one hand, shame and envy on the other; and the fermentation caused by 

these new leavens eventually produced compounds fatal to happiness and 

innocence. (DI, 175.)  

Toisen luonnontilan kuvauksen ihminen poikkeaa siis merkittävästi villin 

kuvauksesta. Ensimmäisistä alkeellisen sosiaalisen toiminnan, jossa ei ilmennyt 

vielä mitään vastavuoroisia sitoumuksia, myötä alkanut kehitys on johtanut 

relatiivisen ihmisen ilmaantumiseen, jolle amour-propre on esitellyt ensimmäiset 

relatiiviset tunteet, sekä suloisimmat että kauhistuttavimmat niistä. Tässä tilassa 

ensimmäisen luonnontilan amoraalinen hyvyys on korvautunut moraalilla 

                                                        
75 Lévi-Strauss (2003) on Rousseaun kanssa samaa mieltä siitä, että ihmiskunta on ikään kuin ajanut 
onnellisimman aikansa ohi, eli modernin peruuttamaton tragedia voidaan kuvata kasvavana 
epäsuhtana alati lisääntyvien tarpeiden ja niitä tyydyttävien resurssien välillä. 
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(moeurs); toisin sanoen jokainen ihminen (ts. hänen subjektiivinen järkensä) on 

tässä tilassa vielä, Rousseaun sanoin, yksin kokemiensa loukkausten tuomari ja 

kostaja. Tästä seuraa se, että rangaistukset kovenevat ja koston pelko toimii lain 

sijasta toiminnan hillikkeenä. Tässä vaiheessa on jo pitié menettänyt voimansa 

ylläpitää järjestystä. (DI, 176.) Huolimatta passioiden kuohahteluista, tavat 

ilmentävät vielä tässä tilassa jonkinlaista riittävää luonnollista solidaarisuutta, 

joten tämä ihmiskunnan nuoruuden tila muodostaa "kultaisen keskitien" 

primitiivisen luonnontilan typeryyden ja passioiden velttouden ja kolmannen 

luonnontilan järjettömyyden ja passioiden hillittömyyden välillä, ja siksi sen on 

täytynyt olla 

[t]he happiest and longest-lasting epoch. The more one reflects on it, the 

more one finds that this state was the least subject to revolutions, the best for 

man, and that he must have left it only by some fatal accident which, for the 

sake of common utility, should never have occurred. The example of Savages, 

almost all of whom have been found at this point, seems to confirm that 

Mankind was made always to remain in it, that this state is the genuine youth 

of the World, and that all the subsequent progress has been so many steps in 

appearance towards the perfection of the individual, and in effect toward the 

decrepitude of the species. (DI, 176–177.) 

Eikö tämän kuvauksen tarkoitus ole sitten propagoida poliittisen primitivismin 

puolesta? Tästä ei ole kysymys; tila ei nimittäin voi olla kestävä.76 Ihminen ajaa 

vääjäämättä ja peruuttamattomasti itsensä pois tästä tilasta, sillä lopulta amour-

propren synnyttämät konfliktit voittavat niitä hillitsevän luonnollisen 

solidaarisuuden vastustuksen (ks. LCB, 28) 77 . Oraalla olleen idean yhteisestä 

hyvästä, joka ei tosin nauti vielä lain antamaa turvaa, tuhoavat vääjäämättä 

yksityiset edut. Lopulta tästä seuraa ihmiskunnan historian "toinen vallankumous". 

Keskeisimmät tähän ”toiseen vallankumoukseen” johtaneet syyt olivat 

maatalouden ja metallinvalmistuksen keksiminen. Niistä seurasivat edelleen muut 

teknologiset innovaatiot, jotka perustelivat lopulta omistusoikeuden 

välttämättömyyden tunnustamisen eri perustalta, kuin mitä luonnonlaki määrää. 

                                                        
76Kuten Yhteiskuntasopimuksen tehtävänasettelusta käy ilmi, on sen tarkoitus tutkia sekä legitiimin 
että kestävän yhteiskunnan mahdollisuutta. Tämän takia toisen luonnontilan konsepti ei esitä normia 
legitiimille yhteiskunnalle. Toisen luonnontilan tarkastelussa olennaista on pikemminkin, että se 
osoittaa lain välttämättömyyden.  
77 Diskurssi ei mainitse passioiden vastavoimana toimivan luonnollisen solidaarisuuden 
motivaatioperiaatetta, mutta kyse on omatunnosta.  
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Toisin sanoen tässä vaiheessa ilmaantuu se ensimmäinen sopimus, joka vahvistaa 

jokaisen subjektiivisen oikeuden taloudelliseen itsemääräytymiseen. 

Tasa-arvon katoaminen tässä tilanteessa johtuu siitä, että luonnolliset kyvyt 

eivät ole jakaantuneet tasa-arvoisesti, eikä täten raudan käyttö ja elintarvikkeiden 

kulutus olleet tasapainossa. Näin ollen taloudelliset resurssit jakautuvat 

vääjäämättä eriarvoisesti. Tässä Rousseau uusintaa Observations- 

kirjoituksessaan alustavasti esittämänsä paheen genealogian, joka on mahdollinen 

vain yhteydessä varallisuuden eriarvoiseen jakautumiseen ja sitä kautta 

institutionalisoituihin herra-renki-asetelmiin. Kun siis luonnollinen eriarvoisuus 

tulee lopulta institutionalisoiduksi, alkavat yhteiskunnalliset instituutiot määrittää 

ihmisten kohtaloita. Kysymys ei siis ole enää siitä, että ihminen määrittelisi 

elämäänsä vapaudestaan käsin, vaan siitä, että olojen ylivoimaiseksi käyvä voima 

tekee tämän ihmisen puolesta: 

but this proportion, which nothing maintained, was soon upset; the stronger 

did more work; the more skillful used his to better advantage; the more 

ingenious found ways to shorten the work; the Ploughman had greater need 

of iron, or the smith greater need of wheat, and by working equally, the one 

earned much while the other had trouble staying alive. This is how natural 

inequality insensibly unfolds together with the inequality of associations, and 

how the differences among men, developed by their different circumstances, 

become more perceptible, more permanent in their effects, and begin to 

exercise a corresponding influence on the fate of individuals. (DI, 179–180.) 

Nyt Rousseau on esittänyt periaatteessa tarvittavat asiat voidakseen luoda 

silmäyksen ihmislajin tilaan tässä uudessa epäjärjestyksen tilassa, joka on 

korvannut luonnon järjestyksen (DI, 180). On helppo huomata, kuinka silmäys 

luodaan melkein kuin Hobbesin silmin. Kyseessä on vieraantumiskuvaus, eli 

ihmisen kannattaa egosentrisen hyödyntavoittelun nimissä, kyltymättömiä 

tarpeitaan tyydyttääkseen, valita strategiakseen huijaaminen, jonka ainoa tavoite 

on saada kanssaihmiset palvelemaan kunkin omia päämääriä. Ollakseen enemmän 

ja enemmän olemassa hänen on affirmoitava omaa olemassaoloaan 

kyltymättömällä resurssien haalinnalla. Samalla hän, raudanlujalla 

vääjäämättömyydellä, ajaa itseänsä kauemmaksi ja kauemmaksi vapaudestaan. 

Subjektiivisen hyötyajattelun paradoksi ilmenee orjuutena, jossa ihminen alistaa 

itsemäärittelynsä absoluuttisesti yleiselle mielipiteelle. Herra-renki-asetelma 

ilmaistaan seuraavasti: 
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Looked at in other way, man, who had previously been free and independent, 

is now so to speak subjugated by a multitude of new needs to the whole of 

Nature, and especially to those of his kind, whose slave he in a sense 

becomes even by becoming their master; rich, he needs their services; poor, 

he needs their help, and moderate means do not enable him to do without 

them (DI, 180). 

Näin on lopulta luonnollinen tasa-arvoisuus korvautunut institututionalisoidulla, 

moraalisella eriarvoisuudella. Paitsi että pitié on kadottanut kaiken voimansa, 

myös toisessa luonnontilassa oraalla ollut luonnollisena solidaarisuutena ilmennyt 

idea yhteisestä hyvästä yhteisöllistä elämää kantavana periaatteena on tässä 

vaiheessa täysin vaimentunut yksityisetujen vaatimusten edessä. 

Modernin subjektin patologia täydellistyy lopulta psykoottiseksi 

maailmasuhteeksi, lopullisesti katkenneeksi suhteeksi omaan luontoon, jolloin 

naamiosta tulee uusi luonto. Vieraantunut ihminen elää koko ajan itsensä 

ulkopuolella. Hän ei ajattele itse, vaan hänen ajattelunsa on vain yleisen 

mielipiteen ennakointia (ks. Mäki, 2000, 78), jolloin vielä kenties ajoittain 

tunteena ilmenevä luonnon kosketus on vailla arvoa, se kun ei välttämättä sovi 

yhteen egosentristen intressien kanssa, joiden nimissä passiot niin 

sanotusti ”järkeilevät” sen tyhjäksi. Toisin sanoen itsesäilytyksen nimissä ihminen 

kalkyloi lopulta kaiken objektiivisesti velvoittavan hyödyttömäksi. Millainen on 

se yhteiskunta, joka tälle perustalle valetaan; mikä on se objekti, jota kohti 

suuntautuu sellainen yhteiskunta, jonka jäsenet vain ennakoivat toistensa 

ajatuksia?78 Rousseaun käyttämä metafora juoksuhiekalle valetuista yhteiskunnan 

perusteista saanee täten täsmennyksen. 

Kontrasti villiin on huikea. Villillä, velton typeryytensä keskellä, on riittävä 

kyky vastata luontonsa vaatimuksiin, ja tämä riittää tekemään hänet onnelliseksi, 

kun taas yhteiskunnallinen ihminen raivoaa tunnustuksen (inflamed amour propre) 

perään ilman, että sillä olisi mitään perustaa hänen luonnossaan. Jos villin 

onnellisuuden rakensi tarpeiden ja niitä tyydyttävien kykyjen sopusointu, rakentaa 

niiden kasvava epäsuhta yhteiskunnallisen ihmisen onnettomuuden. Hobbes ja 

Rousseau todistivat molemmat tämän inhimillisen kärsimyksen. Ero on vain siinä, 

että Hobbes kuvasi luonnollista ihmistä ja Rousseau keinotekoista, ihmistä 

sellaisena kuin miksi hän on itsensä muovannut. Voidaan toki sanoa, että tämä sai 

luonnolta tähän kaikki välineet mutta ei määräystä. Tilanne on luonnollisesti 

                                                        
78  Tästä johtuen Rousseau kirjoittaa Yhteiskuntasopimuksessa, että mitä enemmän kansalaiset 
ajattelevat autonomisesti, sitä todellisemmin yleistahto vallitsee. 
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kestämätön. Seuraava ihmiskunnan askel on helppo ennakoida. Historian 

päätepisteeksi ilmaantuu niin sanottu kolmas luonnontila, joka on identtinen 

Hobbesin luonnontilan kuvauksen kanssa: 

Nascent Society gave way to the most horrible state of war: Mankind, 

debased and devasted, no longer able to turn back or to renounce its wretched 

acquisitions, and working only to its shame by the abuse of the faculties that 

do it honor, brought itself to the brink of ruin (DI, 182). 

Koska sotatila ei voi perustua kestävästi avoimeen voiman käyttöön, lakkaahan 

voimaan perustuva illusorinen oikeus aina samalla hetkellä, kun löytyy suurempi 

voima, on alistaminen puettava oikeuden naamioon. Tähän perustuu lopulta 

syntynyt yhteiskunta, jossa itsesäilytyksen välttämättömyyden edessä köyhä 

luopuu viimeisestä omaisuudestaan mikä hänellä on jäljellä, eli vapaudestaan, 

vastineeksi absoluutin suvereenin lupaukselle turvata hänen henkensä sotatilan 

keskellä. Näin muodostettu yhteiskunta ei tietenkään rakennu sen sopimuksen 

varaan, joka kuvataan Yhteiskuntasopimuksessa, vaan huijaukselle, jonka tehtävä 

ei suinkaan ole turvata sopijoiden vapautta vaan pikemminkin legitimoida ja 

ikuistaa herra-renki-asetelmat. 79  Tällöin ei myöskään yhteiskunnallista elämää 

sääteleviä lakeja voida pitää legitiimeinä: 

Such was, or must have been, the origin of Society and of Laws, which gave 

the weak new fetters and the rich new forces, irreversibly destroyed natural 

freedom, forever fixed the Law of property and inequality, transformed a 

skillful usurpation into an irrevocable right, and for the profit of a few 

ambitious men henceforth subjugated the whole of Mankind to labor, 

servitude and misery (DI, 183-184). 

Kun yhteiskunta on kerran näin muodostettu, tulee toisten yhteiskuntien 

muodostaminen vastaavin perustein välttämättömäksi, koska siellä missä 

yhteiskunnallinen järjestys – tai epäjärjestys – on rakennettu kyltymättömän 

haluamisen perustalle, on oman maan hedelmät äkkiä syöty loppuun. 

Tapahtumien edetessä ei löydy maailman kolkkaa, jonne sortoa pääsisi pakoon, ja 

koska näin muotoutuneet valtiot ovat keskenään luonnontilassa, ei vahvimman 

oikeudelle ilmaannu järjen asettaman lain vastustusta. Seuraukset ovat ilmeiset. 

Kyseessä on jatkuvien valtioiden välisten sotien, taisteluiden ja murhaamisten 

                                                        
79Tämän sopimuksen sisältö on täsmällisesti seuraava: "I make a convention with you which is 
entirely at your expense and entirely to my profit, which I shall observe as long as I please, and which 
you shall observe as long as I please" (SC, I, 4, 48). Tämä sopimus ei ole järjen vaan hulluuden akti. 
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spektaakkeli, joka saa niin luonnon kuin järjenkin vapisemaan. (ks. DI, 184–185.) 

Kun vielä tämän spektaakkelin perusteet on juoksuhiekalle valetut, eivät 

poteroissaan hyökkäyskäskyä odottavat edes tiedä, miksi ovat siellä. 

Motivoidakseen alamaiset taisteluun on despootin ensin pakotettava heidät 

hulluiksi, sillä siellä missä järki puuttuu vain voima voi käydä toiminnan 

perusteeksi. 

It is from the lap of this disorder and these revolutions that Despotism, 

gradually raising its hideous head and devouring everything good and 

wholesome it may have seen anywhere in the State, would finally succeed in 

trampling Laws and People underfoot, and establishing itself on the ruins of 

the Republic. The times preceding this last change would be times of troubles 

and calamities: but in the end everything would be swallowed up by the 

Monster; and Peoples would no longer have Chiefs or Laws, but only Tyrants. 

From that moment there would also no longer be any question of morals and 

virtue; for wherever Despotism rules; where honesty offers no hope, it suffers 

no other master; as soon as its speaks, there is no consulting probity or duty; 

and blindest obedience is the only virtue to Slaves. (DI, 196–197.) 

Näin on lopulta ihminen, todellakin, noussut maailmankaikkeuden yksinvaltiaaksi. 

Se ensimmäinen ylpeyden pilkahdus, jonka ihminen amour de soin seuralaiseksi 

valjasti, on niin sanotusti kultivoitunut despootin asenteeksi, ytimenään tulehtunut 

amour-propre, ja lopputulos on hirviö, jolle ateriaksi käyvät vain toiset ihmiset. 

Näin on ihminen lopulta menetetty, sillä missä ei ole vapautta ei ole ihmisyyttä. 

Siinä missä villi oli vielä syytön ihmisyytensä puuttumiseen, on yhteiskunnallinen 

ihminen menettänyt sen täysin omaa syytään.  

Toisen diskurssin sivilisaatiohistoria on kuin suora antiteesi kehitysuskoa 

vaalivalle historianäkemykselle. Tarinassa ei ole onnellista loppua. Kyse ei ole 

historiasta, jossa ihmislaji kulkisi kohti täydellisyyttä, vaan sen sijaan vajoaa 

lopulta ensimmäisen luonnontilan eläimellisyyttäkin alemmaksi, tilaan, jossa 

ihmisyys lukee viimeisen rukouksensa. Tätä ei tietenkään luonto eikä järki voi 

hyväksyä (DI, 189–190). 

2.4 Yhteenveto: kohti vaihtoehtoisen historian mahdollisuutta 

Tämä ihmiskunnan historian hypoteettinen kulku herättää luonnollisesti 

kysymyksen vaihtoehdosta. Mikä olisi vaihtoehto lopulta kaikki mahdollisuudet 

hautaavalle kolmannelle luonnontilalle? Ratkaisu ei voi ilmiselvästikään olla 
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ensimmäisen luonnontilan eläimellisyys. Toinen luonnontila, jonka Rousseau 

kuvaa ihmiskunnan historian onnellisimmaksi ajanjaksoksi, ei myöskään voi olla 

vaihtoehto, koska historian kulun kääntymättömyyden tosiasia kirjoituksessa 

myönnetään. Tämä luonnollisen solidaarisuuden varaan rakentuva yhteisöelämä 

olisi tuskin edes ihannetila Geneven kansalaisuutta ylpeydellä kantaneelle ja 

republikanististen hyveiden nimiin vannoneelle Rousseaulle. Tästä syystä tilaa ei 

eksplisiittisestikään määritellä ideaaliksi, vaan parhaaksi kuviteltavissa olevaksi 

tilaksi, jossa ihmiskunta on historiansa aikana kenties ollut, jossa luonnollinen 

solidaarisuus vielä juuri riitti vaimentamaan passioiden kuohahtelut.  

Mitä siis näyttäisi puuttuvan? Rousseau tarkastelee kaikki ne 

luonnontilakonseptit, joita aiempi luonnonlain perinne oli käyttänyt, ja kieltää 

samalla niiden mahdollisuuden toimia legitiimin yhteiskunnan normina. Onko 

niin, että kirjoituksen asenne on hedelmätön, sillä kaiken kritisoimisella ilman, 

että esitetään vaihtoehtoa, on tuskin paljonkaan arvoa? 

Rousseau oli oppinut todennäköisesti paljonkin Ensimmäisen diskurssin 

kriikeistä. Paitsi, että hän sijoitti Toiseen diskurssiin pitkin matkaa vihjeitä 

kritiikkinsä normatiivisesta perustasta, tapahtuu kirjoituksen loppupuolella myös 

selkeä normatiivinen käänne, jossa Rousseau avaa täysin eksplisiittisesti näkymän 

kohti normatiivisia pääteoksia (ks. DI, 190–199). Tässä suhteessa kannattaa 

huomioida myös Diskurssin aloittava Geneven tasavallalle osoitettu 

omistuskirjoitus sekä vastaukseksi Voltairen kritiikkiin liitetty yhdeksäs nootti. 

Geneven tasavallalle osoitettu omistuskirjoitus vaikuttaa äkkiseltään 

irralliselta. Kirjoituksen julkaisemisen aikaan Rousseau oli saanut takaisin 

Geneven kansalaisuuden ja halusi omistuskirjoituksella osoittaa kiitollisuuttaan 

isänmaalleen. Omistuskirjoituksen ja varsinaisen Diskurssin kontrasti on 

mielenkiintoinen. Nimittäin siinä missä Toinen diskurssi ei puhu legitiimistä 

yhteiskunnasta juuri mitään, kuvaa Rousseau Geneven yhteiskuntana ja valtiona, 

joka hänen tuntemistaan lähimmin täyttää tasavallan ehdot80: 

                                                        
80  Rousseau kutsuu hallitusmuodosta riippumatta kaikkia niitä yhteiskuntia tasavalloiksi, joissa 
yleistahto vallitsee. Suhteellinen ajattelu on leimallista Rousseaulle, mikä tulee huomata varsinkin 
normatiivisten pääteosten kohdalla. Ne asettavat normin, jota lähimmäksi pääsevä käytäntö on 
onnistunein. Émilen luonnollisen kasvatuksen suhteen tämä tarkoittaa seuraavaa: "But did I tell you 
that a natural education was an easy undertaking? O men, is it my fault if you have made everything 
good difficult? I sense these difficulties; I agree that they are difficulties. Perhaps they are 
insurmountable. But it is still certain that in applying oneself to overcoming them, one does overcome 
them up to a certain point. I show the goal that must be set; I do not say that it can be reached. But I do 
say that he who comes nearest to it will have succeeded best." (E, II, 94–95.) On tulkinnanvaraista, 
kuinka romanttinen kuva Rousseaulla Genevestä Diskurssin aikoihin oli (ks Rosenblatt 1997; 
Cranston 1986, 80–82). Hän oli ainakin hyvin tietoinen kansalaisten ja hallitsevan patriarkaatin 
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Having had the good fortune to be born among you, how could I meditate 
about the equality nature established among men and the inequality they have 
instituted, without thinking about the deep wisdom with which both, happily 
combined in this State, contribute in the manner most closely approximating 
natural law and most favorable to society, to the preservation of public order, 
and to the happiness of individuals? (DI, 119). 

Vaikuttaa siltä, että jo näihin aikoihin Rousseaulle ovat verrattain pitkälle 

selkiytyneet Yhteiskuntasopimuksen ydinajatukset. Paitsi että omistuskirjoitus 

maalaa Genevestä kuvan, jossa republikanistiset hyveet vielä kukoistavat ilman, 

että tapojen turmelus olisi niitä täydellisesti rapauttanut, esittelee se myös eräät 

Yhteiskuntasopimuksessa varsinaisesti muotonsa saavat ajatukset: legitiimin 

yhteiskunnan toiminnan motiivi on aina yhteinen hyvä (ts. yleistahdon objekti), 

jolloin suvereeni on välttämättä populaari (ts. demokratian idea); todellinen 

vapaus on aina vapautta autonomiana (erona vapaudesta esteettömyytenä); on 

mielekästä erottaa lain laatimisen ja säätämisen proseduurit; varallisuuden 

liiallisen epätasa-arvoinen jakaantumien on vapauden kannalta vaarallista, ja niin 

edelleen. Geneve esitellään toisin sanoen yhteiskuntana, jossa inhimillinen 

vapauden potentiaali voi kultivoitua vapaudeksi autonomiana. 

Diskurssin yhdeksäs nootti 81  on tässä suhteessa myös huomionarvoinen. 

Rousseau liitti nootin kirjoitukseen kuultuaan Voltairen kommentit. Nootin alku 

heijastelee Ensimmäisen diskurssin teemoja: ihmiskunnan sivilisaatiohistoriansa 

saatossa ottamat edistysaskeleet tunnustetaan, mutta niiden positiivinen yhteys 

sivilisoituneen ihmisen onnellisuuteen kiistetään. Villin onni on juuri samalla 

tavalla kiistämätön kuin on eläimen tietämättömyyden varaan rakentuva onni: kun 

                                                                                                                                    
välisistä jännitteistä (ks. Gourevitch 1986, 331), ja jos Diskurssin esipuhe rakentuukin enemmän 
myytin kuin todellisuuden varaan, on Rousseau Yhteiskuntasopimuksessa varmuudella vapautunut 
illuusioistaan. Yksi hätiköivistä lukijoista oli Charles Bonnet (1720–1793) joka moitti 
omistuskirjoituksen ja Diskurssin ristiriitaa. Hänelle Rousseau vastaa julkaisemattomassa Kirjeessään 
Philopolisille seuraavasti:”In my Epistle Dedicatory I congratulated my Fatherland for having one of 
the best governments that can be: In the body of the Discourse I showed that there could be very few 
good Governments: I do not see the contradiction you find in this” (LP, 231). Bonnetkin, joka 
myöhemmin aktiivisesti vaikutti Émilen ja Yhteiskuntasopimuksen kieltämiseen Genevessä, tulkitsi 
Diskurssin primitivismiä tukevana kirjoituksena. Vastauksessaan Rousseau, jälleen kerran, osoittaa 
kirjoituksen ilmentävän aivan muuta. Hän päättää Kirjeensä Philopolisille jo hieman väsyneisiin 
sanoihin: ”These, Sir, are my answers. Note, moreover, that in this discussion, as in that about the first 
discourse, I am always the monster who maintains that man is naturally good, and my adversaries are 
always the honest folk who, for the sake of public edification, try to prove that nature made only 
scoundrells. I am, as much as one can be of someone one does not know” (LP, 237). Ilmeisesti myös 
Diderot tulkitsi Diskurssin primitivismin puolustuspuheena (ks. Scott 2010). 
81Nootti on suomennettu otsikolla "Takaisin luontoon?" teoksessa Mitä on valistus (1995). 
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hän saa päivittäisen ruokansa, juomansa ja löytää silloin tällöin partnerin, ovat 

hänen tarpeensa tyydytetyt, ja tämän varassa hänen onnellisuutensa lepää. 

Sen sijaan yhteiskunnallinen ihminen, joka on peruuttamattomasti kadottanut 

luonnollisen viattomuutensa, elää itse itselleen tuottamiensa loppumattomien 

tarpeiden vankilassa. Villin itseriittoisen elämän sijasta sivilisoituneelle ihmiselle 

ei riitä mikään, ja täten on absoluuttisen onnellisuuden kokemus hänelle 

saavuttamaton. Loputon pyrkimys jatkuvasti lisääntyvien tarpeiden 

tyydyttämiseksi tekee sivilisoituneen ihmisen päinvastoin entistä 

onnettomammaksi, ja lopulta tämä kujanjuoksu johtaa ihmiskunnan tuhoon, aivan 

kuten edellä on kuvattu.82 

Luonto ei vaadi ihmistä tekemään itseään onnettomaksi, ja ihmisen itse 

itselleen tekemä onnettomuus näyttäytyy villiintyneiden passioiden 

kohtuuttomuudessa, henkisinä kärsimyksinä, köyhän raadantana ja rikkaan 

yltäkylläisenä joutilaisuutena, sotina, esimerkkeinä siitä, kuinka yltäkylläisyyden 

nimiin kalkyloiva hyötyajattelu tuhoaa lopulta kaiken aidosti hyödyllisen ja 

raunioittaa yhteiskunnan, ja niin edelleen. Luonnollisesti myös kasvatuksen 

rooliksi määrittyy vain turmeluksen tuottaminen (DI, 210–211). Nämä kaikki 

löytyvät tietenkin myös varsinaisesta Diskurssista. Tiivistettyään näin Diskurssin 

sivilisaatiohistorian ydinsanoman Rousseau turmeluksen kuvauksen jälkeen 

vastaa suoraan ja vaikuttavasti Voltairelle. Rousseau tunnustautuu aidoksi 

valistuksen kannattajaksi ja korostaa, kuinka todellinen ihmisyys on mahdollista 

tavoittaa vain hyveen kautta. On tietenkin selvää, että tätä ei voi ymmärtää 

muutoin kuin suhteessa paheeseen ja siksi myös suhteessa porvarilliseen 

yhteiskuntaan. Toistaessaan jo Ensimmäisen diskurssin kritiikkeihin antamansa 

osoittaman vastauksen, ettei mikään ole hänen systeeminsä kanssa enemmän 

ristiriidassa kuin primitivismi, Rousseau sanoo haluavansa mainita tämän jo 

Toisen diskurssin yhteydessä ”säästääkseen vastustajiltaan primitivistimin 

kritiikin esittämisestä koituvan häpeän” 83: 

                                                        
82  Onnellisuuden kokemukselle on Rousseaun mukaan perustavaa tarpeiden ja niitä tyydyttävien 
kykyjen tasapaino (eli autarkia). Absoluuttinen onnellisuus on täten vain absoluuttisen olennon – villin 
tai Jumalan – tavoitettavissa. Yhteiskunnallisen ihmisen onni on – ja tämä on pakenemattomissa oleva 
tosiasia –aina suhteellista. Gileadin (2012) tavoin tämä voidaan ymmärtää porvarillisen 
onnellisuuskäsityksen kritiikkinä, jolle perustavaa on idea maksimoinnista. 
83 Rousseau on käsittääkseni aito valistuksen kannattaja, mutta enemmän Kantin kuin Baconin tavoin, 
eli Rousseaun valistukselliselta kritiikiltä ei ole vapaa itse valistuskaan. Sitaatin 
maininta ”jumalallisesta äänestä” on viittaus omantunnon ääneen. Rousseaun sivistysteoria 
kiinnittyykin, kuten seuraavassa luvussa tullaan näkemään, kristilliseen metafysiikkaan.  
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What, then? Must Societies be destroyed, thine and mine annihilated, and 

men return to live in forests with Bears? A conclusion in the style of my 

adversaries, which I would rather anticipate than leave them the shame of 

drawing it [– –] As for men like myself, whose passions have forever 

destroyed their original simplicity, who can no longer subsist on grass and 

acorns, nor without Laws and Chiefs; Those who were honored in their first 

Father with supernatural lessons; those who will see in the intention of giving 

from the beginning a morality to human actions which they would not have 

acquired for a long time, the reason for a precept indifferent in itself and 

inexplicable in any other System: Those, in a word, who are convinced that 

the divine voice called all Mankind to the enlightenment and the happiness of 

the celestial Intelligences; they will, all of them, try, by practicing the virtues 

which they obligate themselves to perform as they learn to know them, to 

deserve the eternal prize they must expect for it; they will respect the sacred 

bonds of the Societies of which they are members [.] (DI, 213.) 

Myös varsinainen Diskurssi osoittaa lopulta eksplisiittisesti vaihtoehdon. Sen 

loppupuolella Rousseau esittelee ensimmäistä kertaa muun muassa yleistahdon 

legitiimin yhteiskunnan perustana. Tässä yhteydessä Rousseau tiivistää 

argumenttinsa eriarvoisuuden lisääntymisestä, ja osoittaa, että kirjoituksessa 

kuvattu yhteiskuntatila on kaikkea muuta kuin legitiimi. On nimittäin 

järjenvastaista ajatella, että yhteiskunnan perustaminen voisi olla ymmärrettävissä 

mitenkään muuten kuin sopimuksena, jolla ihmiset pyrkivät turvaamaan 

vapautensa, ja että vahvemman laki kävisi legitiimin yhteiskunnan 

oikeusperusteeksi: 

It therefore seems to me certain not only that Governments did not begin with 

Arbitrary Power, which is but their corruption, their ultimate stage, and which 

at last returns them to sole Law of the stronger for which they at first were to 

remedy, but also that even if this is how they did begin, Arbitrary Power, 

being its Nature illegitimate, cannot have served as the foundation for the 

Rights of Society nor, consequently for instituted inequality (DI, 190).  

Tämä viittaa kohti Diskurssin äärettömän mielenkiintoista päätöstä, joista 

viimeistään käy selville, ettei Rousseaun ajatus ole palauttaa primitiivis-

luonnollista tasa-arvoa. Tämä ei olisi tietenkään mitään muuta kuin ihmisyyden 

kieltämistä. Ratkaisuksi nousee moraalinen tasa-arvoisuus, jonka tavoitteena on 

luonnollisen eriarvoisuuden legitimointi yhteiskunnan sisällä: 



 104

I have tried to give an account of the origin and the progress of inequality, the 

establishment and the abuse of political Societies, in so far as these things can 

be deduced from Nature of man by the light of reason alone and 

independently of the sacred Dogmas that endow Sovereign authority with the 

Sanction of Divine Right. It follows from this account that inequality, being 

almost nonexistent in the state of Nature, owes its force and growth to the 

development of our faculties and the progress of the human Mind, and that it 

finally becomes stable and legitimate by the establishment of property and 

Laws. It follows, further, that moral inequality, authorized by positive right 

alone, is contrary to Natural Right whenever it is not directly proportional to 

Physical inequality; a distinction which sufficiently determines what one 

ought to think in this respect of the sort of inequality that prevails among all 

civilized Peoples; since it is manifestly against the Law of Nature, however 

defined, that a child command an old man, an imbecile lead a wise man, and 

a handful of people abound in superfluities while the starving multitude lacks 

in necessities. (DI, 199.) 

Miten tämä tulisi tulkita? On huomattava tietenkin se, että Rousseau kiinnittyy 

siinä modernin luonnonlain perinteeseen. Rousseau ei kiellä fyysistä tai 

luonnollista eriarvoisuutta – luonto saattaa niin sanotusti jakaa lahjansa eri tavoin 

– ja tämä tosiasia pitää tietysti legitiimissä yhteiskunnassa tunnustaa.84 

Kuitenkin Rousseaun ratkaisu on omaleimainen verrattuna aikaisempaan 

luonnonoikeuden perinteeseen. Hänen pyrkimyksestään ”mennä kauemmaksi 

luonnontilaan” kuin kukaan oli ennen häntä mennyt seuraa primitivistiselle 

ajattelulle täydellisesti vastakkainen johtopäätös: ei ole olemassa mitään 

antropologista ideaalia, jonka mukaisesti yhteiskuntaelämä tulisi järjestää. Näin 

tulkittuna johtopäätös on tarkalleen päinvastainen kuin miten esimerkiksi Scott 

(2010, 182) tulkitsee: ”For Rousseau, then, it appears that we can sufficiently 

isolate nature in order to give us guidance for politics and morals.” Tästä ei ole 

ollenkaan kysymys, koska näin eristetystä luonnosta ole moraalin tai politiikan 

mittapuuksi (ks. Siep 2000, 68–69). Epäilemättä kritiikin mittapuu on siis jo tässä 

yhteydessä moraalisen järjestyksen idea, joka tulee ymmärtää, kuten Rousseau 

                                                        
84  Juuri tässä mielessä on kasvatus, ainakin kaikissa järkevissä merkityksissään, aina luonnollista. 
Luonnonoikeuden hengessä siihen sisältyy velvoite kasvatettavan luonnon tunnustamisesta. Tämä 
normi määrittää kaikkia Rousseaun kasvatuskonseptioita, niin Émilen luonnollista kasvatusta, Julien 
kotikasvatusta kuin Kolmannen diskurssin ja Puola-konstituution julkista kasvatusta.  
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seitsemän vuotta myöhemmin Émilessä toistaa, täsmälleen päinvastaiseksi kuin 

luonnon järjestys. 

Se luonnollinen eriarvoisuus, joka yhteiskunnassa esiintyy, syntyy vapauden 

varaan rakentuvan itsenäisen toiminnan kautta. Näin ollen on ihmisen ja 

yhteiskunnan vastavuoroisen tunnustussuhteen mielivaltaisten konventioiden 

sijaan perustuttava niihin todellisiin palveluksiin, joita yksilö voi yhteiskunnalle 

tehdä. Koska niitä ei voida johtaa ihmisen primitiivisestä luonnosta, on tässä jo 

nähtävissä se ”toimintateoreettinen käänne”, jonka valossa normatiiviset 

pääteokset tulee lukea. Diskurssin viimeisessä nootissa Rousseau muotoilee 

ajatuksen seuraavasti: 

Distributive justice would be at odds with the rigorous equality of the state of 

Nature, even if it were practicable in civil society; and as all the members of 

the State owe it services proportionate to their talents and strength, the 

Citizens ought, in their turn, to be differentiated and favored in proportion to 

their services. It is in this sense that a passage in Isocrates has to be 

understood, in which he praises the first Athenians for having correctly 

discerned the more advantageous of the two sorts of equality, one of which 

consists in allotting the same advantages to all Citizens indifferently, and the 

other in distributing them according to each one's merit. (DI, 230.) 

Mikä on siis lopulta Rousseaun fundamentaaliantropologian johtopäätös? Kenties 

se, ettei jää jäljelle muuta normia kuin vapaus. Kuten Rousseau väsymättä toistaa, 

vapaus on ihmisolemuksen luovuttamaton ydin, mutta tämä vapaus ei paikannu 

ihmiskunnan tai subjektin kehityksen alkupäähän vaan on sen päätepiste (ks. 

Mäki 1992), sen täydellistyminen. Tämä johtopäätös, jonka siis tulkitsen olleen 

Rousseaulle selvillä jo ennen hänen normatiivisia pääteoksiaan, tarkoittaa sitä, 

vapaudesta tulee myös normi legitiimille yhteiskunnalle, joka haluaa tehdä 

kunniaa ihmisen luonnolle. Tästä seuraa, että legitiimi yhteiskunta on sellainen, 

jossa mahdollistetaan vapauden varaan rakentuva subjektin itse-toiminta ja siitä 

seuraava luonnollinen eriarvoisuus korvataan moraalisella tasa-arvoisuudella.85 

                                                        
85  Tästä luontevasti seuraava pedagoginen johtopäätös, jonka Rousseau eksplisiittisesti Puola-
konstituutiossa tekeekin, on sisällyttää valikointifunktio pedagogisten instituutioiden tehtäväksi. 
Toisin sanoen, pedagoginen toiminta on se mediumi, jossa vasta ihmisten väliset luonnolliset erot 
ilmenevät ja johon yhteiskunnallinen työnjako voi perustua. Luonnollisesti näin määritelty tasa-arvo 
tarkoittaa sitä, että julkisen kasvatuksen tulee olla, kuten Rousseau Puola-konstituutiossa kirjoittaa, 
joko ilmaista tai ei ainakaan niin kallista, ettei se olisi kaikille mahdollista (GP, 190). 
Koulutusekonomistiselta kannalta Rousseau edustaa siis pikemmin siiviläteoreettista kuin inhimillisen 
pääoman teorian mukaista kantaa. 
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Jos tämä onkin järjen ja luonnon vaatimus, ongelma on tietenkin se, ettei ratkaisu 

välttämättä tyydytä amour-propren vaatimuksia. 

Tässä yhteydessä Rousseau ei vielä enempää asiaa täsmennä, mutta 

Kolmannen diskurssin, Yhteiskuntasopimuksen ja Émilen myötä käyvät myös 

selviksi ne välttämättömät yhteiskunnallis-poliittiset ehdot, joiden legitiimissä 

yhteiskunnassa täytyy toteutua vapauden turvaamisen eli moraalisen 

eriarvoisuuden hillitsemisen perustaksi. Keskeisiä ovat tietenkin 

yksityisomistuksen turvaaminen lailla ja verotukselliset ratkaisut, kuten luksuksen 

verotus ja progressiivinen verotus, joiden tavoitteena on tasata varallisuuden 

eriarvoisen jakautumisen äärimmäisyyksiä. Nämä ratkaisut käyvät luonnollisesti 

ymmärrettäviksi herra-renki-dilemman kautta. Legitiimissä yhteiskunnassa 

kukaan ei voi omistaa toista. 

Todellinen modernia yhteiskuntaa koskeva ongelma koskeekin olojen 

kasvavaa eriarvoisuutta. Toisen diskurssin sivilisaatiohistoria osoittaa tavallaan 

täysin luonnollisen tendenssin kohti yhteiskuntaa, jossa lopulta eriarvoisuuden 

institutionalisoitumisen myötä ei mahdollisuuksien tasa-arvo toteudu. Jos 

Rousseaun fundamentaaliantropologia tuottaa johtopäätöksen – Plutarkoksen 

sanoja soveltaen (ks. E, IV, 282–283) – että kilpailun palkintoja ei suinkaan jaeta 

lähtöviivalla vaan vasta maalissa, on modernin yhteiskunnan todellinen uhka se, 

etteivät kaikki pääse edes lähtöviivalle. Näin käy, kun yhteiskunta asettuu 

absoluuttisesti määrittämään jäsentensä kohtaloita ja persoonaa tukahduttaen 

sen ”alkuperäisen vapauden tunteen” (DSA, 5), jonka varaan sivistysprosessi voi 

rakentua. Tätä ei järki eikä luonto voi hyväksyä, ja se saa luonnon vaatimaan 

takaisin oikeuksiaan:  

I found it in our social order which – at every point contrary to nature, which 

nothing destroys – tyrannizes over nature and constantly makes nature 

demands its rights. I followed this contradiction to its consequences, and saw 

that by itself it explained all the vices of men and all the ills of society. (LCB, 

52.) 

Näin on esitelty se välttämätön tausta, jota vasten Rousseaun normatiiviset 

pääteokset tulee tulkita. Modernin porvarillisen yhteiskunnan patologian ytimeksi 

määrittyy vieraantuminen, jonka traagisuutta Toinen diskurssi kuvaa. 

Vieraantuminen ilmaisee vapauden ja siten ihmisyyden menetyksen, jonka 

pelastamiseen normatiivisten pääteosten pedagogis-poliittinen reformi tähtää. 

Niiden tehtävä on etsiä niitä periaatteita, Yhteiskuntasopimuksen poliittisia ja 

Émilen pedagogisia, joiden varassa inhimillinen vapaus voi kultivoitua 
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autonomiaksi. Toisin sanoen nämä teokset määrittelevät ne välttämättömät 

poliittiset ja pedagogiset periaatteet, joiden varassa sivistysprosessi on 

mahdollinen.  

Kuten tämän luvun alussa todettiin, Rousseaun antropologinen metodi 

kykenee paitsi selittämään historian prosessia, myös ennakoimaan sen 

päätepisteenä ilmaantuvaa kolmatta luonnontilaa, hobbesilaista kaikkien sota 

kaikkia vastaan – tilaa, jossa ihmisyys on lopulta lopullisesti menetetty. Kuten 

kuitenkin on myös useaan kertaan todettu, on historia inhimillisen toiminnan 

tulosta, joten on myös mahdollista antaa sen kululle toisenlainen kiintopiste kuin 

mihin Diskurssissa kuvattu historian prosessi näyttää raudanlujalla 

vääjäämättömyydellä johtavan. Juuri tälle vaihtoehtoisen historian 

perustelemiselle on Émile omistettu: 

That, your Grace, is the third and last stage [ns. kolmas luonnontila, KK], 

beyond which nothing remains to be done; and that is how, man being good, 

men become wicked. I dedicated my Book to seeking how to go about 

preventing them from becoming so. I did not affirm that this was absolutely 

possible in the present order. But I certainly affirmed and still do that there 

are no other means to succeed to this end than those I have proposed. (LCB, 

29.) 
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3 Vaihtoehtoisen historian mahdollisuus: 
Rousseaun sivistysfilosofiasta 

I was living then among modern philosophers who hardly resembled the 

ancient ones. Instead of removing my doubts and ending my irresolution, 

they had shaken all the certainty I thought I had concerning the things that 

were most important for me to know. Ardent missionaries of atheism and very 

imperious dogmatists, there was no way that they would, without anger, put 

up with anyone daring to think other than they did about any point whatever. 

I had often defended myself quite feebly, due to hatred for dispute and little 

talent for sustaining it. But I never adopted their dismal doctrine. And this 

resistance to such intolerant men – who had their own interests, moreover – 

was not the least of the causes which stirred up their animosity. They had not 

persuaded me, but they had troubled me. Their arguments had shaken me 

without having ever convinced me; I found no good reply to them, but I felt 

there must be one. I accused myself less of error than of ineptitude, and my 

heart replied to them better than my reason. (RSW, 31.)  

Diskurssien saama aikalaiskritiikki horjutti Rousseaun systeemin perustuksia.86 

Jos Vincennesin tien kokemus aiheutti Rousseaulle hänen elämänsä suunnan 

määrittäneen kriisin, jolle Diskurssit etsivät ratkaisua, tuotti kritiikki uuden kriisin, 

jonka seurauksena Rousseaun oli pakko käydä tarkentamaan systeeminsä 

normatiivista perustaa ja osoittamaan sen varaan rakentuvien poliittis-

pedagogisten reformien mahdollisuus. Rousseau kirjoitti lukuisia vastineita 

Toisen diskurssin kritiikkeihin (ks. Gourevitch 2006, 354), mutta ei tällä kertaa 

julkaissut niitä. Ensimmäisen diskurssin kritiikkeihin vastaaminen oli vienyt 

Rousseaulta kaksi vuotta ja tuottanut lähinnä turhautumista, eikä hän tämän 

vuoksi halunnut antautua julkiseen keskusteluun (ks. Kelly & Masters 1995, 54–

55). Vaikeneminen aikalaiskritiikin edessä ei siis tarkoittanut, ettei Rousseau olisi 

ottanut kritiikkejä vakavasti, mutta julkisen keskustelun sijasta hän valitsi toisen 

tien.  

                                                        
86  Ilmeisesti yksi voimakkaimmin vaikuttaneista kritiikeistä oli Diderot'n Pensées philosophiques 
(1746), jossa hän pyrki osoittamaan, että ”[t]he manifest order we behold can be accounted for by 
matter, motion and chance, without invoking an ordering intelligence, prime mover, wisdon or 
beneficence.” (Gourevitch 1995, 369). Rousseau tunnusti, ettei löydä rationaalisia perusteita 
kieltämään Diderot’n materialistista argumenttia. Tästä voi olla vain välitön varmuus (proof of 
sentiment, ks. ibid, 370), kuten tullaan myöhemmin näkemään. 
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Vakaamman perustuksen etsiminen tarkoitti sitä, että Rousseaun oli 

eksplisiittisesti tehtävä filosofinen välienselvittely modernin materialismin ja 

skeptismin kanssa. Se tarkoitti ennen kaikkea vapauden käsitteen filosofista 

oikeuttamista, koska ilman sitä kadottaa myös luonnollisen hyvän idea 

oikeutuksensa, ja sen mukana ihmisen moraalinen vastuu perustansa. 87  Sille, 

minkä sydän jo tiesi, tuli antaa filosofinen oikeutus. Näin republikanismin 

ihanteista kiinni pitävä Rousseau siirtää kamppailunsa aikansa subjektivistista 

eetosta vastaan systemaattis-filosofiseksi. Kyse on Vincennesin tieltä alkaneen 

sivistysfilosofisen projektin luonnollisesta jatkosta.  

Tämä tarkoitti myös uutta vaihetta tai reformia (ks. Grimsley 1961, 84) 

Rousseaun elämässä. Hän muutti 1756 Pariisista Montmorencyyn, koska projektit, 

jotka Rousseaulla oli tuolloin mielessä, edellyttivät irtiottoa ensyklopedistien 

vaikutuspiiristä, jossa ”pitkät ja rauhalliset mietiskelyt” eivät olleet mahdollisia 

(ks. RSW, 31; ks. myös Hendel 1934, II, 126–127; Hulliung 1997, 64–70; Kelly 

& Masters 1995, 60). Tästä alkava ja vähitellen lisääntyvä etäisyydenotto 

ensyklopedisteista huipentuu filosofisesti Émilessä ja henkilökohtaisesti 

välirikossa Diderot'n kanssa 175888. Aika Montmorencyssä (1756–1762) tuottikin 

lukuisia modernin sivistysperinteen kirkkaimpaan kaanoniin lukeutuvia teoksia, 

ennen kaikkea Yhteiskuntasopimuksen ja Émilen 89 , joissa sinetöityi jo 

Diskursseissa alkanut irtiotto periaatteessa kaikista ranskalaisen valistuksen 

dogmeista. Rousseau hylkää lopullisesti ja eksplisiittisesti esimerkiksi 

materialistisen ontologian ja utilitaristisen etiikan, irtautuu empirististisestä 

epistemologiasta ja positivistisesta tieteenihanteesta sekä sanoutuu irti niin 

ateismista kuin naturalismista. Näissä kaikissa suhteissa Rousseau asettui 

konfliktiin esimerkiksi juuri Diderot'n kanssa. (ks. Cassirer 1989, 71; 88; 99; 108; 

114.) Émilen oli myös tarkoitus päättää Rousseaun ura kirjailijana. Hän 

suunnitteli sen viimeiseksi teoksekseen, jota enempään hänen voimansa eivät 

riittäisi. Kuten historia todistaa, pääteosten aikalaistuomio vesitti suunnitelman. 

                                                        
87Uskontunnustus pyrkii toki todistamaan myös Jumalan olemassaolon ja luonnollisen uskonnon, 
mutta jäljempänä selviävistä syistä on inhimillisen vapauden oikeuttaminen niitä perustavampaa.  
88Rousseau julkistaa välirikon Kirjeensä D'Alembertille esipuheessa todeten elävänsä sen vuoksi tästä 
eteenpäin yksin: ”Taste, selectiveness, and correctness are not to be found in this work. Living alone, I 
have not been able to show it to anyone. I had an Aristarchus, severe and judicious. I have him no 
more; I want him no more, but I will regret him unceasingly, and my heart misses him even more than 
my writings.” (LAT, 7.) 
89 Lisäksi muun muassa Lettre à Voltaire sur la Providence (1756); Lettre à d'Alembert sur les 
spectacles (1758); Julie ou la Nouvelle Héloise (1761). 
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Tämä ”uusi vaihe” ei tuota – vaikka näin on usein ajateltu – varsinaisesti 

mitään paradigman murrosta Rousseaun ajattelussa (vrt. esim. Benner 1991, 19–

23). Viimeistään Toisessa diskurssissa on selkeästi nähtävissä modernin 

kaksinapainen arviointi, jossa modernin kritiikki ankkuroituu järjen käsitteeseen, 

samoin kuin toimintateoreettinen käänne, jonka valossa normatiiviset pääteokset 

tulee lukea. ”Uusi vaihe” tarkoittaa pikemmin sitä, että Rousseau vie 

aikalaisfilosofian kritiikin systemaattisuudessaan pidemmälle kuin Toisessa 

diskurssissa. Rousseau koki tämän nyt välttämättömäksi. Tämä liittyy siihen 

levottomuuteen, jonka materialistisesti sävyttynyt Diskurssien aikalaiskritiikki oli 

tuottanut. Toisessa diskurssissa tehdyt filosofiset avaukset, niin teoreettiset kuin 

käytännöllisetkin, olivat jääneet Rousseaun mielestä hänen aikalaisiltaan 

tavoittamattomiin. Tämän takia hänen oli selviteltävä välinsä aikalaisfilosofian 

kanssa, joka ei tarjonnut hänelle muuta kuin lohduttomuutta eikä kyennyt muuhun 

kuin johtamaan ihmisiä harhaan (ks. Hulliung 1997, 58).  

Aikalaisfilosofian kritiikin Rousseau liitti Émilen neljänteen kirjaan otsikolla 

Savoijilaisen apulaispapin uskontunnustus (Profession de Foi du Vicaire 

Savoyard). Se muodostaa Émilen systemaattisen osan, jonka tehtävä on 

kuvata ”luonnon kulkua” (marche de la nature, E, 32). Ilmaukseen ”luonnon 

kulku” ei tule tietenkään kytkeä naturalistisia sitoumuksia, vaan kyse on 

sivistysfilosofisesta metaforasta, joka kuvaa filosofista projektia, jossa 

itsetietoisuudesta johdetaan järjen ja omatunnon oikeutusta nauttivat, elämän 

orientaatioperustan kannalta välttämättömät ja luonnolliset ideat (ks. LCB, 75). 

Tämä filosofinen projekti kulminoituu lopulta yleisen moraalisen järjestyksen 

ideassa ja sitä ylläpitävässä autonomisessa vapauskonseptiossa: ”Die 

Interpretation des Selbstbewusstseins ist für Rousseau der philosophische 

Königsweg zur menschlighen Freiheit” (Sturma 2001, 93). 90  Ymmärrettävästi 

                                                        
90  Kuten Sturma samassa yhteydessä toteaa, tämän takia Uskontunnustus on erittäin tärkeä silta 
Descartesin ja klassisen saksalaisen filosofian välillä. Tämän sitaatin hengessä Sturma muotoilee myös 
kuluneen ja tyhjäksi osoittautuneen kliseen ”takaisin luontoon” Rousseaun ajatteluun sopivampaan 
muotoon: ”Die anthropologische Rehabilitierung des natürlichen Menschen ist vorwärtsgewandt. 
Rousseaus anthropologische Formel lautet nicht 'Zurück zur Natur!’, sondern, Die menschliche Natur 
schreitet niemals zurück!” (Sturma 2001, 83). Tämä vastaa Rousseaun jo Toisessa diskurssissa 
esittämää vaatimusta, että järjen on saatettava luonnonoikeuden periaatteet uudelleen voimaan, eikä 
tämä tarkoita tietenkään muuta kuin inhimillisen vapauden uudelleen voimaan saattamista. 
Uskontunnustuksen merkitystä Kantin filosofiaan Henrich kuvaa seuraavasti: ”This text is the point of 
departure for Kant’s lifelong attempt to understand and to justify the moral image of the world.” 
(Henrich 1992, 11). Hieman aikaisemmin hän kirjoittaa: “Here Kant finds himself in almost complete 
accord with him, and one can describe Kant’s entire philosophy as the result of an attempt to 
transform this philosopher’s thoughts into a scientifically respectable and universally applicable 
theory. The philosopher is Jean Jacques Rousseau.” (ibid, 10; ks myös Velkley 2006, 436.)  
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ajatus on vastakkainen Diskurssien kuvaamalle ”alkuperäisen vapauden tunteen” 

(ks. DSA, 5) tukahtumiselle, jonka päätepisteessä odottaa vieraantumisena 

täydellistynyt ”olemassa olemisen tunteen” menetys. Näin lienee perusteltua 

ymmärtää ”luonnon kulku” kuin suoraksi antiteesiksi Toisen diskurssin 

vieraantumishistorian ”luonnottomuuden kulun” kuvaukselle. Kuten tullaan 

seuraavassa luvussa näkemään, on tässä esitellyllä sivistysfilosofialla keskeinen 

merkitys Émilen luonnollisen kasvatuksen tulkinnan kannalta, koska vasta tähän 

perustuen on mahdollista ymmärtää se orientaatioperusta, josta käsin Émilen 

materialistisesti orientoituneen aikalaiskasvatuksen kritiikki legitimoidaan.  

Aikalaisfilosofian kritiikin lopputuloksena on tulkintani mukaan ranskalaisen 

valistuksen materialistisen valtavirran keskellä erittäin omaperäinen filosofinen 

systeemi, jota voinee luonnehtia "protoidealistiseksi", nimenomaan kantilaisessa 

kriittisessä merkityksessä (ks. esim. Frank 2004; Henrich 1992; 2003). Tämä on 

mitä oleellisinta, sillä Rousseaun idealismi eroaa Kantin tavoin eräässä tärkeässä 

suhteessa hänen ”mestarinsa” Platonin idealismista. Jotta tämä ero ja samalla 

Rousseaun modernius onnistutaan havaitsemaan, tulee huomata, kuinka 

Rousseaun filosofia kiinnittyy perimmiltään traditionaaliseen, spekulatiiviseen 

filosofiakonseptioon ja niin sanottuun moraalikuvan filosofiaan. Rousseau ei itse 

käytä käsitettä moraalikuva; sen vastine on Rousseaun terminologiassa 

moraalisen järjestyksen käsite. Moraalisen järjestyksen idean voi alustavasti 

määritellä sellaiseksi moraaliseksi kuvaksi maailmasta, joka on täsmällisesti 

vastakohta modernia porvarillista yhteiskuntaa luonnehtivalle tosiasialliselle 

moraaliselle epäjärjestykselle tai moraaliselle epätasa-arvoisuudelle. Kuten 

Diskurssit osoittivat, tämän epäjärjestyksen asenteellinen ydin on egosentrismi, 

joka saa lopulta sivilisaatiohistorian edetessä myös institutionaalisen vahvistuksen. 

Moraalisen järjestyksen idean voi näin ymmärtää regulatiiviseksi ideaksi siitä, 

miten ihmisten välisyys eli intersubjektiviteetti voi kestävästi rakentua. 

Epäilemättä oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon periaatteet tällöin jäsentävät 

näitä suhteita. Näin ymmärretyllä moraalikuvan filosofialla on luonnollisesti yhtä 

pitkä historia koko länsimaisella filosofialla, ja se sisältää lähtökohdan, että 

filosofian perustehtävä on niin sanotusti transsendentoida vallitsevaa todellisuutta. 

Platonin luolavertaus kuvaa luonnollisesti juuri tätä, filosofian ja sivistyksen 

motiivien yhteen kietoutumista.91 

                                                        
91 Velkley (2006, 420) tulkitsee Rousseaun filosofian perusmotiivin juuri luolavertauksen avulla:”At 
the same time – this point is more rarely noted – Rousseau returns to the premodern thought that a life 
subservient to mere passion is a kind of enslavement, that such a life is promoted by nearly all forms 
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Platon tulkitsi opettajansa Sokrateen filosofiset motiivit tätä taustaa vasten. 

Sokrates pyrki osoittamaan, kuinka sofistien saivartelevan ja turhamaisen mielen 

harjoittama filosofiakritiikki oli hedelmätöntä. Sofistien filosofiaa kohtaan 

kohdistamat pragmaattiset hyökkäykset olivat hyökkäyksiä itse filosofiaa vastaan. 

Paitsi että Platonin koko filosofian voi tässä suhteessa ymmärtää suuntautuvan 

sofistien motiiveja vastaan (ks. Henrich 1992, 9), voinee saman johtopäätöksen 

ulottaa koskemaan kaikkia niitä moderneja filosofisia projekteja, joita kutsua voi 

sivistysfilosofisiksi.  

Ei ole ollenkaan yllättävää, että Rousseaun ajattelun filosofiset motiivit on 

helppo suhteuttaa tähän filosofiankäsitykseen, olihan hän enemmän tai vähemmän 

Platonin ja Plutarkoksen oppilas. Spekulatiivisen filosofian tarve todetaan 

esimerkiksi Toisen diskurssin alussa, ja ilman tätä, kuten on nähty, ajaudutaan 

tilaan, jossa moraalisia ideoita johdetaan satunnaisista konventioista, tai kuten 

Yhteiskuntasopimuksesta muotoilee, langetaan perustelemaan 

oikeudenmukaisuutta käytännöllä (ks. SC, I, 2, 42–43).  

Rousseau eroaa kuitenkin Platonista eräässä tärkeässä suhteessa. Siinä missä 

Platonin filosofia ottaa moraalikuvan idean lähtökohdakseen, on se Rousseaulle 

piste, johon filosofia kulminoituu. Vaikka Rousseau oli aivan liian platonilainen 

hyväksyäkseen modernia eksperimentaalista filosofiankäsitystä, oli hän aivan 

liian moderni jättämään ottamatta vakavasti modernin asettamaa haastetta. 

Rousseau kieltääkin platonilaisen ajatuksen synnynnäisistä ideoista esimerkiksi 

Juliessa:  

Did not Plato your master maintain that all human knowledge, all philosophy 

could extract from a human soul nothing but what nature had put there; just 

as chemical operations have never extracted from any composite more gold 

than it already contained. That is true neither of our sentiments nor of our 

ideas; but it is true of our dispositions for acquiring them. (J, 463.) 

Näin ollen moraalikuvan ideaa ei voida järjen ideana ajatella inhimilliselle 

elämälle annetuksi lähtökohdaksi, vaan ideaksi, joka subjektin pitää järjen avulla 

itse löytää. Filosofiasta tulee sivistystysfilosofiaa, joka, sen sijaan että alkaisi 

moraalikuvan ideasta, kulminoituu siihen. Juuri tässä merkityksessä on 

Rousseaun idealismi enemmän kantilaista kuin platonilaista (ks. Henrich 1992). 

Vincennesin tiellä tapahtunut ”valaistuminen” pakotti Rousseaun tähän 

                                                                                                                                    
of society and politics, and thus that political and social life is a “cave” of false opinion, from which 
philosophy should release us.” 
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sivistysfilosofiseen projektiin, jonka lähtökohta ei suinkaan ollut moraalisen 

järjestyksen idea – vaikka tämä kenties sydämelle intuitiivisesti tuolloin ilmenikin 

– vaan vaivalloisten filosofisten tutkimusten kulminaatio, jonka edellytys oli 

kokemus tosiasiallisen moraalisen epäjärjestyksen todellisuudesta. Tiivistäen: se 

moraalinen kuva maailmasta, johon Rousseaun filosofinen projekti kulminoitui, 

pystyi motivoitumaan vain suhteessa partikulaariin porvarilliseen järjestykseen 

(ks. Henrich 1992, 3).92 Kääntäen tämä tarkoittaa sitä, että elämän riskeeraaminen 

totuudelle ja hyveenä mahdollistuva ihmisolemuksen korkein affirmaatio on 

mahdollista vain porvarillisessa yhteiskunnassa. Juuri tämän projektin Rousseau 

siis aloitti 1756, ja vasta sen myötä saattoi  Rousseau löytää rauhan. Tähän 

perustunee myös se, miksi Rousseau ajatteli Émilen olevan hänen viimeinen 

kirjoituksensa:  

The result of my painful seeking was approximately that which I have since 

set down in the ”Profession of Faith of the Savoyard Vicar,” a work vilely 

prostituted and profaned among the present generation but which may one 

cay make a revolution among men, if good sense and good faith are ever 

reborn among them [– –] No, vain arguments will never destroy the congruity 

I perceive between my immortal nature, the constitution of this world, and the 

physical order I see reigning in it. In the corresponding moral order, whose 

arrangement I discovered by my seeking, I find the supports I need to endure 

the miseries of my life. In any other arrangement I would live without 

resource and die without hope. (RSW, III, 34–35.) 

Voi siis kenties sanoa, että Diskurssit osoittavat sivistysfilosofian tarpeen. Jos 

nimittäin – vieraantumisen ongelman muistaen – historian prosessi ei osoita kuin 

materiaalisen luontomme muuttuvaisuuden, mistä minä hakee pysyvyyden 

tarjoamaa lohtua? Jos minä ei ole muuta kuin passioiden ennakoimattomuutta, 

niin sanotusti tuokiohaluja, eikä ymmärryskään juuri muuta ole, ei minä ilmeisesti 

voi koskaan olla identtinen itsensä kanssa? Voiko toisaalta minä olla edes 

huolissaan minän pysyvyydestä, jos se on vain materiaalisen tapahtumisen 

seuraus? Jos taas minä sieluna tai tietoisuutena on immateriaalinen substanssi, voi 

kenties olettaa, ettei ihmisyys katoa aistimellisen luonnon ennakoimattomuuden 

myötä, ja jos Diskurssissa kuvattu historia osoittaakin luonnollisen viattomuuden 

peruuttamattoman menetyksen, ei tämä menetys kenties ulotu sieluun, jos sen 

                                                        
92  Tämä on tietenkin tärkeää sen kannalta, kuinka Émilen pedagoginen fiktio tullaan seuraavassa 
luvussa tulkitsemaan.  
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immateriaalisuus on kiistämätön. Ehkä voidaan olettaa, että jos sielun tai 

tietoisuuden materiasta riippumaton perusta on todellinen, tällöin myös 

aistimellisuutta käskevien moraalilakien mahdollisuus on perusteltu. Samalla on 

myös vaihtoehtoisen historian mahdollisuus avattu, ja on mahdollista antaa 

inhimilliselle elämälle moraalinen teleologia? Rousseaun vakaumus siis oli, että 

ilman intellektuaalista ideaa moraalisesta järjestyksestä käy moraalinen toiminta 

väistämättä aistimellisuudesta kumpuavien intohimojen purkausten takia 

epävakaaksi tai mahdottomaksi ja aivan liian alttiiksi sofistien ja materialistien 

hyökkäyksille (ks. Henrich 1992, viii).  

Vaikka Rousseau ottaakin idealismissaan etäisyyttä Platoniin ja ennakoi 

monissa suhteissa jo Kantin filosofiaa, on kuitenkin yksi merkittävä ero Kantin ja 

Rousseaun välillä: Rousseaulle, toisin kuin Kantille, järki ei tarjoa moraaliselle 

toiminnalle motivaatioperustaa. Rousseau nimeääkin moraalisen toiminnan 

motivaatioperiaatteen omatunnoksi – sielun jumalalliseksi vaistoksi – ja kiinnittää 

näin sivistysfilosofiansa kristilliseen metafysiikkaan. Kun Rousseau toisin sanoen 

edellisissä Julien sanoissa kielsi platonilaisen ideaopin, ei hän kieltänyt 

sitä ”synnynnäistä sieluun istutettua dispositiota” 93 , joka saa ihmisen 

tavoittelemaan niin sanotusti ikuisia ideoita, etsimään yleistä moraalista 

järjestystä ja rakastamaan sitä.  

3.1 Omatunto järjestyksen rakkautena ja sivistysintressinä 

Man is not a simple being. He is composed of two substances [―] the love of 

self is no longer a simple passion. But it has two principles, namely the 

intelligent being and the sensitive being, the well-being of which is not the 

same. The appetite of the senses conduces the well-being of the body, and the 

love of order to that of soul. The latter love, developed and made active, bears 

the name of conscience. (LCB, 28.) 

Jotta omatunnon sivistysfilosofinen merkitys onnistutaan osoittamaan, täytyy 

palata lyhyesti edellisessä luvussa sanottuun. Samalla avautuu mahdollisuus 

syventää Toisen diskurssin tulkintaa. Toisessa diskurssissa Rousseau erotti kaksi 

inhimillisen toiminnan motivaatioperiaatetta, amour de soin ja amour-propren. 

Näistä ensin mainittu absoluuttisena peruspassiona motivoi ihmistä – tai mitä 

tahansa eläintä – tyydyttämään luonnollis-fyysisiä tarpeita. Amour de soin 

                                                        
93  Rousseau käyttää itse sanaa synnynnäinen. Tämän tulkinnassa tulee ottaa huomioon se, ettei 
omatunto voi aktivoitua kuin yhteydessä ymmärryksen ja järjen kultivoitumiseen.  
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absoluuttisuus tarkoittaa sitä, että sen motivoima tarpeentyydyttäminen ei ole 

riippuvaista toisten subjektien moraalisista arvostelmista. Toisin sanoen se 

ilmaisee vain amoraalisia tarpeita. Amour-propre puolestaan relatiivisena ja 

keinotekoisena passiona, eli passiona, joka voi syntyä vain sosiaalisen elämän 

myötä järjen seuralaisena, motivoi ihmistä hakemaan moraalista tunnustusta. 

Vasta amour-propre voidaan ymmärtää varsinaisesti ihmisyyttä rakentavaksi, 

koska vasta se avaa mahdollisuuden määritellä sosiaaliset suhteet 

subjektienvälisiksi suhteiksi. 

Lisäksi edellä on esitetty, että Rousseau tarkoittaa Toisessa diskurssissa 

amour-propre-passiolla pääsääntöisesti sen tulehtunutta (inflamed) muotoa, toisin 

sanoen sellaista asennetta, joka vastaa lähinnä egosentrismiä tai Rousseaun 

termein tyypillisimmin turhamaisuutta, asennetta joka vaatii kaiken antamatta 

mitään vastineeksi. Vaikka on jo todettu, että Rousseau käyttää amour-propre-

passiota Émilessä myös konstruktiivisessa, subjektiutta terveellä tavalla 

rakentavassa merkityksessä, on Rousseau-reseptio kampeutunut usein 

tulkitsemaan Rousseaun sosiaalifilosofiaa Honnethin (2007) tavoin enemmän 

Toisen diskurssin kuin Émilen hengessä intersubjektivistisen negativismin 

ilmauksena. Tämä primitivistinen lukutapa on syytä lyhyesti referoida, ja käytän 

Honnethin tulkintaa esimerkkinäni.  

Honneth myöntää ensinnäkin, Hobbesia unohtamatta, Rousseaun merkityksen 

modernin sosiaalifilosofian synnylle (Honneth 2007, 5). Honneth määrittelee 

sosiaalifilosofian tehtäväksi diagnosoida modernin maailman ihmisen itse-

realisaatiolle (so. sivistysprosessille) asettamia esteitä ja tarjota refleksioperustaa 

hyvän elämän määrittelylle. Sosiaalifilosofia voi siis osoittaa yhteiskunnallis-

sosiaalisen patologioita tarjoamalla kriteerin, josta käsin onnistunut tai kestävä 

sosiaalisen elämän muoto voidaan määritellä (ks. ibid, 4). 

Honnethin mukaan Rousseaulle modernin yhteiskunnan kritiikin 

edellyttämän kriteerin tarjoaa näkemys ”eristäytyneestä erakosta” (isolated loner; 

ibid, 5). Käsite on hieman vaikeasti tulkittavissa, mutta oletettavasti Honneth 

tarkoittaa tällä villiä (savage), koska hän huipentaa Rousseau-luentansa Toisen 

diskurssin sitaattiin, jossa eristäytynyt erakko samastetaan kronologis-

primitiivisen luonnontilan ihmisen kuvaukseen. Rousseaun teoreettisen projektin 

ydin olisi siis tutkia, kuinka modernin oloissa, ennen kaikkea kasvavan 

taloudellisen ja sosiaalisen kilpailun maailmassa, eristäytyneen erakon 

elämäntapa (solitude) – ja siten hyvä elämä – olisi elvytettävissä. Honneth 

pitäytyy Rousseau-luennassaan pelkästään Ensimmäisessä ja Toisessa 

diskurssissa.  
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Honneth huomaa, että Rousseau hakee Ensimmäisessä diskurssissa tapojen 

turmeluksen arvioinnin kriteeriä antiikin Poliksesta mutta toisaalta näyttää 

noutavan vapauden menettämisen kriteerin esihistoriallisesta, luonnollisen 

itseriittoisuuden tai riippumattomuuden tilasta. Näin Honneth luonnostelee 

ajatuksen ”eristäytyneestä erakosta”, joka sivilisaatihistorian aikana sosiaalisten 

suhteiden myötä nousevien keinotekoisten – siis ihmisen itse itselleen 

määrittelemien – tarpeiden orjuutuksessa menettää peruuttamattomasti 

luonnollisen vapautensa 94 . Rousseau kuitenkin epäonnistuu kritiikin 

referenssipisteen määrittelyssä: 

however, Rousseau makes hardly any referense to the criteria he employs in 

his critical assesment. Although the text makes it unmistakably clear that the 

spheres of individual liberty and public morals are what provide the standard 

to evaluating the ethical quality of social life, it remains mostly unclear how 

we are to conceive the ideal forms of both these spheres. Without the 

conception of these forms, we are unable to ascertain processes of”loss” 

or”decline”. (Ibid, 6.) 

Honneth on tässä jossain määrin oikeassa. Kuten on edellisessä luvussa osoitettu, 

Ensimmäisen diskurssin heikkous on, että modernin arviointi jää siinä enemmän 

tai vähemmän yksiulotteiseksi. Kuitenkin kun hän siirtyy tarkastelemaan Toista 

diskurssia, olisi hänen viimeistään pitänyt huomata, ettei luonnollisesta 

vapaudesta nauttivasta ”eristäytyneestä erakosta” ole kriteeriksi modernin olojen 

arviointiin. Honneth ei näe tätä vaan käyttää luennassaan ”eristäytyneen erakon” 

hypoteesia ja noutaa täten modernin kritiikin referenssipisteen ”tilasta, jonka on 

täytynyt olla olemassa ennen yhteiskuntaa” (ibid, 7). Honnethin täytyy tarkoittaa 

tässä alkuperäistä luonnontilaa – eikä edes siis toista luonnontilaa – koska hän 

luonnehtii tilaa äärimmäisen eristyneisyyden (deepest isolation) tilaksi, jossa ei 

ole lainkaan interaktiopartnereita. Näin konstruoitu ideaalitila ja täydellisen 

monologinen suhde itseen on siis Honnethin tulkinnan mukaan eettinen standardi, 

jonka mukaan Rousseau arvioi sivilisaatioprosessia. (ks. Honneth 2007, 8.) Tässä 

kohden paiskaavat Honneth ja Voltaire, ja kuten myöhemmin nähdään myös 

Oelkers, kättä. 

Toisen diskurssin filosofinen antropologia tarjoaa nyt kriteerin arvioida 

modernin tapojen turmelusta siten, että luonnollinen myötätunto (pitié) korvaa 

                                                        
94 Honneth ei avaa ollenkaan sitä mahdollisuutta, että keinotekoisen voi ymmärtää myös positiivisessa 
merkityksessä.  
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Ensimmäiselle diskurssille tyypillisen Polikseen perustuvan eettisen yhteisön 

kriteerin (ibid, 7–8). Toisin sanoen Rousseaun sosiaalifilosofinen diagnoosi 

ankkuroituu primitiivisen ihmisen esihistorialliseen, absoluuttiseen eksistenssiin 

ja luonnollisten impulssien ohjaamaan moraaliin (pitié). Näin on eristäytyneen 

erakon hypoteesi tuotu Toisen diskussin yhteyteen. 

Tämä alkuperäinen luonnontila, jossa puuttuu kaikki intersubjektiivinen 

orientaatio, tarjoaa inhimillisen elämän prototyypin mutta katoaa välittömästi, kun 

elementaariset kommunikatiiviset suhteet syntyvät perheissä tai heimoissa (ibid, 

8–9). Kun tämä tapahtuu ja ihmiset joutuvat vertaamaan itseään muihin, 

korvautuu luonnontilan absoluuttista eksistenssiä leimaava rauhantila 

hobbesilaisella kaikkien sota kaikkia vastaan -tilalla, koska relatiiviset passiot 

(amour-propre) vaativat ihmistä asettumaan muiden yläpuolelle. Tämä johtaa 

luonnollisesti ennen pitkää institutionalisoituun eriarvoisuuteen: 

The all-sided struggle for prestige ensuing from the rupture in our 

monological self-relation necessarily results in social inequality, since the 

artificial need for increased prestige – amour propre – is accompanied by the 

compulsion to acquire private property, which in turn paves the way for the 

formation of social classes (ibid, 9). 

Historia on siis vieraantumisprosessi, jossa ihminen menettää itse itselleen 

rakentamiensa keinotekoisten tarpeiden alttarilla luonnollisen vapautensa ja on 

siten rakentamiensa historiallis-yhteiskunnallisten kahleiden vanki. 

Modernisaatioprosessi on vapauden menettämistä, alati kasvavaa tapojen 

turmelusta, jolta voi lopulta pelastaa vain villiyden haavekuva (ks. sama, 12). 

Honnethin Rousseau-luennan voi tiivistää niin, että toisin kuin Hobbesille, 

Rousseaulle inhimillisen kärsimyksen perimmäinen syy ei ole luonnossa vaan 

subjektienvälisyydessä. Subjektienvälisyys on kamppailua tunnustuksesta, sen 

sotatanner. Mitä pidemmälle modernisaatiokehitys etenee, sitä patologisemmaksi 

tilanne käy, koska modernisaatio on väistämättä sosiaalisen riippuvuuden 

lisääntymistä. Kritiikin referenssipiste on löydettävissä alkuperäisestä 

riippumattomuuden tilasta ja subjektin tematisaatiosta monologisena itse-suhteena, 

subjektienvälisyyden mahdollisuuden kieltona. Tästä syystä Honneth luonnehtii 

Rousseaun ajattelun edustavan intersubjektivistista negativismia.95 

                                                        
95 Jürgen Oelkersin (2008) Rousseau-luenta on malliesimerkki siitä, kuinka Rousseaun pedagoginen 
ajattelu taivutetaan seuraamaan tätä logiikkaa. 
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Mitä tulee ensimmäiseen kohtaan, voidaan se puolittain hyväksyä. 

Moraalisen kärsimyksen syy ei paikannu Rousseaulla luontoon vaan 

subjektienvälisyyteen ja on näin aina ihmisen itsensä aikaansaannosta. Honneth ei 

kuitenkaan mainitse, että myös kaikki moraalisesti rakentavat ja elämää 

kaunistavat tunteet paikantuvat subjektienvälisyyteen, ja lopulta autonomian 

mahdollisuus ei aukea muuta kuin subjektien välisten suhteiden kautta. Honneth 

ei huomioi tätä sosiaalisten suhteiden antagonistista luonnetta eikä onnistu 

antamaan minkäänlaista merkitystä tätä kautta avautuvalle autonomian 

mahdollisuudelle, vaan pikemminkin samastaa villin nauttiman vapauden 

autonomiaan, mikä on tietenkin virhe. Villin vapaus on autarkiaa, hän on toisin 

sanoen itseriittoinen eikä vielä järkiolento, joka kykenisi asettamaan toimintaansa 

sitovia moraalilakeja, jotka eivät olisi hänen absoluuttisessa eksistenssissään edes 

tarpeen. Toisaalta Honneth puhuu myös primitiivisen ihmisen kohdalla impulssien 

ohjaamasta moraalista. Tämä olisi kohdallisempaa – jos mekaanisille luonnon 

impulsseille voidaan ylipäätään myöntää moraalista statusta – mutta miksi puhua 

tästä autonomisen vapauskäsitteen yhteydessä?96  

Toisen kohdan suhteen ei voi olla yhtä armollinen. Paitsi että Honneth 

sivuuttaa täydellisesti Rousseaun normatiiviset pääteokset, ennen kaikkea Émilen, 

huolimatta siitä, että Rousseau itse luonnehtii sitä komplementaariseksi 

Diskursseille, ei tulkintaa voida oikeuttaa edes pelkän Toisen diskurssin 

perusteella.  Voidaan kysyä ainakin, voiko kronologis-primitiivinen luonnontila 

tarjota modernin olojen arvioinnille eettistä kriteeriä, ja onko äärimmäinen 

eristyneisyys ja kaiken sosiaalisen elämän poissulkeva luonnontilan kuvaus 

todellakin ideaali inhimillisen elämän prototyyppi (ks. myös Scott 2010, 182). 

Tämä tarkoittaisi ihmisyyden palauttamista typerän velttoon eläimellisyyteen, 

josta puuttuvat tosiasiallisesti kaikki inhimillistä elämää luonnehtivat piirteet. 

Tämä on sama kuin sanoisi, että oranki sopii ihmisyyden ihanteeksi.  

Onko sivilisaatiohistoria puolestaan jäsennettävissä intersubjektivistisen 

negativismin käsitteen avulla? Jos näin olisi, miksi Rousseau kutsuisi toista 

luonnontilaa ihmiskunnan kulta-ajaksi tarkoittaen parasta tilaa, joka historian 

aikana on todellistunut, jolloin ihmisen on täytynyt olla onnellisimmillaan? Tässä 

tilassa ihminen eli jo toisten ihmisten kanssa, järki oli aktualisoitunut ja 

                                                        
96 Cassirer on yksi harvoista Rousseaun tulkitsijoista, jotka osaavat tehdä eron riippumattomuuden ja 
vapauden välille (ks. Cassirer 1989, 56). Tämä erottelu on tietenkin mitä oleellisin, koska sen 
seurauksena on mahdollista sanoa, että huolimatta siitä, että yhteiskuntatilassa ihminen menettää 
luonnollisen vapautensa, avautuu hänelle juuri tästä johtuen myös autonomian mahdollisuus. Tällöin 
seurataan uskollisemmin Rousseaun ajatusta (ks. SC, I, 8, 53–54). 
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relatiiviset passiot (amour propre) olivat syntyneet. Tämä on myös tila, jossa 

moraali (moeurs) liittyy ihmisten toimintaan, eikä tätä yhteisöelämän vaihetta 

voida siis selittää enää primitiivisen ”impulssien ohjaama moraalin” perustalta.  

Honnethin Rousseau-luenta jää siis auttamattoman yksisilmäiseksi: 

Rousseaun subjektin tematisaatio ei mahdollista minkäänlaista intersubjektiivista 

orientaatiota, joten sivistyksen käsitteen kytkeminen Rousseaun ajatteluun on 

mahdotonta. Tämä on paradigmaattinen esimerkki Dentin uraauurtavassa 

tutkielmassaan ”lähes universaaliksi väärinkäsitykseksi” kutsumasta Rousseau-

luennasta (Dent 1988, 4). Pitkälti juuri Dentin tutkimusten myötä avautuneen 

tulkintalinjan – jossa on siis onnistuttu näkemään myös amour-propren 

konstruktiivinen rooli sivistysprosessin kannalta – eräänlaisena huipentumana 

voidaan pitää Neuhouserin (2010) johtopäätöstä, että koko moderni 

tunnustamisteoreettinen perinne on vain reunamerkintöjä Rousseauhon.  

Rousseaun sivistysteoria ei kuitenkaan myöskään ankkuroidu niin sanotusti 

intersubjektivististiseen paradigmaan, jossa subjektius ja sen kehittyminen 

nähdään vain sosiaalisten suhteiden seuraukseksi. Tällainen materialistinen 

sosiaalideterminismi edustaa tietysti pitkälti kaikkea sitä, mitä vastaan – 

muistakaamme vieraantumisen ongelma – Rousseau tuotannossaan juuri taistelee. 

Neuhouser vaikuttaisi ajautuvan hyvin lähelle tätä kantaa: 

The topic of this book is Rousseau’s rich and complex theory of amour-

propre, a form of self-love that drives human individuals to seek the esteem, 

approval, admiration, or love – in short, the recognition – of their fellow 

beings. It is no exaggeration to say that for Rousseau this distinctively human 

passion is the most consequential feature of our species and that without it 

human existence would be unrecognizable as such [--] More than any other 

aspect of his thought, the theory of amour-propre is the foundation on which 

his social, political and moral philosophy rests. (Neuhouser 2008, 1.) 

Neuhouser tuntuisi siis ajattelevan, että Rousseaun mukaan amour-propre on 

merkittävin ihmisen ihmiseksi tekevä ominaispiirre ja normatiivinen perusta 

Rousseaun sosiaali-, moraali-, ja poliittiselle filosofialle. Tämä on kuitenkin 

karkea ylitulkinta, joka väistää toki Honnethin intersubjektivistisen negativismin 

yksisilmäisyyden mutta kohtaa vastaavat ongelmat toista kautta. Miksi näin? 

Ensinnäkin amour-propre on äärettömän plastinen passio, joka voi ilmetä 

olosuhteista riippuen erilaisina, yhtä lailla konstruktiivisina kuin tulehtuneina 

(inflamed) relatiivisina tunteina (ks. Neuhouser 2008, 32). Olosuhteista 

riippuvaisuus tarkoittaa tietenkin sitä, että amour-propren perusta on 
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aistimellisuudessa; kuinka se voisi tällöin tarjota normatiivisen perustan 

Rousseaun filosofialle? Muistaen jo edellisessä luvussa esitetyt empirismiä 

kohtaan osoitetut varaukset voidaan kysyä, eikö filosofia kaipaa vakaampaa 

perustaa kuin aistimellisen olennon passioiden ailahtelevaisuuden, jolloin teoria 

amour-propresta ei kykenisi edes selittämään sen kulloistakin muuntumaa. 

Tiivistäen: teoria amour-propresta ei kykene normatiivisesti oikeuttamaan itseään. 

Yksi esimerkki riittänee osoittamaan, kuinka Neuhouser sivuuttaa tämän 

ongelman ja pyrkii oikeuttamaan näkemyksensä lukemalla Rousseauta 

valikoivasti. Kyse on kuuluista Émilen kohdasta, jossa Rousseau kritisoi 

aikalaiskasvatusta ja väkivallan käyttöä kasvatuksessa. Neuhouser siteeraa 

Rousseauta seuraavasti:  

When the infant cries, he is uncomfortable; he has some need he does not 

know how to satisfy. One examines, one seeks this need, one finds it, one 

provides for it. When one does not find it or when one cannot provide for it, 

the tears continue. One is bothered by them…if he persists, one gets 

impatient, one threatens him; brutal nurses sometimes strike him. These are 

strange lessons for his entrance to life. 

     I shall never forget having seen one of these difficult criers struck in this 

way by his nurse. He immediately became quiet. I believed he was 

intimidated. I said to myself, ’This will be a servile soul…’ I was mistaken. 

The unfortunate was suffocating with anger; he had lost his breath; I saw him 

become violet. A moment after came sharp screams; all the signs of the 

resentment, fury, and despair of this age were his accents…I am sure that a 

live ember fallen by change on this infant’s hand would have made less of an 

impression than this blow, light enough but delivered in the manifest 

intention of offending him. (E, I, 65–66.) 

Kyse on tietenkin epäonnistuneen tunnustamisen kuvauksesta. Neuhouser 

tulkitsee esimerkin kuvaavan, kuinka kasvattaja laiminlyömällä 

varhaislapsuudessa lapsen tarpeiden tyydyttämisen (amour de soi) muokkaa 

samalla peruuttamattomasti hänen luonnettaan istuttamalla (install) häneen vihan 

(anger) tunteen. Tämä on yksi Émilen lukuisista esimerkeistä siitä, kuinka 

aikalaiskasvatus tuottaa sellaisia patologisia passioita, joiden perusta ei ole 

ihmisen luonnossa. Tällä on dramaattiset seuraukset persoonan myöhemmälle 

kehitykselle. Lapsi on tässä viaton uhri, jonka ensimmäiset pyrkimykset viestiä 

tarpeitaan toisille tuottaa epäonnistuneen tunnustamisen kautta niin syvän 

tunnekokemuksen, ettei mikään tunnustamisen määrä voi tulevaisuudessa 
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kompensoida tätä menetystä. (Neuhouser 2008, 139.) Tulkinta on monin tavoin 

osuva. Epäilemättä tämänkaltaisilla kokemuksilla voi olla merkittäviä seurauksia 

psykopatologioiden kehittymiseen (ks. myös Dent 2000, 317), ja varmuudella 

Rousseau ajatteli juuri näin.97 

Neuhouserin tulkinnassa on kuitenkin yksi perustava ja kaikkea muuta kuin 

harmiton ongelma. Voidaan nimittäin kysyä, miksi tässä tapauksessa syntyvä 

tunne on viha. Se johtuu tietenkin siitä, että lapsi kokee tulleensa kohdelluksi 

epäoikeudenmukaisesti, mutta mistä lapsi sen tietää? Neuhouser sivuuttaa 

kysymyksen siteeraamalla Rousseauta valikoivasti. Hän jättää pois lauseen ”If I 

had doubted that the sentiment of the just and unjust were innate in the heart of 

man, this example alone would have convinced me” (E, I, 66)98. Vaikka Rousseau 

ei tässä käsitettä eksplisiittisesti käytäkään, on tämä Émilen ensimmäinen viittaus 

omaantuntoon, jota ilman ei esimerkkiä voi tyydyttävästi tulkita. Vihan perusta ei 

siis ole tässä tapauksessa amour de soi eikä amour-propre vaan omatunto. Tämä 

on esimerkki siitä, kuinka omatunto herää loukatuksi tultuaan puolustamaan 

persoonan moraalista koskemattomuutta (ks. Henrich 1992) 99  ja vaatii 

                                                        
97 Ei ole ollenkaan yllättävää, että useinkin on haettu yhteyttä Rousseaun ja Freudin välillä, mutta onko 
tuo yhtäläisyys seuraavassa: ”Both are scientific materialists”? (Schwartz 1997, 87).  
98 Dent (2000, 319) ei jätä tätä lausetta pois mutta jättää tulkintansa hämmentävästi puolitiehen:”Talk 
of an innate sense of justice in regard to what is owed us may seem incredible; and of course, 
Rousseau could not possibly intend that a child has a conscious thoughts about such issues as this. So, 
let us set that aside.” Jos ilmauksella ”conscious thoughts” tarkoitetaan ”olemista tietoinen 
ajattelustaan”, ei omatunto tätä tietysti tarkoitakaan, mutta miksi kieltää samalla mahdollisuus 
ymmärtää omatunto joukkona uskomuksia, joita moraalinen toimija, vaikkakaan ei välttämättä edes 
tiedä niitä omaavansa tai pystyvänsä artikuloimaan, kiistämättä omaa (ks. Henrich 1992, 14)? Näin se 
on ymmärrettävissä, kuten Rousseau useissa yhteyksissä määrittelee, ”sielun jumalallisena vaistona”. 
Dentin (ibid.) mukaan omatunto ”synnynnäisenä” oikeusperiaatteena on myös seuraavan muotoilun 
taustalla: ”It is disposition natural to man to regard everything in his power as his” (E, II, 87), mutta 
Dent irrottaa tämän kontekstista, jossa Rousseau kritisoi Hobbesia. Edellinen lause nimittäin voisi olla 
aivan yhtä hyvin peräsin Hobbesilta, ja siksi Rousseau jatkaa: ”In this sense Hobbes’ principle is true 
up to a certain point” (E, II, 87). Tämän jälkeen Rousseau kuvaa egosentrisen asenteen tuottamisen, 
jossa siis ”disposition natural to man” ulottaa kaiken rajattoman valtansa alle. Jos tämä on luonnollista 
Hobbesille, ei se ole sitä Rousseaulle. Siksi Hobbesin prinsiippi on totta vain tiettyyn rajaan asti, ja 
nämä rajat määrittelee Rousseaulla omatunto, jonka asettamaa vastusta ei Hobbesin materialistisesta 
antropologiasta luonnollisestikaan löydy. Tähän palataan myöhemmin. 
99  Tämä esimerkki on siis peräisin materialistisesti orientoituneesta aikalaiskasvatuksesta, 
jossa ”omavarainen” omatunto herää puolustamaan persoonan moraalista koskemattomuutta. On myös 
toinen ja Rousseaun filosofian kohdalla osuvampi tapa liittää omatunto ihmisen minä-
maailmasuhteeseen ja moraalisen elämänperspektiivin rakentumiseen, josta käsin käy myös 
ymmärrettäväksi se, miksi luonnollinen kasvatus pyrkii loppuun asti välttämään tahtojen konfliktia. 
Palaan siihen alempana. Luonnollinen kasvatus pitää sisällään ajatuksen siitä, että 
kaikki ”kasvatettavan rankaisemisen” on oltava luonnollista eli seurausta hänen omista teoistaan. 
Näissä tapauksissa ei omatunto herätä suinkaan välttämättä vihaa vaan pikemminkin häpeää. Plamentz 
(1993, 143–146) tulkitseekin omantunnon äänen lähinnä häpeäksi, ja tähän on helppo yhtyä. 
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siten ”luonnon äänenä” moraalista järjestystä (ks. Plamenatz 1993, 134).100 Tästä 

seuraa myös, että ajatus raivon ”istuttamisesta” lapseen on aivan liian 

yksinkertaistava. Tilanne pitää tulkita pikemminkin ikään kuin toimintasyklinä, 

jossa lapsi ilmaisee amour de soin motivoimana tarpeensa, saa niihin hoitajan 

vastauksen ja tulkitsee hoitajan intentiot omantuntonsa valossa.  

Tapausta ei voi tulkita myöskään niin deterministisesti kuin Neuhouser tekee. 

Ehkä tästä syystä hän jättää sitaatista pois muutakin tärkeää. Neuhouser jättää 

pois kursivoidun osan lauseesta “I said to myself, ‘This will be a servile soul from 

which one will get nothing except by severity'” (E, I, 66). Rousseau ei siis tarkoita, 

että varhaislapsuuden kokemukset determinoisivat absoluuttisesti ihmisen 

myöhempää elämää, vaan pikemminkin, että mitä enemmän kasvatettava 

varhaislapsuudessa alistetaan toisten ihmisten tahtojen väkivallan alaisuuteen, sitä 

vaikeammaksi todennäköisesti tulee näiden seurausten voittaminen 

tulevaisuudessa. Vasta kun tämänkaltaiset deterministiset selitykset hylätään, 

voidaan ymmärtää miksi Rousseau kirjoittaa Émilen neljännen kirjan alussa, että 

kaikki se paha, joka on siihenastisen kasvatuksen aikana päässyt mahdollisesti 

syntymään, voidaan nyt poistaa, ja kaikki hyvä mikä on jäänyt saavuttamatta on 

edelleen saavutettavissa. Juuri omatunto on siis se ”transsendentaali luonnon 

ääni”, joka vaatii ihmistä moraalisen turmeluksen keskellä palauttamaan luonnon 

oikeudet voimaan.  

Tiivästäen: amour-propre-teorian eli Rousseaun intersubjektiviteettiteorian 

kaipaama normatiivinen perusta ei ole selitettävissä intersubjektiivisesti. Sen 

sijaan että omaksutaan Honnethin intersubjektivistisen negativismin näkökulma 

                                                                                                                                    
Epäilemättä Rousseau Vincennesin tiellä häpesi omaa osaansa ihmisenä, ja sama pätenee myös 
Savoijilaisen apulaispapin uskontunnustuksen alussa julkilausuttuun sivistysfilosofian motivaatioon.  
100 Ehkä voi hyvin perustein kysyä, koskeeko tämä perusongelma kaikkia intersubjektiviteettiteorioita. 
Ei riitä, että tunnustamisen eettisesti rakentava merkitys todetaan, vaan pitää lisäksi kysyä, mitä 
tunnustetaan silloin kun tunnustetaan. Ongelman muotoilee Freundlieb (2000, 241) seuraavasti: ”The 
notion of the recognition of and by other subjects that plays such a prominent role in Habermas' (and 
Axel Honneth's) social philosophy is then also only intelligible if it is anchored in a theory of the 
subject, that is, a subject that is both capable and in need of recognition. What needs to be recognised 
is a subject of a certain kind. And if recognition is to be ethically meaningful, it must be of a subject 
that knows itself not entirely socially constituted but also as not entirely self-created.” Habermasin 
kommunikatiivisen paradigman ongelman myös pedagogisen toiminnan teorian kannalta on tässä 
suhteessa osoittanut Kivelä (2004). Tarkastellessaan tunnustamisen ontologista ja eettistä merkitystä 
toteaa Ikäheimo (2012) toistuvasti, että moraalinen vääryys tai tunnustamisen puute sotii syvimpiä 
moraalisia intuitioitamme vastaan. Ikäheimo ei vie tarkasteluaan tämän pidemmälle ja jättää 
moraalisen intuition statuksen intersubjektiviteettiteoriassaan jokseenkin auki, mutta jos moraaliset 
vääryydet tai tunnustamisen puute puhuttelevat moraalisia intuitioitamme (tai omatuntoa), toisin 
sanoen tunnustamisen onnistuminen tai epäonnistuminen arvioidaan tämän valossa, miten tulisi 
ymmärtää tunnustamisen eettinen ja ontologinen status? Kenties juuri Freundliebin sanojen valossa? 
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tai vaihtoehtoisesti Neuhouserin intersubjektivistinen näkökulma, on 

hyväksyttävä molempien yksisilmäisyys ja todettava, ettei Rousseau perusta 

sosiaali-, politiikan-, tai moraalifilosofiaansa amour-propren varaan vaan 

omantunnon, joka vasta tekee ihmisestä aidosti sosiaalisen olennon: ”it is 

conscience that commits me to a way of conduct in the interests of others. Thus it 

constitutes me as a truly social being” (Henrich 1992, 11–12).101  

Ehkä kysymys voidaankin muotoilla seuraavasti: jos edessä avautuva 

todellisuus ei todista muusta kuin moraalisesta epäjärjestyksestä, miten kaipuu 

johonkin siitä poikkeavaan voi edes nousta? Mikä on se luonto, joka vaatii 

palauttamaan takaisin oikeutensa? Materialistille tämä kysymys on  epäilemättä 

ongelmallinen. Toisaalta, jos tämä kaipuu herääkin, miten motivoida toiminta sitä 

kohti, jos siitä ei seuraa muuta kuin aikalaisten tuomio; tai miten selittää 

itsesäilytyksen perustalta isänmaan puolesta kuoleminen? Miksi siis ihmisen 

kannattaisi aikalaistuomiota ja itsesäilytyksen vaatimuksia uhmaten ylipäätään 

asennoitua kriittisesti vallitsevaan järjestykseen ja sitoutua toimimaan sen 

mukaisesti, elämänsä totuuden vuoksi riskeeraten? Passiot eivät voi tätä – 

kriittistä sivistysintressiä – perustella, ja siksi Rousseau kirjoittaa: 

There is another interest, which is entirely unrelated to social advantages, 

which is relative only to ourselves, to the good of our soul, to our absolute 

well-being, which therefore I call spiritual or moral interest [– –] an interest 

which, in spite of having no sensible, material objects, is no less true, no less 

great, no less solid, and, in a word, the only interest which tends toward our 

genuine happiness, since it is intimately related to our nature, This, Sir, is the 

interest which virtue pursues and ought to pursue, and which in no way 

deprives the actions it inspires of merit, purity and moral goodness. (LO, 262.) 

Itsesäilytyksen ohella on siis kiistämättä olemassa toinen inhimillisen toiminnan 

vaikutin, henkinen tai moraalinen intressi, joka tähtää ainoastaan ”sielun 

                                                        
101 Neuhouser ei viittaa omantunnon käsitteeseen kertaakaan, mitä voi pitää hienokseltaan yllättävänä. 
Käsite mainitaan nimittäin pelkästään Émilessä 35 kertaa, joten jonkinlaista kannanottoa sen roolista 
Rousseaun filosofiassa olisi perusteltua odottaa. Mainittakoon, että Amour-propre mainitaan Émilessä 
26 kertaa ja turhamaisuus 44 kertaa. Omantunnon käsitteen sivuuttaminen on Rousseauta koskevassa 
nykykeskustelussa hyvin tyypillistä. Esimerkiksi O’Hagan (2006b, 350–351) on suurissa ongelmissa 
tulkitessaan Rousseaun henkilökohtaista tunnustusta ”I never had much inclination to amour-propre”. 
Mikäli tätä tulkitessa ei huomioida omantunnon roolia, käy juuri kuten O’Haganille, jonka mukaan 
Rousseau on villin reinkarnaatio, toisin sanoen absoluuttinen olento, joka elää ”within himself”, 
piittamattomana toisten mielipiteistä. Rousseau ei tietenkään tätä tarkoita, vaan pikemminkin toivetta, 
että hänen osalleen koituva aikalaistunnustus perustuisi totuuden rakkauteen ja aitoon hyveeseen eikä 
turhamaisuuteen. 
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hyvinvointiin”. Tämä intressi on, kuten Rousseau sitaatissa toteaa, jopa 

täydellisen välinpitämätön sosiaalisten etujen (so. amour-propren kaipaaman 

aikalaistunnustuksen) kalkyloinnin suhteen. Rousseau nimeää hieman edempänä 

tämän periaatteen omaksitunnoksi tarkoittaen platonilaista sielun periaatetta, 

sielun jumalallista vaistoa, joka kohottaa ihmisen puhtaan aistimellisuuden 

yläpuolelle ja johdattaa tutkimaan niin sanotusti ikuisia totuuksia, etsimään 

järjestystä ja rakastamaan sitä. Toisin sanoen juuri omatunto vaatii yleistä 

moraalista järjestystä ja siitä kumpuavien moraalisten vaateiden täyttämistä (ks. 

Henrich 1992, 11). 

Rousseaun antropologia saa tässä erittäin tärkeän täsmennyksen, sellaisen 

inhimillisen toiminnan intressin, joka ilmaisee suhdetta Jumalaan. Juuri omatunto 

motivoi ihmisen tarvittaessa uhmaamaan yleisen mielipiteen tuomiota, ja tähän 

intressiin vastaamisessa saa vasta ihmisyys täyttymyksensä. Toisin sanoen juuri 

omatunto ohjaa ihmisen toimimaan mieluummin luonnon järjestyksen eli 

universaalin moraalisuuden kuin ihmisten lakien mukaan, riskeeraamaan 

elämänsä mieluummin totuuden vuoksi kuin uhraamaan itsensä yleisen 

mielipiteen riepottelulle (ks. LAT, 5–7). Luonnollisesti omatunto on metafyysinen 

periaate; nimittäin jos se olisi ”uuden ajan filosofian” eli modernin materialismin 

mukaisesti ymmärretynä vain ennakkoluulojen tai kasvatuksen tulosta, vain 

typerykset uskoisivat hyveeseen ja hölmöt sitä harjoittaisivat. Toisin olemisesta 

tulee tällöin sopeutumattomuutta ja järjestä järjettömyyden keskellä ihmisen 

suurin rikos: 

for in the latter case it is clear that since no one has within himself any 

interest in acting well, he cannot do good except for the sake of the profit 

which he excepts in return from others; that therefore only fools believe in 

virtue and only dupes practice it; such is the new philosophy (LO, 262–263). 

Vaikka sitaatti on vuodelta 1761 kirjeestä D'Offrevillelle, moraalisen toiminnan 

motivaatioperiaate, tai sen ongelma, on kuitenkin selkeästi läsnä Rousseau 

kirjoituksissa alusta asti. Tämä on tietenkin aivan luontevaa, koska kuten todettu, 

jo Ensimmäisessä diskurssissa Rousseau esittää ajatuksen, ettei ylipäätään ole 

olemassa inhimillistä toimintaa ilman intressiä. Ensimmäinen Rousseaun 

kirjoituksista löytyvä viittaus omantunnon käsitteeseen, täsmällisesti edellä 

esitetyssä merkityksessä, löytyykin Ensimmäisestä diskurssista: 

O virtue! Sublime science of simple souls, are so many efforts and so much 

equipment really required to know you? Are not your principles engraved in 
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all hearts, and is it not enough, in order to learn your Laws, to return into 

oneself and, in the silence of passions, to listen to the voice of one’s 

conscience? That is true Philosophy, let us know how to rest content with it; 

and without envying the glory of those famous men who render themselves 

immortal in the Republic of Letters, let us try to place between them and 

ourselves the glorious distinction formerly seen between two great Peoples; 

that the one knew how to speak well, and the other to act well. (DSA, 27.) 

Kuten sitaatista käy ilmi, omantunnon ääni ei ole passioiden (amour propre) ääni 

vaan sen sijaan asettuu pikemminkin konfliktiin niiden kanssa, juuri kuten on 

edellä esitetty. Ensimmäisen diskurssin aikalaisfilosofian kritiikin hengessä 

vaikuttaa siis siltä, että omatunto tuottaa paitsi filosofialle myös elämälle 

yleensäkin intressin eri perustalta kuin passiot. Siinä missä passiot (amour-propre) 

vaativat yleisen mielipiteen hyväksyntää, eivätkä mitkään keinot jää tarvittaessa 

hyödyntämättä (inflamed amour-propre), motivoi omatunto puolestaan totuuden 

etsinnän, jolle ei aikalaistunnustusta välttämättä suinkaan aina heru. Pikemminkin 

yleisen mielipiteen tunnustuksen kaipuu saattaa usein sulkea oven omantunnon 

osoittamalta mahdollisuudelta. Epäilemättä Ensimmäisen diskurssin mainitsemat 

Cato ja Sokrates ovat esimerkkejä henkilöistä, joiden toiminnan 

motivaatioperiaate ei ole turhamaisuus – kuten kirjoituksessa tässä merkityksessä 

nimetyllä Voltairella – vaan omatunto. Näin Rousseau määrittää Ensimmäisen 

diskurssin yhteiskuntakritiikin referenssipisteen. 

Toinen Diskurssi ei mainitse suoraan omaatuntoa kertaakaan. Ilmeisin selitys 

lienee, että esiteltävänä on paheen genealogia, jossa moraalisen toiminnan 

motivaatioperiaatteella ei ole välttämättä merkittävää sijaa. Samasta syystä myös 

moraalinen järki jumiutuu ikään kuin lähtökuoppiinsa saamatta sitä sijaa, jonka 

normatiiviset pääteokset sille myöhemmin myöntävät. 

Omantunnon luonteva paikka tarinassa liittyy niin sanotun toiseen 

luonnontilaan ja sen jälkeisen vieraantumishistorian kuvaukseen. Vuonna 1762 

kirjeessään Beumontille Rousseau kirjoittaakin, että toisessa luonnontilassa 

omatunto oli aktivoitunut. Näin on tietenkin aivan luontevaa ajatella, olihan 

moraalinen maailma tuolloin jo avautunut, ja omallatunnolla oli vielä voimaa 

taistella passioiden valtaa vastaan. Pelkkä ymmärryksen tarjoama idea yhteisestä 

hyvästä ei kuitenkaan voi tarjota yhteisölliselle elämälle normia kuin vain 

jonkinlaisen luonnollisen solidaarisuuden merkityksessä, joka ei ilman lain 
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suomaa turvaa ja institutionaalista vahvistusta kestä lopulta väistämättä syntyviä 

intressiristiriitoja (ks. myös GM, 154):102  

When, by a development whose progress I have shown, men begin to cast 

their eyes upon their fellows, they also begin to see their relations and the 

relations between things; to adopt notions of propriety, justice, and order. 

Moral beauty begins to become palpable to them, and conscience acts. Then 

they have virtues, and if they also have vices, it is because their interests 

conflict and their ambition is aroused as their understanding is extended. But 

as long as there is less opposition of interests than convergence of 

understanding, men are essentially good. That is the second state. (LCB, 28.) 

Villin omatunto ei tietenkään ollut toiminnassa, koska omantunnon 

aktivoituminen on riippuvaista järjen kehittymisestä, ennen kaikkea 

subjektienvälisyydestä, ja kun villi elää ilman ymmärrykselle asettuvia haasteita 

ja sosiaalisen elämän mahdollistamia moraalisia vertailuja, pelkät vaistot riittivät 

hänelle (ks. LCB, 28). Omantunnon liittäminen näihin tarkasteluihin, periaatteena 

joka varsinaisesti tekee ihmisestä ihmisen, nostamalla hänet pragmaattis-

instrumentalistisen eläimellisyyden yläpuolelle, edelleen vain syventää 

Rousseaun primitivismikritiikkiä.  

Periaatteessa vasta nyt on mahdollista syventää ja täydentää tulkintaa Toisen 

diskurssin sivilisaatiohistoriasta. Pitäytymällä vain amour-propren tarjoamaan 

mahdollisuuteen on – seuraten edellä esittyä Neuhouserin tulkinnan ongelmaa – 

mahdotonta vastata kysymykseen, mikä aiheuttaa sen moraalisen kärsimyksen, 

jota toisen luonnontilan jälkeinen sivilisaatiohistoria kuvaa? Se johtuu siitä, että 

amour-propre, joka ei helposti siedä lohdutuspalkintoja, vaatii moraaliselle 

järjestykselle vastakkaista järjestystä ja vie lopulta voiton omantunnon äänestä. 

Toisin sanoen idea järjestyksestä, jonka ihmiset toisessa luonnontilassa olivat 

luoneet ja jota omatunto ohjasi heitä rakastamaan, ei ilman lain antamaa suojaa 

jaksanut pysyä pystyssä. Omastatunnosta tulee tässä kertomuksessa ”tyhjä sana”, 

jolloin yhteisen hyvän rakastaminen vaimenee egosentrismin vaatimusten edessä, 

juuri kuten jo Ensimmäisen diskurssin hengen todentamassa tapojen 

korruptiohistoriassa: 

                                                        
102Tämä tietenkin tekee poliittiset instituutiot välttämättömiksi. Kuten Levine (1993, 68–73) kirjoittaa, 
yleistahto legitiimin yhteiskunnan perustana on käsite, joka on ”beyond solidarity”. Yleistahtoon 
sitoutuminen ilmaisee objektiivista moraalista perspektiiviä, joka kansalaisen tulee omaksua 
yhteiskunnassa, jossa egosentrismin seurauksena kenties on jo heikennyt luonnolliseen 
solidaarisuuteen perustuva side ihmisten väliltä.  
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When all the agitated particular interests finally collide, when love of self put 

into fermentation changes into amour-propre, when opinion, making the 

whole universe necessary to each man, makes them all each other's born 

enemies and determines that none finds his own good except in someone 

else's ills, then conscience, weaker than the excited passions, is stifled by 

them, and is no longer in men's mouths except as a word made to deceive 

each other. Each one then pretends to wish to sacrifice his interests to those of 

the public, and they are all lying. No one wants the public good except when 

it agrees with his own. (LCB, 28–29.) 

Kolmannessa luonnontilassa omantunnon ääni on lopullisesti joutunut passioiden 

tukahduttamaksi, ja se on juuri se ”luonnon ääni”, jonka modernin korruption 

keskellä peittää ihmisen itsensä tekemä ”luonnon ääni”; toisin sanoen ihminen 

orjuuttaa itsensä luomalleen luonnolle (amour-propre), jolloin lopulta naamio 

korvaa luonnon. Mikä kenties pahempaa, itsesäilytyksen kalkyloiva rationaliteetti 

kykenee oikeuttamaan vain tämän kalkyloidessaan omantunnon vaatiman 

moraalisuuden hinnan liian korkeaksi itsesäilytyksen kannalta.  

On perusteltua olettaa, että Rousseau jätti omantunnon täysin tietoisesti 

Toisessa diskurssissa esitellyn sivilisaatiohistorian ulkopuolelle; olisi vaikea 

kuvitella hänen hylänneen käsitteen Ensimmäisen diskurssin jälkeen ja löytäneen 

sen uudelleen Toisen diskurssin jälkeen, ja samasta syystä jää moraalisen järjen 

käsite sivuun. Implisiittisesti Rousseau kuitenkin viittaa omantunnon 

merkitykseen Toisen diskurssin esipuheessa. Kirjoituksen tehtävä oli siis kuvata 

hypoteettinen sivilisaatiohistoria, historia ilman jumalallista väliintuloa, sellaisena, 

mihin ihmiskunta tulisi joutumaan, kun sen kohtalo annetaan sen omiin käsiin. 

Voi siis ajatella, että jos omatunto on Jumalan ääni, ei sen eksplikoimiselle jää 

tarinassa tilaa.103 Jos oletus pitää paikkansa, pyrkisi Rousseau tällöin osoittamaan 

sen onnettomuuden, johon omantunnon kuulematta jättäminen ja materialistinen 

ajattelu ihmiskunnan tulevat johtamaan. 104  Toisen diskurssin esittelemä 

historiankäsitys siis lähestyisi historiallista materialismia, jossa omantunnon 

edustamat henkiset ja moraaliset intressit loistavat poissaolollaan. Diskurssin 

tavoite olisi siis omastatunnosta suoranaisesti puhumatta puhutella sitä lukijassaan. 

                                                        
103 Rousseau ei tietenkään tarkoita, että Jumala olisi vastuussa ihmisen toiminnasta. 
104  Velkleyn (2006) mukaan Toisen diskurssin aikalaisfilosofian kritiikin strategia oli juuri tämä: 
omaksua aikalaisfilosofian periaatteet ja kääntää ne sitä itseään vastaan. Velkley nostaa 
instrumentaalisen järjen kritiikin keskiöön:”The principle that reason is not directed towards its own 
perfection, but is only instrumental, provides the key to this tour de force” (2006, 419-420). 
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Esipuheen päätöksessä Persius-sitaatteineen Rousseau epäilemättä viittaa 

omantunnon ääneen: 

By considering what we would have become if we had been abandoned to 

ourselves, we must learn to bless him whose beneficent hand, correcting our 

institutions and grounding them unshakably, forestalled the disorders that 

have resulted from them, and caused our happiness to be born from the very 

means that seemed bound to complete our misery. 

Learn what the God ordered you to be, And what your place in the human 

world. (Persius) (DI, 134.) 

Vaikka edellinen huomio ehkä jää osittain spekulatiiviseksi, olisi se kuitenkin 

täysin sopusoinnussa Rousseaun filosofisten motiivien kanssa. On selvää, että 

Rousseau ei voinut hyväksyä paitsi modernia materialismia myöskään 

ranskalaisen valistuksen valtavirran kannattamaa ateismia, jotka tarkoittivat 

Rousseaulle lopulta samaa asiaa. Rousseaulle materialismi ei tarjonnut muuta 

kuin lohduttomuutta, joka teki tyhjäksi niin kaitselmuksen kuin moraalisuudenkin 

mahdollisuudet. 

Montmorencyn-vuosina Rousseau palasi myös Ensimmäisen diskurssin 

omaatuntoa koskevaan muotoiluun Yhteiskuntasopimuksen ensimmäisessä 

versiossa, Geneven käsikirjoituksessa. Tämä liittyy välienselvittelyyn Diderot'n 

materialistisen filosofian kanssa. Ensimmäisen diskurssin muotoilu ”in the silence 

of passions, to listen to the voice of one’s conscience” on vastaus Diderot'n 

näkemyksellä, että “riippumattoman ihmisen” (independent man) on mahdollista 

löytää luonnonoikeuden periaatteet puhtaasti ymmärryksen avulla passioiden 

hiljaisuudessa (“pure act of the understanding, reasoning in the silence of the 

passions”, ks. Gourevitch 1997, xiii).105 Rousseau vastaa tähän seuraavasti:  

                                                        
105Rousseau kommentoi Geneven käsikirjoituksessa ”riippumattoman ihmisen” filosofisia näkemyksiä. 
Ei ole syytä epäillä, ettei Rousseau tarkoittaisi Diderot'ta. Riippumattomuus tarkoittaa tietenkin 
riippumattomuutta aistimellisuudesta, josta käsin ilmaus ”passioiden hiljaisuudessa” tulee ymmärtää. 
Riippumattomalla ihmisellä ei Rousseaun mukaan ole vastausta siihen, että jos järki voikin löytää 
passioita käskevän lain, miksi ihmisen kannattaisi toimia tämän mukaisesti. Diderot tulkitsi lisäksi 
yleistahdon universaaliksi toisin kuin Rousseau, eli kun Diderot puhuu yleistahdosta, hän tarkoittaa 
universaaleja moraalilakeja. Rousseau ei tietenkään kiellä moraalisuuden universaalisuutta vaan 
yleistahdon universaalisuuden. Se on Rousseaulle mieluummin poliittinen käsite, joka tarkoittaa 
partikulaarin yhteiskunnan perustavaa periaatetta. Kirjoitus on Rousseaun ja Diderot'n välirikon ajalta. 
Émilestä löytyy myös eksplisiittinen vastaus Diderotille: “If this were the place for it, I would try to 
show how the first voices of concience arise out of the first movements of the heart, and how the first 
notions of good and bad are born of the sentiments of love and hate. I would show that justice and 
goodness are not merely abstract words – pure moral beings formed by the understanding – but are 
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Indeed no one will deny that the general will is in each individual a pure act 

of understanding reasoning in the silence of passions about what man may 

demand of his fellow man and about what his fellow man may rightfully 

demand of him: But where is the man who can thus separate himself from 

himself and, if care for one’s self-preservation is the first precepts of nature, 

can he be forced thus to consider the species in general in order to impose on 

himself duties whose connection with his own constitution he completely 

fails to see? Do the previous objections not continue to apply, and does it not 

still remain to be seen how this personal interest demands that he subordinate 

himself to general will? (GM, 157.) 

Rousseau ei tietenkään kiellä sitä, että yleistahto on rationaalisuusprinsiippi, joka 

perustelee yhteiskunnalliset vastavuoroiset velvollisuudet ja oikeudet yksilöiden 

välillä. Ongelma on sen sijaan, mistä löytyy se ”riippumaton mies”, joka kykenee 

järkeilemään passioiden hiljaisuudessa ja siten katkaisemaan järjen vaatimusten 

yhteyden itsesäilytyksen vaatimuksiin. Millä perustein tämän ihmisen tulisi uhrata 

subjektiiviset intressinsä yleisen moraalisuuden vaatimuksille tai vaatia 

vastaavasti toisilta samaa uhrausta, ja eikö kuitenkin itsesäilytyksen vaatimus ole 

luonnon asettama ensimmäinen vaatimus? Rousseau jatkaa: 

Moreover; since the art of thus generalizing one’s ideas is one of the most 

difficult and belated exercises of the human understanding will most men 

ever be in a position to derive the rules of their conduct form this way of 

reasoning (GM, 157–158). 

Tässä hän toistaa jo Toisessa diskurssissa esitettyä modernin luonnonlain 

perinteen kritiikkiään (ks. myös GM, 156). Jos moraalinen perspektiivi elämään 

on palautettavissa puhtaasti uskoksi rationaalisen kalkyloinnin voimaan, jää tämä 

epäilemättä illusoriseksi (ks. Henrich 1992), ja miten selittää yhteiskunnan 

perustaminen rationaaliseen kalkylointiin perustuvana sopimuksena, jos järki voi 

kehittyä vain yhteiskunnassa? Jos lisäksi ”riippumattoman miehen” toimien ainoa 

moraalinen tuomari on hänen subjektiivinen järkensä, mikä takaa, ettei hän 

arvostelussaan erehdy? Jos siis “riippumaton mies” yrittää vastata kysymykseen 

erehtymisen mahdollisuudesta, näyttää tie nousevan pystyyn. Sattuvatpa hänen 

                                                                                                                                    
true affections of the soul enlightened by reason, are hence only and ordered development of our 
primitive affections; that by reason alone, independent of conscience, no natural law can be 
established; and that the entire right of nature is only a chimera if it is not founded on a natural need of 
human heart”. (E, IV, 235.) 
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subjektiivisen järkensä antamat vastaukset olemaan mitä tahansa, ei niille voi 

tietenkään tämän järjen ulkopuolista tuomaria osoittaa. Kuunteleko hän tällöin 

kenties sisäistä ääntään? 

But this voice, it is said, is only formed by the habit of judging and feeling 

within society and in conformity with its laws, so that it cannot serve to 

establish them [,] and besides there should never have arisen in his heart any 

of those passions which speak louder than conscience, overhelm its timid 

voice, and lead the philosphers to maintain that that voice does not exist (GM, 

158). 

Tässä materialismin kritiikki on eksplisiittistä. Jos tietoisuus on vain 

yhteiskunnallisen todellisuuden tuote tai sen heijastumaa, mikä sitten synnyttäisi 

yhteiskunnallisten lakien edessä sen epämukavuuden tunteen, josta 

sivistysprosessin edellyttämä kriittinen asenne voi nousta? Rousseau antaa 

vaikuttavan vastauksensa “riippumattomalle ihmiselle”:  

But although there is no natural and general society among men, although 

they become unhappy and wicked on becoming sociable, although the laws of 

justice and equality are as naught to those who live at the same time in the 

freedom of the state of nature and subject to need of the social state; far from 

thinking that there is neither virtue nor happiness for us, and that heaven has 

abandoned us without recourse to the corruption of the species [.] (GM, 159). 

Yhteiskuntatilassa ihminen menettää toki luonnollisen vapautensa, ja samalla ovi 

onnettomuudelle ja paheelle aukeaa. Siinä missä oikeudenmukaisuuden ja tasa-

arvon lakien puuttuminen määrittää villin absoluuttisen eksistenssin onnellisuutta 

ja amoraalista hyvyyttä, aiheuttaa se yhteiskunnallis-relatiivisen ihmisen 

onnettomuuden ja moraalisen kärsimyksen. Kuitenkin yhteiskunnallinen elämä 

avaa tosiasiallisten lakien korruptoituneisuudesta huolimatta hyveen ja sitä kautta 

todellisen onnen mahdollisuuden, koska vasta voittamalla paheen itsessään 

ihminen täydellistää ihmisyytensä. Hyveen mahdollisuus todellistuu toisin sanoen 

samalla ovenavauksella paheen kanssa, ja hyveellisestä teosta seuraava ihmisen 

suurin onni on vain yhteiskunnallisen ihmisen tavoitettavissa. Nimenomaisesti 

materialistiselle omantunnon tulkinnalle Rousseau vastaa, ettei ”taivas ole 

hylännyt ihmiseltä välineitä turmeluksen korjaamiseen”. Epäilemättä Rousseau 

viittaa tässä Jumalaan ja omantunnon ääneen ja toteaa omantunnon periaatteen 

metafyysisyyden. Se ei samastu yhteiskunnallisen ihmisen passioiden ääneen eikä 

hylkää ihmistä korruption keskelläkään. 
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Mutta aivan samoin kuin passiot, omatunto on tunne, ei idea. Se tarjoaa 

mieluummin epämukavuutta mutta ei sille ratkaisua. Toisin sanoen Rousseaun 

mukaan omatunto voi saattaa ihmisen rakastamaan moraalista järjestystä ja 

täyttämään siitä seuraavat moraalisuuden vaatimukset mutta edellyttää, että järki 

tarjoaa tämän idean. Näin on sivistysfilosofian tarve perusteltu. 

3.2 Rousseaun sivistysfilosofia: Savoijilaisen apulaispapin 
uskontunnustus 

Savoijilaisen apupapin uskontunnustuksessa ratkaistavaksi asettuva perimmäinen 

kysymys koskee elämän orientaatioperustan ongelmaa, tahtoa valaa elämälle 

vakaa perusta ja saattaa suuntaa vailla hapuileva sielu varmuuteen niistä 

perustotuuksista, jotka ovat elämän mielekkyyden ylläpitämiselle välttämättömiä 

(ks. RSW, III, 31). Se moraalinen kuva maailmasta, joka Vincennesin 

tiellä ”toisena maailmankaikkeutena” Rousseaulle ilmeni, kaipasi tukea 

aikalaisfilosofien hyökkäyksiä vastaan, ja tähän Uskontunnustus pyrkii 

vastaamaan. 

Uskontunnustus rakentuu kahdesta osasta. Ensimmäisen ja Rousseaun 

mielestä tärkeämmän osan tarkoitus on taistella kaikella voimallaan modernia 

materialismin vastaan, todistaa Jumalan olemassaolo ja oikeuttaa luonnollinen 

uskonto. Toinen, Rousseaun mielestä vähemmän tärkeä, osa nostattaa epäilyksiä 

useita katolisen kirkon dogmeja kohtaan, esimerkiksi ilmoitusta, maailman 

luomista, ihmeitä ja niin edelleen. Kyse on tinkimättömän luonnollisen uskonnon 

puolustamisesta, jossa systemaattisesti kieltäydytään uskomasta järjen rajat 

ylittäviä dogmeja. 

Jälkimmäinen osa sai Pariisin arkkipiispalta Christophe de Beaumontilta 

tuomion, ensimmäistä hän ei kommentoinut. Vastineessaan Beaumontille 

Rousseau puolustaa luonnollista uskontoa siksi, että ihmiset pitää tunnustaa 

järkiolentoina, eikä heitä voi tämän takia vaatia tunnustamaan dogmeja, joita he 

eivät voi ymmärtää. Tämä on suvaitsemattomuuden ja fanatismin politiikkaa, joka 

voi pysyä pystyssä ainoastaan voiman avulla (ks. LCB, 53–54, 96).106  

                                                        
106Lähtökohta on analoginen paitsi Rousseaun poliittiselle myös pedagogiselle ajattelulle (ks. LCB, 
53–54). Esimerkiksi Yhteiskuntasopimuksesta kieltää voiman yhteiskunnan perustana. Voima tekee 
oikeuden tyhjäksi, ja tämän takia yhteiskunnan perustavat periaatteet pitää legitimoida järjen avulla. Ja 
mitä muuta teoria luonnollisesta kasvatuksesta on, kuin teoria niistä yleisistä kasvatusta konstituoivista 
periaatteista, jotka kasvatuksen taustalle on oletettava kulttuurisista eroista huolimatta?  



 133

Uskontunnustus vastaa muun muassa siihen, kuinka itseään ja maailmaansa 

määrittelevä subjekti on mahdollinen, sekä materialismi-idealismi-kiistaan, pyrkii 

todistamaan Jumalan olemassaolon ja kenties tärkeimpänä pyrkii oikeuttamaan 

vapauden idean (ks. Sturma 2001, 93) ja näin ollen puolustamaan luonnollisen 

hyvän ideaa. Kirjoitus työstää filosofisesti edelleen niitä teemoja, jotka jäävät 

Diskursseissa, suurimmaksi osaksi niiden kysymyksenasettelujen johdosta, 

alustaviksi tai vain viittauksenomaisiksi, eli tarkemmin sanoen Rousseau pyrkii 

Uskontunnustuksessa eksplikoimaan ja oikeuttamaan sen aikalaisfilosofian 

kritiikin, jota jo Diskursseissa kehitteli. Uskontunnustuksen filosofinen metodi 

kykenee lopulta myös siihen, mihin Toisen diskurssin antropologinen metodi ei 

vielä kyennyt, eli tarjoamaan inhimilliselle elämälle orientaatioperustan. Tätä 

Rousseau kutsuu siis moraalisen järjestyksen ideaksi, johon modernin 

yhteiskunnan ja modernin subjektin kritiikki lopulta ankkuroituu. Rousseau 

nimeää Uskontunnustuksen lausujaksi savoijilaisen apulaispapin.107  

Ei ole edellä sanotun valossa sattumaa, että Uskontunnustus alkaa lyhyellä 

kuvauksella, jossa apulaispappi kuvaa filosofisen projektinsa motivoivan kriisin. 

Kyseessä on Émilen pedagogisille motiiveille tarkalleen vastakkainen, 

kritiikittömän sosialisaation välineeksi alistetun kasvatuksen tuottama 

vieraantuminen, josta seuraava “itsen ulkopuolella” eläminen osoittautuu lopulta 

apulaispapille moraalisesti kestämättömäksi: 

Certainly, neither my parents nor I thought very much of seeking what is 

good, true, and useful, but rather we thought of what had to be known in 

order to be ordained. I learned what I was supposed to learn; I said what I 

was supposed to say. I committed myself as I was supposed to, and I was 

made a priest. But it was not long before I sensed that in obliging myself not 

to be a man I had promised more than I could keep. (E, IV, 266–267.)  

Tilanteen kestämättömyyden apulaispapille osoittaa omatunto, joka 

transsendentaalina luonnon äänenä, vieraantumishistoriasta huolimatta, herää 

vaatimaan uskollisuutta luonnolle. Rousseau palaa ”itsenäisen miehen” 

materialismin tarkastelujen yhteydessä tehtyihin varauksiin: 

                                                        
107  Rousseau yhdistää apulaispapin opetuksiin kahden nuoruudessaan tapaamansa katolisen papin, 
Abbé Gaimen ja Abbé Gatierin, kanssa käytyjä keskusteluja ja opetuksia (ks. C, III, 76–77; 100). 
Kohtaamiset tapahtuivat 1728–1730 ja jättivät Rousseauhon lähtemättömän vaikutuksen. 
Tunnustuksissa Rousseau kirjoittaa ”[w]hen I wrote Emile, and joining M. Gatier with M. Gaime, 
from these worthy priests I made the original of the Savoyard Vicar. I flatter myself that the imitation 
did not dishonor its models.” (C, III, 100.)  
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We are told that conscience is the work of prejudices. Nevertheless I know by 

my experience that conscience persists in following the order of nature 

against the laws of men. We may very well be forbidden this or that, but 

remorse always reproaches us feebly for what well-ordered nature permits us, 

and all the more so for what it prescribes to us. (E, IV, 267.) 

Kun vieraantumisen tosiasia on myönnetty ja katkennut yhteys omaan luontoon 

tulee paljastetuksi, myös kaikki aiemmin päteneet moraaliset periaatteet 

menettävät merkityksensä. Niiden subjektia sitova velvoite katoaa nimittäin 

samalla hetkellä, kun subjekti huomaa niiden nojanneen pikemminkin muiden 

mielipiteen kuin subjektin itsensä antamaan oikeutukseen. Ne eivät ole 

autonomisia, niin sanotusti “minän” asettamia, vaan “yhteiskunnan minussa”. 

Elämän perustan näin kriisiytyessä syntyy, kuten apulaispappi kirjoittaa, se 

epävarmuuden ja epäilyksen tila, jonka Descartes vaati totuuden etsimisen 

lähtökohdaksi (E, 267).108 

Samalla paljastuu modernin vieraantuneen maailman ideologinen 

todellisuus109  epäjärjestyksenä ja totuudelle vastakkaisena todellisuutena, jossa 

passioidensa riepottelemat, ilman järjen ja omatunnon elämälle määrittelemää 

suuntaa vailla poukkoilevat ja identiteettiä vailla olevat ihmiset eivät kykene 

tekemään hyvää liioin itselleen tai muille. Kuvaus on yhtenevä Diskursseissa 

rakennetulle vieraantuneen, psykoottisen elämän kuvaukselle ja epäilemättä myös 

Rousseaun henkilökohtaiseen kokemukseen Vincennesin tiellä. Aivan samoin 

juuri tämä kriisi käynnistää myös apulaispapin sivistysfilosofisen projektin: 

I meditated therefore on the sad fate of mortals, floating on this sea of human 

opinions without rudder or compass and delivered to their stormy passions 

without any other guide than an inexperienced pilot who is ignorant of his 

route and knows neither where he is coming from nor where he is going. I 

said to myself, ”I love the truth, I seek it and cannot recognize it. Let it be 

revealed to me, and I shall remain attached to it. Why must it hide itself from 

the eagerness of a heart made to adore it?” (E, IV, 267–268.) 

Apulaispappi aloittaa totuuden etsimisen toteamalla modernin ajattelun 

skandaalimaisen tilan (ks. Melzer 2006, 289) ja tästä johtuen kieltämällä kirkon ja 

                                                        
108Apulaispappi kritisoi myös skeptismiä nimeten sen edustajaksi Montaignen. Rousseaun mukaan 
todellisia skeptikkoja ei joko ole, tai heidän täytyy olla kaikista onnettomimpia ihmisiä.  
109Rousseau ei käytä tietenkään itse ideologian käsitettä, mutta käsitteen perusta on nimenomaan 
moraalikuvan ideassa (ks. Henrich 1992).  
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filosofien asettamat dogmit. Ensimmäinen askel kohti totuutta on siis puhtaan 

negatiivinen: järjetön tulee siivota järjellisen tieltä. Kirkko vaati uskomaan ilman 

järkeä, ja filosofiaa kiinnosti enemmän sofismin ylpeydestä voimansa ammentava 

itsetehostuksen eetos ja metafyysinen saivartelu kuin totuuden etsintä. Moderni 

turhamainen filosofi puolustaa järjetöntä filosofista järjestelmäänsä vain siksi, että 

se on hänen omansa, ja tämä on ainoa piirre, joka moderneja filosofisia 

rakennelmia yhdisti. Tässä esitetty modernin filosofian kritiikki uusintaa 

Ensimmäisessä diskurssissa esitettyä sokraattisesti motivoitua kritiikkiä, jossa 

filosofian intressin perustaminen turhamaisuuden varaan vain vieraannuttaa sitä 

yhä kauemmaksi totuudesta. Filosofin ylpeys ilmeni luonnollisesti järjen rajoja 

tunnistamattomana dogmatismina, jolloin ainoa asia, mitä filosofi ei tiedä on, 

kuinka olla tietämätön siitä mitä ei voi tietää. (E, IV, 268–269; ks. myös LF, 274.) 

Johtopäätös on seuraava: 

The first fruit I drew from these reflections was to learn to limit my 

researches to what was immediately related to my interest, to leave myself in 

a profound ignorance of all the rest, and to worry myself to the point of doubt 

only about things it was important for me to know (E, IV, 269). 

Olla uskomatta muita kuin itseänsä, rajata turhamaisuus filosofian intressin 

ulkopuolelle ja keskittyä siihen, mikä on elämän kannalta aidosti merkityksellistä 

– lähestymistapa filosofiaan on platonilainen. Filosofiasta tulee ”sielun hoitoa”, 

jonka välttämättömyys ilmaantuu samalla hetkellä, kun vieraantumisen 

todellisuus paljastuu. 110  Filosofiasta tulee sivistysfilosofiaa, joka valitsee 

oppaakseen yleisen mielipiteen sijasta ”sisäisen valon”, intuition. 

Epäilemättä ”sisäinen valo” samastuu tässä omaantuntoon. Tämän mukaisesti 

kaikkien myöhempien johtopäätöksien – jotka nimetään uskonartikloiksi – tulee 

olla hyväksyttäviä ”sydämen vilpittömyydessä”, jolla Rousseau tarkoittaa kaikkia 

niitä uskomuksia, joihin meidän on välttämätöntä uskoa huolimatta siitä, ettei 

niille välttämättä voi osoittaa rationaalisia perusteita. (ks. Henrich 1992, 11; 

Melzer 2006, 288–292.)111 Siten tämän ensimmäinen periaatteen avulla kartetaan 

sekä dogmatismin että skeptismin ansat.  

                                                        
110Toisaalla Rousseau nimeää tämän metodisen lähtökohdan esikuvaksi Platonin ohella Newtonin 
ystävän ja oppilaan Samuel Clarken (1675–1729; ks. E, IV, 269; LF, 274). Clarken hyökkäys 
materialismia ja Locken spekulaatioita ajattelevasta materiasta vaikutti todennäköisesti Rousseauhon 
voimakkaasti. 
111 Tämän metodisen ratkaisun taustalla lienee levottomuus, jonka moderni materialismi ja kenties 
ennen kaikkea Diderot'n Rousseaussa Pensées aiheutti. Kuten on jo aiemmin mainittu, Rousseau 
tunnusti, ettei kykene rationaalisin perustein kieltämään Diderotin materialismia, mutta kuten käy 



 136

Let us consult the inner light; it will lead me astray less than they lead me 

astray; or at least my error will be my own, and I will deprave myself less in 

following my own illusions than in yielding to their lies (E, IV, 269). 

Näin käynnistyvän filosofisen projektin motivoivan kriisin perustana on siis 

kokemus, jossa faktuaalinen moraalinen järjestys – tai epäjärjestys – asettuu 

konfliktiin omantunnon vaatiman järjestyksen kanssa. Omatunto vaatii tiettyä 

järjestystä, jota silmien edessä avautuva maailma toistuvasti loukkaa ja jota emme 

näin ollen voi hyväksyä. Enemmän kuin oikeudenmukaisuutta, faktuaalinen 

maailma todistaa pahuuden kukoistuksen. Kaikkialla vain pahat ihmiset 

menestyvät ja hyviä alistetaan ja vainotaan, eli se moraalinen järjestys, jota 

omatunto vaatii ja jossa onni ja moraaliset meriitit jakautuvat oikeudenmukaisesti, 

ei ole todellisuus itse. Omatunto ei voi hyväksyä tämän tilan lopullisuutta ja 

filosofian tehtäväksi tulee ratkaisun etsiminen. (ks. Henrich 1992, 11.) 

Tässä kuvattu filosofiaa motivoiva kriisi on tietenkin yhtenevä Toisen 

diskurssin loppupuolella kuvatulle moraalisen epätasa-arvon tilalle. Rousseau 

kuvaa tässä siis jälleen sitä inhimillisen onnettomuuden ja moraalisen 

kärsimyksen spektaakkelia, jolla pyritään osoittamaan Diskurssin esittämälle 

ihmiskunnan historialle vaihtoehtoisen historian välttämätön tarve ja 

mahdollisuus. Lähtökohta on myös sopusoinnussa Ensimmäisen diskurssin 

filosofiakritiikin kanssa. Tapojen turmeluksen tosiasian tunnustaminen tekee siis 

välttämättömäksi filosofian, jonka tehtäväksi Ensimmäisen diskurssin nimeämien 

Sokrateen ja Caton hengessä asetetaan vapauden puolustaminen vieraantumisen 

tosiasian edessä.112 

3.2.1 Ensimmäinen uskonartikla 

Näin määritellyn filosofisen projektin ensimmäinen kysymys koskee subjektia. 

Toisen diskurssin esittelemän vieraantumisteorian asettama haaste on tietenkin se, 

miten itseään ja maailmaansa määrittelevä autonominen subjekti on ylipäätään 

                                                                                                                                    
myöhemmin ilmi, esimerkiksi mahdottomuudesta perustella tyydyttävästi rationaalisesti tahdon 
vapaus ei seuraa, ettei subjektilla voisi olla siitä välitöntä varmuutta (proof of sentiment) Voi kenties 
yhtyä Melzerin (2006, 289) tulkintaan, että Uskontunnustus ilmaisee näin uskonnollista 
antifundamentalismia. Ei liene mahdotonta ulottaa huomiota Rousseaun filosofiaan yleisemminkin. 
112Tämän ”keksinnön” historiallista merkitystä ei voi väheksyä. Se tuottaa yhtälailla Kantin ajattelun 
niin kutsutun ”rousseaulaisen käänteen”, jonka jälkeen Kantille filosofian ydinongelma ei ollut enää 
metafysiikan ongelman ratkaiseminen vaan vapauden oikeuttaminen, kuin myös yleisesti perustan 
saksalaiselle idealismille. Huolimatta lukuisista filosofisista eroistaan kaikkien niin sanotun 
saksalaisen idealismin edustajien filosofiat ovat teorioita vapaudesta. (Ks. Henrich 2003.)  
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mahdollinen. Tätä taustaa vasten on tietenkin aivan luontevaa kysyä, mistä tiedän, 

että minä ajattelen eikä yhteiskunta minussa?  

Kenties Rousseaulla ei vielä Vincennesin tiellä ollut selvillä tämän 

kysymyksen tärkeys. Luonnollisen hyvän idean oikeutus edellyttää nimittäin 

lopulta autonomisen subjektin perustelemisen, koska muutoin luonnon 

puhdistaminen paheesta ja virheistä ei onnistu, eikä vastaavasti hyveestä 

lankeavaa ansiota voi sälyttää ihmisen kontolle. Siten filosofian pitää oikeuttaa 

vapauden idea, ja vaikka jo Toisen diskurssin antropologinen metodi pyrki 

puhdistamaan luonnon määrittelemällä sen amoraaliseksi kategoriaksi, jätti 

Rousseau näiltä osin tarkastelun Diskurssissa hieman puolitiehen. Ehkä juuri 

vieraantumisen ongelma tekee niin sanotun subjektifilosofian tarpeelliseksi tai 

ainakin perustelee sen painavuuden, koska perimmiltään sen motiivi on juuri 

inhimillisen vapauden oikeuttaminen, joka on edellytys sille, että voimme lopulta 

edes olettaa pystyvämme rationaalisen itsemäärittelyyn, vaikuttamaan 

tekoihimme ja olemaan niistä vastuullisia (ks. Velkley 1997b, 151). Varmaa on 

joka tapauksessa, ettei Toisen diskurssin materialismikritiikki vakuuttanut 

aikalaisia. Täytyy siis kääntyä ensin kohti itseä:  

But who am I? What right have I to judge things, and what determines my 

judgments? If they are swept along, forced by the impressions I receive, I tire 

myself out in vain with these researches; they will or will not be made on 

their own without my mixing in to direct them. Thus my glance must first be 

turned toward myself in order to know the instrument I wish to use and how 

far I can trust its use. (E, IV, 270.) 

Tämä tiivistää jo edellä sanotun. Jos tietoisuus (tai sielu) on materialistisesti 

ajateltuna vain ulkoisen todellisuuden heijastumaa tai vain ruumiillisen 

tapahtumisen seuraus, kuten esimerkiksi Diderot ajatteli (Hendel 1934, II, 128), ei 

sen selittäminen liene mahdollista tai tarpeellista. Tällöin tietoisuuden tapahtumat 

tapahtuvat ilman, että tietoisuudelle tarvitsisi olettaa tiedostamisprosessissa 

aktiivista roolia. Minä typistyy mekanismiksi. Miten tällöin selittää esimerkiksi 

erehtyminen tai perustella inhimillinen moraalinen vastuu? Tämän takia 

postulaatin “I exists, and I have senses by which I am affected” (E, IV, 270) 

kriisiyttää kysymys siitä, miten voidaan  olettaa aistimuksista erillinen minä, jos 

aistimukset vaikuttavat minuun välittömästi tai muistin välityksellä minusta 
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riippumatta. Vastaus on: erottamalla aistimus ja sen aiheuttaja, subjekti ja objekti, 

minä ja maailma113. 

My sensations take place in me, since they make me sense my existence; but 

their cause is external to me, since they affect me without my having 

anything to do with it, and I have nothing to do with producing or 

annihilating them. Therefore, I clearly conceive that my sensation, which is in 

me, and its cause or its object, which is outside of me, are not the same thing. 

(E, IV, 270.) 

Aistimukset tapahtuvat siis minussa minusta riippumatta, ilman että voin niitä itse 

tuottaa tai tuhota. Ne ovat niin sanotusti luontoa. Pystyn kuitenkin täydellä 

varmuudella erottamaan aistimuksen ja sen aiheuttajan toisistaan. Solipsismin 

ongelma on näin sivuutettu, koska en vain minä vaan myös minästä erillinen 

maailma on varmuudella olemassa. Ajatus voidaan Sturman (2001, 94–95; ks. 

myös Kivelä 2004, 169–176) tavoin ilmasta Fichten terminologialla: minää ei voi 

selittää ilman ei-minää eikä ei-minää ilman minää. Tässä irrottaudutaan sekä 

dogmaattisesta materialismista että dogmaattisesta idealismista 114 , joista 

kumpikaan ei pysty selittämään minän ja maailman erillisyyttä, ilman että toinen 

redusoituisi toiseen (ks. E, IV, 271): ”Thus all the disputes of idealists and 

materialists signify nothing to me. Their distinction concerning the appearance 

and reality of bodies are chimeras.” (E, IV, 270.) Näin on apulaispappi löytänyt 

välittömän varmuuden sekä minän ja maailman olemassaololle että niiden 

erillisyydelle. 

Seuraava ja erittäin merkittävä askel on erottaa puhdas aistiminen ja 

aistimusten vertailu tai arvosteleminen, minän passiviteetti ja aktiviteetti. Kyky 

arvostella tai verrata erillisiä aistimuksia määrittyy inhimillisen tietoisuuden 

distinktiiviseksi kyvyksi, ja tässä tietoisuudenaktissa aistimusten erillisyys häviää 

ja vertailevien ideoiden muodostaminen mahdollistuu: 

According to me, the distinctive faculty of the active or intelligent being is to 

be able to give sense to the word is. I seek in vain in the purely sensitive 

                                                        
113Sivistyksen käsite edellyttää tietenkin tämän erottelun, eikä voi kuin lakkaamatta ihmetellä väitettä, 
että Rousseaun ajattelu ei mahdollistaisi sitä (esim. Nordenbo 2002), kun todellisuudessa Rousseaun 
ajattelu perustuu tälle erottelulle. 
114Nämä eivät ole Rousseaun termejä mutta kuvaavat ajatuksen mielestäni täsmällisesti. Dogmaattisen 
idealismin ja materialismin käsitteistä ks. Kivelä 2004, 169–170. Fichteläisellä terminologialla 
Roussaun kantaa voisikin kutsua kriittiseksi idealismiksi. Ajattelutapaa, jota kutsun dogmaattiseksi 
idealismiksi edusti Rousseaun mielestä – kuten hän Ensimmäisessä diskurssissa ilmaisee – Berkeley, 
jota Rousseau todennäköisesti myös tässä kohden ajattelee (ks. myös LF, 277). 
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being for this intelligent force which superimposes and which then 

pronounces; I am not able to see it its nature. (E, IV, 270.) 

Kyky arvostella on siis tietoisuuden synteettistä aktiviteettia, jota ilman 

aistimukset eivät asettuisi mihinkään suhteeseen toistensa kanssa (E, IV, 270). 

Arvostelukyky siis johtaa sellaiselle tietoisuuden alueelle, jota ei voida ymmärtää 

enää pelkkänä tunteena. Vertailu on niin sanotusti enemmän kuin tuntemista, vain 

intellektuaalinen olento kykenee siihen (ks. Cassirer 1989. 110–111; Hendel 1934; 

II, 140; Henrich 1992, 11). Paitsi että edellä on irrottauduttu materialismista, 

irrottaudutaan tässä myös epistemologisesti Rousseaun suuresti kunnioittaman 

Locken empirismistä sekä Condillacin empiristis-positivistisesta 

sensationalismista.115 Tieto ei siis perustu vain aistimuksiin (ts. objektiin tai ei-

minään) vaan lisäksi tietoisuuden aktiivisuuteen (subjektiin tai minään), jota 

aistimellisuus ei suinkaan tuota, mutta jolle se antaa sisällön. Siten intelligentin 

olennon kyky antaa merkityksen sanalle ”on”, ja vasta tietoisuuden aktiviteetti voi 

antaa aistimusten moninaisuudelle ykseyden (ks. Frank 2004, 56). Miten 

tietoisuuden perustava aktiviteetti nimetäänkin, vain johtopäätös on tärkeä. 

Tietoisuus minän aktiviteetista johtaa nimittäin tietoon siitä, että minä on 

toimintakykyinen ja voi aktiivisesti vaikuttaa maailmaan: 

Let this or that name be given to this force of my mind which brings together 

and compares my sensations; let it be called attention, meditation, reflection 

or whatever one wishes. It is still true that it is in me and not in things, that it 

is I alone who produce it, although I produce it only in the occasion of the 

impression made on me by objects. (E, 271.) 

Nyt on myös mahdollista selittää erehtymisen inhimillisyys siten, että kun 

tietoisuus vertailee objektien tuottamia aistimuksia, on ihminen arvostellessaan 

                                                        
115 Rousseaun epistemologiaa tulkitataan hämmästyttävän usein empiristiseksi. Esimerkiksi Tomaselli 
(2008, 246) kirjoittaa: ”In many ways, Rousseau could be argued to have sought to be Lockean 
through and through, to live and think in accordance with what he took to be Locke's empiricism. 
Rousseau's entire ouvre has in fact been read as an application of Locke's empricism or, perhaps more 
accurately, the sensationalism often associated with him, especially so through the prism of 
Condillac.” Tämä on virhe, sillä pääteoksissaan Rousseau on jo erkaantunut niin Locken kuin myös 
Condillacin epistemologiasta. Parry (2001, 255) puolestaan kutsuu Rousseau epistemologiaa ”post-
Lockelaiseksi” seuraavin perustein: ”Rousseau held that the source of knowledge lay in experience of 
the senses”. Tiettyyn rajaan asti tämä on totta, aistimellisuus antaa tiedolle sisällön (ideoille), mutta 
tietoa (ideoita) aistimellisuus ei anna. Tällä perusteella myös Kantin tieto-opillista idealismia pitäisi 
kutsua ”post-Lockelaiseksi”. Tähän tulee lisätä myös Rousseaun usein korostama ero aistimellisten ja 
intellektuaalisten objektien todellisuudesta. Jälkimmäiset eivät ole empiristisesti ajattelevan 
todellisuutta.  
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aktiivinen toimiva olento, joka voi luonnollisesti arvostella hyvin tai huonosti. 

Toisin sanoen erehtyjä ei ole luonto vaan ihminen. 116  Inhimillinen 

tiedonmuodostusprosessi on siten väistämättä aina konstruktiivis-kriittinen 

prosessi. 117  Vaikka näin luonnosteltua tieto-opillista kantaa voi luonnehtia 

nykytermein konstruktiiviseksi, ei kyse ole tietenkään ontologisesta 

konstruktivismista. Subjekti ei tässä suinkaan konstruoi mielivaltaisesti 

maailmaansa (tai luontoa), vaan tietonsa siitä, mikä ei itsessään tietenkään olisi 

mahdollista ilman maailmaa (tai luontoa):118  

Therefore, I am not simply a sensitive and passive being but an active and 

intelligent being [– –] I know only that truth is in things and not in the mind 

which judges them, and that the less of myself I put in the judgments I make, 

the more I sure I am of approaching the truth. Thus my rule of yielding to 

sentiment more than reason is confirmed by reason itself. (E, IV, 272.) 

Saavutettuaan varmuuden sekä itsestään että tietämisensä mahdollisuuksista 

aloittaa apulaispappi universumin tutkimisen. Tämä on tavallaan ”luonnon kulun” 

ensimmäinen luonnollinen askel itsen ulkopuolelle, sillä tietoisuus itsestä johtaa 

väistämättä tutkimaan itsen suhdetta maailmaan. Kaikki mikä on aisteille annettua, 

on materiaa, ja kaikki materian essentiaaliset ominaisuudet on dedusoitavissa sen 

aistittavista kvaliteeteista: 

I see it now in motion and now at rest, from which I infer that neither rest nor 

motion is essential to it. But motion, since it is an action, is the effect of a 

                                                        
116  Luonnollisesti inhimillisten erehdysten vakavuusaste vaihtelee, mutta aina näistä seuraa niin 
sanotusti luonnon kapina, jota Rousseau kutsuu Émilen pedagogisessa kertomuksessa luonnolliseksi 
rangaistukseksi. Jos Toinen diskurssi antaa inhimilliselle erehdykselle apokalyptiset mittasuhteet, 
kontrolloi Émilen kasvattaja kasvatettavan toimintaa niin, että nämä erehdykset pysyvät kasvattavina. 
117 Rousseaun tieto-oppia voi nähdäkseni hyvin perustein kutsua (proto)idealistiseksi kantilaisessa, 
kriittisessä merkityksessä. Dieter Henrichin sanoin:”In one respect, his (Kant, KK) Critique of Pure 
Reason is the most significant result of Rousseauianism in history” (Henrich 2003, 56).  
118 Mielenkiintoista olisikin kuulla, miten radikaalikonstruktivisti selittää erehtymisen mahdollisuuden? 
Epäilemättä tässä luonnostuva kuva tiedonmuodostusprosessista tai metodologiasta on dualistinen ja 
tätä on verrattain usein tapana pitää heikkoutena. Jos kuitenkin dualistinen metodologia hylätään, mitä 
vastataan seuraavaan Rousseun esiin nostamaan kysymykseen: ”Add to that a reflection I am sure will 
strike you when you have thought about it. It is that if we were purely passive in the use of our senses, 
there would be no communication among them. It would be impossible for us to know that the body 
we touch and the object we see are the same. Either we would never sense anything outside of us, or 
there would be five sensible substances for us whose identity we would have no means of perceiving.” 
(E, IV, 271.) Soveltaen tätä naturalistiseen Rousseau-luentaan: jos siis vertailevat ideat perustuvat 
vapaudelle (eivätkä täten luontoon) ja mahdollistavat vasta varsinaisessa mielessä inhimillisen 
toiminnan, mitä tarkoittaisi esimerkiksi Oelkersin (2008) ajatus kasvatuksesta luonnon seuraamisena? 
Palaan tähän seuraavassa luvussa. 
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cause of which rest is only the absence. Therefore, when nothing acts on 

matter, it does not move; and by the very fact that it is neutral to rest and to 

motion, its natural state is to be at rest. (E, IV, 272.) 

Materian luonnollinen tila on lepo, koska se ei voi itse aiheuttaa liikettään. Tässä 

kohden erkaannutaan niin Hobbesin kuin myös Locken ja Diderot'n näkemyksistä 

(ks. Hendel 1934, II, 127) liikkeestä materian olemuksellisena piirteenä. 119 

Liikettä voi puolestaan olla kahdenlaista: kommunikoitua (communicated) tai 

siirrettyä, eli liikettä, jonka syy on kappaleen ulkopuolella, ja spontaania tai 

voluntaarista, jonka syy on itse kappaleessa. Kantilaisella terminologialla 

muotoillen tässä ennakoidaan luonnon ja vapauden kausaliteettien erottelua.120 

Ennakoiden materialistien hyökkäyksiä apulaispappi toteaa tahdonalaisen liikkeen 

itsestään selvyyden, jota ei järkeilemällä voi tehdä tyhjäksi: 

You will ask me again how I know that there is a spontaneous motion. I shall 

tell you that I know it because I sense it. I want to move my arm, and I move 

it without this movement's having another immediate cause than my will. It 

would be vain to try to use reason to destroy this sentiment in me. It is 

stronger than any evidence. One might just as well try to prove to me that I 

do not exist. (E, IV, 272.) 

Ajatuksen epäorgaanisen materian mahdollisuudesta voluntaariseen, spontaaniin 

liikkeeseen tultua hylätyksi on seuraava luonteva askel todeta, ettei mekanistinen 

filosofia voi johtaa muuta kuin loputtomaan regressioon. Päättymätön 

ensimmäisen syyn metsästys on sama kuin olettaa, ettei syytä ole ollenkaan, toisin 

                                                        
119 Ajattelevan ja tuntevan materian ajatus oli yleinen Rousseaun aikana. Diderot seurasi tässä 
suhteessa Lockea: ”Matter may not be inert, not inanimate, not even unthinking, but quite capable of 
moving, organising, directing itself and exhibiting consciousness and will” (Hendel 1934, II, 128). 
Tämän näkemyksen Bayle tiettävästi ensimmäisenä nimesi naturalismiksi (ibid). Kuten tässä käy ilmi, 
Uskontunnustuksen filosofia on nimenomaan vapautumista naturalismista. Toisaalla Rousseau 
kirjoittaa: ”Let us assume, I said to myself, mankind having grown old until now in the most complete 
materialism, without ever any idea of divinity or of souls ever having entered a single human mind. 
Let us assume that philosophical atheism had exhausted all of its systems [in the effort] to explain the 
formation and the working of the universe exclusively by the interplay of matter and of necessary 
motion, an expression of which, by the way, I have never made any sense ― regardless of what Locke 
may say on the subject, the assumption of thinking matter is a genuine absurdity.” (LF, 274; ks. myös 
FM, 143.) 
120 Hämmästyttävän usein tunnutaan ajattelevan, että Rousseaun mielestä vapaus kuuluu luontoon. 
Tämän Rousseau kieltää:”This same universe is in motion; and in its motion, which is regular, 
uniform, and subjected to constant laws, it contains nothing of that liberty appearing in the 
spontaneuous motions of man and the animals. The world therefore is not a large animal that moves 
itself.” (E, IV, 273.) 
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sanoen sanoa ei mitään. Tämän takia on välttämättä oletettava universaali tahto, 

joka liikuttaa universumia ja elävöittää luonnon. Tämän apulaispappi nimeää 

ensimmäiseksi uskonartiklaksi: 

In a word, every motion not produced by another can come only form a 

spontaneus, voluntary action. Inanimate bodies act only by motion, and there 

is no true action without will. This is my first principle. I believe therefore 

that a will moves the universe and animates nature. This is my first dogma, or 

my first article of faith. (E, IV, 273.) 

Ensimmäinen uskonartikla perustelee siis autonomisen subjektin mahdollisuuden. 

Luonnollisesti materialistis-mekanistinen filosofia tulee tällöin kiistää. Tietoisuus 

vapaudesta avaa oven intellektuaaliseen maailmaan, ja luonnollisesti siihen 

perustuen kykenee ihminen lopulta asettamaan itselleen toimintaansa sitovia 

lakeja, eikä todellinen ihmisyys ole siten vain pitäytymistä luonnon 

välttämättömyyden piirissä. 121  Ihmisyys tulee määritellyksi vapauden termein. 

Tietoisuus vapaudesta luo niin sanotusti ihmisyyden ytimen. Ilman tätä 

tietoisuutta on tuskin mahdollista selittää ihmisen aktiivista, maailmaan 

suuntautuvaa toimintaa, persoonallisuuden autenttista rakentamista tai lopulta itse 

moraalisen autonomian mahdollisuutta. Näin on järjen mahdollisuus avattu: sen 

perusta ei ole aistimellisuudessa vaan tietoisuuden aktiviteetissa ja siten 

vapaudessa. 

Nyt voidaan tehdä jo alustavia Rousseaun toimintakäsitystä koskevia 

huomioita. Jotta toiminnan käsitteessä olisi ensinnäkin mieltä, eli jotta se voidaan 

erottaa puhtaasti eläimellisestä reaktiivisuudesta tai käyttäytymisestä, on sen 

perustana oltava vapaus. Kuten jo edellisessä luvussa mainittiin, juuri vapauden 

todellisuus luo rationaalisen itsemäärittelyn mahdollisuuden, toisin sanoen 

mahdollisuuden toiminnan rationaalisen strukturointiin, jonka kautta luonnon 

impulsseja on mahdollista viivästyttää tai kieltäytyä niiltä. Siten vapaus luo niin 

sanotusti sen ”tilan”, jossa toiminnan reflektointi mahdollistuu. Kaikesta tästä 

                                                        
121 Voidaan ehkä myös palauttaa mieliin myös seuraava Toisen diskurssin katkelma: “Every animal 
has ideas, since it has senses; up to a point it even combines Its ideas, and in this respect man differs 
from the Beast only as more does less [– –] it is, then, not so much the understanding that constitutes 
the specific difference between man and the other animals, as it is his property of being a free agent. 
Nature commands every animal and the Beast obeys. Man experiences the same impression, but 
recognizes himself free to acquiesce or to resist: and it is mainly in the consciousness of this freedom 
that the spirituality of his soul exhibits itself: for Physics in a way explains the mechanism of the 
senses and the formation of ideas; but in the power of willing, or rather of choosing, and in the 
sentiment of this power are found purely spiritual acts about which nothing is explained by the Laws 
of Mechanics.” (DI, 148.) 
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seuraa, kuten Rousseau jo Toisessa diskurssissa totesi, että inhimillinen toiminta 

on vain henkisiä akteja, joiden selittäminen ei onnistu mekaniikan laeilla.  

Ensimmäinen uskonartikla tiivistää siis Rousseaun filosofisen systeemin 

ytimeksi tahdon vapauden tosiasian. Sen korostunut tärkeys on tietysti helppo 

ymmärtää ihmisen moraalista arvokkuutta lakkaamatta peräänkuuluttavan 

Rousseaun kannalta (ks LF, 283). Tässä mielessä Wokler (1995c, 85) osuu kenties 

oikeaan todetessaan, että ensimmäisessä uskonartiklassa ilmenee Rousseaun 

“alter ego”. On tietenkin selvää, että Rousseau ei päädy tähän yhtäkkiä, vaan 

myös Toinen diskurssi tulee lukea tätä taustaa vasten.122  Yksin tämä riittänee 

kyseenalaistamaan Diskurssin esittämän historian prosessin evoluutioteoreettiseen 

selittämisen. 

3.2.2 Toinen uskonartikla 

Ikään kuin ennakoimalla aikalaisfilosofien turhamaisen saivartelevia hyökkäyksiä 

tässä luonnosteltua metodologista dualismia kohtaan apulaispappi myöntää, ettei 

hän osaa antaa teoreettista ratkaisua syntyneelle kahden maailman ongelmalle, 

toisin sanoen ajatukselle, että passiivisena, aistimellisena oliona ihminen on 

luonnon determinaation alainen, mutta aktiivisena, arvostelevana oliona hän on 

vapaa. Ihminen on yhtä aikaa vapaa ja ei-vapaa (vrt. DI, 148). 

Jokainen vertaileva idea, suhteuttaessaan aistimuksia toisiinsa, on näin ollen 

vapauden tuotos. Ideat ovat siis itsestään selvästi inhimillisen tietoisuuden 

aktiviteetin tuottamia eivätkä itsestään selvästi kuulu luontoon, ja koska 

inhimillinen toiminta on ilman vertailevia ideoita suuntaa vailla, on ihminen 

tällöin luonnollisesti toimiessaan vapaa. Vaikka tämä ei kenties tyydytäkään 

                                                        
122Rousseau kirjoittaa vuonna 1769 (Letter to M. de Franquièrs), että materialismin ongelma ilmeni 
hänelle kolmekymmentä vuotta aikaisemmin (LF, 274). Tämän on mahdollista tulkita viittaavan siihen, 
että vuonna 1739 päättyi yksi vaihe Rousseaun elämässä. Hän jättää tuolloin Les Charmettesin ja 
Mme de Warensin eli Mamanin huolenpidon, muuttaa Lyoniin ja aloittaa niin sanotusti ”aikuisen 
elämänsä”. Les Charmettesin vuodet (1735–1739) ja Mme de Warens ovat tärkeitä Rousseaun 
intellektuaalisen kehityksen kannalta. Tiettävästi hänen avustuksellaan Rousseau perehtyi näinä 
vuosina intohimoisesti ensimmäistä kertaa lukuisiin modernin ajattelun klassikoihin, esimerkiksi 
Voltaireen, Bayleen, Pascaliin, Descatesiin, Leibniziin, Newtoniin ja Lockeen. On ajateltavissa, että 
noina vuosina Rousseaun klassiset ideaalit kohtasivat modernin ajattelun asettaman haasteen (ks. 
Cranston 1991, 118–140). Kuriositeettina mainittakoon, että tiettävästi viimeiset sanat, jotka Rousseau 
kirjoitti (12.4.1778) Les rêveries du promeneur solitaire -teoksen kymmenennen kävelyn loppuun, 
muistelevat aikaa Mamanin kanssa ja nostavat hänet Rousseaun elämän ehkä merkittävimmäksi 
ihmiseksi: ”I thought that a provision of talents was the surest recourse against misery, and I resolved 
to use my leisure to put myself in a position, if it were possible, to give back one day to the best of 
women the help I had received from here ”(RSW, X, 142).  
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kaavoittuneen järjen loogisia vaatimuksia, on se apulaispapin mukaan ratkaisuna 

järjellisempi kuin metodologinen monismi: 

How does will produce a physical and corporeal action? I do not know, but I 

experience within myself that it does so. I want to act, and I act. I want to 

move my body, and my body moves. But that an inanimate body at rest 

should succeed in moving itself or in producing motion-that is 

incomprehensible and without example. The will is known to me by its acts, 

not by its nature. I know this will as a cause of motion; but to conceive of 

matter as productive of motion is clearly to conceive of an effect without a 

cause; it is to conceive of absolutely nothing. (E, IV, 273–274.) 

Vaikka siis tahdon ja materian välille täytyy olettaa jonkinlainen vuorovaikutus tai 

rinnakkaisuus, jäävät niin tahdon vaikutus materiaan kuin aistimusten vaikutus 

sieluun teoreettisesti selittämättä. Välttämättä nämä vaikutukset on oletettava, 

koska ne eivät sodi liioin järkeä tai kokemusta vastaan, mutta kahden substanssin 

yhdistäminen yhdeksi on juuri sotimista sekä järkeä että kokemusta vastaan, ja 

juuri tästä järjettömyydestä metodologinen monismi ponnistaa:  

As for me, whether it is when I am passive or when I am active, the means of 

uniting the two substences appears absolutely incomprehensible. It is quite 

strange to begin from this very incomprehensibility in order to confound the 

two substances, as if operations of such different natures were better 

explained in a single subject than in two. (E, IV, 274.) 

Vaikka siis artiklan teoreettinen “hämäryys” myönnetään, ajautuu puolestaan 

aikalaisfilosofian dogmaattinen materialismi, Berkeleyn dogmaattisesta 

idealismista puhumattakaan (ks. LF, 277), jo “pimeän puolelle”. Jos nimittäin 

liike on materialle olemuksellista, on sen oletettavasti tällöin oltava aina 

liikkeessä, eikä levossa olevaa materiaa voi täten selittää, tai jos puhutaan 

materialle välttämättömästä liikkeestä, ei juonnuta kuin takaisin ensimmäiseen 

vaikeuteen. Liike on materialle essentiaalinen silloin, kun sen syy on siinä 

itsessään ja välttämätön silloin, kun materialle ulkoinen syy siihen vaikuttaa. (E, 

IV, 274.) Apulaispapin toinen uskonartikla kuuluukin, että jos liikkeessä oleva 

materia todistaa universaalin tahdon olemassaolon, tiettyjen lakien mukaan 

liikkuva materia todistaa, että on olemassa järki tai intelligenssi. Toimiminen, 
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vertaaminen ja valitseminen ovat siis vapaan, aktiivisen ja ajattelevan olennon 

tekoja123. Mistä tämä olento on löydettävissä? 

Not only in the heavens which turn, not only in the star which gives us light, 

not only in myself, but in the ewe which grazes, in the bird which flies, in the 

stone which falls, in the leaf carried by the wind (E, IV, 275). 

Vaikka maailman synty on selittämätön, voi siinä ilmenevän järjestyksen ja 

harmonian löytää: Sen eri osat toimivat siis harmoniassa kohti yhteistä päämäärää, 

jota on kuitenkin mahdoton tietää (E, IV, 275). Hyvää tarkoittavan luonnon 

päämäärät ovat tuntemattomat. Tässä luonnosteltu luontokäsite on vaikuttaa siis 

selkeästi teleologiselta, mistä avautuu mielenkiintoinen ja tärkeä kysymys. 

Nimittäin tähän asti ja jo Toisessa diskurssissa, Rousseaun luontokäsitys on ollut 

johdonmukaisen moderni, ei-teleologinen. Nyt siirrytään puhumaan selkeästi 

luonnon päämääristä. Kuinka tämä on mahdollista? Hobbesin (1983, 71) 

Rousseaulle varmuudella tuttua ilmausta käyttäen luonto on nyt, ja tämä avaa 

tietenkin oikeutetun kysymyksen: kuinka jostain nyt ilmenevästä on johdettavissa 

luonnon päämäärä, joka osoittaa tällöin luonnon ulkopuolelle? 

Tulkitsen Rousseaun vastauksen kuitenkin poikkeavan Hobbesin 

dogmaattisen aristotelismin kritiikin myötä omaksumasta kannasta (ks. Henrich 

1974; 1994, 67), ilman että hän kutenkaan sitoutuisi aristoteliseen 

luontokäsitteeseen (vrt. Oelkers 2008). Jos Aristoteleelle luonnon perimmäiset 

päämäärät (eidos) olivat tunnetut, kiisti Hobbes perimmäisen päämäärän 

mahdollisuuden kokonaan. Rousseau puolestaan, vaikka jakaa Hobbesin 

käsityksen luonnon nykyisyydestä, tuntuisi ajattelevan niin, että ihmisen elämän 

mielekkyyden ja lohdullisuuden säilyttääkseen välttämättä tarvitsee tämän idean, 

ja ideana se nimenomaan on mahdollinen. Luonto ei sitä suoranaisesti ihmiselle 

anna, mutta ihmisen on mahdollista ymmärryksensä aktiviteetin, toisin sanoen 

vapautensa mahdollistamana, muodostaa regulatiivinen idea luonnon päämäärästä. 

Voi ehkä sanoa, että näin muodostettu teleologinen luontokäsitys on ikään kuin 

moraalinen välttämättömyys, vapaudesta eikä luonnosta johdettu idea. Se kuuluu 

siis enemmän kulttuurin kuin luonnon piiriin.124 Tätä ideaa tuskin villillä oli. 

                                                        
123Tässä yhteydessä voi palauttaa mieleen passioiden ja rationaliteetin suhteen. Passiot eivät tietenkään 
itse vertaile, vertaileminen kuuluu tietoisuuden aktiviteetin piiriin. Passiot suuntaavat puolestaan 
toimintaa tämän vertailun tuottamien ideoiden ja mielikuvituksen osoittamassa suunnassa. Ihmisen 
toiminnassa on täten aina niin sanotusti idealistinen momenttinsa, ja vasta kun tämä on huomattu, 
voidaan ymmärtää, miksi Rousseau kirjoittaa, että passiot ovat vapautemme välikappaleita. 
124 Tämä on tietysti täysin sopusoinnussa Rousseaun platonismikritiikin kanssa.  



 146

Lopulta, ensimmäisen periaatteen mukaisesti, tämän idean vahvistaa omatunto 

(järjen sijaan):  

Let us compare the particular ends, the means, the ordered relations of every 

kind. Then let us listen to our inner sentiment. What healthy mind can turn 

aside its testimony; to which unprejudiced eyes does the sensible order not 

proclaim a supreme intelligence; and how many sophisms must be piled up 

before it is impossible to recognize the harmomy of the beings and the 

admirable concurrences of each piece in preservation of the others? (E, IV, 

275.) 

Kun luonnon järjestyksen on kerran oivaltanut, todistaa se apulaispapin mielestä 

kiistatta korkeimman tahdon olemassaoloa: “I believe therefore that the world is 

governed by a powerful and wise will. I see it or, rather, I sense it; and that is 

something important for me to know.” (E, IV, 276.) Universumi ilmaisee näin 

ollen järjestystä, yhtä tahtoa ja järkeä, joiden välttämätön seuraus on hyvyys, sillä 

jos tahto voi tahtoa kaikkea, ei se voi tahtoa kuin hyvää: 

[f]or I see nothing which is not ordered according to the same system and 

does not contribute to the same end – namely, the preservation of the whole in 

its established order. This Being which wills and is powerful, this Being 

active in itself, this Being, whatever it may be, which moves the universe and 

orders all things, I call God. I join to this name the ideas of intelligence, 

power, and will which I have brought together, and that of goodness which is 

their necessary consequence. (E, IV, 277.) 

Jumalaksi nimetty olento itse jää kuitenkin niin aistien kuin ymmärryksenkin 

ulkopuolelle. Jumalan voi tuntea hänen luomisensa – siis luonnon – kautta, mutta 

kaikki yritykset ymmärtää häntä pakenevat inhimillisen ymmärryksen rajojen 

ulkopuolelle. Samoin perustein kysymykset maailman luomisesta ja sen 

ikuisuudesta rajautuvat inhimillisen ymmärryksen rajojen ulkopuolelle. Rajallinen 

inhimillinen ymmärrys ei voi ymmärtää mitään rajatonta. Riittävä tai elintärkeä 

totuus on tässä vaiheessa se, että tahto ja järki toimivat maailmassa ja ovat 

liikkeen ja järjestyksen lähde. Nämä samalla määrittelevät olennon, jota 

Jumalaksi kutsutaan (ks. Hendel 1934, II, 145–146).  

Löydettyään näin Jumalan idean apulaispappi palaa itseensä ja tutkii omaa 

asemaansa olioiden järjestyksessä. Väistämättä ihminen on lajien joukossa 
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erityisasemassa. Ihmisellä on tahtonsa ja taitonsa125 kautta mahdollisuus vaikuttaa 

ja hallita muita olioita ja käyttää luonnonvoimia hyväkseen enemmän kuin 

fyysisten impulssien ohjaamat oliot voivat vaikuttaa ihmiseen, ja ihmisellä on 

ainoana intellektuaalisena olentona mahdollista irrota aistimellisuuden 

determinoimasta eksistenssistä ja muodostaa idea kokonaisuudesta. 

Miksi siis olisi naurettavaa ajatella kaikkeuden olevan olemassa ihmistä 

varten? (E, IV, 277.) On totta, että ihminen on maailman kuningas, jonka 

ominaisuuksille ei tuota oikeutta verrata häntä muihin eläimiin. (ks. Siep 2000, 

54–55). Tämä on järjen sanelema johtopäätös (E, IV, 277.) Tässä kohden 

apulaispappi toistaa Toisen diskurssin ajatuksen siitä, että kaikki ihmisen sielun 

henkisyys on seurausta hänen tiedostamastaan tahdon vapaudesta, jonka 

riistäminen on ihmisyyden alentamista. Tässä oivalluksessa, vaikkakin myös ovi 

ylpeydelle avautuu, asuu kuitenkin nöyryyden ja kiitollisuuden siemen. Jos näistä 

ensimmäinen valinta kuvaa nimenomaisesti inhimillisen vapauden 

väärinkäyttämistä, on jälkimmäinen se valinta, jonka apulaispappi tekee.  

Tilanne muistuttaa sitä Toisen diskurssin sivilisaatiohistorian vaihetta, jossa 

villi ensimmäisen kerran luodessaan silmäyksen ympärilleen ymmärsi ihmislajin 

ensisijaisuuden ja tämän tietoisuuden tuottamassa ylpeyden kokemuksessaan, 

ilman omaa ansiotaan, valmistautui jo julistautumaan maailmankaikkeuden 

keskukseksi. Siinä missä sivilisaatiohistoria oli tavallaan tämän asenteen 

kultivoitumista, tekee apulaispappi täysin vastakkaiset johtopäätökset. Hän 

valitsee vapauden tien. Ihminen ei ole koskaan absoluuttisesti itsensä tuottama, 

eihän hän valitse edes syntymäänsä, ja kiitollisuus sitä olentoa kohtaan, joka on 

suonut ihmiselle ihmisyyden mahdollisuuden, johtaa arrogantin ihmiskeskeisen 

maailmankuvan 126  omaksumisen sijasta apulaispapin tunnustamaan 

                                                        
125 “[f]or by my will and by the instruments in my power for executing it, I have more force for acting 
on all the bodies surrounding me” (E, IV, 277). Vaikka Rousseau ei tässä kohden perfektibiliteettiä 
mainitsekaan, nämä erityistaidot tai välineet (eli. teknologiat) – jotka ovat siis vain ihmisen 
tavoitettavissa – mahdollistuvat perfektibiliteetin ansiosta. 
126Puhtaasti instrumentaalinen luontosuhde on täysin vieras Rousseaulle. Seuraava sitaatti kertonee 
kaiken ja paljastaa myös, ettei Rousseau, elämänsä viimeisinä aikoina suinkaan hukannut hänelle 
ominaista huumoria: ”Yet another thing contributes to turning refined people's attention away from the 
vegetable realm: a habit of seeking only drugs and remedies in plants [– –] We do not imagine that 
plant structure might merit any attention in itself [– –] Stop in a multicolored meadow to examine, one 
after other, the flowers which make it gleam. Those who see you doing this, taking you fo ra barber-
surgeon's assistant, will ask you for herbs to cure children's itches, men's scabies, or horses' glanders 
[– –] These medical ideas are assuredly not very suitable for making the study of botany pleasurable. 
They wither the diversity of colors in the meadow and the splendor of the flowers, dry up the 
freshness of the growes, and make greenery and shady spots insipid and disgusting. All these 
charming and gracious structures barely interest anyone who only wants to grind it all up in a mortar, 
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kunnioituksensa objektiiviselle luonnolle ja Jumalalle. Fichteläisellä 

terminologialla muotoillen kuvaa johtopäätös sitä, kuinka minä tunnustaa tässä 

kiitollisuutensa olemassaolostaan ei-minälle, toisin sanoen sille objektiiviselle 

perustalle, jonka kieltäminen hävittää lopulta myös itse minän.127 Tässä toisin 

sanoen esitetään järjen päätelmä sisäisen tunteen arvioimiseksi: 

The effect of this reflection is less to make me proud than to touch me; for 

this state is not of my choise, and it was not due to the merit of a being who 

did not yet exist [– –] Is it not a natural consequence of self-love (l'amour de 

soi) to honor what protects us and to love what wishes us well? (E, IV, 278.) 

Näin apulaispappi on johtanut ajatuksen luonnon järjestyksestä. Kyse ei vielä ole 

moraalisen järjestyksen ideasta, koska apulaispappi ei ole vielä tarkastellut 

ihmisten välisiä eli moraalisia suhteita. Uskontunnustus selittää olioiden 

toiminnan itsesäilytyksen (amour de soi) periaatteella, joka on samalla 

rationaalisuuspostulaatti. Jos transsendentaali ”luonnon sysäys” (DI, 148) 

tai ”luontona ilmenevät alkuperäiset dispositiot” (E, I, 39) on johdettavissa 

universaalista tahdosta ja järjestä, on luonnollisen hyvän idea saanut 

oikeutuksensa. Eikö tällöin ole vain järkevää tunnustaa tämä hyvää tekevä 

taipumus ja turvata siten itsen ja samalla järjestyksen säilyminen? Tämä on 

samalla jo sivistysteoreettinen ja siten antiprimitivistinen johtopäätös – ellei jopa 

imperatiivi: ihmisen on tehdäkseen kunniaa luonnolle ja hyvää tekevälle 

jumaluudelle kultivoitava kaikkia niitä lahjoja, joita on luonnolta lahjaksi saanut 

ja noustava puhtaan fyysis-luonnollisen eli eläimellisen eksistenssin yläpuolelle. 

Seuraavissa sanoissa on kaikuja Imago Dei -opista128 (ks. E, IV, 281):  

Show me another animal on earth who knows how to make fire and who 

knows how to wonder at the sun. What! I can observe and know the beings 

and their relations, I can sense what order, beauty, and virtue are, I can 

contemplate the universe and raise myself up to the hand which governs it. I 

                                                                                                                                    
and no one will go seeking garlands for shepherd lasses amidst purgative herbs [– –] This turn of mind, 
which always brings everything back to our material interest, which causes us to seek profit or 
remedies everywhere, and which would cause us to regard all of nature with indifference if we were 
always well, has never been mine.” (RSW, VII, 92–94.) 
127 Tästä on helposti johdettavissa ympäristöfilosofisia seuraamuksia. Luontoa tuhotessaan ihminen 
tuhoaa samalla itseään. Tässä ilmaistusta sivistyskäsityksestä johdettua luontosuhdetta voisi Väyrysen 
(2012, 193) tavoin nimittää sivistyneeksi ja humanistiseksi luontosuhteeksi.  
128 Vaikuttaisi, että Rousseaulta on löydettävissä hyvinkin selkeitä kaikuja Imago Dei- opista, vaikkei 
hän tietääkseni eksplisiittisesti tätä mainitsekaan (ks. Siljander 2002). Epäilemättä Rousseaun on 
täytynyt olla opista tietoinen. 
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can love the good and do it, and I would compare myself to the brutes? (E, IV, 

278.) 

Tässä kohden Rousseau tulkitsee itsesäilytyksen periaatetta Hobbesista poiketen 

tavalla, jolla on mielenkiintoinen yhtymäkohta nykyisen subjektifilosofian 

kritiikkiin. (Vaikka itsesäilytyksen periaatteella on tietenkin pitkä, vähintään 

luomiskertomukseen ulottuva historiansa, löytyy ensimmäinen moderni 

periaatteen tulkinta Hobbesilta (ks. Henrich 1974)). Kuten on jo mainittu, 

Hobbesin Aristoteles-kritiikki kohdistuu nimenomaisesti perimmäisen päämäärän 

tuntemista vastaan, ja tämä johtaa Hobbesin kieltämään teleologian kokonaan. 

Hobbesille elämä on sen sijaan mekanistista liikettä (joka on siis essentiaalista 

materialle), ei kohti perimmäistä päämäärää vaan päämäärästä toiseen, jolloin 

jokainen saavutettu päämäärä on vain laimea voitto kohti seuraavaa päämäärää. 

Elämä saa merkityksensä jatkuvan puutteen kautta; jokainen tyydytetty tarve 

synnyttää uusia tarpeita, ja liikkeen loppu (levossa oleva materia) tarkoittaa 

kuolemaa. Subjekti voi affirmoida olemassaolonsa tällöin vain kyltymättömän 

resurssien (kaikenlaisten, myös tai ennen kaikkea moraalisen tunnustamisen) 

haalinnan kautta. Mitä enemmän hänellä näitä on, sitä varmemmin hän on 

olemassa, eikä halun toteuttamatta jättäminen ole elämää ylläpitävä vaihtoehto. 

Siten Hobbesin subjektin tematisaatio enteilee selkeästi esimerkiksi Martin 

Heideggerin ja Jürgen Habermasin tapaa liittää modernin subjektin käsite 

itsevaltaisuuteen (self-empowerment) ja itse-korostukseen (self-assertion). (Ks. 

Freundlieb 2000; Henrich 1974.)  

Jos Toisen diskurssin sivilisaatiohistoria onkin pitkälti juuri tämän 

hobbesilaisen subjektivismin kuvausta ja siten vapauden väärinkäyttämisen 

historiaa, tekee Rousseau Uskontunnustuksessa siis ensimmäisen ihmisen ja 

muiden lajien vertailuasetelman edessä täysin toisenlaisen johtopäätöksen. 

Apulaispappi nimittäin eksplisiittisesti kieltäytyy ajattelemasta, että maailma olisi 

vain minua varten, ja tunnustaa paikkansa olioiden järjestyksessä. Tällöin ei halun 

toteuttamatta jättäminen ilmaise useinkaan suinkaan kuolemaa, vaan monissa 

tapauksissa suurempaa vapautta ja siten enemmän ihmisyyttä. On tietenkin selvää 

ettei Hobbes voi päätyä tähän materialistis-mekanistisessa filosofiassaan, koska 

tämä edellyttää haluja käskemään pystyvän vapaan tahdon perustakseen.  

Asettamastaan ensimmäisestä periaatteesta rajata tiedonmuodostus sen piiriin, 

mikä itseä – jonka varmuus tulee luonnollisesti ensimmäiseksi todistaa – 

välittömästi kiinnostaa ja mikä on elämän kannalta välttämätöntä tietää, johtaa 

apulaispappi siis keskeiset vastauksensa teoreettisen filosofian kysymyksiin, 
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kuten siihen, onko mahdollista ymmärtää maailman olemassaoloa ilman sen 

jäljittämistä intelligenttiin aktiiviseen syyhyn, nimittäin universaaliin tahtoon ja 

siihen, voimmeko ymmärtää tietoisuutemme konstituutiota tai tietoa ylipäätään 

ilman, että tietoisuuden aktiviteetti ymmärretään sen lähteeksi sekä postuloimatta 

lopulta tahdon vapauden tosiasiaa. (ks. Henrich 1992, 11.) 

Ennen kuin siirrytään tarkastelemaan kolmatta uskonartiklaa, on syytä ehkä 

vielä, selvyyden vuoksi, täsmentää edellä esitettyä dualistista ajattelua. On 

nimittäin vaara sekoittaa tässä kohtaa ontologinen ja metodologinen dualismi. 

Juuri näin teki Beaumont kritisoidessaan Uskontunnustusta monijumalisuudesta 

eli haastaen sen kysymyksellä ykseydestä. Rousseau vastaa kysymykseen 

ykseydestä seuraavasti: 

But I see there is only one first moving cause, because everything palpable 

concurs towards the same ends. I therefore recognize a unique and supreme 

will that directs everything, and a unique and supreme power that executes 

everything. I attribute this power and this will to the same Being, because of 

their perfect harmony, which is conceived better in one than in two, and 

beings must not be multiplied without reason [– –] Vicar , who very 

positively acknowledges only one primary Intelligence, only one active 

principle, and consequently only one God. (LCB, 43-44.) 

Tämän selkeämmin ei idealistista monistista ontologiaa voi muotoilla. Vaikka 

kysymys kahden substanssin kommunikaatiosta jää Uskontunnustuksessa 

ratkaisematta, ei se siis tarkoita, ettei dualismia voisi metodogisesti oikeuttaa. 

Vaikka esitetty ratkaisu ei tyydyttäisikään ristiriidattomuuden tai tieteellisen 

teoriaihanteen vaatimuksia, on se Rousseaun mukaan kuitenkin informatiivisempi 

kuin pitäytyminen metodologisen monismin tarjoamissa mahdollisuuksissa. Tässä 

on samalla paheen genesiksen selityksen mahdollisuus. Vaikka ihminen 

järkioliona kykenisikin löytämään moraalilain, hän usein aistimellisena olentona 

harhautuu siitä:  

For in addition, the coexistence of two Principles seems to explain the 

constitution of universe better, and to remove difficulties that are hard to 

resolve without it, such as, among others, that of origin of evil (LCB, 44). 

Luonnonjärjestyksen idean löytämisen jälkeen tapahtuu Uskontunnustuksessa 

merkittävä käänne. Juuri löydetty järjestyksen idea kriisiytyy, kun apulaispappi 

luo silmäyksen moraaliseen maailmaan: 
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But when next I seek to know my individual place in my species, and I 

consider its various ranks and the men who fill them, what happens to me? 

What a spectacle! Where is the order I had observed? The picture of nature 

had presented me with only a harmony and proportion; that of mankind 

presents me with only a confusion and disorder! Concert reigns among the 

elements, and men are in chaos! The animals are happy; their king alone is 

miserable! O wisdom, where are your laws? O providence, is it thus that you 

rule the world? Beneficent Being, what has become of your power? I see evil 

on earth. (E, IV, 278.) 

Moraalisen epäjärjestyksen ”spektaakkeli” synnyttää uuden moraalisen kriisin. 

Näin esitetyssä faktuaalisen moraalisen epäjärjestyksen kuvauksessa on jälleen 

selviä kaikuja Toisesta diskurssista. Eläimet ovat onnellisia ja ihmiset onnettomia. 

Eläimet ovat onnellisia siksi, ettei heillä ole edes mahdollisuutta erkaantua 

alkuperäisen luonnontilan riippumattomuudesta. He nauttivat tässä merkityksessä 

absoluuttisen olennon onnellisuutta. Silmien edessä avautuva yhteiskunta ei taas 

ole muuta kuin moraalista epäjärjestystä, jossa Toisen diskurssin sanoja lainaten 

"typerykset johtavat viisaita, ja lapset käskevät aikuisia". Näin kuvattu 

spektaakkeli vastaa täsmällisesti sitä Toisessa diskurssissa kuvattua 

yhteiskuntatilaa, jossa luonnollinen tasa-arvoisuus on korvautunut moraalisella 

epätasarvoisuudella ja moraaliset meriitit ja onni eivät jakaudu 

oikeudenmukaisesti. Pahe on astunut näyttämölle 129 , mutta onko kaitselmus 

vastuussa paheesta ja kaikesta siitä moraalisesta kärsimyksestä, jota edeltävä 

sitaatti kuvaa? 

3.2.3 Kolmas uskonartikla 

Would you believe, my good friend, that from these gloomy reflections and 

these apparent contradictions there were formed in my mind the sublime 

ideas of the soul which had not until then resulted from my researches? (E, IV, 

278). 

Kolmannen uskonartiklan käsittelyn aloittava lause on merkittävä ja kenties 

ensisilmäyksellä – ainakin empirismismin rippeistä vielä kiinni pitävälle – 

hämmentäväkin. Kuinka tämän moraalisen kärsimyksen spektaakkelin tuottaman 

kriisin ratkaiseminen saattaa lopulta apulaispapin johtamaan subliimit sielua 

                                                        
129Vastaava kriisi synnytetään myös kasvatettavalle Émilen moraalikasvatuksen yhteydessä. 
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koskevat ideat? Vastaus johtaa kolmanteen uskonartiklaan, joka pyrkii 

todistamaan sen, että koska ihminen on toimiessaan vapaa, on hän tällöin 

aineettoman substanssin elähdyttämä. Mikäli sielu on immateriaalinen ja voi 

elähdyttää materian, tulee samalla kaitselmus vapautetuksi paheesta ja siten 

oikeutetuksi (E, IV, 283). Apulaispappi aloittaa lausumalla julki dualistisen 

antropologiansa: 

In meditating on the nature of man, I believed I discovered in it two distinct 

principles; one of which raised him to the study of eternal truths, to love the 

justice and moral beauty, and to the regions of the intellectual world whose 

contemplation is the wise man’s delight; while the other took him basely into 

himself, subjected him to the empire of the senses and to the passions which 

are their ministers, and by means of these hindered all that the sentiment of 

the former inspired in him. In sensing myself carried away and caught up in 

the combat of these two contrary motions, I said to myself, “No man is not 

one. I want and I do not want; I sense myself enslaved and free at the same 

time. I see the good, I love it, and I do the bad. I am active when I listen to 

reason, passive when my passions carry me away; and my worst torment, 

when I succumb, is to sense that I could have resisted.” (E, IV, 278 – 279.) 

Apulaispappi erottaa siis ihmisen luonnossa kaksi erillistä periaatetta, aktiivisuus- 

ja passiivisuusperiaatteen. Aktiivisena järkiolentona ihminen on vapaa, mutta 

passiivisena, aistimellisen maailman determinoimana, ei-vapaa. Järjen avulla 

ihmisen on mahdollista tutkia ikuisia totuuksia ja nähdä hyvä, ja omatunto saattaa 

hänet sitä lisäksi rakastamaan, mutta silti ihminen usein toimii passioidensa 

riepottelemana vastoin järjen ja omantunnon vaatimuksia.  

Tässä täsmentyy jo aiemmin omastatunnosta sanottu. Omatunto 

platonilaisena sielun periaatteena johdattaa ihmisen tutkimaan ikuisia totuuksia ja 

rakastamaan oikeutta ja moraalista kauneutta eli kiinnittää ihmisen 

intellektuaaliseen maailmaan. Tämä on se osa ihmisyyttä, joka asettaa ihmisen 

suhteeseen Jumalaan (ks. Hendel 1934, II, 146) toteuttaen sieluun kirjoitettua 

maksiimia ”ole oikeudellinen ja olet onnellinen” (ks. Hendel 1934, II, 150). 

Omatunto on toisin sanoen intressi kohti moraalista järjestystä. 

Passiivisuusperiaate keskittää sielun aktiviteettia vastustaen kaiken aistimelliseen 

maailmaan ja pidättää ihmistä passioiden vallassa (E, IV, 278). Kaikki ihmisen 

tuntema moraalinen kärsimys on seurausta järjen ja omantunnon vaatimusten 

laiminlyömisestä. Tämän kauempaa ei moraalisen kärsimyksen syytä tarvitse 

etsiä.  



 153

Tästä juontuu ihmisen toiminnalle kaksi objektia: passioiden motivoima 

luonnollinen taipumus asettaa itsensä kaiken edelle ja omantunnon motivoima 

taipumus tavoitella objektiivista oikeutta eli yleistä moraalista järjestystä. 

Aistimellisen olennon ”luonnollinen perspektiivi maailmaan” on itsensä 

pitäminen kaiken keskuksena (ks. E, IV, 276), ja tässä mielessä Hobbes on 

tiettyyn pisteeseen asti oikeassa (ks. E, II, 87). Toisaalta, kuten on jo edellä nähty, 

intellektuaalisen olennon ”luonnollinen perspektiivi maailmaan” edellyttää 

sellaisen järjestyksen, jonka keskuksena ihminen ei voi pitää itseään. 130 

Apulaispappi esitteleekin omantunnon ”ensimmäisenä oikeuden sentimenttinä”, 

joka sydämeen istutettuna periaatteena motivoi moraalisen toiminnan.131 Vasta 

omatunto siis tekee ihmisestä aidosti sosiaalisen olennon, koska tämä intressi 

huomioi myös toisten ihmisten intressit. Näiden kahden taipumuksen taistelussa 

tai konfliktissa saa inhimillinen elämä ominaisen luonteensa: ”let him who 

regards man as a simple being overcome these contradictions, and I shall no 

longer acknowledge more than one substance” (E, 279).132 

No material being is active by itself, and I am [– –] I have a body on which 

other bodies act and which act on them. This reciprocal action is not doubtful. 

                                                        
130Tässä voidaan jälleen palata Ensimmäisen diskurssin tiede- ja taidekritiikin. Ne ovat niin sanotusti 
osallistumista ”korkeimpaan tietoisuuteen”. Käytännössä tieteet ja taiteet useinkin palvelevat, kuten 
Rousseau eksplisiittisesti monissa yhteyksissä mainitsee, harjoittajiensa egosentrisiä (inflamed amour-
propre) motiiveja. Ehkä voidaan Dentin (1992) tavoin olettaa ajatuksen olevan tänä päivänäkin 
pohtimisen arvoinen. 
131  Rousseaun terminologia on ehkä hieman hämmentävää. Toisaalta hän mainitsee, että ainoa 
alkuperäinen ihmisen toiminnan motiivi on fyysinen itsesäilytys (amour de soi). Rousseau tuntuisi 
kuitenkin ajattelevan niin, että omatunto aktivoituakseen edellyttää moraalisten vertailujen tuottaman 
moraalisen kriisin ja voi olla siten vain moraalisessa kokemuksessa annettu. Tätä aikaisemmin se on 
korkeintaan viattomuuden ääni, kuten Uskontunnustuksen alussa mainitaan (ks. E, IV, 267). Näin 
ollen se on ikään kuin itsesäilytyksen ohelle ilmaantuva”toinen luonto”, koska ihmisen alkuperäiset 
fyysiset tarpeet (amour de soi) eivät tuota ihmiselle ollenkaan moraalisia tai henkisiä tarpeita:” But the 
savage man, wandering alone in the woods, has none (catechism) whatever. This man does not exist, 
you will say. So be it. But he may exist in assumption. Some men certainly do exist who never had a 
philosophic discussion in their life, and whose entire time is consumed in seeking their food, 
devouring it, and sleeping. What shall we do with those men, Eskimos, for example? Shall we make 
Theologians out of them? My sentiment, therefore, is that the mind of man, without progress, without 
instruction, without culture, and just as it comes from the hands of nature – is not capable by itself of 
raising up to sublime notions of the divinity [.]” (LCB, 40.) Tuskin yllättäen tässä ennakoidaan Kantin 
järjen tosiasia- doktriinia: ”Although the fact of reason cannot be called sensus moralis, Kant’s 
doctrine of the fact of reason describes the relation of theory to moral sense in almost the same terms 
as the theory of 1765 that was inspired by Rousseau.” (Henrich 1994, 83).  
132Tämä on tietenkin koko ajan materialismin kritiikkiä ja tuntevan ja ajattelevan materian opin 
kritiikkiä. Apulaispapin sanoin: kieltäessään intellektuaalisen maailman todellisuuden myöntää 
materialismi ennemmin kiville kyvyn ajatella kuin ihmiselle sielun (E, IV, 279). 
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But my will is independent of my senses; I concent or I resist; I succumb or I 

conquer; and I sense perfectly within myself when I do what I wanted to do 

or when all I am doing is giving way to my passions [– –] The sentiment of 

my freedom is effaced in me only when I become depraved and finally 

prevent the voice of soul from being raised against the law of my body. (E, IV, 

280.) 

Tämä täsmentää edellä sanottua. Tukahdutettu sielun ääni, juuri se vapauden 

tunne, jonka Ensimmäisessä diskurssissa (ks. DSA, 4) todettiin modernin 

korruption edessä tukahtuvan ja jonka vaimenemisen historiaa Toinen diskurssi 

todentaa, saa tässä sen sijaan täyttymyksensä itsensä toteuttamisessa. Ihminen on 

toimiessaan ja arvostellessaan vapaa, jolloin järki ei ole ymmärrettävissä muuten 

kuin vapaudesta johdetuksi kyvyksi, eivätkä järjen asettamat ja tahdon ilmaisemat 

lait ole muuta kuin vapauden tuotoksia (ks E, IV, 280). Kun tässä asetetaan 

vastakkain sielun ja ruumiin äänet, tarkoitetaan tietenkin omantunnon ja 

passioiden konfliktia. Kuinka usein tahdon heikkous johtaakaan passioiden 

valtaan alistumiseen, ja viimeinen ja psykoottisena maailmasuhteena täydellistyvä 

passioiden valtaan alistuminen ei ole muuta kuin itsen määrittelyä absoluuttisesti 

toisten mielipiteiden kautta. Kun sielun ääni on näin lopulta vaimennettu, on 

myös kriittisyyden ääni luonnonjärjestystä vaativana äänenä vaiennut 

yhteiskunnallisen todellisuuden edessä. Psykoosin täydellistymä on ihminen, joka 

lopulta rakastaa orjuuttaan. Näin ollen järjen tehtäväksi asettuu vapauden ja itsen 

toteutumisen turvaaminen133:  

Doubtless, I am not free not to want my own good; I am not free to want what 

is bad for me. But it is in this precisely that my freedom consists – my being 

able to will only what is suitable to me, or what I deem to be such, without 

anything external to determining me. Does it follow that I am not my own 

master, because I am not the master of being somebody else than me? (E, IV, 

280.) 

Nämä sanat suuntautuvat koko sitä vieraantumishistoriaa vastaan, jonka Toinen 

diskurssi kuvaa. Koska ensimmäinen luonnonoikeuden sääntö on rakastaa itseään, 

                                                        
133 Ajatus läpäisee myös saksalaisen idealismin. ”It can be said that German Idealism rediscovered, for 
modern thought, the Platonic notion of erotic reason. In spite of its centrality, the “erotic” strain in this 
tradition has been mostly neglected byt its later adherents and interpreters. Yet one cannot make sense 
of the thought of any of the German Idealists without noting that reason is in each one characterized as 
a striving for self-actualization.” (Velkley 1997b, 151.) Hieman myöhemmin Velkley toteaa 
Rousseaun merkityksen tämän ajatuksen kehkeytymiselle (ibid., ks. myös 162).  
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on tästä poikkeamisen hinta liian kallis. Ilmaus ”without anything external to 

determining me” viittaa epäilemättä tulehtuneen amour-propren vaatimuksiin, 

itsen orjuuttamiseen sellaisten passioiden valtaan, jotka eivät suinkaan toteuta 

luonnollisen hyvän päämäärää vaan toimivat sille vastakkaisesti vaatien elämään 

absoluuttisesti toisten mielipiteissä. On tietenkin huomattava, ettei rakkaus itseen 

ole enää vain pelkkään fyysiseen välttämättömyyteen rajautumista (amour de soi), 

sillä tämän ohelle on, kuten on nähty, intersubjektiivisten suhteiden myötä 

ilmaantunut omaksitunnoksi nimetty moraalinen tai henkinen sielun intressi. 

Oleellista on myös se, että vapaus rajataan tässä, Rousseaulle ominaisesti, 

ihmisten välisiin suhteisiin. Ihminen ei ole vapaa valitsemaan luontoaan, mutta 

hän on vapaa valitsemaan sen, pyrkiikö hän kultivoimaan sitä vai myöntääkö hän 

yleiselle mielipiteelle (amour-propre) vallan elämänsä ja kohtalonsa 

määrittämisessä. Kaiken inhimillisen toiminnan perusta on siis vapaa tahto, eikä 

tämän kauemmaksi voida mennä. Kuten apulaispappi sanoo, vapaus ei ole sana 

joka on vailla mieltä, vaan välttämättömyys (E, IV, 280). Tästä voidaan johtaa 

kolmas uskonartikla: toimiessaan ihminen on vapaa ja siten aineettoman 

substanssin elähdyttämä (E, IV, 281). 

Näiden erittelyjen jälkeen apulaispappi todentaa sen, minkä jo Toisen 

diskurssin sivilisaatiohistoria pyrki osoittamaan. Jos Toisen diskurssin 

antropologinen metodi pyrki puhdistamaan ihmisen luonnon ja sitä kautta 

Jumalan paheesta ja paikantamaan sen genealogian ihmisen toimintaan, toteaa 

apulaispappi filosofisen metodinsa tuottavan saman johtopäätöksen. Paheen 

ongelma on ratkaistu: 

If man is active and free, he acts on his own. All that he does freely does not 

enter into the ordered system of providence and cannot be imputed to it. 

Providence does not will the evil a man does in abusing the freedom it gives 

him; but it does not prevent him from doing it, whether because this evil, 

coming from a being so weak, is nothing in its eyes, or because it could not 

prevent it without hindering his freedom and doing a greater evil by 

degrading his nature. It has made him free in order that by choice he do not 

evil but good. It has put him in a position to make this choice by using well 

the faculties with which it has endowed him. (E, IV, 281.)134 

Kuten on jo edellä sanottu, tässä tapahtuu luonnonlain perinteen hengessä 

takaisinkytkentä luontoon. Emme ole vapaita valitsemaan luontoamme, mutta 

                                                        
134 Ks. myös FM, 143. 
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olemme vapaita valitsemaan, pyrimmekö täydellistämään sitä, toisin sanoen 

käyttämään oikein kaikkia niitä lahjoja, joita luonnolta olemme saaneet, vai 

anastammeko itsellemme Jumalan roolin olemalla yleisen mielipiteen 

vaatimuksesta tyytymättä luontomme meille sallimiin rajoihin ja ryhtymällä siten 

ikään kuin ”uuteen luomistyöhön”. Tämän arroganssin hinta on ”luonnon kapina”: 

"It is the abuse of our faculties which makes us unhappy and wicked. Our sorrows, 

our cares, and our sufferings come to us from ourselves” (E, 281).135 Kaikki 

moraalinen kärsimys on – aivan kuten jo Toinen diskurssi osoitti – ihmisen itsensä 

aikaansaannosta. Ei liioin kaitselmus tai luonto tahdo sitä pahaa, jonka ihminen 

tahtonsa laimeuden (eli laiskuutensa) takia itselleen aiheuttaa (ks. E, IV, 281–282). 

Lopulta siis omantunnon äänenä ilmenevän luonnon kapinan ja faktuaalisen 

moraalisen epäjärjestyksen välinen epäsuhta on vankin todiste sielun 

aineettomuudesta: 

If I had no proof of the immateriality of the soul other than the triumph of the 

wicked and the oppression of the just in this world, that alone would prevent 

me from doubting it (E, IV, 283). 

Tässä avautuu ”toisen elämän” mahdollisuus. Jos nimittäin silmien edessä 

avautuva maailma ei ole kuin epäoikeudenmukaisuutta, miksi tämä aiheuttaa 

moraalista tyrmistystä? Se johtuu siitä, että omatunto vaatii tiettyä järjestystä, jota 

faktuaalinen järjestys alati rikkoo. Omatunto ei voi hyväksyä tätä tilaa lopullisena, 

ja siksi täytyykin olettaa ”toinen elämä”, jossa hyvä palkitaan ja paha rangaistaan. 

(Ks. Henrich 1992, 11.) Mikäli toista elämää ei olisi, tarkoittaisi se sitä, että 

Jumala on epäoikeudenmukainen, mikä on mahdotonta. ”Toinen elämä” on näin 

ollen moraalinen välttämättömyys, joka on johdettu uskosta moraalisuuteen; 

toisin sanoen kyse on eettisestä teologiasta. (ks. Melzer 2006, 293). Johdettuaan 

näin perustotuutensa on apulaispapin vielä selvitettävä, mitä maksiimeja niistä 

voidaan johtaa. Moraalisuuden ja luonnollisen hyvän idean yhteys lausutaan julki 

seuraavasti: 

                                                        
135  “Luonnon kapinasta” (ja paljon muustakin tähän asti sanotusta) Rousseau kirjoittaa 
Beaumontille: ”I found it in our social order which – at every point contrary to nature, which nothing 
destroys – tyrannizes over nature and constantly makes nature demands its rights. I followed this 
contradiction to its consequences, and saw that by itself it explained all the vices of men and all the ills 
of society. From which I concluded it was not necessary to assume that man is wicked by his nature, 
when it is possible to indicate the origin and progression of his wickedness. These reflections led me 
to new research about the human mind considered in the civil state, and I found then that the 
development of enlightenment and of vices always occured in the same ratio, not in individuals but in 
peoples, a distinction I have always carefully made and that none of those who have attacked me has 
ever been able to conceive.” (LCB, 52.) 
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All the morality of our actions is in the judgment we ourselves make of them. 

If it is true that the good is good, it must be so in the depths of our hearts as it 

is in our works, and the primary reward for justice is to sense that one 

practices it. If moral goodness is in conformity with our nature, man could be 

healthy of spirit or well constituted only to the extent that he is good. If it is 

not and man is naturally wicked, he cannot cease to be so without being 

corrupted, and goodness in him is only a vice contrary to nature. If he were 

made to do harm to his kind, as a wolf is made to slaughter his prey, a 

humane man would be an animal as depraved as a pitying wolf, and only 

virtue would leave us with remorse. (E, IV, 287.) 

Mikäli ihminen ei siis olisi luonnollisesti hyvä, olisi hyve rikos luontoa vastaan, 

eikä vapaus voisi koskaan kultivoida muuta kuin pahetta. Mistä lähtien sitten on 

hyvän teon tekeminen jopa vastoin subjektiivista etua tai yleistä mielipidettä, 

jotka monissa tapauksissa ovat yksi ja sama asia, aiheuttanut ihmiselle 

omantunnonvaivoja? Kuinka usein vastaavasti oman subjektiivisen edun 

ajaminen puolestaan tuottaa niitä? Omatunto, sielun äänenä, asettuu useinkin 

subjektiivista etua vaativien passioiden kanssa ristiriitaan. Moraalisen teon 

hyvyyden arvioinnin kriteeriä ei näin voida saada sen enempää teon tuottamasta 

seurauksesta kuin yleisen mielipiteen tuomiostakaan, vaan se on hyveen itsensä 

antama todistus hyveellisyydestä ja asettuu useinkin ristiriitaan edellisten 

kanssa: ”In keeping faith with conscience we are keeping faith with the deepest 

principles of our own integrity as well-made beings ordered to our proper good” 

(Dent 1998, 236).136  

Vieraantumisen viimeisessä, patologiana täydellistyvässä vaiheessa onkin 

yhteys omaantuntoon lopullisesti katkennut. Hinta on täydellinen turtumus, 

dehumanisaatio: ”This unfortunate man no longer feels, no longer lives. He is 

already dead” (E. IV, 287). Tämä ihminen on, Melanie Kleinia mukaillen, ”elävä 

kuollut” (ks. Dent, 1988, 26). Matkalla kohti vieraantumisen täydellistymistä, 

omantunnon ääntä paetessaan, paha ihminen elää jatkuvasti itsensä ulkopuolella. 

Hänen on kenties pakko, sillä itseen palaaminen, omantunnon äänellä puhuvan 

luontonsa kohtaaminen, on aivan liian pelottavaa. Ainoa, mikä kenties tuottaa 

hänelle tyydytystä, on saada lähimmäiset kärsimään vielä enemmän, todistaahan 

tämä hänelle hänen olevan edes jostain kärsimyksestä vapaa. Tämä vastannee 

Toisen diskurssin kolmannen luonnontilan kuvausta. Siten: 

                                                        
136Koska siis paheellinen toiminta on toimimista omantunnon vaatimuksia vastaan, on paha ihminen 
väistämättä tällöin onneton ihminen. 
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[t]here is in the depths of souls, then, an innate principle of justice and virtue 

according to which, in spite of our maxims, we judge our actions and those of 

others as good or bad. It is to this principle that I gave the name of conscience. 

(E, IV, 289.) 

Esittäessään objektiivisen moraalisuuden vaatimuksen omatunto asettaa usein 

omaa etua vaativat subjektiiviset maksiimit sen kanssa ristiriitaan. Kuten jo edellä 

mainittiin, tämä objektiivinen kriteeri on moraalisen teon ainoa viimeinen tuomari. 

Tässä ehkä siintää jo kategorisen imperatiivin ensimmäinen muotoilu näköpiirissä. 

Tietenkin tässä rikotaan samalla jälleen yksi ranskalaisen valistuksen dogmeista 

utilitaristinen etiikka.137 

Tässä siis osoitetaan itsesäilytyksen periaatteen selitysvoiman rajat 

sivistysprosessin kohdalla. Itsesäilytys perustelee paremmin oman edun 

tavoittelemisen, joka hillittömyyteen äityessään (inflamed amour-propre), ei 

tietenkään lopulta johda muuhun kuin – herran ja rengin logiikan mukaisesti – 

yleiseen mielipiteeseen sopeutumiseen ja siten vapauden menettämiseen. Tämän 

uhkakuvan oli Rousseaulle osoittanut Hobbes kenties painokkaammin kuin 

kukaan. Itsesäilytyksen näkökulmassa pitäytyvälle tuottaa epäilemättä vaikeuksia 

vastata, muuten kuin halveksien, kysymykseen, kuinka paljon Sokrateelle koitui 

hyötyä siitä, että hän alistui ehdottomasti objektiivisen moraalisuuden 

vaatimuksiin. Jos siis ei olisi olemassa materiaalisesta hyvästä erotettavaa 

moraalista hyvää, ei olisi selitystä millekään yleistä hyvää palvelevalle: 

It is said that everyone contributes to the public good for his own interest. But 

what then is the source of the just man's contribution to it to his prejudice. 

What is going to one's death for one's interest? No doubt, no one acts for 

anything other than for his good; but if there is no a moral good which must 

be taken into account, one will never explain by private interest anything but 

the action of the wicked. (E, IV, 289.) 

Omatunto ei tunteena kuitenkaan yksin riitä, vaan tarvitsee avukseen järjen 

valaisua. Omatunto on sieluun istutettu ”synnynnäinen oikeusperiaate”, mutta 

                                                        
137Kuten Émilestä käy ilmi, Rousseau ei suinkaan hylkää hyötyajattelua. Fyysinen kasvatus kiinnittyy 
eksplisiittisesti hyödyn periaatteeseen, mutta oleellisesta on se, että tämä ei ole moraalinen kategoria. 
Hyöty ei siis perustele Rousseaulle moraalista järjestystä. Niiden suhde on pikemminkin se, että kaikki 
se hyötyajattelu, joka Émilessä esiintyy, hakee oikeutustansa moraalisen järjestyksen ideasta; toisin 
sanoen kaikki Émilen kasvatuksesta löytyvä välineellisyys pyritään perustelemaan moraalisen järjen 
kautta. Tämä vastaa Yhteiskuntasopimuksen kysymyksenasettelua: ”I shall try always to combine what 
right permits with what interest prescribes, so that justice and utility may not be disjoined” (SC, I, 41). 
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sama ei päde ideoihin, eikä järjestyksenrakkauden sentimenttiin. Kun järki on 

tehnyt hyvän tiedetyksi, saattaa omatunto ihmisen sitä rakastamaan: 

To know the good is not to love it; man does not have innate knowledge of it, 
but as soon as his reason makes him know it, his conscience leads him to love 
it. It is this sentiment which is innate. (E, IV, 290.) 

Olisi siten mahdollista käsittää Rousseaun ajatus Kantin kategorisen imperatiivin 

ennakoinniksi. Eroksi Kantin etiikkaan jää motivaatioperiaate. Kant tunnetusti 

karsasti omantunnon käsitteen käyttämistä (ks. esim. Henrich 1992; Schneewind 

1998, 487–492) ja nimesi itse järjen moraalisen toiminnan motivaatioperiaatteeksi. 

Omatunto nimetään lopulta jumalalliseksi vaistoksi, toisin sanoen pelkäksi 

tunnesisällöksi. Se ilmentää Platonia mukaillen suhdetta Jumalaan (E, IV, 290), ja 

ihminen, jolta tämän tarjoama moraalinen perspektiivi elämään puuttuu, ei yllä 

koskaan eläimellisyyttä pidemmälle. Omatunto ja järki, kohottaessaan ihmisen 

puhtaan egosentrisen elämänperspektiivin yläpuolelle, tekevät ihmisestä Jumalan 

kaltaisen olennon (ks. E, IV, 290), Jumalan kuvan. Samalla vasta tämä on ihmisen 

luonnon korkeinta affirmaatiota ilmauksen todellisessa merkityksessä:  

I no longer sense that I am anything but the work and the instrument of the 

great Being who wants what is good, who does it, and who will do what is 

good for me through the conjunction of my will and His and through the good 

use of my liberty. I acquiesce in the order that this Being establishes, sure that 

one day I myself will enjoy this order and find felicity in it; for what felicity 

is sweeter than sensing that one is ordered in a system in which everything is 

good.(E, IV, 292.) 

Omantunnon vaatima moraalinen toiminta ei siis aina tai useinkaan saa yleisen 

mielipiteen tunnustusta. Sielun immateriaalisuuden ja sitä kautta Jumalan 

olemassaolon osoittaminen avaakin ”toisen elämän” mahdollisuuden, jossa on 

mahdollista uskoa moraalisten ansioiden ja onnen oikeudenmukaiseen 

jakautumiseen. Ilman tätä ajatusta ei vallitsevan moraalisen järjestyksen edessä 

koettua tyrmistystä voida selittää. Epäilemättä tällä on traaginenkin seuraus: 

ihminen, joka määrittelee elämänasenteensa tätä kautta, ei välttämättä mukaudu 

jäännöksettä sosiaalisen, ja varsinkin tässä tapauksessa porvarillisen, järjestyksen 

vaatimuksiin. Joka vannoo uskollisuutta omantunnon ja järjen vaatimuksille ei ole 
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koskaan täysin kotona maailmassa. Seuraava palauttaa mieliin Ensimmäisen 

diskurssin omaatuntoa koskevan muotoilun:138 

Conscience, conscience! Divine instinct, immortal and celestial voice, certain 

guide of a being that is ignorant and limited but intelligent and free; infallible 

judge of good and bad which makes man like unto God; it is you who make 

the excellence of his nature and the morality of his actions. Without you I 

sense nothing in me that raises me above the beasts, other than the sad 

privilege of leading myself astray from error to error with the aid of an 

understanding without rule and a reason without the principle. (E, IV, 290.) 

Omantunnon nimeäminen jumalalliseksi vaistoksi on johtopäätöksenä 

emansipatorinen. Ihmisen ei tarvitse tulla filosofiksi tai syvälliseksi 

metafyysikoksi ennen kuin osaa olla ihminen; riittää, että kuuntelee sielun ääntä. 

Lopulta apulaispappi esittelee eksplisiittisesti vallitsevalle porvarilliselle 

järjestykselle päinvastaisen moraalisen järjestyksen idean ja samalla paheellisen 

ja hyveellisen ihmisen eron: 

There is some moral order wherever there is sentiment and intelligence. The 

difference is that the good man orders himself in relation to whole and the 

wicked one orders the whole in relation to himself. The latter makes himself 

the center of all things; the former measures his radius and keeps to the 

circumference. Then he is ordered in relation to the common center, which is 

God, and in relation to all the concentric circles, which are the creatures. If 

the divinity does not exist, it is only the wicked man who reasons, and the 

good man is nothing but a fool. (E. IV, 291 – 292.) 

Pahuus on sitä, että vaatii kokonaisuuden palvelemaan itseään, hyvyys sitä, että 

järjestää itsensä suhteeseen kokonaisuuteen. Pahuus ilmenee egosentrisminä, 

luonnollisia rajojaan tunnistamattomana subjektiivisena kyltymättömän 

haluamisen perspektiivinä, jonka välttämätön seuraus on instrumentalisoiva 

asenne maailmaan, hyvyys puolestaan näiden rajojen tunnustamisena 

moraalisuuden vaatimusten mukaisesti. Tässä ideassa täydellistyy siis Toisen 

diskurssin kuvaamalle sivilisaatiohistorialle vaihtoehtoinen historia järjen ja 

omantunnon valintana. Koska ihminen samalla tunnistaa tässä rajansa, on tämä 

vapauden käyttämistä oikein, muiden vapauden turvaavalla tavalla 

                                                        
138 Rousseau toistaa alati, ettei ole hyvettä ilman taistelua, tarkoittaen tietysti täsmällisesti juuri sen 
rasitteen kantamista, jonka järjen ja omatunnon vaatimuksista kiinni pitävä joutuu väistämättä 
järjettömyyden keskellä taakakseen ottamaan. 
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rajoittamattomuuden sijaan. Tämä on luonnollisesti keskeinestä autonomiselle 

vapauskäsitteelle. 

On nähtävissä, mitä Rousseau luonnollisen hyvän idealla tarkoittaa, sillä 

Uskontunnustuksen perimmäisenä tarkoituksena on antaa sille filosofinen 

oikeutus. Toisen diskurssin  johtopäätös oli, että koska ”luonnon tie” ei ole enää 

mahdollinen, ”vapauden tiestä” tulee välttämätön (ks. Cassirer 1989, 54). 

Luonnon tie kulminoituu luonnollisen hyvän ideassa, jonka Cassirer on 

muotoillut tyhjentävästi (sitaatti on pitkä mutta painavuutensa takia tarpeellinen, 

minkä lisäksi siinä ilmaistaan hyvin täsmällisesti, kuinka sivistyksen idea on 

liitettävissä Rousseaun ajatteluun): 

For [Rousseau] the goodness of man, which he affirmed and championed 

now as before, was not an original quality of feeling but a fundamental 

orientation and fundamental destiny of man's will. This goodness is grounded 

not in some instinctive inclination of sympathy but in man's capacity for self-

determination. It's real proof lies, accordincly, not in the impulses of natural 

good will but in recognition of an ethical law to which the individual 

surrenders voluntarily. Man is”by nature good” – to the degree in which his 

nature is not absorbed in sensual instinct but lifts itself, spontaneosly and 

without outside help, to the idea of freedom. For a specific gift that 

differentiates man from other natural beings is the gift of perfectibility. He 

does not tarry in his original condition but strives beyond it; he is not content 

with the range and kind of existence which are the original gifts of nature nor 

does he stop until he has devised for himself a new form of existence that is 

his own. (Cassirer 1989, 104–105.)139  

Cassirerin tulkinta on täysin sopusoinnussa Toisen diskurssin ydinsanoman kanssa, 

kirjoittaahan Rousseau siinä, että koko ihmisen henkisyys perustuu ihmisen 

tietoisuudelle vapaudestaan. Mikäli ihminen on toimiessaan vapaa, ei hän voi 

tahtoa muuta kuin hyvää. Toki ihminen voi järjen puutteesta johtuen useinkin 

erehtyä, mutta on mahdotonta ajatella oliota, joka tietoisesti pyrkisi tähän. 

Diskurssi on tietysti kuvaus juuri tämän tietoisuuden menettämisestä. 

Rousseau irtautuu tässä ilmiselvästi ja radikaalisti kaikista ”naturalistisista 

sivistysteorioista”. Sitä vapauden todellisuutta, jolle sivistysprosessi nojaa, ei ole 

mitenkään mahdollista tavoittaa naturalistisessa viitekehyksessä. Rousseau hylkää 

                                                        
139  Taustalla on tietenkin autonominen vapauskäsite, johon moderni sivistysajattelu on 
paradigmaattisesti ankkuroitunut. Ks. esim. Danner (1998, 268–269): "Bildung should rather enable 
one to go beyond oneself and take responsibility for others and the society in general."  
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esimerkiksi kaikenlaiset naturalistiset yhteiskunnan genesiksen selitysmallit; 

yhteiskunta on itse, vapauden tuotos ja sen täydellistymä (ks. Cassirer 1989, 64). 

Eettiset, poliittiset ja kenties paradoksaalisesti myös pedagogiset ongelmat eivät 

ratkea nojaamalla luontoon vaan vapauteen. Tämä tietenkin osoittaa alustavasti 

myös pedagogisena naturalismina tunnetun Rousseau-tulkinnan ongelman. 

Luonnollisella hyvällä Rousseau ei siis tarkoita impulssien ohjaamaa 

moraalia (vrt. Honneth 2007) vaan ihmisen tahdon perustavaa orientaatiota ja 

päämäärää. Se ei siten perustu esimerkiksi pitiéen. Ihmisen ei ole tarkoitus 

pidättäytyä alkuperäisessä, primitiivisessä “aistimellisessa eksistenssissään” vaan 

kurottautua kohti “toista eksistenssiä”, joka ei ole enää “luonnon tekemä” vaan 

ihmisen itsensä tekemä. Vasta näin hän voi löytää oman tapansa olla maailmassa, 

vastustaa ja uomittaa amour-proprensa kuohahteluja. Kun ihminen näin 

vapaaehtoisesti alistuu tahtonsa asettamalle laille, hän pitää samalla moraalista 

järjestystä yllä. Sivistyksen voi siten määritellä “toiseksi luonnoksi” tai 

kantilaisittain moraaliseksi kulttuuriksi, joka ihmisen on moraalisen 

arvokkuutensa nimissä sivilisaation tai “eläinekonomian” tuottamien uhkien 

edessä otettava.  

Inhimillinen elämä ei suinkaan ole vapaa egosentrismin uhasta. Pikemminkin 

se on alituista taistelua subjektiivisten intressien ja moraalisuuden vaatimusten 

jännitteessä. Moraalisen teon luonteenomaisen piirteen onkin egosentrismin 

haasteen voittaminen; vasta tässä mielessä voidaan puhua moraalisista teoista. 

Tässäkin kohden Rousseau ja Kant lyövät kättä. Hyvettä ei ole, kuten Rousseau 

kirjoittaa, ilman taistelua eikä todellista vapautta ilman lakia. Koska tämä on 

vastaamista, jumalalliseen ääneen, on hyve myös, jos halutaan, ainoa tarpeellinen 

jumalanpalvelus. Tämän kummempaa jumalanpalvelusta ei apulaispapin 

luonnollisen uskonnon puolustuksen mukaan välttämättä tarvita: ”Did He not give 

me conscience for loving the good, reason for knowing it, and liberty for 

choosing it?" (E, IV, 294).  

Mitä apulaispapin uskontunnustus siis lopulta kertoo? Omatunto motivoi 

ihmisen toimimaan niin, että hän huomioi myös muiden ihmisten intressit. Vasta 

tämä tekee ihmisestä aidosti sosiaalisen olennon ja erottaa ihmisen essentiaalisesti 

eläimestä. Ongelma on, ettei omantunnon vaatimuksille voi saada rationaalisia 

todisteita tai episteemistä varmuutta. Niiden todistus on sydämen antama, mikä ei 

tietenkään tee kokemuksesta yhtään vähemmän todellista. Kalkyloiva järki voi 

pikemminkin turvata subjektiivisten intressien rationaalisuuden. Juuri tämä 

tuottaa kahden maailmankuvan, tai moraalijärjestyksen, konfliktin. Omatuntoni 

sitoo minut uskomaan sellaisen järjestyksen olemassaoloon, jonka keskus en voi 
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olla minä, mutta rationaliteettini implikoi aivan vastakkaisen järjestyksen – 

järjestyksen jossa on niin monta keskusta kuin on egosentristä rationaalista 

toimijaa. (ks. Henrich 1992, 12.) 

Meillä ei ole siis mitään rationaalisia todisteita sopusoinnun olemassaolosta, 

mutta toisaalta olemme täysin tietoisia siitä, että mikäli usko rationaalisen 

kalkyloinnin voimaan olisi lopullinen asenteemme elämään, osoittautuisi 

inhimillinen elämä kestämättömäksi. Tämä synnyttää niin sanotun 

moraaliparadoksin: ”If the divinity does not exist, it is only the wicked man who 

reasons, and the good man is nothing but a fool” (E, IV, 292).140 Tätä kautta 

syntyvä usko toiseen elämään perustuu silmiemme edessä avautuvassa 

maailmassa vallitsevan moraalisen eriarvoisuuden todellisuuteen. Hendelin (1934, 

II, 133) sanoin: ”The presence of God is directly known with the consciousness of 

human imperfection”. Jos emme siis edes pysty ajattelemaan muuta kuin 

rationaaliseen kalkylointiin palautuvaa järjestystä, meidän täytyy todeta, että 

moraalinen perspektiivi elämään on puhtaasti illusorinen (ks. Henrich 1934, 12–

13).  

Uskontunnustuksen ytimessä on siis modernin materialismin kritiikki ja 

käsitys siitä, ettei tästä lähtökohdasta ole mahdollista selittää ihmisen toiminnan 

moraalista vastuuta tai sivistysprosessia ylipäänsä. Tätä Rousseau ei tietenkään 

voi missään nimessä hyväksyä. Hänen koko systeeminsä ytimessä on huoli 

ihmisen moraalisen arvokkuuden peräänkuuluttamisesta. Rousseau ei hyväksy 

mitään ajattelutapoja, jotka uhkaavat vesittää idean autonomisesta 

moraalisubjektista. 

Vaikka Uskontunnustus onnistuukin pelastamaan inhimillisen vapauden idean 

materialismin uhalta, synnyttää se kuitenkin kuitenkin toisen potentiaalisen uhan: 

uhrataanko moraalin autonomia uskonnolle moraali- ja uskontofilosofian toisiinsa 

liittämisen hintana?  

Moraalin autonomian kysymys, jonka Uskontunnustus väistämättä herättää, 

koskettaa moraalisen järjestyksen ja ”toisen maailmankaikkeuden” tai ”toisen 

elämän” samastamista. Epäilemättä tämä ajatus toi Rousseaulle henkilökohtaista 

lohtua, mutta uhaksi tulee uskonnon nouseminen vapautta perustavampaan 

asemaan  (ks. Hendel 1934, II, 157). Jos seuraava tekee jo tyhjäksi näitä 

epäilyksiä: 

                                                        
140Moraaliparadoksi on Kantin termi. Hän määrittelee moraaliparadoksin useissa yhteyksissä näillä 
sanoin, mainitsematta tiettävästi koskaan Rousseaun nimeä (ks. Henrich 1992, 12) 
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that in every country and in every sect the sum of the law is to love God 

above everything and one’s neighbor as oneself; that no religion is exempt 

from the duties of morality; that nothing is truly essential other than these 

duties; the inner worship is the first of these duties; and that without faith no 

true virtue exists (E, IV, 311–312). 

...ei Yhteiskuntasopimuksesta jätä sijaa epäilyksille. Tämä käy selväksi, kun 

suhteutetaan moraalisen järjestyksen idea Yhteiskuntasopimuksen päättävään 

"Kansalaisuskonnosta"-kappaleeseen. Vaikka Uskontunnustuksen autenttisuudesta 

ei olisikaan täyttä varmuutta,141 ei sama tietenkään koske Yhteiskuntasopimusta; 

seuraavat sanat ovat kiistatta Rousseaun kynästä: 

It was in these circumstances that Jesus came to establish a Spiritual 

Kingdom on earth; which by separating the theological from the political 

system, led to the State's ceasing to be one, and caused the intestine divisions 

which have never ceased to convulse Christian peoples. Now since this new 

idea of a Kingdom of the other world could never enter the pagan's head, they 

always looked upon Christians as true rebels who, under [cover of] a 

hypocritical submission, were only looking for the opportunity to become 

independent and the masters, and craftily to usurp the authority which they 

pretended to respect as long as they were weak. This was the cause of the 

persecutions. What the pagans had feared came to pass; everything then 

changed in appearance, the humble Christians changed their language, and 

before long this supposedly other-wordly kingdom was seen to become under 

a vicible chief of the most violent despotism in this world. (SC, IV, 8, 145.) 

Ongelma on siis se, että ”toisen maailman idea” on taipunut ”kristinuskon 

vallanhimoisessa hengessä” (SC, IV, 8, 146), välineeksi väistää moraalisuuden 

vaatimukset ”tässä maailmassa”. Kristinusko ei näin ollen kiinnitä kansalaisten 

sydämiä valtioon vaan pikemminkin irrottaa ne siitä, kuten kaikesta muustakin 

                                                        
141  Olen toistaiseksi sivuuttanut kysymyksen Uskontunnustuksen autenttisuudesta useimpien, 
varteenotettavimpienkin (kuten Cassirer 1989, Hendel 1934 ja Henrich 1992), tulkitsijoiden tavoin. 
Rousseaun tuotannosta löytyy kuitenkin lukuisia viitteitä, jotka antavat aihetta epäilyyn. Esimerkiksi 
Kirjeessään Beaumontille ja eräissä muissakin yhteyksissä Rousseau antaa ymmärtää, että 
Uskontunnustuksessa on ongelmia, joista hänen omat uskontofilosofiset kirjoituksensa ovat vapaita. 
Epäilemättä tämä olisi tutkimisen arvoinen ongelma, joka haasteena rajautuu tämän tutkielmani 
ulkopuolelle. Niiltä osin kuin olen Uskontunnustusta tässä siteerannut, en usko vakavia autenttisuuden 
ongelmia olevan. Mahdollista on toki sekin, että Rousseaun tarkoittamat ongelmat liittyvät 
Uskontunnustuksen jälkimmäiseen osaan. 
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maallisesta, eikä voida kuvitella mitään moraalille haitallisempaa (SC, IV, 8, 147). 

Lopulta kristinusko tekee itse tasavallan idean tyhjäksi: 

But I am mistaken in speaking of Christian Republic; each one of these two 

terms excludes each other. Christianity preaches nothing but servitude and 

dependence. Its spirit is too favorable to tyranny for tyranny not always to 

profit from it. True Christians are made to be slaves; they know it and are 

hardly moved by it, this brief life has too little value on their eyes. (SC, IV, 8, 

149.) 

Tätä ei ”republikanisti-Rousseau” voi tietenkään hyväksyä. Jokainen oppi, joka 

opettaa meitä väistämään velvollisuuksiamme tässä maailmassa, sivuuttamaan 

lain asettamat vaatimukset, on kiellettävä. Rousseaun uskontokritiikki niveltyy 

näin ollen luontevasti hänen sivilisaatiokritiikkinsä yhteyteen. (ks. Melzer 2006, 

295–301). Siten Rousseau vaatii Hobbesia seuraten, että uskonnolliset dogmit on 

alistettava suvereenin arvioitaviksi, mutta Hobbesista poiketen on Rousseaulle 

kyse absoluutin suvereenin sijasta tietenkin populaarista suvereenista. Tämän 

tarkoitus on tietenkin estää uskonnosta tulemasta vapauden uhka. Rousseaun 

näkee tämän niin pyhäksi asiaksi, että väläyttää kieltämättä hämmentävää 

sanktiointimahdollisuutta:  

There is therefore a purely civil profession of faith the articles of which it is 

up to the Sovereign to fix, not precisely as dogmas of Religion but as 

sentiments of sociability, without which it is impossible to be either a good 

Citizen or a loyal subject. Without being able to oblige anyone to believe 

them, the Sovereign may banish from the State anyone who does not belive 

them; it may banish him, not as impious but as unsociable, as incapable of 

sincery loving the laws, justice, and, if need be of sacrificing his life to his 

duty. If anyone, after having publicly acknowledged these same dogmas, 

behaves as if he did not believe them, let him be punished with death; he has 

committed the greatest of crimes, he has lied before the laws. (SC, IV, 8, 150.)  

Kansalaisuskonnon positiiviset dogmit ovat yksinkertaiset ja niukat. Rousseau 

rajaa ne seuraaviin: kaikkivaltiaan jumaluuden olemassaolo, tuleva elämä, 

oikeamielisten onni, pahojen rankaisu sekä yhteiskuntasopimuksen ja lakien 

pyhyys. Lisäksi Rousseau mainitsee yhden negatiivisen dogmin, 

suvaitsemattomuuden. Kaikki mikä rikkoo valtiollisen yhteyden, on tuomittavaa: 
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Those who distinguish between civil and theological intolerance are mistaken, 

in my opinion. The two intolerances are inseparable. It is impossible to live in 

peace with people one believes to be damned; to love them would be to hate 

God who punishes them; one must absolutely bring them back [to the fold] or 

torment them. Whenever theological intolerance is allowed, it is impossible 

for it not to have some civil effect, and as soon as it does, the Sovereign is no 

longer Sovereing, even in temporal sphere, from then on Priest are the true 

masters; Kings are but their officers. (SC, IV, 8, 151.) 

Koska ei voi olla olemassa mitään ehdotonta kansalaisuskontoa, on suvaittava 

kaikkia niitä uskontoja, joiden dogmeissa ei esiinny mitään 

kansalaisvelvollisuuksien vastaista, mutta se joka kehtaa sanoa, ettei kirkon 

ulkopuolella ei ole pelastusta (SC, IV, 8, 151), tulee karkottaa valtiosta. Vapauden 

ja uskonnon suhde on siis lopulta, että vapaus oikeuttaa uskonnon eikä 

päinvastoin (ks. Cassirer 1989, 115). Tämä pätee yleisestikin Rousseaun 

poliittiseen filosofiaan, sillä lailla ei ole muuta tarkoitusta kuin turvata persoonan 

koskemattomuus:  

In society, everyone has the right to find out whether another person believes 

himself obligated to be just, and the Sovereign has the right to examine the 

reasons on which each person bases this obligation [– –] But as for opinions 

that are not connected to morality, that do not influence actions in any way, 

and that do not tend to transgress Laws, each person has only his own 

judgment as a master on these, and no one has either right or interest in 

prescribing his way of thinking for others. (LCB, 57.) 

Rousseaun ajattelun vallankumous tiivistyy siis autonomisessa vapauskäsitteessä 

ja siten lain ideassa. Rousseaun normatiiviset pääteokset tutkivat niitä ehtoja, joita 

vapauden pitäminen yllä edellyttää. Kuten on edellä nähty, Rousseau ulottaa 

johdonmukaisuuden nimissä tämän eettisen imperatiivin koskemaan myös 

uskontoa. Kyse on sen yhteiskunnallisen elämän perustan rakentamisesta, joka 

mahdollistaa sivistysprosessien toteutumisen, juuri niiden olojen 

rekonstruoimisesta, jotka loistavat Toisen diskurssin sivilisaatiohistorian 

kuvauksessa poissaolollaan. 

Vapauden sitominen lain käsitteeseen luonnollisesti riisuu vapauden piiristä 

kaiken mielivaltaisuuden ja impulsiivisuuden. Ei ole todellista vapautta ilman 

lakia, ja laki, yleisyytensä perusteella aina ottaa huomioon ja pyrkii turvaamaan 

myös toisten ihmisten vapaudet. Tämä on Rousseaulle vapauden olemus, ja kuten 
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on helppo nähdä, vapaus ei tässä merkityksessä tyhjene liberalistiseen eli 

negatiivisen vapauskäsitykseen, vapauteen esteettömyytenä, tai ole millään 

muotoa radikaalin individualistinen (ks. Wokler 1995c; vrt. Berlin 2001).142 Siten  

savoijilaisen apulaispapin sivistysfilosofinen projekti kulminoituu lopulta 

autonomian ideassa (ks. Sturma 2001, 93). On siis kysymys inhimillisen 

vapauden kultivaatiosta. Lopulta tässä tiivistyy myös se tehtävä, jonka Rousseau 

Émilelle asetti. Osoittamalla lain välttämättömyyden Rousseau osoittaa myös 

ainoan tavan, jolla eläinekonomia voidaan pakottaa palvelemaan moraalista 

järjestystä ja jota ilman se tätä toistuvasti loukkaa. 

3.3 Yhteenveto: sivistyksen ideasta kohti kasvatuksen kysymystä 

Edellä on otettu niitä välttämättömiä askelia, joita Rousseaun pedagogisen 

ajattelun rekonstruktio edellyttää. Ensinnäkin on ollut välttämätöntä esitellä 

Diskursseissa kuvatun vieraantumisen maailman ihmisyydelle tuottama uhka. 

Tämä on tietenkin välttämätöntä yksistään jo sen takia, että Rousseaulle 

sivistysprosessi, siis ihmisen ihmiseksi tuleminen, ei suinkaan tarkoita 

yhteiskunnallisen, ei edes porvarillisen yhteiskunnan, primitiivistä hylkäämistä. 

Rousseaulle ihmiseksi tuleminen, ihmisyys ja sen korkein affirmaatio, kiteytyy 

paheen pakenemisen sijaan sen ylittämisessä ja voittamisessa. Hyve ei ole paheen 

ulkopuolella elämistä (esim. Oelkers 2008) vaan sitä, että ihminen voittaa sisäisen 

paheensa. Hyve on olla jäsentämättä maailmaa minä keskipisteenä, toisin sanoen 

egosentrisen elämänperspektiivin ylittämistä. Koska egosentrismi väistämättä 

tarkoittaa vapauden menetystä (herran ja rengin dilemma) ja siten vieraantumista, 

ilmaistaan tässä modernin subjektin sisäistä konfliktia. Rousseaulaista sivistyksen 

ideaa ei näin ollen voi esitellä ilman kiinnittymistä porvarillisen yhteiskunnan ja 

subjektiuden ongelmaan.  

Kuten on toistuvasti mainittu, Rousseaulle ihmisyyden luovuttamaton ydin on 

vapaus. Tämä todetaan käytännössä kaikissa Rousseaun kirjoituksissa, ja 

Uskontunnustus pyrkii antamaan tälle filosofisen oikeutuksen. Tästä juontuu 

ensimmäinen kiistämätön johtopäätös: Sivistysprosessi on rousseaulaisittain 

                                                        
142 Jos on virheellistä käsittää villin vapaus autonomiseksi, on se mielestäni myös vähintään 
ongelmallista liberalistisen ajattelun yhteydessä. Autonominen vapauskäsite implikoi nimittäin niin 
sanotun kaksitasoisen järjen käsitteen, jossa moraalisen järjen ajatellaan olevan lakeja säätävä ja siten 
subjektiivista järkeä käskevä. Sen sijaan negatiivinen vapauskäsitys perustuu yksitasoiseen 
järkikäsitykseen ja jättää auki mahdollisuuden lakeja asettavasta järjestä. Woklerin sanoin (1995a) 
liberalismi on ”lain hiljaisuutta”. 
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vapauden kultivaatiota. Vapauden todellisuus luo sellaisen inhimillisen toiminnan 

sfäärin jonka perusteella on mahdollista vasta sanan varsinaisessa merkityksessä 

puhua inhimillisestä toiminnasta, erona mekanistiseen ärsyke-vastaus-

käyttäytymismalliin. Siten vastoin naturalistista näkemystä ei suinkaan ole luonto 

toimi vaan ihminen vapautensa varassa. Toisen diskurssin tulkinnan kannalta tämä 

on tietenkin tärkeä päätelmä, sillä muuten paheen geneologia tai historia 

ylipäätään ei olisi inhimillisenä tuotoksena selitettävissä. Vasta vapauden 

tosiasian tunnustaminen luo myös vaihtoehtoisen historian mahdollisuuden, sillä 

se, mikä on inhimillisen toiminnan tulosta, on myös periaatteessa mahdollista 

inhimillisin voimin korjata. Kuten on edellä esitelty, Uskontunnustuksessa 

hahmoteltu vaihtoehtoinen historia ”luonnon kulkuna” on ymmärrettävissä 

täsmälleen Toisen diskurssin sivilisaatiohistorian, ”luonnottomuuden kulun” 

antiteesiksi, jossa kertomus ei suinkaan kulminoidu siihen moraalisen 

kärsimyksen spektaakkeliin, jota Diskurssi todensi, vaan vapauden varassa 

löydettyyn moraalisen järjestyksen (regulatiiviseen) ideaan. 

Rousseaun Toisen diskurssin antropologinen metodi tuotti päätelmän, että 

primitiivistä luonnosta ei ole ihmisyyden mittapuuksi. Määrittelemällä vapauden 

ihmisolemuksen luovuttamattomaksi ytimeksi Rousseau tekeekin jo alustavasti 

Toisessa diskurssissa niin sanotusti toimintateoreettisen käännöksen, sillä vapaus 

ihmisyyden normina tarkoittaa tietenkin sitä, että vapauteen perustuva itse-

toiminta asettuu sivistysprosessin mediumiksi. Seuraava Émilen lause on tässä 

suhteessa valaiseva: ”To live is to act; it is to make use of our organs, our senses, 

our faculties, of all the parts of ourselves which give us the sentiment of our 

existence” (E, I, 42). Tämä on täysin sopusoinnussa Uskontunnustuksen 

asettaman sivistysnormin kanssa: velvollisuutemme on kultivoida kaikkia niitä 

lahjoja, jotka olemme luonnolta saaneet. Ainoastaan arvostellessaan ja 

toimiessaan ihminen toteuttaa vapauttaan; toisin sanoen inhimillinen toiminta on 

niiden sitoumusten tai lakien suunnassa toimimista, jotka ihminen vapaudestaan 

käsin toiminnalleen asettaa, ja ainoastaan näin, siis itselle asetettujen sitoumusten 

(eikä yleisestä mielipiteestä tai ennakkoluuloista saatujen) määrittämässä 

toiminnassa on mahdollista kultivoida sitä alkuperäistä vapauden tunnetta, jonka 

tukahtumisesta kaikki moraalinen kärsimys on johdettavissa. 

Vapauden kultivaation toteuttava ymmärryksen ja järjen kultivaatio, on 

tietysti mahdollinen perfektibiliteetin, toisin sanoen ihmisen sivistyskykyisyyden 

johdosta. Tämä konkretisoi ihmisen mahdollisuuden rationaalisen 

itsemäärittelyyn. Luonnollinen hyvä, viitaten vapaan tahdon perustavaan 

orientaatioon, on tietysti kiistämätöntä, mutta yhtä kiistämätöntä on, että tahto voi 
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useinkin harhautua järjen valaisun puutteessa. Perfektibiliteetti tarkoittaa juuri 

mahdollisuutta oppia näistä erehdyksistä. Näiden antropologisten ehtojen 

oleellisuus on siinä, että mikäli ihminen ei täysin sokaistu turhamaisuutensa 

(inflamed amour-propre) vuoksi ja tule kuuroksi luontonsa äänelle, on 

harhautumisen korjaaminen aina periaatteessa mahdollista. Toisin sanoen barbaria 

ei koskaan ole peruuttamatonta, vapauden mahdollisuus on aina olemassa. Tämä 

tiivistänee sen, mitä Rousseau perimmiltään Savoijilaisen apulaispapin 

vallankumouksellisuudella tarkoitti. 

Oleellinen ja itsestään selvä mutta myös valitettavan harvoin huomattu piirre 

Rousseaun sivistysteoriassa on, että koska vapauskäsitettä ei varsinaisesti voida 

käyttää kuin konkreettisten ihmistenvälisten suhteiden yhteydessä (ks. Mäki 

1992), ei vapauden kultivaatio ole mahdollinen sosiaalisten suhteiden 

ulkopuolella. Tämä implikoi luonnollisesti ajatuksen vapauden 

jakamattomuudesta eli tunnustamisen vastavuoroisuudesta, ja tässäkin yhteydessä 

käy ilmi Rousseaun vapauskäsitteen kiinnittyminen herra-renki-dilemmaan. Juuri 

tämän takia Rousseau kirjoittaa muun muassa Émilessä, että suhteemme asioihin 

ei vaaranna vapautta, vaan sen vaarantaa vain toisten ihmisten tahtojen väkivalta. 
Sivistysprosessi, ihmisen ihmiseksi tuleminen on siis vapauden 

mahdollistama itse-toiminnallinen prosessi, jossa ihminen, ei vain pelkän 
itsesäilytyksen (passiot) motivoimana vaan lisäksi omatunnoksi nimetyn 
moraalisen tai henkisen intressin motivoimana, ylittää puhtaan aistimellis-
instrumentaalisen eksistenssin ja asettaa itselleen lopulta moraalilain. Kuten 
apulaispappi korosti, on inhimillinen elämä väistämättä taistelua tai välittämistä 
näiden intressien välillä. Toisin sanoen, ihmisen on moraalisen arvokkuutensa 
nimissä astuttava itse vapauden tielle ja siten ”toiseen luontoon”. 
Rousseaulaisittain määriteltynä sivistysprosessi on ihmisen tulemista tietoiseksi 
vapaudestaan, jossa siis alkuperäinen vapauden potentiaali, perfektibiliteetti, 
täydellistyy moraaliseksi vapaudeksi, vapaudeksi autonomiana. Kuten Cassirer 
kirjoittaa: 

For freedom is not a gift put into man's cradle by benevolent nature. It exist 

only insofar as he acquires it for himself, and its possession is inseparable 

from this ever-renewed acquisition. (Cassirer 1989, 105.) 

Edellä sanottu herättää kuitenkin erittäin oleellisen sivistysfilosofisen 

kysymyksen, jolla on merkittäviä vaikutuksia niin Rousseaun filosofian kuin 

pedagogisen ajattelunkin ymmärtämisen kannalta: millä tavalla moraalisen 
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perspektiivin rakentumisen ja omantunnon vaatiman moraalisen järjestyksen 

idean ajatellaan liittyvän toisiinsa? 

Tähän on jo osittainen edellä vastattu, mutta vastaus vaatii täsmennystä. 

Omantunnon rooli moraalisen perspektiivin rakentumisessa voidaan ymmärtää, 

Dieter Henrichiä (1992, 13–14) mukaillen, kahdella tavalla, joiden erottaminen 

Rousseaun tapauksessa on haasteellista. Omatunto voidaan ymmärtää ensinnäkin 

omavaraiseksi, jolloin se ei olisi ollenkaan riippuvainen subjektin minä-

maailmasuhteesta ja sen kehittymisestä. Tällöin on kyse siitä, että omatunto avaa 

reflektiolle oman todellisuutensa niissä tilanteissa, joissa se tuntee itsensä 

uhatuksi, ja kutsuu tällöin järjen avukseen palvelemaan intressiään. Moraalinen 

kuva maailmasta, tai moraalisen järjestyksen idea, on näin ymmärrettynä 

strategista moraalin koskemattomuuden ja arvokkuuden puolustamista. Aiemmin 

käsitellyn aikalaiskasvatuksen väkivaltaisia metodeja koskevan kritiikin (ks. luku 

3.1) voinee tulkita esimerkiksi tästä.  

Esimerkki kuvasi sitä, kuinka sydämeen istutettu (so. transsendentaali) 

oikeuden ja vääryyden sentimentti eli omatunto herää puolustamaan moraalisen 

minän koskemattomuutta vääryyttä kokiessaan. Ilman omaatuntoa ei lapsen 

reaktiota voida ymmärtää. Miksi lapsi ei tässä vain tyydy esimerkiksi 

jonkinlaisella stoalaisella tyyneydellä kohtaloonsa, tai miksi vahingossa 

tapahtunut yhteentörmäys toisen ihmisen kanssa tai kompastuminen ja polven 

loukkaaminen ei synnytä vastaavaa vihan tunnetta, vaikka näiden tuloksena 

syntyvä fyysinen kipu saattaa vallan hyvin voittaa hoitajan lyönnin aiheuttaman 

kivun? Vastaus on, että lapsi tunnistaa teon tekijän intention; toisin sanoen hänen 

vapautensa rajoitus on tässä yhteydessä hoitajan tahto. Siten tilanteessa synnytetty 

suuttumuksen tai vihan perusta ei ole suoranaisesti luonnossa, vaan sosiaalisesti 

tai parapedagogisesti tuotettu, ja näin on samalla astuttu ensimmäiset askeleet 

luonnon ulkopuolelle omaksumalla idut sellaisesta relatiivisesta passiosta, jolla ei 

perustaa luonnossa ole.  

Oleellista on kuitenkin, ettei tämä esimerkki edusta luonnollista kasvatusta, 

vaan sille päinvastaista, aikalaiskasvatusta. Se on esimerkki metodista, joka pyrkii 

kasvatettavan tahdon murtamiseen ja joka systemaattisesti käytettynä ei kykene 

kuin tuottamaan paheita, joiden perusta ei ole suinkaan ihmisen luonnossa, vaan 

jotka on luonnon rinnalle pikemminkin istutettu. Tämän tien päässä – Toisen 

diskurssin osoittamassa suunnassa – odottaa orjuus (ks. Dent 2000)143. Esimerkki 

                                                        
143On helppo nähdä, kuinka tämä kaikki sopii luonnollisen hyvän ideaan. Kuten tämäkin esimerkki ja 
jo edellinen luku osoittivat, relatiiviset passiot ovat sosiaalisesti synnytettyjä, ja siksi tahtojen 
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ilmaisee siis parapedagogiaa, jonka tulos on vapauden tukahtuminen, toisin 

sanoen sitä, kuinka ensimmäiset yhteiskunnallisen siteen ketjun renkaat taotaan 

orjuuden varaan.  

Suhde voidaan ymmärtää kuitenkin myös täysin toisella tavalla. Edelleen 

Henrichiä seuraten moraalisen järjestyksen idea voidaan ymmärtää minä-

maailmasuhteen konstitutiivisena komponenttina. Tällöin omatunto ja 

moraalikuva kehittyvät yhdessä, yhtäaikaa ja yhtenä jakamattomana kompleksina. 

Tästä on luonnollisesti kyse edellä kuvatussa ”luonnon kulussa”. Toisin sanoen 

omatunto tarjoaa passioista poiketen perustan, jonka pohjalta ihminen arvioi 

jatkuvasti toimiensa moraalista oikeutusta. Toimijalla on  tällöin itsesäilyksen 

rinnalla välttämättä aina myös moraalinen perspektiivi, eikä vain omasta 

toiminnastaan vaan myös siitä maailmakonstituutiosta, johon hän kuuluu. Tällöin 

on myös tarpeetonta kysyä, miksi rakennamme itsellemme moraalisen kuvan 

maailmasta. Se on koko ajan olemassa ja toiminnassa, vaikkakin yksittäinen 

moraalinen toimija voi olla kyvytön artikuloimaan uskomuksiaan eikä välttämättä 

edes tiedä sitoutuvansa niihin (ks. Henrich 1992, 13–14). Dentin sanoin:  

The 'observation' of one's actions is not that of determining whether they are 

practically successed or failures, efficient or inefficient. It is rather an 

'observation' in which we judge our 'deserts', in which we judge whether we 

have behaved with decency, propriety, acquitted ourselves as good people 

should. It might be proper to say that it is an exercise of our own conscience 

in judging ourselves. That is certainly the direction Rousseau is moving[.] 

(Dent 1998, 98.)  

Luonnollinen kasvatus, joka aikalaiskasvatuksesta poiketen pyrkii legitimoimaan 

itsensä vapauden kautta, pyrkii välttämään tämänkaltaisia tahdon konflikteja 

loppuun asti siksi, että niiden ainoa kestävä ratkaisumahdollisuus perustuu 

järkeen, jonka piirissä kasvatettava ei ole. Siten vaikuttaisi jälkimmäinen 

tulkitatapa olevan enemmän sopusoinnussa Rousseaun ajattelun kanssa: 

                                                                                                                                    
konfliktien konstruktiivinen ratkaiseminen on mitä suurimmassa määrin pedagogisen interaktion 
ongelma. Émilen luonnollisen kasvatuksen ohjelmassa tahdon konflikteja pyritään todellakin 
välttämään loppuun asti. Tahtojen konflikteja ei voida koskaan ratkaista kestävästi kuin järjen avulla, 
ja koska kasvatettava ei järjen piirissä ole, hän tulkitsee mielivallaksi (näin Rousseau tuntuu ainakin 
ajattelevan) kaikki sellaiset toisten ihmisten tahoilta tapahtuvat tahtonsa rajoitukset, joita ei voi 
ymmärtää. Kasvatuksessa on kuitenkin välttämätöntä rajoittaa ja suunnata lapsen tahtoa, ja johtuen 
tästä pedagogisen interaktion asymmetrisestä luonteesta Émilen kasvatus, varsinkin sen kolmen 
ensimmäisen kirjan ajan, on luonteeltaan erittäin manipuloivaa. 
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I have also explained what I meant by that original goodness, which does not 

appear to be deduced from indifference to good and evil, natural to the love 

of self. Man is not a simple being. He is composed of two substances [– –] 

the love of self is no longer a simple passion. But it has two principles, 

namely the intelligent being and the sensitive being, the well-being of which 

is not the same. The appetite of the senses conduces the well-being of the 

body, and the love of order to that of soul. The latter love, developed and 

made active, bears the name of conscience. But conscience develops and acts 

only with man's understanding. It is only through this understanding that he 

attains a knowledge of order, and it is only when he knows order that his 

conscience brings him to love it. Conscience is therefore null in the man who 

has compared nothing and who has not seen his relationships. In that state, 

man knows only himself. He does not see his well-being as opposed to or 

consistent with that of anyone. He neither hates nor loves anything. 

Restricted to physical instinct alone, he is null, he is stupid. That is what I 

have shown in my Discourse on Inequality. (LCB, 28.) 

Sitaatti toteaa ensinnäkin jo aiemmin mainitun: Rakkaudella itseen on kaksi 

objektia. Fyysisen ihmisen hyvinvointi on kytköksissä aistimellisen olennon 

hyvinvointiin (amour de soi ja amour propre) ja riippuvainen passioiden 

vaatimusten tyydyttämisestä. Sen sijaan intelligentin olennon hyvinvointi on 

riippuvaista siitä järjestyksen ideasta, jonka järki on muodostanut. Edellinen 

kytkeytyy ruumiin ja jälkimmäinen sielun hyvinvointiin; mitä passiot ovat 

ruumiille, on omatunto sielulle.  

Omatunto voi kuitenkin kehittyä ja synnynnäisyydestään huolimatta tulla 

aktiiviseksi vain yhteydessä ymmärryksen ja järjen kehittymiseen ja ennen 

kaikkea yhteydessä moraalisten vertailujen tekemiseen. Näin ollen sitä ei voida 

irrottaa sivistysprosessista itsestään, vaan se on sen konstitutiivinen osa, joka 

yhdessä järjen tuottaman moraalisen järjestyksen idean kanssa rakentaa 

moraalista perspektiiviä elämään (ks. Dent 1998, 234–235). Oleellista tässä on 

tietenkin – vastoin "jalon villin" doktriinia – se, että moraalinen perspektiivi 

elämään ei ole luonnolta saatu lahja vaan itse vapauden varaan rakentuvan 

itsetoiminnan sfäärissä rakentuva. Mikäli tämä tulkinta on oikea, on se täysin 

sopusoinnussa edellisessä luvussa esitetyn Toisen diskurssin tulkinnan ja edellisen 

Rousseau-sitaatin päätöksen kanssa (ks. myös E, I, 67):  
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It is conscience that can check us in yielding to the importunate press of 

sensual desire and pleasure, to resist the urges of inflamed passion, and it can 

direct us to choosing to do what is right and just instead (Dent 1998, 236). 

Tästä seuraa luonnollisesti myös se, että omantunnon vaatimusten laiminlyönti 

tuottaa aina moraalista kärsimystä. Tämän tietysti osoitti jo Toisen diskurssin niin 

sanotun toisen luonnontilan jälkeinen sivilisaatiohistoria. Juuri tässä 

laiminlyönnissä ilmenee nimittäin se, mitä Rousseau tarkoittaa luonnottomuudella: 

luonnollista on kaikki se, mikä palvelee ihmisen itsen toteutumista, tai kuten Dent 

(2005, 97) muotoilee: “something is natural to human beings, part of their nature, 

if it relates to the realization of a human being's potential, contributes to its 

conservation and the actualization of its proper character”. Tämä määrittelee 

luonnottomuuden vieraantumiseksi ilmaisten siten täsmällisesti moraalista 

epäjärjestystä. Koska omatunto ei suostu legitimoimaan moraaliselle 

järjestykselle vastakkaista järjestystä, on paha ihminen aina myös välttämättä 

onneton ihminen.144  

Tällä on merkittäviä seurauksia myös Rousseaun filosofian ymmärtämisen 

kannalta. Edelleen Henrichin (1992) tulkintaa seuraten tätä kautta käy 

ymmärrettäväksi, miten filosofia linkittyy tavalliseen elämään ja 

tiedonmuodostukseen, ja tästä seuraa täsmennys Rousseaun aikalaisfilosofian 

kritiikkiin. Jos nimittäin moraalisen järjestyksen idea voidaan ymmärtää minä-

maailmasuhteen konstitutiiviseksi komponentiksi, voidaan todeta, että jokaisella 

ihmisellä on tavallaan oma metafysiikkansa, jota filosofia voi vain ymmärtää ja 

kehittää tai vaihtoehtoisesti tuhota onnistumatta tarjoamaan mitään sijalle. (ks. 

Henrich 1992, 13.) Ei liene kaukaa haettua väittää, että juuri tästä oli Rousseaun 

mielestä kyse materialistisessa aikalaisfilosofiassa, joka ei kyennyt muuhun kuin 

johtamaan ihmisiä harhaan ja tekemään tyhjäksi ihmisen moraalisen arvokkuuden 

kieltämällä muut kuin hyötykalkylointiin perustuvat toiminnan intressit. Tässä saa 

Ensimmäisen diskurssin aikalaisfilosofian kritiikki täsmennyksen. Robert 

Velkleytä (2006) mukaillen on mahdollista tulkita Rousseaun Toisen diskurssin 

motiiveja siten, että hän omaksui aikalaisfilosofian periaatteet ja sovelsi niitä sitä 

itseään vastaan. Kuten on jo edellä sanottu, näin tulkiten Toinen diskurssi pyrkii 

osoittamaan sen, mihin materialistinen ajattelu ihmiskunnan tulee johtamaan. 

                                                        
144Kun kasvatettavalle avataan moraalisen järjestyksen todellisuus Émilen neljännen kirjan alussa, on 
hänen ensimmäinen tunteensa sääli (pitié). Toisin sanoen hän arvioi porvarillista todellisuutta sen 
järjestyksen idean näkökulmasta, joka hänelle on pedagogisesti kultivoitu ja ymmärtää, että 
yhteiskunnallinen raivokkaiden passioiden riivaama ihminen on väistämättä onnettomin ihminen maan 
päällä. Tässä avautuu moraalikasvatuksen mahdollisuus ja välttämättömyys. 
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Samoin luonnollisesti sen aikalaiskasvatuksen kritiikin, jota periaatteessa 

jokainen Émilen sivu ilmentää, voidaan ymmärtää kohdistuvan materialistisesti 

orientoituneeseen kasvatukseen, jossa ihmisen henkisyys niin sanotusti 

redusoidaan materiaan. Jos siis Rousseaulle filosofian perustehtävä oli, vapauden 

puolustaminen keskellä sen kieltävää materialismia, tuottaa tämä myös 

väistämättä aikalaiskasvatuksesta poikkeavan pedagogisen toiminnan 

orientaatioperustan. 

Edellä on määritelty sivistysprosessi itse-toiminnalliseksi prosessiksi, 

ihmisen tulemiseksi tietoiseksi vapaudestaan, jossa alkuperäinen vapauden 

potentiaali (perfektibiliteetti) täydellistyy moraaliseksi vapaudeksi, vapaudeksi 

autonomiana. Tämä on askel, joka ihmisen on itse otettava, kuten Cassirer yllä 

ilmaisi. Cassirerin näkemystä tulee kuitenkin täydentää sillä, että vaikka 

sivistysprosessille ei voida osoittaa muuta mediumia kuin vapauteen ankkuroituva 

itse-toiminta, ei ihminen itse ilman pedagogista tukea ja ohjausta kykene 

vapauden potentiaaliaan aktualisoimaan. Kasvatuksella ei ole tämän lisäksi muita 

motiiveja.  

Mitä tekemistä edellä kuvatulla moraalisen järjestyksen filosofialla on 

kasvatuksen kannalta? Paljonkin. Ensinnäkin näin on ilmaistu ensimmäistä kertaa 

modernin pedagogisen ajattelun historiassa Kantin myöhemmin tunnetuksi 

tekemä pedagogisen paradoksin idea, että kasvatuksen kysymystä, tai ongelmaa, 

ei voi käsitellä kytkemättä sitä vapauden periaatteeseen. Epäilemättä 

kasvatettavan on itse vapauden tielle astuttava, mutta hän ei siihen suinkaan omin 

voimin kykene vaan tarvitsee pedagogista tukea. Luonto jopa itse, luonnollisen 

laiskuuden muodossa, vastustaa tämän askeleen ottamista, ja juuri siksi on 

pedagoginen vaatimus välttämätön. Siten kasvatuksen oikeutus kytkeytyy 

luonnollisesti vapauden periaatteeseen; kasvatuksen tehtävä on avata vapauden tie 

kasvatettavalle.  

Kun pedagogisen toiminnan perusongelma muotoillaan näin, ollaan 

väistämättä kytköksissä edellä mainittuun kysymykseen moraalisen perspektiivin 

rakentumisesta ja siten myös Rousseaun ajattelun metafyysisiin sitoumuksiin. 

Vapauteen perustuva sivistysprosessi tarkoittaa luonnollisesti sitä, ettei prosessia 

voida tuottaa kausaalisesti kasvatuksen avulla. Kasvatus joutuu luopumaan siitä 

kaikkivoipaisuuden ajatuksesta, että luonnon tuottaminen olisi sen 

mahdollisuuksien piirissä. Sen sijaan – ja tästä oli nimenomaisesti Rousseaun 

mukaan kysymys aikalaiskasvatuksessa – se voidaan kausaalisesti, jos ei kenties 

lopullisesti niin ainakin miltei, tuhota. Émile on täynnä esimerkkejä tästä, ja myös 

apulaispapin sivistysfilosofisen projektin käynnistävä kokemus ilmaisee juuri 
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tämän parapedagogisesti tuotetun ongelman, jossa kasvatus ei suinkaan ole 

onnistunut avaaamaan vapauden tietä vaan pikemminkin on sulkenut siltä oven. 

Pedagogisen paradoksin idea ei siis ilmaise vain metodista ongelmaa vaan liittyy 

Rousseaun filosofian perusteisiin.145 

Tämä avaa toisen merkittävän johtopäätöksen. Nimittäin, samalla hetkellä, 

kun naturalistisen ajattelun rajoitukset tunnistetaan, avautuu pedagogisen 

toiminnan orientaatioperustan ongelma aivan uudella tavalla. Kuten jo edellisen 

luvun yhteydessä mainittiin, Rousseaun fundamentaaliantropologian tuottama 

modernin pedagogisen ajattelun kannalta jopa vallankumouksellinen johtopäätös 

on tietenkin se, ettei luonnosta ole kasvattajaksi. Luonnosta ei ole noudettavissa 

minkäänlaista pedagogisen toiminnan ideaalia, josta käsin pedagogisen toiminnan 

orientaatioperustaa voitaisiin hakea. Kysymys kuuluukin: toiminta kohti mitä? 

Moraalisen järjestyksen idea ratkaisee tämän ongelman. Nimittäin, kuten on 

nähty, kyseessä on idea, jonka avulla on mahdollista luoda pedagogiselle 

toiminnalle sen edellyttämä teleologinen struktuuri. Tämä täytyy edellyttää 

esimerkiksi jokaisen kasvatusteknologisen ratkaisun perustaksi, mikäli ei haluta 

vaipua kritiikittömyyteen ja ideologioiden tuottamiseen. Vaikka kyse on 

Rousseaun termein luonnollisesta ideasta, ei tätä ideaa meille luonto suoranaisesti 

anna. Tämän jälkeen käy ymmärrettäväksi, miksi voidaan Zirfasin (1996) tavoin 

sanoa, että täydellisen keinotekoinen kasvatus täydellisen keinotekoisessa 

ympäristössä on täydellisen luonnollista. Siitä, mihin päättyy pedagogisen 

naturalismin selitysvoima, alkaa pedagoginen reflektio. Schleiermacherin 

tunnettuja sanoja siteeraten modernin pedagogisen ajattelun ja toiminnan 

perustavaa ongelmaa – mitä aikuinen sukupolvi tahtoo nuoremmalta – ei olisi 

mahdollista asettaa, jos tahtomisen mahdollistava vapauden tosiasia kielletään. 

Vasta tältä perustalta voidaan avata kasvatuksen mahdollisuus ihmiskunnan 

tulevaisuuden määrittäjänä. 

                                                        
145Tämä pätee mitä suurimmassa määrin myös Kantiin, mutta siinä missä Rousseaulle sivistysprosessi 
on ymmärrettävissä prosessina, jossa itse-toiminnan mediumissa omatunto yhdessä järjen kultivaation 
kanssa rakentaa moraalista perspektiiviä elämään, on Kantille kyse järjen kultivaatiosta. 
Johdonmukaisuuden nimissä voidaan tietenkin kysyä, tehdäänkö epäsensitiivinen hermeneuttinen 
siirto, jos pedagogisen paradoksin ilmaisemaa ongelmaa – kuten on nykyisessä kasvatusfilosofisessa 
keskustelussa varsin tyypillisesti tapana tehdä – sovelletaan kritiikittömästi huomioimatta tätä 
yleisempää filosofista viitekehystä. Miksi puhua pedagogisesta paradoksista esimerkiksi pedagogisen 
naturalismin yhteydessä, jos tämä ajattelu tunnusta sellaista vapauskäsitettä, jolle koko ajatus perustuu? 
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4 Kasvatuksesta 

The wise man knows how to stay in his place; but the child, who does not 

know his place, would not be able to keep it. Among us he is given thousands 

exits by which to leave it. It is for those who govern him to keep him in his 

place, and this is not an easy task. (E, II, 84–45.) 

Kahdessa edellisessä luvussa on otettu ne välttämättömät askeleet, joita tässä 

luvussa tehtävä kasvatuksen tarkastelu edellyttää. Kuten on nähty, Toinen 

diskurssi kuvaa sen käsittämättömän historiallisen kehityskulun, jossa 

luonnollisen hyvän lähtökohdasta ei seuraa juuri muuta kuin moraalista 

kärsimystä ja kaikki, minkä tulisi palvella inhimillistä vapautta ja sen 

kultivaatiota kääntyy lopulta sitä vastaan. Lopulta yhteiskunnallisen ihmisen 

persoonan absoluuttisena valtiaana on yleinen mielipide. Tässä merkityksessä 

Toinen diskurssi täydentää sen, minkä Ensimmäinen alusti, esittelemällä 

ensimmäisen vaikutusvaltaisen modernin vieraantumisteorian.  

Kysymys, jonka Toisen diskurssin antropologinen metodi herättää pystymättä 

tai edes pyrkimättä siihen vastaamaan, koskee tietenkin elämän 

orientaatioperustan ongelmaa. Rousseaun fundamentaaliantropologian tuottaman 

johtopäätöksen mukaisesti luonto ei tarjoa enempää kuin ihmisyyden 

mahdollisuuden. Kun antropologia ei siis kykene elämän orientaatioperustan 

ongelmaa ratkaisemaan, pyrkii siihen Savoijilaisen apulaispapin 

uskontunnustuksen filosofinen metodi. Jos Diskurssien historiankuvaus ei ole 

juuri muuta kuin vieraantumisen traagista täydellistymistä, antaa Savoijilaisen 

apulaispapin uskontunnustus historian prosessille tästä poikkeavan kiintopisteen, 

joka on nimetty regulatiiviseksi moraalisen järjestyksen ideaksi. 

Moraalisen järjestyksen ideaali on ymmärretty täsmällisesti vallitsevan 

porvarillisen järjestyksen vastakohdaksi, moraaliseksi kuvaksi sellaisesta 

maailmasta, jonka asenteelliseksi ytimeksi ei määrity porvarillinen egosentrismi. 

Lisäksi on osoitettu, että moraalinen järjestys on jotakin, joka vastaa omatunnon 

ja järjen vaatimuksia. Sivistysprosessi – tai Rousseaun termein luonnollinen 

kehitys – on juuri kaikkien luonnolta saatujen lahjojen täydellistämistä, ja tämä on 

ainoa tapa olla uskolliselle luonnolle ja samalla ainoa tapa ylläpitää järjestystä. 

Kaikki moraalinen kärsimys on seurausta tämän vaatimuksen laiminlyömisestä, ja 

juuri tätä laiminlyöntiä ei luonto eikä järki hyväksy. Näin ollen luonnollisen 

kasvatuksen idea – materialistisesti orientoituneen aikalaiskasvatuksen kritiikkinä 

– hakee orientaationsa moraalisen järjestyksen ideasta.  
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Voinee siis sanoa, että Rousseaun normatiiviset pääteokset etsivät Diskurssien 

kuvaamalle historialle vaihtoehtoisen historian mahdollisuutta rekonstruoimalla 

ne välttämättömät poliittiset ja pedagogiset ehdot, jotka mahdollistavat ihmisen 

potentiaalisen vapauden kultivoitumisen autonomiaksi, tehdä mahdolliseksi se, 

minkä vieraantuminen kieltää, mahdollistaa ihmisen tuleminen lopulta todella 

persoonansa valtiaaksi. Tätä vaihtoehtoista historiaa on kuvattu 

sivistysfilosofisella metaforalla ”luonnon kulku”. Normatiiviset pääteokset 

pyrkivät näin ollen täyttämään sen tehtävän, jolle Rousseau Montmorencyn 

vuosina omistautui: osoittaa, kuinka eläinekonomia voidaan pakottaa palvelemaan 

moraalista järjestystä.  

Modernin kriisistä seuraa väistämättä myös kasvatuksen kriisi. Rousseaun 

fundamenaaliantropologian tuottama luonteva pedagoginen johtopäätös on 

nimittäin, että koska järki ei kuulu siihen varustukseen, jonka ihminen luonnolta 

saa, tulee sen kultivaatiosta väistämättä pedagoginen tehtävä. Johtopäätös on 

myös luontevasti liitettävissä perinteiseen republikanistiseen ajatukseen, että 

legitiimin yhteiskunnan perusta on kasvatus. Juuri kasvatuksen tehtävä on tuottaa 

kansalainen, toisin sanoen sellainen yhteiskunnallinen subjekti, jonka 

elämänperspektiivi ei rajaudu vain yksityisten intressien tai subjektiivisen hyvän 

maksimoimiseen (yksityistahto) vaan lisäksi yhteisen tai objektiivisen hyvän 

vaatimusten (yleistahto) tunnustamiseen. Jos siis moderni porvarillinen 

yhteiskunta ei ilmennä kuin egosentrismiä, joka tekee niin kansalaisen kuin 

isänmaankin ideat tyhjiksi, ilmentää tämä samalla kasvatuksen epäonnistumista. 

Ensimmäinen diskurssi osoittaa, kuinka kasvatus ei onnistu muuta olemaan kuin 

turmeluksen marionetti: 

From our very first years a senseless education adorns our minds and corrupts 

our judgment. Everywhere I see huge establishments in which young people 

are brought up at great expense to learn everything but their duties. Your 

children will not know their own language, but they will speak others which 

are nowhere in use; they will be able to compose Verses which they will 

hardly be able to understand; without being able to disentangle error from 

truth, they will possess the art of making them unrecognizable to others by 

specious arguments; but they will not know the meaning of the words 

magnanimity, equity, temperance, humanity, courage, the sweet name 

Fatherland will never strike their ear; and if they hear God spoken of at all, it 

will be less to be in awe than in fear of him. I would as soon, said a Wise man, 

that my pupil had spent his time on the Tennis Court, at least his body would 



 179

have been fitter for it. I know that children have to be kept busy, and the 

idleness is the danger most to be feared for them. What then should they learn? 

This is certainly a fine question! Let them learn what they ought to do when 

they are men, and not what they ought to forget. (DSA, 20–21; ks. myös LB, 

53.)  

Kirjoitukselle tyypillisellä lennokkuudella ja provokatiivisuudella kasvatus 

kiinnitetään osaksi republikanistisen hyveiden rapautumishistoriaa. Kasvatus ei 

kykene muuhun kuin täydellistämään vallitsevaa järjetöntä yhteiskunnallista 

järjestystä kultivoimalla kaikkea muuta paitsi hyvettä. Järjetön kasvatus turmelee 

lasten arvostelukyvyn, ja isänmaa ja siten edelleen myös kansalainen ovat tyhjiä 

sanoja (ks. E, I, 40). Omanatuntona ilmenevä Jumalan ääni, sikäli kuin tulee 

kuulluksi lainkaan, ei suinkaan johda hillittömyyteen äityneiden passioiden 

vaatimusten edessä kieltäymykseen. Lopulta näin määritellyn kasvatuksen tulos 

kiteytyy siihen, että kaikki sen aikaansannokset on ihmisyyden velvollisuuksien 

täyttämisen kannalta välttämätöntä unohtaa. Toinen diskurssi ilmaisee puolestaan 

kasvatuksen epäonnistumisen kytkien sen eksplisiittisesti vieraantumisen teemaan:  

But are there not a thousand even more frequent and more dangerous cases, 

when paternal rights openly offend humanity? How many talents are buried 

and inclinations forced by the unwise constraint of Fathers! How many who 

would have distinguished themselves if they had occupied a suitable position, 

die miserable and dishonored in some other position for which they had no 

taste! (DI, 210.) 

Lainaus on Voltairelle osoitetusta Toisen diskurssin yhdeksännestä nootista. 

Rousseau kuvaa, kuinka kasvatus on perversoitunut vastakohdakseen, joka sen 

sijaan, että tunnustaisi kasvatettavan oikeuden ja velvollisuuden vapautensa 

kultivointiin ja rationaaliseen itsemäärittelyyn sekä legitimoisi roolinsa suhteessa 

tähän, asettuu itse vapauden tielle sen kultivoitumisen esteeksi. Tulokset ovat 

luonnollisesti traagiset. 

Tämä on täysin luonteva lisäys vieraantumishistorian kuvaukseen. Kuten on 

nimittäin nähty, on ihmisyyden perusta aina vapaudessa, ja mikäli 

sivilisaatiohistoria ei muuta tuota kuin tämän mahdollisuuden väärinkäyttämistä, 

on kasvatuksella jopa erittäin keskeinen osa turmeluksen täydellistymisessä; 

kasvatus ei suinkaan avaa vapauden tietä146 vaan pikemminkin sulkee sen ja on 

                                                        
146  Diskurssien kuvaama historia on tiivistetty pääteosten kuuluisiin ensimmäisiin lauseisiin. 
Yhteiskuntasopimuksen ensimmäisen luvun ensimmäinen lause kuuluu:”Man is born free, and 
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siten vain vieraantumisen väline. Tässä tarinassa kasvatus ei onnistu tarjoamaan 

lääkettä modernin sairaudelle vaan sen sijaan vain kiihdyttää sitä. Selvästi lainaus 

tuo mieleen myös sen sivistysajattelua motivoivan kipeän 

vieraantumiskokemuksen, jonka apulaispappi Uskontunnustuksen alussa 

tunnustaa.  

Näin Émilen pedagoginen reformi linkittyy luontevasti diskurssien jatkoksi. 

Edelliset sitaatit tiivistävät periaatteessa myös sen Émilessä kuvatun 

aikalaiskasvatuksen hengen, joka ei kykene muuhun kuin paheiden tuottamiseen 

(ks. LCB, 33)147, jota vastaan Émile taistelee: ”No one, not even the father, has a 

right to command the child what is not for his good” (E, II, 84–85). Émilessä 

aikalaiskasvatus nimetään Toisessa diskurssissa kuvatun historian prosessin 

täydellistäjäksi, jonka päätepisteessä nostaa despootti päätänsä. Émilen 

pedagoginen ohjelma rakentuu tämän lähes täydelliseksi antiteesiksi. Toisin 

sanoen sitä järkeä, jolle kasvatuksen periaatteet Émilessä pyritään valamaan, ei 

edes yritetä etsiä vallitsevasta aikalaiskasvatuksen praksiksesta (ks. E, 34): ”Take 

the opposite of the practiced path, and you will almost always do well” (E, II, 94). 

Uskontunnustuksen opetukseen palaten Émilen pedagogiset ideat kiinnittyvät 

täten moraalisen järjestyksen ideaan, josta käsin lopulta modernin kritiikki 

yleisesti ottaen legitimoituu. Jos siis Toinen diskurssi esittää modernin 

yhteiskunnan diagnoosin lisäksi prognoosin historian kulusta, asettuu tämän 

suunnan muuttaminen Émilessä pedagogiseksi tehtäväksi. Ennen kuin siirrytään 

tarkastelemaan Émileä, on kuitenkin käsiteltävä joitakin verrattain syvään 

                                                                                                                                    
everywhere he is in chains” (SC, I, I, 41), ja Émilen ensimmäisen kirjan ensimmäinen 
lause:”Everything is good as it leaves the hands of the Author of things; everything degenerates in the 
hands of man” (E, I, 37). Émilestä löytyy myös vastine Yhteiskuntasopimuksen avaavalle 
lauseelle: ”Civil man is born, lives and dies in slavery. At his birth he is sewed in swaddling clothes; 
at his dead he is nailed in a coffin. So long as he keeps his human shape, he is enchained by our 
institutions.” (E, I 42–43.) Lausetta seuraa voimakas aikalaiskasvatuksen kritiikki, joka kohdistuu 
tässä yhteydessä niin sanottuun ensimmäiseen kasvatukseen, joka tukahduttaa ensimmäisen vapauden 
sentimentin pitämällä lapset pakollisuuden ja toimettomuuden tilassa; vapauden tunteen sijasta lapsen 
ensimmäiset tunteet ovat tuska ja kipu. Tämä on ensimmäinen Émilessä annettu esimerkki 
luonnottomasta kasvatuksesta ja on yhteydessä perheinstituution hajoamiseen (ks. E, I 43–46; vrt. E, I 
60-61.)  
147 Kirjeesssään Beaumontille Rousseau kirjoittaa:”I proved that this education, which you call the 
helthiest, was the most senseless; that this education, which you call the most virtuous, was giving 
children all their vices [– –]Youth never goes astray on its own. All its errors come from being badly 
guided. Comrades and mistresses complete what has been started by Priest and Preceptors. I proved 
that.” (LB, 33) Hieman myöhemmin Rousseau kytkee aikalaiskasvatuksen metodin positiiviseen 
kasvatukseen:”What I call positive education tends to form the mind before maturity, and to give the 
child knowledge of the duties of man” (LCB, 35). 
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juurtuneita tulkintoja, joihin Rousseaun ajattelu ei nähdäkseni todellisuudessa 

tarjoa perusteita. 

4.1 Rousseaun pedagogisesta tulkintahistoriasta 

Vaikuttaisi siltä, että Rousseaun pedagoginen reseptiohistoria heijastelee jossain 

määrin Rousseaun yleisempää filosofista reseptiohistoriaa. Verrattain 

vakiintuneesti tunnutaan ajattelevan, että Rousseaun modernin diagnoosi 

perustelee myös modernin kasvatuksen käsitteen. Tämä on tietenkin Rousseaun 

sivilisaatiokritiikin johdonmukainen pedagoginen seuraus. Kuten on edellä jo 

nähty, Rousseaun yhteiskuntakritiikki tarkoittaa väistämättä myös – 

aikalaiskasvatuksen kritiikin merkityksessä – pedagogisten instituutioiden ja 

porvarillisen kasvatuksen kritiikkiä. Epäilemättä Rousseaun pedagoginen ajattelu 

kytkeytyy täten osaksi modernin porvarillisen yhteiskunnan kritiikkiä ja 

peräänkuuluttaa pedagogista reformia.  

Vaikka Rousseaun pedagoginen reseptiohistoria, ja Rousseaun 

reseptiohistoria yleisestikin, verrattain yksimielisesti jakaakin tämän lähtökohdan, 

vaikuttaisi primitivismin painolasti rasittavan myös Rousseaun hahmotteleman 

pedagogisen reformin pedagogista reseptiohistoriaa. Kuitenkaan Rousseaun 

ajattelu ei yleisestikään ammenna motivaatiotansa primitivismistä, ja sama pätee 

luonnollisesti myös hänen pedagogiseen ajatteluunsa. Rousseaun esittelemä 

pedagoginen reformi ei esitä vaatimusta modernin porvarillisen yhteiskunnan 

hylkäämisestä. Oletus pedagogisesta primitivismistä kyseenalaistuu heti kun 

todetaan, että Rousseaun pedagoginen ajattelu kytkeytyy, aivan kuten hänen 

ajattelunsa yleensäkin, autonomiseen vapauskäsitteeseen. Tästä nimittäin seuraa, 

ettei vapauden kultivaatio autonomiaksi voi tapahtua muualla kuin yhteiskunnassa. 

Kuten on edellä nähty, mikään luonnontilakonsepti ei tarjoa yhteiskunnallista 

normia. On tietenkin huomattava myös, ettei Rousseau ulota vapauskäsitettä 

koskemaan täydellisesti yhteiskunnallisia instituutioita. Ne olot (choses), jotka 

Émilen kolmen ensimmäisen kirjan ajan määrittävät kasvatettavan 

yhteiskunnallista sidettä, eivät ole vapauden piirissä vaan määrittyvät itse 

vapauden ylläpitämisen kannalta välttämättömiksi. Niitä ovat keskeisesti 

esimerkiksi yksityisomistus ja työ. Ilman niitä ei vapautta voida ylläpitää, koska 

ilman niitä ei yhteiskunta eikä täten vapauden edellytykset voi säilyä. Legitiimi 

yhteiskunta turvatessaan vapauden edellytykset ei ole suinkaan hobbesilaisittain 

vapauden loppu, vaan inhimillisen vapauden täydellistymä (ks. Henrich 2003).  
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Vapaus ei sen perustavimmassa merkityksessä paikannu sivistysprosessin 

alkuun (eli kuulu luontoon), vaan sen loppuun (ks. Mäki 1992, 36) ja tämä on se 

etu, joka ihmiselle yhteiskunnallisesta siteestä voi koitua. Jos kohta tämä 

tarkoittaakin yhteiskunnallisen siteen perustan välttämättömyyden hyväksymistä, 

seuraa tästä rasitteesta ihmiselle sen hylkäämisestä seuraavaa eläimellisyyttä 

suurempi lahja. Välttämättömyyden laille alistumisen tekee ihmiselle 

hyväksyttäväksi se, että sen aikaansaama hyvä ylittää alistumisesta koituvat haitat 

(vrt. DSA, 4).148 Rousseau muotoilee ajatuksen seuraavasti: 

To the preceding one might add to the credit of the civil state moral freedom 

[eli autonomia, KK], which alone makes man truly the master of himself; for 

the impulsion of mere appetite is slavery, and obedience to the law one has 

prescribed to oneself is freedom (SC I, 8, 54). 

Sitaatti on Yhteiskuntasopimuksesta, mutta ei tietenkään ole mitään syytä olettaa 

Rousseaun muuttaneen tässä suhteessa mieltänsä Émilen tai minkään muunkaan 

teoksensa kohdalla. On mahdotonta kuvitella yhteiskunnallisen siteen pyhyyden 

nimeen vannovan Rousseaun koskaan tällaista tarkoittaneen. Eihän esimerkiksi se, 

että Émilen fyysinen kasvatus tapahtuu maaseudulla, tarkoita yhteiskunnan 

ulkopuolella kasvattamista. Ei liene niin, että ranskalaisen yhteiskunnan rajat 

olivat yhtä kuin Pariisin rajat? Jos luonnollinen kasvatus olisi valinta yhteiskuntaa 

vastaan, miksi kasvatettavan vaaditaan oppivan yksityisomistuksen pyhyyden 

periaate tai hankkivan itselleen ammatin? Näillä ei ole mitään merkitystä – kuten 

on edellä myös osoitettu – luonnontilassa. Osuvampaa olisi sanoa luonnottoman 

kasvatuksen olevan valinta yhteiskuntaa vastaan. Tämän takia seuraavaa 

näkemystä voi tuskin sovittaa Rousseaun pedagogiseen ajatteluun, jos edes 

ymmärtääkään: 

Many educationalists followed Jean-Jacques Rousseau's insight that 

adaptation to the external societal order would corrupt the child. This led to 

the idea, however, that a choise for the child could only mean a choise against 

society (Biesta 2010, 43.)149 

                                                        
148 Yhteiskuntasopimuksen maininta vapauteen pakottamisesta tulee tietenkin suhteuttaa tähän. Tämä 
kaikki osoittaa autonomiseen vapauskäsitteeseen sisältyvän moraalisen velvoitteen turvata paitsi oma, 
myös muiden vapaus. Tämän turvaaminen on tietenkin lain tehtävä, jonka välttämättömyyden jo 
Toinen diskurssi osoitti. Olemme siis ikään kuin enemmän ihmisiä silloin, kun ylitämme puhtaan 
oman edun tavoittelun perspektiivin. Tämä ajatus on tietenkin yhtenevä Émilen kasvatukselle. 
149 Niille, jotka tuntevat houkutusta ajatella näin, voi suositella esimerkiksi Yhteiskuntasopimuksen 
ensimmäisen kirjan kahdeksatta lukua, jossa Rousseau vertailee luonnontilan ja yhteiskuntatilan etuja 
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Paitsi että on virheellistä katsoa Rousseaun pedagoginen ajattelu valinnaksi 

yhteiskuntaa vastaan, on myös yhtä lailla virheellistä sanoa, että 

rousseaulainen ”kehityskonseptio” ei huomioisi minän ja maailman välistä 

vuorovaikutusta. Tällöin Rousseausta ei voisi ylipäätään puhua 

sivistysteoreetikkona. Tämän kiteyttää Nordenbo seuraavasti: 

The so-called progressive answer to this educational programme traces its 

roots back to Rousseau but does not come to maturity until the emergence of 

modern educational theory of progressivism. The basic educational principle 

here is the free devolopment of the individual person with his natural 

capacities. According to Rousseauism, education has to led along the child's 

own path. The basic principle is, therefore, creativity in the name of self-

fulfilment. For that reason, educational environments are developed in earlier 

times designated 'pedagogic provinces' where the child is free to unfold, 

unimpended by the world [– –] A person who develops without the contact 

with the world has no relation to objectivity. (Nordenbo 2002, 351.) 

Tässä tehdään hyvin epäsensitiivinen hermeneuttinen siirto nimeämällä Rousseau 

sellaisen pedagogisen ajattelun isäksi, jota hän ei edusta. Jos kaikuja 

progressiivisesta pedagogiikasta löytyisikin, niitä ei ole löydettävissa Rousseaulta. 

Mistä muusta sivilisaatiohistoriassa oli kysymys kuin ihmisen ja maailman 

välisestä vastavuoroisesta määrittelysuhteesta? Tämän perusta on tietenkin 

vapaudessa, mutta minkäänlaista vapauden kultivaatiota ei voi tapahtua ilman 

maailman asettamia esteitä. Minkä takia ihminen vaivautuisi puolustamaan 

vapauttaan, ellei se ole uhattuna? Rousseaulla ei ole sellaista kehityskonseptiota, 

joka ei ottaisi tätä vastavuoroisuutta huomioon (vrt. Oelkers 1994; 2002; 2008). 

Kasvatus, sivistysprosessin stimulointina, voidaan varsin tyydyttävästi määritellä 

jopa näiden esteiden tuottamiseksi, joita ilman ei ole muuta vaihtoehtoa kuin 

eläimellisyys. Toiseksi, jos pedagogisen provinssin metafora ei olekaan enää 

metafora, puhutaan käsittämättömyyksiä. Ehkä voidaan todellakin – jos halutaan 

– todeta, että jos henkilö kehittyy ilman kontaktia maailmaan, ei hänelle synny 

                                                                                                                                    
ja haittoja. On totta, että yhteiskunnassa ihminen menettää luonnollisen vapautensa, jonka oppaaksi 
vaistot riittivät, ja rajoittamattoman oikeuden kaikkeen, mikä häntä milloinkin houkuttelee ja minkä 
anastamiseen hänen voimansa sattuvat riittämään. Yhteiskuntatilassa menetystä kompensoi 
kansalaisvapaus, lailla turvattu omistusoikeus, joka turvaa omaisuuden voimaan perustuvalta 
anastamiselta, ja lopulta yhteiskuntatilassa ihmisen saa kansalaisvapauttakin ”enemmän vapautta”, 
sillä yhteiskunnassa on myös moraalinen autonomia mahdollista. (ks. SC I, 8, 53–54). Nyt voi kysyä, 
puoltavatko luonnontilan edut valintaa yhteiskuntaa vastaan. On totta, että moni kasvatustieteilijä on 
näitä johtopäätöksiä tehdessään olettanut Biestan tavoin seuraavansa Rousseaun näkemyksiä. 
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myöskään suhdetta objektiiviseen, mutta tuskin hänelle tällöin syntyy suhdetta 

liioin itseensä? En tiedä, mistä tällainen henkilö on löydettävissä, mutta 

Rousseaulta ei – kuten Savoijilaisen apulaispapin uskontunnustuksen ensi 

askeleet osoittavat – tämän kuvausta varmuudella löydy. Näin kuvattua 

progressivistista kehityskonseptiota ei siis löydy Rousseaulta. Tähän voinee lisätä 

– huomioiden Rousseaun sivilisaatiokritiikin motiivit – että ylipäätään 

progressivismin idean ulottaminen koskemaan Rousseaun ajattelua ei ole 

perusteltua ilman perusteellisia lisäkvalifikaatioita. Tiivistäen: Rousseaun 

pedagoginen ajattelu perustuu – kuten on Rousseaun sivistysfilosofian esittelyn 

yhteydessä jo todettu – minän ja maailman väliselle vuorovaikutteisuudelle, 

minkä Nordenbo nimenomaisesti siltä kieltää.150 

Lisäksi pitää tietenkin huomata, ettei absolutisoivalla asenteella pääse 

tässäkään kohdin pitkälle. Kun Rousseau koko tuotantonsa läpi pyrki itse tätä 

asennetta karttamaan, 151  lienee vain kohtuullista toivoa, että hänen lukijansa 

pyrkisivät samaan. Pedagogisena naturalismina näyttäytyvä Rousseau-reseptio 

vaikuttaisi perustuvankin sellaiseen, mahdollisesti Deweyn Rousseau-luentaan 

palautuvaan (ks. Dewey 1916, 119–121; ks. myös Entwistle 1970, 11) harhaan, 

että kasvatuksen ongelma olisi määriteltävissä ikään kuin valintakysymyksenä 

aikuisen ja yhteiskunnan tai lapsen ja luonnon välillä. Tämän kaltainen 

monistinen lähtökohta ei – kuten on myös edellä nähty – määritä ollenkaan 

Rousseaun ajattelua eikä liene yleisestikään hedelmällinen tapa lähestyä 

kasvatuksen ongelmaa. Rousseau ei itse tällaista valintaa koskaan tehnyt. Sen 

sijaan hän sanoi, että kasvatuksen tehtävä on kasvattaa ihminen sekä itselleen 

(fyysinen ihminen) että muille (moraalinen ihminen), ja tämä tarkoittaa juuri 

edellä kuvatun monistisen lähtökohdan hylkäämistä. Klafkia (2000) mukaillen 

tulisi kysyä, kuinka voimme ymmärtää itsemme yhtä aikaa sekä itseämme 

määrittävinä subjekteina että yhteiskunnallisesti määrittyvinä persoonina. 

                                                        
150 Nordenbo puhuu rousseaulaisuudesta. Sille voidaan esittää toinenkin määritelmä: ”In one respect, 
his [Kant, KK] Critique of Pure Reason is the most significant result of Rousseauianism in history” 
(Henrich 2003, 56). Jos Rousseaun ja Kantin suhde on näin läheinen, miksei kenenkään mieleen ole 
juolahtanut – ainakaan tietääkseni – tulkita Kantin pedagogisia kirjoituksia lapsikeskeisen tai 
progressiivisen pedagogiikan profetioina? 
151 Jos sivistys ymmärretään prosessiksi, jossa subjekti itsenäisen toiminnan mediumissa muokkaa niin 
itseään kuin maailmaansa, on tietenkin jo irtauduttu absolutisoivista lähtökohdista. Määritelmän 
korostamaa minän ja maailman välistä vuorovaikutteista luonnetta ei nimittäin voi ymmärtää muuten 
kuin edellisessä luvussa esitettyjen filosofisten sitoumusten valossa, ennen kaikkea inhimillisen 
tietoisuuden aktiviteetin ja passiviteetin avulla. Tästä johtuen on hankala ymmärtää, kuinka 
sivistyksen käsitettä voi käyttää – ainakaan kovin luontevasti – muuten kuin idealistisen filosofian 
viitekehyksessä.  
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Ei voida siis sanoa Rousseaulta löytyvän kasvatuksen käsitettä, puhutaan 

sitten julkisesta, koti-, tai luonnollisesta kasvatuksesta, joka suuntautuisi 

yhteiskuntaa vastaan. Sen sijaan voidaan ja tulee todeta, että Rousseaulta löytyy 

yhteiskuntakriittisiä kasvatuksen käsitteitä – niin julkisen, koti-, kuin luonnollisen 

kasvatuksen – jotka kaikki motivoituvat yleisen moraalisen järjestyksen idean 

kautta. Siksi on täysin luontevaa sanoa, että yhteiskunnallisessa totaliteetissa on 

aina joitain sellaisia kulttuurisia sisältöjä, joita kasvatuksessa kartetaan ja 

vastaavasti joitain, joita ei edes yritetä karttaa. Tätä voitaneen pitää aina 

kasvatusta motivoivana peruskokemuksena, jossa juuri myönnetään, ettei 

yhteiskunta kokonaisuudessaan ole hyväksyttävissä.152 

Miten muuten ymmärtää esimerkiksi modernin kasvatuksen lupaus 

sivistyneemmästä elämänmuodosta? Lupaus ei voi motivoitua mitenkään muuten 

kuin turmeluksen tosiasian tunnustamisesta. Juuri siksi voidaan sanoa, että 

moderni kasvatuksen käsite on aina kriittinen käsite, jolle reformipedagogiat eivät 

tuota periaatteellista lisäarvoa. Ne eivät tee muuta kuin kiinnittävät tämän 

modernin kasvatuksen määritelmään itsestään selvästi sisältyvän kriittisen 

momentin konkreetteihin historiallis-pedagogisiin ongelmiin kulloinkin 

vallitsevien pedagogisten käytänteiden kritiikin kautta. Jotakuinkin näin tulee 

ymmärtää Rousseaun useaan otteeseen Émilessä korostama ero periaatteiden ja 

esimerkkien välillä sekä se, miksi edelliset ovat jälkimmäisistä riippumattomia.  

Rousseaun leimaaminen modernin pedagogisen naturalismin – sen missään 

muodossa – keksijäksi (esim. Fuchs 2004, 155) on ongelmallista, mikä on 

osoitettavissa helposti. Tämä lukutapa ei sovi yhteen Rousseaun väsymättä 

korostaman ajatuksen kanssa, että vapaus on ihmisen olemuksen luovuttamaton 

ydin. Tämä irrottaa Rousseaun pedagogisesta naturalismista, muotoiltiinpa se 

sitten lapsikeskeiseksi tai progressiiviseksi pedagogiikaksi (esim. Darling 1994; 

Entwistle 1970; Hytönen 1997; 2007; Nordenbo 2002), rationalistiseksi tai 

romanttiseksi pedagogiseksi naturalismiksi (Oelkers 2008; ks. myös Fuchs 2004). 

                                                        
152 Kasvatuksen suuntautuminen kohti hyvää on tietenkin itsestään selvää. Mitä olisi kasvatus, joka 
suuntautuu kohti pahaa? Tässä suhteessa eivät moderni ja esimoderni kasvatuskonsepti eroa toisistaan, 
vaan ero koskee sitä, voidaanko tämä hyvä tietää? Antiikin ajattelussa tämä hyvä oli yhteydessä 
Poliksen ideaan, kun taas moderni pedagoginen ajattelu on – Rousseausta lähtien – rakentunut 
tietoisuudelle siitä, ettei tätä hyvää ole mahdollista affirmatiivisesti määritellä. Siksi on täsmällistä 
sanoa, että moderni kasvatuksen käsite kytkeytyy ajatukseen sivistystyneemmän elämänmuodon 
tuottamisesta. Modernissa sivistyksen käsitteessä on siten ehkä traaginenkin pohjavire. Siihen 
sisältyvä kriittinen momentti tarkoittaa nimittäin sitä, että se harmonia jonka antiikin ajattelu yksilön 
ja yhteiskunnan välille rakensi, ei kuvaa modernia todellisuutta eikä sen subjektia. Traagisuudestaan 
huolimatta tämä on ehkä myös sivistävä johtopäätös. 
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Myös tätä, varsinkin angloamerikkalaisessa kasvatustieteellisessä keskustelussa 

lähes paradigmaattiseksi yleistynyttä lukutapaa voinee Lovejoyta mukaillen 

kutsua lähes itsepintaiseksi historialliseksi erehdykseksi. 

Ensimmäinen lapsikeskeisen kasvatuskäsityksen kohtaama ongelma on, 

kuinka erottaa se traditionaalisesta kasvatuskäsityksestä. Darlingin (1994, 3) 

vastaus on, että lapsikeskeisessä kasvatuksessa korostetaan lapsen luonnon 

reflektion tärkeyttä, ja tämän sensitiivisyysperiaatteen perusteella lapsikeskeinen 

tai progressiivisen ja aikuiskeskeinen tai traditionalistinen käsitys on erotettavissa. 

Tässä mielessä Rousseaun pedagoginen ajattelu, kuten on luonnollista 

vieraantumisen ongelman osoittamisen jälkeen odottaa, on lapsikeskeistä. Tämä 

on kuitenkin trivialiteetti; voidaan nimittäin hyvin kysyä, onko olemassa yhtään 

kasvatuksen määritelmää, joka tämän kieltäisi. 153  Voidaankin sanoa, että tällä 

perusteella lapsikeskeisen kasvatuksen edustajaksi tulisi Rousseaun lisäksi nimetä 

lähes jokainen kasvatusta edes jollakin vakavuudella pohtinut henkilö, eikä 

määritelmä rajaa ulkopuolelle edes vaikkapa suomalaisen kasvatustieteen 

klassikoista jyrkintä behavioristista psykologiaa soveltanutta Erkki Viljasta. 

Viljasen (1977) kasvatustapahtuman määritelmä on nimittäin syklimäinen, ja 

syklimäisyys perustuu nimenomaan siihen, että pedagogisten aktien seurauksia on 

reflektoitava, eikä tämä voi tietenkään tarkoittaa mitään muuta kuin kasvatettavan 

luonnon reflektiota.  

Täytyy lisäksi huomata, että pedagogiselle reflektiolle kasvatettavan luontona 

ilmenevät taipumukset ilmenevät aina suhteessa siihen ympäristöön tai 

objekteihin, jotka on jo tietoisesti tai tiedostamatta valittu (ks. E, I, 39). Tässä 

merkityksessä luonnollinen kasvatus on täysin keinotekoista, ja siten 

tosiasiallisesti "aikuiskeskeistä". Jos tätä ei tiedosteta, tehdään sama virhe, josta 

Rousseau aikaisempaa luonnonlain perinnettä kritisoi, eli sijoitetaan lapsen 

luontoon sellaisia attribuutteja, joita siinä ei ole. Ilman tämän tiedostamista on 

lapsikeskeinen paradigma altis ideologiselle sokeudelle.  

Toisen lapsikeskeisen kasvatuksen klassikon, Entwistlen (1970), reflektiotaso 

ylittää Darlingin vastaavan. Entwistlelle tuottaa suuria vaikeuksia rajata erilleen 

lapsikeskeistä ja traditionaalista kasvatuskäsitystä, ja lopulta hän joutuukin 

myöntämään, että mainittu sensitiivisyysperiaate – sekä lapsikeskeisen 

kasvatuksen iskulauseet, kuten ”oppimisen tulee olla lapsen kannalta 

                                                        
153  Siten Darlingille ei tuota ongelmia hakea lapsikeskeisen kasvatuksen filosofisia perusteita 
Rousseaun lisäksi muun muassa Lockelta ja Deweyltä. Tämä on tietenkin filosofisesti täysin 
kestämätöntä. Émile on nimittäin voimakas Locke-kritiikki, samoin Rousseaun ajattelun yhdistäminen 
deweyläiseen instrumentaaliseen pragmatismiin on ongelmallista.  
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mielekästä”, ”koulun tulee pyrkiä kytkemään opetusta lapsen kokemuksiin” 

ja ”ihmisoikeudet tulee ulottaa koskemaan myös lapsia” – voidaan nähdä myös 

lapsikeskeisen paradigman edustajien paljon parjaaman Herbartin pedagogisessa 

ajattelussa. Lopulta Entwistle (1970, 206) erottaa lapsikeskeisen kasvatuksen 

traditionalistisesta siten, että edellisessä autonomiaperiaate ulotetaan koskemaan 

myös kasvatettavaa. Tämä on kuitenkin se piste, josta periaatteessa kaikki 

lapsikeskeisen pedagogiikan kritiikki lähtee; voidaan nimittäin hyvin perustein 

kysyä, miten kasvatuksen kysymys on tämän jälkeen enää mielekkäästi 

asetettavissa.154 Tässä mielessä lapsikeskeinen kasvatus lähestyy antipedagogiaa:  

No doubt some more formal educators were neglectful and ignorant about the 

facts of development and motivation; no doubt they sometimes treated 

children with the lack of respect and with little regard for the principle of 

liberty. But they did at least have a clear idea that their function as educators 

was to hand on what is worthwhile in the way of content. (Peters 1966, 35.) 

Peters puhuu (vrt. myös Peters 1981, 15–31) tässä hyvinkin Rousseaun hengessä. 

Epäilemättä vapaus autonomiana oli Rousseaulle ihmisolemuksen korkein 

toteutuma, mutta tämä vapaus ei Rousseaulle realisoi sivistysprosessia (vrt. oikein 

järjestetyn vapauden idea)155 vaan on sen päätepiste eikä lisäksi ole mahdollinen 

ilman pedagogista ohjausta ja stimulointia eikä siten ilman ”aikuiskeskeistä 

kasvatusta”.156 Ensimmäisenä välijohtopäätöksenä voineekin todeta, että riippuen 

siitä, sitoudutaanko Darlingin vai Entwistlen esittämään erotteluperiaatteeseen, on 

lapsikeskeinen Rousseau-tulkinta joko trivialiteetti tai virhe.  

                                                        
154 Yksi vastaus tähän saadaan Émilen neljännessä kirjassa – kuten myöhemmin nähdään – mutta 
lapsikeskeinen luenta tyypillisesti sivuuttaa neljännestä kirjasta alkavan moraalikasvatuksen 
kokonaisuuden. Tämä on ymmärrettävää siksi, että tuolloin itunsa ilmaiseva moraalinen järki ei ole 
luonnosta johdettu vaan pikemminkin sen ojennusnuoraksi ilmaantuva kyky. Viimeistään tässä 
kohden kohtaa naturalistinen ajattelu voimattomuutensa. 
155  Oikein järjestetyn vapauden ideaan voidaan sisällyttää sellaisia asioita kuin pedagoginen 
auktoriteetti tai pedagoginen valta, joiden todellisuuden ovat Émilen lukijat useinkin noteeranneet (ks. 
esim. Peters 1981, Rosenow 1980, Michaud 2012). Oikein järjestetty vapaus tarkoittaa lyhyesti sanoen 
vain sitä, että pedagoginen praksis on kasvattajan strukturoima.  
156  Mintzin (2012) mukaan vaikka progressiivinen pedagogiikka on ymmärrettävissä ”Rousseaun 
perintönä”, pitää se sisällään myös piirteitä, joita ei voida ymmärtää Rousseaun perinnöksi. Hänen 
mukaansa ”[t]he idea that learning can and ought to be effortless and painless has had a long history in 
progressive education.” (ibid, 250). Mintzin ajatus on, että progressiivinen pedgogiikka häivyttää 
Rousseaun oppimisprosessiin oleellisesti liittämän negativiteetin aspektin. Rousseaulle oppiminen on 
hyvin usein tai oleellisesti kivualiaskin prosessi, ja tämän kieltäminen kadottaa oppimisprosessista 
jotakin oleellista, ellei oleellisimman. Oppimisprosessi, tai yleisesti sivistysprosessi on – kuten Hegel 
kenties sanoisi – epäilyn ja epätoivon tiellä kulkemista. 
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Lapsikeskeisen kasvatuksen diskurssin heikkoa filosofista reflektiotasoa 

osoittaa myös toinen ongelma. Lapsikeskeinen kasvatusajattelu on nimittäin 

kehittynyt varsinaisesti vasta 1900-luvulla kiinteässä yhteydessä 

psykologiatieteen kehitykseen ja myös modernin lastentarhainstituution 

kehittymiseen. Tässä merkityksessä lapsikeskeisen kasvatuksen "keksijäksi" 

voineekin nimetä ennen kaikkea Jean Piaget'n (ks. Oelkers 2002). Esimerkiksi 

Darling (1994) näkee Piaget'n – ja lapsuuden psykologisen tutkimuksen – 

Rousseaun pedagogisen ajattelun luonnollisena jatkumona tai edelleenkehittelynä. 

Lapsikeskeinen kasvatus lähestyy tällöin rationalistista pedagogista 

naturalismia, jonka peruslogiikka on lyhyesti kuvaten seuraava: Darlingin 

periaatteen mukaisesti lapsikeskeisen kasvatuksen normina on normin lapsen 

luonnon reflektio. Pedagogiset aktit tulee saattaa lapsen kehitystason mukaisiksi. 

Jotta tämä voidaan tehdä, tulee lapsen luonto tuntea. Tässä kohden astuu mukaan 

kuvaan moderni psykologiatiede. Sen tehtävänä on tehdä luonnon kehityslait 

tiedetyiksi, jotta pedagogiset periaatteet voidaan niistä johtaa. Täytyy siis tietää, 

miten ihminen kasvaa, kehittyy ja oppii, ennen kuin voidaan kasvattaa ja opettaa. 

Pedagogiset periaatteet tulee toisin sanoen pystyä johtamaan ”ulkoiseen 

yhteiskuntaan” verrattuna ensisijaisesta ”lapsen sisäisestä” luonnosta. 

Traditionalistinen ”sosialisaatioparadigma” korvataan asettamalla kehityksen 

käsite perustavaksi pedagogiseksi kategoriaksi.  

Tämä lähestymistapa edellyttää lapsen tai luonnon abstrahoimista 

sosiaalisesta ja kulttuurisesta irralliseksi entiteetiksi. Vasta näin voidaan perustella 

pedagogisen toiminnan mukauttaminen johonkin luonnolliseen tai itsestään, siis 

pedagogisesta vaatimuksesta riippumatta, vaikuttaviin kehityslakeihin. Kasvatus 

typistyy pelkäksi teknologiaksi. Tänä päivänä tämä ajattelu on tyypillistä 

esimerkiksi suomalaisessakin kasvatustieteessä verrattain yleiselle psykologisesti 

orientoituneelle kasvatustieteelle. Puuttumatta tämän lähestymistavan kaikkiin 

ongelmiin voidaan kuitenkin kysyä, onko tämä teknologinen malli Rousseaun 

pedagogisen ajattelun luonnollista jatkumoa tai edelleen kehittelyä? 

Ongelma paljastuu, kun palautetaan mieleen edellisessä luvussa sanottua. 

Rousseau eksplisiittisesti kielsi kaikki naturalis-tieteelliset sielun tai tietoisuuden 

selitysmallit. Tietoisuus on Rousseaulle pikemminkin filosofinen periaate. Tämän 

takia rationaalinen psykologia ei liene Rousseaun kohdalla mahdollinen 

lähestymistapa. Tietoisuuden kykyjen kehittyminen on itse-toiminnallinen 

prosessi, mahdollinen vain suhteessa maailmaan. Tästä seuraa itsestään selvästi, 

että Rousseaun pedagogisen ajattelun lähtökohta on toimintateoreettinen, ei 

psykologinen. Tämän takia Rousseau – heti Émilen alussa – määrittelee 
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kasvatuksen taidoksi (art) irtautuen eksplisiittisestikin kasvatuksen teknologisesta 

mallista (ks. E, I, 38).  

Hieman toisenlaisen, mutta primitivismissään systemaattisemman Rousseau-

tulkinnan on esittänyt Jürgen Oelkers (2008; ks. myös 1994; 2002).157 Oelkers 

sanoutuu irti lapsikeskeisestä Rousseau-tulkinnasta juuri edellä esitetystä syystä; 

hän toteaa, ettei Rousseaulla ole psykologisesti määriteltyä lapsen käsitettä 

(Oelkers 2008, 29). Siksi, Oelkersin tulkinta lähestyy psykologisesti motivoidun 

lapsikeskeisyyden sijaan pikemminkin (vaikka hän ei käsitettä itse käytäkään) 

niin sanottua romanttista pedagogista naturalismia, jonka keskeiset periaatteet 

voidaan kiteyttää seuraavasti:  

first was the idea that the child embodies the natural and innocent Edenic 

human who lives in harmony with the divine order. The history of mankind is 

reflected in each child's development. Second, with the birth of the child, the 

divine returns to the world and enables the adult to go back to his origin. The 

child is not only the minor who needs education, but he is at the same time 

the model for the adult. Education of the child means therefore also the re- or 

posteducation of the adult. (Fuchs 2004, 168.) 

Romanttinen pedagoginen naturalismi voidaan siis ymmärtää primitivismin 

suoraksi sovellukseksi. Fuchs käyttää termiä synonyymisesti lapsikeskeisen 

kasvatuksen ja reformipedagogiikan kanssa (ibid). Romanttinen pedagoginen 

naturalismi romantisoi lapsuuden, toisin sanoen ihmisyyden sellaisena kuin se 

luonnon käsistä tulee, luonnon tarkoituksen ja aikuisuuden malliksi, jonka 

mukaisesti lapsi intuitiivisesti tietää kaikki essentiaaliset moraaliset ja 

uskonnolliset totuudet (ks. Lovejoy 1923, 173) ja jonka viattomuuden 

                                                        
157 Tässä yhteydessä ei ole mahdollista puuttua kaikkiin Oelkersin tulkinnan ongelmiin. Oelkers lukee 
tulkintansa oikeuttakseen erittäin valikoivasti ja mielivaltaisesti niin Rousseaun itsensä kirjoituksia 
kuin kommentaarejakin. Esimerkiksi nykyinen vakavasti otettava Rousseau-reseptio tuntuisi 
viimeistään Dentin tutkimusten myötä yleisesti ajattelevan, ettei amour-propre-passiota voi tulkita 
yksioikoisesti paheeksi, mutta Oelkers ei viittaa kertaakaan Dentiin eikä liioin Rousseaun itsensä 
amour-propre-passion myönteisiin luonnehdintoihin. Lovejoyn primitivistisen Rousseau-luennan 
kritiikin huomioimisen sijaan Oelkers uusintaa sitä. Cassirerin (1989) vaikutusvaltaiseen Rousseau-
tulkintaan Oelkers viittaa pinnallisesti kerran (Oelkers 2008, 116) huomioimatta ollenkaan sitä, että 
tuskin mikään hänen esittämästään on sopusoinnussa Cassirerin tulkinnan kanssa. Oelkers esimerkiksi 
väittää Rousseaun sijoittaneen vapauden ihmisen luontoon, ja tätä virhettä Cassirer ei tee. Rousseaun 
vaikutus Kantiin mainitaan ohimennen ilman kvalifikaatioita (ibid, xvi). Ehkä tässäkin kohden olisi 
voinut kysyä, olisiko ”primitivisti-Rousseau” voinut vaikuttaa niin voimakkaasti Kantiin ja saada tätä 
luonnehtimaan Rousseauta jopa "moraalin Newtoniksi".  
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ylläpitäminen asettuu kasvatuksen keskeiseksi tehtäväksi. Näin on jalon villin 

ajatus tuotu pedagogiseksi kategoriaksi.  

Oelkers soveltaa jalon villin ajatusta johdonmukaisesti (ks. Oelkers 2008, 9). 

Oelkersin mukaan luonnollisen kasvatuksen tehtävä on katkaista se synnin ketju, 

jota Toisen diskurssin sivilisaatiohistoria todensi. Rousseaun pedagogisen 

ajattelun keskeinen ongelma onkin: kuinka kasvattaa synnistä vapaa ihminen (ks. 

Oelkers 2008, xv; 23–24, 34, 41), kuinka konstruoida sellainen pedagoginen 

praksis, jossa yhteiskunnan – joka Oelkersin absolutisoivassa luennassa edustaa 

syntiä – turmelevat vaikutukset voidaan eliminoida? Kasvatuksen ideaaliksi 

määrittyy lopulta autarkia, itseriittoisuuteen kasvattaminen niin, että kasvatettava 

lopulta kykenee selviämään ja säilyttämään minuutensa yhteiskunnassa (Oelkers 

2008, 23–24). Rousseaun pedagoginen ajattelu on siten deismin johdonmukaista 

soveltamista158:  

Rousseau does not have a concept of child in mind to be defined 

psychologically. Rather he discusses a theological problem, that is under 

which conditions the child could be thought to be free from original sin and 

what would be the consequences of this step for education. (Oelkers 2008, 

29.) 

Mikä sitten olisi tästä seuraava askel kasvatukselle? Oelkersin mukaan koska 

luonto on hyvä ja yhteiskunta paha, on kasvatettavaa varjeltava yhteiskunnan 

vaikutuksilta, ennen kaikkea yhteiskunnalliselta vertailulta (ibid, 23–24; 115–116). 

Itsen vertaaminen muihin asettaa ihmisen riippuvuuteen toisten ihmisten kanssa ja 

rikkoo siten absoluuttisen olennon autarkian ja edelleen myös luonnollisen 

vahvuuden. Tämä on luonnollisesti kaiken pahuuden lähde (ks. ibid, 41–42). 

Oelkersin Rousseau-luenta ilmentää siten Honnethin termiä käyttäen 

intersubjektivistista negativismia. Oelkersin johtopäätös karttaa kaikenlaista 

suhteellisuutta: 

Many authors referred to ”nature” as the basis of education but no one said 

that nature is the only locus where education should take place without any 

connections to society. Rousseau used the cultural metaphor of a “hermit” to 

                                                        
158 Rousseaun uskontofilosofian tulkinnan deismiksi ovat kiistäneet esimerkiksi Lovejoy (1923) ja 
Melzer (2006). Kuten on edellisessä luvussa esitetty, ei omantunnon ääni merkitse villille mitään. 
Omatunto voi aktivoitua vain suhteessa moraalisiin vertailuihin, eikä siksi kuulu luontoon. Juuri tästä 
syystä jalon villin ajatusta ei voi soveltaa Rousseaun ajatteluun.  
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construct the basic scene of his version of natural education, which is more 

than just stoic; it implies a retreat from society. (Oelkers 2008, 78.) 

Jotta yhteiskunnan vaikutusten eliminoiminen kasvatuksesta olisi mahdollista, 

niin ettei niillä olisi mitään merkitystä kasvatettavan kasvulle ja kehitykselle, on 

luonto väistämättä määriteltävä itsetoiminnalliseksi entiteetiksi (ibid, 88), jonka 

seuraaminen määrittyy kasvatuksen fundamentaaliksi maksiimiksi (ks. myös 

Oelkers 1994, 98): 

Whoever observes nature is able to follow its path. He does not need any 

artificial ways of teaching which are neither adjusted to the world of the child 

nor able to pay attention to it. And nature does not only passively show the 

way of education; much more, it is itself educating, by the experience of 

illnesses, surviving dangers, the experience of growth, or increasing powers. 

(Oelkers 2008, 89.)  

Luonnon itsekehityksen avulla Oelkers onnistuu selittämään negatiivisen 

kasvatuksen kaiken yhteiskunnallis-sosiaalisen eliminointina. Lapsi tulee 

absoluuttisesti eristetyksi yhteiskunnasta (ibid, 89). Oletettavasti tämä ajatus 

häilyy myös jo aimmin siteerattujen Nordenbon ja Biestan näkemysten taustalla. 

Kasvatukseen ei saa sisältyä mitään yhteiskunnallisia vaatimuksia, koska ne 

rikkovat lapsen luonnollisen itseriittoisuuden ja tekevät tästä heikon (ibid 92–93; 

101). Ajatus kytkeytyy peruspassioihin luonnollisesti siten, että koska amour-

propre asettaa ihmisen riippuvaiseksi toisten ihmisten mielipiteistä, on 

pidättäydyttävä amour de soin tarjoamiin mahdollisuuksiin (ks. ibid 113–114). 

Tämän takia ainoa luonteva johtopäätös, jonka ”synnistä vapaa elämä”, elämä 

ilman vertailuja mahdollistaa, on yksinäisyys (solitude)159: 

                                                        
159  Yksinäisyyden (solitude) teemalla on tietty sijansa Rousseaun ajattelussa mutta ei näin 
radikalisoidussa merkityksessä. Vaikuttaa siltä, että teeman radikalisointi on yhteydessä Oelkersin 
psykologisoivaan luentaan: ”This question can be explained by Rousseau’s marginal position in 
society and his fragile self. His theory of man comes from the outsider’s sharpened awareness.” 
(Oelkers 2008, 24.) Tässä suhteessa Oelkers seuraa Starobinskiä (1988). Yksinäisyyden teema pitäisi 
ymmärtää tietenkin suhteessa sosiaalisten suhteiden antagonistiseen luonteeseen. Oelkers vaikuttaisi 
myös ajattelevan Rousseaun ajatelleen luonnollisen kasvatuksen ikään kuin oman elämänsä 
negaatioksi: ”Rousseau’s Confessions also demonstrate that life and the theory of education are two 
different entities. It is definitely not ”la route de la nature” which controls experience, there is no 
amour de soi to calm down the passions of comparison, control of society and sex by fixed ways of 
internationalization is not possible, as truth requires error, virtue require vice, and no intention is free 
of the change to fail. One will always be the victim of other people’s judgments and thus will never be 
really independent. All power will be possible only gradually. In this sense, through his Confessions 
Rousseau also contests his own theories, and ultimately this ensures his greatness.” (Oelkers 2008, 71.) 
Tätä on vaikea ymmärtää. Rousseau ei missään yhteydessä väitä, että amour de soi olisi ratkaisu 
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The true form of living is solitude [– –] A key to Rousseau is his concept of 

solitude, that is living by oneself, which, as being without comparison,160 

knows no lack (ibid, 108; ks myös ibid, 13; 113; 211). 

Miten Oelkers tämän jälkeen selittää kasvatettavan kiinnittymisen yhteiskuntaan? 

Oelkers joutuu ensinnäkin – lukutapansa oikeuttaakseen – sivuuttamaan kaiken, 

mitä Rousseau kirjoittaa yhteiskunnallisen siteen välttämättömyydestä ja 

hyödystä Émilen kolmessa ensimmäisessä kirjassa. Oelkers ei viittaa kertaakaan 

siihen, miksi kasvatettavalle opetetaan yksityisomistuksen, työn ja työnajaon 

periaatteet, jotka jo ilmaisevat yhteiskunnallista riippuvuutta ja osoittavat villin 

itseriittoisen elämän (fyysisen) mahdottomuutta. Jos Oelkers tältä pystyy silmänsä 

ummistamaan, miten hän kommentoi Émilen neljännestä kirjasta alkavaa 

moraalikasvatusta? 

Hämmentävää kyllä, Oelkers sivuuttaa Émilen neljännen kirjan ja siirtyy 

suoraan viidenteen kirjaan ja Émilen ja Sophien avioliittoon (Oelkers 2008, 120). 

Näin hän onnistuu sivuuttamaan koko sen vaiheen, jonka aikana kasvatettava 

tutkii moraalisia suhteitaan kanssaihmisiinsä eli ajanjakson, jonka tarkoituksena 

on jo kultivoida kasvatettavan moraalista järkeä.161 Moraalisen järjen kultivointi 

ole myöskään mahdollista ilman moraalisten vertailujen tekemistä. Mainittakoon, 

että tämä kasvatus edellyttää sitä, että kasvatettava oleskelee esimerkiksi 

Pariisissa, joka ei tavoiltaan luonnollisesti edusta viattomuutta. Kuten jatkossa 

käy ilmi, Rousseau jopa ajattelee turmeluksen esittelemisen olevan välttämätöntä 

kasvatettavan moraalisen järjen kultivoimisen kannalta. Siten Oelkers sivuuttaa 

myös sen, että passioiden (amour-propre) kitkeminen on luonnotonta, mikä 

                                                                                                                                    
relatiivisten passioiden kuohunnalle, etteivät totuus ja erehdys edellytä toisiansa, etteivät pahe ja hyve 
edellytä toisiansa ja niin edelleen. Oelkers todellakin vaikuttaisi ajattelevan, ettei Émile-poika saa 
tehdä virheitä:”Emile must not make any mistakes, and he has a ´premier maitre', that is nature as its 
first master who must prevent coincidence. Education is not possible if the educator 'acts random' ― 
He as the master of scene can follow the path of nature ― Errors and vice must be avoided as long as 
the dangerous time of childhood lasts” (ibid, 99-100). Miksi Rousseau sitten mainitsee eksplisiittisesti 
Émilessä, että emme koskaan oppisi niin hyvin, ellemme tekisi virheitä? Mainita voinee senkin, että 
Oelkers mainitsee omantunnon käsitteen kerran antamatta sen merkityksestä mitään selitystä. 
160 Minkälainen olisi olio, joka on olemassa ilman vertailua? Rousseaun vastaus kuuluu: “We are born 
capable of learning but able to do nothing, knowing nothing. The soul, enchained in imperfect and 
half-formed organs, does not even have the sentiment of his own existence. The movements and the 
cries of the child who has just been born are purely mechanical effects, devoid of knowledge and of 
will.” (E, I, 61.) Rousseau ei tietenkään ilmaise tässä sivistysideaalia vaan kuvaa ihmistä sellaisena 
kuin tämä luonnon käsistä tulee.  
161 Tähän voi lisätä sen, että juuri Émilen neljännestä kirjasta löytyy lukuisia Rousseaun myönteisiä 
arvioita amour-propre-passiosta joita Oelkers ei, varmaankin voidakseen perustella positionsa, 
noteeraa. 
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tietenkin tarkoittaa, että sosiaalis-yhteiskunnallisen elämän ulkopuolella eläminen, 

toisten ihmisen mielipiteiden huomiotta jättäminen, itsen vertaaminen muihin ja 

niin edelleen on lopulta luonnotonta elämää. Lyhyesti sanoen Oelkers ei 

luennassaan kritisoi Rousseauta, vaan kritiikin kohde on mielivaltaisesti 

konstruoitu olkinukke. Vain Émilen neljännen kirjan sivuuttamisella Oelkers voi 

legitimoida seuraaavan lauseen: 

Émile is presumed to be ready to live in society according to reason, which is 

possible as he has never lived in society, so could not be corrupted by it 

because of his natural strenght and lack of prejudices; finally he finds his own 

society, of being married to Sophie. (Oelkers 2008, 129).  

Ainoa tapa, jolla sosiaalisista suhteista eristetyn subjektin kehitystä voidaan 

selittää, on – kuten on jo mainittu – nojautuminen erittäin radikaaliin luonnollisen 

kehityksen ideaan. Vain siten on mahdollista selittää, kuinka yhteiskunnallisen 

elämän edellyttämä järki voi ilmaantua mystisesti, ikään kuin taivaan lahjana, 

ilman sen kultivoitumisen edellytyksenä olevia moraalisia vertailuja (jotka 

itsessään perustuvat tietenkin vapauteen eivätkä luontoon). Lopulta Oelkers 

tulkitsee näin radikalisoidun kehitysmetaforan juontuvan Rousseaun 

intohimoiseen botaniikan harrastukseen. Tämä lienee Oelkersin Rousseau-

luennan suhteettomuuden huipentava väite: ei ole olemassa kvalitatiivista eroa 

ihmisten ja kukkien kasvatukselle.  

Education, too, must follow the path of nature and, just with plants, must 

consider the periods of growht which can neither be overlooked nor omitted 

(Oelkers 2008, 92). 162 

Oelkersin tulkinta muistuttaa monin tavoin Honnethin vastaavaa. Kun Honnethin 

mukaan Rousseaun sosiaalifilosofian idea oli diagnosoida niitä yhteiskunnallisia 

ehtoja, jotka tukahduttavat ”eristäytyneen erakon” elämäntavan, on Oelkersin 

mukaan Rousseaun pedagogisen ajattelun idea tutkia, kuinka jalon villin 

autarkiaan kasvattaminen on mahdollista. Molempien Rousseau-tulkinnan 

                                                        
162 Oelkers näyttää lopulta perustelevan kritiikkinsä darwinilais-pragmatistisesti: “In addition, it has 
often been overlooked that what Rousseau understood to be”nature” and what progressive education 
assumed were worlds apart. The reason can be summarized thus: after Darwin's theory of evolution by 
way of selective adaptation, Rousseau's ancient concept of nature, where nothing is repeated and 
everything takes its determined course, is no longer tenable as a biological model of education. Not 
coincidentally, none of the theories referring to Roussseau in the twentieth century goes back to the 
rigid concept of the ages of education.” (Oelkers 2008, 204) Ongelma tässä on siis, että Rousseaun 
kuviteltua naturalistista pedagogista positiota kritisoidaan toisella naturalistisella positiolla.  
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ytimeen asetttuu erittäin radikaali tulkinta amour-propre-passion ihmistä 

korruptoivasta vaikutuksesta. On kuitenkin täysin virheellistä sanoa, että kaikki 

vertailu olisi pahasta (ks. Oelkers 2008, 216). Vertailu on tietoisuuden 

aktiviteettia – mitä Oelkers ei mainitse – jota ilman niin fyysinen kuin moraalinen 

inhimillinen elämä, tai sivistysprosessi, ei olisi mahdollinen.  

Täytyy toki huomata, että autarkia on oleellinen teema Rousseaun 

pedagogisessa ajattelussa. Se viittaa elämänperustan riippumattomuuteen, jota 

varsinkin fyysisen kasvatuksen (Émilen kolme ensimmäistä kirjaa) ajan pyritään 

vaalimaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita yhteiskunnallista tai sosiaalista 

riippumattomuutta, vaan riippumattomuutta toisten ihmisten tahtojen väkivallalta. 

Tässä merkityksessä autarkisen elämän piiriin kuuluvat yhteiskunnallisen siteen 

välttämättömyyden hyväksyminen ja yhteiskunnan itsesäilytyksen turvaaminen, 

ja tämän takia fyysiseen kasvatukseen epäilemättä sisältyy mitä suurimmissa 

määrin yhteiskunnallisia vaatimuksia. Rousseaulta ei löydy sellaista hourekuvaa, 

että yhteiskunnan ja sosiaalisten suhteiden ulkopuolella toteutuva, ainakaan 

missään oleellisessa merkityksessä inhimillinen, elämä olisi mahdollista. 

Sivistysprosessin päämäärä ei ole autarkia, vaan autonomia. Émilen 

neljännessä kirjassa tapahtuva autarkian rikkoutuminen perustaa 

moraalikasvatuksen tarpeen, ja tätä ei Oelkers kommentoi lainkaan. Rousseaun 

ajatus ei ole pidättää kasvatettavaa Oelkersin termein ”stoalaisesti synnistä 

vapaana”, vaan opettaa kasvatettava voittamaan niin sanotusti ”synti tai sen 

potentiaali itsessään”, toisin sanoen amour-propren kitkemisen sijaan saattaa sen 

vaatimukset järjen mukaisiksi. Rousseaun pedagoginen ajattelu tunnustaa toki 

lapsuuden viattomuuden kauneuden, mutta on kohtalokas ja suuri totuus, jonka 

voi vain surullisena todeta, ettei viattomuudesta ole aikuisuuden malliksi (vrt. O, 

50–51). Émilen luonnollisen kasvatuksen hengessä voidaan vallan hyvin todeta, 

että kasvatus, joka ei tätä huomioi, epäilemättä valmistaa lapsen kärsimään paljon. 

Oelkersin tulkinta johtaa siis lopulta kieltämään moraalisen autonomian 

mahdollisuuden, eli juuri sen, mitä Rousseau pitää ihmisolemuksen korkeimpana 

affirmaationa. Oelkers siis kieltää sen ”toisen luonnon” mahdollisuuden, jota 

Rousseau kaikissa kirjoituksissaan pyrki vaalimaan, sulkee sen oven, jonka 

Rousseaun pedagoginen ajattelu pyrki avaamaan. 

Nämä huomiot tekevät jo Oelkersin hämmentävän ajatuksen luonnon 

itsekehityksestä kyseenalaiseksi. Rousseaulta ei ole löydettävissä tämänkaltaista 
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mystisesti latautunutta luonnollisen kehityksen ideaa (ks. Benner 1999, 8).163 Jos 

ei fyysisen minän kehittyminen ole mahdollista ilman fyysistä maailmaan, ei 

vastaavasti ole moraalisen minän kehittyminen mahdollista ilman moraalista 

maailmaa. Lyhyesti sanoen, enemmän kuin kehitysteoreetikko Rousseau on 

sivistysteoreetikko.  

Ongelma käy ilmeisemmäksi, kun ajatusta tulkitaan suhteessa edellisessä 

luvussa esiteltyyn Rousseaun sivistysfilosofiaan. Mitä nimittäin tarkoittaisi 

hämmentävä ajatus ”luonnon seuraamisesta”? Miten seurata jotain, joka on nyt? 

Elmar Tenorthia (2000) mukaillen voi sanoa, että alkaessaan luonnosta on 

kasvatus auttamatta myöhässä. Toiseksi, jos luonnon päämäärät ovat 

tuntemattomat, affirmatiivinen sivistysteoria lienee mahdoton? Dietrich Bennerin 

(1999) Lenzen-kritiikkiin yhtyen voi todeta, että tämä ei tarkoita suinkaan 

kasvatuksen loppua vaan vasta perustaa modernin kasvatuksen käsitteen. Moderni 

pedagoginen ajattelu perustuu johtopäätökselle, ettei naturalistisista lähtökohdista 

voida johtaa pedagogiselle toiminnalle orientaatioperustaa, vaan se välttämätön 

idea, jonka pohjalta pedagogista toimintaa orientoidaan, on aina inhimillisen 

tietoisuuden tuottama idea. Näin on mahdollista antaa pedagogiselle toiminnalle 

teleologinen struktuuri ja ymmärtää kasvatuksen päämääräkysymys kriittisenä 

kysymyksenä. Tämä on tulkintani mukaan Rousseun pedagogisen ajattelun 

ydinmotiivi.  

Edellisen luvun sivistysfilosofisten tarkastelujen valossa tähän voidaan vielä 

lisätä seuraava huomio: Luontoa on laajassa merkityksessä kaikki se, mikä 

ilmenee inhimilliselle tietoisuudelle annettuna, mutta luonnon objektit ilmenevät 

tietoisuudelle erillisinä. Vasta tietoisuuden synteettinen aktiviteetti muodostaa 

niistä vertailevia ideoita, joiden varassa toiminnan suuntaaminen on mahdollista. 

Ideoiden muodostaminen on kuitenkin mahdollista vain vapaalle, 

intellektuaaliselle olennolle. Tätä taustaa vasten ajatus luonnon seuraamisesta 

tarkoittaisi tietoisuuden aktiviteetin ja siten inhimillisen vapauden ja toiminnan 

mahdollisuuden kieltämistä. On jokseenkin mahdotonta edes kuvitella, mitä 

                                                        
163 Toisaalla Oelkers (1994, 101) kirjoittaa: “This extreme stylization has its tacit presuppositions in 
the Christian concepts of the person and the soul. “Person” is conceived as a singular entitity which 
contains or develops an imaginary “inner” space which – as the soul – permits and opening up towards 
the divine ― Nature develops ”itself”; this implies both an agent and a space of development, namely 
the ”soul”s inner world of imagination, which is mysteriously directed to an (or its) objective.” Tätä 
ajatusta ei voi soveltaa Rousseaun ajatteluun, joka ei mahdollista ajatusta persoonallisuuden tai sielun 
eli tietoisuuden kykyjen kehittymisestä muuten kuin suhteessa maailmaan. Rousseaun ajattelusta ei ole 
löydettävissä alkuperämystiikkaa eikä mitään sellaista, mitä Oelkers kutsuu leibnizilaisia kaikuja 
ilmentäväksi monadologiseksi kehityskonseptiksi (monadological concept of development; ibid, 102). 
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siis ”luonnon seuraaminen” tarkkaan ottaen lopulta voisi tarkoittaa? Minkälaista 

olisi toiminta ilman ideoita? Tämänkaltaisen olennon elämä olisi tuskin kovin 

pitkä. 

Mitä sitten tarkoittaisi ajatus, että luonto on itsestään kehittyvä, 

itsetoiminnallinen voima (self-acting force in man; ks. Oelkers 1994, 98)? Jos 

näillä metaforilla voikin jossain määrin selittää ihmisen biologista kehitystä, ei 

niillä voi selittää inhimillisen tietoisuuden kykyjen (muisti, mielikuvitus, järki) 

kehittymistä. Ne voivat, kuten Rousseau Émilessä eksplisiittisesti mainitsee, 

kehittyä vain itsenäisen toiminnan mediumissa, jonka perusta on tietysti 

vapaudessa. Oelkersin tulkinnan kanssa varsin hyvin sopusoinnussa olevan 

radikaalin kehitysteorian (developmentalism) ajatuksen muotoilee Winch (1996, 

427) seuraavasti:  

According to Rousseau, it is part of our natural history, not only that the 

different emotional and intellectual capacities become available to us at 

stages of our life, but that they do so at specifiable times [– –] It is far less 

clear that there are patterns of development that occur in all members of the 

human race which fix in a predetermined and invariant way, what the pattern 

of percepetual, emotional, moral, and cognitive development of an individual 

will be and the ages at which the different aspects of these patterns will occur. 

In this case it is no good appealing, as Rousseau did, to human natural history. 

The first reason is that the occurence and the patterning of learning is very 

often highly spesific to individuals and to the contexts in which they are 

learning. The second is that cultural variation may well play a very important 

role in learning. The third is that Rousseau's developmental account, like 

those which succeed it, depends on a form of intrinsic rather than extrinsic 

motivation in order to account for the fact that individuals develop and learn 

in the way that they do. For Rousseau, the need for a source of intrinsic 

motivation is pressing, since he cannot include in his account any motivation 

that arises from the overt imposition of the wills of other human beings on 

Emile since these are always liable to bring about a harmful development of 

amour propre through the engendering of resentment.  

Tämän käsityksen perustavana virheenä on tietenkin jo vieraantumisen ongelman 

sivuuttaminen. Rousseau ei missään kirjoituksessaan kiellä, ettei yksilöiden 

luonto, niin fyysiset kuin henkiset kyvyt, varioisi ja etteivät yksilöiden 

kehitysprosessit siksi etenisi eri tahtiin. Rousseaun pedagoginen ajattelu 

pikemminkin motivoituu tästä, ja juuri tämän sivuuttamisesta Rousseau itse syytti 
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järjettömäksi katsomaansa aikalaiskasvatusta, joka ei kyennyt kuin 

vieraantumisen tuottamiseen. Winchin ja Oelkersin tulkinnoille käyvät vastineeksi 

esimerkiksi seuraavat Émilen katkelmat: 

The transition from childhood to puberty is not so determined by nature that 

it does not vary in individuals according to their temperaments and in peoples 

according to their climates [– –] But one can be deceived as to the causes and 

can often attribute to physical causes what must be imputed to moral ones. (E, 

IV, 215.) 

If the age at which man acquires knowledge of his sex differs as much due to 

the effect of education as to the act of nature, it follows that this age can be 

accelerated or retarded according to the way in which children are raised [.] 

(E, IV, 216).  

Rousseau korostaa esimerkiksi jo heti Émilen esipuheessa, että sama kasvatus ei 

käy kaikkialla, koska olot (choses) eivät ole samat kaikkialla ja ne kuitenkin 

määrittävät aina myös sekä itse oppimisprosessia että sen mielekkäitä sisältöjä. 

Tämä tarkoittaa juuri sitä, että Rousseaun pedagoginen ajattelu huomioi 

sen ”kulttuurisen varioinnin”, joka Winchin mukaan siltä puuttuu. Tämä vastaa 

myös Rousseaun poliittista ajattelua. Rousseau kieltäytyi määrittelemästä 

yleistahtoa universaaliperiaatteeksi yksinkertaisesti siksi, että ei ole olemassa 

universaaleja poliittisia lakeja (yleistahdon manifestaatioita), eivätkä siksi jonkin 

yhteiskunnan lait käy toisen yhteiskunnan lakien arvioinnin mittapuuksi. Tämä on 

tietenkin oleellista julkisen kasvatuksen yhteydessä, koska jos pedagogisten 

instituutioiden ja lain välille vedetään Rousseaun tavoin voimakas yhteys, 

tarkoittaa se juuri sitä, että julkisen kasvatuksen opetussuunnitelmien välillä voi 

olla eroja tai ”kulttuurista variaatiota”.  

Sisäisen ja ulkoisen motivaation erottelu on puolestaan ehkä hieman 

keinotekoinen ja omiaan johtamaan jälleen kerran yksinkertaistuksiin. 

Rousseaulaisittain motivaatiolla voidaan ilmeisesti tarkoittaa joko passioita tai 

omaatuntoa, jotka pystyvät kuitenkin kehittymään vain yksilön ja maailman 

vuorovaikutusssuhteessa. Rousseau toki määrittelee turmiolliseksi sen, jos ihmistä 

motivoi vain toisten mielipide, koska tämä johtaa luonnollisesti ihmisen elämään 

absoluuttisesti itsensä ulkopuolella, mutta hän ei ajattele, että ihmisen tulisi 

absoluuttisesti jättää toisten mielipiteet huomiotta, ja tässäkin suhteessa 

absolutisoivia ratkaisuja karttaen hän näkee sivistysprosessin dynamiikan 

syntyvän pitkälti juuri tästä ”sisäisen” ja ”ulkoisen” jännitteestä.  
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Sen sijaan, että luetaan Rousseaun pedagogista ajattelua primitivismin 

puolustuspuheena, tulee siis pikemminkin todeta, että Émile on moderni ja 

modernikriittinen kasvatuksen esitys. Se ei missään vaiheessa hylkää modernin 

todellisuutta eikä suuntaudu modernia vastaan, jos suuntautumisella tarkoitetaan 

pakenemista. Modernin turmelus on kertomuksessa koko ajan läsnä, ja lisäksi 

tämä turmeluksen todellisuus paljastetaan asteittain kasvatettavalle. 

Kasvatuksessa ei siis absoluuttisesti karteta turmeluksen todellisuutta vaan 

kasvatettavan sosiaalistumista turmelukseen. Tämä monille tulkitsijoille 

yllättävän hankalaksi osoittautuva ajatus tarkoittaa yksinkertaisesti, että 

kasvatettavalle osoitetaan maailmassa olevan pahaa, mutta siten, ettei tämä 

samainen paha tulisi hänen persoonallisuuttaan määrittäväksi piirteeksi. 

Vielä harvemmin on näissä kommentaareissa huomioitu, että paheen uhka 

syntyy "sisältä päin", huolimatta siitä, että että kasvatuksessa pyritään 

suojelemaan kasvatettavan viattomuutta paheen todellisuudelta niin pitkään kuin 

mahdollista. Lapsuuden viattomuus menetetään joka tapauksessa ja 

peruuttamattomasti puberteetissa, aivan kuten ihmiskunta peruuttamattomasti ajaa 

itsensä pois toisesta luonnontilasta. Tämä on luonnollisesti yhteydessä 

moraalisten vertailujen ja amour-propren heräämiseen ja tapahtuu Émilen 

neljännessä kirjassa.164 Tästä eteenpäin ei kasvatus ole enää negatiivista, vaan 

moraalikasvatusta, jonka pyrkimyksenä on varustaa kasvatettava moraalisella 

järjellä, jotta hän lopulta kykenee kontrolloimaan amour-proprensa 

vaatimuksia.165 

                                                        
164 Tämä ei ole ristiriidassa luonnollisen hyvän idean kanssa. Amour-propre ei, kuten on nähty, ole 
primitiivinen passio. Tavallaan paheen siemen on ihmisen luonnossa, mutta oloista 
(intersubjektiviteetistä) riippuu, minkälaisia modifikaatioita amour-propre saa. Tähän pitäisi tietenkin 
lisätä, että riippumatta siitä, mitä modifikaatioita amour-propre saa, ei siitä seuraa automaattisesti 
subjektin automaattista hyväksyntää sen vaatimuksille. Ihminenhän voi valita myös järjen ja 
omantunnon viitoittaman tien. Tämä hämmensi jo Rousseaun aikalaisia, eivätkä seuraavat 
todennäköisesti tarkoituksellisen provokatiiviset sanat varmaankaan hämmennystä poistaneet: ”All 
power comes from God, I admit it; but so does all illness. Does this mean it is forbidden to call the 
doctor?” (SC I, 3, 44).  
165  Rousseaun tulkitseminen stoalaiseksi ei ole harvinaista. Neuhouseria (2008) mukaillen pitää 
kuitenkin huomata, ettei Rousseau pyri stoalaisesti kitkemään passioita, vaan asettamaan ne järjen 
ohjaukseen. Kun esimerkiksi Roche (1974) otsikoi Rousseau-tutkielmansa Rousseau Stoic and 
Romantic, on epäilyksenalaista, oliko Rousseau lopulta kumpaakaan. Rousseaun suhde romantiikkaan 
on toki kompleksinen (ks. esim. Beiser 2006). Esimerkiksi Julieta on useinkin luonnehdittu 
romantiikan lähtölaukaukseksi (ks. esim. Cranston 1991, 247), mutta yhtälailla, Émilen ja 
Yhteiskuntasopimuksen näkökulmasta on Cassirerin (1989) tavoin kenties perusteltua väittää, etteivät 
Rousseaun perimmäiset motiivit ole romantiikassa. Tämä perustuu tietenkin Rousseaun 
vapauskäsitteelle, josta on riisuttu kaikki impulsiivisuus ja joka vaatii tunteen alistamisen järjen 
ohjaukseen. 
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Edellä esiteltyjen Rousseaun pedagogiikkaan liittyvien harhatulkintojen 

tultua käsitellyiksi voidaan Èmilen tavoite määritellä Dietrich Bennerin sanoin 

seuraavasti: 

Rousseau demonstrates in Emile that he does not have the aim of educating 

his imaginary pupil to become a member of the society of ancient régime or 

to become a citizen of a new state with just laws. On the contrary, he seeks to 

introduce his pupil to the contradictory relation between human and 

bourgeois existence in such a way that this learner learns to find his position 

in society and to choose, for himself, his way of life. (Benner & English 2004, 

415.) 

Émilen perustavoite on näin muotoiltuna täsmällinen. Tulee siis ensinnäkin 

huomata Émilen modernius. Émile ei johdattele lukijaansa Spartan, Ateenan tai 

Rooman porteille (vrt. Riley 2006, 98), eikä kasvatettava astu kirjan lopussa liioin 

Yhteiskuntasopimuksen kuvaamaan legitiimiin yhteiskuntaan. Kasvatettava syntyy, 

kasvaa ja jää asumaan porvarilliseen yhteiskuntaan. Tämä tiivistää myös Émilen 

eräänlaisen traagisuuden. Luonnollinen kasvatus ei edes pyri hakemaan lopullista 

sovitusta Bennerin termein inhimillisen eksistenssin (vrt. yleinen moraalinen 

järjestys) ja porvarillisen eksistenssin (vrt. faktuaalinen porvarillinen järjestys) 

välille. Tämä ei ole edes mahdollista, koska kuten edellä on nähty, itse elämä saa 

merkityksensä tästä konfliktista. Absolutisoivat ratkaisut katoavat näköpiiristä 

samalla hetkellä, kun tämä Rousseaun jo Ensimmäisen diskurssin jälkeen julki 

lausuma ja myöhemmin myös Uskontunnustuksen tunnustama ”surullinen 

tosiasia” myönnetään.166 

Elämä itse, sivistysprosessi, on ”taistelua” inhimillisyyttä tai moraalista 

järjestystä kohti ohjaavan omantunnon ja passioiden vaatimien järjestysten välillä, 

jossa siis monistiset ratkaisut ovat mahdottomia. ”Absoluuttinen itseyden 

kieltämisen projekti”, yleisen mielipiteen määriteltäväksi vaipuminen ei ole 

mikään ratkaisu, mutta ei myöskään ”absoluuttinen toiseuden kieltäminen”. 

                                                        
166 On verrattain yleistä kuuluttaa Émilen kasvatuksen epäonnistumista sillä perusteella, että konflikti 
inhimillisen ja porvarillisen eksistenssin välillä jää vaille lopullista sovitusta (esim. Oelkers 2002; 
2008; Tröhler 2004). Voidaanko tätä pitää kuitenkaan epäonnistumisena, jos Rousseau ei edes väitä 
tätä ristiriitaa ratkaisevansa? Keskustelunalaista on jopa se, onko tämä konflikti ylipäätään ratkeava 
ainakaan ”tässä elämässä”? Kuinka vakavasta epäonnistumisesta on kysymys, jos ei tahdota sitoutua 
mahdottomaan? Émilen keskeneräisen jatko-osan on usein ajateltu todistavan, että Rousseau tunnustaa 
Émilen pedagogisen ohjelman epäonnistumisen. Johtopäätös saattaa olla hätiköity. Jatko-osan 
keskeneräisyydestä johtuen on kuitenkin mahdotonta sanoa, mitä Rousseau sillä halusi kertoa, ja siksi 
vältän tässä tutkielmassa minkäänlaisten johtopäätösten tekemisen sen perusteella.  
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Kasvatus ei voi kenties tätä konfliktia ratkaista vaan ainoastaan osoittaa sen ja 

siten auttaa kasvatettavaa määrittelemään oma paikkansa maailmassa. Voidaan 

siis sanoa, että Émilessä kasvatettavan vapauteen perustuva sivistysprosessi 

tapahtuu oloissa, jotka ovat moraalisen järjestyksen mukaiset ja lisäksi niin, että 

porvarillisen yhteiskunnan vieraantuneisuus muodostaa sille välttämättömän 

toisen. 

Regulatiivisen moraalisen järjestyksen idean välttämättömyyden osoittaa 

Rousseaun filosofinen antropologia ja sen kohtaamat rajoitteet. Kuten on nähty, 

Rousseaun filosofinen antropologia kriisiytti täydellisesti aikaisemman 

antropologian. Viemällä ihmisen ”kauemmaksi luonnontilaan” hän löysi ”ei-

mitään”. Ainoat piirteet, jotka ihmisen eläimestä erottivat, olivat vasta ihmisyyden 

mahdollisuuksia, eikä mahdollisuuksista ole ideaaleiksi. Samoin kuin historian 

kääntymättömyyden tosiasia paljastetaan, ei minkäänlainen muukaan palaaminen 

tule kyseeseen. Kolmas luonnotila edustaa puolestaan juuri kaikkea sitä, mitä 

vastaan Émile taistelee. 

Historiasta ei siis löydy vastausta kysymykseen. Rousseau tekee siis tyhjäksi 

antropologian mahdollisuuden tarjota orientaatioperusta pedagogiselle 

praksikselle. Epäilemättä hän ajatteli, että kasvatuksen pitää tehdä kunniaa 

luonnolle, joten luontokäsite on selkeästi normatiivinen, mutta miten se voi tarjota 

kasvatukselle ideaalin? Jotta kasvatus voisi suuntautua ideaaliksi määriteltyyn 

luontoon, tulisi luonto tai sen päämäärät tuntea. Tämä ajatus saattoi olla 

tyypillinen antiikin ajattelulle – jossa tietenkin Polis edusti luonnonjärjestyksen 

prototyyppiä – mutta Rousseau hylkää sen ajatuksen heti Émilen alkusivuilla (ks. 

esim. E, I, 38; I, 41; I, 42). Samoin, kuten edellä nähtiin, Savoijilaisen 

apulaispapin uskontunnustuksessa kiellettiin eksplisiittisesti luonnon päämäärien 

tuntemisen mahdollisuus. Maininnan arvoista on myös, ettei Polis edustanut 

Rousseaulle suinkaan ideaalitilaa juuri hänen vapauskäsitteensä muotoilun vuoksi. 

Rousseaulle vapaus oli jakamaton, mutta Poliksessa ei, vaan harvojen vapauden 

ylläpitäminen edellytti useiden orjuutta. 

Tässä paljastuu lopulta Rousseaun fundamentaali ja peruuttamaton merkitys 

modernille pedagogiselle ajattelulle. Se kiteytyy ajatukseen ”luonnon 

tuntemattomuudesta”. Voidaankin Benneriin (1999) yhtyen todeta kliseeksi 

tulleen väitteen ”Rousseau löysi lapsuuden” saavan vasta tässä todellisen 

merkityksensä. Kun Rousseau Émilen johdannossa kirjoittaa, että "lapsuus on 

tuntematon”, (E, 33) uusintaa hän luonnollisesti sen empiristisen antropologian 

kritiikin jonka Toisessa diskurssissa esitti. Kun kasvatus ei tätä huomioi, se tekee 

saman virheen, johon niin Aristoteles, Grotius kuin Hobbeskin syyllistyivät, eli 
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projisoivat lapsen luontoon sellaisia yhteiskunnallisen ihmisen piirteitä, joita 

siellä ei ole. Tällainen kasvatus perustaa ”väärille ideoille” ja vie meidät 

enemmän ja enemmän harhateille (E, 33–34).  

Rousseaun löytö on siis se, että lapsuudessa ei ole muuta kuin ihmisyyden 

transsendentaali mahdollisuus, perfektibiliteetti. Tämän löydön edessä ei, 

Benneriä edelleen mukaillen, tarvitse Lenzenin tavoin suinkaan 

kuuluttaa ”kasvatuksen loppua”, vaikkakin kasvatus kadottaa luonnon 

tuntemiseen perustuvan ehdottoman varmuutensa, sillä kasvatus vasta ”alkaa” 

tästä. Vasta tässä oivalluksessa paljastuu paitsi se, että ”ihminen tulee ihmiseksi 

vain kasvatuksen kautta” – kuten Kant tunnetusti Rousseaun hengessä muotoilee 

– myös se, että kasvatuksen välttämättä edellyttämän orientaatiotiedon 

tuottaminen määrittyy pedagogisen reflektion tehtäväksi. Lopulta siis Rousseaun 

fundamentaaliantropologian tuottama johtopäätös romuttaa kaikki ennalta asetetut 

affirmatiiviset sivistysideaalit. Tämä määrittelee historian prosessin ja 

pedagogiikan suhteen: sivistyneempi elämänmuoto ei ilmaannu luonnon 

prosessina vaan siitä tulee olemuksellisesti pedagoginen tehtävä (ks. Siljander 

2003). Kuten jo edellisen kappaleen lopuksi todettiin, siitä mihin pedagoginen 

naturalismi loppuu alkaa pedagoginen reflektio.  

Edellä tarkoitukseni on ollut osoittaa, ettei Rousseaun pedagogista ajattelua – 

eikä yleisestikään Rousseaun ajattelua – voi lukea primitivismin 

puolustuspuheena. Primitivismin ansaan lankeava pedagoginen naturalismi ei, 

kuten ei jalo villikään, löydä Rousseaun ajattelussa kotiaan. Lisäksi on osoitettu 

Émilen perustavoite täsmälleen primitivismille vastakkaiseksi. Seuraavan Émilen 

luonnollisen kasvatuksen tarkastelun  tarkoitus on sivistysteoreettisen 

metaforan ”luonnon kulku” avulla avata Rousseaun pedagogisia ratkaisuja. 

Lyhyesti sanoen kyse on kasvatettavan luonnon kultivaatiosta, siten moraalisen 

järjestyksen ylläpitämisestä ja lisäksi vastakkaisen egosentrismin asenteen 

synnyttämättä jättämisestä niin ”ulkoa” kuin ”sisältäkin” päin.  

4.2 Émilen luonnollinen kasvatus 

Kuten Rousseau jo Émilen esipuheessa mainitsee, tulee teosta lukea ensisijaisesti 

esityksenä kasvatuksen periaatteista (E, I, 34–35). Émile on siis tämän päivän 

termein yleisen pedagogiikan – tai angloamerikkalaisin termein 

kasvatusfilosofinen – esitys niistä yleisistä eli järkeen nojaavista periaatteista, 

joiden voidaan ajatella konstituoivan pedagogista toimintaa partikulaareista 

yhteiskunnallis-kulttuurisista eroista huolimatta.  
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Tämä on luonnollisesti ainoa tapa lähestyä kasvatuksen kysymystä kriittisesti 

ja välttää se suvaitsemattomuutena ja dogmatismina ilmenevä sokeus, johon 

empiristiselle antropologialle rakentuva poliittinen ajattelu oli Rousseaun mielestä 

johtanut. Rousseau on siis tässä täysin johdonmukainen suhteessa Toisessa 

diskurssissa esitettyyn modernin luonnonoikeuden perinteen kritiikkiin. Ilman 

näin tehtyä erottelua pedagogisen toiminnan periaatteiden ja käytännön 

kasvatuksen välillä olemme aina vaarassa normittaa, Rousseaun esimerkkiä 

lainaten (E, 34), "sveitsiläistä kasvatusta ranskalaisen kasvatuksen mukaan". Eron 

sivuuttamisen hinta on siis kolonialismin logiikka, jossa kulttuurinen 

suvaitsemattomuus saa siunauksensa. 

Asiaa voi valaista analogialla. Rousseau taisteli paljon uskonnollisen 

suvaitsevaisuuden puolesta yhtä lailla ateismia kuin kirkollisia dogmeja vastaan. 

Kirjeessään Beaumontille Rousseau valottaa Savoijilaisen apulaispapin 

uskontunnuksen motiiveja ja puolustaa luonnollisen uskonnon kriittistä tehtävää 

vertaamalla uskonnon ja politiikan harjoittamista: 

I saw the same falseness in Religion as in politics, and that made me even 

more indignant. For the vice of Government can make its subjects unhappy 

only on earth, but who knows to what extent errors of conscience can harm 

unfortunate mortals? I saw that there were professions of faith, doctrines, 

forms of worship that were followed without belief, and that, since nothing 

penetrated either heart or reason, it influenced conduct very little. Your Grace, 

I must speak straightforwardly to you. The true Believer cannot put up with 

all these affectations. He feels that man is intelligent being who must have 

reasonable form of worship, and a sociable being who must have a morality 

made for humanity. Let us first find this form of worship and this morality; it 

will be for all men. And then when national formulas are needed, we will 

examine their foundations, relations, and proprieties, and after saying that 

what pertains to man, we will then say what pertains to the Citizen [.] (LCB, 

53–54.) 

Ihminen on tunnustettava järkiolennoksi; doktriinit, jotka vaativat alistumista 

ilman järkeä, eivät voi soveltua kuin orjille tai hulluille ja voivat pysyä pystyssä 

vain voiman avulla, ja tällöin tulee järjestä ihmisen suurin rikos. 

Dogmaattisuudessa ovat niin uskonnollisen suvaitsemattomuuden kuin 

totalitarismin siemenet: 



 203

Charity is not murderous. Love of one's neighbor does not lead to massacring 

him. Thus zeal for the salvation of men is not the cause of persecutions. It is 

amour-propre and pride that are the causes. The less reasonable a form of 

worship is, the more its establisment is sought by force. A person who 

professes a senseless doctrine cannot tolerate its being seen for what it is. 

Reason then becomes a greatest crime. Whatever the cost, others must be 

deprived of it, because one is ashamed to be lacking it in their eyes. Thus 

intolerance and inconsistency have the same source. It is necessary to 

intimidate and frighten men ceaselessly. If you leave them to their reason for 

a moment, you are lost. (LCB, 55.) 

Totalitarismin uhan takia filosofiaa tarvitaan enemmän kuin kipeästi. Filosofian 

intressi täyttyy juuri vapauden puolustamisessa, kritiikin ylläpitämisessä, mikä ei 

ole muuta kuin Rousseaun jo Toisessa diskurssissa peräänkuuluttamaa 

ihmiskunnan oikeuksien eli luonnonoikeuden periaatteiden voimaan palauttamista: 

From that alone, it follows that a great good is accomplished for peoples in 

this delirium by teaching them to reason about the Religion, for it is bringing 

them closer to the duties of man, removing the dagger from intolerance, 

giving back to humanity all its rights. But it is necessary to go back to 

principles that are general and common to all men. For if, by wanting to 

reason, you leave a foothold for the authority of Priest, you give fanaticism 

back its weapon, and you provide it with the means for greater cruelty. (LCB, 

55.) 

Mikä pätee uskonnon ja politiikan suhteeseen, pätee myös pedagogiikkaan. 

Émilen voinee ymmärtää täten voimakkaaksi ideologiakritiikiksi, jossa 

aikalaiskasvatuksen periaatteet ja päämäärät asettuvat järjen kritiikin 

tarkasteltavaksi. Motiivi voidaan tulkita kantilaiseksi ennen Kantia; vallitseva 

porvarillinen kasvatuspraksis asetetaan järjen tuomioistuimen (”tribunal of 

reason”) eteen (ks. Geuss 2002, 209). Rousseaun tarkoitus on edellistä lainausta 

mukaillen opettaa järkeilemään kasvatuksen kysymyksestä, eikä se ole 

mahdollista ilman paluuta kasvatuksen yleisiin periaatteisiin. 

Émile ei kuitenkaan ole vain filosofinen esitys kasvatuksen periaatteista. 

Rousseau halusi tuoda periaatteensa fiktiivisen pedagogisen eksperimentin 

välityksellä käytäntöön. Luonnollisesti tämä ero on oleellista huomata, sillä ilman 

filosofisen ja empiirisen tason erottelua ollaan aina vaarassa lyödä filosofisia 

argumentteja empiirisillä. Siten se, mikä teoksessa on yleistettävää, ei välttämättä 
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koske niinkään Émile-poikalapsen tai Sophie-tyttölapsen kasvatusta koskevia 

esimerkkejä. Se pedagoginen fiktio, jonka Rousseau Émilessä kirjoittaa, 

edellyttää oloikseen 1750-luvun jälkeisen ranskalaisen yhteiskunnan; kyseessä 

voimakas aikalaiskasvatuksen kritiikki, jonka yleistämisessä täytyy olla 

varovainen, aivan kuten Rousseau itse Émilen esipuheessa mainitsee.167  

Tässä suhteessa verrattain yleinen väärinkäsitys koskee Rousseaun teoksen 

alkusivuilla esittämää julkisen kasvatuksen kritiikkiä. Rousseau ei tässä 

yhteydessä tarkkaan ottaen väitä, että julkinen kasvatus on moderneissa 

yhteiskunnissa absoluuttisen mahdotonta (ks. Reisert 2012, 12), vaan että tuolloin 

vallalla ollut kirkon hallitsema julkinen kasvatus (siinä määrin kuin kasvatuksesta 

tuolloin voitiin puhua; ks. Furet 1996, 192–193) oli kadottanut legitimiteettinsä. 

Vastaavalla tavalla tulee tulkita Rousseaun maininta kansalaisten ja 

isänmaan ”häviämisestä”. Nämä ovat aikalaiskritiikkiä eivätkä tarkoita missään 

nimessä, että Émilessä hylättäisiin ne oikeudet ja velvollisuudet, jotka 

kansalaisuuden ideaan on klassisesti liitetty. Antiikin ajattelusta eroten Rousseau 

yleistää nämä kuitenkin koskemaan erotuksetta kaikkia kansalaisia.168 

Kaiken edellä esitetyn valossa on perusteltua katsoa, että Émilen pedagoginen 

perusidea on perfektibiliteetin mahdollistama vapauden kultivoiminen. Émilen 

tehtävä on siis konstruoida sellainen kasvatuspraksis, joka mahdollistaa 

kasvatettavan potentiaalisen vapauden kultivoitumisen vapaudeksi autonomiana. 

Toisen diskurssin primitivismikritiikkiä toisintaen, Rousseau kuvaakin ihmisen 

sellaisena kuin hän luonnon käsistä tulee, itsetietoisuutta vailla olevana, puhtaan 

mekanistisena olentona, joka ei siis suinkaan saa vapauttaan luonnolta lahjaksi, 

vaan hänen tulee sen sijaan itse ”astua vapauteen”. Kasvatuksen tehtäväksi 

määrittyy vapauden tien avaaminen.  

                                                        
167 Toki Rousseau määrittelee tarinalle myös muita ehtoja. Émile-poika on esimerkiksi lahjoiltaan 
keskinkertainen ja terve. Rousseau myöntää lisäksi, etteivät Émilen kasvatusesimerkit ole vailla 
erehdyksiä:”Wishing to make young people attentive to what one wants to say to them by showing 
them an object that is very interesting for them at the end, is a very common misconseption among 
teachers, and one that I did not avoid myself in Émile. Struck by the object presented to him, the 
young man is occupied solely with it, and takes a standing jump over your preliminary speech to go 
directly to where you are leading him too slowly for his taste. When you want to make him attentive 
you must not let yourself been seen through in advance [.]” (C, V, 163.) Nämä ehdot ovat lapsen 
nimissä tehtävän Émilen ensimmäisen pedagogisen sopimuksen ehtoja (ks. E, I, 53), joita ilman 
luonnollinen kasvatus ei ole mahdollista. Tähän voi lisätä vielä sen, että kasvatus toteutetaan 
maaseudulla, mutta ei niinkään siksi, että ihmiset olisivat siellä vailla vikoja, vaan ennen kaikkea 
koska olot ovat siellä helpommin kasvattajan hallittavissa (ks. E, II, 95). 
168 Tämä tarkoittaa miespuolista väestöä. 
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Kun ihmisyys määritellään vapauden termein, käyvät esimerkiksi sellaiset 

kasvatuksen metaforat kuin ”tuottaminen” ja ”siirtäminen” tyhjiksi. Ne onnistuvat 

pikemminkin tiivistämään parapedagogian idean. Kasvatus ei taivu 

tuotantofunktion muotoon eikä voi oikeuttaa itseään kritiikittömän yleiseen 

mielipiteeseen initioimisen merkityksessä. Vaikka tämä lähtökohta saattaa kenties 

koulumestarin viralta, ei hinnaksi määrity suinkaan kasvatuksen tarpeellisuuden 

tai mielekkyyden katoaminen.169 Onhan niin – kuten Toisen diskurssin filosofinen 

antropologia osoitti – ettei perfektibiliteetti voi aktualisoitua tyhjästä, ikään 

kuin ”itsestään”. Se vaatii aina olosuhteiden antaman sysäyksen. 
Huolimatta siis siitä, että sivistysprosessille ei voida osoittaa muuta mediumia 

kuin subjektin vapauteen perustuva itsenäinen toiminta, on kasvatuksen 
mielekkyys ja välttämättömyys perusteltavissa tämän toiminnan suuntaamisena ja 
stimulointina. Yksi Émilen lukuisista vastaavista kohdista ilmaisee ajatuksen 
seuraavasti: 

I call the master of this science governor rather than preceptor because his 

task is less to instruct than to lead. He ought to give no precepts at all; he 

ought to make them be discovered. (E, I, 52.) 

Tästä seuraa, ettei kasvatus voi olla mitään muuta kuin epäsuoraa vaikuttamista. 

Se ei ole sitä niinkään vain siinä merkityksessä, että kasvattava vaikuttaminen on 

Émilen kolmen ensimmäisen kirjan ajan piilotettua, vaan ennen kaikkea siksi, että 

sivistysprosessin perusta on tietoisuuden aktiviteetissa, eikä kasvattajalla ole 

kasvatettavan tietoisuuden sisältöihin suoraa sisäänpääsyä. Ne eivät ole 

materialistisesti ajateltavia pedagogisten aktien seurauksia. Pedagogisten aktien 

                                                        
169 Tässä yhteydessä kannattaa huomioida Rousseaun vastaus Beaumontin kritiikkiin, että luonnollinen 
kasvatus kadottaa pedagogisen auktoriteetin ja siksi myös kasvatuksen idean (ks. LB, 35). Jos tässä 
kriisiytetäänkin sellainen kaikkivoipainen ajatus, että sivistysprosessi voidaan redusoida 
kasvatusaktien seuraukseksi, ei samalla suinkaan väitetä, ettei mikään johdu kasvatuksesta. Moderni 
pedagogiikka on, Kantista lähtien julkilausutusti, joutunut karttamaan molempia absolutisoivia 
ratkaisuja. Pitäisi pikemminkin Rousseaun ja pedagogisen paradoksin hengessä kenties sanoa, että 
kasvatuksesta johtuu ”kaikki ja ei mikään”. Tätä asetelmaa ei voi nähdäkseni karttaa, ja nähdäkseni 
lisäksi pedagogisten professioiden vaatima identiteetti voi rakentua vain tälle ei ollenkaan 
vähäpätöiselle oivallukselle. Seuraavat tiivistää luonnollisen kasvatuksen metodin hengen ja tavoittaa 
myös modernin pedagogisen argumentaatiotavan paradoksaalisen luonteen: ”Young teacher, I am 
preaching a difficult art to you, that of governing without precepts and doing everything by doing 
nothing.” (E, II, 119). 
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muodossa on siis mahdollista stimuloida sivistysprossia mutta ei kausaalisesti 

tuottaa sitä:170  

We never know how to put ourselves in the place of children; we do not enter 

into their ideas; we lend them ours, and, always following our own 

reasonings, with chaings of truths we heap only follies and errors in their 

heads (E, III, 170). 

Rousseaun kasvatuskäsitys voidaankin määritellä – hänen filosofiansa idealistiset 

sitoumukset huomioiden – mielestäni ilman vakavaa kritiikittömän anakronismin 

ongelmaa fichteläisen vaatimuksen käsitteen avulla, vaatimukseksi itsenäiseen 

toimintaan (ks. esim. Kivelä 1997, 39–43; 2004, 177–189). Tämä sisältää 

tietenkin idealistisiin sitoumuksiin kiinnittyvän ajatuksen kasvatuksesta 

epäsuorana vaikuttamisena ja vastaa ajatusta ”vapauden tien avaamisesta” 

kasvatettavalle. Rousseaun kasvatuskäsityksessä ole kyse vain kasvun sallimisesta 

vaan myös sen vaatimisesta.  

Kenties seuraava Ensimmäisen diskurssin lause ennakoi alustavasti tässäkin 

suhteessa Émileä: ”I know that children have to be kept busy, and the idleness is 

the danger most to be feared for them” (DSA, 21). Rousseau tuntuu ajattelevan, 

että itsesäilytyksen (amour de soi tai laajemmin amour-propre) 

välttämättömyyden jälkeen laiskuus on ihmisen luonnon voimakkain intohimo (ks. 

esim. EOL, 266). Tämä selittää ihmisen alaikäisen taipumuksen elää 

kritiikittömästi tottumuksiinsa nojaten ja sen, miksi “luonnon ensimmäiset 

vaatimukset” muuntuvat helposti käskyiksi; palveltavana oleminen kun tyydyttää 

laiskuuden intohimon. Kasvatus vaatimuksena itsenäiseen toimintaan tähtää juuri 

tämän laiskuuden ylittämiseen.  

On tietenkin helppo nähdä, kuinka näin määritelty kasvatuskäsitys motivoituu 

suoraan vieraantumisen ongelman tiedostamisesta. Sillä hetkellä, kun lapsi 

opetetaan käyttämään toisten järkeä, hänet pakotetaan uskomaan muttei mitään 

tietämään (ks. E, II, 125). Tämänkaltaista vieraantumista tuottavaa 

parapedagogiaa – kuten on jo usein mainittu – vastaan Émile suuntautuu:  

It is with the first word the child uses in order to show off, it is with the first 

thing he takes on another's word without seeing its utility himself, that his 

                                                        
170 On toisaalta täysin mahdollista ajatella, että sivistysprosessi voidaan kausaalisesti tuhota. Kun 
vapauden periaate sivistysprosessin perustana kielletään, ollaan tilanteessa, josta Rousseau 
Aristotelesta kritisoi: orjuudessa kasvaa vain orjia. 
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judgment is lost. He will have to shine in the eyes of fools for a long time in 

order to make up for a such loss. (E, II, 111–112.)  

Rousseaun kasvatuskäsitys näin määriteltynä ei tietenkään rajaudu vain Émilen 

luonnolliseen kasvatukseen vaan pätee yhtä lailla niin julkiseen kuin 

kotikasvatukseenkin. Seuraavat Julien sanat ovat sopusoinnussa edellä sanotun 

kanssa ja ilmaisevat kasvatuskäsityksen ja vieraantumisen ongelman yhteyden: 

Once again the question is not to chance the character and bend the natural 

disposition, but on the contrary to push it as far as it can go, to cultivate it and 

keep it from degenerating; for it is thus that a man becomes all he can be, and 

that nature's work is culminated him by education (J, 464). 

Vaikka Rousseaun kasvatuskonseptioiden välillä ei ole eroa siinä suhteessa, että 

pedagogisen interaktion problematiikka voidaan jäsentää perfektibiliteetin ja 

itsenäisen toiminnan vaatimuksen avulla, on niiden välillä kulttuuriteoreettinen 

ero. Toisin sanoen Rousseaun julkisen, koti-, ja luonnollisen kasvatuksen 

konsepteja erottavat toisistaan niiden erilaiset olot (choses). Palaan työn lopussa 

hieman tarkemmin tähän kysymykseen ja sivuan tässä asiaa vain lyhyesti. 

Émile painii – kuten on jo yllä mainittu – modernin korruption ongelman 

kanssa. Paitsi ettei luonto voi – kuten Toinen diskurssi osoitti – antaa suoranaisesti 

kasvatukselle ideaalia, ei sitä tarjoa myöskään korruptoitunut yhteiskunta. 

Rousseau tunnustaa Émilessä pakenemattomissa olevan modernin korruption 

todellisuuden. On tietenkin selvää, ettei sivistysprosessi voi toteutua muualla kuin 

yhteiskunnassa, mutta korruption todellisuuden vuoksi kasvatus ei voi olla 

kritiikittömän sosialisaation instrumentti, vaan mediumi luonnon ja yhteiskunnan 

välillä. 

Kasvatuksen ymmärtäminen luonnon ja yhteiskunnan mediumiksi on seuraus 

sivistyskäsitteelle ominaisesta interaktioluonteesta, joka kiistää ihmiseksi 

tulemisen deterministisen selittämisen kahdessa suhteessa. Sivistysprosessi ei ole 

sen enempää luonnonprosessi kuin absoluuttista yhteiskunnallistumista. Siten 

kasvatuksen määritteleminen yksilön ja yhteiskunnan suhteen mediumiksi, 

tarkoittaa ensinnäkin, että pedagoginen toiminta määrittelee ne yhteiskunnallis-

kulttuuriset sisällöt, jotka sosialisaatioprosessin sisällöiksi hyväksytään. Tämä on 

jotakuinkin tyydyttävästi ilmaistuna negatiivisen kasvatuksen idea, jossa siis ei 

suinkaan ole kysymys yhteiskunnallisten vaikutusten vaan vain korruptoituneen 

yhteiskunnallisen aineksen eliminoimisesta, järjettömän siivoamisesta järjen tieltä. 
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Juuri tästä syystä Rousseau ei mainitse negatiivista kasvatusta Kolmannen 

diskurssin julkisen kasvatuksen yhteydessä. Kirjoituksen julkisen kasvatuksen 

(hyvin fragmentaariseksi jäävä) tarkastelu on nimittäin suhteessa legitiimin 

yhteiskunnan ehtoihin. Toisin sanoen koska legitiimistä yhteiskunnasta puuttuu se 

korruption elementti, joka puolestaan määrittää Émilen luonnollista kasvatusta – 

toisin sanoen sen yhteiskunnalliset tavat (moeurs) ilmentävät moraalista 

järjestystä – ei sen sensuroiminen kasvatettavien sosialisaatioprosessista ole 

myöskään tarpeen. Negatiivisen kasvatuksen käsite ei näin ollen ole 

antropologinen tosiasia vaan modernin yhteiskunnan motivoima välttämättömyys. 

Negatiivisen kasvatuksen ajatus kompensoi siis niiden ”parhaiden sosiaalisten 

instituutioiden” puuttumista, jotka muuttavat absoluuttisen luonnonolennon 

relatiivis-moraaliseksi olennoksi ja jotka suhteessa legitiimin yhteiskunnan 

ehtoihin eksplikoitu julkisen kasvatuksen konsepti edellyttää.  

Tästä seuraa, että pedagogisessa toiminnassa on mahdollista rakentaa 

kasvatettavan spontaanin toiminnan mahdollistava ”pelitila”. Rousseau kutsuu 

tätä oikein järjestetyksi vapaudeksi. Kasvatus ei siis alistu kritiikittömän 

sosialisaation instrumentiksi vaan on mediumi, jossa sivistyneemmän 

elämänmuodon rakentaminen mahdollistuu. Tästä seuraa, että luonnollinen 

kasvatus määritellään suhteellisen autonomiseksi yhteiskunnalliseksi praksikseksi, 

mikä ei tietenkään tarkoita irrallisuutta yhteiskunnasta tai yhteiskuntaaa 

hylkäävää projektia, mutta kylläkin kriittistä asennetta vallitsevaa 

yhteiskunnallista järjestystä kohtaan. 

Seuraavaksi onkin osoitettava, kuinka luonnollisen kasvatuksen ohjelma 

pyrkii tämän tämän tehtävänsä täyttämään. Tässä esiteltävä Émilen tulkinta ei pyri 

olemaan tyhjentävä vaan hyvinkin selektiivisesti argumentin kannalta 

keskeisimpään pitäytyvä.  

4.3 Émilen kasvatuskonseptioista 

Rousseau jakaa Émilen luonnollisen kasvatuksen ohjelman kahteen osaan. 

Teoksen kolme ensimmäistä kirjaa kuvaavat fyysistä kasvatusta (fyysis-

aistimellista), neljäs ja viides kirja moraalikasvatusta (intellektuaalis-henkistä). 

Lisäksi Rousseau tekee selkeän eron poikien ja tyttöjen kasvatuksen välille. 
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Tyttölapsen kasvatusta koskevan osan (Sophie ou la femme) Rousseau sijoitti 

teoksen viidenteen kirjaan.171  

Fyysisen ja moraalikasvatuksen erottelu on analoginen sekä Rousseaun 

järkikonseption kaksitasoisuuden että peruspassioiden kanssa. Toisin sanoen, 

kuten on Toisen diskurssin filosofisen antropologian yhteydessä todettu, fyysisen 

ihmisen rationaliteetti on niin sanotusti puhtaan aistimellis-instrumentaalista. Hän 

tekee vertailuja puhtaasti fyysisten kvaliteettien perusteella, hänen toimintansa 

laki on välttämättömyys ja valintojensa kriteeri hyöty. Ei siis tule harhautua 

Rousseaun terminologian takia: fyysinen ei tarkoita vastavuoroisen sosiaalisen tai 

yhteiskunnallisen elämän vastakohtaa vaan autonomisessa merkityksessä 

ymmärretyn moraalisen elämän vastakohtaa. Kasvatettava on syntymästään 

lähtien yhteiskunnallis-sosiaalisen elämän piirissä, muuten hän ei voisi ihmisenä 

kehittyä. Luonnollisesti fyysisen ihmisen toiminnan motivaatioperiaate on 

fyysinen itsesäilytys (amour de soi). 

Moraalikasvatus alkaa puolestaan siinä vaiheessa, kun kasvatettava astuu 

autonomisesti sisään moraaliseen (moeurs) maailmaan. 172  Tässä vaiheessa 

fyysisen ihmisen aistimellisen järjen rinnalle ilmaantuu moraalinen – tai 

Rousseaun termein inhimillis-intellektuaalinen – järki. Moraalisubjektin tekemät 

vertailut eivät ole enää vain fyysisiä vaan myös moraalisia. Tämä avaa tietenkin 

sen periaatteellisen mahdollisuuden, että moraalinen järki voi astua myös 

uomittamaan itsesäilytyksen vaatimuksia. Moraalinen järki ei toisin sanoen kuulu 

niin sanotusti ihmisen primitiiviseen luontoon vaan ilmaantuu tämän oppaaksi. 

Jos fyysisen kasvatuksen perustehtävä on turvata yhteiskunnallisen ihmisen 

elämänperustan riippumattomuus toisten tahtojen väkivallasta eli viivästyttää 

amour-propren vaatimusten heräämistä niin pitkälle kuin mahdollista, pyrkii 

moraalikasvatus puolestaan näiden vaatimusten konstruktiiviseen ratkaisemiseen, 

ilman että ihminen vieraantuu heteronomisesti etsimään olemassaolonsa 

merkitystä absoluuttisesti toisten mielipiteistä. 

                                                        
171 Tyttölapsen kasvatusta koskeva osio on vastaus Juliessa todettuun:”As for her, her education is my 
business; but its principles are so different that they deserve a separate discussion” (J, 479). 
172 Tämä kytkeytyy seksuaalisuuden puhkeamiseen, mutta Rousseau ei anna asialle rationaalista 
selitystä. Seuraavan nootin Rousseau jätti Émilen lopullisesta versiosta pois: ”If I am asked how it is 
possible for the morality of human life to emerge from a purely physical revolution, I will answer that 
I do not know. I base myself throughout on experience and do not seek the reasons for facts. I do not 
know what connection there may be between the seminal spirits and the soul affects, between sexual 
development and the sentiment of good and evil. I see that these connections exist. I reason not to 
explain them but to draw out their consequences.” (E, 488–489.) 
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Siirtyminen fyysisestä moraalikasvatuksen piiriin on merkittävä. Tässä 

vaiheessa nimittäin periaatteessa kaikki aiemmin sanottu tipahtaa pois. 

Kasvatuksen metodi ja opetuksen sisällöt muuttuvat. Vasta moraalikasvatus 

määritellään sanan varsinaisessa merkityksessä kasvatukseksi ja erotetaan 

se ”lastenleikiksi” kutsutusta fyysisestä kasvatuksesta. Tämä on tulkinnan 

sensitiivisyyden takia oleellista huomata: sitä mitä fyysisen kasvatuksen aikana 

tapahtuu ei voi ongelmitta ulottaa koskemaan moraalikasvatusta ja päinvastoin.173 

Muutama esimerkki riittänee valaisemaan asiaa. Fyysisen kasvatuksen ajan 

kasvatettava on riippuvainen oloista (choses), ja vasta moraalikasvatuksen aikana 

riippuvaisuus laajenee koskemaan ihmisiä tai mielipiteitä. Fyysisen kasvatuksen 

sisällöt ovat tämän takia puhtaasti luonnontieteellis-fyysisiä (esimerkiksi 

maantiedettä, geometriaa ja tähtitiedettä), ja yhteiskunnallinen side 

(yksityisomistuksen pyhä periaate, työn ja työnajaon periaatteet, hyödykkeiden 

vaihdon ja rahatalouden periaatteet) 174  esitellään kasvatettavalle vain 

välttämättömyyden ja hyödyn näkökulmista, kun taas moraalikasvatus laajenee 

koskemaan humanistisia aineita (esimerkiksi historia, politiikka, uskonto) ja 

yhteiskunnallinen side alistetaan moraaliselle arvioinnille. Tässä vaiheessa myös 

kasvatuksen metodi muuttuu toiseksi. Jos tähän asti kasvatettava oli oppinut 

Rousseaun termein ”omista kokemuksistaan”, tästä eteenpäin hän oppii ”toisten 

kokemuksista”. Fyysisen kasvatuksen objektit olivat kokemuksellisesti 

tarvoitettavissa, muta sama ei koske moraalikasvatuksen objekteja.  

Fyysisen kasvatuksen perustava sopimus tehdään kasvatettavan nimissä, kun 

taas moraalikasvatuksen edellyttämä sopimus tehdään kasvatettavan ja 

kasvattajan välillä. Moraalikasvatuksen perustava ”pedagoginen sopimus” on 

mahdollinen siksi, että silloin kasvatettava on jo mahdollista tunnustaa 

                                                        
173  Usein tämä ero sivuutetaan. Lapsikeskeisen tai progressivistisen Rousseau-tulkinnan edustajat 
tyytyvät tyypillisesti lukemaan Émilen kolme ensimmäistä kirjaa ja yleistämään johtopäätökset 
koskemaan koko teosta (ks. esim. Phillips 2006, 235–237; vrt. Tröhler 2004).  
174  Kuten on jo edellä mainittu, on vaikea ymmärtää mitä tarkoittaisi se, että Émile kasvatetaan 
yhteiskunnan ulkopuolella. Yhteiskunnan fyysinen perusta on sen kaikkien jäsenten itsesäilytyksen 
turvaaminen, mikä ei ole mahdollista ilman työtä, työnjakoa, hyödykkeiden vaihtoa, markkinoita ja 
rahataloutta. Jos Émile siis kasvatettaisiin yhteiskunnan ulkopuolella, miksi hänen on hyödyllistä 
oppia nämä asiat? Kuten myös on jo edellä mainittu, vastaus on, että Émile kasvatetaan 
korruptoituneen yhteiskunnallisen sosialisaation ulkopuolella. Kun Rousseau siis liittää fyysisen 
kasvatuksen sisällöiksi edellä mainitut, ne opetetaan kasvatettavalle hyödyn periaatteina, ilman että 
kasvattaja puhuu tässä vaiheessa mitään niiden väärinkäyttämisestä. Nämä osoitetaan kasvatettavalle 
vasta moraalikasvatuksen yhteydessä, kun hänen voidaan olettaa järkioliona kykenevän vastustamaan 
lankeamista niiden väärinkäyttämisen houkutuksiin, vaikka nämä yleisinä tapoina esiintyisivätkin. 
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järkiolennoksi ja siten sopimusaktiin kykeneväksi. 175  Sen vuoksi fyysiselle 

kasvatukselle leimallinen manipulatiivinen kasvatuspraksis ei periaatteessa voi 

ulottua fyysisen kasvatuksen piirin ulkopuolelle, koska kasvatettavan moraalinen 

tunnustaminen velvoittaa kasvattajan luonnollisesti purkamaan manipulaation 

verkon, johon kasvatettava siihen asti oli kiedottu.176 Moraalikasvatuksen perusta 

on siten kasvatettavan tunnustaminen järkiolentona. Tämä siirtymä on analoginen 

seuraavalle Yhteiskuntasopimuksen huomiolle: 

If everyone could alienate himself, he could not alienate his children; they are 

born men and free; their freedom belongs to them, no one but they 

themselves has the right to dispose of it. Before they have reached the age of 

reason, their father may in their name stipulate conditions for their 

preservation, for their well-being; but he cannot give them away irrevocably, 

and unconditionally; for such a gift is contrary to the ends of nature and 

exceeds the rights of paternity. (SC I, 4, 45; ks. myös SC I, 2, 42.) 

Toisin sanoen ennen kuin kasvatettava saavuttaa järjen iän, 

kasvattaja ”kasvatettavan itsesäilytyksen ja hyvinvoinnin” nimissä organisoi 

kasvatettavan ympäristöä siten, että hän on ensinnäkin turvassa yleisen 

mielipiteen väkivallalta, ja toiseksi järjestäen kasvatettavan ”tielle” sellaisia 

pedagogisia haasteita, jotka kultivoivat hänen vapauttaan. ”Kasvatettavan 

nimissä” tapahtuva kasvatus on juuri fyysisen kasvatuksen aikaa, joka 

                                                        
175  Sopimukset täytyy tietenkin olettaa kasvatuksen taustalle, koska yhteiskunnallinen, toisin kuin 
luonnontilan, elämä perustuu sopimuksille. Kuten tullaan tosin huomaamaan, Émilen neljännen kirjan 
alusta alkavan moraalikasvatuksen piiriin kuuluu paljon pedagogista sopimusta edeltäviä valmisteluja. 
176  Émilen kolmen ensimmäisen kirjan manipulatiivista kasvatuspraksista ei kenties voida täysin 
oikeuttaa. Kuitenkin, ennen kuin se antipedagogien tavoin demonisoidaan (ks. esim. Miller 1980, 
140–141), voidaan vallan hyvin kokeilla metodia, jossa selitetään kolmivuotiaalle lapselle kategorisen 
imperatiivin velvoittavuutta silloin, kun hän on syönyt kaverinsa karkit tai aikomassa sen tehdä. 
Ongelma on siis se, mihin vedota, jos järkeen ei vielä voi? Kieltäessään pedagogisen vaikuttamisen 
oikeutuksen ja sekoittaessaan vapauden riippumattomuuteen antipedagoginen ajattelu tekee vain 
myönnytyksen kohti yhteiskunnallisen manipulaation mielivaltaisuutta. Koska määritymme aina 
suhteessa yhteiskuntaan, eikö tällöin ole vain mielekästä ja tärkeää esittää, täysin Rousseaun hengessä, 
pedagoginen kysymys: mitkä yhteiskunnalliset sisällöt ovat sellaisia, joihin haluamme kasvavan 
sukupolven sosiaalistaa, ja mitkä eivät? Tässä yhteydessä voi huomioida, mitä Rousseau 
toteaa ”antipedagogisesta asenteesta” heti Émilen alussa: ”In the present state of things a man 
abandoned to himself in the midst of other men from birth would be the most disfigured from all. 
Prejudices, authority, necessity, example, all the social institutions in which we find ourselves 
submerged would stifle nature in him and put nothing in its place” (E, 37). Usein Émilen 
manipulatiivista kasvatuspraksista kritisoidaan sillä perusteella, että Émilen ja Sophien avioliitto on 
etukäteen järjestetty. Voidaan kuitenkin kysyä, onko Sophien antama avioliittolupaus manipulaation 
tulosta, sillä tapahtumat, jotka johtavat Sophien päätökseen, eivät tarkkaan ottaen ole manipuloituja.  
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kasvatettavan ”järjen puutteen” takia määrityy väistämättä manipulatiiviseksi. 

Toisaalta kaiken manipulaationkin keskellä kasvatettavalle myönnetään vapauteen 

perustuva ”pelitila”, toisin sanoen se vapauden sfääri, jota Rousseau 

kutsuu ”oikein järjestetyksi vapaudeksi”. Moraalikasvatuksen perustavan 

sopimuksen nimissä kasvatettava jättäytyy puolestaan autonomisesti 

pedagogiseen ohjaukseen. Kasvatettava ymmärtää tässä vaiheessa sen, että hänen 

tulisi elää järkensä kannattelemana mutta samalla hän järkensä varassa tunnustaa 

tämän riittämättömyyden.  

Rousseaun Émilen viidenteen kirjaan sijoittaman tyttölapsen kasvatusta 

koskevan osion sivuutan tiiviillä huomioilla.177 Ensinnäkin tulee huomata, että 

osio on suhteessa poikalapsen kasvatukseen, ei sen vaihtoehtona vaan sitä 

täydentävänä. Toisin sanoen kumpikaan ei tarjoa toisilleen normia (ks. E, V, 358). 

Tässä suhteessa Rousseau täydentää jo Juliessa esitettyä Platon-kritiikkiä (ks. E, 

362–363), ajatusta, ettei poika- ja tyttölasten kasvatukselle pidä määritellä 

oleellista eroa. Tyttölapsen kasvatusta käsittelevä osio niveltyy myös täysin 

luontevasti Émilen aikalaiskasvatuksen kritiikin osaksi ja täydentää teoksen alun 

perheinstituution rapautumisen kritiikkiä. Tyttölapsen kasvatuksen maksiimeja ei 

noudeta aikalaiskasvatuksesta sen enempää kuin poikalapsenkaan. 

Rousseau toteaa jo Émilen alussa, että ensimmäinen lääke tapojen 

turmeluksen korjaamiseksi on äitiyden ja isyyden velvollisuuksien tunnustaminen. 

Siten voitaneen sanoa, että yksi Émilen pedagogisen fiktion keskeisistä 

motiiveista on perheinstituution puolustaminen porvarillisen egosentrismin 

uhkien edessä. Todetessaan perheinstituution pedagogisen merkityksen 

ensimmäisen moraalisen mallin tarjoajana Rousseau kohdistaa kritiikin niin 

Platoniin kuin aikalaisiinsa: 

I speak of that subversion of the sweetest sentiments of nature, sacrificed to 

an artificial sentiment which can only be maintained by them – as though 

there were no need for a natural base on which to form conventional ties; as 

though the love of one's nearest were not principle of the love one owes the 

state; as though it were not by means of the small fatherland which is the 

family that the heart attaches itself to the large one; as though it were not the 

                                                        
177 Tämä lienee – ehkä myös ansaitusti – yksi Émilen kritisoiduimmista osioista.  
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good son, the good husband, and the good father who make the good citizen 

(E, V, 363).178  

Lienee niin, että tässä tarinassa Émile ja Sophie kasvatetaan toisilleen; toisin 

sanoen poikalapsen kasvu täyteen miehisyyteen ja tyttölapsen kasvu täyteen 

naiseuteen ei ole mahdollista kuin siten, että he täydentävät toisiaan. Lopulta on 

selvää, että Èmile ja Sophie ovat mitä suurimmassa määrin toisistaan riippuvaisia, 

niin ettei kumpikaan kykene elämään täyttä ihmisyyttä yksinään. He ovat niin 

sanotusti merkityksellisiä toisia toisilleen. Todennäköisesti Rousseau ajatteli 

tämän tyydyttävän amour-propren vaatimuksia niin, että Émile kykenisi tähän 

perustuen pitämään yllä suhteellista riippumattomuutta yleisestä mielipiteestä 

kyetäkseen yhteiskunnallisena subjektina kuuntelemaan paremmin järjen ja 

omantunnon vaatimuksia.179  

Kuten on ehkä näiden alustavien huomioiden valossa käynyt selväksi, ei ole 

tietenkään yllättävää, että Émilen pedagoginen fiktio seurailee Uskontunnustuksen 

kuvaamaa ”luonnon kulkua”. Fyysisen kasvatuksen tehtävä on niin 

sanotusti ”ihmisen kasvattaminen itselleen”, jolloin kasvatettavan tietoisuus 

avautuu fyysiseen maailmaan, hän vertaa itseään olioihin ja kykenee lopulta 

asettamaan itsensä suhteeseen fyysisen järjestyksen kanssa. Neljännestä kirjasta 

alkavassa moraalikasvatuksessa on puolestaan kysymys ”ihmisen kasvattamisesta 

muille”. Kasvatettavan tietoisuuden avautuessa moraaliseen maailmaan hänet 

johdatetaan tutkimaan moraalisia suhteita niin, että hän lopulta kykenee 

suhteuttamaan itsensä yleiseen moraaliseen järjestykseen ja löytämään sitä kautta 

paikkansa yhteiskunnassa. Seuraavaksi tarkastellaan hieman 

yksityiskohtaisemmin fyysisen kasvatuksen kokonaisuutta.  

                                                        
178 Rousseau ei kuitenkaan ajattele, että perhe käy yhteiskunnallisen järjestyksen malliksi, sillä se 
rakkaus, joka perhettä yhdistää, ei riitä yhteiskunnallisen siteen perustaksi. Tämän takia on laki 
välttämätön.  
179 Oleellista ei siis ole suinkaan se, mitä tyttölapsen kasvatuksesta puuttuu suhteessa poikalapsen 
kasvatukseen tai päinvastoin. Rousseau ajatteli nämä toisiaan täydentäviksi, jolloin siis kumpikaan ei 
kelpaa toisensa normiksi. Pidän jokseenkin oikeellisena seuraavaa kenties paradigmaattisen 
feministisen Rousseau-reseption kanssa ristiriidassa olevaa näkemystä: ”Yet the program for Émile's 
education only makes sense in relation to the one he formulates for Sophie. Look at Sophie and Émile 
together and there can be no doubt that the man who Émile is destined to become is neither as self-
sufficient nor as self-governing as assumed. On the contrary, he will be dependent on the woman 
Sophie as she is on him. In other words, contrary to accepted opinion, Rousseau designed a two-track 
educational system for the production of an interdependent heterosexual couple.” (Martin 2006, 196–
197; ks. myös Patoluoto 1985; Shell 2001). Kenties oleellisempaa kuin pohtia, missä kaikissa 
suhteissa Rousseau tyttö- ja poikalapsen kasvatuksen erotellessaan erehtyi, on kyseenalaistaa hänen 
käsityksensä sukupuolten välisisten luonnollisten erojen jyrkkyydestä. 
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4.3.1 Fyysisestä kasvatuksesta 

We are born capable of learning but able to do nothing, knowing nothing. The 

soul, enchained in imperfect and half-formed organs, does not even have the 

sentiment of his own existence. The movements and the cries of the child 

who has just been born are purely mechanical effects, devoid of knowledge 

and of will. (E, I, 61.) 

Kuvaus vastasyntyneestä toistaa Toisen diskurssin fundamentaaliantropologian 

johtopäätöksen: ihminen sellaisena kuin hän luonnon käsistä tulee on puhtaasti 

mekaaninen, varsinaista itsetietoisuutta vailla oleva olento. Tätä hän on 

luonnollisesti itsetietoisuutensa kehittymättömyyden vuoksi. Koska hänellä ei 

aistielinten kehittymättömyyden vuoksi ole representatiivisia aistimuksia, ei niitä 

vertaileva tietoisuuden aktiviteetti voi tuottaa eroa aistimusten ja niiden vertailun, 

objektin ja subjektin välillä (E, I, 62). Hänen aistimuksensa ovat puhtaita, 

välittömiä tunneaistimuksia. Tässä vaiheessa ei niin sanotusti minän ja maailman 

välinen suhde ole eriytynyt. Tällöin hänellä ei voi olla myöskään missään 

erityisessä merkityksessä muistia tai mielikuvitusta, koska ne eivät voi toimia 

kuin representatiivisten ideoiden välityksellä (ks. E, I, 64; ks. myös E, II, 107). 

Hän on olento, joka Ovidiuksen sanoja lainaten elää olematta varsinaisesti 

tietoinen elämästään (E, I, 74). Tämä on se primitiivinen tietämättömyyden ja 

typeryyden tila, jossa ihminen on ennen kuin hän on oppinut mitään 

kokemuksesta tai kanssaihmisiltään (E, I, 62). Analogia Toisen diskurssin 

primitiivisen luonnontilan ihmiseen on ilmeinen.180 

Kuten Toisessa diskurssissa, ihminen voi poistua tästä tilasta 

“oppimismahdollisuutensa” eli perfektibiliteettinsä ansiosta (E, I, 61). Tässä 

yhteydessä Rousseau uusintaa myös Condillac-kritiikkinsä, osoittaen Condillacin 

patsasfiguurin selitysvoiman heikkouden (E, I, 61–62) sivistysprosessin 

metaforana. 181  Jos tietoisuutemme sisältö riippuukin aistimuksistamme, ei 

                                                        
180  Varsinaisen itsetietotoisuuden genesis on yhteydessä kielen oppimiseen. Kun tämä siirtymä 
tapahtuu, myös ”varsinainen lapsuus” päättyy. Koska lapsella on tässä vaiheessa representativiisia 
ideoita, voivat myös hänen muistinsa ja mielikuvituksensa kehittyä. Tässä vaiheessa kasvatettava osaa 
antaa siis, Uskontunnustukseen palaten, merkityksen sanalle ”on”. (ks. E, II, 77–78.) Tästä lähtien 
myöskään kasvattaja ei myönny luonnon emotionaalisen kielen eli itkun vaatimuksiin, vaan vaatii 
kasvatettavaa esittämään toiveensa ja halunsa propositionaalisella kielellä ja esittämään niille 
rationaaliset perusteet (ks. E, II, 86). Ilman näitä reunaehtoja opetetaan lapsi itkullaan manipuloimaan 
kasvattajaa tai vaihtoehtoisesti pukemaan käskyt kohteliaisuuden kaapuun.  
181  Teoksessaan Traité des sensations (1754) Condillac konstruoi patsasfiguurin avulla 
sensationalistisen ”sivistysteoriansa”. Condillacin tavoite on osoittaa, kuinka ideat tai inhimillinen 
tietoisuus yleisesti on johdettavissa pelkistä aistimuksista. 



 215

tietoisuuden kehittymistä voi tältä perustalta selittää. Voimme, kuten Cassirer 

kirjoittaa (1989, 113–114) antaa “elämän” kuolleelle marmorille, mutta emme 

koskaan voi antaa sille tunnetta spontaniteetistaan ja tietoisuutta vapaudestaan. 

Näitä ei voida selittää, minkä Uskontunnustus viimeistään teki selväksi 

aistimellisuuden perustalta. Sivistysprosessin ainoa mahdollisuus on vapauden tie, 

astuminen pois tästä primitiivisestä tilasta siihen maailmaan, joka meille 

tietoisuuden aktiviteetin kautta avautuu. Tämän tien avaaminen on kasvatuksen 

tehtävä. (ks. E, II, 118.)  

Kaikki ohjeet, joita Rousseau naisille Émilen alussa antaa, selittyvät tätä 

kautta. Vallalla olevan aikalaiskasvatuksen käytäntöjen, jotka ainoastaan 

tukahduttavat lapsen ensimmäisen vapauden tunteen, sijasta lapselle tulee alusta 

asti sallia liikkumisen vapaus (ks. E, I, 42–45) ja mahdollistaa siten kasvatettavan 

itsenäinen toiminta. Tätä ensimmäistä, kuudesta seitsemään vuotta kestävää 

kasvatusta (E, I, 37–38; I, 48; I, 56; I, 60–61; II, 77–78), jonka Rousseau uskoo 

naisille, voinee kutsua ”hoivan vaiheeksi”. Luonnollisesti tässä kritisoidaan 

aikalaiskasvatusta, jonka negaatioksi luonnollisen kasvatuksen ohjelma 

luonnostellaan, ja pyritään osoittamaan äitiyden velvollisuuksien pyhyys. Tämä 

on luonnollinen sovellus Rousseaun modernin yhteiskunnan kritiikistä, joka 

ulotetaan koskemaan vanhemmuuden velvollisuuksia ja perheinstituution 

rapautumista. Hieman myöhemmin, myös itsekritiikkinä ja julkisena 

anteeksipyyntönä, Rousseau tarkastelee isyyden velvollisuuksia samalta kannalta 

(E, I, 49–50). Yhteys diskursseissa esitettyyn porvarillisen yhteiskunnan ja sitä 

leimaavan subjektivistisen eetoksen kritiikkiin on ilmeinen.182  

Tietoisuus vapaudesta avaa toisin sanoen tahdon mahdollisuuden, ja 

ensimmäinen voitto, jonka aikalaiskasvatus barbarian tiellä tässä suhteessa 

onnistui ottamaan, oli antaa lapselle vapauden tietoisuuden ja tahdon 

mahdollisuuden sijasta tuskan ja kivun tunteet (E, I, 43–44). Tämä tie täydellistyy 

lopulta tahdottomien, yleisen mielipiteen mielivallan riepotteluun taipuvien, 

                                                        
182 Lisäksi on tietenkin huomattava, että sen kasvattajan kuvaus, jonka käsiin luonnollinen kasvatus 
Émilessä uskotaan, ei vastaa porvarin kuvausta. Hän ei niin sanotusti ole itse aikalaiskasvatuksen tuote. 
Vaihe, jonka yhteydessä Rousseau puhuu ”luonnon seuraamisesta” (esim. E, I, 47; I, 61), on 
korostetusti hoivan vaihe. Tämä on ymmärrettävää. Tässä vaiheessa ei vielä ”varsinaista kasvatusta” 
ole, vaan luonnon alkuperäisten tarpeiden tyydyttäminen riittää. Émilen pedagogisessa fiktiossa 
hoitaja on kasvattajan valitsema, ja koska hänen tehtävänsä ei ole kasvattaa, Rousseau kirjoittaa, että 
hoitajien kanssa ei tarvitse järkeillä (E, I, 61). Heidän tehtävänsä on toteuttaa kasvattajan asettamia 
päämääriä. 
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identiteettiä vailla olevien ihmisten vieraantumisen maailmana. 183  Tätä 

menestystarinaa Toisen diskurssi todensi. 184  Tälle vastakkaisesti luonnollinen 

kasvatus pyrkii kasvatettavan ensimmäisen vapauden tunteen tukahduttamisen 

sijaan valmistamaan lasta tulevaisuudessa käyttämään oikein vapauttaan (ks. E, I, 

63). Lyhyesti sanoen aikalaiskasvatuksesta poiketen luonnollinen kasvatus pyrkii 

välttämään paheiden tuottamisen. 185  Jos siis voidaan määritellä ensimmäinen 

askel, joka vapauden tiellä astutaan, mikä on sen päätepiste? 

                                                        
183  Jos tämä esimerkki on kuvaus kasvatuksesta, jossa vapauden tunteen tukahduttamisen päässä 
odottaa orjuus, on toinen ääripää yhtä vaarallinen, eli se, että kasvattaja alistuu kasvatettavan tahdon 
välikappaleeksi (E, I 47). Tämän tien päässä odottaa tyrannius, joka ilmaisee yhtä lailla vapauden 
menettämistä (ks. E, I 67–68). Nämä ovat esimerkkejä, joissa taotaan niin sanotusti 
yhteiskuntajärjestyksen ensi renkaat. Vastaava, kuuluisa Rousseaun käyttämä esimerkki koskee lapsen 
itkua ja kasvattajan reagointia siihen (ks. E, I 64–65). On tietenkin selvää, että näiden esimerkkien 
taustalla häilyy Toisesssa diskurssissa osoitettu herra-renki-dilemma (ks. E, I 48; ks. myös J, 465–
468). Se todellinen vapaus, jota kasvatettava Émilessä nauttii, on näiden ääripäiden välissä. 
184 Tahto eroaa halusta siinä, että se on reflektoitu halu. Voinee siis sanoa, että tahdon objektin valinta 
sisältää jo valinnan halujen välillä, jolloin tahdon varaan rakentuva inhimillisen toiminnan käsite 
ankkuroituu vapauteen. Koska tahto kuuluu tässä merkityksessä vapauden piiriin, ei se voi 
periaatteessa tahtoa kuin hyvää. Tämä ilmaisee, kuten on jo edellisessä luvussa todettu, luonnollisen 
hyvän ideaa. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö tahto voisi useinkin järjen puutteessa erehtyä.  
185  Yksi esimerkki paheiden tuottamisesta koskee lupauksia (ks. E, II, 101–102). Esimerkiksi 
tulevaisuutta koskevien lupausten vaatiminen lapselta, ennen kuin hän voi ymmärtää niiden moraalista 
sitovuutta, ei Rousseaun mukaan saa aikaan muuta kuin sen, että lapsi oppii lupausten olevan tyhjiä 
sanoja, joita voidaan antaa kevein perustein. Miksi näin? Lapsi saattaa kernaasti antaa lupauksen, 
mikäli näkee siihen liittyvän välittömän hyödyn, ja pitääkin lupauksensa niin kauan kuin hyöty sitä 
jaksaa kantaa mutta pettää sen mitä todennäköisimmin välittömästi suuremman hyödyn eteen sattuessa. 
Tämä on täysin luonnollista, ja jokainen kasvattajan yritys perustella, miksi tämä ei ole 
hyväksyttävissä, on järjen unta nukkuvan lapsen käsityskyvyn ulottumattomissa eikä todennäköisesti 
edusta tällöin hänelle kuin kasvattajan mielivaltaa. Esimerkki kuvaa siis lopulta sen, kuinka lupauksen 
vaatiminen opettaa lapsen valehtelemaan ilman, että lapsi ymmärtäisi tässä olevan mitään väärää. 
Esimerkki valaissee Rousseaun kannan positiiviseen kasvatukseen: se on metodi, joka redusoimalla 
intellektuaalisen maailman piiriin kuuluvan aistimelliseen, tai Rousseaun sanoin vajottamalla hengen 
materiaan, tuottaa lopulta vain materialisteja. Tähän ylsi Locken metodi ”järkeillä lasten kanssa”. 
Rousseau ei tietenkään halunnut Locken tavoin kasvattaa herrasmiestä; tämä ei edustanut hänelle 
sivistyideaalia, vaan pikemminkin ”yleisen mielipiteen leikkikalua" (Wokler 1995c, 95). Sama 
kritiikki löytyy Juliesta (ks. J, 460). 
Émilen kasvatuksen voi ymmärtää materialistisen aikalaiskasvatuksen kritiikiksi paitsi tässä 
negatiivisen kasvatuksen merkityksessä myös moraalikasvatuksen merkityksessä. Se intellektuaalinen 
maailma, joka moraalisten vertailujen myötä Émilen neljännessä kirjassa kasvatettavalle avautuu, ei 
ole materialistisesti ajattelevalle edes todellisuutta. Tämän takia Rousseaun kirjoittaa, että 
moraalikasvatus vasta alkaa siitä, mihin tavallinen kasvatus loppuu (ks. E, IV, 212). Émilen 
pedagogista ohjelmaa on usein kritisoitu siitä, että kasvattaja tarkoituksellisesti viivyttää 
moraalikasvatuksen aloittamista niin pitkälle kuin on mahdollista. Kenties kritiikki on osin oikeutettua. 
Myös Oelkers (2008) uusintaa tämän kritiikin toteamalla, että tässä sivuutetaan pitkäksi aikaa 
kasvatuksen kenties tärkein tehtävä, moraalikommunikaatio. Oelkersin kritiikki näyttää kuitenkin 
motivoituvan deweyläisen pragmatismin näkökulmasta, jonka todellisuutta ei edes ole se 
intellektuaalinen, tai kantilaisittain noumenaali, maailma, joka Émilen neljännessä kirjassa avautuu. 
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Hence we know, or can know, the first point from which each of us starts in 

order to get to the common level of understanding. But who knows the other 

limit? Each advances more or less according to his genius, his taste, his needs, 

his talents, his zeal, and the occasions he to devote himself to them. I know of 

no philosopher who has yet been so bold as to say: this is the limit of what 

man can attain and beyound which he cannot go. We do not know what 

nature permits us to be. (E, I, 62.) 

Tämä kohta täsmentää jo aikaisemmin esitettyä vastausta kysymykseen 

kasvatuksen päämäärästä. Epäilemättä sen asettaa luonto (ks. E, I, 38), mutta sitä 

ei voida tietää etukäteen. Hyvää tarkoittavan luonnon päämäärät ovat 

tuntemattomat. Kuten jo Toisessa diskurssissa, tässä toistetaan antropologian 

rajoitukset tarjota inhimilliselle elämälle affirmatiivista ideaalia. Affirmatiivinen 

sivistysideaali tulee näin kielletyksi. Tämän takia ainoaksi mahdollisuudeksi jää 

subjektin vapauteen perustuva itsenäinen toiminta, jossa oman luonnon 

täydellistäminen asettuu sivistysprosessin päämääräksi (ks. E, I, 62–68). Tämä 

johtopäätös sulkee tietenkin pois kasvatuksen määrittelemisen päämäärä-väline-

mallin mukaisena toimintana. 

Rousseau ei tarkoita tässä vapaudella kasvatettavalle myönnettävää 

moraalista vapautta vapaan kasvatuksen merkityksessä, vaan ”oikein järjestettyä 

vapautta” (ks. E, II, 92). Moraalinen vapaus – kuten Rousseaun Locke-kritiikin 

perusidea kuuluu – ei realisoi sivistysprosessia vaan on sen päämäärä. Jos lapset 

ymmärtäisivät järkeä, heitä tuskin tarvitsisi kasvattaa (ks. E, II, 89–94). 

Yhteydessä Locke-kritiikkiinsä Rousseau ilmaisee kasvatuksen asymmetrisen 

luonteen: ”Use force with children, and reason with men. Such is the natural 

order.” (E, II, 91.) Pakko-sanaan saattaa helposti liittyä turhankin negatiivisia 

konnotaatioita, eikä Rousseau tietääkseni termiä tarkemmin missään yhteydessä 

selitä, mutta täytyy tietysti muistaa, että Rousseau kieltää kaikenlaisen julmuuden 

kasvattajan taholta. Pakon voinee ymmärtää ihmisten tapana ilmaannuttaa 

inhimillinen luonto, ja milloin järki on ”ilmaantunut”, ei pakolle ole enää perustaa.  

Oikein järjestetty vapaus määritelläänkin (esim. E, I, 68; E, II, 88) suhteessa 

Toisen diskurssin kuvaamaan herra-renki-dilemmaan. Todellisen vapauden 

menetys voi tapahtua nimittäin kahdella tavalla. Joko myönnytään kasvatettavan 

                                                                                                                                    
Jos siis moraalikasvatus alkaa Émilessä kenties ”liian myöhään”, voi pragmatismista voimansa 
ammentavaan kritiikkiin vastata, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Jos 
moraalikommunikaatio ymmärretään utilitaristisessa viitekehyksessä – mikä olisi tietenkin virhe 
Rousseaun tapauksessa – sitä Émilessä toki tapahtuu jo ennen moraalikasvatuksen vaihetta. 
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tahtoon (kunhan se on ilmaantunut) tai pyritään kasvatettavan tahdon 

tukahduttamiseen. Ensimmäisessä tapauksessa kasvatetaan tyranneja ja 

jälkimmäisessä orjia, ja molemmat tavat ovat varmuudella sellaisia, joiden 

lopputuloksena on vain onnettomuutta (ks. E, I, 43–47; E, II, 88–89). 

Luonnollisessa kasvatuksessa konstruoitu pedagoginen praksis muotoutuu siten 

pedagogisen paradoksin hengessä parapedagogiana näyttäytyvien 

aikalaiskasvatuksen käytäntöjen kritiikiksi, vapaan kasvatuksen ja autoritaarisen 

kasvatuksen ”väliin”. 

Aikalaiskasvatuksen metodien ristiriita todellisen vapauden ja siten 

moraalisen järjestyksen kanssa johtuu tietenkin siitä, että ne rikkovat vapauden 

jakamattomuuden eli vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen. Tässäkin 

yhteydessä pätee Rousseaun toistuvasti korostama ajatus, ettei ole todellisuudessa 

mitään vapaudelle vastakkaisempaa kuin "vulgaarin järkeilyn" määrittelemä 

rajoittamaton yksilöllinen vapaus (ks. esim. E, II, 80). Sitä suurempaa tai 

todellisempaa on vapaus, joka huomioi myös toisten subjektien vapauden. 

Fyysisen kasvatuksen maksiimeissa (ks. E, I, 68) tiivistyvän metodin henki on 

taata kasvatettavalle enemmän todellista vapautta ja vähemmän herruutta ja 

alistumista.186  

Vain tätä taustaa vasten käy fyysisen kasvatuksen ensimmäinen, 

välttämättömyyden periaate ymmärrettäväksi. Periaatteelle voidaan nimittäin 

                                                        
186  Maksiimeja on neljä. Ensimmäisessä todetaan pedagogisen avun välttämättömyys: ”Far from 
having superfluous strength, children do not even have enough for everything nature asks of them. 
One must, therefore, let them have the use of all the strength nature gives them – a strength they could 
not know how to abuse” (E, I, 68.) Toisessa pedagoginen apu rajataan fyysisiin tarpeisiin 
myöntymättä sellaisten tarpeiden tyydyttämiseen tai synnyttämiseen, jotka voidaan tyydyttää vain 
yleisen mielipiteen avulla: ”One must aid them and supplement what is lacking to them, whether in 
intelligence or strength, in all that is connected with physical need” (E, I, 68). Kolmannessa sidotaan 
pedagogisen toiminnan maksiimit järjen sanelemiin välttämättömyyden ja hyödyn periaatteisiin 
sallimatta minkään niille ulkopuolisen sanella kasvatuksen ehtoja. Tämä periaate ilmenee käytännössä 
aikalaiskasvatuksen negaationa: “One must, in the help one gives them, limit oneself solely to the 
really useful, without granting anything to whim or to desire without reason; for whim, inasmuch as it 
does not come from nature, will not torment them if it has not been induced in them” (E, I, 68). Neljäs 
maksiimi kuuluu: “One must study their language and their signs with care in order that, at an age at 
which they do not know how to dissimulate, one can distinguish in their desires what comes 
immediately from nature and what comes from opinion” (E, I, 68). Tämä korostaa kasvatettavan 
luonnon reflektion tärkeyttä. Kuuluisaa itkua käsittelevää pedagogista esimerkkiä mukaillen mikäli 
kasvattaja erehtyy lapsen itkun merkityksen suhteen, näistä ensimmäisistä avunpyynnöistä tulee 
käskyjä. ”Luonnon kieli” ei pyydä kuin apua (E, I, 64–66), eikä tähän sisälly – Habermasin 
terminologiaa käyttäen – ajatusta kielen strategisesta käytöstä. Epäilemättä sellaisen yhteiskunnallisen 
elämän kuvauksessa, jota Rousseau kutsuu naamioiden valtakunnaksi, on kielen käyttö läpeensä 
strategista, ja tämän kaltaisen yhteiskuntajärjestyksen ensimmäiset renkaat taotaan näissä 
pedagogisissa tilanteissa. 
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erottaa kaksi eri tasoista merkitystä, yhteiskunta- ja kasvatusteoreettinen. 

Ensimmäisessä merkityksessä periaate viittaa siihen, että luonnollinen kasvatus 

sitoutuu niiden yhteiskunnallisten sisältöjen sosiaalistamiseen, jotka määritellään 

vapauden kannalta välttämättömiksi.187 Tämän takia Rousseau kirjoittaa useissa 

yhteyksissä (ks. esim. PE, 23), että yksityisomistuksen pyhä oikeus on jopa 

vapauttakin perustavampaa, koska ilman taloudellista riippumattomuutta ei 

vapautta voida ylläpitää. Tästä syystä ensimmäinen yhteiskunnallinen periaate, 

joka kasvatettavalle Émilessä opetetaan, on yksityisomistuksen periaate.188 

Kasvatusteoreettisella tai pedagogisen vuorovaikutuksen tasolla periaatteen 

tarkoitus on välttää tahtojen konfliktia. Kasvatettava tulkitsee nimittäin 

epäilemättä mielivallaksi kaikki ne kasvattajan tahdon ilmaukset, joita ei voi 

ymmärtää (ks. E, II, 91). Kuinka siis ratkaista pedagogisen vuorovaikutuksen 

asymmetrisyys ilman kasvatettavan tahdon murtamista tai siihen taipumista? 

Vastaus on löydettävissä esimerkiksi seuraavasta Julien katkelmasta, joka pätee 

myös Émilen ensimmäiseen kasvatukseen. Vastausta edeltää tässäkin yhteydessä 

aikalaiskasvatuksen kasvatettavan tahdon murtamisen tähtäävän metodin 

kritiikki:189 

This I concede, I said, and that is precisely what astonished me. What has she 

done to make them docile? How did she go about it? What did she put in the 

                                                        
187  Kun Rousseau kirjoittaa Ensimmäisessä diskurssissa (DSA, 4), että ihmisellä on kahdenlaisia 
tarpeita, ruumiin ja hengen, joista ensimmäinen tekee yhteiskunnan välttämättömäksi ja jälkimmäinen 
hyväksyttäväksi, on fyysisessä kasvatuksessa kyse juuri tämän välttämättömyyden tunnustamisesta. 
Itsesäilytyksen välttämättömyys ei kuitenkaan ole periaate, joka selittää sivistysprosessia 
vaan ”lisäarvo”, joka yhteiskunnallisesta siteestä seuraa. Toisin sanoen ”hengen tarpeiden” 
tyydyttäminen viittaa inhimillisen vapauden täydellistymiseen, yhteiskunnassa avautuvaan sivistyksen 
mahdollisuuteen, jota edeltää välttämättömyyden lain tunnustaminen. Tässä vaikuttaisi olevan ikään 
kuin tarvehierarkinen ajatus: henkisten tarpeiden esittäytyminen on mahdollista vasta, kun ihmisen 
kaikki energia ei kulu itsesäilytyksen projektiin. Tähän yhteyteen voi soveltaa esimerkiksi seuraavia 
Beaumontille osoitettuja sanoja: ”But the savage man, wandering alone in the woods, has none 
(catechism) whatever. This man does not exist, you will say. So be it. But he may exist in assumption. 
Some men certainly do exist who never had a philosophic discussion in their life, and whose entire 
time is consumed in seeking their food, devouring it, and sleeping. What shall we do with those men, 
Eskimos, for example. Shall we make Theologians out of them?” (LB, 40.) 
188 Kyse on tietenkin kuuluisasta "puutarhuri Robert -esimerkistä", ks. jäljempänä. 
189 Lienee niin, että oikeutus kasvatettavan tahdon murtamiseen voi perustua vain oletukseen ihmisen 
synnynnäisestä pahuudesta. Tätä Rousseau ei tietenkään hyväksynyt:”Let us set down as an 
incontestable maxim that the first movements of nature are always right. There is no original 
perversity in the human heart. There is no single vice to be found in it of which it cannot be said how 
and whence it entered.” (E, II, 92.) Kuten on jo edellä mainittu, Rousseau pyrkii osoittamaan, kuinka 
aikalaiskasvatus tuottaa kaikki nämä paheet. 
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place of the yoke of discipline? A much more inflexible yoke, he said 

immediately; that of necessity [.] (J, 465.) 

Lainaus kuvaa, kuinka luonnollinen kasvatus pyrkii korvaamaan vieraan tahtoon 

alistumisen "välttämättömyyden ikeellä". Epäilemättä lapsen tulee seurata 

kaikessa omaa tahtoaan, mutta hänen tulee välttämättä myös tuntea heikkoutensa 

ja riittämättömyytensä. Hänen siis täytyy olla lapsi, ei eläin eikä aikuinen, jolloin 

on mahdollista ajatella hänen tulkitsevan pedagogiset aktit mielivallan sijaan 

kasvattajan tarjoamana apuna, joka kompensoi hänen heikkouttaan ja 

riittämättömyyttään.190 Juliessa todettua vastaava Émilen muotoilu kuuluu: 

Treat your pupil according to his age. At the outset put him in his place, and 

hold him there so well that he no longer tries to leave it. Then, before 

knowing what wisdom is, he will practice its most important lesson. 

Command him nothing, whatever in the world it might be, absolutely nothing. 

Do not even allow him to imagine that you might pretend to have any 

authority over him. Let him know only that he is weak and you are strong, 

that by his condition and yours he is necessarily at your mercy. Let him know 

it, learn it, feel it. Let his haughty head at early date feel the harsh yoke which 

nature imposes on man, the heavy yoke of necessity under which every finite 

being must bend. Let him see this necessity in things, never in caprice of men. 

(E, II, 91.) 

Välttämättömyyden ikeeseen taipuminen on siis ensimmäinen opetus, joka 

kasvatettavalle annetaan. Se on ensimmäinen askel viisauden tiellä, jolle 

kasvatettavaa pyritään saattamaan. Epäilemättä ihmisellä on vapautensa kautta 

mahdollisuus olla siitä piittaamatta, mutta ei liene vallan järjenvastaista ajatella 

Rousseaun tavoin, että ihminen, joka ei turhamaisuutensa sokaisemana halua 

tunnustaa luontonsa asettamia rajoituksia, on jo astunut “todellisen vapautensa” 

rajojen ulkopuolelle. Sen ainoan ihmisen toiminnan alkuperäis-luonnollisen 

motiivin, jonka johdosta pyrimme turvaamaan olemassaolomme fyysisinä 

olentoina, eli amour de soin, esittämien välttämättömyyden vaatimusten 

laiminyönti on siten ihmisen onnetttomuuksien ensimmäinen syy, ensimmäinen 

askel vieraantumisen tiellä (ks. E, II, 83). 

                                                        
190 Rousseau luonnehtii Toisessa diskurssissa moraalista epäjärjestystä tilaksi, jossa lapset käskevät 
aikuisia. Näistä aikalaiskasvatuksen tuottamista lapsityranneista on Émilessä lukuisia esimerkkejä.  
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Paljas välttämättömyyden perspektiivi ei kuitenkaan tarkoita täyttä ihmisyyttä 

eikä kvalitatiivisesti edes mitään eläimellisyyttä enempää (ks. esim. E, II, 81). 

Tätä enemmän ilmaisee jo toinen fyysisen kasvatuksen periaate, hyöty. Kun 

välttämättömyyden periaatteen varaan rakentuva pedagogisen sanasto kattoi sanat 

"voima", "välttämättömyys", "heikkous" ja "pakko", täydentää Rousseau fyysisen 

kasvatuksen sanastoa sanalla "hyöty". Se voidaan esitellä vasta siinä vaiheessa, 

kun kasvatettava on kompetentti näitä kalkyloimaan. Moraalisista termeistä, kuten 

"velvollisuus" ja "sitoutuminen", kasvatettava on edelleen tietämätön. (E, II, 89.) 

Niiden merkityksen avaaminen on vasta moraalikasvatuksen tehtävä. 

Hyödyn näkökulma avataan siinä vaiheessa, kun siihen perustuvat 

ensimmäisten ihmisten välisten suhteiden merkitykset paljastetaan kasvatettavalle. 

Aluksi pitäydytään välittömän hyödyn perspektiiviin (E, II, 97). Tässä suhteessa 

omistusoikeuden pyhän periaatteen opettaminen muodostaa perustan, jonka 

pohjalta muu yhteiskunnallisesta siteestä myöhemmin koituva hyöty 

kasvatettavalle opetetaan. 

Omistusoikeuden alkuperä ei suinkaan ole omistaminen itse vaan 

itsesäilytyksen tarve, josta on johdettavissa ensimmäinen legitiimiltä 

yhteiskunnalta edellytettävä oikeusperuste. Legitiimin yhteiskunnan on jäsentensä 

vapauden turvatakseen taattava omistusoikeuden turvaamisella jokaisen jäsenensä 

taloudellinen riippumattomuus. Tämän tarkoitus on tietenkin, ettei synnytetä 

liiallista taloudellisen eriarvoisuuden tilaa, jossa harvoilla on kaikki ja useilla ei 

mitään. Tämän takia ensimmäinen kasvatettavalle annettava käsite ei olekaan 

vapauskäsite vaan yksityisomistuksen käsite (E, II, 98). Oleellista tästä 

seuraavassa pedagogisessa esimerkissä (Robert-puutarhuri) on tietenkin, että 

kasvatettavalle ei vain opi, että hänellä on oikeus omistaa itsesäilytyksensä 

kannalta välttämätön, vaan hän oppii vastavuoroisesti kunnioittamaan toisen 

omaisuutta ja tavoittaa lopulta omistusoikeuden sopimuksellisen luonteen 

idean.191 

Hyödyn näkökulman avaaminen liittyy siis siihen merkittävään vaiheeseen, 

kun kasvatettava astuu sisään moraaliseen (moeurs) eli sopimusten ja 

velvollisuuksien maailmaan. Huomionarvoista on, että tässä vaiheessa ei vielä ala 

                                                        
191 Ei liene tarpeen referoida tätä kuuluisaa pedagogista esimerkkiä tämän tarkemmin. Oleellista ja 
kaunista esimerkissä on juuri sen sopimuksellisen perustan eli vastavuoroisuuden idean opettaminen. 
Huomattava on, että tässä vaiheessa pitäydytään vain omistusoikeuden perusteen opettamisessa ja 
kytketään siihen jo työn idea (vaikka kasvatettavalle kyse on pedagogisesti synnytetystä harrastuksesta) 
mutta ei puhuta esimerkiksi työnjaosta tai hyödykkeiden vaihdon merkityksestä kasvatettavalle vielä 
mitään (ks. E, II, 98). Niiden aika on myöhemmin, kun kasvatettava kykenee niin abstrakteja ideoita 
ymmärtämään. Puutarhuriesimerkkiä seuraa vähintään yhtä kuuluisa esimerkki ikkunan särkemisestä. 
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varsinainen moraalikasvatus. Sopimusten moraalinen sitovuus ei voi puhutella 

kasvatettavaa ennen kuin moraalinen järki ilmaisee itsensä, ja tämän takia 

sopimusten sitovuuden kriteerinä toimii tässä vaiheessa hyöty. On yhtä lailla 

turhaa kuin mieletöntäkin vaatia kasvatettavalta sellaista moraalista sitoutumista, 

jonka hyötyä – varsinkaan kauaskantoista (ks. E, II, 108) – hän ei kykene 

ymmärtämään. 192  Tähän yhteyteen Rousseau liittää erittäin oleellisen ja 

valaisevan alaviitteen: 

Moreover, if this duty to keep commitments were not consolidated in the 

child's mind by the weight of utility, soon the inner sentiment, beginning to 

sprout, would impose it on him like a law of conscience, like an innate 

principle which waits in order to bloom only the kinds of knowledge to which 

it applies. The first sketch is not drawn by the hand of man but is graven in 

our hearts by the Author of all justice. Take away the primary law of 

conventions and the obligation it imposes, and everything is illusory and vain 

in human society. He who keeps his promise only for profit is hardly more 

bound than if he had promised nothing, or, at most, he is in the position to 

violate it like the tennis players who put off using a bisque only in order to 

wait for the moment to use it most advantageously. This principle is of the 

most importance and merits deeper study. For it is here that man begins to set 

himself in contradiction with himself. (E, II, 100.) 

Lainattu kohta kokoaa yhteen paljon edellisissä luvuissa sanottua. Esimerkiksi 

utilitaristisen etiikan kieltämistä voi tuskin selvemmin ilmaista, ja mieleen 

palautuu myös esimerkiksi Toisen diskurssin ensimmäisiä sosiaalisen toiminnan 

                                                        
192  Rousseau liittää tähän yhteyteen paljon aikalaiskasvatuksen kritiikkiä; edellä on jo viitattu 
lupausten vaatimiseen lapsilta, ja toisena voidaan mainita lähimmäisenrakkauden opettaminen 
vetoamalla Jumalan ideaan. Edellinen opettaa lapsia valehtelemaan ja jälkimmäinen on niin sanotusti 
konkreettisten operaatioiden maailmassa elävälle lapselle puhtaasti käsittämätöntä puhetta (ks. myös E, 
II, 107–108). Tämä on luonnollisesti yleistettävissä positiivisen kasvatuksen kritiikiksi. Ainoa hyveen 
opetustapa, jonka Rousseau tässä vaiheessa hyväksyy, on kasvattajan esimerkin seuraaminen. 
Huolimatta siitä, että kyse on niin sanotusti apinoiden hyveestä eli hyveen harjoittamisesta muun kuin 
hyveen itsensä takia, on se tässä vaiheessa kasvatettavalle hyväksyttävää: ”Masters, leave off 
pretenses. Be virtuous and good. Let your examples be graven in your pupil's memories until they can 
enter their hearts.” (E, II, 104.) Ainoa moraalinen ohje, joka lapsuuteen kelpuutetaan, kuuluu: ”The 
only lesson of morality appropriate to childhood, and the most important for every age, is never to 
harm anyone.” (E, II, 104). Tässä yhteydessä Rousseau määrittelee myös hyvän ja hyveen tekemisen 
implisiittisesti suhteessa moraalisen järjestyksen ideaan: ”Who does not do good? Everybody does it – 
the wicked man as well as others. He makes one man happy at the expense of making a hundred men 
misarable; and this is the source of all our calamities. The most sublime virtues are negative. They are 
also the most difficult, because they are without ostentation and above even that pleasure so sweet to 
the heart of man, the pleasure of sending someone away satisfied with us [.]” (E, II, 105.) 
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muotoja kuvaava esimerkki, jossa ihminen oli valmis uhraamaan yhteisen hyödyn 

sitovuuden välittömästi, kun sitä suurempi yksityinen hyöty ilmaantui näköpiiriin. 

Tässä suhteessa ei ole kovin suurta eroa esimerkin villin ja lapsen eikä lopulta 

porvarinkaan välillä. 

Lisäksi, kuten on edellä osoitettu, omantunnon periaate ei ole selitettävissä 

materialistisesti. Se on synnynnäinen oikeudentunteena ilmenevä Jumalan ääni, 

joka odottaa aktivoituakseen vain oikeita tietoja, järjen antamaa ideaa 

oikeudenmukaisuudesta (ks. myös E, I, 67). Toisin sanoen omatunto rakentaa 

sivistysprosessin konstitutiivisena osana yhdessä ymmärryksen ja järjen kanssa 

moraalista perspektiiviä elämään. Erityisen mielenkiintoinen on lainauksen 

viimeinen lause: omantunnon aktivoitumisen myötä paljas hyödyn näkökulma saa 

rinnalleen oikeudenmukaisuuden näkökulman, eivätkä nämä suinkaan aina kohtaa. 

Kuten apulaispappi totesi, tämän konfliktin kautta inhimillinen elämä saa 

ominaisen luonteensa. Rousseau mainitsee tämän tässä vaiheessa vain 

alaviitteessä. Jottei jouduta asioiden edelle, palataan vielä fyysisen kasvatuksen 

pariin.  

Hyödyn näkökulma on nyt siis avattu. Ennen kuin voidaan yleistää se 

koskemaan yhteiskunnallista hyötyä, kasvatettava tarvitsee runsaasti 

ymmärryksen ja aistimellisen tai lapsellisen järkensä kultivointia (ks. E, II, 157–

158). Kyse on ensinnäkin ymmärryksen välikappaleiden eli aistien 

harjoittamisesta (ks. E, II, 132), ja Rousseau määritteleekin aisteille aktiivisen 

rooliin oppimisprosessissa (ks. Benner 2004). Toiseksi, kuten on tietenkin selvää, 

opetuksen sisällöissä rajoitutaan fyysisiin objekteihin. Tämä on tavallaan 

eksperimentaalista fysiikkaa, jossa rajataan oppimisen sisältöjen ulkopuolelle 

kaikki mikä ei ole operationaalistettavissa, eli kantilaisittain noumenaali maailma. 

Seuraavaa oppimisprosessin ja itsenäisen toiminnan välisen suhteen ohjeistusta 

vastaan tuskin Popperkaan kapinoisi: 

Measure, count, weigh, compare. Use strength only after having estimated 

resistance. Always arrange it so that the estimate of the effect precedes the 

use of the means. Interest the child in never making insufficient or 

superfluous efforts. If you accustom him to foresee thus the effect of all his 

movements and to set his mistakes right by experience, is it not clear that the 

more he acts, the more judicious he will become? (E, II, 132–133.)193 

                                                        
193  On selvää, että sitaatin kuvaama toiminta on aina suunniteltua. Toisin sanoen tässä ei seurata 
luontoa, vaan toiminnan suunnittelu mahdollistuu vain vapauden kautta. 
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Itsetoiminnallinen oppimisprosessi saa siis syklimäisen luonteen, jota voi kenties 

kutsua popperilaisittain hypoteettis-deduktiiviseksi, yrityksen ja erehdyksen 

metodiksi: “If he never made mistakes, he would not learn so well” (E, III, 171). 

Tämä metodi pyrkii herättämään uteliaisuutta mutta ei koskaan tyydyttämään sitä 

(ks. E, III, 168). Näiden ehtojen ja metodin tavoitteena on fyysisen itsesäilytyksen 

(amour de soi) edellyttämien taitojen ja tietojen opettaminen: 

Since man’s first natural movements are, therefore, to measure himself 

against everything surrounding him and to experience in each object he 

perceives all the qualities which can be sensed and relate to him, his first 

study is a sort of experimental physics relative to his own preservation, from 

which he is diverted by speculative studies before he has recognised his place 

here on earth [– –] everything which enters into the human understanding 

comes there through the senses, man’s first reason is a reason of the senses; 

this sensual reason serves ass the basis of intellectual reason. Our first 

masters of philosophy are our feet, our hands, our eyes. (E, II, 125.)194 

Aistien ja ymmärryksen harjoittamisen jälkeen lapsi saapuu niin sanotusti järjen 

porteille. Rousseau kytki varsinaisen lapsuuden päättymisen kielen oppimiseen, ja 

tästä tästä vaiheesta nuoruuden ikä, Rousseaun termein kehitysvaihe, jolloin lapsi 

ei ole enää lapsi mutta ei vielä aikuinenkaan. Émilen kolmas kirja kuvaa tämän 

vaiheen ja liittää siihen aistimellisen järjen kultivoimisen, toisin sanoen sen 

tietoisuuden kyvyn harjoittamisen, jonka varassa ideoista muodostetaan käsitteitä. 

Kasvatuksen objektina ovat luonnon ilmiöt, fenomenaalinen maailma (E, III, 168). 

Opetuksesta riisutaan tässä vaiheessa esimerkiksi kaikki esteettinen sisältö (ks. E, 

III, 168–169). Nuorelle materialistille, jonka tietoisuus ei vielä ole avautunut 

intellektuaaliseen maailmaan, ei luonnon spektaakkelissa ole puhuttelevuutta, 

koska hänellä ei vielä ole käsitystä sen luojasta. Luonnon spektaakkeli jättää 

hänen sydämensä kylmäksi: “Finally, how can he be touched by the beaty of 

nature's spectacle, if he does not know the hand responsible for adorning it?” (E, 

III, 169). Paitsi että on tietenkin helppo nähdä, kuinka tässä koko ajan seurataan 

sitä ”luonnon marssia”, jonka Uskontunnustus kuvasi, ollaan jo lähestymässä 

intellektuaalista maailmaa ja siten moraalikasvatuksen kysymystä. Samalla on 

                                                        
194 Tämä on mahdollista tulkita vain edellisessä luvussa tehtyjen filosofisten tarkastelujen valossa. 
Tässä nimittäin erotetaan selkeästi subjekti ja objekti, minä ja maailma, ja vaikka tietoisuuden sisällöt 
ovat aistimellisuuden antamia, ei itse ymmärrys – tietoisuuden distinktiivisenä kykynä – ole 
aistimellisuuden tulosta.  
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koko ajan kyse samalla materialistisesti orientoituneen kasvatusajattelun 

kritiikistä. Sitaatti jatkuu: 

Do not make speeches to the child which he cannot understand. No 

descriptions, no eloquence, no figures, no poetry. It is not now a question of 

sentiment or taste. Continue to be clear, simple and cold. The time for 

adopting another kind of language will come only too soon. (E, III, 169.)  

Vaikuttaa siis, että Rousseaulle sellaisen luontosuhteen ylittäminen, joka ei 

tyhjene paljaaseen hyötynäkökulmaan, edellyttää, kuten Uskontunnustuksen 

ensimmäinen uskonartikla tiivisti, intelligentin ensimmäisen syyn, universaalin 

tahdon jäljittämisen. 195 

Hyödyn periaate yleistyy tässä vaiheessa kasvatettavan välitöntä tai ainakin 

tulevaisuusperspektiiviltään lyhytnäköistä ymmärryksen tarjoamaa eksistenssiä 

laajemmalle. Tämä vaihe on tieteellisten opintojen, tai paremmin muotoillen 

niiden omaksumisen edellyttämän järjen harjoittamisen, aikaa (ks. myös E, III, 

176): 196 

The issue is not to teach him sciences but to give him the taste for loving 

them and methods for learning them when this taste is better developed. This 

is certainly a fundamental principle of every good education. (E, III, 172.)197  

Erityisen mielenkiintoiseksi tämän Èmilen kolmannessa kirjassa kuvatun fyysisen 

kasvatuksen vaiheen tekee se, kuinka Rousseau valikoi opettavat sisällöt. Niiden 

valinnan kriteerinä on todellinen hyöty erotettuna kuvitellusta hyödystä (E, III, 

166). Nämä kohdat toisin sanoen täsmentävät ensimmäistä kertaa Ensimmäisessä 

diskurssissa esitettyä hyödyttömän kasvatuksen kritiikkiä. Rousseau tiivistää 

tässäkin yhteydessä aikalaiskasvatuksen hyödyn puhtaan negatiiviseksi. Se, mitä 

aikalaiskasvatus arvotti hyödylliseksi, oli sellaista, joka välttämättömyyden 

                                                        
195 Rousseau ei suinkaan ollut ainoa ajattelija, joka näki materialismin ja ateismin suhteen hyvin 
läheisenä tai samasti nämä (ks. Martin & Barresi 2000, 49–50). 
196 Rousseau kirjoittaa tosin kolmannen kirjan alussa (ks. E, III, 167), että ainoa lapsen tähän asti 
tuntema laki on välttämättömyyden laki, ja vasta nyt asettuu hyöty valintojen määrittäjäksi. Toisaalta 
pitkin toista kirjaa Rousseau puhuu myös hyödystä välttämättömyyden lain rinnalla. Jos tässä onkin 
jonkinlaista käsitteellistä huojuntaa, oleellista on kuitenkin, että vasta nyt irtaudutaan välittömän 
hyödyn näkökulmasta. Sen sijaan kaikenlainen huojunta on poissa, kun hyötynäkökulman takia 
Rousseau nimeää Émilen kolmannen kirjan teoksen hyödyllisimmäksi osaksi. (ks. E, III, 172.) Näin 
Rousseau luonnehtii vain kolmatta kirjaa; esimerkiksi moraalikasvatuksen tärkeys kuvataan toisin 
sanoin. 
197 Émilen kolmas kirja tuottaa oletettavasti harmaita hiuksia kaikille niille Rousseaun lukijoille, jotka 
ovat jääneet Ensimmäisessä diskurssissa esitetyn tiedekritiikin primitiivisen lukutavan pauloihin. 
Vastaavia ongelmia tuottanee Émilen neljännen kirjan esteettistä kasvatusta koskevat kohdat. 
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nimissä oli myöhemmin pakko unohtaa. Luonnollisesti tässä yhteydessä 

sitoudutaan luonnollisen kasvatuksen mukaisesti sen sisältämään 

sensitiivisyysperiaatteeseen. Valtavasta saatavilla olevan tiedon määrästä 

valikoidaan sellaisia sisältöjä, joita kohden kasvatettava osoittaa taipumusta. 

Kuten Uskontunnustuksen asettama metodinen periaate todisti, tiedonmuodostus 

tulee rajata siihen piiriin, joka ihmistä välittömästi kiinnostaa ja jonka 

merkityksellisyys elämän mielekkyyden kannalta on kiistaton:  

The small number of those which really contribute to our well-being is alone 
worthy of the researches of a wise man and, consequently, of a child whom 
one wants to make wise. It is a question not of knowing what is but only of 
knowing what is useful (E, III, 166). 

Rousseau antaa selkeästi ymmärtää tämän olevan kaikkea muuta kuin helppo 

tehtävä. Valinta edellyttää erittäin huolellista kasvatettavan luonnon reflektiota, 

jonka apuna toimii tähänastinen pedagoginen historia, esimerkiksi se, minkälaista 

taipumusta kasvatettava on osoittanut geometrian opinnoissaan. (ks. E, III, 167.) 

Kun tähän asti on keskitytty sellaisiin sisältöihin, joiden hyöty on ollut 

välitöntä, tapahtuu tässä kohden ensimmäistä kertaa Émilessä niin sanotusti 

itsestä vieraannuttaminen. Aivan kuten aloitti apulaispappi – saatuaan ensin 

varmuuden itsestään – sivistysfilosofisen projektinsa universumin tutkimisella, 

tapahtuu tämä sama nyt Émilelle: 

“What a disparity”, it will perhaps be said. “A while ago we were concerned 

only with what touches us, with what immediately surrounds us. All of a 

sudden here we are traveling around the globe and leaping to the ends of the 

universe!” This disparity is the effect of the development or our strenght and 

the bent of our mind. In the state of weakness and insufficiency concern for 

our preservation concentrates us within ourselves. In the state of power and 

strength the desire to extend our being takes us out of ourselves and causes us 

to leap as far as it is possible for us. But since the intellectual world is still 

unknown to us, our thought does not go farther than our eyes, and our 

understanding is extended only along with the space it measures. (E, III, 168.) 

Tätä seuraa vaikuttava pedagogisten esimerkkien ketju, jossa tähtitieteen, 

maantieteen ja fysiikan (erityisesti magnetismin) opiskelu kytketään 

suunnistamisen taidon opettamiseen. Oleellista on siis teoreettisen tiedon 

kytkeminen käytäntöön. Tässä esimerkissä Rousseau osoittaa lisäksi, kuinka 

hyödyn periaate tarjoaa kasvattajalle välttämättömyyden lain ohelle välineen 



 227

ohjata tai hallita kasvatettavaa. Tähänkin Rousseau liittää kuitenkin 

vastavuoroisuuden vaatimuksen. Kasvattajan on aina annettava – kasvatettavan 

näin vaatiessa – toimilleen rationaaliset perusteet: 

See what powerful instrument for acting on your pupil I am putting into your 

hands. Not knowing the reasons for anything, he now almost reduced to 

silence whenever you please. And what an advantage your knowledge and 

experience give you for showing him the utility of everything you suggest to 

him! For – do not be deceived – to put this question to him is to teach him to 

put it to you in turn; and afterward you must count on his following your 

example and asking about everything you suggest to him, “What is that good 

for?” (E, III, 179.) 

Erittäin tärkeä käänne tapahtuu luonnontieteellisten opintojen jälkeen, kun 

kasvatettavan huomio kiinnitetään yhteiskunnallisiin suhteisiin. Tämä selittyy 

luonnollisesti sillä, että yhteiskunnallisen riippuvaisuuden tunnustaminen on 

irreversiibeli tosiasia. Se on niin sanotusti välttämättömyyden piirissä (ks. E, 184–

185). Tämä ei luonnollisestikaan tarkoita, että kaikki yhteiskunnallinen 

riippuvaisuus kuuluisi välttämättömyyden piiriin. Keskeistä onkin kritiikki: 

erottaa luonnolliset hyödyn periaatteet niistä, joiden perusta on mielipiteissä; 

toisin sanoen erottaa tässäkin kohden todellinen hyöty kuvitellusta (ks. E, III, 

187). Tässä yhteydessä Rousseau käyttää kuuluisaa metaforaansa Robinson 

Crusoesta, joka kykenee “autiolta saareltaan”, toisin sanoen yleisestä mielipiteestä 

riippumattomana, ymmärryksensä varassa mittaamaan yhteiskunnallisesta siteestä 

koituvaa hyötyä. Metaforan tarkoitus on tietenkin osoittaa, kuinka kritiikin 

edellytys on itsen vieraannuttaminen välittömän elämismaailman kontekstista ja 

sen tarjoamasta tulkintahorisontista: 

But it is on the basis of this very state that he ought to appraise all the others. 

The surest means of raising oneself above prejudices and ordering one’s 

judgements about the true relations of things is to put oneself in the place of 

an isolated man and to judge everything as this man himself ought to judge of 

it with respect to his own utility. (E, III, 184–185.) 

Yhteiskunnallisen siteen välttämättömyys perustuu luonnollisesti itsesäilytyksen 

(amour de soi) välttämättömyydelle. Kuten Toinen diskurssi 

primitivismikritiikissään totesi, yhteiskunnat ovat välttämättömiä siksi, että 

ihminen on sivilisaatiohistorian kuluessa peruuttamattomasti menettänyt sen 

luonnollisen kyvykkyyden, jonka varassa villin itseriittoinen elämä olisi 
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mahdollista. Sivilisaation hylkääminen olisi elämän loppu, ja juuri tämä ihmisen 

heikkous tekee yhteiskunnat välttämättömiksi (ks. myös SC, I, VI, 49). Tällä 

välttämättömyyden siteellä kasvatettava ensimmäiseksi sidotaan yhteiskuntaan 

(ks. E, III, 187): 

[A] man who wanted to regard himself as an isolated being, not depending at 

all on anything and sufficient unto himself, could only be miserable. It would 

even be impossible for him to subsist. For, finding the whole earth covered 

with thine and mine and having nothing belonging to him except his body, 

where would he get his necessities? By leaving the state of nature, we force 

our fellows to leave it, too. No one can remain in it in spite of the others, and 

it would really be leaving it to want to remain when it is possible to live there, 

for the first law of nature is to care for preserving oneself. (E, III, 193.) 

Tästä seuraa, että ensimmäisenä kasvatettavalle opetetaan työn ja työnjaon 

periaatteet. Jos ensimmäinen riittikin villille, ei yhteiskunnallinen ihminen 

heikkoutensa takia voi säilyttää itseään ilman jälkimmäistä. Tässäkin opetuksen 

sisältö – koska kasvatettava on edelleen fyysinen olento – rajataan koskemaan 

teollisuutta ja mekaanisia taitoja (ks. E, III, 185–186), koska juuri nämä tekevät 

ihmiset toisilleen hyödyllisiksi. Johdonmukaisesti – koska kasvatettavan 

moraalinen minä niin sanotusti uinuu vielä – ei yhteiskunnallista sidettä arvioida 

tässä yhteydessä moraalisin termein.  

Erityisen mielenkiintoista on Rousseaun tässä yhteydessä tekemät diskurssien 

sivilisaatiokriittisiä kaikuja kertaavat vertailut eri ammattien hyödystä. Ammattien 

todellinen hyöty on nimittäin välttämättä päinvastaisessa suhteessa siihen 

arvostukseen, jonka yleinen mielipide niille antaa (ks. E, III, 186). 

Välttämättömien hyödykkeiden on oltava sellaisia joihin köyhilläkin on varaa, 

jolloin niiden hyödykkeiden, jotka eivät ole välttämättömien tarpeiden 

tyydyttämisen näkökulmasta tarpeellisia, arvon mitta ei ole niiden hyöty vaan 

yksinomaan yleisen mielipiteen niille määrittelemä hinta. Kuten Rousseau 

kirjoittaa: “The importance given them by the rich does not come from their use, 

but from the fact that the poor cannot afford them” (E, III, 186). Jälkimmäiseen ei 

tässä kasvatuksen vaiheessa kiinnitetä mitään huomiota. Tässä on tietenkin 

houkutus tulkita Rousseauta primitivismin puolestapuhujana, mutta tästä ei 

tietenkään ole kysymys. Kysymys on hyödyn ja välttämättömyyden näkökulmista 

ja sen osoittamisesta, että näiden laiminlyönnin seuraukset ovat traagisia. Jos 

nimittäin ihmisyys ei tyhjenekään välttämättömyyden lainalaisuuteen, sen 
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huomiotta jättäminen tekee sille rakentuvan lisäarvonkin pian mahdottomaksi.198 

Jos opetettavien sisältöjen hyöty määritellään puhtaasti yleisen mielipiteen 

arvostuksen kautta – tai miksei absoluuttisesti markkinadynamiikan ohjaamana – 

opetetaan kasvatettava kenties halveksimaan niitä ammatteja, jotka keskittyvät 

välttämättömien hyödykkeiden tuottamiseen. Siten hyödyttömiä sisältöjä välittävä 

aikalaiskasvatus samalla tyhjentää maaseudun, jolloin välttämättömät hyödykkeet 

käyvät epäilemättä piankin niukoiksi, ja tässä kohtaa valtio lopulta tuhonsa. 

Rousseau ilmaisee näin sellaisen aikalaiskasvatuksen kritiikin, jossa pedagogiset 

maksiimit noudetaan yleisestä mielipiteestä: 

These are the specious maxims which guide the false prudence of fathers in 

making their children slaves of the prejudices they feed them and playthings 

themselves of the senseless mob which they expect to make the tool of their 

passions (E, III, 187). 

Järjen metodi, jolla ammattien välisiä suhteita ja hyötyjä arvioidaan, on niiden 

välisten välttämättömyyssuhteiden arviointi, jolloin ammatin hyödyn mittari on 

sen riippumattomuus muista ammateista. Tällöin se ammattitaito, joka kaipaa 

vähiten muiden ammattien apua, on kunnioitettavin, koska samalla kaikki muut 

ammatit ovat siitä enemmän tai vähemmän riippuvaisia. Näillä perustein 

ensimmäinen ja kunnioitettavin ammatti on maanviljelys, jota seuraavat sepän ja 

puusepän ammatit ja niin edelleen. Ketjun loppupäässä näillä kriteerein ovat 

esimerkiksi kultasepät ja koko tiedeakatemia. (E, III, 186–187.) 

On huomattava, että tässä opetetaan kasvatettavaa arvioimaan 

yhteiskunnallista riippuvaisuutta puhtaasti järjen näkökulmasta, antamatta 

minkäänlaista valtaa mielipiteelle. Tässä vaiheessa kasvatettavalle opetetaan 

myös kuinka yhteiskunnallisen välttämättömyyden piiriin kuuluvat hyödykkeiden 

vaihto, sekä hyödykkeiden arvon mitta eli rahan merkitys, mutta kaikessa 

pitäydytään vielä välttämättömyyden ja hyödyn näkökulmissa, osoittamatta 

näiden väärinkäyttämisen seurauksia:199 

                                                        
198 Mainittakoon anekdoottina, että Rousseau itse elätti itsensä kopioimalla nuotteja. Tämän hänelle 
jossain määrin mieluisan mutta monotonisen ammatin rasitetta hän sieti nimenomaan 
välttämättömyyden vaatimuksesta. Se nimittäin turvasi hänen taloudellisen riippumattomuuden ilman, 
että hänen olisi täytynyt elättää itsensä kirjoitustensa tuotoilla ja asettaa siten ajattelunsa riippuvaiseksi 
yleisen mielipiteen arvostelmista. Rousseau ei toisin sanoen tahtonut uhrata kritiikin mahdollisuutta 
talouden vaatimuksille. Tästä ajatuksesta, joka tietenkin motivoi myöhemmin humboldtilaisen 
yliopiston ideaa, Rousseau ei aikansa tiedeakatemiassa nähnyt juuri häivähdystäkään. 
199 Tunnettu esimerkki, jolla näitä vertailuja kasvatettavalle opetetaan, on verrata rikkaassa talossa 
tarjottua päivällistä yksinkertaiseen maalaisateriaan (E, III, 190–192). 
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Do not go farther than this, and do not enter into an explanation of the moral 

effects of this institution [raha, KK]. With all things it is important that the 

uses be well presented before abuses are shown. If you aspire to explain to 

children how the signs make things neglected, how all the chimeras of 

opinion are born from money, how countries rich in money must be poor in 

everything else, you would be treating these children not only as philosophers 

but as wise men, and you would be aspiring to make them understand a thing 

of which even few philosophers have had a good conception. (E, III, 190.) 

Tämän jälkeen palataan niin sanotusti itseen. Kaikkien näiden teoreettisten 

opintojen – joiden aikana kasvatettava on kohotettu tutkimaan universumia ja 

mittamaan maan ääriä sekä tutustutettu luonnonlakeihin – jälkeen tulee kysyä, 

mitä käytännöllisiä johtopäätöksiä tästä kaikesta pitää tehdä (E, III, 192.) 

Jottemme siis, kuten Toisen diskurssin alussa sanottiin, hukkaisi itseämme 

universumin äärettömyyteen, tulee meidän kysyä, mitä velvollisuuksia 

yhteiskunnallisesta välttämättömyyden siteestä seuraa. Koska kasvatettava on 

tässä sidottu välttämättömyyden sitein yhteiskuntaan, on hänen itsestään selvästi 

sitouduttava sen itsesäilytykseen. Tämän sitoutumisen mediumi on työ. Tämä 

eetos loistaa Toisen diskurssin kuvaamassa sivilisaatiohistoriassa poissaolollaan, 

mihin seuraavat sanat on helppo suhteuttaa: 

Outside of society isolated man, owing nothing to anyone, has a right to live 

as he pleases. But in society, where he necessarily lives at the expence of 

others, he owes them the price of his keep in work. This is without exception. 

To work is therefore an indispensable duty for social man. Rich or poor, 

powerful or weak, every idle citizen is a rascal. (E, III, 195.)200  

Kasvatettavalle siis tulee, tai hänen tulee valita itselleen, ammatti.201 Valinnan 

kriteerit ovat jo selvillä. Noudatetaan todellisen hyödyn ja kunniallisuuden – jotka 

                                                        
200 Huomionarvoista on tässä se, että Rousseaun sivistysteoriassa riisutaan klassiseen paidean ideaan 
kuulunut piirre, että sivistys oli vain vapaiden miesten etuoikeus. Perusta tälle erolle on siinä, että 
Rousseaulle vapauskäsite on modernissa mielessä jakamaton. Rousseaulta ei löydy sellaista Polista 
luonnehtivaa ajatusta, että harvojen vapautta täytyy ylläpitää monien orjuudella. 
201 Tähän liittyviä paradoksaalisia muotoiluja Rousseau viljelee Émilessä runsaasti. Tätä koskeva lause 
kokonaisuudessaan kuuluu: ”This is the spirit which should guide us in the choice of Emile's trade; or 
rather, it is not for us to make this choice for him. For the maxims with which he is imbued preserve in 
him the natural contempt for useless things, and thus he will never want to consume his time in labors 
of no value. He knows no value in things other than their real utility.” (E, III, 198.) Tämä on esimerkki 
siitä, kuinka pedagoginen ajattelu kietoutuu aina väistämättä pedagogisen paradoksin hengessä ikään 
kuin ”kaikki ja ei mitään-asenteeseen”. Tässä yhteydessä kasvatettavalle myönnetty vapaus on 
riippuvaista siitä pedagogisesta historiasta joka on tässä vaiheessa takana. Näin Rousseau osoittaa, 
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aina ovat toisiinsa sidotut – mittapuuta, sallimatta yleiselle mielipiteelle 

sanavaltaa (ks. E, III, 197). Rousseau antaa toki vielä lisäkriteereitäkin 

erottamalla selkeästi esimerkiksi miesten ja naisten ammatit. Oleellisempaa on 

tietenkin kasvatettavan luonnollisten taipumusten huomiointi. Tässä yhteydessä 

Rousseau korostaa jälleen lapsen luonnon reflektion vaatiman taidon 

haasteellisuutta, taidon jonka alkeitakaan eivät – jälleen aikalaiskasvatuksen 

kritiikin hengessä – isät tai kasvattajat ole vielä oppineet. Maanviljelyn Émile jo 

osaa (E, III, 195), ja lopulta päädytään valitsemaan puusepän ammatti, johon 

tarvittavia taitoja Émile harjoittaa yhdessä kasvattajan kanssa (E, 201). 202  

Tarina ei suinkaan pääty tähän vaan on vielä hyvin keskeneräinen. Émilestä 

puuttuu ajatus, että kasvatettavan elämä olisi täysin ekonomisesti determinoitua. 

Hänen on välttämättömyyden ja hyödyn nimissä opittava tyydyttämään 

itsesäilytyksen (amour de soi) tarpeensa ja hyväksyttävä samoin perustein tästä 

seuraavan yhteiskunnallisen siteen välttämättömyys. Kasvatettava on kuitenkin 

edelleen fyysinen olento, jonka tietoisuus ei ole vielä moraaliseen maailmaa 

avautunut. Ennen kuin tarkastellaan moraalikasvatuksen vaihetta, on vielä 

esitettävä muutama fyysistä kasvatusta koskeva täsmennys.  

On nimittäin huomattava, kuinka nämä erittelyt kytkeytyvät Émilen 

perustavaan moderniuteen. Rousseau kertaa tässä yhteydessä Émilen ensimmäisen 

kirjan alussa esittämänsä ajatuksen tulevaisuuden epävarmuudesta ja 

avoimuudesta. Koska tulevaisuutta ei voida tietää, ei ole järkevää määritellä 

                                                                                                                                    
kuinka kasvatettavalle myönnettävän vapauden piiiri vähitellen laajenee samassa suhteessa kuin 
kasvatettavan luonnollinen kyvykkyys sallii. Ammatinvalinta on jo haastava pedagoginen ongelma, ja 
jotta tämä voidaan uskoa kasvatettavan käsiin, edellytetään verrattain pitkälle kehittynyttä ymmärrystä. 
202 Émile ei kertomuksen lopussa valitse puusepän ammattia, vaan ryhtyy maanviljelijäksi. Täytyy 
muistaa, että yksi Rousseaun kertomukselle asettama ehto oli se, että Émile on lahjoiltaan 
keskinkertainen, ja varmuudella tällä on merkitystä myös ammatinvalintakysymyksessä. Tässä 
yhteydessä Rousseau esimerkiksi kirjoittaa: ”If by chance your pupil's genius were definitely turned 
toward the speculative sciences, then I would not blame his being given trade confortable to his 
inclinations – that he learns, for example, to make mathematical instruments, spyglassess, telescopes, 
etc” (E, III, 201). Rousseau puhuu tässä tiettävästi Spinozasta (ks. Bloom 1979, 488). Toisin sanoen, 
jottei lyötäisi filosofisia argumentteja empiirisillä, on todettava, että luonnollisen kasvatuksen 
periaatteet ja metodi ovat riippumattomia Rousseaun esimerkeistä. Vaatimalla Spinozaa opiskelemaan 
puusepän ammatti hänestä epäilemättä tehtäisiin onneton ihminen. Tästä syystä ei kenties voida täysin 
allekirjoittaa Zirfasin (1996) ajatusta Émilen implisiittisestä pedagogisesta antropologiasta, toisin 
sanoen, että Rousseaun pedagogista ajattelua ohjaisi ihmiskuva, jossa ihmisyyden ideaali määritellään 
itsellisenä perheensä elättävänä maanviljelijänä. Anekdoottina voi lisäksi mainita, että yksi Émilen 
mainitsemista kasvatuksen poikkeustapauksista, tai ihmelapsista, koskee Mozartia. Mozart esiintyi 
Pariisissa 1763, jonka jälkeen Rousseau lisäsi häntä koskevan nootin Émileen. Noottia ei siis löydy 
Émilen ensimmäisestä editiosta (Bloom 1979, 488). En tiedä, todistiko Rousseau henkilökohtaisesti 
Mozartin esiintymistä; 1763 Rousseau oli kuitenkin jo karkoitettu Pariisista. 
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kasvatuksen sisältöjä yleisen mielipiteen ailahteluiden varassa, vaan 

ennemminkin on pitäydyttävä niistä riippumattomassa välttämättömyyden ja 

todellisen hyödyn näkökulmissa. On siis määriteltävä kasvatuksen sisällöt 

sellaisiksi, ettei kasvatettava jää niin sanotusti tyhjän päälle silloinkaan, kun 

yleinen mielipide muuttaa arvostuksiaan, ja mitä kauemmaksi välttämättömyyden 

ja aidon hyödyn periaatteista joudutaan, sitä korkeammalta kasvatettava muodin 

muuttuessa tipahtaa. Tässä yhteydessä eksplisiittinen kritiikki kohdistuu Locken 

herrasmieskasvatukseen (E, III, 197). Lyhyesti sanoen tulevaisuuden epävarmuus 

perustelee järjen kritiikin välttämättömyyden: 

You trust in the present order of society without thinking that this order is 

subject to inevitable revolutions, and it is impossible for you to foresee or 

prevent that one which may affect your children. The noble become 

commoners, the rich become poor, the monarch becomes subject. Are the 

blows of fate so rare that you can count on being exempted from them? We 

are approaching a state of crisis and the age of revolutions. Who can answer 

for what will become of you then? All that men have made, men can destroy. 

The only ineffaceable characters are those printed by nature; and nature does 

not make princes, rich men, or great lords. What, then, will this satrap whom 

you have raised only for greatness do in lowliness? What will this publican 

who knows how to live only with gold do in powerty? What will this gaudy 

imbecile, who does not know how to make use of himself and puts his being 

only in what is alien to himself, do when he is deprived of everything? (E, III, 

194.)203  

Mikä pätee ammatinvalintakysymykseen, pätee kaikkeen muuhunkin tähän asti 

sanottuun. On epäilemättä väärin tai absurdia sanoa, että Émile kasvatettaisiin 

yhteiskunnan ulkopuolella, mutta oikein on sanoa, että hänet kasvatetaan kaiken 

sen ulkopuolella, mikä ei saa järjen siunausta. Émilen tietoisuus itsestä ei siis 

rakennu niihin yhteiskunnallisiin konventioihin sosiaalistumisen kautta, joiden 

perusta ei ole luonnon välttämättömyydessä eikä aidossa hyödyssä. Tämän 

synonyyminen muotoilu on, että kaikki kasvatuksen sisällöt, joita fyysisen 

kasvatuksen sisällöiksi määritellään, perustuvat luontoon ja järkeen, ei 

satunnaisuuteen. Sen sijaan, että tuotettaisiin vieraantumista, Émile opetetaan 

                                                        
203 Ilmeisesti Rousseau uskoi jonkinlaisen luhistumisen olevan Euroopassa lähellä: ”I hold it to be 
impossible that the great monarchies of Europe still have long to last. All have shined, and every state 
which shines is on the decline. I have reasons more particular than this maxim for my opinion, but is 
unreasonable to tell them, and everyone sees them only too well.” (E, III, 194.) 
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etsimään elämänsä ylläpitämisen välineet itsestään, omasta luonnostaan. Fyysisen 

kasvatuksen tavoite tiivistyy tässä mielessä elämänperustan riippumattomuuden 

valamiseen: 

Forced to learn by himself, he uses his reason and not another's; for to give 

nothing to opinion, one must given nothing to authority, and most of our 

errors come to us far less from ourselves than from others (E, III, 207). 

Vain tässä merkityksessä ja yhteydessä voi itseriittoisen villin (savage) ideaa 

soveltaa Rousseaun ajatteluun.204 Émile ei ole villi primitiivisessä merkityksessä, 

vaan siinä merkityksessä, että hän ei määrittele itseään tai kohtaloaan toisten 

ihmisten odotusten kautta vaan luontonsa asettamien rajojen ja järkensä 

valaisemana. Voidaan olettaa, että Rousseau kritisoi tässä tietoisesti primitivististä 

ajattelua: 

Émile is not a savage to be relegated to the desert. He is a savage made to 

inhabit cities. He has to know how to find his necessities in them, to take 

advantage of their inhabitants, and to live, if not like them, at least with them. 

(E, III, 205.) 

Jotta tämä olisi mahdollista, on fyysinen kasvatus toteutettava niin, että 

relatiivisten passioiden (amour-propre), toisin sanoen niiden moraalisten 

tarpeiden, joiden tyydyttämisen perusta on vain mielipiteessä (ts. moraalisessa 

tunnustamisessa), syntyminen estetään.205 Tämä sisältyy negatiivisen kasvatuksen 

                                                        
204  Kuten alempana nähdään, tilanne tulee muuttumaan. Itseriittoisuuden idea on tärkeä Émilen 
fyysisen kasvatuksen kannalta mutta ei edusta Rousseaulle ihmisyyden ideaalia (vrt. Grimsley 1974, 
37–50). Itseriittoisuuden teema on läheisesti kytköksissä eudaimonian teemaan. Absoluuttinen onnen 
kokemus on seurausta halujen ja niitä tyydyttävien kykyjen harmoniasta. Tässä mielessä absoluuttista 
onnea nauttivat absoluuttis-primitiivinen ihminen ja Jumala (ks. esim. E, IV, 221). Molemmat ovat 
yhteiskunnallisen ihmisen tavoittavamattomissa. Tulkintani mukaan Rousseau ei siis aseta tällaista 
ideaalia vaan toteaa yhteiskunnallisen ihmisen onnen suhteellisuuden ja siten kyseenalaistaa koko 
itseriittoisuuden ideaalin. Kuten aina, Rousseau kieltää kaikki sellaiset ajattelutavat, jotka johtavat 
yhteiskunnallisen siteen halveksuntaan. Tässäkin suhteessa tulkintani erkaantuu niistä tulkinnoista, 
jotka olettavat Rousseaun kipuilleen itseriittoisuuden ideaalin puolesta suostumatta hyväksymään sen 
saavuttamattomuutta (esim. Starobinski 1988). Cassireria mukaillen Rousseaulle eudaimonian 
periaatetta perustavampi eettinen periaate on velvollisuus (Cassirer 1989, 66), eikä tämä ajatus voi 
nousta kuin eudaimonismin rajoitusten tunnistamisesta. 
205 Kenties huomionarvoisin pedagoginen esimerkki turhamaisuuden ja ylpeyden siementen kitkemistä 
on niin sanottu “silmänkääntäjä-Sokrates”-esimerkki (E, III, 172–175). Paitsi, että esimerkki kuvaa 
huippuunsa vietyä manipulatiivista pedagogista praksista ja siinä sulautuvat yhteen tähtieteen, 
maantieteen ja fysiikan opinnot, liittää Rousseau siihen myös moraalisen opetuksen seurauksista, 
joihin turhamaisuus ihmisen johtaa. Kaikki Émilestä löytyvät pedagogiset esimerkit, joiden pyrkimys 
on turhamaisuuden kitkeminen, saavat perustelunsa moraalisen järjestyksen ideasta. Nämä eivät ole 
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ideaan, jonka Rousseau määrittelee seuraavin sanoin: “Thus the first education 

ought to be purely negative. It consist not at all in teaching virtue or truth but in 

securing the heart from vice and mind from error” (E, II, 93). Negatiivinen 

kasvatus ei siis tarkoita suinkaan yhteiskunnallisten vaatimusten eliminointia 

luonnollisen kasvatuksen piiristä – tai paremmin muotoiltuna kasvatettavan 

sosialisaatioprosessista – vaan ainoastaan niiden vaatimusten eliminoimista, jonka 

perusta ei ole luonnossa eikä järjessä. Tämä ei ole muuta kuin järjettömän 

siivoamista Émilen neljännessä kirjassa alkavan moraalisen järjen kultivaation 

tieltä, kasvatettavan valmistamista varsinaista kasvatusta varten. Émile pidetään 

niin sanotusti viattomuuden tilassa. Väliyhteenvedoksi ja tiivistykseksi fyysisestä 

kasvatuksesta tähän asti sanotusta sopinee Émilen kolmannen kirjan ja fyysisen 

kasvatuksen vaiheen päätös: 

He consideres himself without regard to others, and finds it good that others 

do not think of him. He demands nothing of anyone and believes he owes 

nothing to anyone. He is alone in human society; he counts on himself alone. 

More than anyone else, he has the right to count on himself, for he is all that 

one can be at his age. He has no errors, or only those that are inevitable for us. 

He has no vices, or only those against which no man can guarantee himself. 

He has a healthy body, agile limbs, a precise and unprejudiced mind, a heart 

that is free and without passions. Amour-propre, the first and most natural of 

all the passions, is still hardly aroused in him. Without troubling the repose of 

anyone, he has lived satisfied, happy, and free insofar as nature has permitted. 

Do you find that a child who has come in this way to his fifteenth year has 

wasted the preceding ones? (E, III, 208.)  

4.3.2 Moraalikasvatuksesta 

On helppo huomata, kuinka kasvattaja on – tuodessaan kasvatettavan niin 

sanotusti intellektuaalisen järjen porteille – seurannut Uskontunnustuksen 

kuvaamaa ”luonnon kulkua”. Kuten Rousseau tiivistäessään fyysisen kasvatuksen 

historian kirjoittaa, syntyessään kasvatettavalla tuskin oli edes aistimuksia, nyt 

hänellä on ideoita; aluksi hän vain tunsi, nyt hän arvostelee; aluksi hän oli vailla 

varsinaista itsetietoisuutta, nyt hän tiedostaa itsensä, ja hänellä on 

välttämättömyyden lakiin ja hyödyn periaatteelle valettu idea yhteiskunnallisesta 

                                                                                                                                    
mitään muuta kuin esimerkkejä siitä, kuinka eläinekonomia pakotetaan palvelemaan moraalista 
järjestystä.  
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siteestä. Lyhyesti sanoen puhtaasta tunneolennosta on tehty aktiivinen, ajatteleva 

ja toimiva olento, joka kykee suhteuttamaan itsensä fyysiseen järjestykseen ja 

määrittelemään tähän perustuen paikkansa olioiden järjestyksessä (ks. E, III, 203). 

Kasvatettava on kuitenkin vielä niin sanotusti fyysinen olento; moraalinen 

kauneus tai inhimillinen kärsimys ei ole häntä vielä puhutellut. Hänen sielunsa on 

näissä suhteissa tietämättömyydessään ”tunnoton” (ks. E, IV, 227). Kaikki tieto 

joka hänellä on, on luonnollista ja puhtaan fyysistä; hän ei tiedä mitään historiasta 

tai metafysiikasta ja tuskin edes tietää, mitä moraali tarkoittaa (E, III, 207). Toisen 

diskurssin ilmausta lainaten: hänen ja eläimen välillä ei ole kuin aste-ero; hän on 

ihminen, joka on vasta puoleksi muotoutunut (ks. Dent 2005, 41). 

Mitä täytyy siis vielä tehdä? Paljon. On nimittäin tehtävä fyysisestä olennosta 

moraalinen, rakastava ja tunteva olento, saatettava hänen järkensä kukoistukseen 

tunteen avulla. 206  Toisin sanoen fyysisen olennon tunne-elämä on saatava 

uomittumaan lopulta moraalisuuden vaatimusten mukaisesti, niin että tämä 

kykenee lopulta suhteuttamaan itsensä yleiseen moraaliseen järjestykseen ja 

löytämään siihen perustuen autonomisesti oman paikkansa yhteiskunnassa (ks. 

Benner & English 2004, 415). 

Siirtymä fyysisestä eksistenssistä moraaliseen, joka paikantuu nuoruuteen ja 

on kytköksissä ennen kaikkea seksuaalisuuden puhkeamiseen, tuottaa jopa siinä 

määrin merkittävän pedagogisen haasteen tai kriisin, että fyysisen kasvatuksen 

yhteydessä sanottu tipahtaa tässä vaiheessa ikään kuin pois. Rousseau korostaa 

tätä muun muassa siten, että kyseessä on ihmisen toinen syntymä, jolloin ihminen 

tulee kuuroksi sille äänelle, joka häntä tähän asti on ohjannut, ja varsinaisesti 

vasta syntyy elämää varten lapsuuden typeryyden jäädessä taakse (E, IV, 211–

212). Kyseessä on siis siirtymä moraalis-relatiiviseen eksistenssiin, jolloin 

ihminen tulee tunteidensa kautta peruuttamattomasti riippuvaiseksi 

kanssaihmisistään. 

The study suitable for man is that of his relations. So long as he knows 

himself only in his physical being, he ought to study himself in his relations 

                                                        
206 Ei voida tarkkaan ottaen sanoa tässä olevan kyse tunteen kultivoimisesta (ks. esim. White 2008), 
vaan järjen kultivoimisesta tunteen avulla: ”It remains for us, in order to complete the man, only to 
make a loving and feeling being – that is to say, to perfect reason by sentiment” (E, III, 203). Tunteet 
eivät yleistä, se on järjen tehtävä. Asia on kokonaan toinen, kun sanotaan, että kasvatus pyrkii 
kultivoimaan tunteita kontrolloivaa ja uomittavaa järkeä, mutta ennen kuin ihminen on järkiolio, ei 
järkeen voi lockelaisittain vedota. Tunteiden syntyyn ja niiden muuntumiin voi toki vaikuttaa siten, 
että valikoidaan niitä synnyttävät objektit ja olosuhteet. Metodinen perusidea on siis lyhyesti sanoen, 
että järki käyttää tässä tunteita välineenään.  
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with things. This is the job of his childhood. When he begins to sense his 

moral being, he ought to study himself in his relations with men. This is the 

job of his whole life, beginning from the point we have now reached. (E, IV, 

214.)207  

Moraalikasvatus, moraalisen järjen kultivaatio, voi varsinaisesti alkaa vasta nyt, 

kun järki on ensimmäiset itunsa ilmaissut. Tätä vaihetta voidaan pitää analogisena 

Toisen Diskurssin toiselle luonnontilalle, jossa järki epäilemättä oli jo 

aktualisoitunut – muuten tuskin voidaan uskottavasti selittää, miksi avio-onni 

kykeni tuossa tilassa kukoistamaan – mutta tästä alkava historia on kuitenkin 

täysin päinvastainen Toisen diskurssin sivilisaatiohistorialle. Siinä missä 

Diskurssin esittelemässä sivilisaatiohistoriassa järki ikään kuin jumiutui 

lähtökuoppiinsa – joutuen lopulta absoluuttisesti egosentrismin nielemäksi – ottaa 

Émile täysin vastakkaisen, Uskontunnustuksessa viitoitetun suunnan.  

Jos kasvatettava on siis tähän asti vertaillut tietoisuuden objekteja puhtaasti 

fyysisten kvaliteettien perusteella, alkaa hän nyt vertailla intellektuaalisia 

objekteja. Koska intellektuaalisille objekteille ei löydy mallia luonnosta, voinee 

sanoa, että ihminen saavuttaa tässä vaiheessa”toisen luontonsa”, moraalisen 

minänsä, ja astuu siten sisään varsinaiseen vapauden sfääriin. Jos toisin sanoen 

sitä vapauden todellisuutta, joka fyysisen kasvatuksen ajan on kasvatettavan 

toimintaa määritellyt, voidaan luonnehtia negatiiviseksi, avautuu nyt vapauden 

todellisuus kasvatettavalle termin positiivisessa merkityksessä.208  

                                                        
207 Ihmisen ”toinen syntymä” kytketään seksuaalisuuden heräämiseen. Miksi tämä on näin merkittävä 
pedaoginen haaste, johtuu siitä, että tämä on voimakkain relatiivisista passioista ja siten suurin uhka 
vapaudelle. Toinen diskurssi muotoilee tämän seuraavasti: ”Among the passions that stir man's heart, 
there is one that is ardent, impetuous, and makes one sex necessary to the other, a terrible passion that 
braves all dangers, overcomes all obstacles, and in its frenzy seems liable to destroy Mankind when it 
is destined to preserve it.” (DI, 163.) Kirjeessään Beaumontille Rousseau selittää moraalikasvatuksen 
aloittamisen ajankohdan valinnan seuraavasti: ”I showed further how the lessons of wisdom could 
delay the development of those very passions...I protected my pupil's heart from the passions until 
adolescence, and when they are ready to be born, I delay their progress further by efforts suited to curb 
them. Earlier, the lessons of wisdom signify nothing for the child, who is incapable of taking an 
interest in them and understanding them. Later, they no longer make an impression on a heart already 
abandoned to the passions. It is only at the moment I have chosen that they are useful, whether to arm 
him or to distract him. In either case, it is equal importance for the young man to attend to them at that 
time.” (LCB, 36.) Kenties näiden katkelmien pohjalta voidaan ymmärtää Rousseaun paradoksaalinen 
muotoilu, että tämä luonnon valitsema vaihe on kasvattajan valitsema. 
208 Fyysisen kasvatuksen ajan kasvatettavan vapaus on ollut vapautta valita aistimellisten objektien 
välillä kasvattajan salliman oikein järjestetyn vapauden rajoissa. Ihmisen moraalinen syntymä 
tarkoittaa puolestaan sitä, että järki mahdollistaa aistimellisuudesta riippumattomien mutta sitä 
käskevien moraalisten sitoumusten asettamisen. 
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Tämän vuoksi myös fyysisessä kasvatuksessa keskeinen hyödyn logiikka jää 

pois tässä vaiheessa, tai paremminkin se alistetaan moraaliselle järjelle, sillä mitä 

olisivat sellaiset moraaliset sitoumukset, jotka lakkaavat suuremman hyödyn 

ilmaantuessa näköpiiriin? Rousseau korostaa nyt alkavan kasvatuksen tärkeyttä 

luonnehtimalla sitä "kasvatukseksi sanan varsinaisessa merkityksessä", erona 

lastenleikiksi kutsumaansa fyysiseen kasvatukseen. Lisäksi Rousseau toteaa 

(epäilemättä deterministisen kehitysteorian valossa Émileä lukevien kiusaksi), 

että kaikki se paha, mikä aikaisemman kasvatuksen aikana on mahdollisesti 

päässyt syntymään, voidaan nyt poistaa, ja kaikki hyvä, mikä tähän astisessa 

kasvatuksessa on jäänyt saavuttamatta, voidaan vallan hyvin nyt saavuttaa (ks. E, 

IV, 232).  

Moraalikasvatus omaksuu lisäksi fyysiselle kasvatukselle käänteisen metodin. 

Jos tähän asti kasvatus on perustunut kasvatettavan kokemukseen, perustuu se 

tästä lähtien ”toisten ihmisten kokemuksiin”. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen kuin 

kasvatettava saatetaan kokemuksellisesti yhteyteen porvarillisen järjestyksen 

kanssa, häntä pyritään tähän intellektuaalisesti ennalta varustamaan. Näiden 

opetusten – joiden sisällöiksi määrittyvät historia, metafysiikka ja uskonto – 

tarkoitus on siis ”tulla viisaaksi vainajien kustannuksella”, antaa kasvatettavalle 

lopulta idea yleisestä moraalisesta järjestyksestä, jonka varassa hän porvarillista 

järjestystä arvioi. Moraalikasvatuksen kokonaisuuteen kuuluu ja sen päättää 

kansalaiskasvatuksen vaihe, jolle sisällön antaa luonnollisesti 

Yhteiskuntasopimuksesta-teos. Sen myötä Émilen pedagoginen historia irtautuu 

lopullisesti Toisen diskurssin esittelemästä sivilisaatiohistoriasta. Näin Émilen 

pedagoginen ohjelma johdonmukaisesti vastaa myös Toisen diskurssin kipeästi 

esiin nostattamaan kysymykseen legitiimin yhteiskunnan perustuksista. Jos Toisen 

diskurssin sivilisaatiohistorian päätepisteessä odottaa tyranniana täydellistyvä, 

legitimiteettinsä kadottanut yhteiskuntatilan, tähtäävät Émilen opetukset antamaan 

sille vaihtoehtoisen idean legitiimin yhteiskunnan perustuksista. 209  Merkittävä 

muutos koskee myös niin sanottua pedagogista sopimusta. Fyysisen kasvatuksen 

perustava sopimus tehtiin kasvatettavan nimissä, moraalikasvatuksen perustava 

                                                        
209 Lisättäköön tähän varmuuden vuoksi seuraava maininta. Émilen kasvatus ei – kuten on jo moneen 
kertaan mainittu – johda Yhteiskuntasopimuksesta – teoksen kuvaamaan yhteiskuntaan, vaan se pyrkii 
antamaan idean legitiimistä yhteiskunnasta, jonka varassa porvarillisen yhteiskunnan arviointi on 
mahdollista. Lisäksi on ilmeistä, että legitiimi yhteiskunta on moraalisen järjestyksen idean 
partikulaari representaatio ja tästä johtuen moraalisen järjestyksen idea pyritään kasvatettavalle ennen 
kansalaiskasvatuksen vaihetta antamaan. 
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sopimus tehdään kasvattajan ja kasvatettavan välillä. Tätä sopimusta edeltävät 

kuitenkin varsin pitkälliset pedagogiset valmistelut, kuten tullaan näkemään.  

Kuten jo Toisen diskurssin filosofisen antropologian tarkastelun yhteydessä 

huomattiin, tässä vaiheessa myös ilmaantuu – ikään kuin järjen seuralaisena – 

tarve fyysisen itsesäilytyksen (amour de soi) ohella astua sisään moraaliseen 

maailmaan. Toisin sanoen tässä vaiheessa amour-propre ilmaisee ihmiselle 

vaatimuksensa. Koska amour-propren vaatimukset voidaan tyydyttää vain toisten 

subjektien antaman tunnustuksen kautta, menettää ihminen lopullisesti sen 

riippumattomuuden, jota fyysinen kasvatus pyrki suojelemaan. Amour-propre 

asettaa siis ihmisen itsemäärittelyn riippuvaiseksi toisten subjektien arvostuksista, 

eikä tätä voida välttää. Luonnollisesti tässä moraalisessa heräämisessä ilmenee 

inhimillisen elämän todellinen merkitys mutta myös sen todellinen uhka: miten 

ratkaista amour-propren vaatimukset siten, ettei ihminen hukkaa itseään toisten 

mielipiteeseen; miten välttyä sen patologisen persoonan tuottamiselta, jonka 

olemassaolon tunne rakentuu absoluuttisesti toisten ihmisten mielipiteen varaan? 

Tässä vaiheessa menetetään siis peruuttamattomasti se luonnollinen 

viattomuus, jota fyysinen kasvatus pyrki suojelemaan, ja samalla täydennätään 

jalon villin ideaalille rakentuvan ajattelun kritiikki, sillä tämä on niin sanotusti 

luonnon tarkoitus. Ihmistä ei ole tarkoitettu pysymään lapsuuden viattomuudessa 

(E, IV, 211), sillä mitä olisi ihminen, jolle moraalinen maailma ei ilmaisisi 

merkitystään, tai mitä olisi ihmisyys, jolta sen korkein affirmaatio, paheen 

ylittämisestä syntyvä hyve, estettäisiin? Tässä avautuvan mahdollisuuden rinnalla 

elää myös mahdollisuuden lunastamatta jättämisen huikea riski, joka on kuvattu 

Toisessa diskurssissa. Émile sen sijaan pyrkii mahdollisuuden lunastamaan. 

Näin hahmottuu moraalikasvatuksen perusongelma. Ihmisen ”toisen 

syntymän” tuottaman kriisin pedagogiset seuraamukset ovat siinä määrin 

merkittävät, että seuraa metodin muutos, jota Rousseau kutsuu uudeksi 

suunnitelmaksi: 

This is the second birth of which I have spoken. It is now that man is truly 

born to life and now that nothing human is foreign to him. Up to now our 

care has only been a child's game. It takes true importantance only at present. 

This period, when ordinary education end, is properly the one when ours 
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ought to begin. But to the present this new plan well, let us treat more 

fundamentally the state of the things which relate to it. (E, IV, 212.)210  

Ennen kuin tarkastellaan moraalikasvatuksen ohjelmaa tarkemmin, on 

täsmennettävä sen ratkaistavaksi asettuvaa tai perustavaa ongelmaa. Tästä alkavat 

Toisen diskurssin filosofista antropologiaa ennen kaikkea passioiden osalta 

täydentävät erittelyt. Osin Toisen diskurssin yhteydessä tehtyjä tarkasteluja 

kerraten mutta myös niitä täydentäen, ansaitsee tämä Émilen kohta huolellisen 

tarkastelun. Rousseau aloittaa passioiden käsittelyn tässä yhteydessä seuraavasti: 

Our passions are the principal instruments of our preservation. It is, therefore, 

an enterprise as vain as it is ridiculous to want to destroy them – it is to 

control nature, it is to reform the work of God. If God were to tell men to 

annihilate the passions which He gives him, God would will and not to will; 

He would contradict Himself. Never did He give this senseless order. Nothing 

of the kind is written in the human heart. And what God wants a man to do, 

He does not have told to him by another man. He tells it to him Himself; He 

writes it in the depths of his heart. (E, IV, 212.) 

Rousseaun ratkaisu porvarillisen yhteiskunnan ongelmaan ei ole stoalainen 

passioiden (amour-propre) kitkeminen.211 Niille aikalaisilleen, jotka primitivismin 

hengessä näin tulkitsivat, kertoo Rousseau heidän ymmärtäneen häntä huonosti (E, 

IV, 212). Tämä ei tarkoittaisi tietenkään mitään muuta kuin ihmisyyden 

palauttamista paljaan luonnon välttämättömyyden piiriin, tavallaan siis 

eläimellisyydessä pitäytymistä. Sen Rousseau eksplisiittisesti kielsi viimeistään jo 

Ensimmäisen diskurssin jälkeisissä kirjoituksissa, kuten on edellä nähty (ks. Dent 

2006, 327; vrt. Kivelä 2004, 37). Luonnollisten passioiden tehtävä on turvata 

ihmisen itsesäilytys, olla niin sanotusti vapauden välikappaleina, ja siten ne ovat 

aina luontoamme ylläpitäviä ja luonnollisesti hyviä. Tästä ei kuitenkaan seuraa, 

ettei olisi passioita, jotka sen sijaan, että toimisivat luontomme ylläpitämisen ja 

kultivoimisen välineinä, toimivatkin täsmällisesti sitä vastaan: 

But would it be reasoning well to conclude, from the fact that it is in man’s 

nature to have passions, that all the passions that we feel in ourselves and see 

                                                        
210 Ilmaus ”tavallinen kasvatus” tulee ymmärtää tässäkin yhteydessä materialistisen aikalaiskritiikin 
hengessä. Moraalikasvatus avaa uuden näkökulman materialistisesti orientoituneen 
aikalaiskasvatuksen kritiikille, sillä nyt avautuva moraalis-henkinen maailma ei ole materialistin 
todellisuutta. 
211 Ratkaisu, jota Rousseau myöhemmin kutsuu esittämäänsä metodia helpommaksi toteuttaa (E, IV, 
333–334). 
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in others are natural? Their source is natural, it is true. But countless alien 

streams have swollen it. It is a great river which constantly grows and in 

which on could hardly find a few drops of its first waters. Our natural 

passions are very limited. They are the instruments of our freedom; they tend 

to preserve us. All those which subject us and destroy us come from 

elsewhere. Nature does not give them to us. We appropriate them to the 

detriment of nature. (E, IV, 212.) 

Rousseau kiteyttää tässä Toisen diskurssin esittämän passioiden historian. Se 

passioiden kuohunta, josta porvarillisen yhteiskunnan todellisuus raadollisesti 

todistaa, ei ole niin sanotusti ”luonnon tuotetta”, vaan inhimilliseen vapauteen 

perustuvan sivilisaatiohistorian saatossa ihmisen luontonsa haitaksi omaksumaa. 

Ihminen jonka edessämme näemme, ei suinkaan ole luonnon ihminen, vaan 

ihminen sellaisena kuin miksi hän on itsensä muokannut. Juuri tähän ”vapauden 

väärinkäyttämiseen” perustuen ihminen on lisännyt luontoonsa lukuisia sellaisia 

passioita, jotka edustavat vain luonnollisten passioiden degeneroituneita 

muunnelmia eivätkä vain jätä toteuttamatta luonnollisten passioiden tervettä ja 

hyvää tekevää päämäärää vaan toimivat positiivisesti sitä vastaan. Siten kaikki 

yhteiskunnallisen ihmisen passiot voidaan ymmärtää amour de soin 

keinotekoisiksi muunnelmiksi:  

The source of our passions, the origin and the principle of all the others, the 

only one born with man and which never leaves him so long as he lives is 

self-love [amour de soi, KK] – a primitive, innate passion, which is anterior 

to every other, and of which all others are in a sense only modifications. In 

this sense, if you wish, all the passions are natural. But most of these 

modifications have alien causes without which they would never have come 

to pass; and these same modifications, far from being advantageous for us, 

are harmful. They alter the primary goal and are at odds with their own 

principle. It is then that man finds himself outside of nature and sets himself 

in contradiction with himself. (E, IV, 212–213.) 

Mikä on tämä ensisijainen tai varsinainen päämäärä, jota kohti luonnolliset 

passiot ihmistä ohjaavat? Luonnollisesti ihmisen hyvinvointi, jonka motiivia 

rakkaus itseen vaalii. Rakkaus itseen – kuten Rousseau väsymättä korostaa – on 

aina hyvää tekevää ja aina sopusoinnussa järjestyksen kanssa (E, IV, 213). Jos 

ihminen on toimiessaan vapaa, on tietenkin täysin mahdotonta ajatella ihmisen 

tahtovan itselleen pahaa enempää fyysisessä kuin moraalisessakaan merkityksessä, 
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ja niissä tapauksissa, joissa ihminen toimii näin, asettaa hän väistämättä itsensä 

ristiriitaan luontonsa kanssa rikkoen samalla luonnon järjestyksen. Luonnollista 

on siis kaikki se, myös yhteiskunnallinen ja kulttuurinen, mikä palvelee 

ihmisyyden toteutumista, toisin sanoen sivistystä, ja luonnotonta tämän 

vastakohta. Tässä määritelmässä luonnollisen ulkopuolelle, luonnottomuudeksi, 

rajautuu se vieraantumisen maailma, jonka Toinen diskurssi kuvasi (vrt. Dent 

2005, 97). On siis välttämätöntä, että ihminen rakastaa itseään, jotta hän suojelisi 

itseään, ja tämän vaatimuksen laiminlyönti on kaiken moraalisen kärsimyksen 

ensimmäinen syy. Tästä seuraa luonnollisesti, että  

it follows immediately from the same sentiment that we love what preserves 

us. Every child is attached to his nurse [– –] At first this attachment is purely 

mechanical. What fosters the well-being of an individual attracts him; what 

harms him repels him. This is merely a blind instinct. What transforms this 

instinct into sentiment, attachment into love, aversion into hate, is the 

intention manifested to harm us or to be useful to us. One is never passionate 

about insensible beings which merely follow the impulsion given to them. 

But those from whom one expects good or ill by their inner disposition, by 

their will – those we see acting freely for us or against us – inspire in us 

sentiments similar to those they manifest toward us. We seek what serves us, 

but we love what we want to serve us. We flee what harms us, but we hate 

what wants to harm us. (E, IV, 213.) 

Itsesäilytyksensä nimissä ihminen tuntee mielihyvää kaikkea sitä kohtaan, mikä 

hänen säilymistään – tai ihmisenä toteutumistaan – palvelee, ja vastaavasti 

vastenmielisyyttä kaikkea sitä kohtaan, mikä tätä vastustaa.212 Tästä inhimillisen 

toiminnan luonnollisesta motiivista on johdettavissa myös ensimmäiset 

intersubjektiiviset tunteet. Rakastamme nimittäin luonnollisesti kaikkea sitä, mikä 

palvelee itsesäilytystämme, ja tähän perustuu todennäköisesti se ensimmäinen 

kiintymys, jota lapsi tuntee hoitajaansa kohtaan. Mikä tämän mekaanisen ja 

                                                        
212 Tämä toistaa periaatteessa Émilen alussa sanotun:”We are born with the use our senses, and from 
our birth we are affected in various ways by the objects surrounding us. As soon as we have, so to 
speak, consciousness of our sensations, we are disposed to seek or to avoid the objects which produce 
them, at first according to whether they are pleasant or unpleasant to us, then according to the 
conformity or lack of it that we find between us and these objects, and finally according to the 
judgments we make about them of the idea of happiness or of perfection given us by reason. These 
dispositions are extended and strengthened as we become more capable of using our senses and more 
enlightened: but constrained by our habits, they are more or less corrupted by our opinions. Before this 
corruption they are what I call in us nature.” (E, I, 39.) 
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sokean vaiston muuntaa tunteeksi, kytkeytyy niihin intentioihin, joita toisten 

ihmisten toiminta osoittaa. Kiintymys muuttuu rakkaudeksi ja vastenmielisyys 

vihaksi vain sen mukaan, mitä tarkoitusta toisten ihmisten teot osoittavat.213  

Näin ollen subjektienvälisyyden merkitystä puhtaan mekaanisen 

tunneolennon auttamisessa varsinaisesti tuntevaksi 214  aktiiviseksi olennoksi ei 

voine enemmän korostaa. Ehkä täytyy kuitenkin muistaa, että yksinomaan siitä 

käsin ei subjektiviteetin kehitystä voida selittää. Kehitys riippuu nimittäin siitä 

(kuten edellisen luvun tarkasteluissa huomattiin), minkä tulkinnan subjekti toisten 

subjektien intentioista omantuntonsa valossa tekee. Kuten on Toisen diskurssin 

tarkastelujen yhteydessä huomattu, perustuvat niin passioiden muuntumisen 

prosessi kuin ymmärryksen ja järjen kehittyminenkin – lyhyesti sanoen 

sivistysprosessi – tähän dialektiseen suhteeseen, ja jos ei fyysisen ihmisen 

kehittymistä voi selittää ilman suhdetta fyysiseen maailmaan, pätee sama 

analogisesti moraalisen ihmisen kehittymiseen:215  

A child’s first sentiment is to love himself; and the second, which derives 

from the first, is to love those who come near him, for in the state of 

weakness that he is in, he does not recognize anyone except by the assistance 

and care he receives. At first the attachment he has for his nurse and his 

governess is only habit. He seeks them because he needs them and is well of 

in having them; it is recognition rather than benevolence. He needs much 

time to understand that not only are they useful to him but they want to be; 

and it is then that he begins to love them. (E, IV, 213.) 

Ainoa tapa pitää kasvatettavan viattomuutta yllä on, että kaikki hänen 

kohtaamansa ihmiset rakastavat ja kunnioittavat häntä (E, IV, 217). Nämä 

tunnustamisasenteet läpäisevät koko Émilen fyysisen kasvatuksen ohjelman.216 

Fyysisen kasvatuksen aikana kasvatettava ei ole joutunut toisten ihmiset tahtojen 

                                                        
213 Tässä voidaan palauttaa mieliin aiemmin käsitelty esimerkki väkivallan käytöstä kasvatuksessa. 
214  Kuten on jo aiemmin mainittu, Rousseaun terminologia on tässä kohden hankalaa. Rousseau 
käyttää siis sentimentin käsitettä kahdessa merkityksessä. Se voi olla mekaaninen, sokea tunne (eli 
lähinnä vaisto), mutta siihen voi olla yhdistyneenä myös ymmärrys tai järki. Cassirer (1989) on 
harvoja, jotka tämän kaksoimerkityksen ovat huomanneet, vaikka sitä huomaamatta on – Cassireria 
mukaillen – jokseenkin mahdotonta ymmärtää Rousseauta. 
215 Tämä on tietysti sopusoinnussa Rousseaun platonismikritiikin ja hänen sivistyskonseptionsa kanssa. 
Ideat tai tunteet (sentimentin merkityksessä) eivät kuulu luontoon, vaan kehittyvät minän ja maailman 
vuorovaikutuksessa. 
216 Jotta tämä on ollut mahdollista, on se edellyttänyt tietysti huikean mittakaavan manipulatiivista 
pedagogista praksista, jossa kaikki sosiaaliset tilanteet ovat kontrolloituja. Näin 
rakennettu ”pedagoginen suoja-alue” on varjellut kasvatettavaa toisten ihmisten tahtojen väkivallalta. 
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väkivallan riepottelemaksi vaan hänen vastoinkäymisensä ovat olleet olojen 

asettamia ja rangaistukset luonnollisia. (ks. E, 213–214). Näin ylläpidetyn 

viattomuuden kauneus ilmenee luonnollisesti siten, että kasvatettavalle on 

syntynyt edullinen kuva ihmisestä: 

A child is therefore naturally inclined to benevolence, because he sees 

everything approaching him is inclined to assist him; and from this 

observation he gets the habit of a sentiment favorable to his species (E, IV, 

213). 

Tämä tilanne ei voi kuitenkaan säilyä. Kasvatettava, joka jätettäisiin 

viattomuuteensa, olisi ensinnäkin aivan liian helppoa saalista siinä egosentrismin 

läpäisemässä maailmassa, joka on peruuttamattomasti luonnollisen 

viattomuutensa menettänyt, mutta hän olisi myös aseeton niiden amour-propren 

vaatimusten edessä, jotka joka tapauksessa nyt ovat heräämässä ikään kuin 

“sisältä päin”. Kun fyysinen kasvatus siis pyrki ylläpitämään järjestystä siten, että 

lasta suojeltiin toisten ihmisten tahtojen väkivallalta, asettuu keskeiseksi 

pedagogiseksi haasteeksi nyt lisäksi se, kuinka suojella kasvatettavaa myös 

omalta itseltään, väistämättä ennen pitkää herääviltä relatiivisten passioiden 

vaatimuksilta (ks. esim. E, IV, 325).  

Kuten jo Toisen diskurssin yhteydessä mainittiin, moraalinen minä ”syntyy” 

ennen pitkää luonnollisesti, kasvatuksesta riippumatta. Tämän luonnollisena 

perustana on seksuaalisuuden herääminen. 217  Fyysis-luonnollinen rakkaus on 

mekaaninen ja sokea tunne, mutta moraalinen rakkaus on aina moraalisiin 

kvaliteetteihin perustuvan valinnan tulos. Toisin sanoen se vertailu, jolla 

tietoisuus kvalifioi moraalisen rakkautensa kohteen, on itse järjen valinta. Se ei 

nouse luonnosta, vaan järki tekee siitä luonnosta kumpuavien sokeiden ja 

mekanististen viettien tai tuokiohalujen ojennusnuoran. Moraalinen rakkaus on 

näin ollen intellektuaalisen olennon ja siten vapauden valinta, ja tämän vaikutus 

aistimellisen olennon todellisuuteen on, että samalla käyvät muut toisen 

sukupuolen edustajat hänelle tässä suhteessa merkityksettömiksi. Kantilaisittain 

                                                        
217  On koko ajan muistettava, että Émilen pedagoginen fiktio on suhteessa niihin oloihin, joihin 
kasvattaja kasvatettavan asettaa: ”Your conduct with your pupil in this respect [seksuaalisuuden 
herääminen, KK] depends a great deal on his particular situation, the societies which surround him, 
the circumstances in which it is expected that he mind find himself, etc. It is important here to leave 
nothing to chance; and if you are not sure of keeping him ignorant of the difference between the sexes 
until he is sixteen, take care that he learn it before he is ten.” (E, IV, 217.)  
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muotoiltuna tämä on esimerkki siitä, kuinka noumenaali maailma voi vaikuttaa 

fenomenaaliseen maailmaan:218  

The inclination of instinct is indeterminate. One sex is attracted to the other; 

that is the movement of nature. Choice, preferences, and personal attachments 

are the work of enlightenment, prejudice, and habit. Time and knowledge are 

required to make us capable of love. One loves only after having judged; one 

prefers only after having compared. These judgments are made without one’s 

being aware of it, but they are nonetheless real. True love, whatever is said of 

it, will be always honored by men; for although its transports lead us astray, 

although it does not exclude odious qualities from the heart that feels it – and 

even produces them – it nevertheless always presupposes estimable qualities 

without which one would not be in condition to feel it. This choosing, which 

is held to be the opposite of reason, comes to us from it. Love has been 

presented as blind because it has better eyes than we do and sees relations we 

are not able to perceive. For man who had no idea of merit or beauty, every 

woman would be equally good, and the first comer would always be the most 

lovable. Far from arising from nature, love is the rule and the bridle of 

nature’s inclinations. It is due to love that, except for the beloved object, one 

sex ceases to be anything for the other. (E, IV, 214.) 

Kuten myös on jo aiemmin mainittu, ei tämä vielä ole asian koko kuva. Järjen 

valinnan seuralaiseksi, kolikon kääntöpuoleksi, ilmaantuvat relatiiviset passiot 

(amour-propre) vaatimaan rakkauden vastavuoroisuutta, ja tällöin on tehtävä 

itsensä rakastettavammaksi kuin muut ainakin rakkauden kohteen silmissä. 

Amour-propre vaatii tässä vertailussa ensimmäisen sijan, eli moraalisen 

rakkauden seuralaiseksi ilmaantuvat kaikki ne tunteet, jotka vaativat myös toista 

subjektia affirmoimaan tämän ensimmäisen sijan. Kun näin on syntynyt 

moraalisia vertailuja tekevä relatiivinen ihminen, ei vertailu koskaan lakkaa, ja 

sosiaalisten suhteiden laajetessa liian harva – voisi uskoa Rousseaun ajattelevan – 

kykenee vastustamaan itseensä kohdistuvan ihailun viettelevyyttä.219 Juuri tässä 

                                                        
218 On tietysti helppo nähdä tässä olevan perusta sille, että järki voi myös lopulta löytää moraalilain, 
jolla voidaan olettaa olevan samanlainen vaikutus aistimelliseen maailmaan. Tähän perustuu toisin 
sanoen se, että aistimellinen maailma voidaan alistaa moraaliselle järjestykselle. Tässä suhteessa ei 
Rousseaun ja Kantin välillä ole eroa (ks. Henrich 2003; vrt. Huggler 2012). 
219  Kuten fyysisen kasvatuksen yhteydessä ja jo esimerkiksi Ensimmäisen diskurssin tiedekritiikin 
yhteydessä kävi selväksi, Rousseau tuntuu ajattelevan, että turhamaisuus on asenne, jolla on aina 
hintansa. Rousseau ei esimerkiksi koskaan kritisoi tiedettä itseään mutta sitäkin enemmän turhamaista 
tieteen harjoittamista.  
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aktualisoituu itsestä vieraantumisen todellinen uhka, mahdollisuus, että ihminen 

kadottaa itsensä toisten ihmisten mielipiteisiin: 

To be loved, one has to make oneself lovable. To be preferred, one has to 

make oneself more lovable than another, more lovable than every other, at 

least in the eyes of the beloved object. This is the source of the first glances at 

one’s fellows; this is the source of the first comparisons with them; this is the 

source of emulation, rivalries, and jealousy. A heart full of an overflowing 

sentiment likes to open itself. From the need for a mistress is soon born the 

need for a friend. He who senses how sweet it is to be loved would want to be 

loved by everyone; an all could not want preference without there being 

many malcontents. With love and friendship are born dissensions, enmity, and 

hate. From the bosom of so many diverse passions I see the opinion raising 

an unshakable throne, and stupid mortals, subjected to its empire, basing their 

own existence on the judgments of others. (E, IV, 214 – 215.) 

Koska kasvatettava on nyt saapumassa järjen ikään, ei myöskään relatiivisten 

passioiden syntyä pystytä tai ole edes mielekästä pyrkiä estämään. Fyysisen 

kasvatuksen ajan näin tehtiin yksinkertaisesti siksi, että tuolloin ei ollut 

mahdollista hakea niitä vastaan apua niiden ainoalta mahdolliselta isännältä eli 

järjeltä.220 Nyt tähän on mahdollista kuitenkin nojata; kasvatettava on mahdollista 

tunnustaa järkiolennoksi. Tähän pohjautuvan kasvatuksellisen metodin tavoite on 

välttää sitä todellisuutta, jota edellinen ja alla olevan katkelma kuvaavat: 

Extend these ideas, and you will see where our amour-propre gets the form 

we believe natural to it, and how self love [amour de soi, KK], ceasing to be 

an absolute sentiment, becomes pride in great souls, vanity in small ones, and 

feeds itself constantly in all at the expense of their neighbors. This species of 

passion, not having its germ in children’s hearts, cannot be born in them of 

itself; it is we alone who put it there, and it never takes root except by our 

fault. But this is no longer the case with the young man’s heart. Whatever we 

may do, these passions will be born in spite of us. It is therefore time to 

change method. (E, IV, 215.) 

                                                        
220 Tässä kertomuksessa siis järki synnyttää amour-propren, mutta se voidaan toki synnyttää myös 
kasvatettavan mielikuvitusta kiihottamalla ja juuri tätä fyysisessä kasvatuksessa vältetään. Émilen 
kolme ensimmäistä kirjaa on täynnä aikalaiskasvatuksesta poimittuja esimerkkejä siitä, kuinka 
helppoa turhamaisuuden herättäminen on.  
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Näin avautuu erittäin mielenkiintoinen pedagoginen kysymyksenasettelu, joka 

muuttaa kasvatuksen metodin. Fyysisen kasvatuksen tehtävä oli saattaa 

kasvatettava tutkimaan suhdettaan fyysiseen maailmaan ja löytämään paikkansa 

olioiden järjestyksessä, moraalikasvatuksen tehtävä on saattaa kasvatettava 

tutkimaan suhdettaan moraaliseen maailmaan ja löytämään paikkansa siinä. 

Edellinen oli lapsuuden ajalle määritelty pedagoginen haaste, mutta jälkimmäinen 

määrittyy, ihmisen moraalisesta heräämisestä alkaen loppuelämän tehtäväksi. (E, 

IV, 214.)  

Miten tämä sitten on mahdollista, jos silmien edessä avautuva järjestys on 

kaikkea muuta kuin moraalinen (ks. E, IV, 220), moraalisen epätasa-arvon 

todellisuus, jossa onni ja moraaliset meriitit eivät jakaudu oikeudenmukaisesti? 

Mistä kasvattaja noutaa siis opetustensa sisällöt? Ilmaus “oppia toisten 

kokemuksista” siintää jo näköpiirissä. Ensinnäkin Rousseau kirjoittaa: 

This is, then, the summary of the whole human wisdom in the use of passions: 

(1) To have a sense of the true relations of man, with respect to the species as 

well as individual. (2) To order all the affections of the soul according to 

these relations. (E, IV, 219)  

Voidaan Dentin (1988) tavoin sanoa, että Rousseau ilmaisee tässä yhden 

pedagogista ajattelua yleisesti kannattelevan perusidean. Kohta yksi viittaa 

intellektuaaliseen ideaan yleisestä moraalisesta järjestyksestä, ja juuri tämän 

mukaisesti moraalista järkeä täytyy kultivoida tunteita hyväksi käyttäen. 

Kolmannen diskurssin sanoin (PE, 20): vaikka ei olekaan mahdollista estää 

ihmistä rakastamasta, toisin sanoen kitkeä passioita, on kuitenkin mahdollista 

opettaa häntä rakastamaan mieluummin aidosti kaunista kuin väärin 

muotoutunutta (malformed). Kuinka siis uomittaa nyt heräävät moraaliset tunteet 

moraalisen järjestyksen mukaisiksi (ks. E, IV, 219–220) ja kultivoida täten 

mieluummin inhimillisyyttä kuin porvarillista egosentrismiä, ja onko näiden 

järjestäminen edes ihmisen vallassa?  

But is man the master of ordering his affections according to this or that 

relation? Without a doubt, if he is a master of directing his imagination 

toward this or that object or of giving it this or that habit. Besides, the issue 

here is less what a man can do for himself than what we can do for our pupil 

by the choice of circumstances in which we put him. To set forth the proper 

means for keeping him in the order of nature is to say enough about how he 

can depart from it. (E, IV, 219.) 



 247

Kysymys on siis siitä, kuinka nyt herääville aistimellisuuteen perustuville 

relatiivisille passioille voidaan antaa sellainen suunta, jolla vältetään niiden 

luontoa riuduttava vaikutus. Jottei siis mielikuvitus antautuisi hourailuun, on sen 

suunta pedagogisesti uomitettava, ja tämä on mahdollista juuri siten, että valitaan 

ne objektit – tai sitaatin sanoin olosuhteet – jotka aistimellisuuden sisällön ja 

mielikuvituksen suunnan määrittelevät. Huomionarvoinen on sitaatin viimeinen 

lause; siinä Rousseau nimittäin viittaa Émilen aiemmin jo mainittuun perustavaan 

tavoitteeseen. Émilen kasvatus ei suinkaan tähtää porvarillisen yhteiskunnan 

ulkopuolelle, vaan kasvatettavalle pyritään opettamaan ”luonnon järjestyksen 

idea”, siis yleisen moraalisen järjestyksen idea siksi, että hän lopulta kykenisi itse 

arvioimaan kuinka paljon voi siitä erkaantua – eli löytämään lopulta itse 

paikkansa maailmassa. 

Koska heräävät relatiiviset tunteet kiinnittävät kasvatettavan nyt 

kanssaihmisiinsä, pakottaa tämä Rousseaun palaamaan kysymykseen 

yhteiskunnan perustuksista. Ihmisen tekee sosiaaliseksi olennoksi hänen 

heikkoutensa, ja tämä on ihmisrakkauden perusta. Jokainen moraalinen tarve 

rikkoo ihmisen itseriittoisuuden asettamalla hänen riippuvaiseksi 

kanssaihmisistään. Meistä ihmisiä tekee siis oma epätäydellisyytemme. 

Suhteellinen onnellisuutemme on seurausta epätäydellisyydestämme, sillä on 

mahdotonta ajatella, että ihminen, joka riittää itselleen, rakastaisi mitään; eihän 

hän mitään tarvitse. Tämän riippuvuuden osoittaminen – ja täten myös autarkian 

tai Honnethin termein eristäytyneen erakon tai Oelkersin termein yksinäisyyden 

ideaalin rikkominen – on ensimmäinen pedagoginen askel, joka tässä vaiheessa 

otetaan (ks. E, IV, 221.)221 

Tästä seuraa, että kiinnymme ihmisiin enemmän heidän kärsimystensä kuin 

onnellisuutensa takia. Edellinen saa meidät tuntemaan luonnollista sääliä (pitié), 

jälkimmäinen pikemminkin keinotekoista kateellisuutta (amour propre). Jos 

edellinen ruokkii lähimmäisenrakkauden suloisuutta antamalla ihmiselle 

todistuksen inhimillisyydestään ja osoittaa lisäksi, että olemme itse vapaita 

kanssaihmisemme kärsimyksestä, ilmaisee jälkimmäinen vain sen, että 

kanssaihminen pärjää vallan hyvin ilman minuakin. Nähdessään kärsivän ihmisen 

asettaa sääli ihmisen kärsivän asemaan, mutta onnellisen ihmisen nähdessään 

ihminen pahoittelee, ettei ole hänen asemassaan. Jos siis yhteiset tarpeemme 

valavat yhteiskunnan materiaalisen tai fyysisen, välttämättömyyden ja hyödyn 

                                                        
221 Kuten on jo mainittu, sivuuttaa Oelkers nämä Émilen kohdat. 



 248

kategoriolle rakentuvan perustan, valavat yhteiset kärsimykset sen tunneperustan 

(E, IV, 221.) Tästä seuraavaa johtopäätös: 

Do you wish, then, to excite and nourish in the heart of a young man the first 

movements of nascent sensibility and turn his character toward beneficence 

and goodness? Do not put the seeds of pride, vanity, and envy in him by the 

deceptive image of the happiness of men. Do not expose his eyes at the outset 

to the pomp of courts, the splendor of palaces, or the appeal of the theater. Do 

not take him to the circles of the great, brilliant assemblies. Show him the 

exterior of high society only after having put him in a condition to evaluate it 

in itself. To show him the world before he knows men is not to form him, it is 

to corrupt him; it is not instruct him, it is to deceive him. (E, IV, 221–222.) 

Tässä ilmenee jo Émilen neljännnen kirjan alussa ilmaistu moraalikasvatuksen 

metodinen perusidea. On kulvitoitava hänessä nyt heränneen inhimillisyyden 

ensimmäisiä ituja samalla kitkien amour-propren tulehtuneiden muuntumien 

syntyä (E, IV, 223). 222  Jottei kasvatettava erehtyisi pitämään silmien edessä 

avautuvaa porvarillista järjestystä onnen kuvana, on hänelle siis osoitettava sen 

illusorisuus (ks. E, IV, 229–230). Hänet on pikemminkin opetettava säälimään 

kanssaihmisiään kuin kadehtimaan heitä ja heidän absoluuttisesti toistensa 

mielipiteisiin kiinnittyvää onnellisuuden tavoitteluaan. Kyse on voimakkaasta 

ideologiakritiikistä: 

It follows, therefore, that, in order to make incline a young man to humanity, 

far from making him admire the brilliant lot of others, one must show him the 

sad sides of that lot, one must make him fear it. Then, by an evident inference, 

he ought to cut his own road to happiness, following in no one else’s tracks. 

(E, IV, 223.) 

On helppo huomata, kuinka tässä taistellaan vieraantumisen ongelman kanssa (ks. 

E, IV, 230). Toisten ihmisten mielipiteiden varaan rakennettu onni katoaa 

luonnollisesti sillä hetkellä, kun mielipide muuttuu. Toisin sanoen kaiken sen, 

minkä on ihminen perustanut, saattaa ihminen myös muuttaa, mutta luonnollisesta 

                                                        
222  Tähän perustuen Rousseau antaa moraalikasvatuksen kolme maksiimia, jotka tiivistävät tässä 
sanotun; “it is not in the human heart to put ourselves in the place of people who are happier than we, 
but only in that of those who are more pitiable” (E, IV, 223), “one pities in others only those ills from 
which one does not feel oneself exempt” (E, IV, 224), ja “the pity one has for another’s misfortune is 
measured not by the quantity of that misfortune but by the sentiment which one attributes to those who 
suffer it” (E, IV, 225). On tietenkin selvää, ettei näitä maksiimeja voi ymmärtää kuin suhteessa 
porvarilliseen järjestykseen, sillä täytyy olettaa sellainen todellisuus, joka sääliä voi herättää. 
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kärsimyksestä ei kukaan ole lopulta vapaa. Jotta epätasa-arvoisesti ja 

epäoikeudenmukaisesti jakaantuneet yhteiskunnallisesti meriitit ja onni eivät saisi 

ihmistä halveksimaan ihmisyyttä (ks. E, IV, 224–225), täytyy kasvatettavalle 

opettaa: 

to love all men, even those who despise men. Do things in such a way that he 

puts himself in no class but finds his bearings in all. Speak before him of 

humankind with tenderness, even with pity, but never with contempt. Man, do 

not dishonor man! (E, IV, 226.) 

Tämä on siis se – luonnollisesti aikalaiskasvatuksen metodille täysin vastakkainen 

– pedagoginen tie jota nyt lähdetään seuraamaan. 223  Kasvatettavan heräävä 

mielikuvitus tulee kanavoida siten, että myötätunnon sentimentti hillitsisi 

relatiivisten passioiden kuohuntaa (ks. E, IV, 219), valitsemalla mieluummin 

aistillisuutta hillitseviä kuin kiihdyttäviä objekteja ja harrastuksia (E, IV, 231).224 

Kasvattaja siis harjoittaa tässä vielä viivyttelyn strategiaa: seksuaalisuuden 

puhkeamista viivästytetään antamalla ensimmäinen, myötätunnon varaan 

rakentuva kuva sosiaalisesta todellisuudesta. Syy strategialle on ilmeinen: 

tarkoitus on pehmentää lähestymässä olevasta seksuaalisuuden puhkeamisesta 

johtuvaa voimakasta passioiden ryöpsähdystä. Kuten Rousseau alati muistuttaa, 

passioita vastaan ei voi taistella järjellä; vain tunne voi tunteen voittaa, ja 

myötätunnon avulla pyritään nyt herääviä passioita hillitsemään (ks. E, 232). Järki 

siis käyttää tässä tunteita päämääränsä välineenä (ks. E, IV, 227).  

I return, therefore, to my method, and I say: when the critical age approaches, 

furnish young people with sights which restrain them and not with sights 

which arouse them. Put their nascent imaginations off the track with objects 

which, far from inflaming, repress the activity of their senses. Remove them 

from big cities where the adornment and the immodesty of women hasten and 

anticipate nature's lessons, where everything presents to their eyes pleasures 

they ought to know only when they are able to choose among them. (E, IV, 

230–231.) 

                                                        
223  Rousseaun tässä yhteydessä antama aikalaiskasvatuksen hedelmiä kuvaava esimerkki jatkaa 
luontevasti fyysisen kasvatuksen yhteydessä annettuja esimerkkejä seurauksista, joita kasvatettavan 
kritiikittömästä porvarilliseen järjestykseen sosiaalistamista seuraa (E, IV, 227–228). 
224 Erityisesti tulee välttää joutilaisuutta (ks. E, IV, 231). Tässä yhteydessä voi palauttaa mieleen jo 
Ensimmäisen diskurssin maininnan siitä, että lapsia ei tule pitää joutilaisuudessa, joka ei synnytä 
muuta kuin passioiden kuohuntaa. 
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Nyt ovat kasvatettavan relatiiviset tunteet heränneet, ja hän on tullut kuuroksi 

fyysisen kasvatuksen aikana häntä puhutelleelle kylmän hyödyn ja 

välttämättömyyden periaatteiden varaan rakentuvalle ohjaukselle. Minkä varaan 

voi kasvattaja nyt siis perustaa auktoriteettinsa? Vaikka edellä sanottu on jo 

antanut suunnan vastaukselle, tulee sitä täsmentää. Kyseessä on merkittävä 

muutos fyysisen kasvatuksen todellisuuteen: 

In becoming capable of attachment, he becomes sensitive to that of others 

and thereby attentive to the signs of this attachment. Do you see what a new 

empire you are going to acquire over him? How many chains you have put 

around his heart before he notices them! (E, IV, 233.) 

Rousseau kuvaa tässä relatiivisen ihmisen syntymää, kun mekaaninen tunne on 

muuntunut kiintymykseksi, ja sitä, kuinka kasvatettava relatiivisten tunteidensa 

kautta tulee riippuvaiseksi kanssaihmisistään. Absoluuttisen ihmisen 

itseriittoisuus on nyt jäänyt taakse ja ensimmäiset kiintymyksen tunteet heränneet, 

ja samalla on astuttu sisään moraaliseen järjestykseen (E, IV, 235). Nämä 

kiintymykset eivät tässä vaiheessa voi ulottua vielä liian abstraktiin ihmiskunnan 

ideaan, vaan läheisimpiin ihmisiin. Nämä ensimmäiset vertailut saavat 

kasvatettavan väistämättä tuntemaan luonnollista kiitollisuutta kasvattajaansa 

kohtaan (ks. E, IV, 234) hänen väistämättä ymmärtäessä, minkä huolenpidon 

kohteena hän on ollut. Pedagogisen suhteen perusta voidaan sen vuoksi valaa 

ystävyydelle (ks. E, 233).225  

Seuraavaksi luodaan uusi pedagoginen näkökulma. Ensimmäinen opetus, 

jonka kasvatettava moraalikasvatuksen yhteydessä on saanut, on rakentunut säälin 

(pitié) varaan. Kasvatettavalle on opetettu se, mikä ihmisissä on yhteistä, ja tämä 

oppi tiivistyi siihen, ettei kukaan ole vapaa luonnollisesta heikkoudestaan, vaikka 

yhteiskunnallinen ihminen tekeekin kaikkensa sen unohtaakseen. Se ensimmäinen 

silmäys, jonka kasvatettava on relatiivisten tunteidensa herättyä kanssaihmisiinsä 

tehnyt, on näin kanavoitu. Kasvatettava tietää, että ihminen on sama kaikissa 

säädyissä, eikä mikään yhteiskunnallinen konventio häntä luontonsa rajoitteista 

vapauta. Uusi pedagoginen näkökulma määritellään seuraavasti:  

                                                        
225 Tässä ei ole vielä kysymys myöhemmin tehtävästä pedagogisesta sopimuksesta vaan ensimmäisen 
vastavuoroisen tunnesiteen ilmaantumisesta. Tässä yhteydessä Rousseau puhuu ystävyyden pyhästä 
sopimuksesta, jolla hän tarkoittaa tämän suhteen kaikenlaisesta egosentrisestä hyötykalkyloinnista 
vapaata henkeä (ks. E, IV, 233). On tietenkin selvää, että tässä kuvattu kasvatettavan tunteman 
kiitollisuuden herääminen on yhteydessä Émilen pedagogisiin ehtoihin. Aikalaiskasvatuksen 
hedelmiltä ei näitä subliimeja tunteita voi odottaa.  
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To guide him in this research, we must now show him men by means of their 

differences, having already showed him men by mean of the accidents 

common to the species. Now comes the measurement of natural and civil 

inequality and the picture of the whole social order. (E, IV, 235.) 

Katkelma johtaa jälleen Toisen diskurssin kysymyksenasetteluun. Jos 

moraalikasvatuksen ensimmäinen askel on ollut opettaa kasvatettavalle, mikä 

ihmisissä on yhteistä, tulee hänelle seuraavaksi opettaa, mikä heissä on erilaista, 

tulee toisin sanoen antaa vastaus kysymykseen ihmisten välisen eriarvoisuuden 

alkuperästä. Tässä kohden todellakin käydään läpi ihmiskunnan historia 

luonnollisen tasa-arvon tilasta yhteiskunnallisen eriarvoisuuden tilaan. Tässä 

yhteydessä Rousseau viittaa implisiittisesti Diskurssin aikaisemman luonnonlain 

perinteen kritiikkiin. Sekoitettaessa luonnonihminen ja yhteiskunnallinen ihminen 

ajaudutaan järkeilyihin, joiden hyöty tiivistynee siihen, että kaikki niiden tulokset 

tulee pikimmiten unohtaa. Kuten jo Toisen diskurssin yhteydessä mainittiin, 

tämän voinee tulkia ideologioita tuottavana metodina. Rousseau uusintaa myös 

Diskurssin johtopäätöksen erottamalla luonnollisen, ihmisten välisen tasa-

arvoisuuden de facto yhteiskunnallisesta tasa-arvoisuudesta de jure todeten 

jälkimmäisen edellisestä poiketen illusoriseksi ja turhaksi, koska se on alun perin 

säädetty ylläpitämään yhteiskunnallista eriarvoisuutta. (ks. E, IV, 235–236.)226 

Kasvatettavalle siis tiivistetään ihmikunnan historia siinä muodossa, kuin se on 

Toisessa diskurssissa esitelty; hänelle opetetaan, että sanat "oikeus" ja "järjestys" 

eivät todellisuudessa ole muuta kuin väkivallan ja epäoikeudenmukaisuuden 

todellisuudelta verhoavia, sisältöä vailla olevia kauniita sanoja. Näiden opetusten 

tarkoitus on luonnollisesti tämän ideologisen rakenteen purkaminen. 

Tästä seuraa erittäin mielenkiintoinen askel, joka siis on vastakkainen 

fyysisen kasvatuksen kasvatettavan kokemuksen varaan rakentuvalle metodille: 

sen sijaan, että kasvatettava saatettaisiin kokemukselliseen yhteyteen 

yhteiskunnallisen epätasa-arvoisuuden kanssa, hänet opetetaan “toisten ihmisten 

kokemusten” (E, IV, 236) avulla näkemään “ihminen maskinsa takana”. Koska 

kasvatettavalle on syntynyt jo idea porvarillisen järjestyksen todellisuudesta, on 

seuraavaksi paljastettava sen takana piilevät syyt (ks. E, IV, 237): 

                                                        
226 Kuten on Toisen diskurssin tarkastelujen yhteydessä todettu, ei Rousseaun tarkoitus ole palauttaa 
luonnollista tasa-arvoa voimaan vaan korvata se moraalisella tasa-arvolla. Myöhemmin 
kansalaiskasvatuksen yhteyedessä kasvatettavalle opetetaan, kuinka legitiimi yhteiskunnallinen 
järjestys on täsmälleen päinvastainen luonnon järjestykselle (ks. E, V, 464). 
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But since the mask is not the man and his varnish must not seduce them, 

portray men for them such as they are – not in order that young people hate 

them but that they pity them and not want to resemble them. This is, to my 

taste, the best-conceived sentiment that man can have about his species. (E, 

IV, 236.)  

Mitä Rousseau tarkoittaa ilmauksella “oppia toisten ihmisten kokemuksesta”? 

Luonnollisesti intellektuaalista oppimista, eli tässä vaiheessa opetuksen sisällöt 

määrittyvät sellaisiksi, joita ei ole mahdollista muuten kuin intellektuaalisesti 

tavoittaa. Kyse on vieraannuttamisen metodista. Ei liene tarpeen 

kokemuksellisesti opettaa kasvatettavalle, että yhteiskunnallisessa todellisuudessa 

on paljon pahuutta, vaan pyrkiä opettamaan häntä tähän ennalta varautumaan (ks. 

E, IV, 248). Rousseau muotoilee tämän seuraavasti: “If men deceive him, he will 

hate them; but if respected by them, he sees them deceive each another mutually, 

he will pity them.” (E, IV, 236). Koko ajan kasvatettavaa pyritään varustamaan 

porvarillisen todellisuuden kohtaamiseen, mutta aivan vielä ei ole sen aika. Mitä 

nyt siis opetetaan? Toistaiseksi ei ole vielä filosofian tai uskonnon opetuksen aika. 

Siirtymä havaittavissa olevasta periaatteiden maailmaan olisi aivan liian suuri 

hyppäys (E, IV, 239). Vastauksena on historia, joka kykenee paljastamaan ihmisen 

naamioiden takaa. Tavoite on siis osoittaa kasvatettavalle historian opetuksen 

välityksellä ihmissydämen taipumuksia ilman, että hänen omansa on vaarassa 

turmeltua –toisin sanoen näyttää ihminen kaukaa. (E, IV, 237.) 

Tästä alkavat erittäin mielenkiintoiset historiallisten tekstien luonnetta ja 

niiden tulkintaa koskevat erittelyt. Ne tähtäävät siihen, että opetuksen sisällöiksi 

kelpuutettavat historian kuvaukset ovat pedagogisesti perusteltuja.227 Rousseau 

                                                        
227 Rousseau nostaa tässä yhteydessä esiin mielenkiintoisia historiankirjoitukseen ja hermeneutiikkaan 
liittyviä huomioita. Historiankirjoituksen ensimmäinen ongelma on, että se on enimmäkseen 
kiinnostunut vain vallankumouksista ja katastrofeista, jolloin historian kuvaukset ovat enemmän 
ihmisen huonojen kuin hyvien puolien esittelyä eivätkä pyri esittämään ihmistä muussa 
kuin ”paraatipuvussa” (ks. E, IV, 240). Tällöin kansojen historiat eivät kuvaa kuin luhistumisen 
partaalla olevia kansoja, eli historiankirjoitus alkaa siitä mihin sen pitäisi päättyä. Juuri näin 
historiankirjoitus – samoin kuin filosofia – lakkaamatta halventaa ihmistä (E, IV, 238). 
Hermeneutiikan kannalta erityisen mielenkiintoisia on muun muassa se, että Rousseau kieltää 
historiallisten faktojen olemassaolon korostaen niiden (tiedostamatonta tai tiedostettua) tulkinnallista 
luonnetta. Seuraavaa vastaan tuskin Gadamerkaan kovin kapinoisi: “Moreover, the facts described by 
history are far from being an exact portrayal of the same facts as they happened. They change form in 
the historian's head; they are molded according to his interests; they take exactly on the spot of the 
action to see an event as it took place? Ignorance or partiality disguises everything [.]” (E, IV, 238.) 
Modernin historiakirjoituksen Rousseau kieltää kokonaan, ei vain siksi ettei sillä ole luonnetta ja että 
sen kuvaama ihminen on sama kaikkialla, vaan – Ensimmäisen diskurssin hengessä – todeten sen 
turhamaisuuden tuotteeksi: “our historians, mindful only of being brilliant, dream of nothing but 
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päätyy elämäkertoihin – erityisesti Plutarkokseen – haluten esitellä kasvatettavalle 

ihmissydämen peittämättömiä taipumuksia mieluummin kuin ihmistä 

paraatipuvussa (E, IV, 240), osoittaa mikä ihminen on naamionsa takana. 

Rousseau kuvaa tässä tapahtuvaa opetusta “esiripun aukaisemiseksi” (E, IV, 241), 

jossa on kaiken aikaa tavoitteena osoittaa, kuinka naurettavia yleisen mielipiteen 

palvomat intressit todellisuudessa ovat, kuinka inhimilliset passiot vaimentavat 

järjen äänen ja saavat ihmiset lopulta niin sanotusti saattamaan teuraalle 

lähimmäisensä. Kaikki tämä tapahtuu vain turhamaisuuden (inflamed amour 

propre) takia: 

Think of my Emile. Eigtheen years of assiduous care have had as their only 

object the preservation of a sound judgment and a healthy heart. Think of him 

at the raising of the curtain, casting his eyes for the first time on the stage of 

the world; or, rather, set backstage, seeing the actors take up and put on their 

costumes, counting the cords and pulleys whose crude magic deceives the 

spectators' eyes. His initial surprise will soon be succeeded by emotions of 

shame and disdain for his species. He will be indignant at thus seeing the 

whole of humankind its own dupe, debasing itself in these children's games. 

He will be afflicted at seeing his brothers tear one another apart for a sake of 

dreams and turn into ferocious animals because they do non know how to be 

satisfied with being men. (E, IV, 241–242.) 

Erittäin oleellista on, että tämän kaiken perustavana pedagogisena tavoitteena ei 

kuitenkaan ole vain näyttää ihmistä ilman naamiota, vaan opettaa kasvattava 

tuntemaan itseään ja tulemaan “viisaaksi vainajien kustannuksella”. Toisin sanoen 

se passioiden myrsky, jota ihmiskunnan historia todistaa, edustaa samaa 

passioiden myrskyä, jonka kasvatettava tulee todennäköisesti ennen pitkää 

                                                                                                                                    
producing highly coloured portraits which often represents nothing.” (E, IV, 239). Lisäksi, 
historiankrijoitus keskittyy liikaa mullistusten kuvaamiseen ja jättää niihin johtaneet syyt 
tuntemattomiksi (ks, E, IV, 239). Tähän yhteyteen Rousseau liittää myös mielenkiintoisen maininnan 
aikalaisfilosofian dogmaattisesta “järjestelmäraivosta”: The rage for systems having taken possession 
of them all, each seeks to see things not as they are but as they agree with his system” (E, IV, 240). 
Lause tuo mieleen Horkheimerin (2008) luonnehdinnan formalismina täydellistyneestä 
“kaavoittuneesta järjestä”, ajattelutavasta, joka kieltää kaiken järjestelmän kanssa yhteensopimattoman 
olemassaolon. Todennäköisesti Rousseau kritisoi tässäkin dogmaattista materialismia. 
Historiankirjoitusta koskevien luonnehdintojen yhteydessä voi luonnollisesti palauttaa mieleen Toisen 
diskurssin metodin hypoteettisen luonteen. Aikalaiskasvatuksen historianopetuksen vieraannuttavasta 
vaikutuksesta – ansasta jota tulee välttää – Rousseau mainitsee sen, että kasvatettavat opetetaan 
ihailemaan historian suurhenkilöitä, olkoon kyseessä sitten Sokrates tai Cato. (E, IV, 243.)  
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itsessään kohtaamaan. Tämä kiteyttää historianopetuksen sivistävän tarkoituksen. 

Kasvattajan pyrkimys on koko ajan varustaa kasvatettavaa tulevaisuutta varten, 

jotta kasvatettava, kunhan aika koittaa, kykenisi itsensä voittamaan. (E, IV, 243.) 

Kaikki tämä kytkeytyy siis siihen, että kasvatettavaa pyritään varoittamaan 

virheistään ennen kuin hän on itse ne tehnyt (E, IV, 247). 

Mielenkiintoinen on Rousseau seuraavaksi ilmoittama ”viimeinen askel 

ennen maaliin saapumista” (E, IV, 244). Palaan myöhemmin siihen, mitä 

Rousseau maalilla tässä tarkoittaa. Tätä kohti johdattavat kuuluisat sanat: 

Amour-propre is a useful but dangerous instrument. Often it wounds the hand 

making use of it and rarely does good without evil. Emile, in considering his 

rank in the human species and seeing himself so happily placed there, will be 

tempted to honor his reason for the work of yours and to attribute his 

happiness to his own merit. He will say to himself, “I am wise, and men are 

mad.” In pitying them, he will despise them; in congratulating himself, he 

will esteem himself more, and in feeling himself to be happier than them, he 

will believe himself worthier to be so. This is the error most to be feared, 

because it is the most difficult to destroy. If he remained in this condition, he 

would have gained little from all our care; and if one had choose, I do not 

know whether I would not prefer the illusion of the prejudices to that of pride. 

(E, IV, 244–245.) 

Kyse on tietenkin turhamaisuuden vaaroista; kasvatettava verratessaan itseään 

muihin ja huomatessaan ihmisten järjettömyyden saattaa erehtyä luulemaan 

järkeänsä ja onneansa omaksi ansiokseen, vaikka kaikki on kasvatuksen hänelle 

antamaa. 228  Tämä tuo jälleen kerran mieleen Toisen diskurssin kuvaamat 

vertailuasetelmat, joiden johtopäätökseksi kätilöityy poikkeuksetta egosentrinen 

asenne. Näissä esimerkeissä sääliin yhtyy halveksunta, ja tämä on erhe, jota 

täytyy mitä suurimmissa määrin pelätä. (E, IV, 245.) Tässä yhteydessä Rousseau 

palaa fyysisen kasvatuksen yhteydessä olleeseen “silmänkääntäjä-Sokrateen” 

esimerkkiin ja antaa myös lisäesimerkkejä opetuksista, joiden tavoitteena on 

turhamaisuuden kitkeminen. Epäilemättä nämä ovat juuri niitä esimerkkejä, joita 

Rousseau lukijat useinkin ovat kavahtaneet, mutta kuten on jo mainittu, Rousseau 

tuntuu johdonmukaisesti ajattelevan, että turhamaisuus on asenne, josta tulee aina 

maksaa hinta. Kun turhamaisuuden idut on saatu kitkettyä, saavutaan "maaliin" 

                                                        
228 Nämä johtopäätökset ovat sopusoinnussa Uskontunnustuksessa esitettyyn: sivistysprosessia ei voi 
selittää minän itseriittoisuudesta käsin, siksi kiitos täytyy antaa sinne minne jolle se kuuluu.  
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(jonka jälkeen tosin paljon tulee vielä tapahtumaan). Tämä tarkoittaa – ilmauksen 

moraalisessa merkityksessä – astumista sisään yhteiskuntaan. Vaihe on erittäin 

merkittävä moraalikasvatuksen kokonaisuudessa: 

You have also begun to make him an actor in order to make him spectator; 

you must finish the job; for from the pit one sees objects as they appear, but 

from the stage one sees them as they are. To embrace the whole, one must 

move back to get perspective; one must come near to see the details. (E, IV, 

249.) 

Kasvatettavan moraalinen kiinnittyminen yhteiskuntaan tapahtuu edellisten 

opetusten luontevana jatkona yhteiskunnallisten hyveiden harjoittamisena. 

Jos”oppia toisten kokemuksesta” tarkoitti vieraannuttamista, on tässä kyse 

ensimmäisestä moraalikasvatuksen yhteydessä tapahtuvasta itseen palaamisesta. 

Tämä on siis tavallaan kaikkien ihmisrakkautta ilmentävien relatiivisten tunteiden 

motivoivien hyveiden harjoittamista: “The exercise of the social virtues brings the 

love of humanity to the depths of one’s heart. It is in doing good that on becomes 

good; I know of no practice more certain.” (E, IV, 250). Kyse on amour-propren 

ulottamisesta koskemaan muita ihmisiä, ja tämä muuntaa sen hyveeksi. Tässä on 

kyse, Mäkeä (1992, 37) mukaillen, ”hyveen esikoulusta”, josta on aikanaan 

mahdollista johtaa rakkaus ihmiskuntaan, ja siihen perustuen myös universaali 

hyve.229 Ilmaus ”ulottaa amour-propre koskemaan toisia ihmisiä” kuvaa hyveen 

olemuksen täsmällisesti. Hyve on aina, yleisyysasteesta riippumatta, 

egosentrismin ylittämistä, eli hyveellisyys ei salli toista ihmistä käytettävän 

välineenä. Rousseau antaa tässä yhteydessä lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka 

syntyneet relatiivistet tunteet eivät saa patologista muotoaan, kuinka kasvatettava 

ei rakasta vain itseään vaan ulottaa rakkaudentunteensa myös lähimmäisiinsä ja 

lopulta koko ihmiskuntaan. Näin järki yleistäessään hyveen harjoittamisen 

yleiseksi ihmisrakkaudeksi jättää lopulta myös persoonan koskemattomaksi.230 

Juuri tässä merkityksessä Rousseau tässä yhteydessä hyveen harjoittamista 

                                                        
229 Käsittääkseni Rousseaun mielestä – eikä hän tätä Émilessä millään lailla peittele – tunne ei voi 
yleistää, rakentaa abstrakteja ideoita. Yleistäminen on intellektuaalisen olennon kyky. Tästä johtuen 
Dentin tulkinta, että Uskontunnustuksen dualistinen antropologia olisi muun Rousseau tuotannon 
kanssa ristiriidassa, on kyseenalainen. Dent (2005, 113) kirjoittaa: ”As far as I am aware, we scarcely 
find elsewhere in Rousseau's writings any hint of the dualistic account of human nature that is 
presented in Creed, allocating intellect and freedom to one 'principle' and the passions and subjection 
to another, opposed one”. Émilen koko kasvatus perustuu sille ajatukselle, että intellektuaalinen voi 
käskeä aistimellisuutta. 
230 Ajatus on tietysti yhtenevä kategorisen imperatiivin kanssa. 
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luonnehtii (ks. E, IV, 252). Omantunnon – johon alla "ihmissydämessä olevat 

hyveen juuret" epäilemättä viittaa – ja järjen rakentamasta moraalisesta 

perspektiivistä Rousseau toteaa: 231 

Let us extend amour-propre to other beings. We shall transform it into a 

virtue, and there is no man’s heart in which this virtue does not have its root. 

The less the object or our care is immediately involved with us, the less the 

illusion of particular interest is to be feared. The more one generalizes this 

interest, the more it becomes equitable, and the love of mankind is nothing 

other than the love of justice. Do we, then, want Emile to love truth; do we 

want him to know it? In his activities let us always keep him at a distance 

from himself. The more his cares are concentrated to the happiness of others, 

the more they will be enlightened and wise and the less he will deceived 

about what is good or bad. But let us never tolerate in him a blind preference 

founded solely on consideration of persons or on unjust bias. And why would 

he hurt one to serve another? It is of little importance to him who gets a 

greater share of happiness provided that it contributes to the greatest 

happiness of all. This is the wise man’s first interest after his private interest, 

for each is part of his species and not of another individual. (E, IV, 253.)  

On helppo huomata, kuinka tässä kuljetaan eri suuntaan kuin Toisen diskurssin 

kuvaama historia. Jos toinen luonnontila vielä säilyttikin luonnollisen 

solidaarisuutensa varassa järjestystä, on historia siitä eteenpäin vain kasvavaa 

epäjärjestystä, jossa relatiiviset passiot ilmentävät lopulta vain puhtaasti 

egosentrismiä (inflamed amour-propre), omantunnon ääni ei tule kuulluksi ja 

sääli degeneroituu heikkoudeksi. Tässä sen sijaan, yhteydessä Émilen 

pedagogisiin ehtoihin, relatiiviset passiot saavat täysin vastakkaisen sisällön, 

omantunnon ääni tulee kuulluksi eikä sääli suinkaan degeneroidu heikkoudeksi, 

jos järki yleistää ja ulottaa sen koskemaan koko ihmiskuntaa. Rakkaus 

ihmiskuntaan ei olekaan muuta kuin oikeuden rakkautta, jonka avulla on 

mahdollista ylittää säälin varaan rakentuva, heikkoudeksi degeneroitunut moraali. 

                                                        
231  Seuraavan Rousseaun tässä yhteydessä toteaman voi suhteuttaa moraalisen järjestyksen ja 
epäjärjestyksen käsitteisiin: ”Those who never deal with anything other than their own affairs are too 
passionate to judge things soundly. Relating everything to themselves alone and regulating their ideas 
of good and bad according to their own interest, they fill their minds with countless ridiculous 
prejudices, and in everything that hampers their slightest advantage, they immediately see the 
overturning of the whole universe.” (E, IV, 252.) 
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Pitién kyvyttömyys tarjota moraalille perustaa – ja samalla sentimentalistisen 

etiikan pätemättömyys – kuvataan seuraavasti:  

To prevent pity from degenerating into weakness, it must, therefore, be 

generalized and extended to the whole of mankind. Then one yields to it only 

insofar as it accords with justice, because of all virtues justice is the one that 

contributes most to the common good of men. For the sake of reason, for the 

sake of love of ourselves, we must have pity for our species still more than 

for our neighbor, and pity for the wicked is very great cruelty to men. (E, IV, 

253.) 

Ihminen ei lisäksi tietenkään uhraa tässä suinkaan omaa hyvinvointiaan. Rousseau 

puhuu tässä yhteydessä siitä, kuinka hyvän tekeminen tarjoaa “sisäisen 

nautinnon”, ja kysymys on tietenkin omantunnon tarjoamasta hyveellisyyden 

todistuksesta (ks. E, IV, 253). Tämä on sopusoinnussa luonnollisen hyvän idean 

kanssa, koska hyveen tekeminen palvelee oleellisesti ihmisen hyvinvointia.232  

Kyseessä on siis pedagoginen metodi, joka subliimeja sentimenttejä 

herättämällä pyrkii kasvatettavan arvostelukyvyn ja järjen kehittymiseen (E, IV, 

253). Kasvatettava opetetaan rakastamaan moraalista kauneutta ja palvelemaan 

siten omatuntonsa intressiä. Rousseau tiivistää tämän kasvatuksen vaiheen jälleen 

toteamalla, että näin kasvatettu ihminen on täysin erilainen ihminen verrattuna 

aikalaiskasvatuksen hedelmiin, joilla ei ole edes pienintä itua niistä subliimeista 

tunteista, jotka on kasvatettavassa herätetty (E, IV, 254). Kuten edellä mainittiin, 

Rousseau käytti Émilen kolmannen kirjan lopussa ilmausta villi (savage) 

vieraantuneen ihmisen vastakohtana. Rousseau palaa ilmaukseen tässä yhteydessä 

ja tekee selväksi, ettei tälläkään kertaa kyse oli primitiivisen ihmisen 

ihannoinnista: 

But consider, in the first place, that although I want to form the man of nature, 

the object is not, for all that, to make him savage and to relegate him to the 

depths of the woods. It suffices that, enclosed in a social whirlpool, he not let 

himself get carried away by either the passions or the opinions of men, that 

                                                        
232  Aikaisemmin Rousseau on viitannut pahojen ihmisten ”sisäiseen kärsimykseen”. Epäilemättä 
kyseessä on sellaisen ihmisen kuvaus, jota omantunnon ääni piinaa. Nimittäin antaisimme pahoille 
ihmisille helpommin heidän pahat tekonsa anteeksi, jos ”[w]e knew how much they are punished by 
their own heart. We feel the offence, and we do not see the chastisement. The advantages are apparent; 
the pain is interior. He who believes he enjoys the fruit of his vices is no less tormented than if he had 
not succeeded. The object has changed; the anxiety is the same. They may very well show off their 
fortunes and hide their hearts; but their conduct shows their hearts in spite of themselves; but in order 
to see that, one must not have heart like theirs.” (E, IV, 244.)  
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he see with his eyes, that he feel with his heart, that no authority govern him 

beyond that of his own reason. (E, IV, 255.) 

Edellä esitellyn moraalikasvatuksen ensimmäisen, vieraannuttamisen ja itseen 

palaamisen momentit sisältäneen, vaiheen jälkeen Rousseau alkaa johdatella 

kasvatettavaa kohti uskonto-opetusta, kohti Savoijilaisen apulaispapin 

uskontunnustusta. Tässäkin on ensimmäinen askel vieraannuttaminen. Koska nyt 

on syntynyt moraalisia vertailuja tekevä minä eli “ajatteleva ihminen”, (E, IV, 

254), ei hänen järkensä suostu enää pysyttäytymään aistimellisen maailman 

rajoissa. Väistämättä tai luonnollisesti hän pyrkii kysymään olevaisen perusteita, 

kurottautumaan filosofian abstrakteihin käsitteisiin ja Jumalan ideaan. 233 

Rousseau alustaa tässä vaiheessa Uskontunnustuksen teemoja kritisoimalla muun 

muassa yhden substanssin oletuksen mielettömyyttä – on mahdotonta liittää 

yhden substanssin ajatukseen keskenään ristiriitaisia alkuperäisiä ominaisuuksia, 

kuten vailla jaollisuutta oleva ajatus ja jaollinen ulottuvaisuus (E, IV, 256–257) – 

sekä dogmaattista uskontokäsitystä ja uskonnonopetusta, 234  ja todistaa itse 

Jumalan idean olevan inhimillisen järjen tavoittamattomissa (E, IV, 257–259). 

Nyt on kuitenkin välttämätöntä aloittaa uskonnon opetus, ja sen(kin) pedagoginen 

perustelu on passioiden ylivaltaa vastaan taisteleminen ja siten moraalisen 

järjestyksen ylläpitäminen (ks. E, IV, 259–260). Tässä vaiheessa on nimittäin 

syytä opettaa kasvatettavalle, että hänellä on sielu, mistä hän ei varsinaisesti ole 

ollut edes tietoinen tähän asti (ks. E, IV, 257).  

Savojilaisen apulaispapin uskontunnustus on Rousseaun esimerkki siitä, 

kuinka uskonnonopetus voidaan mahdollisesti toteuttaa (E, IV, 260; 313); 

Rousseau paljastaa noutaneensa tämän esimerkin omasta nuoruudestaan (E, IV, 

260). Myös Uskontunnustukseen johdatteleva omaelämäkerrallinen johdanto on 

noudettu Rousseaun nuoruudesta ja kuvaa sitä turhamaisuuden aikaansaamaa 

                                                        
233  Tähän yhteyteen Rousseau liittää jälleen paljon tuttua aikalaiskasvatuksen ja Locken 
kasvatusajattelun kritiikkiä (ks. E, IV, 255–256): järki ei ole luonnon lahja ihmiselle, eikä siihen siksi 
voi liian aikaisin vedota. Järki kultivoituu hitaasti ja edellyttää pitkällistä pedagogista vaikuttamista. 
Liian aikaisin aloitettu uskonnon opetus ei johda kuin materialismiin: ”Every child who believes in 
God is, therefore, necessarily an idolator or at least anthropomorphite. And once the imagination has 
seen God, it is very rare that the understanding conceives him. This is precisely the error to which 
Locke’s order leads.” (E, IV, 256.) 
234  Mainittakoon, että luonnollisen uskonnon opettaminen tarkoittaa, analogisesti luonnolliselle 
kasvatukselle, että kasvatettavaa ei kasvateta mihinkään tiettyyn uskontoon vaan valmistetaan häntä 
myöhemmin järjen iässä valitsemaan harkintansa mukaisesti uskontonsa: ”To what sect shall we join 
the man of nature? The answer is quite simple, it seems to me. We shall join him to neither this one 
nor that one, but we shall put him in a position to choose the one to which the best us of his reason 
ought to lead him.” (E, IV, 260.) 
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hairahdusten ja hapuilujen vaihetta, jossa Rousseau alituisesti kärsii yrittäen 

turhaan sovittaa omantuntonsa ääntä yleisen mielipiteen vaatimuksiin. Tämän 

takia, nähdessään uskonnon harjoittamiseen liittyvän vain järjettömyyttä, 

Rousseau on lähes valmis jo luopumaan itsekin uskostaan. Rousseau oli tiellä 

kohti ”onnetonta loppuaan”, ja tältä papit hänet pelastivat (E, IV, 260–266.) 

Kuvaus palauttaa mieleen Rousseaun Vincennesin tiellä kokeman ”ilmestyksen”. 

Uskontunnustuksen keskeisin sisältö on käsitelty edellisessä luvussa, mutta 

voidaan kuitenkin lisätä vielä yksi pedagogisesti varsin mielenkiintoinen huomio. 

Kun fyysisen kasvatuksen vaiheessa Rousseau suoranaisesti kielsi puhumasta 

kasvatettavalle luonnon spektaakkelin ihmeellisyydestä ja neuvoi sen sijaan 

pitäytymään puhtaasti fyysisen tiedon piirissä, on tilanne nyt toinen. Opetusta 

tukemaan valjastetaan koko luonnon esteettinen voima (E, IV, 266). Tämä 

kytkeytyy tietysti siihen, että apulaispapin opetuksen välittömänä tukena ja 

havainnollistuksena koko luonnon kauneus osoittaa sen “käden voimaa”, joka 

luonnon elävöittää ja koristaa. Jos tämä siis olisi ollut turhaa puhetta pienelle 

materialistille, kasvatettavan tietoisuuden nyt kurottautuessa olevaisen taakse on 

sen metafyysiset periaatteet tehtävä selviksi. Toisin sanoen kasvatettavalle 

opetetaan, ettei ole mahdollista ymmärtää maailman olemassaoloa ilman sen 

jäljittämistä intelligenttiin aktiiviseen syyhyn, ja jottei opetusta perustettaisi vain 

periaatteiden varaan, mainittu lavastus on havainnollistuksen nimissä tehtävä. 

Uskontunnustuksen päätyttyä Rousseau kertaa sen mitä on tähän asti yritetty tehdä: 

We work in collaboration with nature, and while it forms the physical man, 

we try to form the moral man. But we do not make the same progress. The 

body is already robust and strong while the soul is still languorous and weak, 

and no matter what human art does, temperament always precedes reason. Up 

to now we have given all our care to restraining the former and arousing the 

latter, in order that man may as much as possible always be one. In 

developing his nature, we have sidetracked its nascent sensibility; we have 

regulated it by cultivating reason. The intellectual objects moderated the 

impression of the objects of sense. In going back to the principle of things we 

have protected him from the empire of the senses. It was simple to rise from 

the study of nature to the quest of its Author. (E, IV, 314.) 

”Kahden kasvatuksen” asetelmaa ei voi selkeämmin ilmaista. Luonnon muotoama 

fyysinen ihminen – jota ei tietenkään pidä ymmärtää vain biologisena kategoriana 

vaan fyysis-aistimellisena olentona edellä tarkastellussa merkityksessä – on 

ihminen, jolla ei vielä ole intellektuaalisia ideoita, jonka tietoisuuden rajat ovat 
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siis fenomenaalisen maailman rajat. Intellektuaalisen järjen kultivoimisena 

tapahtuneen moraalikasvatuksen tavoitteena on ollut hillitä voimakkaiden, 

aistimellisuudesta kumpuavien passioiden syntyä eli kontrolloida luontoa lopulta 

niin, että aistimellisuuden kahleista on irtauduttu metafysiikan piiriin. Mikä 

oleellisinta, ”menemällä takaisin periaatteisiin” -metodin tarkoituksena on 

suojella kasvatettavaa aistimellisuutensa ylivallalta. Filosofian ja sen opetuksen 

motiivi kiteytyy tässäkin inhimillisen vapauden puolustamiseen. Yhteys 

Uskontunnustuksen sivistysfilosofiaan on selvä: filosofian opetus pyrkii tekemällä 

kasvatettavan tietoiseksi sielunsa äänestä ja sen arvosta kehittämään kasvatettavan 

moraalisen perspektiivin rakentumista. Toinen vaihtoehto olisi tietenkin 

materialismin nimissä tuhota tämä antamatta mitään tilalle. Tähän perustuen 

voidaan autonomisen hyveen idea nyt esitellä: 

When we have gotten here, what new holds we have given ourselves over our 

pupil. How many new means we have for speaking to his heart! It is only 

then that he finds his true interest in being good, in doing good far from the 

sight of men and without being forced by the laws, in being just between God 

and himself, in fulfilling his duty, even at the expence of his life, and in 

carrying virtue in his heart. (E, IV, 314.) 

Tässä Rousseau ensimmäistä kertaa korostaa hyveen tekemistä hyveen itsensä 

takia. Sitä ei kiinnitetä ”ulkoisiin palkintoihin”, yleisen mielipiteen antamaan 

arvostukseen eikä ”ulkoisen lain” pakottavuuteen. Hyve on ulkoisista palkinnoista 

ja pakoista piittaamatonta sisäisen äänen kuuntelemista. Hyvettä ei voida enää 

itsesäilytyksen perustalta selittää. Hyveen intressi on omatunto, josta kasvatettava 

on nyt tullut sanan varsinaisessa merkityksessä tietoiseksi, ja tähän intressiin 

vastaamisessa täyttää ihminen velvollisuutensa. Hyveestä tulee velvollisuus, jota 

ei tietenkään voi ymmärtää muuna kuin imperatiivina. Teksti jatkuu seuraavasti:  

He does this not only for the love of order, to which each of us always prefers 

love of self, but for the love of the Author of his being – a love which is 

confounded with the same love of self – and, finally, for the enjoyment of that 

durable happiness which the repose of a good conscience and the 

contemplation of this Supreme Being promise him in the other life after he 

has spent this one well. (E, IV, 314.) 

Hyveen tekijä ei tee hyvettä vain rakkaudesta järjestykseen (joka on aina 

heikompi kuin rakkaus itseen) vaan myös kiitollisuudesta sitä olentoa kohtaan, 

jota saa elämästään kiittää ja lopulta omantunnon tarjoaman “sisäisen nautinnon” 
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vuoksi. Uskontunnustuksen moraaliteologian hengessä: hyve on ainoa vaadittava 

jumalanpalvelus, ja ihmisyyden velvollisuuksien täyttäminen ”tässä elämässä” ja 

omantunnon siitä antama todistus on vankin todiste myös palkinnosta, 

joka ”toisessa elämässä” tämän seurauksena odottaa. 

Taustalla koko ajan häilyvä moraaliparadoksin idea on syytä eksplikoida 

seuraavaksi: 

Abandon this, and I no longer see anything but injustice, hypocricy, and lying 

among men. Private interest, which in case of conflict necessarily prevails 

over everything, teaches everyone to adorn vice with the mask of virtue. Let 

all other men do what is good for me at their expense; let everything be 

related to me alone; let all mankind, if need be, die in suffering and poverty to 

spare me a moment of pain or hunger. This is inner language of every 

unbeliever who reasons. Yes, I shall maintain it all my life. Whoever speaks 

otherwise although he has said in his heart, “There is no God,” is nothing but 

a liar or a fool. (E, IV, 314–315.) 

Uskontunnustuksen opetuksen tiivistämisen jälkeen seuraa moraalikasvatuksen 

kokonaisuudessa aivan erityinen, kenties jopa mielenkiintoisin ja merkittävin, 

käänne, joka muuttaa tai mullistaa pedagogisen suhteen luonteen verrattuna 

kaikkeen siitä aiemmin sanottuun. Tässä vaiheessa kasvattaja ei osoita suinkaan 

väheksyttävää sensitiivisyyttä. Tämän motivoi se tosiasia, että hetki –

seksuaalisuuden puhkeaminen – jota kaikki tähänastiset moraalikasvatuksen 

opetukset ovat pyrkineet viivästyttämään, on nyt käsillä: 

The true moment of nature comes at last. It must come. Since man must die, 

he must reproduce in order that the species may endure and the order of the 

world be preserved. When, by the signs of which I have spoken, you have a 

presentiment of the critical moment, instantly abandond your old tone with 

him forever. He is still your disciple, but he is no longer your pupil. He is 

your friend, he is a man. From now on treat him as such. (E, IV, 316.) 

Mitä Rousseau tässä tarkoittaa? Mitä tarkoittaa, ettei kasvatettava ole enää oppilas 

vaan ystävä ja mies? Ystävyyden pyhä sopimus solmittiin jo aikaisemmin; uutta 

on se, että kasvatettava on nyt myös mies. Tämä tarkoittaa sitä, että kasvatettava 

tunnustetaan järkiolennoksi, jolloin on välttämätöntä tunnustaa myös 

kasvatettavan oikeus rationaaliseen itsemääräämiseen. Pedagoginen auktoriteetti 

perustetaan tästä lähtien pedagogiselle sopimukselle. Ero fyysisen kasvatuksen 

taustalla olleeseen sopimukseen on se, että siinä missä edellinen tehtiin 
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kasvatettavan nimissä, tekee kasvatettava tämän sopimuksen nyt autonomisesti. 

Kohti pedagogisen sopimuksen ideaa suuntaavat ensimmäisen kerran seuraavat 

sanat, joilla Rousseau kiirehtii tekemään lukijalleen selväksi, ettei pedagogisen 

suhteen asymmetria sopimuksen myötä suinkaan katoa, vaan se vain valetaan eri 

perustalle: 

What! Must I abdicate my authority when it is most necessary to me? Must 

the adult be left to himself at the moment when he makes the greatest slips? 

Must I renounce my rights when it is most important for him that I make use 

of them? Your rights! Who is telling you to renounce them? It is only at 

present that they begin for him. Up to now you got nothing from him except 

by force or ruse. Authority and the law of duty were unknown to him. He had 

to be constrained or deceived to make him obey you. But see how many new 

chains you have put around his heart. (E, IV, 316.) 

Tähän asti kasvatuspraksista hallinnut manipulaatio jää nyt taakse. Ainoa 

pedagoginen mahdollisuus, joka tulee nyt kyseeseen, on siis saattaa kasvatettava 

vastuulliseksi teoistaan. Tästä alkavat opetukset tulee perustaa toisin kuin 

aiemmin kasvatettavan tietojen varaan tietämättömyyden sijasta: 235 

Therefore I have only one reasonable course to take – to make him 

accountable to himself for his actions, to protect him at least from the 

surprises of error, and to show him openly the perils by which he is 

surrounded. Up to now I stopped him by his ignorance; now he has to be 

stopped by his enlightenment. (E, IV, 318.) 

Koska kasvatettava tunnustetaan nyt järkiolennoksi, on luontevaa – ja 

moraalisesti välttämätöntä – että hänelle myös paljastetaan koko hänen 

kasvatuksensa tähänastinen historia ja myös sitä hallinnut manipulaatio sekä 

kerrotaan avoimesti, mikä matka on vielä kuljettavana. Seuraavia ohjeita ei näistä 

syistä voi löytää fyysisen kasvatuksen yhteydestä: 

Remember that to guide an adult it is necessary to take another tack than the 

one taken to guide a child. Do not hesitate to instruct him in these dangerous 

mysteries which you have so long hidden from him with so much care. Since 

                                                        
235 Tämäkin ratkaisu motivoidaan aikalaiskasvatuksen kritiikillä, jossa jälleen on helppo nähdä yhteys 
herra-renki-dilemmaan: ”But what course should be taken? Here the only choise is between 
encouraging his inclinations and fighting them, between being his tyrant and being his accomplice; 
and both alternatives have such dangerous consequences that hesitation about the decision is only too 
justified.” (E, IV, 317.) 



 263

he must finally know about them, it is important that he learn them neither 

from another nor from himself but from you alone. Since he is now forced to 

fight, he must know his enemy, so that he will not be taken by surprise. (E, IV, 

318.) 

Varsinaista sopimusaktia edeltävät kuitenkin erittäin huolelliset valmistelut. 

Kasvattaja vierottaa kasvatettavan heränneiden passioiden vallasta vielä kerran. 

Perustelu on yksinkertainen: hillittömyyteen äityneet passiot eivät kuuntele järkeä, 

ja jotta pedagoginen sopimus voidaan varsinaisesti saattaa voimaan – siis jotta 

sopimus olisi rationaalinen – on kasvatettava "poistettava nyt avautuneen kuilun 

partaalta" (ks. E, IV, 319). Kasvatettavalle on tästä syystä tarjottava sellainen 

harrastus, johon syttyvä passio on riittävän voimas taistelemaan seksuaalisuuden 

passiota vastaan. Tästä syystä kasvatettava opettelee metsästämään: 

He will give it all the ardor of his age. He will lose in it – at least for a time – 

the dangerous inclinations born of softness. The hunt hardens the heart as 

well as the body. It accustoms one to blood, to cruelty. (E, IV, 320.)  

Esimerkkiä oleellisempi on tietysti taustalla oleva ajatus. Kuten on jo mainittu, 

Rousseau ajattelee niin, että passioita vastaan voi taistella vain passioilla. Luontoa 

vastaan on taisteltava luonnon itsensä välinein, ja kyse on tietenkin siitä, että järki 

valjastaa tässä vaiheessa sopivat passiot taistelemaan vaarallisia passioita vastaan 

(ks. E, IV 327). Tähän yhteyteen Rousseau liittää jälleen runsaasti 

aikalaiskasvatuksen kritiikkiä. Ihminen ei ole puhdas järkiolento ja useinkin 

mielikuvitusta puhutteleva merkkikieli236 on voimakkaampi vakuuttaja kuin järjen 

kylmä opetus (ks. E, IV, 321). Oleellista on seuraava: 

Reason alone is not active. It sometimes restrains, it arouses rarely, and it has 

never done anything great. Always to reason is the mania of small minds. 

Strong souls have quite another language. It is with this language that one 

persuades and makes others act. (E, IV, 321.) 

On tietenkin muistettava, että Rousseau pyrkii koko ajan väistämään Locken 

kasvatuksellista metodia, lasten kanssa järkeilemistä. Lisäksi, kuten on jo useaan 

kertaan nähty, Rousseau ei ajattele järjestä olevan toiminnan motivaatioperustaksi. 

                                                        
236  Rousseau liittää tähän tarkastelun merkkikielen voimasta antiikissa. Tarkastelu motivoidaan 
modernin kritiikillä:”I observe that in the modern agen men no longer have a hold on one another 
except by force or by self-interests [.]” (E, IV, 321). Toteamus kiinnittyy luontevasti Rousseaun 
yhteiskuntakritiikin kokonaisuuteen. Tässäkin yhteydessä pakko tarkoittaa järjen vastakohtaa, ja lause 
tietenkin todistaa vain modernissa vallitsevaa järjen puutetta.  
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Järki kykenee epäilemättä määrittämään ihmisen mielipidettä mutta ei saa vielä 

aikaan toimintaa: 

Never reason in a dry manner with youth. Clothe reason in a body if you want 

to make youth able to grasp it. Make the language of the mind pass through 

the heart, so that it may make itself understood. I repeat, cold arguments can 

determine our opinions, but not our actions. They make us believe and not act. 

They demonstrate what must be thought, not what must be done. If that is 

true for all men, it is fortiori true for young people, who are still enveloped in 

their senses and think only insofar as they imagine. (E, IV, 323.) 

Nyt käynee ymmärrettäväksi, miksi tulevan sopimusaktiin tähtäävän keskustelun 

lavastus tehdään niin huolella. Aivan samoin kuin uskonnon opetuksen 

yhteydessä, nytkin aika, paikka ja kasvattajan retoriikka valitaan huolella ja 

jälleen koko luonto kutsutaan niin sanotusti keskustelun todistajaksi (E, IV, 323–

325). Keskustelu kulminoituu lopulta seuraavaan kasvatettavan vetoomukseen: 

O my friend, my protector, my master! Take back the authority you want to 

give up at the very moment that it is most important for me that you retain it. 

You had this authority up to this time only due to my weakness; now you 

shall have it due to my will, and it shall be all the more scared to me. Defend 

me from all the enemies who besiege me, and especially from those whom I 

carry within myself and who betray me. Watch over your work in order that it 

remain worthy of you. I want to obey your laws; I want to do so always. This 

is my steadfast will. If ever I disobey you, it will be in spite of myself. Make 

me free by protecting me against those of my passions which do violence me. 

Prevent me from being their slave; force me to be my own master and to obey 

not my senses but my reason. (E, IV, 325.) 

Tällä merkittävällä katkelmalla on myös suora yhteys Yhteiskuntasopimuksen 

teemoihin, sillä tässä kasvatettava autonomisesti, oman järkensä sanelusta, 

tunnustaa pedagogisen tuen ja suojelun tarpeen. Kasvatettava tiedostaa siis paitsi 

vapautensa myös sen tielle nousevat vieraantumista tuottavat uhat ja pyytää siksi 

kasvattajaa pakottamaan hänet vapaaksi aina, kun hän on suistumassa 

passioidensa valtaan. Kasvatettava tiedostaa, että hänen tulisi tästä eteenpäin 

kyetä elämään järkensä kannattelemana, mutta samalla samainen järki tunnustaa 

riittämättömyytensä. Kasvatettava tunnistaa tässä ensimmäisen kerran sen sisäisen 

konfliktin, joka Rousseaun mukaan määrittää oleellisesti modernia eksistenssiä. 

Jos Toinen diskurssi todisti tässä suhteessa vain vieraantumisen täydellistymistä, 



 265

asettaa kasvatettava tässä itse itselleen lain; hän päättää noudattaa mieluummin 

järkeään kuin aistimellisuudestaan kumpuavia passioita, joiden riepottelua hän 

osaa kasvatuksensa ansiosta jo odottaa. Hän astuu näin todellisen vapauden piiriin. 

Kyseessä on siis autonomisen vapauskäsitteen eksplikaatio. 237 

Jotta sitoumus olisi varmuudella järjen sanelema, kasvattaja tekee selväksi 

sen velvoittavuuden ja sen tielle tulevaisuudessa astuvat uhat ja vaatii 

kasvatettavaa miettimään vielä ennen lopullisen sopimuksen “allekirjoittamista”. 

Kun siis sopimuksen ”allekirjoittamisen” ajankohta koittaa, on sen legitimiteetti 

turvattava. Aivan kuten ei legitiimi hallitus ole mielivaltainen (ks. SC, I, IV, 45), 

ei mielivaltaisuus kuulu myöskään pedagogisen sopimuksen luonteeseen: 

My young friend, you lack of experience, but I have fixed things so that you 

would not lack reason. You are in a position to see the motives of my conduct 

in all things. To do so, you have only to wait until you are calm. Always 

begin by obeying, and then ask me for an account of my orders. I shall be 

ready to give you a reason for them as soon as you are in position to 

understand me, and I shall never be afraid of taking you as the judge between 

you and me. You promise to be docile, and I promise to make use of this 

docility only to make you the happiest of men. I give as a guarantee of my 

promise the fate that you have enjoyed up to now. (E, IV, 326.) 238 

                                                        
237  Toisen diskurssin nootissa 9 Rousseau ilmaisee vastaavan henkilökohtaisen sitoumuksensa sen 
jälkeen, kun on todennut luonnollisen viattomuutensa peruuttamattoman menetyksen: “As for men 
like myself, whose passions have forever destroyed their original simplicity, who can no longer subsist 
on grass and acorns, nor do without Laws or Chiefs [– –] they will respect the sacred bonds of the 
Societies of which they are members; they will love their kind and serve them with all their power; 
they will scrupuloysly obey the Laws and the men who are their Authors and their Ministers; they will 
honor above all the good and wise Princes who will know how to forestall, cure, and palliate the host 
of abuses and of evils that are forever ready to overwhelm us [.]” (DI, 213.)  
238  Useinkin on korostettu Yhteiskuntasopimuksen lainlaatijan ja Émilen kasvattajan analogiaa. 
Seuraava kasvattajan sitoutumista kasvatettavan hyvään kuvaava katkelma lienee tulkittavissa 
analogisena sille, kuinka legitiimin hallituksen tulee sitoutua kansalaistensa hyvään: ”After 
establishing my authority, my first care will be to avoid the necessity of using it. I shall spare nothing 
to establish myself more and more in his confidence, to make myself more and more the confidant of 
his heart and the arbiter of his pleasures. Far from combating the inclinations of his age, I shall consult 
them in order to be their master. I shall join in his plans in order to direct them; I shall not see a distant 
happiness for him at the expense of the present. I want him to be happy no once but always, if it is 
possible.” (E, IV, 326–327.) Émilen kasvattaja puolestaan toimii hyvinkin seuraavan kuvauksen 
mukaisesti: “Anyone who dares to institute a people must feel capable of, so to speak, changing 
human nature; of transforming each individual who by himself is a perfect and solitary whole into part 
of a larger whole from which that individual would as it were receive his life and his being; of 
weakening man's constitution in order to strenghten it; of substituting a partial and moral existence for 
the independent and physical existence we have all received from nature. In a word, he must take from 
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Sopimuksen vahvistamisen jälkeen palataan toisen kerran moraalikasvatuksen 

aikana niin sanotusti itseen. Kasvatettava saatetaan kokemukselliseen yhteyteen 

modernin olojen kanssa. Kasvatettavan tähänastiset tutkimukset ovat jättäneet 

niin sanotusti persoonan koskemattomaksi, mutta nyt tilanne muuttuu: hän siirtyy 

“ihmisen yleensä” tutkimisesta yksilöiden tutkimiseen. Tästä myös seuraa 

pedagogisen sopimuksen välttämättömyys, sillä kasvatettava altistuu nyt 

väistämättä toisten subjektien hänestä tekemille arvioille ja tulee niistä 

riippuvaiseksi. Potentiaalisesti tästä seuraa myös passioiden kuohahteluja. Tämän 

takia kasvattaja sisällyttää pedagogiseen sopimukseen ehdon “aloita aina 

tottelemalla”; jotta kasvatettava ei joutuisi passioidensa harhaan johtamaksi, tulee 

hänen aina ensin totella, vaikkei hän kykenisikään välittömästi ymmärtämään 

kasvattajan toimien rationaalisuutta. Järkiperustelut, jotka kasvattaja 

luonnollisesti on velvollinen sopimuksen nimissä aina antamaan, – seuraavat 

ikään kuin perässä, kunhan passioiden kuohunta on laimentunut. Kuten 

myöhemmin tullaan näkemään, tästä saadaan esimerkki kun kasvattaja johdattelee 

kasvatettavaa kohti kansalaiskasvatuksen vaihetta.  

Tähänastisen tarkoitus on ollut varustaa kasvatettava kestämään nyt alkavaa 

tapojen turmeluksen esittelyä ja ennen kaikkea opettaa hänet vastustamaan sitä 

passioiden voimaa, jonka hän nyt väistämättä tulee itsessään tuntemaan. (ks. E, IV. 

331). Tähänastinen on siis tähdännyt siihen, että kasvatettava kykenee 

vastustamaan kaikelle aiemmalle kasvatukselleen vastakkaista “olojen 

kasvatusta”, jota korruptoitunut yhteiskunta tulee tarjoamaan (ks. E, IV, 330). 

Kasvatettavalle on luotu kuva ihmiskunnan yhteisistä kärsimyksistä sekä 

paljastettu ne peitetyt motiivit, jotka yhteiskunnallisen ihmisen toimintaa 

naamioiden takaa ohjaavat. Kasvatettavalle on opetettu moraalisen järjestyksen 

idea ja osoitettu siitä kumpuavien moraalisten vaateiden täyttämisestä seuraava 

ihmisen korkein “nautinto”, hyveen antama todistus inhimillisyydestä. Näiden 

ideoiden – moraalisen järjestyksen ja porvarillisen järjestyksen konfliktin 

tiedostamisen – varassa kasvatettava aloittaa yhteiskunnallisten tapojen, 

konkreettisesti Pariisin tapojen, tutkimisen: 

Emile in not made to remain always solitary. As a member of society he 

ought to fulfill its duties. Since he is made to live with men, he ought to know 

them. He knows man in general; it remains for him to see how one lives in it. 

It is time to show him the exterior of this great stage, all of whose hidden 

                                                                                                                                    
man his own forces in order to give him forces which are foreign to him and of which he cannot make 
use without the help of others.” (SC, II, VII, 69.)  



 267

mechanism he already knows. He will bring to it no longer the stupid 

admiration of a giddy young man, but the discernment of a sound and exact 

mind. His passions will doubtless be able to lead him astray. When do they 

not lead astray those who yield to them? But at least he will not be deceived 

by the passions of others. If he sees them, it will be with the eyes of the wise 

man, and he will not be carried away by the example of others of seduced by 

their prejudices. (E, IV, 327.) 

Rousseau tekee kuitenkin vielä yhden erityisen lisäyksen: jotta seksuaalisuuden 

heräämisestä kumpuavat voimakkaat passiot saataisiin järjen uomittamiksi, 

kasvattaja maalaa kasvatettavalle kuvan – tai idean – Sophiesta, naisesta, johon 

liitetään moraalisen kauneuden piirteitä, joiden tarkoitus on suojella kasvatettavaa 

Pariisin tapojen turmelukselta (E, IV, 328–329; 331). Tähän kuvaan kasvatettava 

vertailee pariisilaisia naisia eikä luonnollisestikaan löydä Sophieta. Esimerkki 

kuvaa jälleen kerran, kuinka intellektuaalinen, kantilaisittain noumenaali, 

maailma asettuu uomittamaan aistimellista, fenomenaalista maailmaa ja kuinka 

tämän ansiosta Pariisin olojen viettelys ei tuhoa kasvatettavan vapautta. Émilen 

neljännen kirjan lopussa Rousseau tiivistää etsinnän tuloksen seuraavasti: 

While thus passing the time, we are still in search of Sophie, and we do not 

find her. It was important that she not be found so quickly, and we have 

looked for her where I was quite sure she was not to be found. (E, IV, 354.) 

Näin on kasvatettava varustettu kestämään yhteiskunnallisten tapojen turmelevaa 

vaikutusta (E, IV, 333; 335). Tästä seuraava laajahko kuvaus kasvatettavasta 

Pariisissa olisi erityisen valaisevaa luettavaa intersubjektivistiseen negativismiin 

päätyville Rousseaun tulkitsijoille (esim. Honneth 2007) ja niille, jotka 

kuvittelevat amour-propren synonyymiseksi paheelle (Oelkers 2002). 

Kasvatettava kuvataan keskellä Pariisin oloja "rakastettavana muukalaisena" (E, 

IV, 339). Muukalainen hänen täytyy tietenkin ollakin, sillä hän on saanut 

päinvastaisen kasvatuksen kuin aikalaisensa. Tämä rakastettava muukalainen ei 

suostu antautumaan kritiikittömästi yleisen mielipiteen valtaan, vaan kuuntelee 

muiden auktoriteettien sijasta omaa järkeään. Hän ei kuitenkaan alennu 

halveksimaan yleisen mielipiteen mukaan poukkoilevien kanssaihmistensä 

mielettömyyttä vaikka näkee sen selvästi. Hänen ihmisrakkautensa on tähän aivan 

liian voimakas. Koska hän tunnustaa kanssaihmistensä ihmisyyden, hän tahtoo 

vastavuoroista tunnustamista (amour-propre), mutta vain siinä määrin kuin hänen 

persoonansa ja moraalinsa arvokkuus vaativat. Hän ei pane tässäkään suhteessa 
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painoa yleiselle mielipiteelle. (ks. E, IV, 335–340.) Tämän kaiken ymmärtämisen 

kannalta ovat seuraava erityisen oleellista: 

No one will be more exact than Emile in observing all the signs of respect 

that are founded on the order of nature and even on the good order of society; 

but he will always prefer the former to the latter, and he will respect a private 

man older than himself more than a magistrate of his own age.” (E, IV, 337–

338). 

Kasvatettavan yhteiskunnallisia tapoja (moeurs) koskevien havaintojen arvioinnin 

kriteerinä on siis luonnon järjestys, ei yhteiskunnallinen järjestys. Katkelma 

ilmaisee yleisen moraalisen järjestyksen ideaalin ja faktuaalisen porvarillisen 

järjestyksen konfliktin. Tähän on kasvattaja tietysti koko ajan pyrkinyt. Lisäksi, 

vaikka Rousseau ei tässä yhteydessä omantunnon käsitettä eksplisiittisesti 

mainitsekaan, motivoi se luonnollisesti kasvatettavan toimintaa. Mitenkään 

muuten ei voida edellisiä sanoja selittää. Kasvatettava niin sanotusti seuraa 

enemmän omantunnon kuin passioidensa vaatimaa järjestystä, tarkemmin sanoen 

alistaa passioiden äänet omantunnon ja järjen arvioitavaksi. Näin rakennetulla 

konfliktilla on merkittäviä ja mielenkiintoisia pedagogisia seurauksia. Konflikti 

houkuttelee ja motivoi kasvatettavan kysymään makuarvostelmien periaatteita, 

jotta hän ymmärtäisi näkemäänsä:  

While studying men’s morals in society, as he previously studied their 

passions in history, he will often have occasion to reflect on what delights or 

offends the human heart. Now he is philosophizing about the principles of 

taste, and this is the study which suits him during this period. (E, IV, 340.) 

Tästä alkaa esteettisen kasvatuksen vaihe, jonka sisällöiksi liitetään paitsi 

filosofiset kysymykset makuarvostelmien perusteista sekä maun ja muodin 

yhteydestä (todeten Ensimmäisen diskurssin hengessä muodin makua turmeleva 

vaikutus sekä luksuksen ja huonon maun erottamattomuus), myös kirjallisuuden, 

kielten, retoriikan, teatteritaiteen ja runouden opiskelu. (E, IV, 340-344.) Nämä 

opinnot tähtäävät seuraavaan: 

My principle aim in teaching him to feel and love the beautiful of all sorts is 

to fix his affections and tastes on it, to prevent his natural appetites from 

becoming corrupted, and to see to it that he does not one day seek in his 

riches the means for being happy – means that he ought to find nearer to him. 

I have said elsewhere that taste is only the art of knowing all about petty 
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things, and that is very true. But since the agreeableness of life depends on a 

tissue of petty things, such concerns are far from being matters of 

indifference. It is through such concerns that we learn to fill life with the 

good things within our reach in all the truth they can have for us. I am talking 

here not about the moral goods which depend on the good disposition of the 

soul, but only about what is connected with sensuality and with real 

voluptuousness, apart from prejudices and opinion. (E, IV, 344.) 

Kuten näistä Émilen yhteyksistä ja tavallaan jo Ensimmäisestä diskurssista käy 

ilmi, Rousseau kieltää esteettisen kasvatuksen moraalisen merkityksen. 

Esteettisen arviointikriteeri ei ole mikään muu kuin nautinto. Rousseau ajattelee 

päinvastoin, että moraalikasvatus luo perustan, jonka varaan esteettinen kasvatus 

voidaan rakentaa. On opittava ensin moraalisesti merkityksellinen ja sitten vasta 

sen kannalta merkityksetön, opittava ihmisenä olemisen taito ennen kaikkea 

muuta. Kuten yllä oleva katkelma kuitenkin osoittaa, rakentaa esteettinen 

kokemus pitkälti elämän suloisuutta eikä ole siksi ollenkaan merkityksetöntä. 

Tässäkin suhteessa tulee karttaa vieraantumisen uhkaa. Toisin sanoen 

makuarvostelmissa tulee seurata luontoa, tai imitoida sitä, enemmän kuin luottaa 

muodin auktoriteettiin. 239  Rousseau päättää Émilen neljännen kirjan näihin 

esteettisen kasvatuksen tarkasteluihin, jolloin kasvatettava jättää myös Pariisin ja 

Sophien etsintä jatkuu Pariisin ulkopuolella. 

Kasvattaja ei voi loputtomiin viivästyttää seksuaalisuuden passion 

puhkeamista. Émilen ja Sophien tapaaminen kuvataan Émilen viidennessä 

kirjassa (ks. E, V, 413–416). Moraalisen rakkauden ilmaantumisen myötä 

ilmaantuu myös uusi pedagoginen haaste (E, V, 416), sillä nyt kasvatettava 

                                                        
239 Luonnollisesti tämän voi ajatella täsmentävän Ensimmäisen diskurssin tiede- ja taidekritiikkiä. 
Beiserin (2006, 140) mukaan romantiikan yleisesti ja erityisemmin Schillerin pedagoginen ajattelu 
eroaa perustavalla tavalla Rousseausta juuri siinä suhteessa, mikä sija esteettiselle kasvatukselle 
annetaan kasvatuksen kokonaisuudessa. Beiser on varmaankin oikeassa siinä, ettei Rousseaulle 
taiteilija edustanut ihmisyyden ideaaliyksilöä (”the ideal specimen of humanity”), mutta Beiser 
ehdottomasti väärässä siinä, että Rousseau olisi karkoittanut taiteilijat tasavallasta tai edes vakavasti 
väittänyt, ettei taideaineita voisi ajatella sisältyvän julkisen kasvatuksen opetussuunnitelmiin. Beiser 
nojaa tulkinnassaan Rousseaun Kirjeeseen M. D'Alembertille (Letter to M. D'Alembert on the Theatre, 
1758), joka oli vastaus Rousseaun tämän Ensyklopedia-artikkeliin Geneva (1757). Beiser viittaa 
kirjeeseen aivan liian kevyesti; todellisuudessa kirjoitus on erittäin kompleksinen, motiiveiltaan 
moniulotteinen ja liittyy nimenomaisesti Geneven historialliseen tilanteeseen, johon kuuluu oleellisesti 
Voltairen rooli Geneven tapojen ”muokkaajana”. Tässä yhteydessä riittää mainita, että Rousseaun 
kritiikki kohdistuu D'Alembertin teesiin, että teatterilla on moraalia puhdistava vaikutus. Rousseau 
kieltää tämän jälleen (ks. esim. LAT, 15–27), mutta tämä ei tarkoita tietenkään, ettei teatterilla voisi 
olla esteettistä merkitystä tai ettei taideaineita voisi kuulua opetusohjelmiin, mikäli julkisen 
järjenkäytön sfäärissä näin todetaan.  
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menettää lopullisesti “luonnollisen viattomuutensa” (ks. E, V, 415). Tämän 

keskeinen merkitys kokonaisuudessa liittyy siihen, kuten on jo mainittu, että 

koska seksuaalisuus on passioista voimakkain, on se myös voimakkain uhka 

vapaudelle (E, V, 418): 

but with a young man for whom this is not only his first love but his first 

passion of any kind. On this passion, perhaps the only one he will feel 

intensely in his whole life, depends the final form his character is going to 

take. Once fixed by a durable passion, his way of thinking, his sentiments, 

and his tastes are going to acquire a consistency which will no longer permit 

them to deteriorate. (E, V, 416.)240 

Tästä seuraava kasvatuksen vaihe päättyy Émilen ja Sophien avioliittopäätökseen. 

Tätä hyvin tunnettua vaihetta ei liene tarpeen kommentoida kuin yhdellä 

huomiolla: Varsin yleisesti Émilen manipulatiivisen kasvatuspraksiksen kritiikki 

huipennetaan siten, että oletetaan Émilen ja Sophien avioliiton päätetyn etukäteen 

(esim. Benner 1991, 31–32). On totta, että heidän tutustumisensa on etukäteen 

järjestetty, mutta koskeeko tämä avioliittopäätöstä? Näin ei välttämättä ole.241 

Kysymys on luonnollisesti oleellinen myös siksi, että jos avioliitto olisi etukäteen 

järjestetty, kasvattaja rikkoisi aiemmin tehdyn pedagogisen sopimuksen. 

Koska tähän liittyy yksi tutkielmani kysymyksenasettelun kannalta tärkeä 

moraalifilosofinen huomio, on syytä lyhyesti esitellä Sophien tekemään 

avioliittopäätökseen johtava kenties hieman huvittavastikin kuvattu 

tapahtumaketju: Émile rikkoo Sophielle antamansa lupauksen tulla tätä 

tapaamaan, koska matkallaan tapaamiseen Émile ja hänen kasvattajansa 

pysähtyvät auttamaan hevosensa selästä juovuksissa tipahtanutta ja jalkansa 

katkaissutta miestä. Kun mies autetaan kotiinsa, hänen viimeisillään raskaana 

oleva vaimonsa säikähtää miehensä tilan nähdessään niin, että hänen 

                                                        
240 Juuri tästä syystä Rousseau korostaa perheinstituution moraalista merkitystä. Kuten käy esimerkiksi 
Émilen ensimmäisiltä sivuilta ilmi, perheinstituution merkityksen katoaminen saa keskeisen sijan 
Rousseaun modernin kritiikissä ja samasta syystä saa sen puolustaminen keskeisen sijan Émilen 
luonnollisen kasvatuksen ohjelmassa. Anekdoottina mainittakoon, että Rousseaun muun tuotannon 
ohella erityisesti Julie vaikutti voimakkaasti Choderlos de Laclos'n (1741–1803) Les Liaisons 
Dangereuses (1782) -romaanin syntyyn (ks. Grimsley 1974, 147–148). Olisikin houkuttelevaa tulkita 
Laclos'n teosta juuri sen tapojen korruption kuvauksena, josta Rousseau alituisesti puhuu.  
241 Tämä ajatus kyseenalaistetaan jo aikaisemminkin: ”I had thought at the beginning that I would 
form Émile's companion at the outset and raise them for and with each other. But on reflection I found 
that all these arrangements were too premature and ill conceived, and that it was absurd to destine two 
children to be united before able to know whether this union was in the order of nature and whether 
they had between them the comptibilities suitable for forming it.” (E, V, 406.) 
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synnytyksensä käynnistyy. Émile joutuu noutamaan ilmeisen etäällä sijaitsevasta 

kaupungista lääkärin. Näiden tapahtumien takia Émile ehtii vasta seuraavana 

aamuna Sophien luokse. Sophie on luonnollisesti loukkaantunut ja vaatii selitystä. 

Émile päättää selityksensä sanoihin: 

Sophie, you are the arbitrer of my fate. You know it well. You can make me 

die of pain. But do not hope to make forget the rights of humanity. They are 

more sacred to me than yours. I will never give them up for you. (E, V, 441.) 

Mitä tärkeää näissä sanoissa on? Émile ilmaisee Sophielle sitoutuneensa 

universaaliin hyveeseen, alistaneensa individuaalisen tahtonsa omantunnon 

äänelle. Emile toimi tilanteessa siis rakkaudesta järjestykseen jopa yli oman ja 

Sophien onnen, ja tähän hän ilmoittautuu sitoutuvansa jatkossakin aina, kun 

omatunto ja järki tämän vaatimuksen esittävät, senkin uhalla, että hintana on 

Sophien rakkauden menettäminen.242 Mikä on Sophien vastaus? 

Sophie, instead of responding, rises, puts an arm around his neck, and gives 

him a kiss on the cheek. Then, extending her hand with inimitable grace, she 

says to him, “Emile, take this hand. It is yours. Be my husband and master 

when you wish. I will try to merit this honor.” (E, V, 441.) 

Nämä sanat päättävät nuoren parin pitkällisen tunnustelevan seurusteluvaiheen. 

Sen sijaan, että hylkäisi Émilen, Sophie antaa avioliittolupauksen. Se sama 

universaali hyve, johon Émile osoitti sitoutuvansa, sitoo Sophien avioliittoon 

Émilen kanssa. Voidaan siis katsoa, että Sophie tekee avioliittopäätöksen 

autonomisesti. Ei liene uskottavaa ajatella, että tähän johtanut tapahtumaketju 

olisi etukäteen manipuloiden järjestetty. Jos tämä tulkinta hyväksytään, tarkoittaa 

tämä myös sitä, ettei kasvattaja toimi tässä vastoin pedagogista sopimusta.  

Hätäinen lukija saattaisi luulla, että kasvattajan työ on nyt saatu onnellisesti 

päätökseen. Näin ei kuitenkaan ole, vaan on vielä otettava yksi erittäin tärkeä 

pedagoginen askel, jonka myötä erkaannutaan lopullisesti Toisen diskurssin 

esittelemästä sivilisaatiohistoriasta. Kasvattaja johdattaa kasvatettavan sitä kohti 

äkkiseltään hämmentävällä tavalla; nimittäin nyt, kun Émile elää elämänsä 

onnellisinta aikaa, kasvattaja kysyy häneltä: “What would you do if you were 

                                                        
242  Vrt. Mäki 1992, 37: ”On olemassa sitä [kansalaishyve, KK] korkeampi hyve: individuaalisen 
tahdon alistaminen omantunnon äänelle, Jumalan käskylle. Mutta kansalaishyve on kaiken hyveen 
paradigma ja esikoulu. Todellinen universaalinen hyve vaatii myös viisautta. Tavallisen ihmisen 
yleinen on isänmaa, joka antaa kuvan järjestyksestä ja jonka rakastaminen ei vain yli omani, vaan 
lähimmäisenkin onnen ja elämän, antaa mallin yleisestä järjestyksen rakkaudesta (l’amour de l’ordre) 
joksi Rousseau hyvettä eräässä yhteydessä sanoo.”  
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informed that Sophie is dead?” (E, V, 442). Tämä selittyy, kun muistetaan 

Rousseaun ajatus, että tunnetta vastaan ei voi taistella kuin tunteella: 

The passion with which he is preoccupied no longer permits him to give 

himself to purely reasoned conversations as he had before. I have to interest 

him by this very passion to make him attentative to my lessons. This is what I 

have done by this terrible preamble. I am now quite sure that he will listen to 

me. (E, V, 442.) 

Tästä seuraa – kunhan kysymyksen aiheuttama tunnemyrsky on laantunut – 

erittäin vaikuttava puhe kasvatettavalle. Siinä kasvattaja tiivistää tähänastisen 

pedagogisen historian ja esittelee nyt ilmenneen pedagogisen haasteen. 

Kasvatettavaa on tähän asti suojeltu ihmisten mielipiteiltä, mutta nyt hän on tullut 

näistä peruuttamattomasti riippuvaiseksi. Hän on oppinut kantamaan fyysisen 

välttämättömyyden iestä ja kestämään fyysistä kärsimystä, mutta moraalisen 

elämän myötä alkavat myös hänen moraaliset kärsimyksensä. Aiemmin hän oli 

riippuvainen vain oloista, nyt hän on riippuvainen tunteistaan kanssaihmisiin, ja 

mitä enemmän nämä tunteet laajenevat, sitä enemmän ne myös häntä orjuuttavat 

ja sitä kauemmaksi hänen absoluuttinen onnen kokemuksen mahdollisuutensa 

karkaa. (E, V, 443–444.) Kasvattaja maalaa tässä kasvatettavalle hobbesilaisen 

rajattoman haluamisen perspektiivin uhkan, josta Toinen diskurssi alati varoitti; 

hän osoittaa jälleen kerran sen kuilun, jonka äärellä kasvatettava seisoo, tällä 

kertaa enemmän sisäsyntyisten kuin toisten ihmisten passioiden takia. 

Luonnollisesti näin rakennetun onnettomuuden seurauksena tarinan päätepisteessä 

nostaa myös pahe päätään, koska rajattomiksi äityneiden passioiden vaatimukset 

ovat mahdottomat täyttää: ”Inform me, then, at what crime a man stops when he 

has only the wishes of his heart for laws and knows how to resist nothing that he 

desires?” (E, V, 444). Näin on pohjustettu kasvatettavalle hyveen todellinen 

olemus: ei ole olemassa hyvettä ilman taistelua, ja niin kauan kuin hyve ei ikään 

kuin maksa mitään, toisin sanoen viattomuuden tilassa, ei ole ollut tarvetta 

selitellä tätä kasvatettavalle. Kasvatettava on ollut hyvä mutta ei hyveellinen, ja 

tämä hyvyys on nyt rikkoutunut, sillä ihminen joka on vain hyvä, voi olla hyvä 

vain itselleen (ibid). Millainen on siis hyveellinen ihminen? 

It is he who knows how to conquer his affections; for then he follows his 

reason and his conscience; he does his duty; he keeps himself in order, and 

nothing can make him deviate from it. Up to now you were only apparently 

free. You had only the precarious freedom of a slave to whom nothing has 
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been commanded. Learn to become your own master. Command your heart, 

Emile, and you will be virtuous. (E, V, 444–445) 

Koska vasta nyt on vapauden tielle noussut sen todellinen uhka, tarkoittaa tämän 

vasta sen voittaminen todellista vapautta, joka eroaa tähän asti vallinneesta 

näennäisestä vapaudesta. Vasta nyt on vieraantumisen uhka, passioiden 

ohjaukseen alistuminen, todella ilmaantunut subjektin sisäiseksi konfliktiksi. 

Milloin ihminen seuraa järkensä ja omantuntonsa vaatimuksia on hän vapaa, 

milloin hän taas antautuu passioiden orjuuttamaksi, on hän vieraantunut. Tässä 

eteen kohonneen moraalisen haasteen suhteen ei luonto ihmistä enää tue, sillä 

niiden passioiden voittaminen, jotka ihminen itse luontoonsa lisää, on ihmisen 

itsensä harteilla. Luonto jättää moraalisen velvollisuuden täysin ihmisen kontolle. 

Viimeistään tässä vaiheessa käy lopullisesti selväksi sentimentalistisen etiikan 

hylkääminen, sillä Rousseau riisuu moraalilta kaiken impulsiivisuuden (ks. E, V, 

445):  

All passions are good when one remains their master; all are bad when on lets 

oneself be subjected to them [– –] It is not within our control to have or not to 

have passions. But it is within our control to reign over them. All the 

sentiments we dominate are legitimate; all those which dominate us are 

criminal. A man is not guilty for loving another’s wife if he keep this unhappy 

passion enslaved to the law of duty. He is guilty for loving his own wife to 

the point of sacrificing everything to that love. (E, IV, 445.) 

Rousseau ilmaisee näin tärkeimmän ihmiselle yhteiskunnallisesta siteestä 

seuraavan edun, nimittäin aistimellisuudesta nousevien passioiden, tai 

satunnaisten tuokiohalujen (ks, SC, I, VIII, 54), ylittämisessä täydellistyvän 

moraalisen vapauden ihmisolemuksen korkeimpana affirmaationa. Tässä piilee 

myös vastaus passioiden vieraannuttavaa valtaa vastaan: 

Be a man. Restrain your heart within the limits of your condition. Study and 

know these limits. However narrow they may be, a man is not unhappy as 

long as he closes himself up within them. He is unhappy only when he wants 

to go out beyond them. He is unhappy only when, in his senseless desires, he 

puts in the rank of the possible what is not possible. He is unhappy when he 

forgets his human estate in order to forge for himself imaginary estates from 

which he always falls back into his own. The only goods that it is costly to be 

deprived of are those on believes one has a right to. The evident impossibility 

of obtaining them detaches one from them. Wishes without hope do not 
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torment us. A beggar is not tormented by the desire to be a king. A king wants 

to be a God only when he believes he is no longer a man. (E, V, 445–446.) 

Opetus, joka tässä kasvatettavalle annetaan, on tietysti täysin yhtenevä 

Uskontunnustuksen kanssa. Viisas ihminen mittaa oman säteensä ja tahtoo pysyä 

siinä sen sijaan, että antautuisi toimimaan mahdotonta kohti suuntaavien 

satunnaisten halujensa suunnassa. Hän ei tee itsestään universumin keskusta, 

jäsennä maailmaa asettaen itsensä sen keskipisteeksi, vaan omantuntonsa ja 

järkensä vaatimuksesta sitoutuu ylläpitämään moraalista järjestystä. Epäilemättä 

vieraantunut ihminen, joka ei tunnusta tai suostu turhamaisuutensa sokeuttamana 

tunnustamaan luonnollisia rajojaan, omaksuu onnettomuuden ja järjettömyyden 

elämänsä ohjenuoriksi. Näin erkaantuu Émilen tarina lopullisesti myös Toisessa 

diskurssissa kuvatusta korruptiohistoriasta. Tämän erkaantumisen mahdollisuus 

valetaan omantunnon ja järjen varaan, ja jos ihminen näin menettääkin yleisen 

mielipiteen varaan rakentuvan illusorisen onnensa, on hyveestä seuraava palkinto 

jotain mittaamattoman paljon suurempaa. 

Johtopäätöksessä on myös traaginen vire: ihminen, joka määrittelee 

elämänasenteensa tältä perustalta, ei samastu jäännöksettä vallitsevaan 

moraaliseen järjestykseen eikä ole koskaan niin sanotusti täysin kotona 

maailmassa. On helppo huomata seuraavan taustalla vallitseva moraaliparadoksin 

henki: 

Do you want, then, to live happily and wisely? Attach your heart only to 

imperishable beauty. Let your condition limit your desires; let your duties 

come before your inclinations; extend the law of necessity to moral things. 

Learn to lose what can be taken from you; learn to abandon everything when 

virtue decrees it,243 to put yourself above events and to detach your heart lest 

it be lacerated by them; to be courageous in adversity, so as never to be 

miserable; to be firm in your duty, so as never be criminal. Then you will be 

happy in spite of fortune and wise inspite of passions [– –] You will not, it is 

true, have the illusion of imaginary pleasures, but you will also not have the 

pains which are their fruit [– –] As a conqueror of so many deceptive 

opinions, you will also be the conqueror of the opinion that places so great 

                                                        
243 Yonah (1999) tulkitsee näiden sanojen ilmaisevan autarkian hyvettä. Näin ei käsittääkseni ole. 
Moraalikasvatuksen ongelma perustetaan samalla hetkellä kun autarkia rikkoutuu, eli tässä puhutaan 
ennemminkin autonomiasta kuin autarkiasta. Kun Rousseau kirjoittaa tässä, että välttämättömyyden 
laki tulee ulottaa moraalin piirin, ilmentää hän tällä moraalisuuden universaalisuutta. Kantin 
kategorinen imperatiivi ilmaisee saman ajatuksen. 
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value on life [– –] Since you are informed about life's nothingness, you will 

believe that it is then that you begin to be. Death is the end of the wicked 

man’s life and the beginning of the just man’s. (E, V, 446.) 

Näin päättyy yksi Émilen vaikuttavimmista kohdista, jonka tehtävä on valmistaa 

kasvatettava nyt alkavalle kansalaiskasvatukselle. Se on tarpeen, koska 

avioliittopäätöksen kautta astuvat voimaan myös valtiolliset velvollisuudet. 

Émilen on siis opittava vielä arvioimaan niitä velvollisuuksia, joita 

kansalaisuuden statuksesta hänelle seuraa: 

Let us speak about you. In aspiring to the status of husband and father, have 

you meditated enough upon its duties? When you become the head of a 

family, you are going to become a member of the state, and do you know 

what it is to be a member of the state? Do you know what government, laws 

and fatherland are? Do you know what the price is of your being permitted to 

live and for whom you ought to die? You believe you have learned everything, 

and you still know nothing. Before taking a place in the civil order, learn to 

know it and to know what rank in it suits you. (E, V, 448.) 

Tässä noudatetaan johdonmukaisesti luonnollisen kasvatuksen metodia244; jotta 

kasvatettava voi löytää oman paikkansa yhteiskunnassa, on hänen opittava 

erottamaan (aivan kuten fyysisen kasvatuksen yhteydessä aidosti hyödyllinen 

kuvitellusta hyödystä ja moraalikasvatuksen yhteydessä aito hyve sen kuoresta) se, 

mitä legiimi valtio voi kansalaiseltaan vaatia ja vastaavasti se, mitä kansalainen 

on valtiolle velkaa (ks. E, V, 461) Poliittisen kasvatuksen perusidea on siis opettaa 

kasvatettavalle sen vastavuoroisen suhteen luonne, joka kansalaisen ja valtion 

välillä vallitsee. Ennen kuin kasvatettavasta tulee todella persoonansa ”hallitsija” 

(E, V, 456), on hänen siis vielä tutkittava legitiimin hallitusmuodon ehtoja 

oppiakseen arvostelemaan faktuaalisia yhteiskuntia. Tässä yhteydessä tapahtuu 

jälleen vieraannuttaminen. Matkojen muodossa tapahtuvan opetuksen tavoite 

ilmaistaan seuraavasti: 

                                                        
244 Kuten on moneen kertaan mainittu, Émilessä ei tapahdu mitään, millä ei olisi järjen oikeutusta. 
Tämän selkeämmin Émilen pedagogisen metodin henkeä ei voi muotoilla: ”Everything that is done by 
reason ought to have its rules. Travel – taken as a part of education – ought to have its rules. To travel 
for the sake of traveling is to wander, to be a vagabond. To travel to inform oneself is still to have too 
vague an aim. Instruction which has no determined goal is nothing. I would want to give the young 
man a palpable interest in informing himself, and if this interest were well chosen, it would then 
determine the nature of instruction. This is only a continuation of the method I have tried to put into 
practice all along.” (E, V, 455.) 
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Now that Emile has considered himself in his physical relations with other 

beings and in his moral relations with other men, it remains for him to 

consider himself in his civil relations with his fellow citizens. To do that, he 

must begin by studying the nature of government in general, the diverse form 

of government, and finally the particular government under which he was 

born, so that he may find out whether it suits him to live there. For by a right 

nothing can abrogate, when each man attains his majority and becomes his 

own master, he also becomes master of renouncing the contract that connects 

him with the community by leaving the country in which that community is 

established. It is only by staying there after attaining the age of reason that he 

is considered to have tacitly confirmed the commitment his ancestors made. 

He acquires the right of renouncing his fatherland just as he acquires the right 

of renouncing his father’s estate. Furthermore, since place of birth is a gift of 

nature, one yields one’s own place of birth in making this renunciation. 

According to rigorous standards of right, each man remains free at his own 

risk in whatever place he is born unless he voluntarily subjects himself to the 

laws in order to acquire the right to be protected by them. (E, V, 455–456.) 

Tämän myötä Émile eroaa Sophiesta kahdeksi vuodeksi. Metodin valinnan 

yhteydessä Rousseau esittää hyvin mielenkiintoisia, aikalaiskriittisiä ja jopa 

aikaansa edellä olevia kulttuuriantropologisia huomioita muun muassa 

globalisaation kulttuurisia eroja liudentavasta vaikutuksesta (E, V, 452–455) ja 

hermeneuttisen tutkimuksen intressisidonnaisuudesta (E, V, 451; 454). Émilen ja 

Sophien erottamisen toinen tehtävä on testata heidän rakkautensa kestävyyttä (ks. 

E, V, 447–449). Émile näkee matkoillaan väistämättä tapojen turmelusta, jonka 

korruptoivalta vaikutukselta on Émilen ja Sophien rakkauden häntä tarkoitus 

suojella (E, V, 470–471). 

Kuten Rousseau Yhteiskuntasopimuksessa myös kirjoittaa, kasvatettava on 

vapaa valitsemaan asuinpaikkansa heti, kun hän ehtii niin sanotusti järjen ikään. 

Jotta valinta olisi kuitenkin rationaalinen, on kasvatettavalle opetettava poliittisen 

oikeuden periaatteet. Kansalaiskasvatuksen sisällöksi Rousseau tiivistää 

Yhteiskuntasopimuksesta-teoksen.245  

                                                        
245 Tässä yhteydessä Rousseau uusintaa muun muassa Hobbes ja Grotius-kritiikkinsä (E, V, 458) ja 
toteaa, ettei voima käy oikeuden perustaksi (E, V, 459) eikä perheinstituutio yhteiskunnan malliksi. 
Legitiimin yhteiskunnan perustan täytyy olla vapaudessa (yhteiskuntasopimuksen idea) eikä siinä 
Toisen diskurssin esittelemässä huijaamiselle perustuneessa sopimuksessa, joka ei tehnyt muuta kuin 
ikuisti institutionaalisen eriarvoisuuden; toisin sanoen orjuus on ihmisyydestä luopumista, jota ei voi 
oikeuttaa muutoin kuin laiminlyömällä omantunnon ja järjen vaatimukset (E, V, 459–460). 
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Émile päättyy vaikuttavaan kasvattajan ja kasvatettavan keskusteluun, jossa 

kasvattaja pyytää kasvatettavaa kertomaan, millaisen johtopäätöksen tämä on 

matkoilla saamistaan opetuksista tehnyt. Kasvatettava, joka nyt ymmärtää sen, 

että vallitseva yhteiskunnallinen järjestys on yleiseen moraaliseen järjestykseen 

verrattuna aina epätäydellinen, on tämän vuoksi valmis hylkäämään 

yhteiskunnallisen siteensä. Kasvattaja ei tätä salli. Vaikka lait eivät koskaan 

absoluuttisesti manifestoi yleistahtoa, vaan useimmiten pikemmin vain 

naamioivat yksityisetujen vaateita, nousee juuri tästä kuitenkin moraalisuuden 

mahdollisuus. Kasvattajan vastaus tiivistää moraalisen järjestyksen ja vallitsevan 

porvarillisen järjestyksen jännitteen seuraavasti: 

Laws! Where are the laws, and where are they respected? Everywhere you 

have seen only individual interest and men's passions reigning under this 

name. But the eternal laws of nature and order exist. For the wise man they 

take a place of positive law. They are written in the depths of his heart by 

conscience and reason. It is to these that he ought to enslave himself in order 

to be free. The only slave is the man who does evil, for he always does it in 

spite of himself. Freedom is found in no form of government; it is in the heart 

of the free man. He takes it with him everywhere. The vile man takes his 

servitude everywhere. The latter would be a slave in Geneva, the former a 

free man in Paris. (E, V, 473.) 

Juuri tästä seuraa porvarillisen yhteiskunnan hylkäämisen sijaan täsmälleen 

päinvastainen johtopäätös. Vasta porvarillinen epäjärjestys siis tekee moraalisen 

järjestyksen idean tiedetyksi, ja vasta porvarillinen yhteiskunta tekee tässä 

mielessä myös todellisen hyveen yleisen järjestyksen rakkautena mahdolliseksi. 

Kuten on jo useassa yhteydessä tullut esiin, vasta tämä on ihmisolemuksen 

korkeinta affirmaatiota, eikä se ole mahdollista porvarillisen yhteiskunnan 

ulkopuolella. Primitivistinen ajattelu hautautuu lopullisesti: 

O Emile, where is the good man who owes nothing to his country? Whatever 

country it is, he owes it what is most precious to man – the morality of his 

actions and the love of virtue. If he had been born in the heart of the woods, 

                                                                                                                                    
Omistusoikeus on pyhä oikeus ja autonominen vapaus on ”enemmän vapautta kuin luonnontilan 
riippumattomuus".Laki on aina yleistahdon ilmaus, eli sillä on järjen yleisyys (E, V, 461–462), johon 
perustuen se vasta voi turvata persoonan koskemattomuuden; mitä vähemmän tavat (moeurs) 
manifestoivat yleistahtoa, sitä enemmän myös ehkäisevän vallan täytyy kasvaa Legitiimi 
yhteiskunnallinen järjestys on täsmälleen päinvastainen luonnon järjestykselle, eikä olemassa 
vastausta kysymykseen parhaasta hallitusmuodosta. (E, V, 464.) 
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he would have lived happier and freer. But he would have had nothing to 

combat in order to follow his inclinations, and thus he would have been good 

without merit; he would not have been virtuous; and now he knows how to be 

so in spite of his passions. The mere appearance of order brings him to know 

order and to love it. The public good, which serves others only as a pretext, is 

a real motive for him alone. He learns to struggle with himself, to conquer 

himself, to sacrifice his interest to the common interest. It is not true that he 

draws no profit from these laws. They give him the courage to be just even 

among wicked men. It is not true that they have not made him free. They 

have taught him to reign over himself. (E, IV, 473.) 

Ei siis ole ollenkaan sama, mihin kasvatettava asettuu asumaan. Hänen on 

maksettava isänmaalleen velkansa tähän asti saamastaan suojeluksesta täyttämällä 

kansalaisen velvollisuudet aina, kun yleistahto sitä vaatii (E, V, 473–474). 

Huomionarvoista on tämä yksilön ja yhteiskunnan vastavuoroisen suhteen 

tunnustaminen. Tämä on luonnollinen seuraus Rousseaun sivistyskonseptiosta. 

Kuten ei tähän astikaan, ei myöskään tässä yhteydessä voi unohtaa, ettei ihminen 

koskaan saavuta ihmisyyttään itsestään, omasta itseriittoisuudestaan käsin. 

Republikanismin ihanteiden nimiin vannova Rousseau ei salli tarinan päättyvän 

sen enempää yhteiskunnan hylkäämiseen kuin liberalistiseen yhteiskunnan 

instrumentalisoimiseen. Vimmaisen modernin kritiikin keskelläkin Rousseau siis 

tunnustaa kiitollisuuden, jonka ihminen on ihmisyydestään toisille ihmisille 

velkaa. Johtopäätös vastaa myös Uskontunnustuksessa esitettyä: mikään oppi ei 

voi legitimoida moraalisten velvollisuuksien laiminlyömistä tässä maailmassa.246 

4.3.3 Yhteenveto: kohti kasvatuksen periaatteita 

Tutkielmani kaksi ensimmäistä lukua muodostavat välttämättömän taustan, jolle 

tässä luvussa esitelty Émilen luonnollisen kasvatuksen tulkinta on rakentunut. 

Nämä kenties pitkällisetkin valmistelut ovat seuranneet Rousseaun antamasta 

Émilen ja Diskurssien lukuohjeesta: teokset muodostavat yhden kokonaisuuden, 

eikä niitä voi lukea toisistaan irrallisina. Tästä seuraa luonnollisesti se, ettei 

                                                        
246 Koska yhteiskuntasopimuksen hyväksyminen on vapauden teko, on toki myös mahdollista – kuten 
Yhteiskuntasopimus eksplisiittisesti mainitsee – se myös purkaa. Tämä tullee kyseeseen tilanteessa, 
jossa yhteiskunta on kadottanut absoluuttisesti legitimiteettinsä. Rousseau ei käsitykseni mukaan 
kritiikistään huolimatta ajatellut ranskalaisen yhteiskunnan vielä olleen tässä tilassa vaan vasta 
ajautumassa – kenties ihmiskuntaa yleisesti varoittavana esimerkkinä – lujaa vauhtia sitä kohti. Kuten 
on moneen kertaan mainittu, on Émilen perustava motiivi antaa historian kululle toinen suunta. 
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Émilen motiiveja voi käsitellä irrallaan tai ymmärtää ilman, että niiden suhteet 

Rousseaun modernin kritiikkiin osoitetaan. Tutkielmani on toivottavasti moneen 

kertaan osoittanut Rousseaun ohjeistuksen oikeelliseksi. 

Émilen tulkinta edellyttää tietenkin ensimmäiseksi vastauksen kysymykseen 

siitä, mihin ongelmaan Émile itsessään on vastaus? Tämä on luonnollisesti 

Diskurssien asettama vieraantumisen ongelma. Tästä seuraa kasvatukselle 

asettuva normi, jota on edellä nimetty sensitiivisyysperiaatteeksi. Pitääkseen yllä 

järjestystä on kasvatuksen tunnustettava kasvatettavan luonnon tarjoamat 

mahdollisuudet. Diskurssit osoittavat ennen kaikkea hinnan, joka tämän 

laiminlyönnistä koituu maksettavaksi. On vaikea kuvitella kasvatuksen käsitettä, 

joka ei tätä ajatusta jakaisi.  

Tulkintani mukaan on kuitenkin virheellistä ajatella Rousseaulta löytyvän 

sellainen radikaali kehitysteoria, jonka mukaisesti luonnollinen kehitys olisi 

itseriittoisen ja ulkoisesta maailmasta irti olevan minän luonnollis-mystistä 

kehittymistä. Rousseauta tulee, ja tämä on tietenkin yleisemminkin tutkielmaani 

kannatteleva käsitys, lukea mieluummin sivistysteoreetikkona, jolloin minän 

kehitys on väistämättä riippuvainen myös minän ulkopuolisesta maailmasta, eli 

fichteläisittäin muotoiltuna ei-minästä. Jo Toinen diskurssi osoitti tämän. 

Perfektibiliteetti ei voi aktualisoitua tyhjästä vaan edellyttää ”sysäyksen” 

maailmalta, ja, johdonmukaisesti, jos ei fyysinen minä voi kehittyä ilman fyysisen 

maailman antamia ”sysäyksiä”, ei moraalinen minä voi kehittyä ilman moraalisen 

maailman antamia ”sysäyksiä”. Edellä onkin pyritty osoittamaan, että Rousseau 

on tässä suhteessa täysin johdonmukainen.  

Rousseaun fundamentaaliantropologian ”löytö”, toisin sanoen se, ettei luonto 

anna ihmiselle muuta kuin ihmisyyden mahdollisuuden, antaa sisällön usein 

toistetulle kliseelle Rousseausta lapsuuden löytäjänä (ks. Benner 1999). Koska 

luonto ei ole kuin ihmisyyden transsendentaali mahdollisuus, ei se voi tarjota 

minkäänlaista affirmatiivista sivistysideaalia. Historiasta tulee avoin, kriittinen 

pedagoginen projekti, mutta juuri tämä avaa pedagogisen reflektion 

mahdollisuuden, koska vasta tämän jälkeen on mahdollista kysyä Schleirmacherin 

tavoin, mitä aikuinen sukupolvi kasvavalta tahtoo. Historiasta tulee pedagoginen 

projekti, jonka tehtävä on sivistyneemmän elämänmuodon mahdollistaminen. 

Vasta tämä antaa myös sisällön Kantin kuuluisille sanoille "ihminen tulee 

ihmiseksi kasvatuksen kautta". Juuri tästä näkökulmasta on Émileä edellä tulkittu.  
Pelkkä avoimuuden toteaminen ei kuitenkaan riitä, sillä toiminnan 

suuntaaminen – tässä tapauksessa pedagogisten prosessien – tarvitsee aina idean. 
Rousseaun ajattelu vaikuttaisi tässä suhteessa edustavan filosofiana 
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spekulatiiviseksi laskettavaa niin sanottua moraalikuvan filosofiaa. Kuten on 
tutkielman kolmannessa luvussa tarkastellun Rousseaun sivistysfilosofian 
yhteydessä todettu, Rousseau nimeää tämän regulatiivisen idean yleiseksi 
moraaliseksi järjestykseksi. Tässä luvussa on Émilen kasvatusta tulkittu tämän 
idean pedagogisena soveltamisena fiktiivisessä pedagogisessa eksperimentissä. 
Émilen tarkastelu ei ole pyrkinyt olemaan täydellisen kattava, vaan olen pyrkinyt 
osoittamaan, kuinka tehdyt pedagogiset ratkaisut kytkeytyvät lopulta yleisen 
moraalisen järjestyksen ideaan ja kuinka Rousseau pyrkii tästä ideasta käsin myös 
oikeuttamaan kaiken kasvatuksellisen välineellisyyden. Jos siis Rousseaun 
sivistysfilosofia pyrkii niin sanotusti transsendentoimaan vallitsevaa todellisuutta, 
seuraa tästä väistämättä se, että Émilen luonnollinen kasvatus määrittyy 
materialistisesti orientoituneen aikalaiskasvatuksen negaatioksi.  

Hyvin mielenkiintoinen Rousseaun sivistyskäsitteestä seuraava implikaatio, 

jonka suhteen Rousseau vaikuttaisi olevan hyvin johdonmukainen, liittyy juuri 

sen tunnustamiseen, että minä ei koskaan voi  kehittyä omasta 

itseriittoisuudestaan käsin, olla vain itsensä tuotetta. Tämän kaltaisen 

arroganttiuden kieltämisen – joka lienee oleellisesti juuri ihmisyyttä – luonteva 

seuraus on, että minä myös tunnustaa kiitollisuutensa sille avulle, jonka hän 

sivistyäkseen tarvitsee. Tämä tarkoittaa Rousseaun tapauksessa kiitollisuutta niin 

luontoa ja sen luojaa kuin toista ihmistä ja yhteiskuntaakin kohtaan. Kuten on 

nähty, tämän kiitollisuuden tunnustamisen myötä Rousseaun sivistysfilosofia 

tunnustaa ihmisen paikan olioiden järjestyksessä välttyen täten ajatukselta, että 

luonto olisi vain ihmistä varten. Kiitollisuus yhteiskuntaa kohtaan kiteytyy sen 

mahdollistamassa moraalisessa vapaudessa. Tähän kiitollisuuteen perustuen 

vältetään myös instrumentalisoiva asenne yhteiskuntaa ja kanssaihmisiä kohtaan, 

sillä aivan kuten on luonnon tuhoaminen samalla ihmisen itsensä tuhoamista, on 

toisen ihmisen vapauden tuhoaminen myös ihmisen itsensä tuhoamista; yhtä lailla 

menettävät lopulta niin herra kuin renkikin vapautensa. Kuten on nähty, 

kasvatettava tekee nämä samat johtopäätökset, mutta ei suinkaan yksin vaan 

kasvatuksen avulla. Kantin sanoja jälleen siteeraten: ihminen tulee ihmiseksi 

kasvatuksen kautta. Näitä johtopäätöksiä lienee mahdotonta liittää ”primitivisti-

Rousseauhon”.247 

Edellä esitetyn valossa on myös mahdollista jäsentää sivistyksen, 

kasvatuksen ja pedagogisen tiedonmuodostuksen välisiä suhteita. Mitä Diskurssit 

nimittäin tässä suhteessa osoittavat? Ne osoittavat antropologian kyvyttömyyden 

                                                        
247 Juuri tämän piirteen naturalistinen Rousseau-luenta vaikuttaisi onnistuvan häivyttämään. Tämä ei 
ole vähäpätöinen virhe. 
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tarjota pedagogiselle toiminnalle orientaatioperustaa. Jotta ei siis vaivuttaisi 

siihen ideologiseen harhaan, josta Rousseau aikaisempaa luonnonoikeuden 

perinnettä syytti, tulee kasvatustieteestä väistämättä toiminnan teoriaa, jonka 

tehtävä on orientoida ja suunnata pedagogista praksista. Käytännöllinen kasvatus 

edellyttää siis mielekkyytensä säilyttääkseen ja teknologiset ratkaisunsa 

oikeuttaakseen kriittisesti reflektoitua orientaatioperustaa. Rousseaun sanoja 

mukaillen: on mentävä kasvatuksen periaatteisiin, koska muuten kritiikin 

ylläpitäminen ei ole mahdollista eikä täten myöskään vastuun ottaminen 

tulevaisuudesta ihmisen moraalisen arvokkuuden nimissä.  

Siten pedagoginen tiedonmuodostus ammentaa motivaationsa samasta 

tyytymättömyyteen ankkuroituvasta peruskokemuksesta, joka sivistysajattelua on 

aina motivoinut. Todellisuus ei välttämättä ilmennä totuutta, eikä vallitsevia 

ideologisia rakenteita voi siksi automaattisesti hyväksyä kasvatuksellisten 

ratkaisujen määrittäjiksi. Rousseaun filosofian perustava motiivi kiteytyy kritiikin 

käsitteessä, mikä kiteyttää myös pedagogisen tiedonmuodostuksen motiivin. Se ei 

suinkaan ole – kuten yksi suomalaisen kasvatustieteen klassikoista, Juho Aukusti 

Hollo (1952, 76–77) muotoilee – tehdä käytäntöä helpoksi, vaan pikemminkin 

tehdä se vaikeaksi.  
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5 Lopuksi 

Olen tutkielmassani pyrkinyt johdannossa määritellyn tavoitteen suuntaamana 

antamaan vastauksen kysymykseen, mitä pedagogisia implikaatioita seuraa 

sanoista ”pakottaa eläinekonomia palvelemaan moraalista järjestystä". Tähän 

vastaaminen on vaatinut voimakkaita – ellei jopa väkivaltaisia – rajauspäätöksiä. 

Tutkielman ulkopuolelle on rajautunut paljon mielenkiintoista, ja epäilemättä 

myös paljon sellaista, mitä olisi pitänyt sanoa, on jäänyt sanomatta. Päätöksellä 

keskittyä Émileen on siis hintansa. Työn ulkopuolelle ovat rajautuneet, muutamia 

mainintoja lukuun ottamatta, Rousseaun muut kasvatusta käsittelevät kirjoitukset. 

Niiden systemaattinen läpikäyminen edellyttäisi oman tutkimuksensa. Esitän 

niistä kuitenkin joitakin argumenttini valossa mielenkiintoisia huomioita.  

Émilen luonnollinen kasvatus ei ole ainoa eikä kronologisesti edes 

ensimmäinen Rousseaun esittelemä kasvatuksellinen tie, jonka pyrkimyksenä on 

taistella modernin korruptiota vastaan. Vuosi ennen Émileä julkaistu Julie (1761) 

esittelee kotikasvatusta tavalla, joka paitsi uusintaa Diskurssien 

sivilisaatiokritiikin myös ennakoi selkeästi Émileä kytkemällä kasvatuksen 

moraalisen järjestyksen ideaan ja pyrkimällä siten Émilen tavoin rakentamaan 

Toisessa diskurssissa kuvatulle historialle vaihtoehtoista historiaa. 

Kuten alla olevasta Julien katkelmasta käy ilmi, rakentuu kotikasvatus saman 

sensitiivisyysperiaatteen varaan, jolle Émilen luonnollisessa kasvatuksessa 

määritellään keskeinen sija. Tämä on tietysti vieraantumisen ongelmasta itsestään 

selvästi seuraava normi kasvatukselle: yleisen järjestyksen ylläpitäminen 

edellyttää sensitiivisyyttä yksilöllisten kykyjen tai luontojen variaatioiden edessä. 

Émilessä tämä muotoillaan siten, että ihmisten (éducation des hommes) ja olojen 

kasvatus (éducation des choses) tulee mukauttaa luonnon antamaan kasvatukseen 

(éducation de la nature), eli kasvatettavan sivistyskykyisyyteen (perfectibilite; ks. 

E, I, 38–39). Toisin sanoen kaiken kasvatettavalta vaadittavan tulee olla hänen 

taipumustensa, kehitystasonsa ja kypsyysasteensa mukaista, sellaista, mistä 

maksettavaksi koituva hinta ei ole vieraantumisen tragedia. Seuraava Julien 

katkelma on sopusoinnussa Émilen kanssa: 

Everything works together for the common good in the universal system. 

Every man has his assigned place in the best order of things, the question is to 

find that place and not pervert the order. What is the result of an education 

begun in the cradle and always under same formula, without regard to the 

prodigious diversity of minds? That we give most of them damaging or 
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inaporopriate instruction, that we deprive them of that which would be 

appropriate, that we thwart nature in every turn, that we oblirate the soul's 

great qualities, to put in their place small and illusory ones having no reality; 

that by indiscriminately training so many diverse talents for the same things 

we oblirate the ones with the others, and cannot tell them apart; that after so 

much care wasted to spoiling in children the true gifts of nature, this fleeting 

and frivolous luster that we prefer to them is soon tarnished, without the 

stifled natural disposition ever reappearing; that we lose at once what we 

have destroyed and what we have accomplished; that finally as reward for so 

much effort indiscreetly expended, all these little prodigies turn out as minds 

devoid strength and men devoid of merit, remarkable solely for their 

weakness and their uselessness. (J, 462.)  

Luonnon asettaminen kasvatuksen normiksi on siis, kuten Rousseau selvästi 

ilmaisee ja kuten on johdonmukaista Toisen diskurssin jälkeen odottaakin, 

aikalaiskasvatuksen kritiikkiä ja osoittaa jo Ensimmäisen diskurssin ilmaiseman 

parapedagogisesti tuotetun vieraantumisen hinnan. Hyödytöntä on siis kaikki se, 

mikä rikkoo moraalisen järjestyksen määrittelemällä yksilölle sellaisen 

yhteiskunnallisen statuksen, jolle ei perustaa hänen luonnostaan löydy. Tämä on 

täydellisesti sopusoinnussa sekä Uskontunnustuksen ja Émilen pedagogisten 

ideoiden kanssa. 

Toisen diskurssin kanssa samana vuonna julkaistussa Kolmannessa 

diskurssissa Rousseau viittaa myös kasvatuksen mahdollisuuteen taistella 

modernin korruptiota vastaan. Kirjoitus perustelee – tosin hyvin fragmentaarisesti 

– julkisen kasvatuksen merkityksen legitiimin yhteiskunnan perustana. Se liittää 

kasvatuksen teeman siten luontevasti Rousseaun poliittisen ajattelun yhteyteen. 

Luonnollisesti tämä on yhteydessä republikanistiselle perinteelle tyypilliseen 

ajatukseen, että kasvatus on aina legitiimin yhteiskunnan perusta ja lait ilmentävät 

moraalista järjestystä ilmentäen ja ovat siksi tulkittavissa kasvattavina.248 Koska 

kirjoituksessa esitelty julkinen kasvatus on kiinteästi yhteydessä legitiimin 

yhteiskunnan ehtoihin, ei kuilu moraalisuuden ja tapojen välillä siis ole traagisen 

suuri. Rousseau kuvaa ajatuksen Kolmannessa diskurssissa seuraavasti: 

                                                        
248 Hendelin sanoin: “According to Plato, then, the practical objectives for the philosopher who would 
accomplish anything in the world of men should be the reconstitution of the state so as to make a 
rightenous power supreme over all persons, great or small, and at the same time an internal education 
of youth to habits of action in accord with the spirit of law. Man will be free when he has disciplined 
early in self-control and when he finds a civic order which exalts law and allows him the same rights 
as others.” (Hendel 1934, I, 17-18.) 
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I conclude this part of public economy where I should have begun it. The 

fatherland cannot endure without freedom, nor freedom without virtue, nor 

virtue without citizens; you will have everything if you form citizens; if you 

do not, you will have nothing but nasty slaves, beginning with the chiefs of 

the state. Now to form citizens is not the business of a single day; and to have 

them be citizens when they are grown, they have to be taught when they are 

children [– –] If, for example, they are taught from sufficiently early on never 

to look upon their individual (self) except in its relations with the body of the 

state, and to perceive their own existence as, so to speak, only a part of its 

existence, they will at last succeed in somehow identifying with this larger 

whole, to feel themselves members of the fatherland, to love it with that 

exquisite sentiment which any isolated man has only for himself, to raise 

their soul perpetually to this great object, and thus to transform into a sublime 

virtue the dangerous disposition that gives rise to all of our vices. (PE, 20.) 

Kasvatuksen merkitystä yhteiskunnan ja vapauden turvaamisen perustana ei voi 

selkeämmin muotoilla. Koska kansalaisoikeudet ovat syntymästä lähtien 

jakamattomat, on vastaavasti kansalaisvelvollisuuksien harjoittaminen aloitettava 

syntymästä (PE, 21).249 Kansalaishyve, kuten hyve aina, viittaa tässä tietenkin 

egosentrismin ylittämiseen, eli kasvatuksen tehtävä määritellään tässäkin 

suhteessa moraaliseen järjestykseen. Ilman tätä ei yhteiskunnallinen side voi 

kestää. Tässä on juuri kyse sellaisen isänmaanrakkauden asenteen kultivoimisesta, 

jolla olisi voimaa taistella tulehtuneita passioita (inflamed amour propre) vastaan, 

joihin sitaatin maininta vaarallisista dispositioista tietenkin viittaa. Tämä kaikki 

tapahtuu lain hengessä. Kasvatusvastuuta ei saa jättää yksinomaan ”isien järjen 

varaan”, koska kenenkään ihmisen subjektiivinen järki ei ole ainoa 

yhteiskunnallisten asioiden tuomari. Kuten hallitsija ei voi johtaa muutoin kuin 

julkisen järjenkäytön asettamien sääntöjen eli lakien nojalla (ks. PE, 5), ei 

julkisen kasvatuksen opetussuunnitelmakaan voi muualta nousta. Kasvatuksen 

objektista Rousseau toteaa: 

I may be told that anyone who has to govern men should not look for a 

perfection beyond their nature of which they are not capable; that he must not 

                                                        
249 Tämä on hankala kohta ja mahdollistaa johtopäätöksen, että Rousseau on joko epäjohdonmukainen 
tai huolimaton, sillä muotoilu antaa ymmärtää, että positiivinen kasvatus tulee aloittaa jo syntymästä. 
Kirjeessään Beaumontille hän toteaa, että kasvatus, joka pyrkii opettamaan lapsille aikuisten 
velvollisuuksia juuri tuottaa paheita. Sitaatti antaisi puolestaan ymmärtää, että positiivinen kasvatus 
tulee aloittaa ”riittävän varhain”.  
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to seek to destroy their passions, and that carrying out such a project would 

be no more desirable than it would be possible. I will grant all this all the 

more readily as a man devoid of all passions would certainly be a very bad 

citizen: but it must also be granted that while men cannot be taught not to 

love anything, it is not impossible to love one object rather than another, and 

to love what is genuinely fine rather than what is malformed. (PE, 20.) 

Jos Toisen diskurssin saama aikalaiskritiikki erehtyi tulkitsemaan kirjoituksen 

kuuluttavan tulehtuneiden passioiden (inflamed amour-propre) peruuttamatonta 

ylivaltaa modernin subjektin elämänasenteena ja ruokki täten kirjoituksen 

primitivististä tulkintaa, kumoavat nämä Kolmannen Diskurssin sanat tämän. 

Stoalainen ratkaisu passioiden kitkemisestä ei tarkoittaisi muuta kuin 

inhimillisestä toiminnasta pitäytymistä ja valtion ”liikkumattomuutta”, koska ei 

ole toimintaa ilman niitä. Kysymys onkin siis siitä, asettuvatko passiot järjen 

ohjaukseen, jolloin isänmaanrakkaudella voi kansalaishyveen merkityksessä olla 

voimaa taistella egosentrismin vaatimuksia vastaan. Kuten jo Toinen diskurssi 

osoitti, on passioiden muotoutumisprosessi riippuvainen niistä ideoista, joita 

ihmisen tietoisuus muodostaa. Tämä tekee kasvatuksen mahdolliseksi. Näin ollen 

voi idealisti-Rousseau kirjoittaa, että jos ei olekaan mahdollista opettaa ihmistä 

olemaan rakastamatta, on mahdollista opettaa ihminen rakastamaan mieluummin 

aidosti hienoa ja kaunista kuin epämuodostunutta. 

Kasvatus määritellään tässäkin yhteydessä vieraantumisen ongelmaan. 

Kasvatus ei voi muuttaa ihmisen luontoa. Sen on pikemminkin tunnustettava 

luonnon sallimat mahdollisuudet tai – Émilen termein – tunnustettava luonnon 

antama kasvatus (eli perfektibiliteetti) ja pyrittävä täydellistämään niitä.250 Tämä 

on myös työnjaon luonnollinen perusta. Koska Kolmannen diskurssin 

kasvatuskonseptio on läheisessä yhteydessä legitiimin yhteiskunnan ehtoihin, 

täten myös sen soveltaminen Yhteiskuntasopimuksen kontekstiin lienee 

mahdollista huolimatta siitä, että jälkimmäisestä kirjoituksesta on kasvatuksen 

kysymys abstahoitu pois. 

Rousseau siis ilmaisi jo Ensimmäisen diskurssin jälkeen ajatuksensa, että 

lääkettä modernin ongelmaan tulee etsiä itse sairaudesta. Toinen diskurssi 

täsmensi sairauden järjen kriisiksi, jolloin siis järjen on itse löydettävä vastalääke 

itsensä aiheuttamaan ongelmaan. Tämän mahdollisuuden lunastaminen on 

                                                        
250  Tämä on julkisen kasvatuksen yhteydessä ehkä erityisen oleellista huomata. Yllättävän usein 
julkisen kasvatuksen idean tulkitaan tukahduttavan yksilöllisyyttä (esim. Yonah 1999). Tämä on 
yhteydessä tapaan lukea Rousseauta totalitaristina. 
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pedagoginen projekti, eikä tässä suhteessa ole ristiriitaa Rousseaun käyttämien 

kasvatuksen käsitteiden välillä. Luonnollisesti tämä mahdollisuus on, kuten on 

edellä nähty, todellinen siksi, että järjen perusta on vapaudessa. Rousseaun 

modernin patologian diagnoosi ei siis ole kuolemantuomio, jolle armahduksen tuo 

primitivistinen pakeneneminen, vaan periaatteellinen mahdollisuus vapauden 

oikein käyttämiselle on aina olemassa. Siten vasta kun ihmisyyden palauttaminen 

luonnon kausaliteettiin kriisiytetään, on mahdollista avata kasvatukselle 

mahdollisuus ihmiskunnan tulevaisuuden määrittäjänä. Émile ei siis ole ainoa 

Rousseaun teos, jossa Toisen diskurssin osoittamaan vieraantumisen ongelmaan 

yritetään hakea pedagogista vastalääkettä.  

Suhteessa kasvatuksen objektiin ei siis tarvitse olettaa eroa luonnollisen, 

julkisen, ja kotikasvatuksen välillä. Esimerkiksi kansalaisen ja ihmisen 

kasvattamiset eivät tietenkään sulje toisiaan pois; eihän kansalaisen ja ihmisen ero 

ole siinä, että edellisen tulee rakastaa vain naapureitaan ja jälkimmäisen vain 

muukalaisia, tai siinä, että isänmaan rakastaminen estäisi ihmiskunnan 

rakastamisen ja päinvastoin. Huolimatta siis siitä, että Émilen ensimmäisessä 

kirjassa esitetty aikalaiskritiikki vaatii hävittämään sanat "kansalainen" ja 

"isänmaa" moderneista kielistä (E, I, 40), ei tämä suinkaan tarkoita, ettei Émilen 

kasvatukseen sisällytetä niiden moraalisten velvollisuuksien ja oikeuksien 

tunnustamista, jotka klassiseen kansalaisuuden ideaan tyypillisesti liitetään (vrt. 

Korsgaard 2006). 251  Kansalaiskasvatuksen teeman Rousseau liittää Émilen 

luonnollisen kasvatuksen kokonaisuuteen seuraavasti: 

If I keep him away from society to the end, what will he have learned from 

me? Everything perhaps, except the most necessary art for a man and a 

citizen, which is knowing how to live with his fellows. (E, IV, 328.) 

On siis selvää, että vaikka Rousseau käyttää kansalaisen käsitettä Émilen 

ensimmäisillä sivuilla uskollisesti vain sen klassisessa merkityksessä, 

määriteltynä Poliksen pohjalta, ja toteaa tämän menetyksen peruuttamattomuuden, 

                                                        
251 Gourevitch (1997b, xxx) muotoilee tämän siten, että Émile ei kuvaa kansalaisen elämää termin 
voimakkaassa merkityksessä, mutta mainitut oikeudet ja velvollisuudet toki määrittävät Émile-ihmisen 
elämää. Ehkä tässä pitää karttaakin absolutisoivaa kieltä. Kysymys lienee siitä, että mitä enemmän 
moraalista turvaa yhteiskunta tarjoaa eli mitä enemmän yleistahto todellisesti vallitsee, sitä pienemmin 
riskein voi ihminen kansalaisuuttaan harjoittaa. Vastaavasti mitä turmeltuneempi yhteiskunta, sitä 
suurempaa yksilöllistä moraalia ihmiseltä edellytetään, jotta hän pystyy täyttämään kansalaisuuteen 
liittyvät velvollisuutensa. Mitä kauemmaksi legitiimistä yhteiskunnasta erkaannutaan, sitä 
traagisempia sävyjä moraalisuuden vaatimusten täyttäminen saattaa saada. Tämä kuvaa käsittääkseni 
verrattain tyydyttävästi sitä, miten kansalaisuuden teema tulee liitttää Kolmannen Diskurssin ja Émilen 
konteksteihin. 
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niin universaali hyve, rakkautena yleiseen järjestykseen, joka siis kattaa koko 

ihmiskunnan ja vaatii meitä täyttämään velvollisuutemme suhteessa siihen, 

sisällyttää piiriinsä myös naapurimme. Vaikka Polis onkin modernisaation myötä 

ratkaisuna menetetty, eivät moraalisuuden vaatimukset ole tietenkään mihinkään 

kadonneet tapojen turmeluksen myötä. Tämä on tietenkin sopusoinnussa 

Diskurssien sivilisaatiokritiikin kanssa. Toki mitä pidemmälle 

modernisaatiokehitys etenee ja mitä vähemmän tavat ovat sopusoinnussa 

moraalisuuden vaatimusten kanssa, sitä suuremmaksi yksilöllinen moraalinen 

haaste vastaavasti käy.252 

Jos ei siis Émile hylkää kansalaisen ideaan sisällytettyjä oikeuksia ja 

velvollisuuksia, ei myöskään Rousseaun poliittinen ajattelu läpipolitisoi 

subjektia. 253  Kolmas diskurssi ja Yhteiskuntasopimuksesta esittelevät nimittäin 

sellaisen yhteiskunnallisen normin, jonka avulla moraalinen järjestys voi pysyä 

                                                        
252  On käsittääkseni luontevaa ajatella, että mitä vähemmän yhteiskunnalliset tavat manifestoivat 
moraalista järjestystä, sitä kipeämmäksi luonnollisen kasvatuksen tarve käy, aivan kuten käy järjen 
kritiikki järjettömyyden takia välttämättömäksi. Kolmannessa diskurssissa esitelty julkisen 
kasvatuksen idea on puolestaan yhteydessä siihen yhteiskunnalliseen normiin, jonka kirjoitus asettaa. 
Tässä kirjoituksessa kuvattu kasvatus on mahdollista legitiimissä yhteiskunnassa. Puola-
konstituutiossa esitettyyn julkisen kasvatuksen ohjelmaan liittyy puolestaan Puolan olojen takia 
erityisehtoja, eikä voida sanoa, että tämä olisi Kolmannen diskurssin julkisen kasvatuksen idean tai 
Yhteiskuntasopimuksesta-teoksessa esitetyn poliittisen ajattelun suoraa applikointia Puolan oloihin (vrt. 
Szkudlarek 2005). Rousseaun kirjoituksista lähimpänä Yhteiskuntasopimuksen suoraa soveltamista on 
Korsika-käsikirjoitus. 
253 Tämä tarkoittaisi tietenkin totalitarismia, joksi Rousseaun poliittista ajattelua on aika ajoin syytetty 
(ks. esim. Talmon 1970; Crocker 1995). Tämä lukutapa perustuu – sikäli kuin pystyn ymmärtämään –
oletukselle, että yleistahdon noudattaminen tarkoittaa yksityistahdon tukahtumista ja siten yksilön 
katoamista. Rousseaun poliittisesta ajattelun tavoitteena olisi siis ihmisten samankaltaistaminen, 
yksilöllisten erojen eliminoiminen ja niin edelleen. Tämä ei ole mielestäni sopusoinnussa yhdenkään 
Rousseaun kirjoittaman lauseen kanssa. Yksi esimerkki riittänee tämän osoittamaan. Nimittäin missä 
tämä yleistahto on? Se on rationaalisuusprinsiippi, jota on mahdollista manifestoida yksityistahtojen 
muodostamassa julkisessa diskurssissa, toisin sanoen julkisen järjenkäytön sfäärissä. Tämän 
diskurssin muodostamat säännöt, eli lait, ovat yleistahdon manifestaatioita ja siten aina yleisiä. Ne 
jättävät niin sanotun yksityisyyden sfäärin, tai persoonan, koskemattomaksi. Laki ei siis suinkaan 
tukahduta yksilöä vaan suojelee häntä. Lisäksi Rousseau kirjoittaa Yhteiskuntasopimuksessa 
eksplisiittisesti, että yleistahto pääsee vallitsemaan sitä paremmin, mitä enemmän subjektit 
kuuntelevat yksityistahtoaan eli mitä enemmän ihmiset ajattelevat itsenäisesti julkiseen diskurssiin 
osallistuessaan. Yleistahto ei siis kiellä kritiikkiä vaan pyrkii turvaamaan sen. Yksityistahdon ja 
yleistahdon suhde voidaan siis käsittääkseni määritellä vastavuoroiseksi. Toki voi ilmetä tapauksia, 
joissa, kuten Rousseau kirjoittaa, yleistahto voi pakottaa yksityistahdon mukautumaan vaatimuksiinsa. 
Näissä tapauksissa jokin käsittämätön hulluuskohtaus ravistelee yksilöä niin voimakkaasti, että 
yhteiskunnan on sekä yksilön itsensä että yhteiskunnan itsesäilytyksen nimissä ryhdyttävä 
pelastustoimiin ja pakotettava hänet ”takaisin ihmiseksi” (ks. Mäki 1992). Rousseau ei nimeä 
yleistahtoa universaaliksi nähdäkseni sen vuoksi, että sen rajat ovat kielen rajat (ks. GM, 155). Tästä 
seuraa tietenkin myös se, etteivät jonkin maan lait kelpaa toisen maan lakien arvioinnin mittapuuksi. 
Politiikan ja moraalin erottamisella näin vältetään siis kolonialismin logiikka.  
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yllä. Mäen (1992, 37) sanoin: legitiimi yhteiskunta antaa yleisen järjestyksen 

mallin. Yhteiskunnan perustavan periaateen, yleistahdon, voineekin tulkita 

yleisen moraalisen järjestyksen yhteiskunnallis-partikulaarina representaationa 

(ks. PE, 7), oikeudenmukaisuusperiaatteena, jonka perimmäinen tehtävä on 

tietysti vapauden turvaaminen:  

The body politic is, then, also a moral being that has a will; and this general 

will, which always tends to the preservation and the well-being of the whole 

and each part, and which is the source of laws, is, for all the members of the 

state, in relation to one another and to it, the rule of what is just and unjust 

(PE, 6). 

Kun tämä huomataan, on mahdollista ymmärtää seuraavat Kolmannen diskurssin 

sanat: 

unfortunately personal interest is always inversely proportional to duty, and 

increases in direct proportion as the association grows narrower and the 

commitment less sacred; invinciple proof that the most general will is also the 

most just, and that the voice of the people is indeed the voice of God (PE, 8). 

Tässä ilmaistaan juuri saman konflikti, minkä mukaisesti Uskontunnustus 

inhimillistä elämää luonnehti, eli yksityisten intressien ja objektiivisten 

velvollisuuksien vaatimusten konflikti. Kuten Rousseau alituiseen korostaa, 

yksityistahdon ja yleistahdon objektit eivät ole yhtenevät. Edellinen katsoo 

luonnollisesti vain yksityistä ja jälkimmäinen vain yhteistä etua. Ero on 

analoginen subjektiivisen ja objektiivisen järjen objektien erottelulle.254 Jos ei 

kenties olekaan absoluuttisen mahdotonta ajatella niiden harmoniaa mahdolliseksi, 

tendenssinomaisesti näyttää käyvän niin, että jälkimmäinen jää tappiolle, eikä 

tämän tappion hinta ole lopulta muu kuin legitiimin yhteiskunnan loppu. 

Jos Rousseaun kasvatuskäsitteiden ero ei siis koske objektia, mihin ero sitten 

perustuu? Se koskee tulkintani mukaan niitä oloja (choses), jotka kasvatuksen 

metodisia ratkaisuja määrittävät. Kysymys on siis siitä, minkälaisen haasteen 

yhteiskunnalliset olot kasvatukselle asettavat. Kolmannessa diskurssissa kuvattu 

julkisen kasvatuksen ajatus esitellään yhteydessä legitiimin yhteiskunnan ehtoihin, 

mutta yhteiskunnalliset olot, jotka ovat julkisen kasvatuksen onnistumiselle 

välttämättömät, poikkeavat Émilen luonnollista kasvatusta määrittävistä modernin 

                                                        
254 Rousseau ei tietääkseni käytä näitä termejä, mutta ei ei ole epäselvyyttä siitä, ettei Rousseaun 
järkikonseptio olisi kaksitasoinen (ks. esim. SC II, 6, 66). Gourevitch (1997b, xiii) erottaa nämä 
termein regulatiivinen ja instrumentaalinen tai kalkulatiivinen järki. 
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korruption oloista. Ero koskee siis sitä, kuinka paljon yhteiskunnalliset lait – ei 

vain poliittiset lait, vaan myös yleisemmin yhteiskunnallisina tapoina ja 

mielipiteinä ilmenevät arvot ja normit – manifestoivat yleistahtoa (ks. SC II, XII, 

80–81). Kasvatettavan viattomuuden puolustaminen vaatii enemmän pedagogista 

suojelua (vrt. negatiivisen kasvatuksen idea) samassa suhteessa kuin yleistahdon 

todellinen vallinta heikkenee, ja tämän myötä vasta moraalikasvatuksen haaste 

todella ilmenee. Mitä korruptoituneempi yhteiskunta, sitä enemmän Émilessä 

esitetyn luonnollisen kasvatuksen tarve kasvaa verrattuna Kolmannen diskurssin 

julkiseen kasvatukseen. Émilestä toisin sanoen puuttuvat – perheinstituutiosta 

alkaen – juuri ne ”parhaat yhteiskunnalliset instituutiot”, jotka vieraannuttavat 

ihmisen hänen luonnollisesta, absoluuttisesta eksistenssistään ja tekevät hänestä 

relatiivisen, yhteiskunnallis-moraalisen olennon asettamalla ohjaajaksi ihmisen 

järjen vaistojen sijasta. (ks. I, E, 40.) Tätä puutetta pyrkii Émilen luonnollinen 

kasvatus kompensoimaan. Juuri tästä syystä seuraava katkelma ei löydy Émilestä: 

Public education under rules prescribed by the government, and under 

magistrates established by the sovereign is, then, one of the fundamental 

maxims of popular or legitimate government. If children are raised in 

common in the midst of equality, if they are imbued with the laws of the state 

and the maxims of the general will, if they are taught to respect them above 

all things, if they are surrounded by examples and objects that constantly 

speak to them ot the tender mother that nurtures them, of her love for them, 

of the invaluable goods she bestows on them, and of what they owe her in 

return, let us not doubt that this way they will learn to cherish one another as 

brothers, never to want anything but what the society wants, to substitute the 

deeds of men and citizens for the sterile and vain babble of sophists, and one 

day to become the defenders and fathers of the fatherland whose children 

they will have been for so long. (PE, 21–22.) 

Kolmannessa diskurssissa esitelty julkisen kasvatuksen idea on mahdollinen, 

koska lait manifestoivat yleistahtoa, jolloin ne voidaan ymmärtää vahvemmassa 

mielessä kasvattaviksi kuin Émilessä. Tästä syystä Rousseau ei puhu julkisen 

kasvatuksen yhteydessä negatiivisesta kasvatuksesta. Legitiimistä yhteiskunnasta 

puuttuu se modernin korruption elementti, joka kasvatettavan 

sosialisaatioprosessista tulee sensuroida. Èmilen kannalta keskeinen negatiivinen 

kasvatus on siis oleellisesti sekä moderni että modernikriittinen käsite, jonka 

välttämättömyys ilmenee vasta tapojen turmeluksen myötä, ja tapojen 
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turmeluksen todellisuus perustelee myös Émilen neljännestä kirjasta alkavan 

moraalikasvatukseen. 

Tullakseen kerrotuksi Émilen pedagoginen fiktio edellyttää tietysti myös 

sellaisia yhteiskunnallisia oloja, jotka ovat yleistahdon mukaiset. Se 

yhteiskunnallinen todellisuus, johon kasvatettava Émilessä sosiaalistetaan, ja 

kaikki se kasvatuksellinen välineellisyys, jota väistämättä edellytetään, on siis 

legitimoitu viime kädessä tästä näkökulmasta. Nämä ovat kaikki sellaisia sisältöjä, 

jotka ovat vapauden ylläpitämisen kannalta välttämättömiä. Tietysti olojen 

järjestäminen yleistahdon mukaiseksi edellyttää Èmilessä huikeat mittasuhteet 

saavaa manipulatiivista kasvatuspraksista, joka ei ollut mahdollinen muualla kuin 

Pariisin ulkopuolella. 

Julkisen kasvatuksen esittely jää Kolmannessa diskurssissa fragmentaariseksi. 

Rousseau on haluton sanomaan mitään niistä ”tuomareista”, joiden ”kohtalona” 

on johtaa julkisen kasvatuksen ohjelmaa, jonka Rousseau toteaa olevan valtion 

tärkein tehtävä (PE, 22). Hän palaa teemaan hyvin mielenkiintoisesti postuumisti 

julkaistussa Considérations sur le Gouvernement de Pologne -kirjoituksessa 

(1781/2)255 Tässä kirjoituksessa Rousseau ilmaisee, täysin Kolmannen diskurssin 

                                                        
255 1769 Kreivi Wielhorski lähestyi Rousseauta ja myös muita Eurooppalaisia intellektuelleja (mm. 
Abbé de Mably ja Voltaire) pyynnöllä kirjoittaa ehdotus Puolan valtiollisen rakenteen uudistamiseksi 
niin, että se pystyisi vastustamaan naapurimaidensa, ennen kaikkea Venäjän, valtauspyrkimyksiä. 
Vuodesta 1964 Puolaa oli hallinnut Venäjän painostuksesta valittu ja tälle myötämielinen kuningas, 
Stanislas-August Poniatowski (1732–1795), minkä vuoksi maan luisuminen kokonaan Venäjän 
alaisuuteen oli todellinen uhka. 1768 joukko vaikutusvaltaisia maanomistajia ryhtyi vastustamaan 
Venäjän valtaa ja perusti konfederaatin, jonka edustaja Kreivi Wielhorski oli. Konfederaatin 
pyrkimyksistä huolimatta Puola menetti itsenäisyytensä 1795 ja tuli jaetuksi Venäjän ja Preussin 
kesken. Rousseau kirjoitti ehdotuksensa 1780–1781. (ks. Dent 1992, 62–63; Korsgaard 2006, 234–
235). Puolan poliittiset reformit eivät seuraille Rousseaun ehdotuksia, mutta julkista kasvatusta 
koskevalla osiolla oli suuri merkitys Puolan pedagogiselle reformille. Puolassa mm. perustettiin 
opetusministeriö organisoimaan julkista kasvatusta, julkinen kasvatus irtautui kirkon vaikutusvallasta 
ja opetussuunnitelma modernisoitiin (ks. Szkudlarek 2005). Rousseau ei tarkoittanut kirjoitusta 
julkaistavaksi, mutta muutaman vuoden kuluttua se alkoi kierrellä julkisuudessa, jolloin Rousseau 
syytti Wielhorskia luottamuksensa pettämisestä. Mainittakoon vielä, että Voltaire asettui kiistassa 
Venäjän puolelle syyttäen konfederaatteja fanatismista. (Ks. Gourevitch 1997, 310–312.) On selvää, 
että nämä tekijät, kuten myös Puolan ”surullinen historia” (GP, 177–179) pitää huomioida tekstiä 
tulkittaessa. Tämä kirjoitus on joskus mainittu Platonin Valtion ohella yhdeksi ensimmäisistä 
koulutussuunnittelun esimerkeistä (ks. Coombs 1970, 17). Toinen vastaavanlainen kirjoitus oli Projet 
de Constitution pour la Corse, jonka Rousseau kirjoitti 1764–65 ja joka julkaistiin myös postuumisti 
1861. Suunnitelmaa lainsäädännön ja hallinnon uudistamiseksi Korsikalla pyysi Rousseaulta Pasquale 
Paolin, joka johti korsikalaisten kapinointia Genovan hallinnon anastamispyrkimyksiä vastaan. 
Rousseau oli kiinnostunut tehtävästä, mutta kirjoitus jäi erittäin keskeneräiseksi. Tämä selittää 
mahdollisesti sen, ettei Rousseau puutu kasvatuksen kysymykseen ollenkaan. Tätä taustaa vasten 
seuraavat Yhteiskuntasopimuksen sanat käyvät ymmärrettäviksi: ”There is one country left in Europe 
capable of receiving legislation; it is the island of Corsica. The valor and steadfastness with which this 
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ja republikanismin hengessä, kasvatuksen merkityksen yhteiskunnan ja vapauden 

perustana seuraavasti: 

It is education that must give souls the national form, and so direct their tastes 

and opinions that they will be patriotic by inclination, passion and necessity. 

Upon opening its eyes, a child should see the fatherland, and see only it until 

his dying day. Every true republican drank love of fatherland, that is to say 

love of the laws and of freedom, with his mother’s milk. This love makes up 

his whole existence; he sees only his fatherland, he lives only for it; when he 

is alone, he is nothing: when he no longer has a fatherland, he no longer is, 

and if he is not dead, he is worse than dead. (GP, 189.) 

Jälleen Rousseau toistaa Diskurssien diagnoosin: modernin eetoksen ydin, 

antiikista poiketen, on egosentrismi, joka rapauttaa lopulta kokonaan sen 

yhteiskunnallisen siteen, joka on välttämättä oletettava itse yhteiskunnan 

perustaksi. Mikä sitten estää meitä tulemasta antiikin ihmisten kaltaisiksi (ks. GP, 

179–182)? “Our prejudices, our base philosophy, and the passions of petty self-

interest, concentrated together with egoism in all hearts by inept institutions in 

which genius never had any share” (GP, 180). Puola-konstituutiossa Rousseau 

korostaa julkisen kasvatuksen nationalististista luonnetta, sen tasa-arvoisuutta eli 

sitä, että myös köyhillä on mahdollisuus päästä sen piiriin, ja viittaa pedagogisten 

instituutioiden selektio-funktioon (GP, 189–191).256 Koska Puolan yhteiskunta oli 

hyvin kaukana niistä legitiimin yhteiskunnan ehdoista, jotka Rousseau 

                                                                                                                                    
brave people was able to recover and defend its freedom would amply deserve that some wise man 
teach it to preserve it. I rather suspect that this small island will one day astound Europe.” (SC, II, X, 
78.) Rousseau tarkoittaa, että Korsika on Euroopan ainoa maa, johon Yhteiskuntasopimuksen 
periaatteita voisi suoraan soveltaa, ja tämä johtuu siitä, että se ei ollut omaksunut modernin paheita, 
ennakkoluuloja jo kylläkin (ks CPC, 1–2). Teksti keskittyy pääosin sellaisen ekonomisen järjestelmän 
pystyttämiseen, joka pystyisi pidättämään, niin paljon kuin mahdollista, Korsikan modernin 
rahatalouden vaikutusten ulkopuolella. 
256  Tasa-arvoa koskevat huomiot ovat selvästi sopusoinnussa Toisen diskurssin luonnollisen ja 
moraalisen tasa-arvon erottelun kanssa. On siis taattava kaikille kansalaisille mahdollisuuksien tasa-
arvo, mutta missään nimessä Rousseau ei kiellä luonnollista eriarvoisuutta ”lopputuloksen” suhteen. 
Tässä yhteydessä Rousseau ottaa esimerkin Bernistä, ja tavallaan ideasta käsittää koulu 
"pienoisyhteiskuntana”: ”In Berne, they have a rather unusual exercise for young Patricians graduating 
from school. It is called the moot State [l'Êtat extérieur]. It is a copy on a small scale of everything that 
makes up the government of the Republic: a Senate, Chief Magistrates, Counselors, Officers, Bailiffs, 
Advocates, lawsuits, judgments, solemnities. The moot State even has a small government and some 
revenues, and this institution, authorized and protected by the sovereign, is the nursery of the 
Statesmen who will one day direct public affairs in same capacity which they first exercise only in 
play.” (GP, 191–192.) 
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Yhteiskuntasopimuksessa määritteli, Rousseau käyttää tässä yhteydessä 

negatiivisen kasvatuksen käsitettä: 

I cannot repeat often enough that good education has to be negative. Prevent 

vices from arising, you will have done enough for virtue. The way to do this 

in a good public education is simplicity itself. It consist in keeping children 

always alert, not by boring studies of which they understand nothing and 

which they come to hate simply because they are forced to stay put; but by 

exercises they like, because they satisfy their growing bodies’ need for 

movement, and which they will find enjoyable in other ways as well. (GP, 

191.) 

Olojen todellisuus määrittää siis sen kasvatuksellisen tien, jota vapauden 

kultivaatio edellyttää. Kolmas diskurssi esittelee sellaisen kasvatuksen idean, joka 

on mahdollinen legitiimissä yhteiskunnassa. Émile esittelee puolestaan sellaisen 

kasvatuksen, joka taistelee legitiimin yhteiskunnan ehdot rikkovaa modernin, 

korruptoituneiden olojen todellisuutta vastaan. Jos siis yhteiskunnalliset lait 

(moeurs) ilmentävät oikeudenmukaisuutta – kuten on legitiimin yhteiskunnan 

tapauksessa kyse – ei kasvatettavaa tarvitse suojella siinä määrin 

yhteiskunnalliselta todellisuudelta, kuin Émilessä. Tällöin myös tavoilla (moeurs) 

on voimaa hillitä passioiden kuohahteluja. Émilessä tilanne on juuri päinvastainen. 

Modernin korruption oloissa passioiden kuohahteluille ei löydy vastavoimaa 

yhteiskunnallisista tavoista (moeurs), vaan ne pikemminkin ilmentävät itse juuri 

passioiden mielivaltaa, jolloin hyve asettuu yksilölliseksi haasteeksi aivan eri 

mittakaavassa. Émilestä on siis kyse siitä, että omantunnon ja järjen vaatimukset 

eivät yhdy voimakkaassa mielessä ”kansan ääneen”, eli moraalisuuden ja tapojen 

kuilu on traagisen suuri. 

Julien suhde Émileen on mutkikas. Ensimmäinen ero teosten kohderyhmä. 

Émile on suunnattu filosofiaan orientoituneille lukijoille, ja juuri tästä syystä se 

on ennen kaikkea esitys kasvatuksen periaatteista (ks. E, 34–35). Julien Rousseau 

osoitti ennen kaikkea naisille: ”This collection with its gothic aura is better suited 

to women than books of philosophy” (J, 3) ja vielä tarkemmin niille naisille, 

joiden luonnollisia tunteita yhteiskunta ei vielä ollut onnistunut hävittämään.257 

Rousseau kutsui kirjaa ”vaaralliseksi pahoille ihmisille”, koska se saattoi 

                                                        
257  Rousseau siis ajatteli, ettei filosofia sovellu naisille, ja tässä suhteessa häntä voi syyttää 
ideologisesta sokeudesta. Pitää kuitenkin muistaa, ettei tiede tai filosofia soveltunut Rousseaun 
mukaan ihmiselle yleensäkään, jolloin myös suuri osa miespuolisesta väestöstä rajautuu määritelmän 
ulkopuolelle.  
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rakastamaan rehellisyyttä (ks. Cranston 1991, 262), ja koska turhamaisuus 

harvoin sietää kritiikkiä, hän oletti kirjansa saavan osakseen voimakkaan 

aikalaishyökkäyksen. Tässä hän erehtyi; kirja oli suunnaton myyntimenestys. 

Tämä selittänee teoksen tai sen kasvatusta koskevan osion tavoitteen pyrkiä 

palauttamaan Julien hahmossa ne äitiyden velvollisuudet, joiden menetystä 

Émilen alku puolestaan todistaa. Émilen tapojen turmelus ei 

hävittäessään ”parhaat yhteiskunnalliset instituutiot” luonnollisestikaan säästä 

myöskään äitiyden ja isyyden velvollisuuksia ja perheinstituutiota. Juliessa 

tilanne on toinen. 

Myös teosten olot ovat erilaiset. Julien ensimmäisen osan tapahtumat 

sijoittuvat pieneen Geneve-järven rannalla sijaitsevaan Vevey-nimiseen 

alppikylään ja toisen osan tapahtumat Clarens-nimiseen kylään. Molemmat 

edustavat tapojen puhtautta ja ovat siten hyvin kaukana modernin korruption 

oloista. Teoksen päähenkilö Julie edustanee tässä mielessä ”äitiyden 

idealisaatiota”, jolle ei löydy mallia Pariisin seurapiireistä. Samoin Julien 

aviopuoliso de Wolmar edustanee vastaavasti ”isyyden idealisaatiota”. 

Perheinstituution puolustaminen kytkeytyy moraalisen järjestyksen ideaan siten, 

että perhe antaa ensimmäisen mallin järjestyksestä: 

Ever since all the sentiments of nature have been stifled by extreme inequality, 

it is from the iniquitous despotism of fathers that the vices and misfortunes of 

children arise; it is in formed and ill-matched unions that young wives, 

victims of their parent’s avarice or vanity, undo, through a disorder in which 

they take pride, the scandal of their original honesty. Would you cure this evil? 

Go back to the source. If there is some reform to attempt in public morals, it 

must begin with domestic morals, and that depends absolutely on fathers and 

mothers. (J, 17–18.) 

Julien kotikasvatuksen teoria on yhtenevä sillä ”ensimmäiselle kasvatukselle”, 

jonka Rousseau uskoo Émilessä naisten tehtäväksi, ja sen voi olettaa julkisenkin 

kasvatuksen taustalle, vaikka Kolmas diskurssi ei kotikasvatusta mainitse. 258 

                                                        
258 Kolmas diskurssi mainitsee, että julkinen kasvatus tulee aloittaa riittävän aikaisin (ks. PE, 20–21), 
ja juuri tässä suhteessa Rousseau on epäjohdonmukainen tai liiaksi Platonin lumoissa. Mikäli 
kotikasvatus liitetään julkisen kasvatuksen yhteyteen, tarkoittaa se sitä, ettei kansalaisvelvollisuuksia 
positiivisesti opeteta syntymästä lähtien. Puola-konstituutiossa Rousseau myös mainitsee 
kotikasvatuksen eksplisiittisesti julkisen kasvatuksen täydentäjänä:”They should not be allowed to 
play themselves as they please, but all together and in public, so that there is always a common goal to 
which all aspire and which excites competition and emulation. Parents who prefer domestic education, 
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Puola-konstituutiossa kotikasvatus ja julkinen kasvatus sen sijaan täydentävät 

toisiaan. 

Kotikasvatus ei ole vielä varsinaisen kasvatuksen aikaa, vaan sen tehtävä 

on ”valmistaa kasvatettava kasvatukselle”, jonka Rousseaun niin Juliessa kuin 

Émilessäkin määrittelee miesten tehtäväksi. Tämä siirtymä tapahtuu Émilessä 

kuuden seitsemän vuoden iässä, kun luonto antaa niin sanotusti ensimmäiset 

merkit itsestään. Julien kotikasvatuksen kasvatukselliset maksiimit suuntautuvat 

seuraavan kaltaista pedagogista ajattelua vastaan, jota teoksessa ilmentää 

materialisti-ateisti Saint-Preux: 

I see, I told her, that Heaven rewards mother's virtue with the children's good 

natural dispositions: but this disposition needs to be cultivated. It is at birth 

that their education must begin. Is there a better time for forming them, than 

when they have not yet any form to destroy? (J, 460.) 

Ongelmana tässä on positiivisen kasvatuksen liian varhainen aloittaminen. Julie 

vastaakin tähän, että ollessaan vielä aikakautensa ennakkoluulojen alainen hän 

ajatteli juuri näin, mutta vapauduttuaan hän päätyy noudattamaan tästä 

poikkeavaa pedagogista maksiimia. Negatiivisen kasvatuksen idea on kuvattu 

Juliessa seuraavasti: 

He [de Wolmar, KK] made me appreciate that the first and most important 

education, the one precisely that everyone overlooks, is to prepare child for 

receiving instruction. A mistake common to all parents who take pride in their 

enlightenment is to suppose their children reasonable at birth, and talk to 

them as if tehy were men before they can talk. Reason is the instrument they 

think they can use for instruction, whereas it is the one the other instruments 

must serve to fashion, and of all the branches of learning proper to man, the 

one he acquires last and with the greatest difficulty is reason itself. (J, 460.) 

Kyseessä on lähes sanasta sanaan Émilen vuotta myöhemmin negatiivisen 

kasvatuksen yhteydessä toistama Locke-kritiikki, ja myös metodin hedelmät 

kuvataan identtisesti Émilen kanssa: metodi tuottaa paheita (ks. J, 461; ks. myös 

LB, 33). Sen sijaan, että lapsi väsytetään puheilla, joista se ei pysty mitään 

ymmärtämään, tulee noudattaa luonnonjärjestystä ja kohdella lapsia lapsina: 

                                                                                                                                    
and have their children brought up under their own supervision, must nevertheless send them to these 
excercises [.]” (GP, 191.) 
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Childhood has ways of seeing, thinking, feeling which are proper to it. 
Nothing is less reasonable than trying to substitute ours for theirs, and I 
would as soon require a child to be five feet tall as to have judgment at age 
ten. (J, 461.) 

Mitä taas voitetaan sillä, että positiivisen kasvatuksen aloittamista viivästytään, 

liittyy seuraavaan: 

In addition to the constitution common to the species, each individual brings 

with him at birth a particular temperament which determines his genious and 

character, and should be neither changed nor constrained, but formed and 

perfected [– –] Everything works together for the common good in the 

universal system. Every man has his assigned place in the best order of things, 

the question is to find that place and not pervert that order [.] (J, 461–462; vrt 

E, II, 80.) 

Ensimmäisen, tai negatiivisen, kasvatuksen tehtävä on, kuten Émilessä 

muotoillaan, voittaa aikaa, jotta lapsen luonto ilmaisee niin sanotusti ensimmäiset 

itunsa. Jotta kyetään sovittamaan kasvatuksen metodi lapsen taipumusten 

mukaiseksi ja auttamaan hänet omalle paikalleen olioiden järjestyksessä, on 

lapsen luonnon tutkiminen aloitettava välittömästi syntymän jälkeen (ks. myös E, 

I, 61). Tätä seuraa pedagogisesti erittäin mielenkiintoinen katkelma, joka päättyy 

luontevasti Platon-kritiikkiin. Julien aikalaiskasvatuksen periaatteiden kanssa 

ristiriidassa oleva maksiimi ei saa Saint-Preux'lta varauksetonta hyväksyntää: 

Would it not be infinitely preferable to posit a perfect model of the reasonable 

and honorable man; then bring each child as close as possible to this model 

through the power of education, by stimulating the one, and holding back the 

next, by suppressing passions, by perfecting reason, by correcting nature [.] (J, 

462). 

Tässä yritetään pelastaa kasvatuksen mielekkyys päämäärä-väline-mallin 

mukaisena toimintana. Mallin arroganttius tiivistyy sanoihin ”luonnon 

korjaaminen”. Korjaaminen mihin? Korjaaminen sen mallin mukaiseksi, joka 

vastaa ennalta asetettua kuvaa ”täydellisen järkevästä ja rehellisestä ihmisestä”, 

jonka mukaiseksi jokainen lapsi tulee muovata. Tämä epäsensitiivisyys tulee 

luonnollisesti kielletyksi. Luonnossa ei ole virheitä, ja luonnon korjaaminen on 

epäilemättä varmin tapa tehdä ihminen onnettomaksi. Lisäksi, kuten Rousseau 

Émilessä toteaa, ei ole olemassa tämän kaltaista affirmatiivista ideaa ”täydellistä” 

ihmisestä, sillä vaikka tiedämme primitiivisen typeryyden tilan, ”sivistysprosessin 
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alkupisteen”, emme voi tietää sen toista päätä. Seuraava ilmaisee täsmällisesti 

sivistysprosessin välttämättömän avoimuuden: 

Hence we know, or can know, the first point from which each of us starts in 

order to get to the common level of understanding. But who knows the other 

limit? Each advances more or less according to his genius, his taste, his needs, 

his talents, his zeal, and the occasions he has to devote himself to them. I 

know of no philosopher who has been so bold to say: this is the limit of man 

can attain and beyond which he cannot go. We do not know what nature 

permits us to be [.] (E, I, 62.) 

Julien ja Saint-Preux'n keskustelu tiivistyy materialistisen ja idealistisen ajattelun 

konfliktiksi, jossa törmätään lopulta siihen, että edellinen ei jätä jäljelle mitään 

luonnollista tai yksilöllistä ympäristöön palautumatonta, ja jälkimmäinen ei 

puolestaan jätä ympäristölle mitään roolia yksilön kehityksessä. Tässä kohden 

taustalla häilyy selvästi apulaispapin sekä dogmaattisen materialismin että 

idealismin kieltäminen. Émilen esittelemä sivistyskonsepti on siis jo Juliessa 

läsnä. Luonnollisesti tämä sulkee pois myös platonilaisen ajatuksen 

synnynnäisistä ideoista (ks. J, 463–464). Ideat eivät kuulu – kuten on jo lukuisia 

kertoja mainittu – luontoon eivätkä ole luonnon meille antamia asioita, jotka 

sivistysprosessin myötä palautettaisiin mieleen, vaan aina inhimillisen vapauden 

tuotteita.  

Nämä pinnalliset huomiot Rousseaun tuotannon kasvatuskäsitteistä pyrkivät 

osoittamaan, että niitä yhdistää kytkeytyminen moraalisen järjestyksen ideaan. 

Niiden kaikkien tehtävänä on taistella vieraantumisen ongelmaa vastaan. 

Suhteessa kasvatuksen objektiin ei siis eroja tule näiden välille olettaa. Erot 

liittyvät sen sijaan niiden olojen todellisuuteen, jotka pedagogisia ratkaisuja 

väistämättä aina määrittävät. Olisikin tietysti omituista olettaa Rousseaun 

minkään kirjoituksensa kohdalla luopuneen ajatteluansa kenties perustavimmin 

ohjaavasta normista: järjen tehtävä on saattaa luonnonoikeuden periaatteet 

uudelleen voimaan, eikä tästä voi juontua poliittiselle tai pedagogiselle 

teorianmuodostukselle muita vaateita kuin etsiä niitä ehtoja, jotka inhimillistä 

vapautta ja siten sivistyksen mahdollisuuksia turvaavat.  

Ehkä on syytä tehdä viimeinen kysymys: mikä olisi Rousseaun pedagogisen 

ajattelun anti tänä päivänä? Vastaan esimerkillä. Max Horkheimer päättää 

kirjoituksensa The End of Reason puhutteleviin sanoihin: "The progress of reason 

that leads to its self-destruction has come to an end; there is nothing left but 

barbarism or freedom" (Horkheimer 1978, 48). Sanat tiivistävät sekä tarkasti että 
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asiaankuuluvalla traagisella kauneudella modernin sivistysajattelun keskeisen 

johtopäätöksen. Tämä ei suinkaan kiteydy – jos viaton lukija harhautuukin näin 

sitaatin sanoja tulkitsemaan – kutsuksi irrationalismin tielle tai valistuksen 

projektin hylkäämiseksi (vrt. Hulliung 2010), vaan Horkheimer toteaa sen 

historian prosessiin liittyvän Janus-kasvoisuuden, jonka dogmaattinen 

valistususko on joutunut myöntämään. Kuinka usein sivilisaatiokehityksestä 

maksettavaksi koituva hinta onkaan esimerkiksi vieraantumisena tai 

esineellistymisenä ilmenevä kulttuurinen regressio. Minkä Horkheimer nimeää 

barbariaksi, ei viittaa historian prosessin valistusta edeltävään aikaan, vaan 

uusbarbariana ilmenevään itse valistuksen tuotteeksi typistyvään ihmisyyden 

menettämiseen. 

Horkheimerin sanojen modernius ei piile kuitenkaan vain diagnoosissa vaan 

myös sille esitetyssä lääkkeessä. Tämä tiivistyy perustavaan moderniin 

kokemukseen kaikenlaisten affirmatiivisten sivistysideaalien katoamisesta. 

Modernia sivistysajattelua leimaa empiristisen ajattelun rajoitteet myöntävä ja 

itsessään jo sivistävä johtopäätös, että ainoa lääke modernin sairaudelle on vapaus. 

Tätä tutkimusta on kannatellut jo johdannon ensimmäisessä kappaleessa 

mainittu näkemys, että modernin sivistysperinteen synty on palautettavissa 

Rousseaun ajatteluun. Se perustava sivistysmotiivi, jonka Horkheimerin sanat 

ilmaisevat, on täysin yhtenevä Rousseaun kanssa. Tulkintani mukaan Rousseau ei 

edusta primitivististä antivalistuksellista kantaa, vaan muotoilee valistuksen 

projektille uuden suunnan. Rousseaun valistus on”enemmän valistusta” kuin 

progressivismin nimiin vannonut valistus ennen häntä. Rousseaun jälkeen ei 

valistusta voinut enää ymmärtää vain järjen ulkopuolisten dogmien kritiikiksi, 

vaan kriittiseksi projektiksi, jossa myös itse järki alistetaan itsekritiikin kohteeksi. 

Toki matka Rousseausta Horkheimeriin on pitkä, ja Horkheimerin sanat 

todistavat pettymystä niiden modernien instituutioiden suhteen, joiden varaan 

Rousseau ei välttämättä toivoaan edes laskenut. Kuitenkin se motiivi, jonka 

voinee ajatella modernin sivistysajattelun fundamentaaliksi motiiviksi, 

inhimillisen vapauden ja siten ihmisyyden puolustaminen, on perimmiltään 

rousseaulainen motiivi. Tässä mielessä modernin sivistysperinteen voinee tulkita 

rousseaulaisen perinteen reflektointina. Mikä siinä on oleellista? Affirmatiivisten 

sivistysideaalien katoaminen näköpiirista tarkoittaa, että riippumatta 

partikulaareista oloista (choses) kritiikin vaatimuksesta ei voi luopua, vaan siitä 

tulee imperatiivi. Tämä pätenee niin yksilön kuin ihmiskunnankin kasvatukseen.  
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