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JOHDANTO 

Tässä tutkielmassa pyrin selvittämään 1700-luvun Skotlannissa eläneen Monboddon lordin 

James Burnettin (jatkossa Monboddo) kirjailijan, tuomarin ja ihmistieteilijän näkemystä ih-

misestä ja eliölajien kehityksestä. Kiinnostus aiheeseen juontaa darvinismin historiaa kurssilta 

ja erityisesti HEIKKI SARMAJAN kirjasta Kuka keksi luonnonvalinnan? joka esittää darvinis-

tisen evoluutioteorian olleen jo monien huulilla läpi historian, aina antiikin filosofeihin asti.  

Evoluutio on terminä vasta myöhemmin keksitty, joten sitä on syytä hieman selvittää. Evo-

luutioteorialla tarkoitetaan pyrkimystä selittää miten eliölajit kehittyvät tai muuttuvat. Luon-

nonvalinta taas on Charles Darwinin (1809 – 1882) vuonna 1865 ilmestyneessä Lajien synty 

-kirjassa esittelemä teoria siitä kuinka elollinen luonto toteuttaa evoluutiota. Luonnonvalinta 

on siis Darwinin teoria evoluutiosta. Tässä tutkielmassa taas selvitetään minkälainen elämän 

kehitysoppi eli evoluutioteoria Monboddolla oli. 

1700-luvun Skotlantia ja eritoten Edinburghia pidettiin varsinaisena nerojen kokoontumis-

paikkana. Valistusajan ihanteet – tiedon edistäminen, luonnon ymmärtäminen ja ihmisen ym-

märrys itsestään – yhdistettynä uusiin baconilaisiin tieteen ihanteisiin: objektiivinen tarkastelu 

tieteellisesti toistettavin menetelmin, poikivatkin esiin uusia mielenkiintoisia ajatuksia maail-

masta. Näistä mainittakoon Francis Hutchensonin (1694 – 1746) järjen moraali, Thomas Rei-

din (1710 - 1796) arkijärki (common sense), David Humen (1711 – 1776) tieteellinen skeptisyys, 

Adam Smithin (1723 – 1790) moderni taloustiede ja James Huttonin (1726 – 1797) moderni 

geologia. Entä mikä näkökulma valistusajan Skotlannissa vallitsi ihmiseen, elämän syntymi-

seen ja evoluutioon, eli sukupolvien myötä tapahtuviin biologisiin muutoksiin.  

Heikki Sarmaja osoittaa kirjassaan, että ainakin osalla skottilaisista valistusajattelijoista oli pro-

toevolutionistisia ajatuksia – eli Charles Darwinia edeltäviä evoluutioteorioita – elämän ke-

hittymisestä ja ihmisen asemasta maailmassa. Lordi Monboddo tuntuu kuitenkin poikkeavan 

ajatuksiltaan massasta ja jo omana aikanaan häntä pidettiin eksentrikkona, vaikkakin samaan 

aikaan häntä tituleerattiin ”Skotlannin lukeneimpana miehenä”1. Syynä tähän nähdään mm. 

Monboddon väitökset simpanssien kuulumisesta ihmislajiin ja toistuvista kyselyistä meren-

kävijöiltä hännällisten ihmisten perään. 

Tässä tutkielmassa pyrin selvittämään Monboddon näkemystä ihmisen ja elämän kehityksestä 

hänen Antient Metaphysics IV kirjassa esittämien näkemysten pohjalta. Aion myös selvittää 

                                                           
1 Bryson 1968, 66. 
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oliko Monboddolla protoevolutionistisia ajatuksia, kuten on esitetty2, ja jos oli, niin millaisia 

ajatuksia? Lisäksi aion selvittää minkä yhteyden Monboddo veti ihmisen ja simpanssin välille. 

Päälähteestä on sanottava, että erityisesti teoksen alkuosan kattava kirja History of Man on 

tämän tutkielman kannalta merkittävin osa. Kuten Monboddo toteaa Antient Metaphysicsin 

johdannossa: 

In this fourth volume I propose to say a great deal more upon the natural history of man, 

and to trace his progress from the natural state to the state of the highest civilization. And 

this will be the subject of the first book of this volume, which may be called the History of 

Man 

Tarkoituksena on vertailla Monboddon maailmankuvaa ja ihmiskuvaa muiden aikalaisten nä-

kemyksiin, pysyen pääasiassa vuonna 1703 muodostuneen Yhdistyneen kuningaskunnan ra-

jojen sisällä. Ajallisesti tutkielma rajoittuu pääasiassa Monboddon eliniän 1717 – 1799 aikana 

ilmestyneisiin kirjallisiin lähteisiin, mutta ymmärtääkseen 1700-luvun aatemaailmaa on liikut-

tava aikajanalla hieman pidemmälle menneisyyteen ja tarkastella jo 1600-luvulla ja aiemmin-

kin ilmenneitä ajatussuuntauksia, jotka loivat valistuksen ajan ilmapiiriä. Tästä syystä tutkiel-

man ensimmäinen pääluku keskittyy Monboddon antiikin ihannointiin ja toisessa pääluvussa 

tulen tarkastelemaan ajalla vallinnutta uskonnollista ilmapiiriä ja sen tuomaa oppia olevaisen 

suuresta ketjusta. 

Päälähteenä toimivan Monboddon kirjoittaman Antient Metaphysicsin neljännen osan ilmesty-

minen vuonna 1795 rajaa tutkielman selkeämmin, muodostaen tutkielman ajallisen näyttä-

mön vuodesta 1795 aina 1600-luvulle asti, pääpainon pysyessä Monboddon elinajalla. 

Tutkimuskirjallisuutena tässä työssä on ollut pääosin yleiset valistusajan historiateokset kuten 

GLADYS BRYSONIN Man and Society: The Scottish Inquiry of the Eighteenth Century, joka tarjoaa 

monen eri skottiaikalaisen näkemystä ihmisestä valistusajan kontekstissa. Itse Monboddoa 

koskevaa tutkimusta on kuitenkin löydettävissä melko niukasti ja näistä teoksista saatavilla 

olevat ovat vielä harvemmassa. Kuitenkin verkkolähteistä esimerkiksi CATHERINE 

HOBBS on esseessään Rhetoric on the margins of society käynyt läpi Monboddon hieman erikoista 

asemaa Skotlannin ja Englannin tiedepiireissä. Lisäksi ROBERT WOKLERIN essee kirjassa 

Philosophy & Science in the Scottish Enlightenment, jonka aihe Monboddon ja lordi Kamesin nä-

kemyksistä ihmisestä ja ihmisluonteesta tarjoaa näkemystä Monboddon käsitykseen ihmisestä.  

                                                           
2 The Blackwell companion to the Enlightenment 1991, 336. 
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Tutkielman tarkoituksena on siis tarkastella 1700-luvun Skotlannin aatemaailmaan vaikutta-

neista näkökulmista millaisena Monboddo näki elämän kehittymisen sekä ihmisten ja apinala-

jien välisen suhteen. Tulen siis tarkastelemaan Monboddon aikaan ja elämään vaikuttaneita 

aatteita ja käsitteitä, kuten olevaisen suurta ketjua ja luonnollista teologiaa sekä aristoteelista 

maailmankuvaa. 

Monboddoa koskeva tutkimus tuntuu keskittyvän hänen suositumpaan kirjasarjaansa Origin 

and the progress of language ja juuri tästä kirjasarjasta on löydetty viittauksia Monboddon pro-

toevolutionistisiin näkemyksiin. Antient Metaphysics vaikuttaakin siksi tutkimisen arvoiselta, 

josko se tarjoaisi erilaista ja uutta näkökulmaa Monboddon käsitykseen elämän kehittymisestä. 

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Monboddo on jäänyt sivuhenkilöksi Skotlannin valistusaatehis-

toriassa vaikka häntä pidettiin yhtenä lukeneimpana aikalaisistaan, miksi? 

Historiallista taustaa 

James Burnett - myöhemmin lordi Monboddon nimellä tunnettu skotti - syntyi Kincar-

dineshiressa vuonna 1719 ja kuoli vuonna 1799 saavuttaen kunnioitettavan 80 vuoden iän. 

Nuorena Monboddo kävi yliopistoa Aberdeenessa opiskellen kreikankieltä professori Black-

welliltä (1701 - 1757), jonka kerrotaan ihannoineen antiikin filosofeja kuten Aristotelesta ja 

Platonia.  Myöhemmin Monboddo opiskeli lakia Edinburghin yliopistossa valmistuen lopulta 

tuomariksi 1767. Monboddo kirjoitti vuosien 1773 - 1792 aikana kuusiosaisen kielitieteellisen 

teoksen Origin and the progress of language ja vuosien 1779 - 1799 aikana toisen kuusiosaisen 

Antient Metaphysicsin, jossa hän selvittää ihmisen syntyperää. Kenties parhaiten Lordi Mon-

boddo tunnetaan vastakkaisuudestaan lordi Kamesin kanssa ihmisen alkuperästä. Kames ja 

Monboddo olivat molemmat tuomareita, filosofeja ja kirjailijoita, jotka arvostelivat ja ilkkui-

vat toistensa usein samaan aikaan ilmestyneille tuotoksille.3 Monboddo on jäänyt historiaan 

kärkkäistä väitteistään mm. hännällisten ihmisten olemassaolosta ja huomautuksista ihmisten 

ja apinoiden samanlaisuudesta. 

Valistusajalle ominaista oli oman järjen käyttö, vanhojen ajatusmallien kyseenalaistaminen ja 

yleinen sivistyksen levittäminen. Tieteet ja teknologia kehittyivät vauhdilla, ja vuosisatoja 

vanha kirkon valta alkoi järkkyä kun valistusfilosofit kirjoittivat uskontojen yliluonnollisuutta 

vastaan haluten uskontoihin järkeä ja hyötyä. Kristinuskon kulta-aika oli siirtymässä vaikka 

                                                           
3 Bryson 1968, 66. 
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kirkolla olikin vielä vahva asema yhteiskunnassa, tieteen nousu ja uskonpuhdistuksen jälki-

maininki olivat kuitenkin vapauttaneet ajattelua. 

Englannin ollessa tieteen vallankumouksen kärjessä ja juuri muodostaessa liittovaltion Skot-

lannin kanssa, kiihdytti Englannin ja Skotlannin välinen suhde etenkin Skotlannin tiedemaa-

ilman yhtäkkistä muutosta. Skotlanti oli Englannin assimilaation kohteena ja melkoisessa 

kulttuurisessa pyörteessä läpi 1600- ja 1700-luvun. Koulu-uudistusten seurauksena 1680-lu-

vulla skotlantilaisyliopistot kuten King’s College Aberdeen ja Edinburghin yliopisto puolsivat 

kartesiolaisen maailmankuvan puolesta vaikka osa vanhemmasta henkilökunnasta säilyi us-

kollisena Tycholle, Aristoteleelle ja jopa Ptolemaiokselle. Kartesiolainen maailmankuva ja 

Lontoon Royal Societyn edustama empirismi kasvattivat kuitenkin vähitellen suosiotaan 

Skotlannissa.4 

1700-luvulle siirryttäessä Newtonin Principia keräsi nopeasti suosiota ja oli vallalla 1710 Glas-

gowssa, Edinburghissa. Newtonismi omaksuttiin hyvin sillä se tarjosi kalvinistiselle kansalle 

kartesiolaisen materialismin sijasta toistaiseksi selittämättömiin voimiin perustuvan tieteen. 

Skotit omaksuivat myös ensimmäisten joukossa Carl von Linnén eliömaailman luokittelujär-

jestelmän ja tutkivat Comte de Buffonin Histoire Naturellea5 

Luonto oli läsnä lähes joka aiheessa ja keskustelussa. Se mikä oli luonnollista oli hyvää, alku-

peräistä, korruptoimatonta ja ymmärrettiin sivilisaation vastakohtana. Tiede termi tuli ilmoille 

vasta 1830-luvulla, joten sitä edeltävää ”tieteen” harjoittamista kutsutaan luonnonfilosofiaksi. 

Luonnonfilosofian tarkoituksena oli katsoa luontoa ja maailmaa niin kuin Jumala oli sen luo-

nut, ja ymmärtää sen kautta Jumalan voimia ja tarkoitusperiä. Deisteille, jotka ajattelivat Ju-

malan olevan vain luonnonlakien liikkeelle laittanut voima, jumala ja luonnonlait olivat lähes 

synonyymejä.  

Valistusajan Skotlanti oli siis vahvasti yhteiskunnallisten, uskonnollisten ja tieteellisten kysy-

mysten äärellä. Oltiin siirtymässä pois vanhoiksi koetuista näkökannoista kuten kauan vallin-

neesta aristoteelisesta maailmankäsityksestä. Uutta ja yhtenäistä maailmankuvaa ei vielä ollut 

muodostunut ja keskustelu oli avoinna monella kantilla niin ihmisen, Jumalan kuin tieteiden 

eri osa-alueilla.  

 

                                                           
4 Wood 1992, 266. 
5 Wood 1992, 269. 
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1. MONBODDON IHMISKUVA 

1.1 Onko ihminen rappeutumisen tilassa? 

Monboddo toteaa Antient Metaphysicsissä osoittaneensa vaivoin kuinka paljon ihminen on 

muuttunut antiikin ajoilta niin terveydeltään, voimiltaan, kooltaan kuin mieleltään, ja kuinka 

tuo muutos on ollut taantumista.6  Monboddo myös toteaa ihmisen olevan langenneessa ti-

lassa, josta se on nouseva: 

Language may be said to be the parent of all arts and sciences, and to be the first step of that 

ladder, by which we are to ascend from this earth to that state from which we have fallen. 7 

Monboddo näytti uskovan ihmisen kykyjen, taitojen, aistien ja tiedon rappeutumiseen. GLA-

DYS BRYSONIN mukaan Monboddo uskoi, että ihmisellä oli ollut kulta-aika, josta se on 

ajan myötä rappeutunut eristettyyn ja epäsosiaaliseen tilaan, jolla on vain kapasiteetti älykkyy-

den ja tieteen suorittamiseen. Ihminen on fyysisenä olentona taantunut jumalallisesta ole-

muksestaan ja on nyt samaan aikaan maapallon sekä jaloin sekä taantunein olento.8 Eli ihmi-

nen on menneisyydessä toteuttanut täydellistä mahdollista olemustaan ja nyt ihmisellä on vain 

mahdollisuus tavoitella tuota tilaa, josta hän on langennut. 

PETER HARRISON kirjoittaa kirkkoisä Augustinuksen (354 – 430) ajatuksilla olleen syvä 

vaikutus 1600 -luvun Englannissa, jossa etenkin perisynnin ajatuksella oli merkittävä asema 

kirkossa ja älymystön piireissä yleensä. Augustinianismiksi nimetty käsitys selitti ihmismielen 

alun perin ymmärtäneen niin sanotun kaiken totuuden, jonka ihminen on kadottanut Adamin 

perisynnin, eli kielletyn hedelmän syömisen ja paratiisista karkottamisen seurauksena. Ennen 

lankeamista Adam oli älykkäin, täydellisen muistin omaava ja fyysisesti kaunein ja voimakkain 

olento, kun taas lankeamisen seurauksena Adamin älykkyys alkoi rappeutua, sekä aistit ja ke-

hon voimat heikkenivät.9 Harrison kuitenkin keskittyy tutkimaan ihmisen langennutta tilaa 

raamatullisesta näkökulmasta, eli mitä Adamista on kirjoitettu luomiskertomuksessa. Ihmisen 

taantumisen ajatusta ei kuitenkaan käsitelty pelkästään raamatullisessa kontekstissa, vaan kes-

kusteluun oli tuotu vaikutteita muista antiikin teksteistä. Esimerkiksi Platon kuvaa Valtiomies 

                                                           
6 Monboddo 1795, 8; 49-50. 
7 Monboddo 1795, 70. 
8 Bryson 1968, 69 – 70. 
9 Harrison 2007, 57. 
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dialogissaan menneisyyden kulta-ajasta, jolloin ihminen oli suorassa yhteydessä Jumalaan, 

josta he kuitenkin kosmisen katastrofin seurauksena taantuivat.10  

Monboddo kirjoittaa pyhien kirjojen havainnollistavan meille seuraavasti: 

Unless we believe that man could invent a way of living more conducive to the health and 

strength of his body, than what which God and Nature have destined for him. If we should 

not be convinced by the testimony of profane authors our sacred books furnish us demonstra-

tive proof; for they tell us, that before the Flood, when men lived upon vegetables, that is upon 

the natural diet, they were very much longer lived than after the Flood, when they fed upon 

flesh, and consequently more healthy and of greater size and strength. And I hold that they 

have been degenerating ever since… 11 

Monboddo siteeraa myös muita muinaisia lähteitä, kuten Empedoklesta, joka kertoo ”ny-

kyihmisten olevan koossaan lapsia, verrattuna muinaisiin ihmisiin.”12 Monboddon mukaan 

ihmisen rappeutuminen näkyy eliniän lyhentymisenä, pituuden laskuna ja riippuvuutena hyö-

dykkeisiin ja ylellisyyksiin. Lisäksi ihminen sotineen ja taloudellisine tavoitteineen tuhoaa 

enemmän olioita ja tuhoaa maata niin että ihminen toisinaan vaikuttaa pahansuopaisimmalta 

olennolta eikä likimainkaan onnelliselta.13 

Monboddon näkemys taantuvasta ihmisestä oli hieman vanhanaikainen, sillä ihmisen katsot-

tiin olevan kehittymisen tilassa, siirtymässä barbaarisesta villien tasolta sivistyneeseen yhteis-

kuntaan. 14 Esimerkiksi Francis Bacon (1561 – 1626) uskoi myös perisyntiin ja ihmisen taan-

tuneeseen tilaan, mutta uskoi tieteen kasvavan kumulatiivisesti ja ihmisen tällä tavoin saavut-

tavan menettämänsä tilan. Myös David Hume ajatteli ihmisen muutoksen olevan kehitystä 

parempaa kohti, mutta tämä tapahtuu ihmisen yhteisöllisyyden tasolla muutoksena epäsosi-

aalisesta eläimestä sosiaaliseksi ja sosiaalisesta poliittiseksi.15 

Brysonin mukaan Monboddo näki ihmisen ensin jumalankaltaisena olentona, josta hän pu-

tosi myöhemmin älykkyytensä ylpeyden vuoksi ja joutui aloittamaan uudelleen pelkkänä epä-

sosiaalisena otuksena, jolla on vain potentiaali älykkyyteen. Nyt ihminen taistelee saadakseen 

                                                           
10 Harrison 2007, 22. 
11 Monboddo 1795, 49-50. 
12 Ibidem. 
13 Bryson 1968, 70. 
14 Wokler 1988, 145. 
15 Bryson 1968, 105. 
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takaisin itselle Jumalalta saamansa lahjan. Bryson uskoo Monboddon väittävän näin voidak-

seen seurata Platonin näkemystä omaksumastamme tiedon luonteesta vain epätäydellisenä 

muistikuvana siitä mitä tiesimme aiemmassa elämässämme.16 

The faculty of intellect, which only remained with him after his fall, is a latent quality in 

him, which can only be produced by degrees17 

Älykkyys on kuitenkin ominaisuus, joka ihmiselle jäi ja joka erottaa meidät muusta eläinkun-

nasta. Monboddon mukaan ainoastaan yhteisöllisyys ja sivilisaatio (civil society) pitävät ihmisen 

nykyisessä tilassaan ja toteuttamassa älykkyyttään. Ihmisten yhteisöllisyys on kuitenkin rapis-

tumassa eläimellisen kehon vajauden ja laskevan väkiluvun vuoksi. Monboddo kuitenkin us-

koi maailman nykyisellään loppuvan ja uuden ihmisenlajin ottavan nykyisen ihmisen paikan.18  

1.2 Antiikin kadonnut tieto 

Monboddo uskoi nykyihmisen ja kulttuurin ja sivilisaation olevan lähtöisin Egyptistä ja että 

ihmisen älykkyyden, taitojen ja ominaisuuksien rappioitumisen alkoi Egyptistä lähdön jäl-

keen.19  Koska ihminen on kokoajan rappeutuvassa tilassa, ovat vanhemmat yhteisöt ja sivi-

lisaatiot olleet Monboddon näkemyksen mukaan vähemmän rappeutuneita ja täten lähem-

pänä alkuperäistä totuutta. Eli mitä vanhempi kirjallinen lähde, sitä lähempänä se on alkupe-

räistä tietoa.  

Monboddo suoritti yliopistotutkintonsa Aberdeenessä, opiskellen kreikan kieltä professori 

Thomas Blackwellin alaisuudessa. Yliopistoajoilta, kenties Blackwelliltä, Monboddolla heräsi 

suuri kiinnostus ja arvostus antiikin, etenkin kreikan kirjallisiin teksteihin. Hobbs mainitsee 

esseessään Monboddon ajatelleen, että egyptiläiset ymmärsivät menneisyyden kadonneen tie-

don, pythagoralaiset taas olivat kaikkein lähimpänä totuutta vaikka eivät sitä ymmärtäneet-

kään ja viimeisimpänä kreikkalaiset ovat olleet tuon alkuperäisen tiedon lähteillä.20 Tutkittu-

aan kreikkaa ja kreikankieltä Monboddo vakuuttui siitä, että Kreikan sivilisaatio oli ihmisyy-

den loistoaikaa.21 Monboddo siis haluaa palauttaa kadonneen ymmärryksen maailmasta käyt-

täen antiikin tekstejä lähteenään ja ilmaisee ajatuksensa hyvin Antient Metaphysicsissä: 

                                                           
16 Bryson 1968, 69. 
17 Monboddo 1799, 146. 
18 Bryson 1968, 99. 
19 Bryson 1968, 54. 
20 Hobbs 2002, 129. 
21 Hobbs 2002, 131-132. 
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I only mean to restore the philosophy of men much superior to us, I mean the antient Egyp-

tians and Greeks, who, if they had been inferior to us in genius and natural parts, cultivated 

philosophy so much more than ever it was cultivated anywhere else, that they must have 

excelled us in it and which philosophy was for two centuries after the restoration of letter the 

only philosophy of Europe 22 

Monboddo sovelsi antiikin nerojen ymmärrystä maailmasta omaan aikaansa. Monboddon 

kerrotaan aina uuden kysymyksen tullen tarkistaneen ensiksi mitä Kreikan ja Rooman ajatte-

lijat olivat aiheesta kirjoittaneet ja vasta sen jälkeen muodostavan oman mielipiteensä.23  Mon-

boddo toteaakin, ettemme voisi ymmärtää mitään ihmisen todellisesta luonteesta ilman an-

tiikin kirjoittajia, ja ilman ymmärrystä ihmisestä emme voi ymmärtää mitään Jumalasta tai 

korkeammista tietoisuuksista. 24  

Ihmissivilisaation taantumiseen uskominen asetti Monboddon vastakkain skotlantilaisten 

kollegoidensa kanssa, jotka valistusihanteen mukaisesti harjoittivat uutta baconilaisempaa, 

newtonilaisempaa, havainnollisempaa, kokeellisempaa lähestymistä tieteentutkimiseen ja pyr-

kivät oman järjenkäytön ja uusien tieteellisesti perusteltavissa olevien tutkimusten tekemiseen. 

Myös Bryson kirjoittaa Monboddon ”halveksineen aikalaisiaan ja arvostaneen muinaisia [an-

cients], toistaen usein kreikkalaisten, etenkin Aristoteleen ajatuksia”.25 Myös Hobbsin mukaan 

Monboddoa pidettiin erikoisena persoonana, joka oli enemmän kotonaan Lontoon tiedepii-

reissä viettäen Lontoossa vuosittain kuusi kuukautta.26  

Monboddo piti siis muinaisia kirjoituksia korkeammassa arvossa kuin aikalaisteoksia. Hän 

pyrki palauttamaan ymmärryksen kadotetusta tiedosta lukemalla ja soveltamalla antiikin aja-

tuksia nykymaailmaan. Tämän vuoksi Monboddo sai omalaatuisen leiman tiedepiireissä ja 

elikin kahden tiedepiirin välillä. 

1.3 Aristoteelinen maailmankäsitys 

Monboddo luki ja omaksui erityisesti Aristoteleen filosofiaa, ja turvautui Aristoteleen kirjoi-

tuksiin useaan otteeseen. Monboddo viittaa teoksessaan Aristoteleen Kategorioihin ja Metafy-

siikkaan useaan otteeseen ja puhuu Aristotelesta hyvin ylistävään sävyyn, viisaimpana kaikista 

                                                           
22 Monboddo 1795, 20. 
23 Hobbs 2002, 132. 
24 Monboddo 1795, 81. 
25 Bryson 1968, 66. 
26 Hobbs 2002, 129. 
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historian filosofeista, ja ainoana joka on määritellyt ihmisen.27 Kategorioita Monboddo ku-

vaa ”ehkä suurimmaksi ikinä tehdyksi tieteelliseksi teokseksi”28 .  

Monboddo ottaa Aristoteleen määrittelmän ihmisestä seuraavasti: ”He is a Comparative An-

imal, who has also the capacity for acquiring Intellect and Science, and who is Mortal”.29 

Ihminen on siis kuolevainen eläin jolla on vertailun kyky ja nimenomaan potentiaali älykkyy-

teen ja tieteeseen. Ihminen piti Aristoteleen mukaan määritellä ilman sen hankkimia taitoja ja 

tieteitä, eli ihmisen luonnollisessa tilassa. Ihmisen luonnollisella tilalla tarkoitetaan ihmisen 

alkuperäistä olemusta johon sivilisaatio, yhteiskunta ja kulttuuri ei ole vielä vaikuttanut. Siis 

niitä ominaisuuksia jotka ovat kaikille ihmisille syntymästä asti yhtenäisiä.  

Puhuessaan ihmisestä, ihmisen kehityksestä, ja siitä mitä ihminen on Monboddo lainaa Aris-

toteleen metafyysikasta käsitystä aktuaalisuudesta ja potentiaalisuudesta. RIKU JUTI, selittää 

potentiaalisuuden Johdatus Metafysiikkaan kirjassa seuraavasti: Potentiaalisuus tarkoittaa olion 

kykyä, mahdollisuutta tai voimaa tulla joksikin joskus tulevaisuudessa, aktuaalisuus tarkoittaa 

taas olion nykyhetkistä tilaa.30 Aristoteleen opin mukaan siis kaikki mahdolliset muodot, tai-

dot ja ominaisuudet mitä olio voi tulevaisuudessa omaksua, täytyy jo olla olemassa oliossa 

valmiina potentiaalisuutena. 

Monboddon perustellessa Aristoteleen määritystä ihmisestä oikeaksi, hän kirjoittaa myös ih-

misen vertailukyvystä. Monboddon tekstiin on syytä kiinnittää huomiota alkuperäisessä sana-

muodossaan: 

…and by that comparison he discovers that some of the are more fit for the purposes of animal 

life than others, and to these he gives the preference, being directed either by his senses, to 

which some of them are more agreeable than others, or by instinct, which prompts him as well 

as other animals to choose what is fittest for the preservation of the individual, and the con-

tinuation of the kind 31 

Siis vertailukykynsä avulla ihminen kykenee erottelemaan aistien tai vaiston varassa mikä on 

sopivin vaihtoehto yksilön säilymiselle ja vertaistensa jatkumiselle. Tässä viittauksessa ilme-

nee hyvin klassiset elollisen luonnon suunnitteluperiaatteen perusteet: eliöyksilöiden säilymi-

nen ja lajin lisääntyminen, ja vieläpä aistien ja vaistojen perässä. Monboddo ei kuitenkaan 

                                                           
27 Monboddo 1795, 13. 
28 Monboddo 1795, 6. 
29 Monboddo 1795, 14. 
30 Juti 2001, 292-296. 
31 Monboddo 1795, 15. 
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millään tavalla mainitse, että nämä valinnat vaikuttaisivat periytymiseen.  Hyviä valintoja teh-

neet jäävän elämään ja jatkavat lajin lisääntymistä, mutta jos sijoitamme tätä Monboddon 

Aristoteleen kanssa jakamaan ajatukseen, ei ole väliä mitkä yksilöt säilyvät hengissä, sillä kai-

killa oliolajeilla on olemassa lajikohtainen potentiaalisuus yksilötasolla. Ei ole siis väliä mikä 

olioyksilöistä säilyy hengissä, kunhan joku on jatkamassa sukua, jotta tuo potentiaalisuus voi 

joskus muuttua aktuaalisuudeksi. 

REIJO TÖYRINOJA kirjoittaa artikkelissaan, ettei mihinkään antiikin kolmesta filosofisesta 

pääsuuntauksesta stoalaisesta, platonistisesta ja aristoteelisesta sisältynyt käsitystä evoluuti-

osta, vaan maailma ja sen oliolajit olivat ikuisia ja muuttumattomia. Ja että kaikissa kolmessa 

traditiossa elämän muutos oli aina lajin sisäistä ts. lajin yksilöiden syntymisenä, muuttumisena 

ja häviämisenä.32 

Kuitenkin 1700-luvulla tehtiin jo evoluutioteorian pioneerityötä, kuten Heikki Sarmaja esittää 

kirjassaan Kuka keksi luonnonvalinnan? Sarmaja esittää, että ainakin David Hume ja Adam 

Smith ymmärsivät modernin evoluutioteorian perusperiaatteen. Ja että James Hutton totesi 

vuonna 1794 tietävänsä, että ”joku tai jotkut olivat selittäneen lajien alkuperän eliöyksilöiden 

periytyvän muuntelun ja ympäristön tekemän valinnan avulla”.33 On siis mahdollista, että 

Hutton puhuu ainakin Humesta ja Smithistä, mutta voisiko Monboddo kuulua myös tähän 

seuraan? Monboddon kerrotaan kuitenkin kuuluneen Humen, Huttonin ja Smithin kanssa 

samaan ystäväpiiriin, pöytäseurueisiin ja klubeihin.34 

Vuonna 1759 ilmestyneessä Moraalituntojen teoria -kirjassa Adam Smith esittää, että ihminen 

on varustettu vaistoilla ja haluilla, kuten nälkä, jano, tuskan pelkääminen, sukupuolia yhdis-

tävä halu ja mielihyvän rakastaminen. Nämä vaistot ja halut taas toteuttavat spontaanisti kai-

kille eläimille yhteisiä suurempia päämääriä, jotka ovat itsensä säilyttäminen ja suvunjatkami-

nen35 Itsensä säilyttäminen ja suvunjatkaminen eivät siis olleet aivan uusia käsitteitä. Adam 

Smith sovelsi tätä spontaanin järjestäytymisen teoriaa taloustieteeseen, näkymättömän käden 

periaatteella. Monboddo kuitenkin käyttää kuitenkin samoja termejä aistit ja vaistot, jotka 

ohjaavat yksilön säilymiseen ja lajin jatkumiseen. Monboddo vaikuttaisi siis ymmärtäneen jol-

lain tasolla luonnossa tapahtuvan spontaanin järjestäytymisen, hän ei vain nähnyt tai uskonut 

sen vaikutukseen suuremmassa kaavassa eli eliölajien sukupolvien välisessä kehityksessä. 

                                                           
32 Töyrinoja 1995, 1. 
33 Sarmaja siteeraa Huttonia, Sarmaja 2009, 41. 
34 Sarmaja 2009, 43. 
35 Sarmaja 2009, 30. 
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Vaikuttaisi siis siltä, että Monboddo uskoi ihmisen ja eläinten kykenevän muuttumaan ja ke-

hittymään, mutta vain oman lajinsa potentiaalisuuden sisällä ja yksilötasolla oman elinkaaren 

aikana. Monboddo vaikuttaa myös ymmärtäneen ihmisen ja eläinten pyrkivän säilyttämään 

itsensä ja lajitoverinsa, lajin jatkamisen vuoksi.  

Ihmisellä on siis potentiaalisuuden sisällä mahdollisuus muuttua, mutta miten tuo potentiaa-

lisuus rajoittuu. Säilyykö yksilön elämänsä aikana mahdollistama potentiaali jälkipolville, vai 

aloittaako jokainen yksilö, tuon potentiaalin aktualisoimisen alusta? Onko ihminen olento 

jolla on potentiaali olla mitä tahansa eli onko ihmisen potentiaalilla mitään rajoituksia? 

Monboddo toteaa, että ihminen on kokenut mitä ihmeellisimmän kehityksen nykytilaansa 

neljällä jalalla liikkuvasta olennosta, jolla on potentiaali älykkyyden harjoittamiseen. 36Aristo-

teles mainitsee, ettei ihminen kävele luonnostaan kahdella jalalla, vaan ihminen on vain alt-

tiimpi kävelemään kahdella jalalla kuin muut eläimet. Monboddo tarjoaa tälle väitteelle pe-

rusteluna villinä luonnosta löydetyistä lapsia, jotka liikkuvat nelistäen, samoin kuin Hotten-

toteista joiden lapset liikkuvat nelistäen, kunnes heidät opetetaan vaikeuksin kävelemään pys-

tyssä.37 

Ihmisellä on siis potentiaali pystyssä kävelemiseen, ja Monboddon perustelut villilapsista tu-

kevat ajatusta, että omaksuttu potentiaali ei periydy. Vaan eristyksiin joutunut lajiyksilö joutuu 

käymään läpi uudestaan tuon potentiaalin skaalan. Miten aktualisoidut ominaisuudet siis pe-

riytyvät Monboddon mukaan, vai periytyvätkö ne lainkaan. Joka tapauksessa Monboddo 

osoittaa olevansa vahvasti Aristoteelisen maailmankuvan kannattaja. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Monboddo 1795, 22. 
37 Monboddo 1795, 21. 
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2. MONBODDON STAATTINEN MAAILMANKUVA 

2.1 Valistuksen uskonto 

Yksilön suhteella Jumalaan ja uskontoon on ollut merkittävä vaikutus 1700-luvun aatteelli-

seen tai ainakin elämän kehitysopin näkemykseen. Uskoako alati muuttuvaan maailmaan vai 

staattiseen, täydellisenä luotuun maailmaan.  

1700-luvun Skotlanti ja Brittein saaret yleensä oli uskonnolle kriittinen ympäristö ja usko-

mukset yliluonnollisiin ja mystisiin uskontoihin kokivat laskua. Erityisesti kristinuskon kritii-

kin kasvu ja kyseenalaistamisen oli seurausta täysin uusien uskontojen tiedon leviämisestä ja 

pettymyksestä kirkkojärjestelmän korruptioon ja kansalaisten johdattelemiseen. Uutta tietoa 

virtasi maailman eri kolkista, erilaisia eläinlajeja, uskontoja ja kulttuureja nousi haastamaan 

ajatuksen yhden jumalan dogmaattisesta opista. 38 Uskonnot eivät siis kyenneet enää tarjoa-

maan uskottavia selityksiä yhä enemmän ja nopeammin muuttuvalle maailmalle. Uskomukset 

jumalaan eivät kuitenkaan sinänsä hävinneet, ne vain muuttivat muotoaan. Suvaitsevaisuus 

Brittein saarilla kasvoi ja vuonna 1688 julistettiin Toleration Act, jonka mukaan Englannin 

kirkkoon kuulumattomien rangaistuksia heikennettiin.39 

DORINDA OUTRAM esittääkin, että valistus ajatus tuli 1700-luvun alussa korvaamaan us-

konnollista kenttää ja syrjäytti tai muutti yleistä käsitystä hengellisyydestä. Valistusaate siirsi 

keskustelua uskonnollisista ”totuuksista” kohti uskontojen hyödyllisyyttä, mitä ne tarjoavat 

sosiaaliselle hyvinvoinnille.40 Esimerkiksi John Locke havainnollisti vuonna 1695 kirjassaan 

The Reasonableness of Christianity, hyvin 1700 -luvulla ilmenneen tarpeen tavoitella järkevää kris-

tinuskoa, joka sopisi rationaalisen ihmisen maailmankuvaan.41  

Vuonna 1689 ilmestynyt Isaac Newtonin Mathematical principles of Natural Philosophy vaikutti 

merkittävästi 1700 -luvun valistuskäsitykseen, sillä se näytti vastaavan kysymykseen millä ta-

valla jumala on kiinnostunut luomisistaan. Newtonin mukaan jumala saattoi liikkeeseen jär-

jestäytyneen maailmankaikkeuden, joka toimii matemaattisten kaavojen mukaan. Newtonin 

esittämä jumala ei siis todistanut sen puolesta että se olisi osoittanut huolta fyysisten luomis-

tensa olemassaolon puolesta tai puuttunut ihmisten jokapäiväiseen elämään.42 

                                                           
38 Outram 2005, 118. 
39 Outram 2005, 114. 
40 Outram 2005, 112. 
41 Outram 2005, 118. 
42 Outram 2005, 119. 
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Newtonin näkemys luojasta nähtiin kuitenkin vain osoituksena luojan etäisyytenä luomistaan 

ja Newtonin teorioita alkoivat hyödyntää deistit. Deistin jumala on persoonaton jumala, maa-

ilmankaikkeuden luoja, alullepanija, joka oli yhtä kuin luonnonlait. Deistin jumala ei siis puutu 

maailmankaikkeuden kulkuun. 43 Deismin esittämää jumalaa verrataan usein kelloseppään, 

joka luo kellon, vetää sen ja asettaa käymään hamaan loppuun asti. Deismi tarjosi tilaisuuden 

kuulua edelleen kristinuskon piiriin ja harjoittaa tieteellistä toimintaa, yhdistäen täten tieteen 

ja uskonnon kentät toisiinsa. Joka tapauksessa deismi löysi tukea Newtonin teoksesta, vaik-

kakin merkittävä osa 1700-luvun ihmisistä uskoi edelleen hyväntahtoiseen jumalaan joka loi 

maailman ihmiselle asuttavaksi.44  

Monboddo ammensi uskonnollisen näkemyksensä jälleen antiikin vaikuttajilta, etenkin Aris-

toteleelta. Aristoteleen liikkeen teorian ja kausaliteetin mukaan hän ehdottaa, että on täytynyt 

olla jokin alkuliikuttaja, kaiken alullepanija, joka saattoi liikkeen ja maailman alulle. Aristote-

leen mukaan tuon liikkumaton liikuttaja ei voi olla aineellinen vaan ikään kuin ajatus joka 

ajattelee itseänsä. 

First philosophy, or Metaphysics, as it is called by Aristotle, is the knowledge of the First 

Causes, and the First Cause of all, or the Cause of Causes, that is, Deity. This is the highest 

part of Metaphysics, and which finishes the science. It is called Theology; the subject of it is 

being God, whom to know is the summit of knowledge, and the perfection of human nature. 

But we must begin with the works of God, by which only he is to be known45 

Monboddo siis puhuu tuosta ensimmäisestä liikuttajasta, mutta ei välttämättä deistisen näke-

myksen raameissa, sillä Monboddo uskoo Jumalan tai ainakin osia hänestä olevan ymmärret-

tävissä luonnon kautta. Monboddon jumala oli ilmeisesti myös ihmisten elämään puuttuva 

jumala46, kuten myöhemmin tulemme huomaamaan. Monboddon hengellinen mielipide on 

toki yksilöllinen, mutta 1700 -luvulla etenkin tieteen piirissä kasvavan anti-aristoteelisen ja 

mekaanisen maailmankuvan seassa se oli ainakin vastavirrassa. Monboddon suhde uskon-

toon ja jumalaan antaa viitekehystä aatteisiin ja ajatuksiin joihin hän uskoi, olevaisen suureen 

ketjuun. 

 

                                                           
43 Brinton 1964, 451. 
44 Outram 2005, 120. 
45 Monboddo 1795, 1. 
46 Monboddo 1795, 41 – 42. 
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2.2 Monboddo ja olevaisen suuri ketju  

1700-luvun maailmankuvassa ihmistä pidettiin luomakunnan kruunujalokivenä, huippuunsa 

kehittyneenä koneena, jonka paikka oli jossain Jumalan ja enkeleiden alapuolella, mutta muun 

eläinkunnan yläpuolella. Ihmisen ajateltiin eroavan muusta eläinkunnasta ennen kaikkea älyk-

kyytensä ja puhekykynsä vuoksi.47 Koko maailman eliölajien ajateltiin kuitenkin muodostavan 

yhden jatkuvan kokonaisuuden aina elottomista kivistä jumalaan, tätä kokonaisuutta kutsut-

tiin olevaisen suureksi ketjuksi.  

Olevaisen suuri ketju oli 1700 -luvulla huippunsa saavuttanut näkemys maailmankaikkeu-

desta ja luonnosta lineaarisena ja yhtenäisenä ketjuna, joka nousee yksinkertaisimmasta olo-

muodosta monimutkaisimpaan. Tämän antiikista perityn ajatuksen toi 1600 -luvun lopulla 

uudelleen ilmoille tunnettu luonnollinen teologi William Derham (1657 – 1735).  

Tuon ketjun häntäpäässä olivat kivet ja kasvit kun taas yläpäässä ihmiset, enkelit ja väliin 

tulivat kaikki muut eläinkunnan lajit. Liikuttaessa ketjua suuntaan tai toiseen eroavaisuudet 

olivat hyvin hienoja. Esimerkiksi ihminen alkeellisimmalla tasollaan on linkittynyt simpans-

seihin, jotka taas ovat linkittyneet hännällisiin apinoihin ja niin edelleen.48 Tämä hienovarais-

ten muutosten muodostama linkkien sarja loi helposti kuvan mahdollisesta kehityksestä la-

jista toiseen, jota se ei evolutiivisessa mielessä kuitenkaan ollut.49 

Myös Monboddo näytti uskovan olevaisen suureen ketjuun, ja puhuu siitä Antient Metaphy-

sicsissä seuraavasti:  

What we know is all in system, which is constituted by the relations and connections of things 

to one another. And thus by ascending from lesser to greater systems, we may come to length 

to the contemplation of the system of the universe and its great Author. And here we may 

observe the order and regularity of that system, by which man is connected with the brute, and 

hot he begins where the brute ends. There is here, as well as in other parts of nature, a chain 

where no link is wanting, and where everything is connected with everything  50 

Monboddo siis ajatteli olentojen omaavan kaikkien alempana olevien ketjun linkkien poten-

tiaalit. Esimerkiksi kasveilla mahdollisuus toteuttaa kiven potentiaalia, koska kaikki linkit ovat 

kytköksissä toisiinsa. Ja koska ihminen on järjestelmän korkein olento, poikkeuksena enkelit, 

                                                           
47 Töyrinoja 1995, 2. 
48 Bryson 1968, 62. 
49 Bryson 1968, 63. 
50 Monboddo 1795, 18. 
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jumalat ja henkiolennot, sisältyy ihmiseen kaikkien muiden olentojen siis kivien, kasvien ja 

eläinkunnan potentiaaliset muodot.  

Monboddon ajatuksessa on viittauksia kreikan filosofien mikro- ja makrokosmos ajatteluun. 

Hänelle ihminen on järjestelmä, joka pitää sisällään kivi, kasvi ja eläinjärjestelmien ominai-

suuksia, joita hän hallitsee älykkyydellään. 51 Ja koska ihminen on sekoitus kaikkia eläimiä, 

kasveja ja kiviä, heijastaa hän samalla koko olevaisen suurta ketjua, joka taas heijastaa koko 

maailmankaikkeutta. 52 

Monboddo antaa aiemmassa teoksessaan Origin and progress of language I eritellymmän version 

näkemyksestään olevaisen suuresta ketjusta. Monboddo toteaa  

This is the scale of being, rising by and proper gradations from mere matter and sense to 

intellect, through the medium of memory, imagination, and opinion. Some animals appear to 

have only sense. There are others that never attain even to sense in any degree of perfection, 

but fill up the interval betwixt the vegetable and animal, participating something of the nature 

of each, from which they have the name of Zööphytes. Other animals, besides sense, have 

memory and imagination; and some perhaps only one of these two, but man, being a little 

world, as the antients called him, has in his frame a portion of everything to be found in 

nature. He has in his body all the elements of which the inanimate world is composed; he has 

the growth and nutrition of the vegetable; and he has sense, memory, and imagination, be-

longing to the animal life; and last of all, he acquires reason and intellect. Thus is man 

formed, not however are once, but by degrees, and in succession: For he appears first to be 

little more than a mere vegetable, hardly deserving the name of a Zööphyte; then he gets sense, 

but sense only, so that he is yet little better than a muscle; then ha becomes an animal of a 

more complete kind; then a rational creature; and finally a man od intellect and science, 

which is the summit and completion of our nature.53 

Näin Monboddon kosmos muodostuu jaksollisena sarjana jossa kaikilla olennoilla on oma 

paikkansa. Mutta Monboddon näkemyksessä olennot asettuvat olevaisen suureen ketjuun pi-

kemminkin mielen tai tajunnan ominaisuuksien mukaan, eikä niinkään fyysisten ominaisuuk-

sien mukaan. Eri luonnonkappaleet omaavat vain kykyjä hahmottaa ja tarkastella ympäröivää 

maailmaa. Kuten Monboddo toteaa, kasvit toimivat vain aistien varassa ulottaen juurensa 

sinne missä on ravinteita ja vettä, sekä avaten lehtensä auringonvaloon päin.  Eläinkunta taas 

                                                           
51 Bryson 1968, 55. 
52 Bryson 1968, 67. 
53 Monboddo 1775, 182 – 183. 
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omaa muistin ja mielikuvituksen, pystyen esimerkiksi muistin varassa hakeutumaan aiemmin 

suotuisammille seuduille ja kykenevän mielikuvituksensa avulla arvioimaan vaaroja. Ihminen 

omaa siis kaikki nämä tajunnan ominaisuudet ja on lisäksi valjastanut järjen, älykkyyden, ym-

märryksen omasta tilastaan. Monboddolle olevaisen suuri ketju vaikuttaa olevan jopa tietoi-

suuden skaala, jossa olennot on järjestetty sen mukaan mille asteelle tietoisuus on kehittynyt.  

Brysonin mukaan Monboddo ei hyväksynyt Carl von Linnén (1707 – 1778) eliömaailman 

luokitusjärjestelmää, koska se perustui fyysisten ominaisuuksien avulla määrittelyyn, kun taas 

Monboddon mielestä eliöiden luokittelun määreenä tulisi käyttää niissä ilmenevää älykkyyden 

tasoa.54  Keskustelu mielestä ja tietoisuudesta vallitsi muutenkin valistusajalla, kuten esimer-

kiksi John Locken ajatus tabula rasasta kuinka mieli on vain ympäröivän maailmaa observoiva 

ja sen kautta itseään määrittelevä asia. Descartes totesi voivansa olla varma vain omasta aja-

tuksestaan ja mielestään, kaikki muu voi olla vain harhaa ja kuvitelmaa. 55  ROBERT 

WOKLERin mielestä Monboddo piti kielitaidon kehittymistä ensisijaisena ihmismielen ke-

hittymisen ilmenemisenä ja kielen kehittymistä verrannollisena lajin älykkyyden kehitykseen.56 

2.3 Ihminen on maailmankaikkeus 

Monboddo toteaa että koska universumi on järjestelmä, se ei voi antaa sijaa äärettömyydelle, 

vaan kaikella täytyy olla määreet ja rajat. Täten lajeja ja yksilöitä ei voi olla olemassa äärettö-

män paljon ja ne voidaan pelkistää sukuihin ja luokkiin, kuten pythagoralaiset ovat jo keksi-

neet kaiken universumissa luokitella ja numeroida. 57  

Universumin täytyy siis olla valmis, laskettavissa ja luetteloitavissa oleva paikka, vaikka se 

meidän käsityskykymme rajoissa onkin mittaamattoman kokoinen. Monboddolle maailma oli 

siis muuttumaton, staattinen paikka, jonka monimuotoisuus täytyy enää löytää ja oppia ym-

märtämään, jotta ymmärtäisimme paremmin maailmaa ja sen luojaa.  

Bryson kirjoittaa Monboddon pyrkineen osoittamaan, että samoin kuin olevaisen suuressa 

ketjussa on asteita, täytyy myös maailmankaikkeudessa olla tasoja, sillä olevaisen suuri ketju 

kuvastaa maailmankaikkeutta. Tämän mukaan myös ihmisyydessä täytyy olla eri tasoja, sillä 

                                                           
54 Bryson 1968, 74. 
55 Bryson 1968, 122. 
56 Wokler 1988, 147. 
57 Monboddo 1795, 67. 
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ihminen heijastaa maailmankaikkeutta. Jotkin ihmiset ovat siis täydellisempiä kuin toiset; eli 

jotkin yksilöt voivat olla lähempänä lajin kokonaispotentiaalin täyttymistä.58 

Olevaisen suuressa ketjussa, aivan kuten maailmankaikkeudessakin, olisi oltava kaikki mah-

dolliset asteittaiset eroavaisuudet linkkien välillä. Aristoteleen turvautuen Monboddon mu-

kaan kaikki mikä on mahdollista olla olemassa, täytyy olla olemassa, muuten luonnon järjes-

telmä jäisi vajaaksi.59   

Täten Monboddo uskoi koirapäisten ihmisten, kyklooppien, satyyrien ja sfinksien olevan ole-

massa, kuten antiikin kirjailijat Herodotos ja Agatharcides olivat maininneet. 60 Monboddon 

kerrotaankin kyselleen aina kaukaisista maista satamaan saapuneiden laivojen merimiehiltä 

olivatko he nähneet hännällisiä ihmisiä matkoillaan.61  

Näiden erikoisuuksien, puuttuvien linkkien etsiminen ei kuitenkaan ollut aivan tavatonta. 

Vaan esimerkiksi Bolingbroken varakreivi Henry St. John ajatteli olevaisen suureen ketjuun 

mahtuvan myös muiden taivaankappaleiden mahdolliset olennot ja että, olisi hullua ajatella 

ihmisten olevan Luojan suunnittelemassa kokonaisuudessa edes lähimailla täydellisyyttä eli 

luojaa. Olevaiseen suureen ketjuun täytyi siis mahtua lukematon määrä olentoja niin ihmisen 

ylä- kuin alapuolelle, jotka ovat vain meidän käsityksemme ulkopuolella.62 ARTHUR LOVE-

JOY kirjoittaa myös Immanuel Kantin olleen sitä mieltä, että olevaisen suuri ketju ei voi 

rajoittua vain maapalloon vaan muillekin taivaankappaleille, joiden korkeat olennot katsovat 

Newtonia samoin kuin me katsomme apinalajeja.63  

Olevaisen suuri ketju osoitti toisaalta kuinka ihminen on maapallolla kaikkein korkeimmalle 

kehittynyt elämänmuoto, mutta toisaalta se näyttää ihmisen keskinkertaisuuden, kuinka ih-

mislaji on skaalan keskellä, juuri saavuttanut tietoisuuden.64 

Monboddo kuitenkin mainitsee seuraavasti  

There are, I know, many, who will think this progress of man, from quadruped and an 

Ourang-Outang to men such as we see them now a days, very disgraceful to the species. In 

the womb, man is no better than a vegetable; and, when born, he is at first more imperfect, I 

                                                           
58 Bryson 1968, 68. 
59 Bryson 1968, 70. 
60 Monboddo 1795, 45. 
61  Bryson 1968, 70. 
62 Lovejoy 1964, 192. 
63 Lovejoy 1964, 194. 
64 Lovejoy 1964, 202. 



 

20 
 

believe, than any other animal in the same state. If therefore there be such a progress in the 

individual, it is not to be wondered that there should be a progress also in the species, from 

the mere animal up to the intellectual creature. …I should think it not agreeable to that 

wonderful order and progression of things that we observe in nature…65 

Monboddo siis kuvailee ihmisen käyvän jo sikiötasolta aikuisuuteen läpi valtavan muutoksen, 

ja jos sen on mahdollista yksilöillä, miksei myös lajitasolla. Monboddo myös toteaa ihmiske-

hon olevan ihmeellisen sopeutuvainen mihin tahansa käyttöön me sitä sovellammekin. 66  

Monboddo uskoi lajien ja yksilöiden tasolla voivan siis tapahtua kehitystä, mutta se tapahtuu 

juuri sen rajallisen potentiaalin sisällä mistä Aristoteles puhui.67 Vaikka yksilöt pystyivät elin-

kaarensa aika kehittymään ja muuttumaan, oli tämä muutos otettu jo huomioon olevaisen 

suuressa ketjussa, jokaisen lajin omaavan potentiaalisen kehityksen sisällä. Siispä Monboddon 

näkemys olevaisen suuresta ketjusta ei horjunut, vaan pysyi vankkana ja eliölajit muuttumat-

tomina lokeroissaan.68 

Bryson taas kirjoittaa kirjassaan, että vuosisadan puolivälissä ajatus olevaisen suuresta ketjusta 

alkoi muuttua ajatukseksi portaikosta, jossa uusia lajeja voisi syntyä vanhoista. Näillä nouse-

villa lajeilla olisi jo paikkansa varattuna olevaisen suuressa ketjussa niiden ollen alusta asti osa 

suurempaa suunnitelmaa.69 Näin olevaisen suuri ketju ei ollut enää staattinen, vaan kokoajan 

muutoksen alaisena oleva hetkellinen järjestelmä. Kuitenkin Monboddolle, samoin kuin 

Linnélle lajit olivat muuttumattomia, aivan kuten muillekin olevaisen suureen ketjuun usko-

ville. 

2.4 Ihminen, orangutangit ja villi-ihmiset 

1700 -luvulla ihmisen asema luonnossa ja maailmassa tuli keskustelun aiheeksi. Oliko ihmi-

nen merkityksettömän pieni hiukkanen mittaamattomassa maailmankaikkeudessa, kuten ko-

pernikaaninen teoria esitti. Oliko ihminen vain kasa ainetta joka reagoi ärsykkeisiin, vai oliko 

ihminen aistien muodostama kokonaisuus, alituisen muutoksen ja vuorovaikutuksen koh-

teena. Ihmistä pidettiin luomakunnan kruununa, eläimenä ja se erosi muusta eläinkunnasta 

vain järjen, älykkyyden ja puhekykynsä ansiosta. Monboddo kuitenkin erkani tässä joukosta, 

ja esitti, ettei puhekyky kenties ole vain ihmiselle ominainen taito.70 Monboddon mielestä ero 
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eläimiin tulee siitä, että ihminen tavoittelee sitä mikä on kaunista, seuraten hyödyllisyyden 

sijasta usein omaa tahtoaan olematta välittömien ja hetkellisten impulssien armolla.71 

Tätä väitettä puheen synnystä Monboddo perusteli apinoiden ja erityisesti simpanssin kautta, 

tai kuten se 1700 -luvulla vielä tunnettiin nimellä orangutangi72. Malaijin kielen termi ourang-

outang tarkoittaa kirjaimellisesti metsien miestä, termi kattoi usean eri apinalajin, eikä vain 

simpanssia tai orankia, kuten nimestä voisi päätellä. Alkuperäisväestö siis käytti termiä lave-

asti, joten Monboddon toisen käden lähteet, kuten merimiehiltä kuullut kertomukset ovat 

voineet kuvata hyvinkin erilaisia apinalajeja. 

Monboddo esitti että simpanssit ovat osa ihmislajia ja, että on ollut välttämätöntä ihmislajin 

kehitykselle, että ihminen on jossain vaiheessa ollut simpanssin kaltainen eläin. Sillä, jos ih-

minen on joskus ollut nelistävä eläin jolla on luontainen potentiaali kävellä kahdella jalalla, 

ensimmäinen vaihe kehityksessä on täytynyt olla siirtyminen kulkemaan kahdella jalalla. 

Monboddo perustelee simpanssien ihmisyyttä lähestymällä simpanssien sosiaalisia 

ominaisuuksia:  

he has the sense of what is decent and becoming… and distinguishes him from the brute… 

and he has a sense of honour, he cannot bear to be exposed as a show, nor to be laughed 

at… he has also the feeling of humanity in a strong degree; and a sense of justice… he has 

made some progress in the arts of life, he has go the use of a stick, he has learned also the use 

of fire, and he buries his dead 73  

Simpanssit siis Monboddon tietojen mukaan osoittavat samoja ominaisuuksia mieleltään kuin 

ihmiset. Häpeän, kunnollisuuden, kunnianarvon, oikeudenmukaisuuden tunteet ovat taitoja, 

jotka olevaisen suuressa ketjussa kuuluivat vain ihmislajin ominaisuuksiin. Täten Monboddo 

toteaakin ”Thus have I proved that the Ourang Outang is not only a man, with respect to 

his body, but also in mind,  the principal part of man and of all other animals” 74. Olevaisen 

suuressa ketjussa lajien välisten lokerojen rajat olivat hyvin pieniä, ja Monboddo ajatteli sim-

panssin olevan ihmislajin alimmalla kehitystasolla, toteuttamatta juuri mitään ihmislajille suo-

tuja potentiaaleja.  

Monboddo ei suinkaan ollut ainoa jota apinoiden ja ihmisten samankaltaisuus kiinnosti: 

muun muassa anatomisti ja kirurgi John Hunter (1728 - 1793) havainnoi apinan olevan kuin 
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ihmisen ja pedon väliaste.  Edward Tysonin ruumiinavaus orangutangille75 ja siitä tehty kirja 

Orang-Outang, sive homo sylvestris: or The anatomy of a pygmie kuvasi tarkasti kyseisen olennon 

anatomiaa ja sitä kuinka se muistuttaa ihmistä, etenkin aivoiltaan ja kurkunpäältään.76 Lisäksi 

Johann Friedrich von Blumenbach totesi: 

it is wonderful how little the most foolish ape differs from the wisest man, so that we have 

still to seek for that measurer of nature who is to define their boundaries.77  

Tämä olikin varsin arka aihe ja suorastaan kuuma peruna tieteellisessä keskustelussa ja Carl 

von Linné kuvaa vallinnutta tilannetta hyvin kirjoittaessaan v.1747: 

näyttäkää minulle generiinen ihmisyksilö, jolla erottaa ihminen apinasta. Minä en sellai-

sesta tiedä, mutta jos kutsuisin ihmistä apinaksi, tai toisinpäin, olisi minut suljettu kirkol-

lisista piireistä. Ehkä minun naturalistina olisikin pitänyt tehdä niin. 78   

Myös Monboddo ilmaisee huolensa negatiivisesta reaktiosta:  

There are, I know, many, who will think this progress of man, from quadruped and an 

Ourang Outang to men such as we see them now a days, very disgraceful to the species. But 

they should consider their own progress as an individual.79 

Linné kuitenkin luokitteli orangutangit omaksi lajikseen juuri fyysisten ominaisuuksien 

vuoksi, toisin kuin Monboddo joka luokitteli orangutangit niiden älykkyyden ja siihen perus-

tuvien sosiaalisten käytäntöjen ja ominaisuuksien avulla. Monboddon mielipide herätti kui-

tenkin keskustelua ja hämmennystä, sillä hän näki simpanssit osana ihmislajia, laittaen heidät 

selkeästi samaan koriin.  

Monboddon määrittelyt simpanssista perustuvat kuitenkin sekundaarisiin lähteisiin merenkä-

vijöiltä ja kauppiailta ja anatomian osalta Buffonilta. On siis vaikea osoittaa, puhuvatko Mon-

boddon lähteet edes samasta lajista, jos termi orangutangi on ollut yleinen termi apinalajeille. 

                                                           
75 Ourang-Outang nimitystä käytettiin aluksi puhuttaessa Angolasta löydettyihin simpansseihin, Myös Ty-

sonin leikkaama ourang-outang oli simpanssi. Hollantilaisprofessori Petrus Camper leikkasi vuonna 1770 
ensimmäisenä Orangin. Sarmaja 2009, 130. 

76 Wokler 1988, 149. 
77 Bryson siteeraa Blumenbachia, Bryson 1968, 60. 
78 Bryson siteeraa Linnéa, Bryson 1968, 59. 
79 Monboddo 1795, 32. 
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Monboddo vielä toteaa orangutangien lajin pienimpään luokkaan kuuluvan chimpenzaksi kut-

suttu eläin, joka kulkee useammin nelistäen kuin pystyssä. On siis melko mahdotonta sanoa 

mikä apinalaji tai minkä apinalajien sekoitus Monboddolla on mielessään.  

Monboddo mainitseekin teoksessaan erään liverpoolilaisen laivan kapteenin nimeltä Begg, 

jolle oli maksettu näiden orangutangien vangitsemisesta ja metsästämisestä. Begg kertoo al-

kuperäisasukkailta saamien tietojen avulla orangutangien liikkuvan erikokoisissa joukoissa, ja 

hyökäten toistensa kimppuun kepein, keskipituuden olevan viiden ja kuuden jalan [n. 160-

180cm] paikkeilla, päästelevän väriseviä kurkkuääniä toisilleen ja, että on löydetty kuolleita 

orangutangeja jotka on peitetty lehdillä. 80 

Monboddo tulkitsee orangutangien elävän jo järjestäytyneesti yhteisöissä ja keskustelevan toi-

silleen kurkkuääntein jotka, ”uskoakseni, loi tien kaikkien ihmisten artikulaatiolle ja puheky-

vyn käytölle”. Lisäksi Begg kertoo omasta kohtaamisestaan orangutangin kanssa, ja kertoo 

sen ”eläneen pelkällä kasvisruokavaliolla ja kieltäytyneen kokonaan lihasta.” Monboddo yh-

distää tämän antiikin kirjailijoiden kuvauksiin ihmisistä, jotka ennen suuria tulvia elivät pel-

källä kasvisruokavaliolla. 81 

Gladys Brysonin mukaan Monboddo pyrki osoittamaan, ettei kieli ollut ihmiselle luonnollista, 

eikä edes tarpeellista. Monboddo toteaakin kielen olevan ensimmäinen ihmisen oppima kyky 

ja niin mahdottoman vaikea kyky oppia, että sen on täytynyt tulla ihmiselle jonkin yliluonnol-

lisen väliintulon seurauksena.82  Ihmisen kehitys on siis vaatinut Jumalan puuttumista, eikä 

ihminen ole siten itsestään kyennyt kehittymään.  

Monboddo esitti, etteivät vauvat tai mykätkään kykene puheeseen, mutta ne lasketaan silti 

ihmisiksi.83 Monboddo halusi laskea orangutangit osaksi ihmislajia, koska silloin ihmislajiin 

kuuluisi puhekyvytön rotu. Vahvin argumentti orangutangien ihmismäisyyden puolesta oli 

kuitenkin ajatus siitä miksi orangutangeille olisi annettu puhekykyyn mahdollistavat elimet, 

jos se ei osaisi käyttää niitä, luonto ei voisi olla niin epäkäytännöllinen ja vajaa järjestelmä.84 

Ja koska ihmiset ovat ainoa puheeseen kykenevä eläin, on orangutangien kuuluttava myös 

ihmislajiin, Monboddo uskoikin olevan mahdollista opettaa orangutangi puhumaan, samoin 

kuin opettaisimme kuuroa. 
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Monboddo myös kertoo Hannoverin metsistä v.1726 löydetystä villipoika Peteristä, joka oli 

Monboddon mielestä alkeellisemmassa tilassa kuin orangutangit sillä se ei voinut äännellä tai 

kävellä pystyasennossa ja söi ainoastaan ruohoa ja puiden sammalta.85 Villilapsi Peter askar-

rutti myös Carl von Linnéä, joka ihmislajin monimuotoisuutta listatessaan mainitsee en-

siksi ”nelijalkaisen, mykän karvaisen… villi-ihmisen.”86 

Monboddo näki tämän villin pojan ja orangutangit vain ihmisen eri kehitysvaiheina villistä 

eläimellisestä tasosta kohti sivistynyttä modernia ihmistä. Ihmislaji käsitti Monboddon mie-

lestä ihmiset jotka eivät kyenneet puhumaan, orangutangit, villi-ihmiset ja ihmiset jotka ky-

kenivät puhumaan. Kaikki nämä olivat yhtälailla samaa ihmislajia, mutta ihmislaji on kuin 

oma skaalansa jonka sisälle mahtuvat ihminen villissä luonnontilassa ja sivistyneessä, kielen 

ja älykkyyden omaavassa tilassa. Eli Aristoteleen oppien mukaan ne kaikki edustivat ihmislajia, 

mutta edustavat eri vaiheita sen potentiaalin sisällä mikä ihmiselle on mahdollista. 87  

Bryson tekee vastaavan huomion ja kuvaa Monboddon ihmisen skaalalla villipoika Peterin 

olevan alkeellisemmalla tasolla kuin orangutangit, sillä Peter pystyi vain joihinkin äänteisiin, 

muttei kävelemään pystyssä. Orangutangi taas kykeni kävelemään pystyssä ja oli mieleltään ja 

taidoiltaan lähempänä ihmistä. Ranskasta löytynyt toinen villilapsi Memmie LeBlanc kuuluu 

taas kolmanteen tasoon, siis Peterin ja orangutangien yläpuolelle sillä, hän kykeni puhumaan, 

laulamaan, uimaan.88  

Ihmisen aktualisoimat ominaisuudet, kuten puhekyky ja kahdella jalalla seisominen siis periy-

tyvät Monboddon mukaan kulttuurin ja sivilisaation mukana. Mutta kielen alkuperään ja syn-

tyyn täytyy liittyä jokin yliluonnollinen väliintulo, sillä Monboddon näkemyksen mukaan askel 

äänien tuottamisesta puheen tuottamiseen on liian suuri. Ihminen ei siis itsenäisesti kykene 

kehittymään, vaan vaatii ulkopuolisen tekijän kehittymiselleen. 
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YHTEENVETO 

Lordi Monboddolla on hyvin mielenkiintoinen näkemys ihmisen kehityksestä, joka avautui 

hänen näkemyksistään olevaisen suuresta ketjusta ja antiikin ihannoinnista. Hän uskoi hyvin 

aristoteeliseen maailmankuvaan, aikana jona siirryttiin yhä enemmän tieteellisesti perustelta-

vien tulosten määrittelemään maailmaan. Staattinen ja teleologinen maailmankuva olivat siis 

jäämässä sivuun, kun valistusaatteen filosofit vaativat vankkoja perusteluja jokaiselle väitök-

selle luonnosta, ihmisestä ja maailmasta yleensä.  

Monboddon maailma oli luotu valmiina olevaisen suureen ketjuun jossa eläimet ja oliot si-

jaitsivat, kaikkien sisältäessä lajilleen ominaisia kykyjä ja taitoja. Nuo ominaisuudet olivat ole-

massa potentiaalina, jotka yksilö pystyi toteuttamaan eli aktualisoimaan. Ihmisen kehitys oli 

siis jo valmiiksi rajoitettu, eikä se ollut vapaa kehittymään mihin suuntaan tahansa. Mutta 

Monboddo tuo esille, että jokainen yksilö voi käydä läpi suuria muutoksia ja että ihmiskeho 

on hyvin mukautuva, mihin tahansa käyttötarkoitukseen sitä sovellammekin.  

Monboddo ei vaikuta kovinkaan esievolutiiviselta ajattelijalta, vaikka hän uskookin ihmiske-

hon sopeutuvuuteen, yksilöiden pyrkimykseen lisääntyä ja säilyä hengissä. Monboddolle elä-

män kehitys tai evoluutio tapahtui yksilötasolla, sukupolvi kerrallaan, mutta sukupolvesta toi-

seen jatkuvaa muutosta ei hänen ajatuksistaan löydy. Jokainen ihmislapsi ja yksilö siis aloittaa 

nollasta ja kehittyy aistien, muistojen ja vertailukykynsä varassa. Monboddon näkemyksen 

mukaan ominaisuudet eivät siis periydy, ainoastaan kulttuuri periytyy ja kantaa aktualisoituja 

kykyjä ja ominaisuuksia sukupolvelta toiselle. Monboddon näkemys ei siis viittaa ihmisen ja 

elämän kehittyvän sukupolvien myötä, pitkien ajanjaksojen seurauksena sopeutuvuuden pe-

rusteella.  

Ihmisten ja apinoiden vertailu keskenään ja sijoittaminen heidät saman sukupuun alle oli 

yksi niistä syistä jonka vuoksi Monboddo nähtiin protoevolutionistina. Muiden tutkijoiden 

mukaan Monboddo väitti näin vain kielitieteellisten perusteluiden vuoksi, eli voidakseen to-

deta ettei kielen ole ihmiselle synnynnäinen vaan opittu kyky. Toisaalta Monboddo ei itse 

pystynyt selittämään kielen alkuperää, vaan selittää sen olevan yliluonnollisen väliintulon 

seurausta. Harmillisesti Monboddon lähteet olivat myös sekundaareja, jolloin hänen päätte-

lynsä perustuvat pitkälti muiden tutkimuksiin orangutangeista eli simpansseista. 

Monboddo vaikuttaa kuitenkin uskovan mielen, tietoisuuden tai älykkyyden kehitykseen, 

eikä hän näyttänyt olevan ainut, joka ajatteli niin. Tutkimusta voisi laajentaa tarkastelemaan 
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millä tavalla Monboddo tai muut valistusajattelijat näkivät tietoisuuden synnyn ja sen kehi-

tyksen. Fyysinen evoluutio näyttäisi olevan Monboddon mielenkiinnon ja ymmärryksen toi-

sella puolen, mutta tietoisuuden evoluutio voisi olla aivan toinen näkökulma. 
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