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1 JOHDANTO 

 

Istun olohuoneessani kerrostalon neljännessä kerroksessa, josta näen kirkkaina talvi- ilto ina 

laskevan auringon huikaisevat värit. Kirjoitan ja ajattelen, välillä luen, jotta saisin lisää 

ajatuksia ja sitaatteja sanottavani tueksi. Sinä, joka luet tätä tutkielmaa, luultavasti istut myös. 

En tiedä missä, ehkä työhuoneessasi, lukusalissa, puiston penkillä – jos sattuu olemaan kaunis 

sää ja kevät – tai junassa matkalla kotiin tai kotoa pois. Tuskin kuitenkaan istut maaseutulinnas i 

tornihuoneessa noin tuhannen nidotun kirjan ja 57 seiniin maalatun mietelauseen ympäröimänä, 

kuten istui eräs aatelismies Ranskassa Dordognen jokilaaksossa vuoden 1580 tietämillä. Istui, 

luki, ajatteli, teki muistiinpanoja ja lopulta päätti kirjoittaa pieniä harjoitelmia omasta 

elämästään aikansa kuluksi. Lopulta noista harjoitelmista kasvoi laaja, yli 1500 sivua kattava 

kokoelma Essays (suom. Esseitä), jota tässä tutkielmassa tutkin. Michel de Montaignen Esseet 

(1580–1588) ovat yleisinhimillisiä ja ajattomia, joten ne kiehtovat mieliä vielä vuosisatoja 

niiden kirjoittamisen jälkeen. (Salminen 2003, ix.)  

 

Päähuomioni kiinnittyy osassa I julkaistuun esseeseen “Koulumestareista” (”Du pédantisme”), 

jossa Montaigne ottaa kantaa erilaisiin opetusmetodeihin ja suomii paikoitellen vahvoink in 

ilmauksin aikansa opettajia. Tutkielmassani käytän lähdeteoksina Renja Salmisen 

suomennoksia Esseitä: Osa 1 (2003), Esseitä: Osa 2 (2008) ja Esseitä: Osa 3 (2015), joihin 

viittaan jatkossa lyhenteillä E 1, E 2 ja E 3. Salmisen 15 vuotta vaatinut Esseiden käännöstyö 

on varsin arvostettu ja luotettavana pidetty myös muille kielille tehtyjen käännösten joukossa. 

Salmisen oppineisuus näkyy käännöstyössä paitsi eleettömyytenä ja selkeytenä, myös lukuis ina 

selventävinä ja tarkentavina alaviitteinä, jotka auttavat lukijaa ymmärtämään paremmin 

tekstissä olevia viittauksia historiallisiin henkilöihin, lainauksiin ja 1500-luvun Ranskaan. 

Yhtenä esimerkkinä tällaisesta lukijaa auttavasta alaviitteestä on “Koulumestareista”-nimen 

alkuperä. Salminen kertoo (E 1:25, 182), että esseen ranskankielinen nimi “Du pédantisme” on 

pejoratiivinen ja että pédant oli Montaignen italiasta ranskan kieleen tuoma lainasana, joka sai 

varsin nopeasti ranskassa halventavan merkityksen.  Suomen kielen mestari luo vaikutelman 

arvostettavasta henkilöstä, mutta Salmisen tarkennus auttaa lukijaa asemoitumaan esseen 

lukemiseen oikeammasta kulmasta alusta saakka. Alaviitteiden ja tarkennusten lisäksi 

Salminen on kirjoittanut ensimmäisen osan liitteeksi myös perusteellisen esipuheen, jossa 

kuvaa Montaignen elämänvaiheita, esseekokoelman luonnetta sekä Montaignen tapaa 

kirjoittaa.  
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Keskityn gradussani tarkastelemaan viisauden käsitettä ja erityisesti mielenkiintoni kohdistuu 

Michel de Montaignen käsityksiin viisauden opettamisesta ja oppimisesta. Kiinnostukseni 

aihetta kohtaan on monitahoinen. Viisautta ja sen olemusta olen pohtinut usein 

käveleskellessäni kaupunkien katuja, seuratessani ihmisten toimia, levätessäni luonnon 

kauneudessa ja miettiessäni elämää ja sen olemusta ylipäätään. Toisaalta opettajana olen 

työvuosieni aikana joutunut usein miettimään, mitä ja miten minun tulisi lapsille ja nuorille 

opettaa elämästä. Minua ovat myös aina kiehtoneet menneet ajat ja menneiden aikojen ihmiset. 

Ajattelen, että vaikka moni asia yhteiskunnissa, tieteissä ja arjessa on muuttunut, on ihminen 

pohjimmiltaan säilynyt melko samanlaisena vuosituhanten ajan; jokainen kohtaa elämässään 

ilot ja surut, ihmettelee, mitä on elämä, kysyy, keitä me olemme ja kuka minä olen, haluaa 

selvittää ja ymmärtää. Kun siis syksyllä 2020 luin Montaignen Esseitä, ei ole ihme, että mieleni 

ikään kuin huomaamattani poimi tekstistä ajatuksia viisaudesta ja yritelmiä määritellä viisautta. 

Mitään lopullista Montaigne ei tuntunut aiheesta sanovan, ja eri esseissä nousi esiin erilais ia 

näkökulmia asiaan. Aloin pohtia, voisinko tässä tutkielmassani perehtyä jollain tapaa 

Montaignen käsityksiin viisaudesta, jotta saisin aiheesta vähän ehjemmän kuvan. Gradu ja sen 

30 opintopistettä tuntuivat aika mitättömiltä Montaignen Esseiden laajuuden, moni-

ilmeisyyden ja filosofisen viitekehyksen rinnalla, joten jouduin pohtimaan aiheen rajausta 

tarkasti.  

 

Tutkielmani rakentuu perinteisesti johdanto-, teoria-, analyysi- ja päätäntäosioihin. 

Johdannossa esittelen tutkimuskysymykseni, aineistoni sekä siitä tehtyä aiempaa tutkimusta.  

Luvussa kaksi esittelen tutkielmani metodologiset lähtökohdat, aineistostani kumpuavat 

luennalliset lähtökohdat ja oman tapani lähestyä Montaignen esseitä sekä tarkastelen viisauden 

käsitettä erityisesti antiikin filosofian näkökulmasta. Luvussa kolme esittelen analyys ini 

tulokset tutkimuskysymyksittäin ja päätän tutkielmani lukuun neljä kokoamiini 

johtopäätöksiin. Keskeisin tutkimuskysymykseni liittyy esseeseen ”Koulumestareista” ja 

kuuluu seuraavasti: Millaisia näkökulmia Montaigne esittää viisauden opettamisesta esseessään 

“Koulumestareista”? Toinen tutkimuskysymykseni laajentaa viisauden käsitettä opettamisesta 

viisaaksi kasvamiseen. Pyrin löytämään muista esseistä ajatuksia ja näkökulmia viisauden 

oppimisesta tai viisaaksi kasvamisesta pitäen lähtökohtaoletuksena sitä, että viisauden saralla 

ihminen on oppilas koko elämänsä ajan. Kysyn: Miten käsitys viisaaksi kasvamisesta rakentuu 

ja laajentuu muissa Montaignen esseissä?  Lähtökohtaoletukseni viisauden elinikäises tä 

oppimisesta keskustelee hyvin nykyaikaisen viisaustutkimuksen kanssa, joka muodostaa yhden 

juonteen tutkielmani teoreettisessa viitekehyksessä ja jonka keskeisiä piirteitä esittelen 
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kolmannen tutkimuskysymyksen käsittelyn yhteydessä. Kolmas tutkimuskysymykseni 

linkittyykin nykyajan viisaustutkimukseen ja kuuluu seuraavasti: Miten Montaignen käsitykset 

viisaudesta keskustelevat nykyajan tutkimustiedon kanssa? Eli millaista elämänoppia meille on 

tarjolla 500 vuoden takaa? 

 

1.1 Teoksen ja kirjailijan esittely 

 

Michel de Montaignen Essais (1580–1588, suom. Esseitä) on kolmiosainen teos, jossa on sivuja 

yli 1500 ja esseitä yhteensä 107. Teos on kirjoitettu kahdenkymmenen vuoden aikana vuosina 

1571–1592, ja Montaignen omien sanojen mukaan hänen tarkoituksenaan on ollut kirjoittaa 

kirjallinen omakuva (ks. Beaujour 1991) – hän itse on kirjansa sisältö. Kyseessä ei kuitenkaan 

ole ensisijaisesti elämäntapahtumia kuvaava teos, vaan Montaigne merkitsi muist iin 

ajatuksiaan, ei tekojaan. (Salminen 2003, ix, xxix.)  

 

Montaignen elämässä on asioita, joiden voidaan nähdä vaikuttaneen hänen tapaansa suhtautua 

elämään ja maailmaan ympärillään. Hänen elämänsä poikkesi monin tavoin keskiverron 

aikalaisensa elämästä, vaikka hän yhtä aikaa eli aikansa ihmisten tavoin todeksi elinaikanaan 

vallitsevat yhteiskunnallisesti levottomat ajat. Montaigne syntyi aatelisperheeseen helmikuussa 

1533 kolmantena lapsena, mutta hänen kaksi vanhempaa sisarustaan kuolivat jo aivan pieninä. 

Hänen isänsä oli saanut nuoruutensa sotaretkillä Italiassa vaikutteita renessanssin kulttuuris ta, 

mistä syystä hän halusi tarjota ainakin vanhimmalle pojalleen, Michelille, humanistis ten 

arvojen mukaisen kasvatuksen. Tämä tarkoitti kasvamista täydellisessä vapaudessa ilman 

pakkoa ja rajoituksia sekä latinan kielen oppimista aivan pienestä pitäen. Niinpä Michelille 

palkattiin ranskaa taitamaton opettaja, joka puhui vasta puhumaan opettelevalle lapselle vain 

latinaa, jota myös perheen palveluskunnan piti opetella. Näin latinasta tuli Michelin äidinkie l i, 

mikä aiheutti hänelle koulutaipaleen alussa jonkin verran ongelmia, mutta toisaalta mahdollis t i 

perehtymisen latinankieliseen antiikin kirjallisuuteen jo varhaisista kouluajoista lähtien. 

Montaignesta tuli lopulta lakimies. Ammatti ei herättänyt hänessä suurta kiinnostusta, mutta 

työvuodet lakimiehenä muokkasivat hänen elämänasennettaan. Työssään hän näki Ranskan 

oikeuslaitoksen varjopuolet ja epäkohdat, ja hänen työnsä sai hänet suhtautumaan kriittises t i 

vallitseviin totuuksiin ja ihmisten mielipiteisiin. Tämä skeptinen elämänasenne säilyi hänellä 

koko eliniän ajan. (Salminen 2003, x, xi.)  Montaigne maalauttikin myöhemmin kirjastonsa 



6 
 

kattoparruun monia mietelauseita, joista yksi on lainaus Ksenofonilta: ”Kukaan ihminen ei ole 

tiennyt eikä tule koskaan tietämään mitään varmuudella” (ibid., xiii). 

 

Yhteiskunnallinen tilanne oli erityisesti 1500-luvun loppupuolella Ranskassa levoton. 

Uskonpuhdistuksen vaikutuksesta kalvinismi alkoi levitä maassa jo vuosisadan alkupuolella ja 

kiistat katolisten ja protestanttien välillä kärjistyivät lopulta vuonna 1562 sotatilaksi, jota kesti 

yli kolmekymmentä vuotta. (Salminen 2003, xvi, xvii.) Sekä yhteiskunnassa että aivan 

Montaignen lähipiirissä oli edustettuna varsin monenlaisia näkemyksiä uskontoon liittyen. 

Montaigne itse oli isänsä tavoin katolinen, hänen juutalaisesta perheestä tuleva äitinsä sekä 

muut sisarukset olivat protestantteja ja Montaignen läheinen serkku kuului varhais iin 

ranskalaisiin jesuiittoihin (Popkin 2003, 45). Yhteiskunnallisella tilanne vaikutti varmasti 

Montaignen tapaan suhtautua maailmaan, sen ilmiöihin ja toisiin ihmisiin. Richard H. Popkin 

(2003, 44, 47) toteaakin skeptisismin historiaa käsittelevässä teoksessaan, että Montaigne oli 

yhtäaikaisesti sekä renessanssin että reformaation ajan ihminen ja että Montaignesta tuli 

uskonsotien aikana jonkinlainen suvaitsevaisuuden apostoli, joka pystyi toimimaan sotivien 

osapuolten välillä. Humanistisella kasvatuksella ja skeptisellä suhtautumisella eri mielipite iden 

oikeellisuuteen lienee ollut vaikutuksensa Montaignen kykyyn ja haluun asettua välittävään 

rooliin uskonsotien aikana. Toisaalta voi myös ajatella, että sota saattoi vahvistaa hänen 

skeptistä elämänasennettaan, kun hän näki, miten julmia seurauksia voi olla yhden mielipiteen 

oikeellisuuden liian kiivaalla puolustamisella.  

 

Montaigne jatkoi ajattelunsa kehittelyä kuolemaansa, syyskuuhun 1592, asti. Hän käytti 

viimeiset elinvuotensa kirjoittamiseen, mutta ei enää loppuvaiheessa kirjoittanut uusia esseitä, 

vaan kirjoitti vanhoihin teksteihin lukuisia lisäyksiä. (Salminen 2003, xx.) Ominais ta 

Montaignen kirjoitustyylille onkin, että saatuaan jonkin tekstin valmiiksi, hän saattoi 

jälkikäteen muokkailla sitä paljonkin. Hän ei juurikaan pyyhkinyt tekstiä pois, mutta teki 

teksteihin lukuisia lisäyksiä, jotka saattoivat olla yksittäisiä sanoja, lauseita tai kokonaisia 

kappaleita. Johonkin nuoruudessa kirjoitettuun tekstiin saattoi siis tulla myöhemmin lisäys, 

joka esittää aivan eri ajatuksen kuin aiemmin kirjoitetussa tekstissä on. (ibid., xx.) Tämä tekee 

jo alkujaankin monia mielipiteitä sisältäneestä Montaignen tekstistä yllätyksellistä ja 

mielenkiintoista lukea. Samalla se kuitenkin hämmentää ja välillä turhauttaakin, kun mitään 

lopullista totuutta ei tunnu olevan. Ja lopulta, juuri tämä ominaisuus on mielestäni Montaignen 

tekstien suurin vahvuus; kun teksteissä ajattelu jää useimmiten jotenkin kesken, se antaa 

ajatuksille tilan virrata vuosisatojen läpi muuttuvina ja elävinä. Kun tutkin viisautta ja viisaaks i 



7 
 

kasvamista Montaignen teksteistä, minulla on siis käsissäni teos, jossa on paitsi eri 

elämänvaiheissa kirjoitettuja tekstejä myös vielä vanhuuden päivinä kirjoitettuja lisäyks iä. 

Ajattelen, että viisauden tutkimisen aineistona Montaignen esseet ovat varsin mielenkiinto inen 

kokonaisuus, koska niissä näkyy ajattelun muuttumista ja monenlaisia ajatuskulkuja, joihin 

vaikuttavat niin eletty elämä kuin ympärillä vallitsevat olosuhteetkin.  

 

 

1.2 Aiempi tutkimus 

 

Montaignen esseitä on tutkittu vuosisatojen saatossa paljon. Kaikkeen tutkimustietoon on 

mahdotonta perehtyä, joten olen pyrkinyt etsimään tutkielmani kannalta oleellista tietoa. 

Tutkimuksia, joissa keskitytään esseissä esiintyvään viisauden määrittelemiseen, en suomen ja 

englannin kielillä saanut käsiini. Aiheesta on kirjoitettu englanniksi teos Montaigne & 

Melancholy: The Wisdom of the Essays (2000), mutta tätä teosta ei ollut saatavilla. Myös 

ranskaksi löytyy joitain lähteitä, mutta ranskan kielen taitoni on sen verran vähäistä, että en 

pysty hyödyntämään niitä tutkielmassani. Kovin paljoa Montaignen esseitä ei kuitenkaan 

viisauden näkökulmasta ole tutkittu, mikä toisaalta antaa paljon liikkumatilaa minulle tutkijana, 

mutta toisaalta jättää minut aika yksin ison aiheen äärelle. Onneksi Montaignesta on tarjolla 

runsaasti muuta tutkimuskirjallisuutta, jota pystyn hyödyntämään omassa tutkimuksessani. 

 

Tutkielmani kannalta keskeisestä esseestä ”Koulumestareista” on kirjoitettu yksi artikkeli, joka 

ei keskity viisauden tutkimukseen, vaan teorian ja käytännön suhteeseen. Eric MacPhailin 

(2009, 39,44) toteaa artikkelissaan ”Theory and Practice in ’Du Pédantisme’” että Montaignen 

esseen yksi teemoista on se, että hänen aikansa humanistisesta pedagogiikasta ei ole hyötyä 

oppilaille, sillä humanistisella koulutuksella ei ole mitään tarkoitusta itsensä ulkopuole lla.  

Humanistisen koulutuksen kritiikki perustuu siihen, että se on epäkäytännöllistä ja korostaa 

teoriaa käytännön sijaan, muistamista ymmärtämisen sijaan, puhetta tekojen kustannuksella ja 

tieto nostetaan tärkeämmäksi kuin aistit. MacPhailin tulkinnan mukaan Montaigne ei 

kuitenkaan nähnyt teoriaa pelkästään pahana ja käytäntöä automaattisesti hyvänä, vaan 

Montaigne korosti sitä, että teorian ja käytännön suhteesta on osattava ottaa irti paras 

mahdollinen hyöty. Aikansa humanistien Montaigne näki ottavan irti teorian ja käytännön 

suhteesta pahimman mahdollisen. (ibid., 48, 49.) 
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Viisaaksi oppimisen tematiikkaa sivuaa David Halpin (2015) artikkelissaan Essaying and 

Reflective Practice in Education: The Legacy of Michel de Montaigne. Halpinin mukaan (ibid., 

138) Montaignen käsitys viisaudesta perustuu ihmisen tietoon siitä, miten elää parhaiten. Hänen 

mukaansa hyvä elämä koostuu Montaignella kolmesta asiasta: tunne itsesi, hyväksy itsesi ja 

elämäsi ja tiedä velvollisuutesi itseäsi ja muita ihmisiä kohtaan. Halpin (ibid., 129) toteaa myös, 

että Esseissä esiin nousevat reflektiiviset käytänteet ja kokemuksesta oppiminen ovat itse 

asiassa varsin tuttuja oppimiskäsityksiä nykyäänkin. Hän pitää Montaignea pedagogisessa 

mielessä varsin modernina ajattelijana ja ihmettelee, miten vähän Montaignea nostetaan 

nykykeskusteluissa esiin. Halpin (ibid., 134) nostaa esiin Montaignen tavan ajatella vapaasti 

(thinking freely) ja viittaa artikkelissaan Ann Hartlen käyttämään termiin circular dialect, jonka 

suomennan tässä tutkielmassa kehämäiseksi dialektiikaksi. Hartlen teosta Michel de 

Montaigne: Accidental Philosopher (2003) ja artikkelia ”Montaigne and skepticism” (2005) 

hyödynnän tutkielmassani, kun hahmottelen Montaignen suhdetta skeptisismiin ja 

dialektiikkaan sekä paikannan Montaignea osaksi filosofien joukkoa. Montaignen ja 

skeptisyyden suhdetta avatessani käytän lähteenä myös Richard H. Popkinin (2003) teoksen 

History of Scepticism from Savonarola to Bayle lukua Michel de Montaigne and the Nouveaux 

Pyrrhonies. Lisäksi teoriataustan avaamisessa yhtenä lähteenä on Kuisma Korhosen (1998) 

väitöskirja Essaying friendship: friendship as a figure for the author-reader relationship in 

essayistic textuality, from Plato to Derniä, jota hyödynnän erityisesi seuraavassa luvussa, jossa 

pohdin, mitä on essee ja miten Montaignen esseitä tulisi lukea.   
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TEORIA 

 

2.1 Miten Montaignen Esseitä tulisi lukea? 

 

Tyylilajina esseet ovat rajatapaus, sillä ne sijaitsevat jossain filosofian ja kirjallisuuden 

välimaastossa, joskus jopa runollisella vivahteella. Essee on syrjästä katsomista, oman ajattelun 

esiin tuomista ja muiden ajattelun tuntemista. Esseisti ei kerro totuutta, vaan pikemmink in 

koettelee sitä, mikä voisi olla totuus. Ehkäpä esseen voisi määritellä kokeilemisen taiteeksi, 

sillä tarkoittaahan ranskan sana essai juuri kokeilua, yritystä tai harjoitelmaa. Kun Montaigne 

kirjoitti tekstejään ja antoi niille nimeksi Essays, hän oli vapaa tyylilajin kahleista, sillä hän oli 

ensimmäinen esseisti. Nyt me voimme lukea hänen esseitään vuosisatojen etäisyyden päästä ja 

tehdä erilaisia määritelmiä siitä, mitä essee on ja miten Esseitä tulisi lukea. Tässä luvussa tuon 

esiin erilaisia tapoja lukea Esseitä ja hahmottelen omaa tapaani lähestyä niitä. Yksi keskeinen 

tarkastelunäkökulma on Esseiden suhde filosofiaan.  

 

Kun tutustuu Montaignen Esseistä tehtyihin tutkimuksiin, huomaa, että jokaisella tuntuu olevan 

oma käsityksensä siitä, miten Esseitä tulisi lukea. Käsitykset ovat mielenkiintoisia ja avaavat 

uusia näkökulmia, mutta itse ajattelen, että yhtä oikeaa tapaa ei ole. Jokainen tutkija ja lukija 

tutustuu Esseisiin omalla tavallaan ja löytää niistä jotain uutta riippuen aikakaudesta, iästä, 

antiikin filosofien tuntemuksen syvyydestä ja elämänkokemuksesta. Omassa 

lähestymistavassani yhdistyvät Montaignen Esseitä tutkineiden näkökulmat, oma tapani 

hahmottaa maailma, tutkimuskysymysteni luoma viitekehys sekä Montaignen itsensä Esseisiin 

sisällyttämät ”lukuohjeet”. Esseessä ”Mietteitä Cicerosta” (E 1:40, 348) Montaigne toteaa näin: 

”Kuullessani jonkun ryhtyvän puhumaan esseideni tyylistä, tiedän toivovani, että hän 

mieluummin pysyisi vaiti.” Valitettavasti tutkijat eivät voi tuota toivetta noudattaa, ja minunk in 

on tässä tutkielmassa käsiteltävä Esseiden tyyliä, jotta pystyn perustelemaan sanottavani ja 

tekemään tulkintani ymmärrettäviksi lukijoille. 

 

Montaignen esseiden tyyliä voisi kuvailla yhtä aikaa kantaaottavaksi ja monille näkökulmille 

avoimeksi. Esseissä katsotaan kauas ja lähelle, ympäröivään yhteiskuntaan ja itseensä, yleis iin 

totuuksiin ja henkilökohtaisiin mieltymyksiin. Näin määriteltynä alkaa kuulostaa, että essee 

joko pyrkii sanomaan kaikesta jotain tai ei mistään mitään varmaa. Aivan kuin essee pyrkisi 

ärsyttämään pois totutusta ja pakottaisi lukijan olemaan jotain mieltä. Ehkä tämä olikin 

Montaignen ajatus, tai yksi hänen ajatuksistaan, kun hän kirjoitti Esseitään. Montaigne lle 
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tekstien otsikointi nimellä Esseitä oli nimenomaan tapa välttää lajityypillisiä leimaavia piirteitä 

(Korhonen 1993, 13). Kun siis luemme Montaignen kirjoituksia, niitä ei tulisi lukea 

kyvyttömyytenä kirjoittaa päämäärätietoisia filosofisia pohdintoja, vaan pikemminkin jonain 

aikansa ehkä radikaalinakin ilmiönä, jolla tietoisesti pyrittiin rikkomaan liiallista pyrkimystä 

eheyteen. 

 

Korhonen (1998, 6) toteaa väitöskirjassaan esseen olevan yhtä aikaa sekä kaikkein joustavin 

genre että haastavan koko käsityksen genrestä. Esseen pituus voi vaihdella aforistis is ta 

katkelmista valtaviin tekstuaalisiin labyrintteihin, ja muodon puolesta essee voi olla jotain 

tiukan retorisesta muodosta, proosalliseen runouteen tai sirpaleisiin katkelmiin (ibid., 13). 

Korhonen kuvaa esseetä välitilan lajina; essee sijoittuu filosofian ja kirjallisuuden tai tiedon ja 

mielikuvituksen välille. Toisaalla Korhonen täsmentää esseen välitilaluonnetta toteamalla 

esseen sijoittuvan myös intertekstuaalisen leikillisyyden ja henkilökohtaisten tunnustus ten 

väliin, tässäkin suhteessa marginaaliselle alueelle. Tässä välitilassa essee tulee paljastaneeks i 

edellä esitettyjen vastakkainasettelujen keinotekoisuuden, mutta ei kuitenkaan koskaan itse 

saavuta omaa selkeää statusta tai noiden vastakohtien rauhanomaista yhteiseloa. Antoisin tapa 

lukea esseitä onkin Korhosen mukaan lukea niitä filosofian ja kirjallisuuden välimaasto ssa 

teksteinä, jotka muotoilevat alati uudelleen argumentatiivisten väittämiensä ja tekstillisen 

leikillisyyden välistä eroa.  (ibid., 6, 13.) 

 

Riku Juti antaa tukensa Montaignen tyylille kirjoittaa, kun hän teoksensa Tiedon filosofia 

antiikista nykyaikaan (2013, 10) esipuheessa kritisoi tapaa kirjoittaa liian valmiiksi paketoituja 

tekstejä. Hänen mukaansa tällaiset teksti ovat filosofiassa vaarallisia; älyllisen loisteliaisuuden 

tulisi suosia vakiintumattomia muotoja. Juti toki puhuu nimenomaan filosofisista teksteistä, ei 

niinkään esseemuodosta, mutta Montaignen Esseiden filosofinen aines on sen verran laaja, että 

voimme tarkastella niitä tässä kontekstissa osana Jutin kuvailemaa tekstien joukkoa. Juti 

kiteyttää mielestäni hyvin todetessaan: 

Syvä ajattelu syntyy epäselvyyden ja kirkkauden kohtauspisteessä, ja jos aina 

pysytään turvallisesti läpinäkyvässä, ei koskaan löydetä hämärässä erottuvia 
jalokiviä. Tämän takia ajatuksen sulkeutumattomuus ja jopa osittainen sumeus 

ovat olennaisia niin filosofiassa kuin eräissä muissakin perustavissa 
ajattelumuodoissa. (Juti 2013, 10). 
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Koska esseet eivät ole puhtaasti filosofisia tekstejä, määritellään ne tässä kuuluvaksi ”muihin 

perustaviin ajattelumuotoihin”, mikä on varsin käyttökelpoinen termi kuvaamaan esseiden 

luonnetta.   

 

Juti (2013, 176) kuvailee Montaignen suhdetta filosofiaan kaksijakoiseksi. Hänen mukaansa 

Montaigne ei halunnut kokonaan kiistää, etteikö hyvä filosofia olisi mahdollista, mutta 

kuitenkin vierasti antiikin ja oman aikansa filosofien tapaa tehdä oppirakennelmia ja sortua 

liialliseen filosofoinnille tyypilliseen saivarteluun. Montaignen teksteissä näkyykin usein 

kritiikkiä eri filosofien ajattelua kohtaan, mutta tietynlaiseen saivarteluun hän on kyllä itsekin 

taipuvainen, eikä filosofinen pohdiskelukaan ole hänen kirjoituksilleen vierasta. Päästän 

seuraavaksi Montaignen itsensä ääneen hänen kirjoitustensa välityksellä, jotta näemme, mitä 

hän itse tyylistään ja suhteestaan filosofiaan on joinakin hetkinä ajatellut. Esseessä “Apologia 

eli Raimond Sebondin puolustus” Montaigne kirjoittaa näin: 

Samaa sanon filosofiasta; sillä on niin monet eri kasvot ja muodot ja se on puhunut 
niin monesta asiasta, että siihen sisältyvät kaikki meidän haaveemme ja 

houreemme. -- Ja minä tuon julki oivallukseni sitäkin vapaammin kun tiedän, että 
vaikka ne ovat syntyneet minun päässäni ilman esikuvaa, aina löytyy 

muinaisuudesta jokin samanhenkinen mielleyhtymä, ja aina löytyy joku joka 
sanoo: ”Kas vaan, tästä hän on sen lainannut!” (E 2:12, 336.) 

 

Ei kuitenkaan voi unohtaa sitä, että Montaigne oli varsin lukenut ja oppinut ihminen. Mikä 

lopulta oli hänen lukemiensa teosten ja tuntemiensa kertomusten vaikutus hänen ajatteluunsa? 

Pystyikö hän – pystyykö meistä kukaan – tarkasti erittelemään, mitkä ajatuksistamme ovat 

omiamme, mitkä jostain elämän varrelta poimittuja ja talteen otettuja? Jos ajatusten alkuperästä 

ei aina ollutkaan tietoa, yhdestä asiasta Montaigne tuntuu olevan melko varma: hän oli 

taipuvainen innostumaan eri ajatuskuluista ja hänen ajatuksensa olivat ainaisessa liikkeessä. 

Hän toteaa, että ei aina edes itse tunnista omista kirjoituksistaan niiden alkuperäistä ajatusta tai 

tiedä, mitä on halunnut sanoa. Jälkikäteen tehdyt korjailut antavat teksteille uuden sisällön ja 

entinen, parempi sisältö katoaa. ”Kulkuni on liikettä eteenpäin ja taaksepäin, harkintani ei aina 

etene suoraviivaisesti, se häilyy ja harhailee.” (E 2:12, 258.)  

 

Montaigne kirjoittaa, että hän usein vasta jälkikäteen ymmärtää, mitä oppijärjestelmää hänen 

ajatuksensa ovat noudattaneet. Niinpä hän kuvaa itseään: ”Olen uusi ilmiö: tahaton ja 

satunnainen filosofi!” (E 2:12, 336.) Ann Hartle on valinnut teoksensa Michel de Montaigne: 

Accidental Philosopher (2003) nimen tästä Montaignen omasta kuvauksesta. Hartle esittää 
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teoksessaan mielenkiintoisia näkemyksiä Montaignen filosofisuudesta ja skeptisismin 

luonteesta. Skeptisismiin palaan luvussa 2.1.3, mutta kysymystä siitä, voidaanko Montaigne 

laskea kuuluvaksi filosofien joukkoon, pohdin tässä. Hartle toteaa ensin, että Montaignea ei voi 

kutsua filosofiksi, sillä hänen ajatuksensa ovat filosofisesti tarkasteltuna epäyhtenäisiä ja jopa 

sekavia, tai ainakin pitäisi pystyä jotenkin pääsemään Esseiden filosofisen kaaoksen alle 

voidakseen paikantaa Montaignen omaperäisen filosofisen äänen. Tämän jälkeen Hartle 

kuitenkin palaa Montaignen lausahdukseen ”Olen uusi ilmiö: tahaton ja satunnainen filoso f i!” 

ja toteaa, että tässä tulee ilmi Montaignen omaperäinen filosofinen ääni. Hänen mukaansa 

Montaigne kirjoiti esseensä, koska tarvitsi uuden muodon ilmaista tavan olla olemassa, ei 

niinkään luodakseen filosofista oppia tai ajattelutapaa. Montaigne siis on filosofi, mutta filoso fi 

omalla tavallaan, eikä häntä voi luokitella kuuluvaksi mihinkään antiikin filosofiseen 

koulukuntaan tai haaraan. (Hartle 2003, 12, 13.) Hartlen tulkintaa vasten Esseitä voi lukea myös 

filosofisena teoksena, mutta on nähtävä, että Montaigne on uusi hahmo, jota ei voi kattavasti 

selittää tai kuvata perinteisten kategorioiden avulla. Montaigne venytti perinteisiä kategorioita 

löytääkseen oman tapansa suhtautua olemassaoloon. (ibid., 174.) 

 

Myös Esseiden lukeminen vaatii totuttujen kategorioiden venyttämistä ja suostumis ta 

välitilassa olemiseen. Esseitä on monin tavoin miellyttävä lukukokemus, ei ehkä vähiten siitä 

syystä, että Montaigne poimii ajatuksen sieltä, toisen täältä, osaa ironisoida ja kuvata asioita 

usein sattuvan hauskasti. Jos alkuperäisen ajatuksen tunnistaminen ei ollut Montaigne lle 

itselleenkään aina helppoa, ei se sitä usein ole lukijallekaan. Esseiden keskeinen piirre on, että 

niissä on mittava määrä lainauksia antiikin filosofeilta ja erilaisia viittauksia heidän 

teksteihinsä. Montaigne asettuu viisautta pohtivien ihmisten ketjuun omalla paikallaan Ranskan 

maaseudulla 1500-luvun lopulla. Hänellä on laaja kirjasto ja hän on lukenut paljon. Kuvaavaa 

on, että 16-sivuisessa “Koulumestareista”-esseessä on noin 30 lainausta tai viittaus ta 

kymmenen eri filosofin teoksiin. Lisäksi on viittauksia aikalaislähteisiin sekä epäsuoria 

mainintoja merkittävien henkilöiden toiminnasta. Viittaukset ja lainaukset voivat olla lyhyitä 

kuvailuja jostain kertomuksesta tai alkuperäisestä asiayhteydestä irrotettuja muutaman sanan 

ajatelmia. Eniten ajatuksia tähän esseeseen on lainattu roomalaisilta Cicerolta ja Senecalta ja 

kreikkalaiselta Plutarkhokselta. Esseitä voi lukea ja niistä voi nauttia, vaikka ei tuntis i 

Aristoteleen, Ciceron, Caton, Senecan, Plutarkhoksen, Platonin sokraattisten dialogien tai 

Epikuroksen ajattelua sen laajemmin, mutta niitä on hyvä tuntea, jos haluaa ymmärtää Esseitä 

osana laajempaa viitekehystä ja peilata Montaignen ajattelua antiikin filosofien perintöön.   

“Koulumestareista” ja muut esseet ovat siis aikamoisia ajatuksellisia tilkkutäkkejä, jotka 
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koostuvat monenlaisista palasista, mutta muodostavat kuitenkin kokonaisuuksia, joiden 

lukeminen lämmittää. 

 

Korhonen kirjoittaa väitöskirjassaan, että esseiden eksplisiittiset ja piilotetut lainaukset, 

selvennykset ja muut viittaukset aiempaan kirjallisuuteen yhdessä arkipäiväisestä elämästä 

otettujen esimerkkien ja sanontojen kanssa tuottavat heteroglossisen moniäänisyyden. Lopulta 

essee ei ole vain Montaignen ajatuksia kirjan sivulla, vaan kenttä tekstien väliselle ja 

dialogiselle ystävyydelle, missä eri äänet kommentoivat toisiaan tai sekoittuvat ja taistelevat 

toistensa kanssa. (Korhonen 1998, 78.) Esseessä ”Mietteitä Cicerosta” Montaigne osoittaa 

itsekin ymmärtävänsä tekstiensä moniäänisyyden ja niissä vallitsevan heteroglossian. ”Saatan 

olla väärässä, mutta tuskin kukaan sisällyttää tekstinsä yhtä paljon varteenotettavaa asiaa kuin 

minä, ja esitinpä sen hyvin tai huonosti, kukaan ei ole kylvänyt siemeniä paperille yhtä järeästi 

eikä ainakaan yhtä tiiviisti” (E 1:40, 348). Hän itse myöntää poimivansa teksteihin vain asioiden 

ydinkohdat, jotta saa mahtumaan mukaan enemmän, ja sisällyttäneensä esseisiin mukaan 

sinänsä merkityksettömiltä vaikuttavia kertomuksia. Kaikella mukaan otetulla on Montaignen 

sanojen mukaan kuitenkin merkityksensä: ”En arvosta niitä vain siksi, että niistä on minulle 

hyötyä; esitykseni ulkopuolella ne sisältävät usein rikkaamman ja rohkeamman aiheen 

siemenen -- sekä minulle, joka en halua sanoa asiasta enempää, että niille, jotka ymmärtävät 

tarkoitukseni.” (ibid.) Tämä tieto ei tee Esseiden analyysista helpompaa, mutta ehkä se antaa 

luvan laajentaa ajattelua sanotun ulkopuolelle. Vaarana on, että lähtee harhailemaan täysin 

väärään suuntaan ja laittaa Montaignen päähän ajatuksia, joita siellä ei ole koskaan ollutkaan. 

Lohduksi mahdollisten harharetkien varalle otan mukaani seuraavan, ymmärtääkseni ironisen, 

katkelman: 

Siitä syystä käsittämätön ja hämärä puhetyyli on jo ammoisista ajoista ollut 

ahkerassa käytössä. Riittää, että kirjailija saa jälkimaailman huomion ja 
harrastuksen heräämään, mihin ei vaikuta yksinomaan hänen ansiokkuutensa, 
vaan yhtä suuressa ja suuremmassakin määrin, että aihe sattuu pääsemään yleisön 

suosioon. Eikä ole pahitteeksi, jos kirjailija vielä joko tyhmyyttään tai oveluuttaan 
esittää sanottavansa hiukan epäselvästi ja moniselitteisesti. Lukuisat neropatit 

seulovat ja ruotivat hänen teoksiaan esittäen niistä kaikenlaisia tulkintoja, toiset 
hänen käsityksensä mukaisia, toiset poikkeavia tai vastakkaisia, mutta kaikki ne 
tuottavat hänelle kunniaa. (E 2:12, 400.) 

 

Luen Esseitä tämänhetkisen antiikin filosofian tuntemukseni valossa ja pidän antiikin filosofien 

ajatuksia osana tutkielmani taustaa ja perustaa. Antiikin filosofien ajatukset eivät kuitenkaan 

ole ensisijainen mielenkiinnon kohteeni, sillä Montaigne myös tarkastelee tarkkanäköisest i 
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omaa aikaansa, ympäristöään ja itseään ja luo uusia tulkintoja ja näkemyksiä viisaudesta. Ja 

kuten Salminen kiteyttää: 

Toisinaan taas hän leikittelee sitaateilla, esittää ne tahallisesti irrallisina, sekoittaa 

keskenään eri oppisuunnat, aikakaudet ja antaa niille aivan eri merkityksiä kuin 
kirjailija on alun perin tarkoittanut. Ironia kohdistuu esillä olevaan asiaan, 

Montaigneen itseensä ja viime kädessä myös lukijaan. (Salminen 2003, xxi.)   

 

On siis perusteltua myös se, että keskittyy ennen muuta siihen mitä Montaigne haluaa sitaattien 

ja omien ajatustensa koktaililla sanoa. Antiikin filosofioiden vähäisempi tuntemus jättää monia 

polkuja avautumatta, mutta toivottavasti vanha sanonta pitää paikkansa ja uusia ovia avautuu, 

kun toisia sulkeutuu. 

 

Tiedostan omat rajani, mitä tulee antiikin filosofioiden ymmärtämiseen, mutta mitään ei opi, 

jos ei ota ensimmäistä askelta. Olen omaa ymmärrystäni lisätäkseni lukenut Senecan Elämän 

lyhyydestä (suom. Juhana Torkki 2018), Plutarkhoksen Mielen tyyneydestä (suom. Juhana 

Torkki 2020) sekä osia Platonin Teokset I sekä ja Ciceron Vanhuudesta. Ystävällisyydestä. 

Velvollisuuksista. (suom. Marja Itkonen-Kaila 2002). Ajattelen kuitenkin, että suurien 

filosofisten ajatuskulkujen sisäistäminen ei tapahdu pelkästään lukemalla. Voin muutaman 

kuukauden aikana lukea satoja ja tuhansiakin sivuja niin halutessani, mutta syvempi 

ymmärtäminen tapahtuu hitaammin. On oltava aikaa olla, ajatella, koetella ja kohdata. 

 

Tässä luvussa olen pyrkinyt piirtämään kuvaa Esseiden moni-ilmeisestä luonteesta sekä 

löytämään tavan lähestyä Esseitä analyysin yhteydessä. Laajennan kuvaa lähestymistavastani 

seuraavissa alaluvuissa, mutta tässä vaiheessa voisi todeta, että ainakin on uskaltauduttava 

heittäytyä välitilaan. Esseiden analyysi tulee vaatimaan avointa mieltä, uskallusta miettiä, mitä 

sanomattomia asioita sanotun ympäriltä löytyy, kykyä erottaa ironia tuohtumuksesta ja 

hauskuudesta, kärsivällisyyttä hyväksyä ajatuksellinen harhailu eteen- ja taaksepäin sekä 

kurinalaisuutta lukea tarkasti. On pyrittävä löytämään tie, joka kulkee aforistisuuden, 

luokittelemattoman filosofisuuden, lukuisten lainausten, antiikin ajattelijoiden läsnäolon, 

huumorin, epäilyn ja kyseenalaistamisen välissä ja luona. Salminen (2003, xxi) kirjoittaa, että 

kolmetoista vuotta tuomarina Bordeaux’n parlamentissa totuttivat Montaignen kuulemaan 

kahta osapuolta, vertaamaan eri vaihtoehtoja ja olemaan aina vakuuttunut ja varautunut, 

kyselevä ja tutkiva yhtä aikaa. Niinpä ”tuloksena on ainutlaatuinen hengen seikkailu, johon hän 
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kutsuu lukijansa osallistumaan. Lukijan on otettava kantaa kysymyksiin, jotka teksti jättää 

avoimiksi, hänen on tultava mukaan väittelyyn.” 

 

2.1.1 Hermeneuttisia lähtökohtia 

 

Yksi tutkielmani mielenkiintoisista haasteista on aineiston ajallinen etäisyys. Tutkin 1500-

luvulla kirjoitettuja tekstejä, joissa on lukuisia viittauksia noin 2000 vuoden takaisiin teksteihin. 

Miten minä voin, jos ylipäätään voin, omasta aikakaudestani käsin ymmärtää näitä tekstejä siten 

kuin niiden kirjoittajat ovat ne tarkoittaneet?  Näen, että Hans-Georg Gadamerin hermeneut-

tisessa ajattelussa on lähtökohtia, jotka auttavat minua hahmottamaan tutkittavien tekstien ja 

tutkijan, tässä tapauksessa minun, välistä suhdetta. Esittelen näitä hermeneuttisia lähtökohtiani 

tässä luvussa. Lähteenä olen käyttänyt Ismo Nikanderin (2004) toimittamaa ja suomentamaa 

käännösvalikoimaa Gadamerin teksteistä.  Teoksen nimi on Hermeneutiikka. Ymmärtäminen 

tieteissä ja filosofiassa ja se sisältää artikkeleita, joiden julkaisuajankohta sijoittuu vuosien 

1953–1985 ajalle. Viittaan tässä tutkielmassa Nikanderin suomentamaan teokseen sen 

ilmestymisvuoden 2004 mukaisesti, mutta tuon viittauksissani esille alkuperäisen artikkelin 

ilmestymisvuoden ja nimen. Kaikki Gadamerin teksteistä esitetyt suorat lainaukset ovat 

Nikanderin suomentamia. 

 

Gadamer on hermeneutiikkaa käsittelevissä kirjoituksissaan nähnyt ajallisen etäisyyden asiana, 

jota ei tarvitse ylittää. Ajallinen etäisyys voi pikemminkin auttaa meitä näkemään 

ennakkoluulomme ja siten mahdollistaa ymmärtämisen. Hän kirjoittaa artikkelissaan 

”Ymmärtämisen kehästä” (1959), että hermeneutiikan paikka on välitilassa, joka jää traditioon 

kuulumisen ja historiallisen etäisyyden väliin. Näin ollen hermeneutiikan keskuksena on 

ajallinen etäisyys ja sen merkitys ymmärtämiselle. Aikaa ei Gadamerin ajattelussa nähdä  

ensisijaisesti erottavana kuiluna, joka on tasoitettava, koska se pitää tulkitsijan ja tulkittavan 

kaukana toisistaan. Pikemminkin juuri ajallinen etäisyys on usein se, joka mahdollistaa tosien 

ennakkoluulojen erottamisen vääristä. Tulkitsijan on tiedostettava ymmärtämistään ohjaavat 

ennakkoluulot, jotta tulkittavan kohteen edustama kanta piirtyisi esiin. Ennakkoluulo jen 

ymmärtäminen edellyttää hermeneuttisesti kouliintunutta tietoisuutta, joka sisältää 

historiallisen tietoisuuden. (Gadamer 2004, 37, 38.) 
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Tässä tutkielmassa on keskeisenä mielenkiinnon kohteena filosofisen käsitteen ymmärtäminen, 

ei niinkään historiallisen ajanjakson tai historiallisten tapahtumien ymmärtäminen. Tavallaan 

kyse ei ole siitä, että minä vuosisatojen takaa tutkisin Montaignen tekstejä, vaan pikemmink in 

pyrin keskustelemaan näiden tekstien kanssa yläkäsitteestä, joka on viisaus. Ikään kuin 

kutsuisin Montaignen iltateelle, jotta voisimme jutella ja vaihtaa ajatuksia. Mitä me 

ymmärrämme viisaudesta, tuosta hyvyyttä säteilevästä käsitteestä, jonka merkityksen me 

sisimmässämme ehkä tunnemme, mutta joka hankalasti sopeutuu mihinkään määritelmään? 

Koska inhimilliset rajoitteet estävät minua kutsumasta Montaignea iltateelle, minun on 

tyydyttävä istumaan iltaa hänen kirjoitustensa kanssa ja pyrittävä rakentamaan ymmärrystäni 

niiden pohjalta omat ennakkoluuloni kohdaten.  

 

 ”Ymmärtäminen alkaa, kun jokin puhuttelee meitä. Tämä on hermeneuttisista ehdoista 

ensimmäinen” (Gadamer 2004, 38, 39). Gadamerin mukaan perinteen kohtaaminen voi toimia 

ymmärtämiseen houkuttelevana ärsykkeenä, kun jokin perinteessä saa meidät näkemään ja 

lopulta tiedostamaan omat ennakkoluulomme. Tutkijan, joka pyrkii aidosti historialliseen 

ajatteluun, tulee ottaa huomioon myös oma historiallisuutensa. Kun tutkittavaa kohdetta ei näin 

ollen tarkastella historiallisena objektina, kohteesta on mahdollista oppia tietämään omasta 

erottuva toinen ja siten ymmärtää enemmän. Historiallinen kohde ei siis lopulta ole kohde 

ensinkään, vaan oman ja toisen ykseys, näiden kahden välinen suhde. (ibid. 38, 39). On siis 

heitettävä syrjään ajatus siitä, että tutkisin Montaignen Esseitä ikään kuin ylhäältä käsin. 

Analysoidessani Esseitä minun on heittäydyttävä välitilaan ja annettava tutkittaville teksteille 

mahdollisuus haastaa ja tehdä näkyviksi ennakkoluuloni. Toivottavasti ne tekevät sen. 

 

Toinen keskeinen mielenkiinnon kohteeni Esseiden analyysissa on niiden dialogimaisuus ja 

dialektisuus, joita käsittelen myös luvussa 2.1.2. Gadamer esittää artikkelissaan ”Klassinen ja 

filosofinen hermeneutiikka” (1986), että kaiken keskinäisen ymmärtämisen perusmallina on 

vuoropuhelu eli keskustelu. Hän tähdentää, että dialoginen ymmärtäminen on mahdollista vain, 

jos keskustelukumppanit suostuvat keskusteluun eikä jompikumpi keskusteluun osallistuv is ta 

pidä itseään ylivertaisena. Itseään ylivertaisena pitävä ihminen linnoittautuu omien 

ennakkoluulojensa suojiin ja dialoginen ymmärtäminen käy mahdottomaksi. (Gadamer 2004, 

74.) Keskustelukumppaneilta vaaditaan siis aitoa pyrkimystä tasavertaisuuteen sekä hyvää 

tahtoa ymmärtää toisiaan. Tämä ajatus pätee myös kirjallisuuden kautta käytävään 

keskusteluun, jossa kirjoittajalta puuttuu mahdollisuus oikaista ajatuksiaan ja käydä elävää 

dialogia lukijan kanssa. Artikkelissaan “Teksti ja tulkinta” (1983) Gadamer muotoilee 
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ajatuksensa näin: ”Kirjallisessa keskustelussa edellytetään siis pohjimmiltaan sama perusehto 

kuin suullisessa sananvaihdossa eli hyvää tahtoa ymmärtää toinen toistaan. Kaikkialla, missä 

pyritään keskinäiseen ymmärtämiseen, on hyvää tahtoa.” (Gadamer 2004, 224.) Kun tutkin 

Esseitä nykyajasta käsin, keskustelua tapahtuu ikään kuin kahteen suuntaan; Montaigne 

keskustelee antiikin filosofien kanssa ja minä tutkijana keskustelen Montaignen esseiden 

kanssa. Montaignen vuoropuheluun antiikin filosofien kanssa en voi vaikuttaa, mutta oman 

keskusteluni luonteeseen Esseiden kanssa voin. 

 

Gadamer pohtii ymmärtämisen teemaa paitsi ajallisen etäisyyden ja dialogisuuden myös kielen 

ja kielellistämisen kannalta. Artikkelissan ”Teksti ja tulkinta” (1983) hän kysyy, onko 

kielellisyys viime kädessä silta vai este (Gadamer 2004, 2015). Kun mietin tätä kysymystä, 

ajattelin ensin, että minulle kieli on tässä tilanteessa ehdottomasti silta Montaignen ajatuksiin. 

Ilman kieltä ja kirjoitettuja tekstejä, minulla ei olisi hänen ajatteluunsa mitään pääsyä. Yhtä 

lailla kieli on kuitenkin myös este, ja sitä Montaigne itsekin välillä esseissään tuskailee. Hän 

tiedostaa, että ei pysty kertomaan kaikkea, mitä ajattelee. Ilman kieltä, nimenomaan kirjoitettua 

kieltä, Montaigne ei kuitenkaan olisi voinut jakaa ajatuksiaan kovinkaan laajalle. Hän olisi 

voinut puhutun kielen avulla kertoa niitä yksittäisille ihmisille ja jotkin hänen ajatuksistaan 

olisivat voineet jatkaa elämäänsä suullisena perimätietona. Minulle asti noita suullisen 

perimätiedon rippeitä tuskin olisi kovin paljoa kulkeutunut. Montaigne ei ehkä aavistanut, tai 

ainakaan uskaltanut pitää varmana, että hänen tekstiensä muodostama silta kasvaa lopulta 

vuosisatojen mittaiseksi. 

 

Minulle kieli on este kielen ominaisluonteen vuoksi. Tätä kielen ominaisluonnetta Gadamer 

pohtii artikkelissaan ”Kieli ja ymmärtäminen” (1970). Hän kuvailee kieltä luonteeltaan 

kätkeväksi ja itseään peittäväksi ja toteaa, että keskinäinen ymmärtäminen on aina kielen 

ongelma ja joko onnistu tai epäonnistuu kielellisyyden tilassa (Gadamer 2004, 90,109). Lopulta 

kielellistetyt kuvaukset tapauksista ja lainaukset muiden ajattelijoiden teksteistä ovat vain 

otteita, joiden ulkopuolella asiat laajenevat. Kieli on näennäisessä täsmällisyydessään ja 

loogisuudessaan epävarma viestien välittäjä, mutta parempaankaan meillä ei ole. Ehkä hyvä 

tahto, tekstien tarkka lähiluku ja pyrkimys keskusteluun Montaignen Esseiden kanssa auttavat 

minua sekä pysymään ajallisesti välitilassa, kohtaamaan ennakkoluuloni että löytämään sillan, 

joka ylittää kielelliset esteet. Annan katkelman yllä mainitusta Gadamerin artikkelista päättää 

tämän luvun ja suuntaan katseeni kohti horisontteja, joita en vielä tunne: 
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Kun kielen toisaalta paljastava, toisaalta kätkevä luonne oivalletaan, on pakko 
ylittää väitelauseiden ja lauselogiikan viitekehys ja hakeutua kohti laajempia 
horisontteja. Tieteen kieli on kielen elävän ykseyden sisällä vain yksi 

kokonaisuuteen yhdennetty osa. Filosofinen, uskonnollinen ja runollinen puhe 
edustaa toisenlaisia kielen muotoja. Niissä sana ei tarkoita itsensä unohtavaa 

suhtautumista maailmaan vaan me olemme sanassa kotonamme. (Gadamer 1970, 
suom. 2004, s. 109.) 

 

 

2.1.2 Sokraattinen dialogi ja Montaignen kehämäinen dialektisuus 

 

Jokainen ihminen on ajattelussaan ainutlaatuinen. Yhteisesti hyväksytyistä ja sovituista kielen 

merkitysrakenteista huolimatta rakennamme kukin oman tapamme tulkita, ymmärtää ja nähdä 

asioita. Jaamme omia tulkintojamme ja pyrimme ymmärtämään toisiamme, kun keskustelemme 

eri asioista. Keskustelu onkin perustavanlaatuinen kanssakäymisen muoto ihmisten välillä, ja 

sillä voi olla monenlaisia tarkoituksia tai päämääriä. Kun puhumme keskustelusta, käsitteet 

dialogi ja dialektiikka nousevat keskeiseksi. Kummatkin ovat keskustelun muotoja, mutta 

dialektiikassa on keskeistä, että keskustelun avulla pyritään löytämään totuus (Juti 2013, 60). 

Dialogi on puolestaan väljempi ilmaus, jossa oleellista on, että osapuolten välillä on keskinäistä 

vuorovaikutusta (Boháček 2018, 22).  Dialogi siis on käsite, johon voi sisällyttää kuuluvaks i 

myös dialektiikan, mutta kaikki dialogit eivät ole luonteeltaan dialektisia. Tässä luvussa pyrin 

ymmärtämään Montaignen esseiden luonnetta käsitteiden sokraattinen dialogi ja kehämäinen 

dialektisuus avulla. Totuuden etsiminen eri aihealueista on keskeistä sekä sokraattisissa 

dialogeissa että Montaignen Esseissä, mutta haluan ymmärtää, mikä tekee näistä teksteistä 

tunnelmaltaan keskenään erilaisia lukea. 

 

Kryštof Boháček (2018, 7, 8) avaa artikkelissaan ”Between Socrates and the Stranger” Platonin 

dialogien moninaisuutta ja auttaa hahmottamaan, millaisia vuorovaikutusasetelmia dialogeissa 

on. Boháčekin mukaan Platonin dialogin muotoon kirjoitettujen tekstien on tarkoitus olla osa 

todellisuutta, ei pelkkä kirjallinen muoto ilmaista asioita. Niiden tarkoitus on herättää tunne, 

että lukija oikeasti seuraa elävää ja aitoa keskustelua. Myös Zappen (2004, 13, 14) korostaa 

sokraattisten dialogien kytkeymistä todellisuuteen, kun hän toteaa, että dialogeissa Sokrates 

asettaa ihmisen vastatusten omien käsitystensä kanssa ja pakottaa tarkastelemaan niiden 

totuudellisuutta. Kyse ei ole pelkästään yksilön ajatusten koettelemisesta, sillä Zappenin 

mukaan sokraattisissa dialogeissa koetellaan myös perustavanlaatuisina pidettyjä kulttuur is ia 

käsityksiä. Sokrates tuo nämä kulttuuriset konventiot päivänvaloon ja saa ihmiset keskustelun 
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avulla miettimään omaa suhtautumistaan niihin. Zappenin esittämässä kuvauksessa 

sokraattisista dialogeista on mielestäni paljon yhteistä Montaignen Esseiden tunnelman kanssa. 

Dialogimaisuus näkyy Montaignen teksteissä siinä, että hän nostaa esiin monien eri 

ajattelijoiden tai suuntausten näkökulmia ja tekee lisäksi havaintoja itsestään, omasta 

lähipiiristään ja aikakaudestaan. Boháčekin kuvaamaa dialogin muotoon kirjoitettua tekstiä 

Montaignen Esseistä ei sen sijaan löydy, vaan äänessä on Montaigne, ja muut henkilöt pääsevät 

ääneen vain sitaattien ja kertomusten välityksellä. Näin ollen Esseissä ei edes pyritä luomaan 

kuvaa todellisesta keskustelusta ihmisten välillä. 

 

Vaikka sokraattiset dialogit on kirjoitettu dialogin muotoon ja pyrkivät jäljittelemään aitoa 

keskustelua ihmisten välillä, Bohàcek (2018, 11) kyseenalaistaa niiden tasavertaisen asetelman, 

kun hän esittelee näkökulman, jossa sokraattisia dialogeja lähestytään skeptisen tulkinnan 

kautta. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna Platonin monitulkintaisten tekstien tarkoituksena on 

osoittaa lukijoille erilaisia mielipiteitä käsiteltävänä olevasta aiheesta ja pakottaa lukijat siten 

ajattelemaan ja ratkaisemaan ongelmat, joista dialogien kulloisetkin osallistujat keskustelevat. 

Tekstitasolla ongelmat jäävät avoimiksi, joten lukijalle ei tarjota valmista ratkaisua, kuten 

filosofisilla teksteillä on usein tapana, vaan dialogien tarkoitus on pikemminkin kritisoida 

erilaisia vakiintuneita filosofisia näkökantoja ja kehittää lukijan filosofista itsenäisyyttä. 

Sokrateen rooli dialogeissa on kuitenkin vahva ja Sokrates on auktoriteetti, joten voidaan 

hyvällä syyllä kysyä, kuka on oikeutettu kyseenalaistamaan hänen mielipiteensä. Myös 

Korhonen (1998, 11) kyseenalaistaa sokraattisten dialogien tasavertaisuuden. Hän toteaa, että 

vaikka Sokrates antaa ymmärtää, että hänen käymänsä dialogit perustuvat tasavertaisuuteen, on 

kuitenkin huomattava, että Platonin dialogeissa esitetty keskustelu ei usein ole pohjimmiltaan 

tasavertaisten ihmisten käymää keskustelua. Dialogien osallistujat kyllä etsivät totuutta ja 

yhteistä ymmärrystä yhdessä, mutta dialogit eivät tarkasti ottaen perustu tasavertaisuuteen vaan 

selkeään hierarkiaan, jossa vanhempi ja kokeneempi ystävä ohjaa ja opettaa nuorempaa 

tarjoamalla tälle viisauden siemeniä. Näin nuorempi oppilas saa mahdollisuuden kasvattaa 

omaa ymmärrystään.  

 

Montaignen tekstit muistuttavat tietyiltä osin Platonin kirjoittamia dialogeja, mutta ovat jo 

muotonsa puolesta omanlaisiaan ja mielestäni poikkeavat Platonin kirjoittamista dialogeis ta 

myös tunnelmaltaan. Montaignen esseet eivät mielestäni edes pyri antamaan vaikutelmaa 

tasavertaisesta keskustelusta, sillä on ilmeistä, että Montaigne on valinnut mukaan otettavat 

näkökulmat oman mielensä mukaisesti. Vaikka Montaigne ilmaisee oman mielipiteensä välillä 
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varsin suorasanaisesti, Esseissä jää kuitenkin tilaa myös lukijan omille mielipiteille eikä niitä 

lukiessa ainakaan minulle tule tunne, että joku sanelee käsityksen totuudesta puolestani. Myös 

Hartle (2003) näkee Montaignen tavan kirjoittaa poikkeavan sokraattisten dialogien tyylis tä. 

Hän käyttää Montaignen tavasta kirjoittaa ja etsiä totuutta käsitettä circular dialectic, jonka 

olen tässä tutkielmassa suomentanut käsitteellä kehämäinen dialektiikka. Kehämäinen 

dialektiikka on ajattelutapa, jossa ei niinkään liikuta suoraviivaisesti mielipiteestä tietoon, vaan 

ollaan pikemminkin kehämäisessä liikkeessä, jossa ajattelu palaa aina lähtökohtaansa, mutta 

pystyy lähtöoletukseen palattuaan suhtautumaan siihen uudella tavalla. Tämä Montaignen tapa 

ajatella ja etsiä totuutta on Hartlen mukaan seikka, joka erottaa Montaignen järkeen ja 

logiikkaan perustuvasta filosofiasta (deliberate philosophy) ja tekee hänestä omanlaisensa 

filosofin, satunnaisen ja tahattoman. (Hartle 2003, 91.) Keskeisin ero järkeen ja logiikkaan 

perustuvassa filosofiassa ja Montaignen tavassa ajatella ja kirjoittaa on Hartlen (ibid., 116) 

mukaan seuraava: järkeen ja logiikkaan perustuva filosofia lähtee liikkeelle ihmettelystä ja 

päätyy tietoon, joka korvaa ihmettelyn, mutta Montaigne sekä lähtee liikkeelle ihmettelystä että 

päätyy tutun asian ihmettelyyn.  

 

Vaikka Hartle käyttää Montaignesta tämän itsensä lanseeraamaa nimitystä satunnainen ja 

tahaton filosofi, hän kuitenkin osoittaa esimerkeillä, että Montaigne on ajattelussaan 

johdonmukainen. Yhtenä esimerkkinä Hartle (2003, 97) käyttää kokoelman ensimmäis tä 

esseetä ”Erilaisilla keinoilla saavutetaan sama päämäärä” ja toteaa, että siinä missä stoalaiset 

saavuttavat päämääränsä järjen avulla, Montaignelle totuuden etsimisessä ja päämäärään 

pääsemisessä on kyse itsetuntemuksesta. Keskeistä kehämäisessä dialektiikassa on se, miten 

Montaigne tarttuu vallitseviin inhimillisiin olettamuksiin ja lähtee tarkastelemaan niitä 

erilaisten arkielämästä poimittujen esimerkkien avulla. Montaigne suhtautuu järkeen 

varauksellisesti, sillä järki voi johtaa meidät yhtä lailla oikeaan kuin vääränkin. Tästä syystä 

hän näkee, että tärkeintä ennakko-oletustemme purkamisessa on olla avoin tuntemattomalle. 

Kehämäinen dialektiikka lähteekin aina liikkeelle tutusta, avautuu kohti tuntematonta, palaa 

tuntemattoman avartamana tuttuun ja näkee sen lopulta uudessa valossa. (ibid., 106–108.) Kyky 

olla avoin tuntemattomalle vaatii Montaignen mukaan pikemminkin kykyä kuvitella kuin 

järkeä. Siinä missä järki voi muotoilla yksityiskohdista universaaleja totuuksia, mielikuvitus 

liikkuu vain yksityiskohtien parissa. Erilaisten ja eri aikoina eläneiden ihmisten tavat tehdä 

asioita auttavat meitä näkemään asioiden moninaisuuden ja lopulta tämä tieto antaa meille 

mahdollisuuden vahvistaa omia käsityksiämme asioista. Pysyäkseen avoimena erilais ille 

mahdollisuuksille on liikuttava konkreettisten yksityiskohtien parissa sen sijaan, että tukeutuis i 
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universaaleihin totuuksiin tai keskittyisi yhteen vallalla olevaan tapaan ajatella. (ibid., 110, 

111.) 

 

Hartlen (2003, 112) mukaan kehämäisessä dialektiikassa on enemmän kyse itsetuntemukses ta 

ja maailmantuntemuksesta kuin tietyssä kulttuurissa vallitsevana pidetyn totuuden 

hyväksymisestä (Hartle 2003, 112). Kun Montaigne itsekin näki Esseitä olevan pyrkimys 

kirjoittaa omaelämäkerta, jonka sisältönä on hän itse ja hänen ajatuksensa, Hartlen 

hahmotteleman kehämäisen dialektiikan periaatteet tuntuvat sopivan Montaignen teksteihin 

varsin hyvin. Kehämäinen dialektiikka on tietyllä tavalla ajattelun väline, jonka avulla voi 

tarkastella ja koetella omia käsityksiään maailmasta. Se on itsetuntemuksen dialektiikkaa, jossa 

ajatukset palaavat lopulta kaikkein tutuimpaan, ja juuri se kaikkein tutuin asia on usein 

vaikeinta nähdä (Hartle 2003, 199).  

 

 

2.1.3 Pyrrhonismia, skeptisismiä ja epäilyä 

 

Kun tutkin viisauden käsitettä, epäily ja skeptisismi nousevat keskeiseen rooliin. Mitkä ovat 

ihmisen tiedon, viisauden ja käsityskyvyn rajat? Mihin asti filosofia ja järki voivat meitä viedä? 

Missä kohdassa ihmisen ymmärrys on riittämätöntä? Mitä voimme sanoa varmaksi? Mistä 

tietää, että toiminta on viisasta? Montaignen kohdalla käydään paljon keskustelua siitä, mikä 

on hänen suhteensa skeptisismiin. Kukaan tuskin kiistää sitä, että Montaigne on luonteeltaan 

skeptinen ja epäilee monenlaista totuutena pidettyä tietoa ja vakiintunutta tapaa toimia. Kun 

ensimmäisen kerran luin Montaignen tekstejä, tiesin kyllä, mitä ovat skeptinen suhtautuminen 

asioihin ja kriittinen suhtautuminen vallitseviin totuuksiin, mutta en ollut koskaan kuullut 

skeptisismistä filosofisena suuntauksena. Kun sitten aloin perehtyä Montaigneen tarkemmin, 

pyrrhonismi nousi hyvin varhaisessa vaiheessa ja hyvin monessa yhteydessä esiin. Aloink in 

lukea Montaignen tekstejä uudenlaisesta näkökulmasta ja aloin vähitellen ymmärtää, miten 

pyrrhonismi vaikuttaa Montaignen ajattelussa ja näkyy hänen teksteissään. Jokin minussa 

kuitenkin harasi vastaan enkä pystynyt näkemään Montaignea pelkästään pyrrhonist ina. 

Ajattelin, että kyse on vain siitä, että en ymmärrä tuota filosofisia suuntausta riittävän hyvin. 

Myöhemmin vastaani kuitenkin tuli tieteellisiä tutkimuksia, joissa pyrrhonismin puhtaus 

Montaignen ajattelussa kyseenalaistettiin. Nämä tutkimukset auttoivat selkiyttämään omia 

ajatuksiani sekä siitä, mitä pyrrhonismi on, että siitä, millainen pyrrhonisti Montaigne 

mahdollisesti on. 
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Filosofisesta näkökulmasta skeptisismin juuret juontavat antiikin Kreikkaan, ja pyrrhonismi 

nimenä juontaa juurensa Pyrrhon-nimiseen mieheen (n. 360–275 eaa.), joka ei ollut filosofinen 

teoreetikko vaan pikemminkin elävä esimerkki täydellisestä epäilijästä. Hellenistisellä ajalla 

skeptisismistä rakentui kaksi koulukuntaa, jotka perustuivat varhaisten kreikkalais ten 

ajattelijoiden tapaan suhtautua tietoon. Platonin akatemiassa syntynsä saanut akatemiala inen 

skeptisismi perustui käsitykseen, että varma tieto ei ole mahdollista. Pyrrhonismin perustana 

oli puolestaan ajatus, että koska meillä ei ole riittävästi todisteita siitä, onko mikään varma tieto 

mahdollista, on pidättäydyttävä kaikista mielipiteistä. Pyrrhonistien mukaan uskomus, että 

voimme tietää joitain, ja uskomus, että emme voi tietää mitään, ovat kumpikin liian vahvoja 

väittämiä. Pyrrhonistit itse eivät halunneet ottaa kantaa mihinkään kysymykseen, josta oli 

olemassa ristiriitaisia todisteita. Näin he eivät ottaneet kantaa edes siihen, voidaanko jotain 

tietää varmaksi vai ei. Tällaisen mielentilan ajateltiin johtavan ataraksiaan eli häiriöttömään 

mielentyyneyteen. (Popkin 2003, xvii–xix.)  

 

Kun Montaignen suhdetta skeptisismiin tarkastellaan, keskeisenä esseenä pidetään Apologiaa 

(”Apologia eli Raimond Sebondin puolustus”, E II s. 164–428). Kuten Hartle (2003, 183) 

toteaa, Apologia on Montaignen pisin ja selkeimmin filosofinen essee, ja siinä hänen katsotaan 

ilmaisevan filosofisen kantansa. Tähän esseeseen sekä Richard H. Popkin (2003) että Ann 

Hartle (2005) hyvin pitkälle perustavatkin väitteensä siitä, että Montaignen tapa ajatella ei ole 

puhdasta pyrrhonismia. Popkinin (ibid., 44) mukaan Montaigne oli tärkein henkilö, joka 

vaikutti 1500-luvulla antiikin skeptisismin uuteen tulemiseen. Hän käyttää Montaignen 

skeptisismistä nimitystä uusi pyrrhonismi (nouveaux pyrrhoniens) ja pohtii pyrrhonismin ja 

katolisen uskon suhdetta Montaignen ajattelussa. Ann Hartle puolestaan käsittelee 

artikkelissaan ”Montaigne and Skepticism” Montaignen suhdetta pyrrhonismiin laajemmink in 

useasta eri näkökulmasta. Hartlen perustelu on kattavampi, joten keskityn tässä luvussa 

enemmän Hartlen esittämiin argumentteihin. 

 

Popkin (2003, 55) kirjoittaa Montaignen käyvän Apologiassaan läpi kolme skeptisen kriisin 

muotoa, jotka askarruttivat 1600-luvun alun intellektuelleja. Nämä kolme muotoa olivat 1) 

teologinen kriisi 2) kriisi inhimillisen tiedon luonteesta eli siitä, miten ihmisten mielipiteet ovat 

kulttuurisidonnaisia ja 3) kriisi tieteellisen tiedon luonteesta, joka oli skeptisistä kriiseis tä 

kaikkein merkittävin. Nämä kriisit johtivat Montaignen ajattelussa päätelmään, että 
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yhdenlainen järkeily ei ole toista parempi, eikä kukaan voi saavuttaa varmuutta järjen avulla ; 

yritys ymmärtää todellisuutta on kuin yrittäisi saada otteen vedestä. Pyrrhonistit eivät pitäneet 

totuutena yhteisössään vaikuttavia lakeja ja tapoja, mutta hyväksyivät ne kuitenkin toimintansa 

perustaksi. Näin he tulivat hyväksyneeksi myös uskonnon, Montaignen tapauksessa katolisen 

uskon. Popkinin mukaan Montaignen uudenlainen pyrrhonismi olikin ennen muuta 

uudenlainen muoto fideismistä1, jossa keskeistä oli usko ja jumalallinen tieto, eivät 

uskonnolliset tavat. (ibid. 47–54.)   

 

Hartle (2003, 12; 2005, 184, 185) toteaa, että nykysuuntauksen mukaan Montaigne nähdään 

eräänlaisena skeptikkona ja että tälle väitteelle löytyy perusteluja sekä esseiden muodon että 

sisällön puolesta. Selkein esimerkki skeptisyydestä on juuri Apologia, mutta ylipäätäänkään 

esseet eivät ole muodoltaan dogmaattisia tai autoritäärisiä ja niissä on kiistatta kuultavissa 

skeptinen ääni. Hartle ei siis kiistä, etteikö Montaigne olisi skeptikko ja pyrrhonisti, mutta hän 

osoittaa, että Montaignen ajattelu ei ole puhdasta pyrrhonismia. Montaignen ajattelussa on 

hänen mukaansa sellaisia elementtejä, jotka selkeästi eivät ole skeptisiä tai jotka on vaikea 

sovittaa yhteen syvällisen skeptisismin kanssa (Hartle 2003, 12; Hartle 2005, 189). 

 

Hartle (2005, 190–191) luokittelee Montaignen esseissä esiintyvät pyrrhonismin vastaiset 

piirteet viiteen kohtaan. 1) Montaigne esittelee pelkästään Apologiassa useita tarunomais ia 

kertomuksia, joiden todenmukaisuutta hän ei kyseenalaista. Tällainen herkkäuskoisuus ja 

kritiikittömyys ei ole linjassa esseen selkeästi skeptisen sävyn kanssa. 2) Montaigne esittää 

mielipiteitä ja näkemyksiä eri asioista, mikä on vastoin pyrrhonistien perustavanlaatuis ta 

opetusta mielipiteistä pidättäytymisestä. 3) Montaigne ei tavoittele häiriötöntä mielentilaa, joka 

on pyrrhonistien tavoitteena. Sen sijaan hän korostaa ja hyväksyy oman ailahtelevaisuutensa ja 

muuttuvaisuutensa. 4) Montaignen esseiden kirjoittamista voidaan kuvailla yritykseksi lisätä 

itsetuntemusta. Tässä suhteessa hän on pikemminkin sokraattinen kuin skeptikko. 5) 

Montaignen suhteesta uskontoon on vaihtoehtoisia tulkintoja. Hartle ei ota kantaa siihen, oliko 

Montaigne kenties ateisti, agnostikko vai skeptinen fideisti. Hän toteaa vain, että ainakin 

Montaigne tunnusti katolista uskoa. Näiden viiden kohdan lisäksi myös Montaignen tapa 

käsitellä asioita edellisessä luvussa esitellyn kehämäisen dialektiikan kautta tekee hänestä 

                                                                 
1 Fideismi = Ajatus uskon ja jumalallisen ilmestyksen ylivoimaisuudesta verrattuna ihmisen tiedollisiin 

kykyihin. Fideismi vierasti uskon järkiperusteluja. (Juti 2013, 135, 177.) 
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erilaisen kuin tyypillinen skeptikko; Montaignen skeptisyys on pikemminkin avoimuutta eri 

mahdollisuuksille kuin antiikin skeptikkojen skeptisyyttä (ibid., 193).  

 

Kun ajatellaan, että pyrrhonistit pidättäytyvät mielipiteistä kokonaan, olisi ristiriistaista tutkia 

Montaignen käsityksiä viisaudesta, jos pitäisin häntä täysin pyrrhonistina. Tällöin tulisi olettaa, 

että tutkimustulokseni on hyvin laiha, sillä mitään mielip idettä ei löydy. ”Koulumestare ita” 

lukiessani uskallan kuitenkin olettaa, että analyysini tulos ei jää aivan tyhjäksi. Hyväksyn sen 

tosiasian, että Montaigne on epäilijä, joka suhtautuu tietoon ja totuuksiin varauksella. On 

mahdollista ja ehkä oletettavaakin, että hänen ajatuksiaan analysoidessani en löydä yhtä selkeää 

määritelmää siitä, millaista on viisauden opettaminen ja viisaaksi kasvaminen. Pyrin kuitenkin 

rakentamaan analyysini avulla jonkinlaisen kokonaiskuvan niiden elementtien pohjalta, joita 

aineistostani löytyy. Toisaalta voidaan ajatella myös, että jos Montaigne ei olisi luonteeltaan 

epäilijä ja skeptikko ja ilmaisisi käsityksensä hyvin selkeästi, tarvetta analyysille ei olisi.  

 

2.2 Mitä on viisaus? 

 

Viisaus – sen olemusta pohtivat jo antiikin sofistit ja filosofit, muinaiset roomalaiset, Kiinan ja 

Japanin runoilijat tuhansia vuosia sitten, ihmiset entisaikoina sisäänlämpiävien takkojen 

lämmittämissä kodeissaan ja me ilmalämpöpumppujemme lämmössä tietoverkkojen 

kylmettäminä. Kysymykseen, mitä viisaus on, ei kuitenkaan ole helppo vastata. Käsitteenä 

viisaus jollain tapaa pakenee kaikkia määritelmiä, eikä sitä voi irrottaa elävästä elämästä 

joksikin juhlavaksi totuudeksi. Uskon, että jokaisella meistä on jonkinlainen käsitys siitä, 

millainen on viisas ihminen, mutta jos meidän pitää antaa yksiselitteinen kuvaus viisaasta 

ihmisestä, se ei ole ongelmaton tehtävä. Myöskään tutkijat, jotka nykyään tutkivat viisautta, 

eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen viisauden määritelmästä. On kuitenkin joitakin asioita, 

joista eri alojen tutkijoilla on yhteneväinen näkemys. Niin filosofit, teologit, sosiaalitieteil ijät 

kuin maallikotkin ovat yhtä mieltä siitä, että viisaus sisältää reflektioon, kognitiivisiin taitoihin 

ja tunteisiin liittyviä ulottuvuuksia. (Ardent, Achenbaum & Oh 2013, 266.) Spännäri ja Kallio 

(2020, 50) puolestaan toteavat, että laaja yhteisymmärrys vallitsee siitä, että viisaus on jotakin 

hyvää ja tavoittelemisen arvoista. Viisauden eteen kannattaa nähdä vaivaa, sillä siitä voi olla 

hyötyä ja se on arvokasta sinänsä. 
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Pyrin tässä luvussa kuvaamaan, mitä on viisaus ja millaisista osa-alueista nykyajan 

viisaustutkimus koostuu. Esittelen omia näkemyksiäni viisaudesta, nostan esiin 

viisaustutkimuksen eri suuntauksia ja avaan antiikin filosofioiden käsityksiä viisaudesta. Näen, 

että omien ajatusteni avaaminen on tarpeen, sillä käsitykseni viisaudesta ohjaavat sitä, milla is ia 

asioita poimin Montaignen teksteistä analyysini materiaaliksi. Antiikin filosofian käsitykset 

viisaudesta puolestaan ovat vaikuttaneet Montaignen ajatteluun ja ne ovat pohjalla myös 

nykyajan viisaustutkimuksessa. Nykyajan viisaustutkimuksen otan mukaan, koska se sisältyy 

kolmanteen tutkimuskysymykseeni, jossa pohdin, miten Montaignen ajatukset viisaudes ta 

keskustelevat nykyajan viisaustutkimuksen kanssa. Nostan nykyajan viisaustutkimuksesta tässä 

luvussa esiin vain keskeisiä piirteitä, sillä keskityn siihen tarkemmin analyysini yhteydessä 

luvussa 3.3. 

 

Itse ajattelen, että viisautta on mahdollista sekä opettaa että oppia, mutta sitä ei voi siirtää 

toiselle samalla tavalla kuin tietoa ja informaatiota. Tietomäärä maailmassa kasvaa koko ajan, 

kun esimerkiksi fyysikot, matemaatikot, lääketieteilijät ja eri alojen insinöörit rakentavat uusia 

sovelluksiaan aiemmin selvitettyjen tietojen varaan. Viisauden määrä ei näkemykseni mukaan 

kasva samalla tavalla, sillä viisaus vaatii aina tiedon tueksi jotain, jota voisimme kutsua 

hiljaiseksi tietämiseksi, tilannetajuksi tai sydämen sivistykseksi. Ehkä voisi sanoa, että 

tietäväksi voi tulla lukemalla, viisaaksi tullakseen on osattava nähdä ja kuulla tarkasti. Spännäri 

ja Kallio (2020, 16) toteavatkin että äly, tieto ja informaatio ovat sukua viisaudelle, mutta 

häviävät viisaudelle perspektiivin laajuudessa ja ymmärryksen syvyydessä. Viisauden 

olemukseen ja käsitteen määrittelemisen vaikeuteen kuuluu mielestäni se, että viisaus ikään 

kuin on sanojen ulottumattomissa, jossain siellä, missä myös puhdas kauneus pitää majaansa, 

mutta yhtä aikaa viisaus on niin helposti ymmärrettävissä, että melko pieni lapsikin osaa kertoa, 

millainen toiminta on viisasta. Myös Ardelt (2005, xvi) näkee viisauden olemuksen olevan 

vaikeasti tavoitettavissa, sillä hän pohtii teoksen A Handbook of Wisdom esipuheen lopussa, 

että nykyisessä viisaustutkimuksessa saattaa olla niin, että jokainen tutkija keskittyy tiettyjen 

viisauden puolien tutkimiseen, mutta koko viisauden olemus yhä pakenee tutkijoita. Vaikka 

yksiselitteistä määritelmää viisaudesta ei vielä – tai ehkä koskaan – ole, minulle viisaus 

näyttäytyy kiehtovana ja maailmaa kauniimmaksi tekevänä asiana, jonka seuralaisena ovat 

usein älykkyys ja tieto, mutta vielä useammin halu nähdä toisissa hyvää ja olla maailma lle 

armollinen.  
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Viisauden nykytutkimus voidaan jaotella kolmeen eri lähestymistapaan: 1) filosofinen 

lähestymistapa, jonka juuret palautuvat Platonin dialogeihin, 2) implisiittiset teoreettiset 

lähestymistavat, joissa pyritään tutkimaan ja ymmärtämään ihmisten käsityksiä viisaudesta ja 

3) eksplisiittiset teoreettiset lähestymistavat, joissa pyritään luomaan teoria, jonka avulla 

voidaan selittää, mitä viisaus on (Sternberg 2003, 148, 149). Kunzmann ja Baltes (2005, 113, 

114) toteavat, että filosofia tarjoaa abstraktin, kattavan ja järjestelmällisen kuvauksen viisauden 

käsitteestä. Implisiittinen tutkimus puolestaan antaa tarkempia ja konkreettisempia kuvauksia 

siitä, millaisia asioita viisauden käsitteen voidaan ajatella pitävän sisällään, mutta se ei ole yhtä 

kattavaa kuin filosofinen tutkimus. Implisiittisen tutkimuksen luonne johtuu siitä, että siinä 

tutkitaan tavallisten ihmisten käsityksiä viisaudesta, jolloin kuvaukset ovat luonteeltaan 

pikemminkin kokemuksiin ja esimerkkeihin kuin teoreettisiin viitekehyksiin pohjautuv ia. 

Filosofinen ja implisiittinen tutkimus yhdessä luovat heidän mukaansa pohjan tutkijoiden 

tekemälle eksplisiittiselle tutkimukselle. Ardelt (2005, xiii) kuitenkin pohtii, ovatko 

eksplisiittiset tutkimuksetkin kuitenkin tavallaan implisiittisiä tutkimuksia, koska mitään 

ulkoisesti todennettua kriteeristöä viisaudelle ei ole. Näin ollen myös eksplisiittis ten 

tutkimusten lähtökohtaoletukset viisaudesta heijastelevat tutkijoiden omia ja implisiittis ten 

tutkimusten perusteella saatuja näkemyksiä viisaudesta.  

 

Kun ajattelen oman tutkielmani lähtökohtaa ja sitä, että analyysini kohteena ovat Montaignen 

käsitykset viisauden opettamisesta ja viisaaksi kasvamisesta, tutkimusasetelmassa voi nähdä 

yhtymäkohtia implisiittiseen lähestymistapaan. Bluck ja Glück (2005, 86) kirjoittavat, että 

implisiittinen teoria perustuu ajatukseen, että ihmisillä on käsitys siitä, mikä on viisasta ja kuka 

on viisas. Tämä käsitys ei perustu suoraan filosofien tai psykologien näkemykseen, vaan on 

muotoutunut ihmisen eläessä osana yhteiskuntaa ja oppiessaan kielen, jonka avulla ilma is ta 

itseään ja ymmärtää muita. Montaignenkin ajattelu ja käsitykset viisaudesta ovat rakentuneet 

monen eri tekijän summana, joista voidaan eritellä helposti ainakin kasvatus, perheen 

yhteiskunnallinen asema, yhteiskunnan tilanne, uskonto, 1500-luvun tieteen saavutukset ja 

hänen lukeneisuutensa, jonka keskeistä aineistoa olivat filosofiset teokset.  

 

Rajaan viisauden käsitteen filosofisen tarkastelun tässä tutkielmassa antiikin Kreikan ja 

Rooman filosofioihin. Tämä rajaus näyttäytyy luontevana, kun analyysin aineistona on 

Montaignen Esseet, joissa antiikin ajan kirjallisuus näyttelee suurta roolia. En ajattele, että 

antiikin Kreikka ja Rooma olisivat olleet ainoita tai edes ensimmäisiä paikkoja maailmass a, 

joissa viisautta ja sen olemusta on yritetty ymmärtää. Mielestäni me emme yksinkertaisesti voi 
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tietää, miten syvällistä pohdintaa ihmiskunnan kirjoittamattoman historian aikana viisaudes ta 

on käyty, millaisia kirjoituksia on tuhoutunut, mitkä kertomukset ja viisauden sanat ovat 

poistuneet tästä maailmasta täällä aikoinaan eläneiden ihmisten kuoltua. Meille on säilynyt 

jotain, mutta me emme tiedä, millainen rikkahippunen tämä säilynyt tieto on kaiken kadonneen 

valtameressä.  

 

Riku Juti (2013, 25) kuvailee filosofian syntyä seuraavasti: ensin ihminen oli kiinnostunut 

elämän välttämättömyyksiä koskevista tiedoista, seuraavaksi kiinnostuttiin selittävistä tieteistä  

ja vasta näiden jälkeen alettiin kiinnostua viisaudesta itsestään eli siitä, millaista on tieto 

asioiden syistä ja periaatteista. Filosofia siis syntyi, kun antiikin kreikkalaiset halusivat 

selvittää, mitä viisauden edellyttämä tieto oli ja miten sitä voitiin saavuttaa. Tämä selvitystyö 

on Jutin mukaan edelleen kesken, ja se on yhä tiedon filosofian keskeinen tehtävä (ibid.). Pierre 

Hadot (1995, 25, 26) toteaa, että merkittävää esisokraattisissa ajattelijoissa on se, että he loivat 

rationaalisen maailmanselityksen, kun tähän asti selitykset olivat olleet luonteeltaan myyttis iä. 

Myyttisissä selityksissä maailmanhistoria kuvattiin persoonallisten olentojen välisenä 

taisteluna, mutta nyt maailmansynnystä esitettiin teorioita, jotka olivat luonteeltaan 

rationaalisia.  

 

Sana filosofia muodostuu kahdesta sanasta filia ja sofia, ja on peräisin kreikan kielestä. 

Filosofia tarkoittaa sananmukaisesti viisauden rakastamista (Hadot 1995, 16), ja Juti (2013, 45) 

kuvaakin sofisteja ja filosofeja sanaparilla viisausoppineet ja viisauden ystävät. Sternberg 

(2003, 148) puolestaan viittaa Daniel N. Robinsonin (1990) artikkeliin ”Wisdom Through the 

Ages”, jossa Robinson kirjoittaa, että Platonin dialogeissa viisaudella on kolme eri merkitys tä. 

Viisaus voi olla 1) sofiaa, joka viittaa totuuden etsimiseen mietiskelyn avulla, 2) fronesista eli 

käytännön viisautta tai 3) epistemeä, joka viittaa tieteeseen. Sekä sofistit että filosofit pyrkivät 

viisauteen, mutta Sokrateen myötä ero sofistien ja filosofien välille alkoi muotoutua. Sokrates 

haastoi kreikkalaisen perinteen mukaisen käsityksen viisaudesta, kun hän totesi oraakkelin 

sanoihin viitaten: “Ihmiset, se teistä on viisain, joka Sokrateen tavoin ymmärtää, ettei 

oikeastaan ole ollenkaan viisas” (Platon, 15). Sokrates siis teki eroa ajatukseen, että tieto ja 

taitotieto yksistään tekisivät ihmisestä viisaan. Hänelle viisaudessa keskeistä oli juuri sen 

ymmärtäminen, että omat tiedot ja taidot, vaikka olisivat mittavat ja laajat, eivät tee ihmises tä 

vielä viisasta. Hadot’n (1995, 61) mukaan Platonin Pitojen myötä filosofia saakin 

ohjelmajulistuksensa: filosofi on yhtäältä se, joka tietää, ettei ole viisas, mutta jota toisaalta ajaa 

halu saavuttaa pakeneva viisaus, jota hän rakastaa.  
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Vaikka filosofista toimintaa oli monella paikkakunnalla, Ateenasta tuli filosofisen toiminnan 

keskus, jossa filosofisesta elämäntavasta kiinnostuneelle oli valittavan erilaisia koulukuntia ja 

ajattelutapoja. Neljännen vuosisadan (400–300 eaa.) lopulla siellä vaikutti neljä filosofis ta 

koulua: Platonin Akatemia, Aristoteleen Lykeion, Epikuroksen Puutarha ja Zenonin Stoa. 

Näiden lisäksi vaikutti kaksi ajattelun ja elämän asennetta: Pyrrhonin esittelemä skeptisismi eli 

pyrrhonismi ja Diogeneksen kyynisyys. (Hadot 1995, 110–113.) Eri suuntaukset ja koulukunnat 

poikkesivat toisistaan, mutta niillä on joitakin keskeisiä yhteisiä piirteitä, jotka liittyvät 

läheisesti viisauteen. Hadot (ibid., 113, 114) kuvaa yhteneväisyyttä toteamalla, että hellenist iset 

koulukunnat myöntävät ihmisen vajonneen kurjuuteen ja pahaan, mikä johtuu siitä, että 

ihminen elää tietämättömänä. Ihminen voi hoitaa pahaa oloaan ja ahdistustaan muuttamalla 

arvoarvostelemiaan eli muuttamalla koko tapansa ajatella ja olla. Skeptisissä koulukunnissa 

pyrittiin puolestaan pidättäytymään kaikenlaisista arvoarvostelmista. Keskeinen ajatus kaikissa 

koulukunnissa kuitenkin on, että valitsemansa filosofian avulla ihmisen on mahdollis ta 

saavuttaa sisäinen rauha ja tyyneys, vaikka keinot sielunrauhan ja sitä myötä viisauden 

saavuttamiseen vaihtelevatkin. 

 

Viisaus määritellään kaikissa hellenistisissä koulukunnissa melko lailla samalla tavoin: viisaus 

on ennen muuta täydellistä sielunrauhaa (ataraksia). Viisas on täydellisessä sielullisessa 

tasapainossa, hän on onnellinen, olivat ympäröivät olot millaiset hyvänsä. Oleellista on 

huomata, että vaikka joitakin viisauden henkilöitymiä esiintyikin, koulukunnat eivät niinkään 

pyrkineet määrittelemään konkreettisesti, kuka tai millainen on viisas ihminen, vaan tavoitteena 

oli määritellä, millaista on viisaan ihanteellinen käytös. (Hadot 1995, 227, 231.) Näin ollen 

keskeistä ei ollut kysyä, kuka on viisas, vaan miten viisas toimisi tässä tai tuossa tilanteessa. 

Viisas on siis pikemminkin filosofinen ihanne kuin elävä henkilö. Hadot (ibid., 230) kirjoittaa, 

että Sokrates oli ainoa laajemmin tunnustettu viisas, minkä lisäksi epikurolaiset jumaloivat 

Epikurosta suurimpana viisaana. Stoalaisen yleisen käsityksen mukaan viisas oli erittäin 

harvinainen; viisaita on hyvän vähän, ehkä yksi, ehkä ei yhtään. Viisaaksi tuleminen on antiik in 

filosofioissa siis pikemminkin ihanne kuin itsestään selvyys. Koulukunnat viitoittivat tietä 

viisauteen omien harjoitustensa ja elämään suhtautumisensa avulla, mutta mihinkään 

koulukuntaan kuuluminen ei taannut viisaaksi tulemista. 

Montaigne, joka oli itse tutkinut laajasti filosofisten koulukuntien oppeja ja pyrkinyt elämänsä 

eri vaiheissa löytämään tien viisauteen ja sielunrauhaan eri ajattelutapojen kautta, kirjoittaa 
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Apologiassa (E II, 264): “Jokainen joka etsii jotain päätyy väistämättä seuraavaan: joko hän 

sanoo, että on löytänyt etsimänsä, tai että sitä ei ole mahdollista löytää, tai että hän yhä jatkaa 

etsimistä.” Montaigne väistämättä arvostaa monia ajattelijoita ja pitää filosofista pohdintaa 

merkityksellisenä, koska hänen kirjoituksensa ovat pitkälti keskustelua eri ajattelutapojen 

välillä ja hänen oman ajattelunsa koettelemista eri filosofioiden valossa. Hänen tapaansa 

suhtautua maailmaan vaikuttivat useat koulukunnat, joita Hadot (1995, 125, 138, 143) kuvailee 

teoksessaan: Sokrateen käsitykset viisaudesta, epikurolaisten pyrkimys etsiä todellis ta 

olemassaolon puhdasta mielihyvää, stoalaisten sisäinen johdonmukaisuus itsen kanssa ja 

välinpitämättömyys meistä riippumattomia asioita kohtaan sekä pyrrhonistien ajatus sitä, että 

kaikki on yhdentekevää, koska mistään ei voida tietää, onko se hyvää vai pahaa. Robert F. Jones 

(1977, 172) toteaakin artikkelissaan, että Montaignen kirjoituksien perusteella voidaan osoittaa, 

että Montaigne oli sekä stoalainen, pyrrhonisti että epikurolainen. Nämä vaiheet vaihtelivat ja 

yhdistyivät eri tavoin eri elämänvaiheissa, mutta ovat kaikki löydettävissä kirjoituksis ta.  

Kritiikittä ei tosin säästyne mikään ajattelumalli, ja välillä Montaigne vaikuttaa turhautuvan 

siihen, että jokainen luo oman totuutensa ja omat jumalansa. Hyödyttömänä hän ei 

ajattelutapojen moninaisuutta ja omia etsintöjään filosofioiden ja viisauden löytämisen parissa 

kuitenkaan pidä: 

Luottakaa te vain omaan filosofiaanne; kehukaa löytäneenne puuroon kätketty 
manteli kaikesta tästä filosofisten älypäiden mekastuksesta! Maailman muotojen 
kirjavuudella on ollut minuun se hyödyllinen vaikutus, että tavat ja mielipiteet 

jotka poikkeavat omistani eivät loukkaa minua vaan opettavat, niiden vertailu ei 
tee minua ylpeäksi vaan nöyräksi ---. (E II, 286.) 

 
 

George Hoffman (2005, 177) nostaa esiin tutkielmani kannalta mielenkiintoisen näkökulman, 

joka tuo Montaignen filosofisuuteen uudenlaista sisältöä ja joka tavallaan linkittyy yllä oleviin 

Montaignen sanoihin. Hoffman ei kyseenalaista Montaignea filosofina, vaikka toteaakin, että 

hän oli aikansa miellyttävin ja yhtä aikaa vähiten vakavasti otettu filosofi. Hän kuitenkin näkee, 

että filosofin lisäksi Montaigne tuli myös aloittaneeksi ensimmäisen tunnistettavissa olevan 

psykologisen tutkielman ihmisluonnosta. Hoffmanin näkemys on mielenkiintoinen, sillä 

nykyaikaista viisaustutkimusta tehdään paljon juuri psykologien toimesta. Luulen, että 

psykologisuutensa vuoksi Montaignen käsitykset viisaudesta tulevat niin lähelle lukijaa. 

Viisaus ei ole pelkästään ideaali, vaan se on läsnä arkipäivässä ja erilaisessa asemassa olevien 

ihmisten elämässä.  
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3 ANALYYSI 

 

Olen jakanut analyysini kolmeen alalukuun, josta kussakin käsittelen yhtä tutkimuskysy-

mystäni. Esittelen ensin analyysini esseestä ”Koulumestareista”, minkä jälkeen laajennan 

näkökulmaa muihin Montaignen esseisiin ja siihen, mitä niissä kirjoitetaan viisaaks i 

kasvamisesta. Kolmannessa alaluvussa vertaan tekemieni havaintojen ja tulkinto jen 

yhteneväisyyksiä ja eroja nykyajan viisaustutkimuksen kanssa.  

 

”Koulumestareista” on pituudeltaan 17 sivua ja sen pohjana on vuonna 1580 julkaistun 

painoksen teksti. Tässä ensimmäisessä painoksessa mukana olleet tekstikohdat on merkattu 

esseeseen kirjaintunnuksella A. Esseessä on tämän pohjatekstin lisäksi 25 lisäystä, joista kuusi 

on tehty vuonna 1588 julkaistuun toiseen painokseen (B) ja 19 lisäystä ovat niin kutsutusta 

Bordeaux’n tekstistä (C). Bordeaux’n tekstiksi kutsutaan vuoden 1588 painosta, joka löytyi 

Montaignen kuoleman jälkeen täydennettynä lukuisin käsinkirjoitetuin lisäyksin ja korjauksin. 

Esseet julkaistiin postuumisti 1594 uutena painoksena Bordeaux’n tekstin lisäyksin. (Salminen 

2003, xxix.) Luin ”Koulumestareista” ensin yhtenä kokonaisuutena kiinnittämättä lisäyks iin 

juurikaan huomiota. Analyysia aloitellessani päätin kuitenkin tarkastella lisäyksiä tarkemmin, 

jotta näkisin, onko niillä jonkinlainen merkitys esseen tulkintaan. Toisekseen lisäysten 

tarkasteleminen antoi selkeän lähestymistavan esseeseen, jonka kokonaisuudesta oli vaikea 

saada kiinni. Ajattelen myös, että lisäysten luokittelu ja esittely auttaa myös tutkielmani lukija 

hahmottamaan paremmin, millaisista osasista Montaignen tekstit koostuvat. Luokitte lin 

lisäykset neljään ryhmään: sanat ja sivulauseet, siteeraukset, lisäesimerkit sekä pohdinnat. 

Yhden sanan ja sivulauseen lisäyksiä oli kolme kappaletta (B: 1, C: 2), siteerauksia seitsemän 

kappaletta (B: 2, C: 5), lisäesimerkkejä kuusi kappaletta (B: 2, C: 4) ja pohdintoja yhdeksän 

kappaletta (B: 2, C: 7). Yksi pohdinnoista tosin alkaa siteerauksella, siteeraukseks i 

luokitelluista kaksi jatkuu joko lisäesimerkillä tai pohdinnalla ja toisaalta pohdinno iks i 

luokitellut lisäykset saattavat sisältää myös esimerkkejä tai sitaatteja. Tämä luokittelu ei siis ole 

täysin selvärajainen, mutta antaa jonkinlaisen kuvan lisäysten luonteesta.  

 

Analyysin kannalta mielenkiintoisimman ryhmän muodostivat pohdinnat, joissa Montaigne 

esittelee omia mielipiteitään. Pohdinnoiksi luokittelemissani lisäyksistä kahdeksassa voi nähdä 

viisaaksi kasvamisen tai viisauden luonteen jonkinlaista määrittelyä.  
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CSe, mitä Aristoteles kertoo joistakin henkilöistä, jotka sanovat Thalesta, 
Anaksagorasta ja heidän kaltaisiaan viisaiksi, mutta ei järkeviksi, koska he eivät 
huolehtineet tarpeeksi hyödyllisistä asioista – paitsi että en voi sulattaa, että 

näiden sanojen välille tehdään ero – ei ole mikään puolustus niille ihmisille, joista 
minä puhun; ja kun näkee miten surkean huonoon palkkaan he tyytyvät, olisi 

oikeutetumpaa sanoa, etteivät he olleet kumpaakaan, eivät viisaita eivätkä 
järkeviä. (E 1:25, 186.) 
 

Toisaalta pohdinnoiksi luokitellut lisäykset myös hankaloittavat esseen tulkintaa, sillä muutama 

niistä on niin pitkä ja polveileva, että tekstin kokonaisuutta ja tekstissä olevia viittaussuhte ita 

on vaikea hahmottaa. Myös esseen loppu, koko viimeinen sivu, on lisätty vasta Bordeaux’n 

tekstiin. Tämä lisäys vaikuttaa merkittävästi siihen, millainen kokonaisuus esseestä lopulta 

muodostuu. 

 

Siteeraukset tuovat oman osansa viisauden analysointiin, sillä lähes kaikki niistä käsittelevät 

jollain tavalla viisauden opettamista. Osassa siteerauksista viisaus mainitaan suoraan. Kaikki 

siteeraukset on esitetty Montaignen tekstissä alkukielellä, mutta vain yhden kreikankielinen 

sitaatin Montaigne on kääntänyt tekstiin itse. Muut, enimmäkseen latinankieliset, hän on 

jättänyt kääntämättä. Niistä käytän Salmisen suomennoksia. Siteeraukset eivät usein jää 

pelkiksi irrallisiksi aforisminomaisiksi ajatelmiksi, vaan ne joko kokoavat yhteen edellä 

sanottua tai toimivat sytykkeenä uudelle ajatukselle. Olen merkinnyt sitaattien viitteeseen 

teoksen, josta kyseinen sitaatti on lainattu. 

CKuten Ennius sanoo: viisaan viisaus on turhaa, jollei se hyödytä häntä itseään. 
(E 1:25, 189. Sitaatti Ciceron teoksesta De officiis.) 

 

Lisäesimerkit toimivat tekstissä jo aiemmin kirjoitetun lisäselityksenä tai vahvistuksena. Ne 

eivät varsinaisesti tuo tekstiin uutta, joten ne ovat analyysin kannalta vähemmän mielenkiin-

toisia kuin pohdinnat ja siteeraukset.  

AJotkut muut, joiden ajatusmaailma on maallisen onnen yläpuolella, ovat pitäneet 
oikeuden oppituoleja ja jopa kuninkaiden valtaistuimia matalina ja 

halveksittavina. BJa Empedokles kieltäytyi, kun Akragasin asukkaat tarjosivat 
hänelle kuninkuutta. (E 1:25, 185.) 

 
 

Pienimpänä ryhmänä ovat sanat ja sivulauseet, jotka eivät oikeastaan riko tekstin rakennetta tai 

tuo siihen kovin paljoa lisämerkitystä. Vain yksi tämän ryhmän lisäys on tutkimuskysymysteni 

kannalta merkittävä.  
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AMe ponnistelemme vain täyttääksemme muistimme ja jätämme 
ymmärryksemme Cja omantuntomme Atyhjiksi. Samoin kuin linnut etsivät 
toisinaan viljanjyviä ja kantavat ne nokassaan poikastensa ravinnoksi maistamatta 

niitä itse, samoin meidän koulumestarimme näpistelevät tietoa kirjoista vain 
sylkeäkseen sen suustaan taivaan tuuliin. (E 1:25, 186, 187.) 

 

Kokonaisuuden kannalta lisäykset ovat merkittävä osa ”Koulumestareista”-esseetä. Niissä 

nousee esiin uusia näkökulmia viisauteen ja ne antavat oivan tilaisuuden tarkastella Montaignen 

ajatteluun iän myötä tulleita muutoksia. Se, onko analyysin lopputulosten kannalta lopulta 

merkitystä sillä, mitkä ovat osa alkuperäistä tekstiä ja mitkä jälkikäteen lisättyjä, jää tässä 

vaiheessa vielä avoimeksi. Kiinnitän asiaan kuitenkin huomiota analyysin aikana, sillä 

oletukseni on, että esimerkiksi jotkin ristiriidat tekstin sisällä johtuvat jälkikäteen tehdyistä 

lisäyksistä. Toisaalta on mielenkiintoista tarkastella myös muista esseistä poimimiani viisaaks i 

kasvamisen määrittelyjä siitä näkökulmasta, milloin ne on kirjoitettu ja miten ajattelu 

mahdollisesti muuttuu iän myötä.  

 

Esseiden sisäisten ristiriitojen lisäksi olen lukijana törmännyt ristiriitoihin, jotka johtuvat 

aikakausien eroista. Näihin ristiriitoihin törmätessäni huomaan ärsyyntyväni ja pitäväni 1500-

luvun ajattelua hetkittäin jopa typeränä, eli ajatteluna, joka on kaukana viisaasta. Tällöin mietin, 

miksi ylipäätään tutkin tällaisen kirjoittajan käsityksiä viisaudesta. On kuitenkin muistettava, 

että minä, yhtä lailla kuin Montaigne, olen oman aikani tuote ja tarkastelen maailmaa ajalleni 

tyypillisten linssien lävitse. Näiden ristiriitojen kohdalla on siis syytä pysähtyä, jotta pystyn 

sulkemaan omat ennakkoluuloni analyysin ulkopuolelle. Kuten Gadamer (2004, 37, 38) toteaa, 

aikaa ei tulisi nähdä ensisijaisesti erottavana kuiluna, joka on tasoitettava, koska se pitää 

tulkitsijan ja tulkittavan kaukana toisistaan, sillä ajallinen etäisyys usein mahdollistaa tosien 

ennakkoluulojen erottamisen vääristä. Tulkitsijan on tiedostettava ymmärtämistään ohjaavat 

ennakkoluulot, jotta tulkittavan kohteen edustama kanta piirtyisi esiin. 

 

Montaignen teksteissä on piirteitä ja mielipiteitä, jotka ovat vastoin nykyään yleisest i 

hyväksyttyjä mielipiteitä, mutta jotka on kuitenkin helppo hyväksyä oikeutettuina, kun 

tiedostaa historiallisia tosiasioita. Yksi tällainen on esimerkiksi suhtautuminen lääketieteeseen 

ja sen saavutuksiin. Lääketiede on kehittynyt valtavasti viiden vuosisadan aikana, ja koko ala 

oli varsin erilainen Montaignen aikana. On siis helppo ymmärtää, miksi Montaigne kritisoi 

aikansa lääkäreitä ja lääketiedettä tehottomuudesta. Toisaalta voin historiallisesta kontekstista 

käsin suhtautua hieman naureskellen ja hyväntahtoisesti myös ”Koulumestareista” esiintyvään 
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naisen roolia kuvaavaan kommenttiin, vaikka henkilökohtaisesti ajattelenkin asiasta aivan 

toisin. 

ATieto on vaarallinen miekka; heikossa kädessä, joka ei osaa käyttää sitä, se 

haittaa ja vahingoittaa omistajaansa, Cut fuerit melius non didicisse (Cicero, Tusc) 
[Joten parempi olisi ollut jättää opinnot sikseen.]  
ALuultavasti tästä syystä emme me, sen enempää kuin teologiakaan edellytä 
naisilta erityistä oppineisuutta; ja kun Bretagnen herttua Frans, Johannes V:n 
poika, solmi avioliiton skotlantilaisen prinsessan Isabellan kanssa ja hänelle 

huomautettiin, että tämä oli saanut yksinkertaisen kasvatuksen vailla 
minkäänlaista koulutusta, hän vastasi rakastavansa vaimoaan sitäkin enemmän 

juuri sen tähden, ja että naiselle riitti, kun tämä osasi erottaa miehensä aluspaidan 
puserosta. (E 1:25, 193.) 

 

 

On kuitenkin myös sellaisia ennakko-oletuksia, jotka vaikuttavat selvästi Esseiden tulkintaan. 

Suomalaisena opettajana pidän itsestään selvyytenä ajatusmallia, että opetus kuuluu tasaver-

taisesti kaikille vanhempien yhteiskunnallisesta asemasta, varallisuudesta, koulumyönte i-

syydestä, oppilaan sukupuolesta tai muusta riippumatta. Montaigne puhuu ”Koulumestareista”-

esseessään kuitenkin aatelislasten kasvatuksesta, johon oli oikeutettu vain pieni osa 

kansalaisista. Hän myös tuntuu välillä todistelevan, että osa ihmisistä ei syntyperänsä vuoksi 

kelpaa opiskelemaan tiedollisia ammatteja: 

CJa koska näiden ihmisten sielut ovat sekä syntyperänsä ja kotikasvatuksensa että 

heidän saamiensa esikuvien puolesta kaikkein halvinta sekoitusta, he antavat 
väärän kuvan tiedon hedelmistä. Sillä tieto ei luo valoa pimeään sieluun eikä tee 
sokeasta näkevää. Sen tehtävä ei ole antaa heille näköä, vaan harjoittaa sitä, ohjata 

hänen askeltaan, edellyttäen että hänellä on itsellään suorat jalat ja kunnon kaviot. 
(E 1:25, 194.)  

 
 

Tämä edellä oleva lainaus on puolestaan ristiriidassa esseen tunnelman ja aiemmin sanotun 

kanssa: 

ASillä katsokaa, miten maanviljelijät ja suutari kulkevat tietään yksinkertaisesti ja 

luonnollisesti puhuen asioista, jotka he tuntevat; nämä taas haluavat rehennellä ja 
kalistella aseita tiedolla, joka ajelehtii aivojen pinnalla, jolloin he sekaantuvat 
sanoissaan ja puhuvat alinomaa itsensä pussiin (E 1:25, 190). 

 

Tällaisia ristiriitoja Montaignella esiintyy esseiden sisällä, ja välillä on vaikea ymmärtää, mistä 

niissä on kyse. ”Koulumestareista”-esseessä ristiriitaista kohtelua saavat nimittäin myös 

oppineet ihmiset ja sotaisat valtiot.  Onko Montaigne oikeasti sitä mieltä, mitä kirjoittaa? Miten 

hän voi esittää niin vastakkaisia mielipiteitä esittäen kummankin totena? Haluaako Montaigne 
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vain herätellä lukijaa? Vai onko kyseessä kenties ironia hänen aikansa ajattelua kohtaan, mutta 

en vain tunnista sitä ironiaksi, koska en tunne hänen aikansa tapoja riittävän hyvin? Näitä ja 

monia muita kysymyksiä olen analyysia tehdessäni pyöritellyt mielessäni. Vaikka 

”Koulumestareista” on pituudeltaan vain 17 sivua, lähden sen kimppuun kunnioittaen ja lieväst i 

pelonsekaisin tuntein. Olen nimittäin välillä tuntenut ymmärtäväni, mitä essee haluaa sanoa, 

mutta seuraavalla lukukerralla olenkin ollut ymmälläni ja ymmärtämätön. Mutta kuten luvun 

2.1.1 lopussa ennakoin, esseiden analyysi vaatii avointa mieltä, uskallusta miettiä, mitä 

sanomattomia asioita sanotun ympäriltä löytyy, kykyä erottaa ironia tuohtumuksesta ja 

hauskuudesta, kärsivällisyyttä hyväksyä ajatuksellinen harhailu eteen- ja taaksepäin sekä 

kurinalaisuutta lukea tarkasti. Nämä ohjenuorat taskussani käyn selvittämään, milla is ia 

käsityksiä viisauden opettamisesta ”Koulumestareista” löytyy. 

 

3.1 Viisauden opettamisesta  

 

Montaignen esseissä alut ovat usein varsin mielenkiintoisia. Niissä Montaigne esittelee jonkin 

ajatuksen ja menee suoraan asiaan. Aloitus voi olla esimerkiksi yleistys, kuten esseessä 

”Kunniasta luopumisesta” (E 1:41, 353): 

AKaikista maailman typeryyksistä yleisin ja laajimmalle levinnyt on 
huolehtiminen omasta maineesta ja kunniasta, joista pidämme kiinni senkin 
uhalla, että menetämme rikkauden, levon, elämän ja terveyden, jotka ovat 

todellista ja kouriintuntuvaa omaisuutta, tavoitellaksemme tyhjää mielikuvaa, 
pelkkää sanaa, jolla ei ole aineellista olemusta ja josta emme saa otetta. 

 
Pieni hauska ja arkinen oivallus elämästä: 

AVaikka sekoitamme yhteen monia eri kasvilajeja, kutsumme niitä kaikkia 

yhteisellä nimellä salaatti. Samoin aion minäkin tässä valmistaa sillisalaat t ia 
erisnimistä käsittelemällä useita eri aiheita sekaisin. (E 1:46, 380.) 

 

Tai jokin Montaignen omakohtainen kokemus tai huomio itsestään, kuten esseessä ”Surusta” 

(E 1:2, 7): 

BMinä kuulun niihin ihmisiin, jotka ovat vapaimpia tästä tunnetilasta. CEn pidä 

siitä enkä arvosta sitä, vaikka maailma on kuin yhteissopimuksesta päättänyt 
osoittaa sille aivan erityistä kunnioitusta. 

 

”Koulumestareista” alkaa tällaisella omakohtaisella kokemuksella, mutta esseetä on luettava 

jonkin matkaa eteenpäin ennen kuin löytää varsinaisen aiheen, ihmettelyn kohteen, jonka 

käsittelyyn esseessä pureudutaan. Essee alkaa lapsuusmuistolla, hieman myöhemmin kuvataan 
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tuntemuksia vanhempana ja esitellään asia, jota on vaikea ymmärtää ja jota siitä syystä on 

tarpeen tarkastella enemmän.  

ALapsena minua monesti ärsytti nähdä, miten italialaisissa komedioissa aina 

koulumestarista tehtiin näytelmän pelle ja miten meillä taas maisterin arvolla ei 
ollut lainkaan sen kunniakkaampaa kaikua. Kun minut kerran oli asetettu heidän 

holhoukseensa, mitä muuta saatoin tehdä kuin vaalia mustasukkaisesti heidän 
mainettaan? (E 1:25, 182.) 

AMyöhemmin vanhempana ymmärsin, että he olivat mitä suurimmassa määrin 
oikeassa ja että ”magis magnos clericos non sunt magis magnos sapientes” 

(Plutarkhos, Cicero). [Suurimmat oppineet eivät ole viisaimpia.] Mutta mistä voi 
johtua, että sielu, jolla on runsain mitoin tietoa ja taitoa monelta eri alalta, ei silti 

kasva vireäksi ja valveutuneeksi; ja että karkea ja hienostumaton sielu pystyy itse 
siitä kehittymättä omaksumaan ajatuksia ja mielipiteitä hienoimmilta hengiltä, 
mitä maailmassa koskaan on ollut, sitä minä en käsitä. (E 1:25, 182, 183.) 

 

 

Esseen aloitus on tärkeä ja erityisesti sen loppuosaan olen palannut moneen kertaan analyys ini 

aikana. Mutta mistä voi johtua…? Tämä on kysymys, johon haetaan vastausta koko esseen ajan. 

Esseessä siirrytään asiasta toiseen nopeasti ja asioiden välisiä yhteyksiä on välillä vaikea 

hahmottaa, mutta jollakin tapaa kaikki esitetyt ajatukset vastaavat alun ihmettelyyn. 

Montaignelle tyypillisten ajatuksellisien harhailujen ja sivuraiteille poikkeamisten keskellä 

esseen alku antaa tulkinnalle jonkinlaisen kiintopisteen ja auttaa hahmottamaan, mitä 

Montaigne oikeastaan sanoo viisauden opettamisesta. Kuten jo tästä alun ihmettelystä käy ilmi, 

yksi keskeinen kysymys on kirjatiedon ja viisauden suhde toisiinsa. Toinen kysymys liit tyy 

tiedollisen viisauden ja käytännön viisauden suhteeseen. Viisauden opettaminen on jonkinla is ta 

tasapainottelua näiden vastinparien välillä.  

 

3.1.1 Pahat pedantit ja tyhjän tiedon kritiikki 
 

Pohdin aikani, miten esitän analyysini ”Koulumestareista”. Suoraviivainen eteneminen alusta 

loppuun tuntui huonolta vaihtoehdolta, sillä essee ei etene johdonmukaisena esityksenä, jossa 

selkeästi todistetaan, että on olemassa tietty tapa viisauden opettamiseen. Päädyin esittelemään 

analyysini aihekokonaisuuksina ja vetämään lopuksi ajatukseni yhteen pohtimalla esseen 

lopetusta ja sen suhdetta esseen alkuun. Etenen siis jotakuinkin Hartlen esittelemän kehämäisen 

dialektiikan kaavan mukaisesti (katso luku 2.1.2). Ensimmäisenä aihekokonaisuutena otan 

käsittelyyni pahat pedantit eli koulumestarit, joiden mainetta Montaigne lapsena puolusti ja 
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joiden tapoja hän vanhemmaksi vartuttuaan suomi. Voidaan ajatella, että jos haluaa opettaa 

viisautta, ei Montaignen mukaan kannata toimia kuten pedantit toimivat. 

 

Esseessä käy hyvin selväksi, että Montaigne ei arvosta aikansa koulumestareiden tapaa opettaa. 

Opetuksessa hän kritisoi kirjatiedon opettamista ja syvällisen tiedon puuttumista. Näin 

opettavat pedantit eivät hänen mielestään itsekään pysähdy miettimään, miksi opettavat sitä ja 

siten, miten opettavat. Aiemmin lainaamassani kohdassa (E 1:25, 187) hän moitt ii 

koulumestareita siitä, että he vain näpistelevät tietoja kirjoista ja sylkevät ne taivaan tuuliin. 

Opetus ei siis jää syvällisesti lasten mieliin, koska opettajat itsekään eivät ole syvällisesti asioita 

sisäistäneet. On hauska huomata, että lukiessaan myöhemmin omia kirjoituksiaan, tämä kohta 

kalahtaa myös Montaigneen itseensä. Hän kirjoittaa, että on ihmeellistä, ”Cmiten täsmälleen 

tämä typeryys soveltuu minuun itseeni! Juuri näinhän minäkin olen menetellyt suurimmassa 

osassa tätä kirjaa!” (ibid.) Montaigne viittaa siihen, miten hän on poiminut ajatuksen sieltä ja 

toisen täältä ja tuonut ne asiayhteydestä irrallisina omaan kirjaansa. En kuitenkaan näe 

Montaignen lainauksia pelkkinä irrallisina näpistyksinä, vaan niillä on oma paikkansa tekstissä, 

joka kokonaisuutena on merkityksellinen. Ymmärrän Montaignen moitteen tiedon näpistelyä 

kohtaan siten, että tieto, jota ei ole sisäistetty ja joka ei siten toimi sielun ravintona, jättää sekä 

opetuksen että oppilaiden mielet tyhjiksi.  

AMutta mikä pahempaa, eivät myöskään heidän oppilaansa ja pikku suojattinsa 
saa tiedosta ravintoa, vaan se kulkee kädestä käteen pelkästään ylväste lyn, 

keskustelun ja tarinoinnin aiheena, kuin arvoton raha, jolla ei ole muuta virkaa 
kuin että sitä voi laskea ja heitellä pelimarkkoina (E 1:25, 187). 

 

 

Montaigne ei kyseenalaista sitä, etteivätkö koulumestarit onnistuneet opettamaan lapsille tietoa. 

Heidän opissaan voi hyvinkin tulla oppineeksi ihmiseksi, joka hallitsee asiansa ja joka voi saada 

ihmisten arvostuksen. Pikemminkin kritiikkiin on mielestäni syynä se, että heidän 

opetuksestaan puuttuvat elementit, joita viisauden opettaminen vaatii, sillä ”tietoa ei pidä vain 

liimata sielun pintaan, se pitää liittää osaksi sielua” ja ”jollei tieto muuta sielua ja korjaa sen 

vajavaisuutta, on paljon parempi jättää se kokonaan rauhaan” (E 1:25, 193). Koulumestarit siis 

käsittelivät tieteitä väärällä tavalla ja näin ollen saattoivat opetuksellaan tehdä lapsille jopa 

vahinkoa. Keskeinen seikka on siinä, että koulumestareiden opissa oppilaat keskittyvät vain 

täyttämään muistiaan ja heidän ymmärryksensä ja omatuntonsa jäivät tyhjiksi. (ibid., 186, 190). 

Kritiikkiä voisi siis kutsua tyhjän tiedon kritiikiksi. Tyhjällä tiedolla kuvaan sellaista tietoa, 

josta ei ole hyötyä elämässä muuten kuin pinnallisella tasolla. Ihminen, joka on täyttänyt päänsä 
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tyhjällä tiedolla, tietää paljon, mutta pystyy soveltamaan tietoaan huonosti, jos edessä on yhtään 

mutkikkaampi tilanne. Jos ajatellaan jatkumoa, jonka oikeassa päässä on viisaus ja keskellä 

älykkyys, tyhjä tieto asettuu aivan vasempaan laitaan.  

AKatsokaa miltä hän näyttää käytettyään viisitoista tai kuusitoista vuotta 
opiskeluun. Mikään ei voisi olla sen kelvottomampaa. Ainoa edistysaskel minkä 

hänessä voi havaita on, että latina ja kreikka ovat tehneet hänet ylpeämmiksi ja 
itserakkaammiksi kuin kotoa lähtiessä. CHänen oli määrä palata sielu täynnä, ja 

hän palaa sielu pöhöttyneenä: hän ei ole kasvattanut vaan ainoastaan paisuttanut 
sitä. (E 1:25, 190.) 

 

Ylpeys, tiedolla ylvästely ja itserakkaus saavat Montaignelta tuomion. Hän kaipaa opetukseen 

myös harkintaa ja hyvettä2 sen sijaan, että opetus tähtää vain pään täyttämiseen tiedolla. Ilman 

harkintaa ja hyvettä oppilaat ja opettajat voivat tulla oppineemmiksi, mutta eivät taitavammiks i. 

Sen sijaan, että mietitään, kuka on oppinut eniten, tulisi kysyä, kuka on oppinut parhaiten. (E 

1:25, 186.) Montaignea ei lainkaan miellytä ”puolinainen ja muilta kerjätty osaaminen” (ibid., 

189), sillä asioiden syvällinen sisäistäminen auttaisi ihmisiä elämässä ja elämän vaikeuksien 

keskellä paljon paremmin. Tätä koulumestareiden pitäisi oppilailleen opettaa, jotta heistä 

kasvaisi paitsi tietäviä myös viisaampia. 

AMe osaamme sanoa: ”Näin puhui Cicero, näin eli Platon, nämä ovat Aristoteleen 
sanat.” Mutta entä me, mitä me itse sanomme, mitä mieltä olemme, mitä me 

teemme? Papukaijakin osaisi puhua yhtä hyvin. (E 1:25, 188.) 
 
BMe nojaamme niin raskaasti muiden käsivarsiin, että kulutamme hukkaan omat 
voimamme. Haluanko aseistautua kuolemanpelon varalle? Teen sen Senecan 
kustannuksella! Kaipaanko lohdutusta itselleni tai jollekulle toiselle? Lainaan sen 

Cicerolta! Olisin voinut löytää sen omasta itsestäni, jos olisi saanut siihen 
harjaannusta. (E 1:25, 189.) 

 

Montaigne ei syytä aikansa tyypillisestä opetuksesta pelkästään koulumestareita, vaan näkee, 

että vastuunsa on myös vanhemmilla ja aivan kaikilla kansalaisilla. Miksi vanhemmat 

lähettävät lapsensa näiden pedanttien kouluihin ja maksavat tällaisesta opetuksesta? Miksi 

kansalaiset eivät näe oppineisuuden taakse, vaan arvostavat tällä tavalla oppineita ihmis iä? 

Yhteiskunnallinen muutos vaatisi siis laajempaa havahtumista vallitsevaan tilanteeseen. 

                                                                 
2 Hyve = moraalisesti arvokas luonteenpiirre tai asiantila, joka mahdollistaa hyvän elämän. (Tieteen termipankki, 

13.9.2022. Hyve, filosofia.) Sokrateella hyve tarkoitti hyvää ja pahaa koskevaa tietoa. Hyve palautui tietotaitoon 

ja erityisesti elämänhallintaan. (Juti 2013, 48.) Hyve-etiikan mukaan hyveellinen ihminen on moraalisesti hyvä, 

erinomainen tai ihailtava henkilö, joka toimii arvojensa mukaisesti (https://plato.stanford.edu/entries/ethics -

virtue/#Prel luettu 11.10.2022). 

https://plato.stanford.edu/entries/ethics-virtue/#Prel
https://plato.stanford.edu/entries/ethics-virtue/#Prel
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Montaigne onkin lisännyt tekstiin oivan katkelman, joka kuvaa hänen näkemystään hauskasti. 

Seuraavan katkelman voi osoittaa niin pedanteille, Montaignen aikalaisille kuin meille 

jokaiselle. Eiköhän meistä jokainen löydä itsensä joskus pölkkypään paikalta, kun kuljemme 

virran mukana ja unohdamme käyttää omaa harkintaamme. Sitä harkintaahan Montaigne juuri 

opetukseen kaipasi, eikä aivan syyttä. 

CHuutakaa kansalle jostain ohikulkijasta: ”Oi, mikä oppinut mies!” ja toisesta: 

”Oi, mikä kelpo mies!”, niin kaikki eittämättä kääntävät katseensa ensin 
mainittuun ja osoittavat hänelle kunnioitustaan. Tarvittaisiin kolmas huutamaan: 
”Oi, mitä pölkkypäitä!” (E 1:25, 186.) 

  

3.1.2 Oppineisuus ja syvällinen tieto 

 

Tyhjän tiedon kritiikin vastinpariksi voi esseestä löytää syvällisen tiedon arvostuksen. 

Syvällisen tiedon hallinta liittyy usein filosofeihin, jotka siten asetetaan vastakkain pedanttien 

kanssa. Ehkä pedantit voidaankin nähdä sofisteina, jos asetelmaa halutaan hakea antiik in 

Kreikasta. Tällainen kahtiajako on kuitenkin liian mustavalkoinen, sillä syvällistä tietoa voi 

esseen mukaan olla myös käytännön työtä tekevillä tavallisilla kansalaisilla. Viisaus ei siis jää 

vain oppineiden omaisuudeksi, vaan sitä voi esiintyä myös oppimattomilla ihmisillä. Keskeistä 

on ajatus, että mikään yksittäinen tekijä ei tunnu tekevän ihmisestä viisasta, vaan viisaus 

koostuu useammasta osatekijästä. Siksi myöskään pelkkä filosofointi ei tee ihmisestä viisasta.  

Filosofit ja heidän opetuksensa saavatkin esseessä osansa kritiikistä, vaikka tässä kritiik issä 

kohteena ovat myös sielultaan kelvottomat oppilaat, eikä kritiikki siksi kohdistu filosofe ihin 

yhtä kärjekkäänä ja selkeänä kuin pedantteihin. Voidaan toki aiheellisesti kysyä, eikö myös 

opetuksessa ole vikaa, jos opettaja ei onnistu opettamaan asiaansa oppilaille niin, että he 

ymmärtävät ja sisäistävät oppimansa. 

CMuinaisina aikoina Khioksen saarella elänyt Ariston oli oikeassa sanoessaan, 
että filosofit olivat vahingoksi kuulijoilleen, koska useimmat sielut eivät pysty 
käyttämään hyväksi heidän opetustaan; ja että opetuksen vaikutus on huono 

silloin kun se ei ole hyvä: ”asotos ex Aristippi, acerbos ex Zenonis schola exire” 
(Cicero, De natura deorum) [Aristippoksen koulusta he lähtivät irstaina, Zenonin 

koulusta katkerina.] (E 1:25, 195.) 

 

Filosofit nostetaan kuitenkin monessa kohtaa hyväksi esimerkiksi siitä, miten oppinut ihminen 

toimii viisaasti. Tieto ei jää vain kirjatiedon tai filosofisen pohdiskelun tasolle, vaikka filosofe ja 

yleisesti siitä syytettiinkin, vaan he ovat oikeasti sisäistäneet oppimansa syvälliseksi tiedoksi, 
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jota pystyvät hyödyntämään elämässään. Esseensä alkusivuilla Montaigne kirjoittaakin, että 

hänen tekisi mieli sanoa, että henkinen toiminta tukahtuu liiallisesta tiedosta ja opiskelusta, sillä 

se menettää kyvyn liikkua vapaasti liiallisen tiedon alla. Hän vertaa tilannetta kasveihin, jotka 

tukehtuvat liiasta kosteudesta. Tällä hän viittaa pedanttien antamaan opetukseen. Montaigne ei 

kuitenkaan tyydy tähän mielipiteeseen, vaan toteaa asian olevan aivan toisin: 

AMutta asia on aivan toisin, sillä sielumme laajenee sitä mukaa kuin se täyttyy, ja 

muinaisten aikojen esimerkit osoittavat päinvastoin, että taitavat 
yhteiskunnallisten asioiden hoitajat, suuret sotapäälliköt ja valtiomiehet ovat 
samalla olleet korkeasti oppineita (E 1:25, 183). 

 

Todistaakseen tämän Montaigne antaa esimerkkejä tilanteista, joissa suuresti oppineet filoso fit 

ovat olleet vielä suurempia toiminnassaan. Tämä on keskeinen ero, joka erottaa tyhjän tiedon 

syvällisestä tiedosta. Tyhjä tieto ei yllä toiminnan tasolle, ainakaan viisaan toiminnan tasolle, 

mutta syvällisesti opittu tieto näkyy toiminnassa hyvällä tavalla. Erityisesti syvällinen tieto 

näkyy toiminnassa silloin, kun ihmisen toimintakykyä koetellaan.  

ASamoin on filosofien laita; jos heidät on joskus pantu käytännön koetukselle, 

heidän on nähty nousevan siivilleen ja lentävän niin korkealle, että ilmiselväs t i 
asioiden oikea ymmärtäminen on suurenmoisella tavalla laajentanut ja 
rikastuttanut heidän sydäntään ja sieluaan (E 1:25, 185). 

 

Jos syvällisen tiedon omaksuminen jäisi vain filosofien mahdollisuudeksi, vastakkainasette lu 

pahojen pedanttien ja hyvien filosofien välillä jäisi jotenkin keinotekoiseksi ja elämälle 

vieraaksi. Näin ei kuitenkaan ole, vaan syvällistä tietoa on mahdollista omaksua niin 

oppimattomien kuin pedanttien opissa olleiden. Montaigne osoittaa esseessään, että on 

olemassa syvällistä tietoa, joka ei ole riippuvainen koulutuksesta, vaan on ihmisessä jotenkin 

luonnostaan, tai on opittu muuten kuin koulun penkillä. Voimme osata asioita teoriassa ilman 

käytäntöä, sekä teoriassa että käytännössä tai pelkästään käytännössä. Alla olevassa esimerkissä 

nousee esiin teoreettisen tiedon ja käytännöllisen taidon ero. Vaikka esimerkissä hallittu taito 

on varsin konkreettinen, huilun soitto, voidaan samaa periaatetta soveltaa myös henkisemp iin 

taitoihin. 

CLuonto haluaa osoittaa, että siinä, minkä se ohjaa, ei ole mitään raakalaismais ta; 

siksi se synnyttää usein sivistymättömien kansojen keskuudessa hengentuotte ita, 
jotka ylittävät hienoimmatkin taideteokset. Tähän sopii pilkulleen gascognela inen 

sanalasku: ”Boucha prou boucha, mas a remuda lous ditz qu’em”, pilliin on 
helppo puhaltaa, mutta konsti onkin siinä, miten sormia liikutellaan, se perustuu 
paimenlauluun, jota säestetään ruokopillillä. (E 1:25, 187, 188.) 
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Vähän myöhemmin Montaigne asettaa vastakkain kirjatiedon ja kokemukseen perustuvan 

tiedon. Hän kertoo (E I:25, 190), että Perigordin alueella oppineille jolpeille on paikallise lla 

murteella annettu nimitys lettreferits, joka on väännös sanasta lettre-ferus ja tarkoittaa, että joku 

on saanut kirjatiedosta vasaraniskun päähänsä. Hän moittii näitä ihmisiä siitä, että he osaavat 

kaikki asiat teoreettisesti, mutta heidän joukostaan on vaikea löytää ketään, joka pystyis i 

soveltamaan tietojaan käytännössä. Vastakohdaksi Montaigne nostaa käytännön työtä tekeviä 

ihmisiä, joiden osaaminen perustuu kokemukselliseen tietoon: 

 

ASillä katsokaa, miten maanviljelijä ja suutari kulkevat omaa tietään 
yksinkertaisesti ja luonnollisesti puhuen asioista, jotka he tuntevat; nämä taas 

haluavat rehennellä ja kalistella aseita tiedolla, joka ajelehtii aivojen pinnalla, 
jolloin he sekaantuvat sanoissaan ja puhuvat alinomaa itsensä pussiin (E 1:25, 

190). 

 

Ja juuri kun olen päässyt toteamasta, että viisaus ei ole kiinni yhteiskunnallisesta asemasta tai 

kirjasivistyksestä, vastaani tulee esseetä lukiessani ristiriita, joka tuntuu vaikealta ymmärtää. 

Viittasin tähän ristiriitaan jo analyysiosion alussa, mutta liitän katkelman esseestä tähän 

toistamiseen: 

CJa koska näiden ihmisten sielut ovat sekä syntyperänsä ja kotikasvatuksensa että 
heidän saamiensa esikuvien puolesta kaikkein halvinta sekoitusta, he antavat 

väärän kuvan tiedon hedelmistä. Sillä tieto ei luo valoa pimeään sieluun eikä tee 
sokeasta näkevää. Sen tehtävä ei ole antaa heille näköä, vaan harjoittaa sitä, ohjata 
hänen askeltaan, edellyttäen että hänellä on itsellään suorat jalat ja kunnon kaviot. 

(E 1:25, 194.)  

 

Katkelman jälkeen Montaigne vielä viittaa Platonin Valtioon ja toteaa, että sen tärkein säädös 

oli jakaa kansalaisille tehtävät heidän kykyjensä mukaan, sillä: ”rammat eivät pysty ruumiin 

harjoituksiin, eivätkä hengen harjoituksiin rammat sielut; äpärät ja alhaissyntyiset eivät ole 

arvollisia harjoittamaan filosofiaa”. (E 1:25, 194.) Miksi Montaigne esittää näin vastakkaisia 

ajatuksia ja puhuu ensin arvostavasti ja heti kohta jopa halventavasti eri yhteiskuntaryhmien 

edustajista? Halventavaa puhetta toisista ihmisistä on vaikea hyväksyä. Jouduin painimaan 

tämän ristiriidan kanssa pitkän aikaa ja huomasin olevani pettynyt Montaigneen. Kaipasin 

kovasti mahdollisuutta keskustella asiasta hänen kanssaan, mutta koska se ei ollut mahdollis ta,  

päätin vain pysyä kärsivällisenä ja jatkaa tekstin lähilukua. Ensin mietin, onko kyseessä se, että 

Montaigne olisi vuosien kuluessa muuttanut mielip idettään näin paljon, mutta se ei tuntunut 

aivan uskottavalta selitykseltä ja olisi ollut ristiriidassa monen muun kohdan kanssa.  
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Esimerkiksi esseessä ”Ihmisten eriarvoisuudesta” (E I:42, 358) Montaigne kirjoittaa: ”AIhmis tä 

täytyy arvostella omana itsenään, ei sen mukaan, miten hän on koristautunut.” Esseessä 

”Kokemuksesta” (E III:13, 492) hän puolestaan toteaa, että ”ihmisen sairauksis ta 

luonnonvastaisin on ihmisyyden halveksiminen”. Välillä ajattelin, että ehkä tässä kohdin on 

vain kyseessä selkeä ero siinä, miten minä 2020-luvun Suomessa ja Montaigne 1580-luvun 

Ranskassa hahmotamme yhteiskuntaa. Osittain näin varmasti onkin, mutta tämäkään ei 

vaikuttanut olevan koko totuus. Meinasin jo turhautua siihen, että ensin sanotaan yhtä ja kohta 

toista, mutta lopulta löysin jonkinlaisen selityksen, vaikkakaan selitys ei mielestäni ristiriitaa 

aivan kokonaan poista. On nimittäin niin, että ennen kuin Montaigne alkaa kirjoittaa 

varattomista ja syntyperältään halvinta sekoitusta olevista ihmisistä, hän moittii Ranskan 

koulutusjärjestelmää ja toteaa, että koulutuksen ainoaksi päämääräksi on noussut rikastuminen 

lakitieteen, lääketieteen, kasvatustieteen ja jopa teologian avulla. Tästä syystä monet aateliset 

eivät ryhdy opiskelemaan tai opiskelevat vain vähän ennen kuin siirtyvät harjoittamaan 

aatelisten ammattia, sotimista. Näin ollen opinnoille omistautuvat usein vain varattomat, jotka 

haluavat löytää keinon ansaita elantonsa. (E 1:25, 193, 194.) Kun tarkastelee Montaignen 

sanomisia tässä valossa, puhe ihmisten sielujen, syntyperän ja kotikasvatuksen halvasta 

sekoituksesta saa hieman eri merkityksen. Voidaan siis edelleen ajatella, että Montaigne ei sulje 

pois sitä, etteivätkö varattomat ja oppimattomat ihmiset voisi hallita hienoja taitoja ja syvällis tä 

tietoa käytännön asioista. Oikeastaan ei voida sulkea pois edes sitä, etteikö näillä alemmis ta 

yhteiskuntaluokista tulevilla olisi mahdollisuutta oppia hyvin ja kasvaa viisaik s i, 

esimerkissähän puhutaan nimenomaan niistä, jotka haluavat rikastua, ja moite kohdistuu heihin. 

Lähtökohta opiskelulle on väärä, jos se tähtää rikastumiseen. Kyse on laajemmasta 

yhteiskunnallisesta kritiikistä. Näin näkemys siitä, että viisaus on jotain, jota on myös 

kirjatiedon ulkopuolella, on edelleen voimissaan. 

 

Esitin aiemmin, että Montaigne ei sulje pois myöskään vaihtoehtoa, että pedanttien opissa olleet 

voisivat hallita asiat myös käytännössä ja osoittaa siten viisauttaan. On siis mahdollista, että 

pedanttien opetus ei pilaa kaikkia sieluja, vaikka useimmiten näin käy.  

ASe, joka tutkii lähemmin tämänkaltaisia ihmisiä – ja heitä riittää kaikkialle –
huomaa kuten minä, että useimmiten he eivät ymmärrä itseään eivätkä muita, ja 

että heidän muistinsa on täyteen ahdettu, mutta harkinta ammottaa tyhjyyttä, paitsi 
jos heidän oma luontonsa on muovannut heidät toisin (E 1:25, 191). 

 

On siis olemassa jotain, joka voi tuoda viisautta sekä oppimattomaan että huonosti opetettuun 

ihmiseen. Tämä jokin tuntuu olevan lähtöisin ihmisestä itsestään, hänen omasta luonnostaan.  
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 ASellaiset luonteet ovat kauniita ja voimakkaita,  
  Bquesis arte benigna 

Et meliore luto finxit praecordia Titan (Juvenalis XIV)  

[Joiden sydämen Titan (=Prometheus) muovasi lempeällä taidolla 
ja paremmasta savesta] 

Ajotka säilyvät turmeltumattomina kelvottomasta kasvatuksesta huolimatta. 
(E I:25,192.) 

 

 

”Joiden sydämen Titan muovasi lempeällä taidolla” on kaunis ilmaus, joka antaa jotain viitettä 

siitä, miten viisautta voisi opettaa. Kuten olen tähän mennessä osoittanut, viisauden 

opettamisen salaisuus ei piile ainakaan pelkän kirjatiedon opettamisessa. Viisaus tuntuu 

vaativan aina asioiden syvällistä ymmärtämistä, mutta aina se ei vaadi kirjatietoa seurakseen. 

Toisaalta ihmisellä, joka on oppinut ja sisäistänyt oppinsa syvällisesti, vaikuttaa esseen mukaan 

olevan parhaat edellytykset viisauteen.  

  

3.1.3 Viisauden elementit  

 

Jos haluaa opettaa viisautta, on syytä pohtia, mistä elementeistä viisauden opettaminen koostuu. 

Olen tähän mennessä tarkastellut ”Koulumestareista”-esseetä sekä pedanttien opetuksen että 

filosofien toiminnan kautta ja todennut, että viisauden opettamisessa on keskeistä, että tieto 

omaksutaan syvällisesti. Mitä tarkoittaa asioiden syvällinen omaksuminen ja miten sitä voi 

opettaa, näihin kysymyksiin etsin seuraavaksi vastausta. Löysin esseestä neljä kategoriaa, jotka 

kuuluvat viisauden luonteeseen ja joita näin ollen tulisi opettaa lapsille, jos heille haluaa opettaa 

viisautta. Kategoriat eivät esiinny esseessä sellaisenaan, vaan luokittelu perustuu omiin 

tulkintoihini Montaignen esittämistä ajatuksista. Kategoriat ovat kuitenkin löydettävissä 

esseestä, vaikka Montaigne ilmaiseekin asiat toisin sanoin kuin olen itse kategoriani nimennyt. 

Esimerkiksi käsitteelle sydämen sivistys ei sellaisenaan löydy vastinetta ranskan kielestä, mutta 

olen halunnut ottaa sen käyttöön tässä tutkielmassa, sillä se kuvaa mielestäni hyvin sitä  

suhtautumistapaa, joka Montaignen tekstistä välittyy. Olen sivunnut osaa kategorioista jo 

aiemmissa luvuissa, mutta käsittelen niitä nyt systemaattisemmin aihekokonaisuus kerrallaan. 

Ensimmäinen kategoria on teorian ja käytännön suhde, toisena tulee toiminnan 

tilannesidonnaisuus ja harkinta, kolmantena itsetuntemus ja neljäntenä sydämen sivistys.  

 

Teorian ja käytännön suhde on tullut moneen otteeseen esiin, kun olen analysoinut tyhjän tiedon 

ja syvällisen tiedon luonteita. Olen käsitellyt tyhjää tietoa ja syvällistä tietoa ikään kuin 
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toistensa vastakohtina, joiden kummankin pohjalla on teoreettinen tieto. Tyhjässä tiedossa 

teoriaa ei osata hyödyntää käytännössä, kun taas syvällinen tieto auttaa toimimaan käytännön 

tilanteissa. Viisaus ilmeneekin siinä, miten teoreettista tietoa osaa käyttää käytännön tilanteissa. 

Voidaan siis puhua tiedollisesta tai teoreettisesta viisaudesta ja käytännöllisestä viisaudes ta, 

joita Montaigne ei halua erottaa toisistaan.  

CSe, mitä Aristoteles kertoo joistakin henkilöistä, jotka sanovat Thalesta, 

Anaksagorasta ja heidän kaltaisiaan viisaiksi, mutta ei järkeviksi, koska he eivät 
huolehtineet tarpeeksi hyödyllisistä asioista – paitsi että en voi sulattaa, että 
näiden sanojen välille tehdään ero – --- (E 1:25, 186.) 

 

Salmisen mukaan Montaigne tarkoittaa tässä latinankielisiä sanoja sapientia/prudentia, jotka 

ovat lähes synonyymeja, mutta joista prudentia viittaa lähinnä käytännön viisauteen (E 1:25, 

186). Voidaankin ajatella, että sapientia viittaa syvälliseen tietoon, eli on teoreettista viisautta, 

jota voi hyödyntää käytännössä. Näin tyhjä tieto jää kokonaan viisauden ulkopuolelle. Se on 

vain asioita, joita tiedämme ja muistamme ulkoa. Elämän kannalta tällainen tieto on 

hyödytöntä, vaikka sillä väittelyissä tai tietokilpailuissa pärjäisikin. Suomen kielessä meillä ei 

latinan sapientia/prudentia vastaavaa sanaparia ole, mutta ranskassa sanapari on käytössä 

muodossa sagesse/prudence. Sagesse viittaa suomen sanoihin viisas ja järkevä, kun taas 

prudence voi merkitä viisauden ja järkevyyden lisäksi myös varovaisuutta tai harkitsevuutta . 

Montaigne käyttää esseessään ”Du pédantisme” tätä sanaparia sagesse/prudence, kun hän 

kirjoittaa viisaudesta. Koska suomen kielessä tarkkoja vastineita näille sanoille ei ole, olisi 

alkukielisen tekstin käyttäminen analyysissa ollut viisauden käsitteen kannalta täsmällisempi. 

 

Toinen iso kokonaisuus viisauden opettamisessa on harkinnan opettaminen, jonka tarkoi-

tuksena on opettaa lapset toimimaan oikein tilanteen vaatimalla tavalla. Montaigne antaa ensin 

esimerkin Syrakusan geometrikosta ja siitä, miten tämä kykeni tarpeen vaatiessa soveltamaan 

teorioitaan käytäntöön, kun häntä pyydettiin kehittelemään laitteita, joilla voitaisiin puolustaa 

maata. Hän toteaa, että myös filosofit pystyvät tarpeen vaatiessa soveltamaan teoriaa 

käytäntöön. (E 1:25, 185.) Myöhemmin Montaigne on kuitenkin tehnyt tekstiin vielä lisäyksen, 

jossa osoittaa, että joskus vetäytyminen tilanteesta onkin viisaampaa kuin toimeen tarttuminen. 

Ei siis ole yhtä viisasta toimintamallia, joka pätisi joka tilanteessa, vaan viisas toiminta on 

tilannesidonnaista. 

CMutta on myös niitä, jotka ovat vetäytyneet syrjään nähdessään poliittisen vallan 

joutuvan epäpäteviin käsiin, ja se, joka kysyi Krateelta, miten kauan on syytä 
harjoittaa filosofiaa, sai tämän vastauksen: ”Siihen asti kunnes aasikuskit eivät 
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enää johda meidän sotajoukkojamme.” Herakleitos luovutti kuninkuuden 
veljelleen; ja efesolaisille, jotka moittivat häntä siitä, että hän kulutti aikansa 
leikkimällä lasten kanssa temppelin edustalla, hän vastasi: ”On kait se parempaa 

kuin hallitseminen teidän kanssanne!” (E 1:25, 185.) 

 

Harkintaan ja toimintaan liittyy myös se, että ihmisen pitäisi seistä sanojensa takana ja toimia 

kuten hän opettaa: 

COdi homines ignava opera, philospha sententia. (Pacuvius, jota siteeraa Aulus 

Gellius) [Vihaan ihmisiä, joiden teot ovat raukkamaisia, mutta puheet filosofis ia.]  

 

Tällä sitaatilla Montaigne viitannee ihmisiin, joista kirjoittaa esseessä muutama sivu 

myöhemmin. Hän kertoo esimerkin eräästä ystävästään, joka tavatessaan pedantin, joka hallits i 

teorian, mutta ei käytäntöä, alkoi mongertaa tälle käsittämättömiä tekstiä, hajanaisia lauseita ja 

irrallisia lainauksia ja sekoitti joukkoon aiheeseen liittyvää terminologiaa. Tällä tavoin ystävä 

sai pedantit väittelemään kanssaan koko päivän ja kuvittelemaan, että vastasi hänelle 

esitettyihin väitteisiin. Tällaisista ihmisistä Montaigne toteaa, että ”heidän muistinsa on täyteen 

ahdettu, mutta harkinta ammottaa tyhjyyttään”. (E 1:25, 191.) 

 

Harkinta ja tilannesidonnaisuus liittyvät läheisesti teorian ja käytännön yhdistämiseen. Kuten 

jo aiemmin kävi ilmi, Montaigne toteaa Bordeaux’n tekstin lisäyksessä, että ei halua tehdä eroa 

tiedollisen viisauden ja käytännöllisen viisauden välillä (E 1:25, 186). Ensimmäisen painoksen 

tekstissä hän kuitenkin toteaa, että vaikka sekä opillinen pätevyys että käytännön kyvyt ovat 

kummatkin tärkeitä ja molemmat pitää hallita, käytännön kyvyt tulevat toimeen ilman opillis ta 

pätevyyttä, mutta ei päinvastoin. Hän kirjoittaa, että ”Atiedolla on kuitenkin vähemmän arvoja 

kuin arvostelukyvyllä”, ja täydentää sanomaansa myöhemmin: ”Asillä kuten kreikkalainen 

runonsäe sanoo, hyödytöntä on tieto, jos ymmärrys puuttuu” (E 1:25, 192, 193). Joka 

tapauksessa harkinta ja käytännön tilanteissa toimiminen ovat oleellinen osa viisautta, vaikka 

hieman epäselväksi jää, millaisen painotuksen Montaigne tiedon ja käytännön välillä tekee. 

Selvää on ainakin se, että opetuksen tulisi opettaa oppilaita ajattelemaan ja toimimaan oikein 

sekä varustaa oppilaat tiedon lisäksi ymmärryksellä ja omallatunnolla (ibid., 193.) 

AJos sielumme ei liiku joustavammin, jos ymmärryksemme ei tule terveemmäksi, 

koululaisemme olisi mielestäni yhtä hyvin voinut käyttää aikansa pelaamalla 
palloa; se olisi ainakin norjistanut hänen ruumistaan (E 1:25, 190). 

 



45 
 

Kolmas viisauden elementti on itsetuntemus, johon voidaan lukea mukaan myös rehellisyys 

itseään kohtaan. Itsetuntemuksesta puhuttaessa siirrytään filosofiasta enemmän psykologian 

puolelle. Hoffmann (2005, 177) totesikin, että Montaigne tuli Esseissä aloittaneeks i 

ensimmäisen psykologisen tutkielman ihmisluonnosta. Ilman itsetuntemusta ja omien 

tietojensa tunnistamista, ihmisestä ei Montaignen mukaan voi tulla viisasta. Siksi ihmisen tulis i 

tarkastella omaa toimintaansa ja tehdä tiedoista omiansa: 

AMe säilytämme hallussamme muiden mielipiteitä ja tietoja, siinä kaikki. Meidän 
täytyy tehdä niistä omiamme. Muistutamme miestä, joka tarvitessaan tulta menisi 

hakemaan sitä naapurista ja tavattuaan siellä korkeana ja loimuavana valkean jäisi 
sen ääreen lämmittelemään muistamatta tuoda sitä mukanaan kotiin. (E 1:25, 
188.) 

 CApud alios loqui didicernunt, non ipsi secum. (Cicero, Tusc. V.) 

 Non est loquendum, sed gubernandum. (Seneca, Epist. moral. CVIII.) 
[He ovat oppineet puhumaan muille, eivät itselleen. – Meidän ei pidä puhua, vaan 

hoitaa peräsintä.] (E 1:25, 187.) 

 

Tärkeää viisaudessa on siis se, että ihminen tuntee itsensä ja ikään kuin kätkee oppimansa 

sisäänsä niin, että siitä tulee hänen omaa tietoaan. Tämä on tärkeämpää kuin viisaiden sanojen 

puhuminen muille. Itsetuntemus tulee jossain määrin lähelle syvällistä tietoa, mutta näkisin sen 

merkityksen olevan vielä syvempi, sillä itsetuntemukseen sisältyy myös rehellisyys itseään 

kohtaan. Sivulla 189 on kreikankielinen sitaatti, joka on suomennettu tekstiin näin: ”Vihaan 

viisasta, joka ei ole itselleen viisas”. Tämä on jotenkin puhutteleva kohta, sillä se pysäyttää 

miettimään ja saa ainakin minut kiinni siitä, että usein mielellään selittelisi elämän asioita 

erilaisin teorioin ja hienoinkin sanankääntein, mutta syvällä sisimmässään tietää, että ei ole 

aivan rehellinen itselleen. Usein haluaisi kiertää kipeimmät asiat ja sulkea ne pois näkyvistä 

kauniiden selitysten taakse. Tämä ei kuitenkaan ole viisasta toimintaa.  

CNon enim paranda nobis solum, sed fruenda sapientia est. (Cicero, De finibus.) 
[Sillä meidän ei pidä vain hankkia viisautta, vaan käyttää sitä hyväksemme.] 
Dionysioksella oli tapana pilkata grammaatikkoja, jotka tunsivat Odysseuksen 

harharetket, mutta eivät omiaan; muusikkoja, jotka säätävät vireeseen huilunsa, 
mutta eivät elintapojaan; kaunopuhujia, jotka opettelevat puhumaan oikeudessa, 

mutta eivät harjoittamaan sitä. (E 1:25, 189.)  
 

Itsetuntemuksen ja toisten ymmärtämisen voidaan katsoa liittyvän yhteen Montaignen 

ajattelussa. Pedanttien kritiikissä hän nimittäin toteaa, että ”useimmiten he eivät ymmärrä 

itseään eivätkä muita” (E 1:25, 191). Nämä kaksi, itsetuntemus ja toisten ymmärtäminen, 
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liittyvät läheisesti viisauden neljänteen elementtiin: sydämen sivistykseen. Sydämen sivistys on 

termi, jota käytetään melko paljon, mutta jonka määrittely ei ole kovin tarkkarajaista. Sivistys 

on jo itsessään positiivisesti latautunut käsite ja sivistyneen ihmisen käytöstä pidetään hyvien 

tapojen mukaisena, rakentavana ja jopa moitteettomana. Tieteen termipankki (14.9.2022, 

filosofia: sivistys) kuvaa sivistyksen olevan kasvatuksen kautta omaksuttua viisautta, 

avarakatseisuutta ja henkistä kehittyneisyyttä. Kun sivistykseen lisätään määre sydämen 

sivistys, puhutaan jostain vielä sivistystäkin kauniimmasta asiasta.  

 

Olen ottanut tähän kategoriaan mukaan esseestä vain kaksi kohtaa, mutta mielestäni ne ovat 

olennainen osa siitä, mitä viisauteen kuuluu.  Ehkä sydämen sivistys onkin näistä neljästä 

kategoriasta se, joka tulee kaikkein lähimmäksi viisautta. Se on kuin perustus, jonka päälle 

kaikki muut viisauden elementit rakentuvat, tai kuin kompassi, joka ohjaa toimintaa viisauden 

suuntaan. Perustana viisaalle toiminnalle voidaan pitää sitä, että ihmisellä on käsitys siitä, mikä 

on hyvää ja tavoiteltavaa: ”CKaikki muu tieto on pahasta sille, jolla ei ole tietoa siitä, mikä on 

hyvää” (E 1:25,194) Sydämen sivistykseen ja viisauteen kuuluu jollain tavalla hyvyys, se on 

pohjimmiltaan lempeää. Tätä kuvaamaan sopii mielestäni sitaatti, jota olen jo aiemmin 

lainannut: 

Bquesis arte benigna  
Et meliore luto finxit praecordia Titan (Juvenalis XIV)  

[Joiden sydämen Titan (=Prometheus) muovasi lempeällä taidolla ja paremmasta 
savesta.] (E 1:25, 192.) 

 

Sydämeltään sivistynyt ihminen suhtautuukin toisiin ihmisiin kauniisti eikä arvostele muita 

ulkoisten seikkojen perusteella: 

BMinä vihaan ihmisiä, joiden on vaikeampi sietää vinossa olevaa viittaa kuin 
vinossa olevaa sielua ja jotka arvostelevat muita kumarruksen, ryhdin ja 

saappaiden perusteella. ASillä sydämessään Turnebus oli maailman hienostune in 
mies. (E 1:25, 192.) 

 

Sydämen sivistykseen on hyvä päättää esseestä löytyvien viisauden elementtien analysoint i. 

Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan esseen lopetusta ja sitä, miten se johdattelee lukijan häm-

mennyksen kautta takaisin esseen alkuun ja kysymään:  

AMutta mistä voi johtua, että sielu, jolla on runsain mitoin tietoa ja taitoa monelta 
eri alalta, ei silti kasva vireäksi ja valveutuneeksi; ja että karkea ja hienostumaton 

sielu pystyy itse siitä kehittymättä omaksumaan ajatuksia ja mielipite itä 
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hienoimmilta hengiltä, mitä maailmassa koskaan on ollut, sitä minä en käsitä. (E 
1:25, 182, 183.) 

 

3.1.4 Ympyrä sulkeutuu eli paluu alun ihmettelyyn  

 

Vaikka ”Koulumestareista”-esseessä siirrytään nopeasti asiasta toiseen ja loogisuuden puute 

välillä hankaloittaa lukemista, eniten hämmennystä minulle aiheutti esseen loppu. Muistan jo 

ensimmäisellä lukukerralla olleeni varsin pöllämystynyt ja miettineeni, että eihän tämä näin voi 

loppua. Tuntui kuin matto olisi vedetty jalkojen alta. Mistä tämä tunne johtui? Esseen 17 sivusta 

13 käsittelee asioita, joita olen tähän mennessä analysoinut. Huomio on kiinnittynyt pitkälti 

pedanttien ja filosofien toimintaan ja erilaisiin esimerkkeihin yksittäisten ihmisten toiminnas ta. 

Neljänneksi viimeisellä sivulla tapahtuu kuitenkin muutos, ja loppuessee käsittelee vain kahden 

eri kansakunnan kasvatusmenetelmiä. Lisäksi esseellä on ikään kuin kaksi lopetusta, sillä 

Montaigne on kirjoittanut esseelle uuden lopetuksen Bordeaux’n käsikirjoitukseen. Näistä 

syistä halusin käsitellä lopun omana kokonaisuutenaan.  

 

Merkille pantavaa on, että esitellessään lyhyesti persialaisten ja perusteellisemmin spartalaisten 

kasvatusmenetelmiä, Montaigne aloittaa esittelyt ylistävillä sanoilla. Tähän asti hän on essees-

sään kritisoinut niin pedantteja, filosofeja, itseään kuin tavallisia kansalaisiakin, mutta nyt 

kritiikin sanat loistavat poissaolollaan.  

AErinomaisesta kasvatusmenetelmästä, jonka Ksenofon sanoo olevan peräisin 
persialaisilta, näemme, että he opettivat lapsilleen hyvettä siinä määrin missä 

muut kansat kirjatietoa. (E 1:25, 195.) 

AOn erittäin merkillepantavaa, että Lykurgoksen erinomaisessa – todella 
ainutlaatuisen täydellisessä – valtiosäännössä puhutaan niin vähän 
oppineisuudesta, kun kuitenkin Spartassa, muusain tyyssijassa, lasten kasvatusta 

pidettiin valtion tärkeimpänä tehtävänä. (E 1:25, 195.) 
 

Kummassakin kasvatusmenetelmässä tärkeimmäksi nostetaan hyve, kun kirjatieto jää hyvin 

vähälle. Tärkeimmiksi hyveiksi persialaisten kohdalla nostetaan viisaus, oikeamielisyys, 

kohtuullisuus ja urhoollisuus, kun taas spartalaisten hyveitä ovat urhoollisuus, käytännön 

viisaus ja oikeudenmukaisuus. Spartalaisten kasvatusmetodi perustuikin siihen, että he 

halusivat asettaa lapset keskelle toimintaa ja opettaa heitä vain puhumalla ja panemalla heidät 

koetukselle tositilanteissa. Opetustilanteen olivat elävästä elämästä otettuja esimerkkejä, jolloin 

tieto ei ollut vain opittua ja ulkoa hankittua.  
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AHeidän opetusmenetelmänään oli esittää oppilaille kysymyksiä, joihin 
vastatessaan näiden piti arvioida ihmisiä ja heidän toimiaan; ja jos he moittivat tai 
ylistivät jotain henkilöä tai tekoa, heidän piti perustella kantansa, ja tällä tavoin 

he kehittivät ymmärrystään ja oppivat samalla lainkäyttöä. (E 1:25, 195, 196.) 

 

Kaiken sen jälkeen, mitä esseessä on tähän mennessä sanottu, tällainen sotaisan Spartan 

kasvatusmenetelmän ylistäminen tuntuu omituiselta. Montaigne ylistää Spartaa myös toisessa 

esseessä, kun hän toteaa, että on annettava paljon painoarvoa kunnioitukselle Spartaa kohtaan, 

”tuota jumalaista, suurta ja ihailtavaa valtiomuotoa kohtaan, missä hyve ja onni pitkään 

kukoistivat ilman minkäänlaista tieteiden opetusta tai harrastusta” (E II:12, 257). Totta on, että 

Montaigne ylistää spartalaisten kasvatusmenetelmää tehokkaaksi, mutta on hyvä kiinnit tää 

huomiota siihen, mitä hän kirjoittaa kasvatuksen päämääristä. Montaigne antaa käytännön 

esimerkin spartalaisesta kasvatustilanteesta. Esimerkissä on pitkä poika, joka antaa liian pienen 

takkinsa lyhyemmälle kaverilleen, jolla oli isompi takki, ja ottaa isomman takin itselleen. 

Oppilas joutuu nyt ratkaisemaan esimerkissä esitellyn poikien välisen kiistan ja arvioi, että asia 

on jätettävä vallitsevaan tilanteeseen, koska kumpikin on voittanut vaihtokaupassa. Tämä ei 

kuitenkaan ole opettajan mukaan oikea ratkaisu. 

AMutta opettaja osoitti minulle, että olin tuominnut väärin, sillä olin tyytynyt 

ajattelemaan vain, mikä on tilanteen kannalta paras ratkaisu, kun minun olisi sen 
sijaan pitänyt harkita asiaa oikeuden kannalta, jonka mukaan keneltäkään ei saa 
riistää hänelle kuuluvaa omaisuutta. (E 1:25, 196.) 

 

Kasvatusta ohjaavat siis arvot, jotka yhteiskunnassa vallitsevat. Yksi spartalaisten hyveistä oli 

juuri oikeudenmukaisuus, joten lapsia kasvatettiin siihen. Se, että spartalaisten kasvatus -

menetelmä oli vertaansa vailla ja tehokas, ei siis yksiselitteisesti tarkoita, että se olisi ollut viisas 

ja hyvä. Kasvatus vain palveli erinomaisesti kansan tavoitteita eli kasvatti lapsia urhoolli-

suuteen, käytännön viisauteen ja oikeudenmukaisuuteen. 

ATästä puheen ollen, kun Agesilaokselta kerran kysyttiin, mitä hänen mielestään 
lasten piti oppia, hän vastasi: ”Sitä, mitä heidän pitää tehdä, kun he ovat kasvaneet 

aikuisiksi.” Eipä ihme, että sellainen opetus tuotti niin ihailtavia tuloksia! (E 1:25, 
196, 197.) 

 

Ilman Bordeaux’n tekstin lisäystä, ”Koulumestareista”-essee päättyisi seuraaviin sanoihin: 

AKun Agesilaos kehottaa Ksenofonia lähettämään lapsensa kasvatettaviks i 
Spartaan, tarkoitus ei ole opettaa heille retoriikkaa tai dialektiikkaa, vaan opettaa 

sitä, mitä hän pitää taidoista korkeimpana, nimittäin kykyä totella ja käskeä. (E 
1:25, 197.)  
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Jos essee päättyisi tähän, voisi ajatella, että Montaigne halusi esimerkillä osoittaa, että 

käytännön kasvatus tuottaa vertaansa vailla olevia tuloksia. Kirjatiedon pänttäämisen sijaan 

pitäisi siis Ranskassakin keskittyä käytännön harjoituksiin ja opettaa niiden avulla lapsille 

arvokkaina pidettyjä taitoja ja ominaisuuksia. Essee kuitenkin jatkuu vielä sivun verran 

Bordeaux’n tekstin lisäyksellä. Tietyllä tavalla tämä lisäys jatkaa käytännön kasvatuksen 

tehokkuuden ylistämistä, mutta nyt keskiöön nousevat myös sotaisien kansojen 

raakalaismaisuus ja takapajuisuus sekä niiden vastaparina vielä kerran pedanttien tyhjän tiedon 

kritiikki.  Vaikka lisäyksen alku jatkaa spartalaisen menetelmän kehumista, Montaignen oman 

ajan sotaisat valtiot eivät saa yhtä ylistävää arvioita. Hän toteaa, että hänen aikanaan 

sotaisimmat valtiot ovat raakalaismaisimpia ja takapajuisimpia ja että voimakkain kansakunta, 

turkkilaiset, ”on kasvatettu kunnioittamaan aseita ja halveksumaan sivistystä” (E 1:25, 198). 

Raakalaismainen ja takapajuinen ovat ilmauksia, joita ei voi pitää myönteisinä, joten täysin 

varauksetta Montaigne ei sotaisien kansojen kasvatusmenetelmiä arvosta. Myös sivistyksen 

halveksunta osoittaa, että hän suhtautuu aikansa sotaisimpien kansojen toimintaan 

kielteisemmin kuin spartalaisiin. Voimakkaiden ja urhoollisten sotilaiden kasvattaminen ja 

sodassa voittaminen ei siis sellaisenaan ole tavoite, joka olisi ihailtava. Pelkkä käytäntöön 

kasvattaminen ei siis sekään tee ihmisestä automaattisesti viisasta, kuten ei tee pelkkä 

kirjaviisauskaan. 

 

Essee päättyy kuvaukseen Kaarle VIII:n sotaretkestä Napoliin. Todellisuudessa sotaretki ei 

ollut niin voitokas ja aseeton kuin teksti antaa ymmärtää, mutta jätetään Kaarle VIII:n osuus 

vähemmälle ja keskitytään siihen, mitä Montaigne sanoo Italian ruhtinaista ja aatelistosta, joilla 

oli runsain määrin tietoa ja taitoa eri aloilta, mutta tuosta tiedosta ei ollut hyötyä käytännön 

tilanteessa. Pelkkä kirjatieto ja sivistys ilman taitoa toimia käytännössä koitui kansan 

kohtaloksi, kun Italian ruhtinaat ja aatelisto eivät olleet varautuneet sotaan ja menettivät siksi 

alueensa hallinnan. 

C Kun meidän kuninkaamme Kaarle VIII alisti valtaansa Napolin kuningaskunnan 

ja suuren osan Toscanaa vetämättä miekkaa tupesta, hänen seurueensa 
aatelismiehet selittivät tämän yllättävän helpon voiton johtuvan siitä, että Italian 

ruhtinaat ja aatelisto käyttivät enemmän aikaa älyn ja oppineisuuden kuin voiman 
ja sotaisuuden kehittämiseen. (E 1:25, 198.) 
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Nämä esseen viimeiset sanat palauttavat mieleeni esseen alun ihmettelyn: ”Mutta mistä voi 

johtua, että sielu, jolla on runsain mitoin tietoa ja taitoa monelta eri alalta, ei silti kasva vireäksi 

ja valveutuneeksi ---” (E 1:25, 183). Esseen lopetus antaa käytännön esimerkin siitä, milla is ia 

seurauksia voi olla, jos rakentaa elämänsä pelkän tiedon varaan, mutta unohtaa arjen realismin, 

eli ei oppineisuuden rinnalla kasvata valveutuneisuuttaan. Laajempi vastaus ihmettelyyn käy 

mielestäni selkeästi esiin esseestä, sillä koko pedanttien kritiikki kohdistuu vastaamaan tähän 

kysymykseen. Itserakkauteen ja oman tietonsa erinomaisuuteen hukkunut kirjaviisaus ei tee 

ihmisestä viisasta, vireää ja valveutunutta. Tarvitaan aina myös ymmärrystä käytännön 

tilanteista, sivistystä ja taitoa soveltaa tietoja käytäntöön. 

 

Toinen osa alun ihmettelystä kuuluu näin: ”--- ja että karkea ja hienostumaton sielu pystyy itse 

siitä kehittymättä omaksumaan ajatuksia ja mielipiteitä hienommilta hengiltä, mitä maailmassa 

on koskaan ollut, sitä minä en käsitä” (E 1:25, 183.) Tähän osaan on mielestäni vaikeampi 

vastata, sillä se on monitulkintaisempi. Ensimmäisenä minulle tuli karkeista ja 

hienostumattomista ihmisistä mieleen sotaisat kansat, joista Montaigne kirjoittaa esseen 

lopussa. Erityisesti ne, joita hän luonnehtii sanoilla raakalaismainen ja takapajuinen. Spar-

talaisten kasvatusmenetelmään Montaigne tuntuu kuitenkin suhtautuvan oikeasti arvostavasti, 

eikä hän pidä sotilaan kutsumusta muutenkaan halpa-arvoisena, kuten käy ilmi Esseiden 

viimeisestä esseestä ”Kokemuksesta”: 

BMikään kutsumus ei ole yhtä miellyttävä kuin sotilaan; se on jalo toiminnaltaan 
– sillä urhoollisuus on voimakkain, ylevin ja uljain kaikista hyveistä – ja jalo 
tavoitteiltaan; mikään tehtävä ei ole oikeampi ja yleismaailmallisempi kuin 

isänmaan rauhan ja suuruuden puolustaminen. (E III:13, 470.) 
 

Alun ihmettelyssä sielu, jolla on tietoa ja taitoa, ja karkea ja hienostumaton sielu asetetaan 

jollain tapaa vastakkain. Tämä puoltaisi tulkintaa siitä, että Montaigne viittaa karkeilla ja 

hienostumattomilla sieluilla oppimattomiin ihmisiin. Jos näin on, mitä tarkoittaa, että vaikka 

tällaiset ihmiset omaksuvat ajatuksia ja mielipiteitä hienoimmilta hengiltä, he eivät kuitenkaan 

itse kehity? Esseessään Montaigne kertoo esimerkkejä suutareista, talonpojista ja paimenis ta, 

eli kouluttamattomista ihmisistä, jotka oppimattomuudestaan huolimatta pystyvät hallitsemaan 

monenlaisia käytännön taitoja. Itse näen, että kehittyminen voi olla myös tällaista käytännön 

taidoissa kehittymistä, mutta ehkä Montaigne viittaa kehityksellä opilliseen sivistykseen. Tätä 

ajatusta tukee myös ”Apologiassa” oleva katkelma: 
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AOlen nähnyt elämäni aikana sata käsityöläistä ja sata kyntömiestä, jotka ovat 
olleet viisaampia ja onnellisempia kuin yliopistojen rehtorit ja joiden kaltainen 
olisin itse mieluummin. Oppineisuus on minun käsitykseni mukaan elämälle 

tarpeellisten asioiden joukossa samassa asemassa kuin kunnia, aateluus ja 
arvokkuus, Ctai korkeintaan samassa asemassa kuin kauneus, rikkaus Aja muut 

ominaisuudet, jotka tosin palvelevat sitä, mutta vain etäisesti, ja ovat 
pikemminkin kuviteltuja kuin luonnon sanelemia. (E II:12, 241.) 

 

 

Jos pitäydytään tulkinnassa, että Montaigne viittaa kehityksellä nimenomaan opilliseen 

sivistykseen, ovat sekä käytännön ammateissa toimivat ihmiset että hyvin käytännöllisen 

kasvatuksen saaneet spartalaiset ja raakalaismaisempien kansojen sotilaat luokiteltavissa 

karkeiden ja hienostumattomien sielujen joukkoon. Ammatillinen taito ja sotilaiden kohdalla 

urhoollisuus, spartalaisten tapauksessa myös oikeudenmukaisuus ja käytännön viisaus, ovat 

heidän hyveensä, jotka he ovat omaksuneet hienoimmilta hengiltä.   

 

Jokin tuntuu kuitenkin vielä jäävän vastausta vaille. Kysyin ensimmäisessä 

tutkimuskysymyksessäni, millaisia näkökulmia Montaigne esittää viisauden opettamisesta 

esseessä ”Koulumestareista”. Ehkä viisaus onkin puuttuva palanen, joka antaa vastauksen alun 

ihmettelyyn. Ihminen voi opiskella paljon tietoja ja taitoja kirjoista, mutta ei siltikään tule 

viisaammaksi. Toisaalta ihminen voi myös olla urhoollinen ja taitava sotilas ilman, että hänellä 

olisi viisautta. On monenlaisia tietoja ja taitoja, joita voi hallita varsin hyvin tulematta silti 

juurikaan viisaammaksi. On myös monenlaisia arvoja, joiden mukaan lapsia voi opettaa ja 

kasvattaa. Vaikka opetus olisi hyvinkin tehokasta ja tuottaisi haluttuja lopputuloksia, se ei vielä 

takaa, että lapset olisivat oppineet viisautta. Jos halutaan opettaa viisautta, tulisi viisaus ja sen 

neljä edellisessä luvussa esiteltyä elementtiä asettaa kaiken opetuksen perustaksi. Esseessään 

”Lasten kasvatuksesta” Montaigne kirjoittaa viisauden opettamisen metodista näin: 

  

APojalle on ensin opetettava, miten hän voi kasvaa viisaammaksi ja paremmaksi, 
ja vasta sen jälkeen selitettävä, mitä on logiikka, fysiikka, geometria, retoriikka; 

ja kun hänelle on kehittynyt hyvä ymmärrys, hän oppii nopeasti hallitsemaan 
minkä tahansa tieteenalan. Häntä on opetettava toisinaan keskustelun, toisinaan 
kirjojen avulla. Toisinaan opettajan pitää antaa hänelle luettavaksi otteita 

tarkoitukseen parhaiten sopivien kirjailijoiden teoksista, toisinaan taas tarjota 
niiden ydin ja keskeinen sisältö valmiiksi pureskeltuna. (E I:26, 220.) 
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3.2 Miten kasvaa viisaaksi? 
 

Olen nyt tarkastellut, millaisia käsityksiä viisauden opettamisesta Montaigne esittää esseessään 

”Koulumestareista”. Muutamaan otteeseen lainasin analyysini tueksi otteita myös muista 

esseistä, mutta nyt suuntaan huomioni kokonaan ”Koulumestareista”-esseen ulkopuolelle ja 

kysyn: Miten viisaaksi kasvaminen laajentuu ja rakentuu muissa Montaignen esseissä? Koska 

aineistona Esseet ovat niin laaja, olen rajannut analyysiani tiettyihin osiin kokoelmaa siten, että 

jokaisesta kokoelman osasta on mukana aineistoa. Esseiden ensimmäisen osan olen lukenut läpi 

kokonaan ja poiminut sieltä viisaaksi kasvamiseen liittyviä kohtia. Toisesta osasta mukana on 

”Apologia eli Raimond Sebondin puolustus” (E II:12), johon viittaan jatkossa lyhyemmin 

Apologiana, ja kolmannesta osasta koko kokoelman viimeinen essee ”Kokemuksesta” (E 

III:467). Kaikkia näitä tekstejä olen lukenut nimenomaan viisaaksi kasvamisen näkökulmas ta. 

Esseet ovat tyyliltään melko erilaisia. Ensimmäisen osan esseet muistuttavat tyyliltään 

”Koulumestareista”-esseetä eli ovat melko sirpaleisia ja lyhyitä. Apologia puolestaan on koko 

kokoelman pisin essee, yli kaksisataa sivua, ja Salminen kuvaakin sen olevan itsenäinen teos, 

jonka Montaigne on liittänyt osaksi kokoelmaa. Hän toteaa, että Apologiassa Montaigne 

vyöryttää esiin koko elämänkatsomuksensa ja filosofisen ajattelunsa keskeisimmät 

kysymykset. Keskeisinä kohteina ovat Raimond Sebondin teoksen, ihmistiedon ja ihmisjär jen 

arvostelu. (E II, 164.) Kolmannesta osasta otin mukaan kokoelman viimeisen esseen, jossa 

keskeinen huomio on Montaignen omakohtaisissa kokemuksista elämästä. Koska pidän 

lähtökohtaoletuksenani sitä, että ihminen on viisauden saralla oppilas koko elämänsä ajan, tämä 

viimeinen essee mielestäni ikään kuin kokoaa Montaignen käsitykset viisaudesta ja viisaaks i 

kasvamisesta. Koska olen sisällyttänyt analyysiini vain osia Esseistä, on mahdollista ja jopa 

oletettavaa, että joitakin käsityksiä viisaaksi kasvamisesta rajautuu kokonaan analyys ini 

ulkopuolelle. Ajattelen kuitenkin, että erityisesti Apologia ja ”Kokemuksesta” ovat niin 

keskeisiä tekstejä, että niihin Montaigne on kirjannut ylös myös keskeisimpiä ajatuksiaan 

viisaudesta.  

 

Yleisesti ottaen voisi kuvata, että viisaaksi kasvamisesta tekemäni havainnot sekä tukevat 

”Koulumestareista” tekemääni neljän viisauden elementin luokittelua että laajentavat viisaaks i 

kasvamisen tematiikka näiden elementtien ulkopuolelle. Eniten vahvistusta neljästä viisauden 

elementistä saivat harkinta sekä itsetuntemuksen ja omien rajojen tunnistamisen lisääminen. 

Keskeisimpiä viisaaksi kasvamisen tematiikka laajentavia elementtejä olivat sen sijaan 

nöyryys, joka tuli vahvasti esiin Apologiassa, ja omien kokemusten hyödyntäminen elämässä, 
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joka nousi selkeimmin esiin esseessä ”Kokemuksesta”.  Käsittelen nöyryyttä ja virheis tä 

oppimista sekä kokemusta ja itsetuntemusta omissa alaluvuissaan. Ennen näiden aiheiden 

käsittelyä tuon esiin muut tekemäni huomiot. Jonkin verran luokittelussa on päällekkäisyyttä, 

koska esimerkiksi kokemus ja virheistä oppiminen liittyvät toisiinsa, vaikka olen erottanut ne 

nyt eri osioihin. Myös omien rajojen tunnistaminen ja harkintaan liittyvä omien päätösten 

tekeminen ovat tietyissä tilanteissa varsin lähekkäisiä asioita. Päädyin kuitenkin tähän 

jaotteluun, koska näin saan luotua hienosyisemmän kuvan viisaaksi kasvamisen osa-alueista. 

 

Harkintaan ja omien päätösten tekemiseen liittyvät viittaukset löytyvät Esseiden ensimmäises tä 

osasta. Ensimmäinen viittaus liittyy stoalaiseen mielentyyneyteen ja korostaa sitä, että viisas 

ihminen pystyy yllättävässäkin tilanteessa säilyttämään harkintakykynsä, vaikka kokisin 

voimakkaita tunteita. 

CEivät stoalaisetkaan edellytä, että viisas mies pystyy välittömästi vastustamaan 

äkillisiä mielikuvia ja näkyjä, vaan päinvastoin he myöntävät, että hänelle on 
luontaista reagoida taivaalta kantautuvaan voimakkaaseen ääneen tai esimerkiks i 

rakennuksen sortumiseen kalpenemalla tai tuntemalla ahdistusta. Samalla tavoin 
hän reagoi myös muihin tunnetiloihin, edellyttäen että hän säilyttää terveen 
harkintakykynsä, että hänellä on järki tallella ja että hän ei anna valtaa tuskalle ja 

pelolle. Ihmiseen, jolta puuttuu viisaus, pätee sama asia edellisessä suhteessa, 
mutta ei jälkimmäisessä, sillä hänen tapauksessaan tunteiden vaikutus ei pysy 

pinnallisena, vaan se valtaa hänen järkensä myrkyttäen ja turmellen sen. Hän 
tekee päätöksensä tunteiden varassa ja toimii niiden mukaan. (E I:12, 56.) 

 

Toisaalta viisas ihminen pystyy säilyttämään oman harkintakykynsä myös tilanteissa, kun 

vallitseva mielipide tai yleisesti hyväksytyt toimintatavat ovat vastoin hänen omia 

mielipiteitään. Viisas ei lähde äänekkäästi vastustamaan yleisesti hyväksyttyjä toimintatapo ja, 

vaan toimii niiden mukaisesti antamatta niiden kuitenkaan johdatella omia ajatuksiaan. 

Esseessä ”Tottumuksen voimasta ja miksi ei saa kevytmielisesti muuttaa hyväksyttyä lakia” (E  

I:23, 160, 161) Montaigne ottaa esimerkiksi pukeutumiseen liittyvät muoti-ilmiöt, joita hän ei 

voi itse ymmärtää, mutta joita kuitenkin noudattaa yleisen mielipiteen vuoksi. Tämä ajattelu 

pohjautuu Montaignen ja pyrrhonistien näkemykseen siitä, että jokaisen on noudatettava sen 

maan lakeja, missä asuu. Vaikka viisas siis ulkoisesti toimisi yleisesti hyväksyttyjen lakien ja 

toimintatapojen mukaisesi, hänen tulee ”sisäisesti irrottaa sielunsa väkijoukosta ja turvata sille 

vapaus ja valta arvostella vapaasti asioita” (ibid., 161). Montaigne palaa samaan tematiikkaan 

myös esseessään ”Yksinäisyydestä” (E I:39), jossa hän puhuu siitä, miten viisas ihminen voi 

elää tyytyväisenä kaikkialla ja säilyttää yksinäisyytensä myös väkijoukon keskellä, mutta jos 
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hän voi valita, hän vetäytyy ihmisjoukosta yksinäisyyteen. On kuitenkin oltava tarkkana siitä, 

että ei ihmisjoukosta vetäytyessään raahaa mukanaan yksinäisyyteen kaikkia murheita ja 

huolia, jotka liittyvät yhteisössä elämiseen. 

ASiksi ei riitä, että pysyttelemme poissa väkijoukosta; ei riitä, että vaihdamme 
asuinpaikkaa; meidän täytyy vapautua laumaihmisestä itsessämme; meidän 

täytyy vetäytyä erillemme ja saada takaisin oma itsemme. (E I:39, 331.) 

 

Harkintaa on myös se, että miettii valintojensa seurauksia. Viisaiden opetukseen kuuluu, että 

he varoittavat ihmisiä petollisista mielihaluista ja kehottavat valitsemaan oikeita ja puhtaita 

nautintoja, joihin ei ole sekoittunut tuskaa: ”ASillä, he sanovat, useimmat nautinnot vain hellivät 

ja hyväilevät mieltämme vain kuristaakseen meidät samaan tapaan kuin roistot --.” (E I:39, 

341.) 

Oikeiden ja puhtaiden nautintojen tavoittelu liittyy läheisesti kestävien arvojen tavoitteluun, 

joka voidaan nähdä yhtenä viisaaksi kasvamisen osa-alueena. Kestävien arvojen tavoittelu tuo 

Montaignen mukaan elämään rauhaa ja todellista tyytyväisyyttä. Esseessä ”Yksinäisyydes tä” 

on viittaus filosofi Antisthenekseen, jonka Montaigne toteaa todenneen, että ihmisen tulis i 

hankkia itselleen rikkauksia, jotka eivät uppoa, vaan haaksirikonkin aikana kelluvat veden 

pinnalla ihmisen mukana maihin (E I:39, 333.). Esseen ”Kunniasta luopuminen” (E I:41) hän 

puolestaan aloittaa moittimalla oman maineen ja kunnian tavoittelua asioina, jotka eivät ole 

elämän kannalta kestäviä arvoja. 

AKaikista maailman typeryyksistä yleisin ja laajimmin levinnyt on huolehtiminen 

omasta maineesta ja kunniasta, joista pidämme kiinni senkin uhalla, että 
menetämme rikkauden, levon, elämän ja terveyden, jotka ovat todellista ja 
kouraantuntuvaa omaisuutta, tavoitellaksemme tyhjää mielikuvaa, pelkkää sanaa, 

jolla ei ole aineellista olemusta ja josta emme saa otetta. (E I:41, 353.) 

 

Kaikista suorasanaisin kannanotto kestävien arvojen puolesta löytyy kuitenkin esseestä 

”Kokemuksesta”, jossa Montaigne korostaa, että ihmisen tärkein tehtävä elämässä on elää ta-

vallista elämää ihmisiksi ja rauhassa itsensä kanssa. 

BIlmaistakseen ja toteuttaakseen itseään luonto ei tarvitse korkeaa kohtaloa, se 
ilmaisee itsensä yhtä lailla kaikilla elämän tasoilla, sekä verhotusti että avoimesti. 
Tehtävämme on muokata tapojamme, ei kirjoja; ei saavuttaa voittoja ja 

valloituksia taisteluissa, vaan järjestystä ja rauhaa omaan elämäämme. Suurin ja 
kunniakkain mestarisuorituksemme on elää ihmisiksi. Kaikki muu – 

hallitseminen, aarteiden haaliminen, rakentaminen – on enintään lisuketta ja 
kylkiäistä. (E III:13, 488.) 
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Lainaan loppuun vielä kaksi viisauden määritelmää, joista ensimmäinen on Apologiasta ja 

toinen esseestä ”Lasten kasvatuksesta”. Ensimmäinen määritelmistä liittyy kestävien arvojen 

tavoitteluun, mutta toinen on pieni, irrallinen ja kaunis kuvaus viisaudesta. 

 

CJos ihminen olisi viisas, hän määrittelisi kunkin asian todellisen arvon sen 
mukaan, kuinka hyödyllinen ja sovelias se on hänen elämälleen (E II:12, 241). 
 
CViisauden varmin tunnusmerkki on seesteinen ilo; sen olemus on kuin maailma 
kuun tuolla puolen, aina tyyni ja kirkas (E I:26, 222). 

 

 

3.2.1 Nöyryys ja virheistä oppiminen 

 

Nöyryys omaa viisautta kohtaan tulee varsin selvästi esiin Esseissä. Taustalla vaikuttavat 

varmasti paitsi Montaignen omat kokemukset elämästä myös pyrrhonismin suhde tietoon ja 

Sokrateen perintö. Montaigne viittaa itsekin Sokrateehen, kun hän kirjoittaa: 

CHän tunsi toisia yhtä oikeamielisiä, maltillisia, urhoollisia ja oppineita kuin 

hänkin, ja kaunopuheisempia ja komeampia ja isänmaalleen hyödyllisemp iä.  
Lopulta hän päätteli, että hän erosi muista ja oli viisas vain siinä suhteessa, ettei 

itse pitänyt itseään viisaana; että hänen jumalansa mielestä ihminen osoitti suurta 
tyhmyyttä uskoessaan olevansa tietorikas ja järkevä; ja että hänen paras oppinsa 
oli oppi tietämättömyydestä ja paras viisautensa yksinkertaisuus. (E II:12, 258.) 

 

Nöyryys näkyy Esseissä monella tapaa. Se on yhtäältä nöyryyttä omaa viisautta kohtaan kuin 

nöyryyttä tiedon muuttuvaisuuden edessäkin. Se on myös kykyä oppia tekemistään virheis tä 

sekä ihmisen tiedon vähäisyyttä suhteessa jumalalliseen tietoon. Apologia lähteekin liikkee lle 

arviolla tieteen mahdollisuuksista:  

ATiede on totisesti erinomaisen suuri ja hyödyllinen asia. Ne, jotka ylenkatsovat 
sitä, todistavat selvästi oman tyhmyytensä. En kuitenkaan mene tieteen 
arvostamisessa sellaisiin äärimmäisyyksiin kuin jotkut muut, esimerkiksi filoso fi 

Herillos, joka piti sitä korkeimpana hyvänä ja väitti, että se pystyy tekemään 
meidät viisaiksi ja tyytyväisiksi. Sitä minä en usko ---. (E II:12, 163.) 

 

Tämä katkelma osoittaa, että Montaigne arvostaa tiedetä, mutta ei pidä sitä yksistään tienä 

viisauteen. Tiede on muuttuvaista, eikä uusintakaan tietoa voida pitää lopullisena totuutena, 

koska tutkimalla maailmaa voidaan löytää uutta tietoa, joka kumoaa vanhan. Montaigne viittaa 

oman aikakautensa kahteen merkittävään tapahtumaan, Kopernikuksen esittelemään 
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aurinkokeskiseen maailmankuvaan (E II:12, 374) ja Amerikan mantereen löytymiseen (E II:12, 

377.). Amerikan mantereen löytymisestä hän toteaa, että maantieteilijät vakuuttavat, että nyt 

kaikki on löydetty ja kaikki on nähty, mutta ei itse selvästikään usko näin olevan. Ja oikeassahan 

Montaigne epäilyineen olikin. Kaikkea ei vielä ollut löydetty eikä nähty. Hän perustelee 

epäilevää suhtautumistaan tieteeseen myös myöhemmin Apologiassa. Perustelu voidaan nähdä 

paitsi epäilynä myös nöyryytenä tieteen saavutusten ja ihmisten viisauden edessä: 

 

BKun kerran yksi viisas ihminen saattaa olla väärässä, ja sata ihmistä, ja 
kokonaiset kansakunnat, ja kun koko ihmiskunta on tietääksemme ollut väärässä 
useiden vuosisatojen ajan yhdessä jos toisessakin asiassa, mitä varmuutta meillä 

on siitä, että se joskus lakkaisi olemasta väärässä Cja että se ei omalla 
vuosisadallamme ole väärässä? (E II:12, 383.) 

 

Olen ottanut tähänastiset esimerkit Apologiasta, mutta nöyryys on läsnä kaikissa kolmessa 

kokoelman osassa. Ensimmäisen osan esseessä ”Yhdellä toiminnalla on monta seurausta” (E 

I:24, 174) Montaigne toteaa, että oma viisautemme ei riitä pitkälle, joten päätöksiä 

tehdessämme myös sattumalla ja hyvällä onnella on osansa. Mitä viisaampi ihminen on, sitä 

paremmin hän ymmärtää oman viisautensa vajavuuden, sillä ”mitä terävämpi ja valppaampi 

äly, sitä selvemmin se ymmärtää oman heikkoutensa ja sitä vähemmän se luottaa itseensä” 

(ibid.). Apologiassa (E II:12, 260, 216) hän puolestaan toteaa, että vaikka ihminen pitkäänkin 

etsisi totuutta, hän joutuu lopulta toteamaan, että tietämättömyys kuuluu osaksi ihmisen 

luontoa. 

ATodella oppineet ihmiset ovat tähkäpäiden kaltaisia: ne kohoavat kohoamistaan 

ja pitävät päänsä pystyssä, suorina ja ylväinä niin kauan kuin ne ovat tyhjiä; mutta 
kun ne kypsyvät ja notkuvat viljan painosta, ne nöyrtyvät ja painavat päänsä 
riipuksiin. (E II:12, 261.) 

 

Nöyryyteen liittyy läheisesti ajatus, että ihmisen on itse ymmärrettävä oman tietonsa rajat. Se 

ei perustu lähtökohtaisesti nöyrtymiseen, vaan pikemminkin kunnioitukseen. Viisas ihminen 

ymmärtää, että on lopulta aika pieni tekijä maailmankaikkeudessa, ja hän suhtautuu elämään 

kunnioituksella. Nöyryys on myös sitä, että viisas ihminen ei kuvittele olevansa kaikkivoipa, ja 

joskus tämä tarkoittaa paitsi oman tietonsa rajojen myös oman rajallisuuden ymmärtämistä. 

AHaluatteko, että ihminen on terve, että hän on vakaa, luja ja varmaryhtinen?  
Käärikää hänet pimeyteen, toimettomuuteen ja raskauteen. CMeidät on tehtävä 

tyhmiksi, jotta viisastuisimme; ja meidät on sokaistava, jotta suostuis imme 
opastettaviksi. (E II:12, 249.) 
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Ihmisen viisautta ja inhimillistä tietoa verrataan Montaignen teksteissä usein jumalalliseen 

tietoon ja viisauteen. Tässä vertailussa inhimillinen tieto jää vajavaiseksi, sillä Montaignen 

mukaan ihminen ei voi saavuttaa jumalallista viisautta tiedon avulla; ”[o]pimme tuntemaan 

Jumalan viisauden enemmän tietämättömyyden kuin tiedon kautta” (E II:12, 261). Ihmisen ei 

pitäisikään kuvitella omasta viisaudestaan liikoja, vaan tietynlaisen tietämättömyyden 

tunnustaminen on itse asiassa suurempaa viisautta kuin pelkkään tietoon tukeutuminen. ”Tähän 

sopii Pyhä sana: ’älkää ajatelko itsestänne enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää 

ajatuksenne kohtuuden rajoissa’” (E I:30, 274.) Tämä viimeisin lainaus sopii myös omista 

virheistä oppimiseen. Kun ihminen ymmärtää tekevänsä virheitä ja virhepäätelmiä, hän samalla 

oppii suhtautumaan nöyremmin omaan viisauteensa. Jos ihminen sen sijaan ei opi omista 

virheistään, hän on kuin Montaignen kuvaama mies: ”BTuokin mies tuossa on mennyt nenälleen 

sata kertaa päivässä, ja silti hän kukkoilee ergoillaan yhtä määrätietoisena ja tomerana kuin 

ennenkin” (E III:13, 437). Puhuessaan virheistä oppimisesta Montaigne antaa esimerkkejä 

omasta elämästään. Hän pohtii, miten eri tavoin ihmiset arvostelevat asioita ja miten usein he 

muuttavat mielipiteitään asioista. Itseään hän pitää tässä asiassa hyvänä esimerkkinä: 

ASen, mikä on uskoni ja vakaumukseni tänään, uskon koko uskoni 
vakaumuksella, kaikki välineet ja vaikuttimet minussa menevät siitä takuuseen 
täydellä voimalla. --- Mutta eikö minulle ole sattunut, eikä vain kerran, vaan sata 

kertaa, tuhat kertaa, ja joka päivä, että olen samoilla välineillä, samoissa 
olosuhteissa, omaksunut jonkin toisen totuuden – vain huomatakseni sen 
myöhemmin vääräksi? Meidän pitäisi ainakin viisastua omasta vahingostamme! 

(E II:12, 363, 364.) 

 

Samaan asiaan hän viittaa vielä uudestaan esseessä ”Kokemuksesta” (E III:13, 434), kun hän 

kysyy: ”Eikö ihminen, joka muistaa tehneensä kerta toisensa jälkeen virhearviointeja, ole 

tyhmä, jollei hän siitä lähtien aina suhtaudu epäilevästi arvostelukykyynsä?” Tekemämme 

virheet itsessään eivät siis ole merkki tyhmyydestä tai viisauden puutteesta. Virheet ovat itse 

asiassa paikka viisastua, jos meillä on riittävästi nöyryyttä kohdata ne ja oppia niistä, sillä 

”nöyryys, pelko, kuuliaisuus ja hyväluontoisuus, inhimillisen yhteiskunnan säilymisen kannalta 

tärkeimmät ominaisuudet, edellyttävät avointa ja oppimiskykyistä sielua, jolla ei ole suuria 

luuloja itsestään” (E II:12, 257, 258). 
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3.2.2 Kokemus ja itsetuntemus 
 

Kun Apologia lähti liikkeelle arviolla tieteen mahdollisuuksista, alkaa essee ”Kokemuksesta” 

kuvauksella ihmisten tiedonhalusta ja totuuden tavoittelusta. Montaigne toteaa, että tiedonha lu 

on ihmiselle luonnollista ja että ihmiset kokeilevat kaikkia keinoja, joilla voivat saavuttaa tietoa. 

Järkemme ei kuitenkaan aina riitä, joten saavuttaaksemme totuuden otamme avuksemme 

muitakin keinoja, kuten kokemuksen. 

BKun järki pettää, käytämme kokemusta – joka on hatarampi keino Cja vähemmän 
kunniakas. BMutta totuus on niin arvokas asia, että meidän ei tule halveksia 

mitään välikappaletta sen saavuttamiseksi. Järjellä on niin monta muotoa, 
ettemme tiedä mihin niistä turvautua, ja kokemuksella yhtä monta. (E III:13, 420.) 

 

Kokemuksen tuoma tieto näyttäytyykin viisaaksi kasvamisessa merkittävänä seikkana. 

Kokemukseen voidaan laskea yhtä lailla kuuluvaksi elämän myötä kertynyt kokemus siitä, 

miten maailma toimii, kuin myös itsetuntemuksen karttuminen. Itsetuntemuksen karttuminen 

tekee kokemukseen perustuvasta viisaudesta luotettavampaa, koska tunnistamalla toimintamme 

taustalla vaikuttavat asiat, teemme totuudellisempia arvioita ympäröivästä maailmas ta. 

Montaigne aloittaa esseen ”Demokritoksesta ja Herakleitoksesta” toteamalla, että ”järki on 

työkalu, joka sopii kaikkiin aiheisiin ja sitä on sovellettava kaikkialle” (E I:50, 416). Tästä 

syystä hän itse käyttää hyväkseen jokaisen tilaisuuden koetellakseen järkeään esseissään, tai 

yritelmissään, kuten hän itse asian ilmaisee. Avukseen näissä kokeiluissa hän ottaa kuitenkin 

itsetuntemuksen: 

AJos eteeni sattuu aihe, josta en käsitä juuri mitään, kokeilen siihen ymmärrys täni 
aivan erityisesti, niin että luotaan kahlauspaikkaa välimatkan päästä, ja jos 

huomaan sen omille mitoilleni liian syväksi, pysyttelen rannalla; ja sen 
tunnustaminen, etten pysty pääsemään ylitse, on todiste järkeni toimintakyvystä, 
vieläpä todiste, josta olen erittäin ylpeä. (E I:50, 416.) 

 

Itsetuntemuksesta on hyötyä myös siinä, että kun tunnistamme taustalla vaikuttavia tunnetilo ja, 

emme päädy niin helposti virhearviointeihin eri tilanteissa. Tällaisia tunnetiloja voivat olla 

niinkin arkipäiväiset asiat kuin nälkä, sairaus, kaunis sää ja hyvä terveys: ”AJos terveyteni on 

hyvä ja aurinko paistaa täydeltä terältä, olen rakastettava ihminen, jos liikavarvas painaa 

jalkaani, minusta tulee äreä, pahantuulinen ja juro” (E II:12, 367). Se kokemus, joka meillä on 

itsestämme, voi auttaa kasvamaan viisaaksi, jos tuota kokemusta osaa hyödyntää oikein. 

Montaigne toteaakin, että hän haluaisi mieluummin ymmärtää itseään kuin ymmärtää Ciceroa.  
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Ja toisaalta Caesarin elämä ei ole sen esikuvallisempi kuin omammekaan, sillä olipa keisari tai 

kansanmies, jokaisen elämä on altis kaikelle, mikä voi ihmistä kohdata. (E III:13, 434.) 

 

BMinä, jonka ainoana pyrkimyksenä on tuntea itseni, löydän olemuksestani niin 

rajatonta syvyyttä ja monimuotoisuutta, että ainoa tulos oppiajastani on 
ymmärtää, kuinka paljon opittavaa minulla vielä on jäljellä (E III:13, 436). 

  

Itsetuntemus auttaa Montaignen mukaan meitä ymmärtämään ja arvioimaan paremmin myös 

muita ihmisiä (E III:438). Näin itsensä tunteminen lisää ihmistuntemusta laajemminkin ja antaa 

välineitä arvioida toisten ihmisten toimia ja jopa yhteiskuntaa paremmin. 

 

Yksi keskeinen kokemukseen ja itsetuntemukseen liittyvä seikka on, että ihminen säilyttää tai 

löytää kyvyn tuntea ja hyväksyä omat tuntemuksensa – sekä hyvät että huonot – osaksi elämää. 

Montaigne toteaa, että jos ihmiseltä viedään kyky tuntea tuskaa, häneltä viedään samalla 

kokemus nautinnosta ja lopulta tuhoutuu koko ihminen. Vaaraksi ihmiselle on myös se, jos hän 

yrittää painaa unohduksiin asioita, joita ei haluaisi muistaa, sillä yritys pyyhkiä asioita pois 

mielestämme, vain painaa niitä mieleemme syvemmin. (E II:12, 250, 252.) Näin itsetuntemus 

ja kokemukseen perustuva tieto ovat pitkälti asioiden hyväksymistä. Itsetuntemuksen voi nähdä 

jopa kaiken viisauden lähtökohtana, jos tukeudutaan Montaignen lainaamiin Platonin sanoihin, 

että viisaus ei ole muuta kuin käskyn, tunne itsesi, toteuttamista. Itsetuntemukseen tosin liittyy 

omat vaaransa, eikä tie viisauteen ei ole aivan yksinkertainen, koska ihminen helposti kuvitte lee 

tuntevansa itsensä paremmin kuin tuntee: ”BSama koskee tietoa itsensä tuntemisesta: se että 

jokainen näkee itsensä varmana ja tyytyväisenä, se että jokainen kuvittelee tuntevansa itsensä 

kyllin hyvin, osoittaa että kukaan ei ymmärrä itsestään mitään.” (E III:13, 435, 436.) 

Liittyneekö juuri tähän Montaignen ajatus, että kokemus itsestämme voi auttaa meitä 

kasvamaan viisaiksi, jos osaamme hyödyntää kokemusta oikein (ibid., 434).  Kuvitelmaan siitä, 

että tuntee itsensä paremmin kuin tuntee, lankeaa itsekin helposti. Erityisesti läheisten ihmis ten 

huomiot omasta toiminnasta ovat usein varsin tarkkanäköisiä ja lähempänä totuutta kuin omat 

kuvitelmani. Aina muiden kommenttien kuuleminen ei ole helppoa. ”Kaunistelemattomien 

arvioiden kuuleminen itsestämme vaatii vahvoja korvia” (ibid., 440), kuten Montaigne asian 

ilmaisee. Montaigne kuitenkin jatkaa, että ”rakkaus on tervettä, kun se tohtii haavoittaa ja 

loukata meitä omaksi parhaaksemme” (ibid.). Vaikka tie itsetuntemukseen voi joskus olla 

kivulias, itsetuntemusta olisi kuitenkin syytä harjaannuttaa, koska omat kokemuksemme ovat 

väline, joka voi auttaa meitä viisastumaan. Tämä viisastumisen väline on jokaisella ihmise llä 

riippumatta siitä, onko hän korkeasti oppinut vai oppimaton. 
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BOlipa meillä mitä tahansa hyötyä kokemuksesta, muiden esimerke istä 
saamamme oppi tuskin auttaa meitä paljoakaan, jollemme käytä hyväksemme 
omaa kokemustamme, joka on meille tutumpi ja täysin riittävä opettamaan sen, 

mitä tarvitsemme (E III:13, 432). 

CSamoin kuin luonto on antanut meille jalat kävelemiseen, se on antanut meille 

viisautta ohjata elämäämme. Tuo viisaus ei ole yhtä älykästä, voimakasta ja 
korkealentoista kuin filosofien keksimä vaan sopivan helppoa ja terveellistä, ja se 
toteuttaa varsin hyvin sen, mistä filosofit vain puhuvat, jokaiselle meistä, joka on 

niin onnekas, että osaa käyttää sitä teeskentelemättömästi ja hyvässä 
järjestyksessä, toisin sanoen luonnollisesti. (E III:13, 433.)  

 

Kaiken tämän, mitä Montaigne on kirjoittanut itsetuntemuksen merkityksestä, hän on 

ammentanut omasta elämänkokemuksestaan. ”Kokemuksesta”-esseessä näkyy vahvasti se, että 

ihmisen elämä on täydellisimmillään, kun hän löytää oman paikkansa ja elää tyytyväisenä 

elämäänsä. Esseetä lukiessa tulee tunne, että enää Montaignen ei tarvitse kääntää kaikkea 

ympäri löytääkseen totuuden. Edelleen tekstissä on viittauksia eri filosofien ajatuksiin, mutta 

kirjoitustyyli on rauhallisempi ja pirstaleisuus on vähentynyt. Tunnelma on levollisempi, mitä 

kuvaa hyvin toteamus: ”CJos suhtautuu terveesti hyvään, suhtautuu terveesti myös pahaan” (E 

III:13, 493). Tietynlainen tyyneys leimaakin tätä viimeistä esseetä: 

 

CSielun suuruutta ei ole ensi sijassa pyrkiminen ylöspäin ja eteenpäin, vaan taito 

löytää oma paikkansa ja omat rajansa. Sielu pitää suurena kaikkea, mikä on 
riittävää, ja osoittaa ylevyyttä arvostamalla kohtuullisuutta enemmän kuin 
erinomaisuutta. BMikään ei ole kauniimpaa ja oikeampaa kuin aito, rehti 

ihmisyys, eikä mikään ole vaikeampaa kuin elää elämänsä hyvin ---. (E III:13, 
492.) 

 

Aivan esseen lopussa Montaigne toteaa vielä, että elämässä täydellisintä on osata nauttia 

vilpittömästi omasta olemuksestaan ja olla tavoittelematta muiden kohtaloita. Syinä muiden 

kohtaloiden tavoitteluun ja oman itsensä ulkopuolelle harhautumiseen ovat siinä, että emme 

ymmärrä käyttää omaa kohtaloamme oikein emmekä tunne omaa sisintämme. (E III:13, 510.) 

Ylöspäin, suuruuteen tai muiden kohtaloihin pyrkiminen ei ole elämässä kuitenkaan yhtä 

tärkeää kuin oman paikkansa löytäminen ja aidon elämän eläminen. ”BTurha meidän on nousta 

puujaloille, sillä puujaloillakin on pakko kävellä omien säärten varassa. Ja maailman 

korkeimmallakin valtaistuimella istumme vain omalla takamuksellamme.” (ibid.) Nämä ovat 

asioita, jotka on helppo allekirjoittaa. Ne ovat viisaita sanoja ihmiseltä, joka on jo elänyt 

elämäänsä melko pitkälle ja kartuttanut elämänkokemustaan. Viisaaksi kasvamisessa 

elämänkokemuksen karttuminen onkin asia, jota ei voi jouduttaa. Voimme opiskella, soveltaa 

oppimaamme käytännössä, oppia yrityksen ja erehdyksen kautta toimimaan tilanteissa viisaalla 
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tavalla ja harjoittaa itsetuntemustamme ja harkintaamme, mutta kokemus elämästä karttuu vain 

elämällä elämää. Toki on eroja siinä, miten ihminen kykenee hyödyntämään kokemuksiaan vii-

sastuakseen. Osa tästä taidosta on uskoakseni ihmiselle luontaista, mutta paljon on myös 

opetuksen ja kasvatuksen tai mallioppimisen myötä saatua taitoa.  

 

Viimeisen esseensä viimeisiä sanoja Montaigne vaikuttaa hioneen tarkasti. Niissä hän pohtii, 

millainen on kaunis elämä ja päätyy varsin lohdulliseen päätelmään. Jokainen voi omalla 

paikallaan ja omana itsenään elää hyvän, kauniin ja viisaankin elämän. 

BKauneimmat elämänkaaret ovat mielestäni ne, jotka asettuvat tavallisen 
Cinhimillisen Belämän uomaan Chyvässä järjestyksessä, Bmutta ilman ihmetekoja 

ja liioittelua. Vanhat ihmiset tarvitsevat kuitenkin hieman lempeämpää kohtelua. 
Uskokaamme heidät sen jumalan huomaan, joka on terveyden ja viisauden 

suojelija – mutta iloisen ja seurallisen viisauden. (E III:13, 501.) 

 
 

3.3 Montaignen ajattelun ja nykyajan viisaustutkimuksen yhtymäkohtia 

 

Käsittelin viisauden tutkimusta vähän jo luvussa 2.2, jossa esittelin omia ajatuksiani vii-

saudesta, kuvasin viisautta antiikin filosofioissa sekä esittelin nykyaikaisen viisaustutkimuksen 

pääsuuntauksia. Totesin myös, että nykyaikaisessa viisaustutkimuksessa ei ole päästy 

yhteisymmärrykseen siitä, mikä on viisauden määritelmä, vaikka joistakin asioista ollaank in 

laajasti yhtä mieltä. Jonkinlaisen määritelmän olemassaolo olisi kuitenkin suotavaa, sillä jos 

halutaan verrata, miten viisas joku ihminen on verrattuna toiseen, täytyy olla jonkinla inen 

kriteeristö, jolla määritellään ja mitataan viisauden tasoja (Bluck & Glück, 2005, 84). 

Pyrkimystä jonkinlaisen mallin tai teorian luomiseen tieteen piirissä onkin, ja erilaisia malleja 

ja teorioita on jo luotu. Tässä luvussa esittelen tarkemmin nykyajan viisaustutkimusta, esittelen 

kahden viisausmallin pääkohtia ja tarkastelen, millaisia yhtymäkohtia nykyajan 

viisaustutkimuksella on Montaignen ajattelun kanssa. Selvästi on nähtävissä, että viisaus on 

jollain tapaa ikiaikainen käsite, sillä yhtäläisyyksiä löytyy paljon, ja antiikin filosofio iden 

ajatukset viisaudesta ovat nekin edelleen läsnä nykyaikaisessa viisaustutkimuksessa. Tämän 

lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että käsitys viisaudesta on myös kulttuurises t i 

yleismaailmallista (Baltes, Glück & Kunzmann 2002, 329).   

 

Selkein ero nykyaikaisen viisaustutkimuksen ja viisauden historian, myös Montaignen 

ajattelun, välillä löytyy jaottelussa inhimilliseen ja jumalalliseen tietoon.  Viisauden historia ssa 
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tällaisessa jaottelussa ajatuksena oli, että viisaus on vain jumalien ja jumalattar ien 

saavutettavissa, eikä tavallinen ihminen pysty sitä välttämättä tavoittamaan. Nykyään viisauden 

tutkimuksen yleisesti hyväksyttynä lähtökohtana on kuitenkin ajatus, että ihmisen on 

mahdollista kehittyä ja kypsyä viisauteen. Etsitään siis yksilöllistä eli ihmisen saavutettavissa 

olevaa viisautta. (Kallio & Spännäri, 2020, 25, 49.) Toinen viisaustutkimuksen keskeinen 

lähtökohta sen sijaan on hyvinkin vahvasti linjassa Montaignen ajattelun kanssa. Sternberg 

(2005, 332) arvioi viisauden ja älykkyyden suhdetta ja päätyy lopputulokseen, että älykkyys ei 

tee ihmisestä viisasta eli se ei suojele ihmistä typeryydeltä (foolishness). Hän nostaa typeryyden 

viisauden vastakohdaksi ja toteaa, että usein saatetaan ajatella, että ihmiset, jotka eivät ole kovin 

älykkäitä, ovat typeriä. Älykkyys ei kuitenkaan suojaa typeryydeltä, sillä ne, jotka ovat 

älykkäitä, saattavat kuvitella, että he ovat jotenkin immuuneja typeryydelle. Maailmassa 

näkyvät julmuudet, esimerkiksi joukkotuhot ja kansanmurhat, ovat Sternbergin (2003, xviii) 

mukaan yksi osoitus siitä, että älykkyyden lisääntymisestä ei automaattisesti seuraa viisauden 

kasvua.  Älykkyys ja viisaus on siis erotettava toisistaan, ja ”jos on jotain, mitä maailma 

tarvitsee, se tarvitsee viisautta” (ibid.).  

 

Älykkyys ei siis ole viisauden synonyymi, mutta älykkyys ei myöskään sulje pois sitä, etteikö 

ihminen voisi olla viisas. Itse asiassa Sternberg (2003, 152) toteaa, että parhaimmillaan 

älykkyys ja luovuus ovat viisauden perusta. Ne ovat viisaaksi kehittymisessä välttämättömiä, 

mutta eivät riittäviä reunaehtoja. Erityisen tärkeää viisaaksi kasvamisessa on hiljainen tieto, 

joka toimii ikään kuin kriitikkona älylle, jotta älyä käytettäisiin oikeisiin tarkoituksiin. Sillo in, 

kun älykkyys on parhaimmillaan ja palvelee viisautta, sen avulla etsitään ratkaisuja, jotka ovat 

hyviä itselle mutta palvelevat ennen muuta yhteistä hyvää. Myös Kunzmann ja Baltes (2005, 

118) näkevät älykkyyden olevan eri asia kuin viisaus. Heidän viisauden määritelmässään 

viisaus eroaa akateemisesta älykkyydestä ja viisas ihminen on oleellisesti eri asia kuin 

akateemisesti älykäs ihminen.  Viisaan tunnistaa siitä, että hän osaa käyttää älyllisiä kykyjään 

oikeisiin tarkoituksiin, esimerkiksi omien tai toisten toivottavien luonteenpiirte iden 

vahvistamiseen.  Nämä ajatukset ovat hyvin pitkälle linjassa Montaignen esittämien ajatusten 

kanssa. ”Koulumestareista”-esseessä Montaigne pureutuu juuri vääränlaisen ja oikeanla isen 

älykkyyden tematiikkaan ja korostaa, että tiedosta ei ole meille hyötyä, jos emme osaa käyttää 

sitä oikein. Itse kuvasin tätä analyysissani teoreettisen ja käytännöllisen viisauden erojen kautta. 

Pedanttien ja tyhjän tiedon kritiikissä Montaigne osoittaa selvästi, että hänen mielestään 

akateeminen älykkyys ei takaa viisastumista, mutta toteaa kuitenkin, että akateeminen älykkyys 

ei myöskään ole este viisastumiselle. Montaignen korostamien elämänkokemuksen ja sydämen 



63 
 

sivistyksen voi puolestaan nähdä monella tapaa vertautuvan hiljaiseen tietoon, jonka Sternberg 

näkee olevan erityisen tärkeää viisaaksi kasvamisessa. 

 

Viisauden yksi yleisesti hyväksytty tunnusmerkki on myös se, että viisaus ei jää vain tiedoksi 

viisaudesta, vaan sen on myös tultava näkyväksi viisaan ihmisen elämässä. Kupperman (2005, 

246, 247) tekeekin eron kahdenlaisen tietämisen välillä: tiedän että ja tiedän miten. Hän toteaa, 

että viisaus nähdään viisautta käsittelevässä kirjallisuudessa ennen muuta tietona siitä, miten 

elää elämäänsä. Raja näiden tietämisen tapojen välillä ei hänen mukaansa ole täysin 

mustavalkoinen, mutta hänen näkemyksensä mukaan tiedän että -tyyppinen tieto on lähes aina 

turhaa, jos ei ole tietoa siitä, miten elää hyvin. Näille Kuppermanin ajatuksille löytyy 

vastineensa Montaignen teksteistä. Apologiassa (E II:12, 241) hän kirjoittaa, että C[j]os ihminen 

olisi viisas, hän määrittelisi kunkin asian todellisen arvon sen mukaan, kuinka hyödyllinen ja 

sovelias se on hänen elämälleen”, esseessä ”Kokemuksesta” (E III:13, 492) on katkelma 

”mikään ole vaikeampaa kuin elää elämänsä hyvin” ja esseessä ”Koulumestareista” (E 

1:25,194) sanat: ”CKaikki muu tieto on pahasta sille, jolla ei ole tietoa siitä, mikä on hyvää”. 

Kuppermanin (2005, 249) mukaan viisaaksi kasvaminen nähdään sekä Aasian kulttuureissa että 

länsimaissa ennen muuta muutoksina ihmisessä itsessään. Tässä muutoksessa tunteiden 

opettaminen ja oppiminen on usein keskeisessä roolissa. Myös henkilökohtaisten kokemusten 

merkitys ja kyky löytää oikeanlainen lähestymistapa asioihin, ovat tärkeitä elementte jä 

viisaudessa (ibid., 268). Nämäkin Kuppermanin esittämät viisauden elementit ovat selkeästi 

nähtävissä Montaignen ajattelussa. Analyysissani määrittelin ne kuuluviksi itsetuntemuksen ja 

toiminnan tilannesidonnaisuuden ja harkinnan alle.  

 

Olen tähän asti verrannut Montaignen ajattelua neljään nykyajan viisaustutkimuksen yleisest i 

hyväksyttyyn lähtökohtaan. Seuraavaksi esittelen lyhyesti kaksi eksplisiittisen viisaus-

tutkimuksen teoriaa ja vertaan niiden sisältöä analyysini tuloksiin. Ensimmäinen on Paul 

Baltesin ja hänen tiiminsä kehittelemä Berlin Wisdom Paradigm, jossa viisautta arvioidaan 

viiden kriteerin perusteella (Baltes & Staudinger, 2000, 125) ja toinen on neurobiologiaa 

hyödyntävä San Diego -malli, joka on Kallion ja Spännärin (2020, 60) mukaan yksi 

tuoreimmista lähestymismalleista viisauden tutkimuksessa. Baltesin mallissa viisauden viidestä 

kriteeristä kaksi ensimmäistä on luokiteltu peruskriteereiksi, koska ne ovat tyypillisiä kaikessa 

asiantuntijuudessa. Nämä peruskriteerit ovat a) laaja tiedollinen tietämys elämästä (esimerkik s i 

ihmisluonnosta, ihmisten välisistä suhteista ja sosiaalisista normeista) ja b) hyvä ymmärrys 

siitä, miten voi käsitellä elämään liittyviä ongelmia (esimerkiksi taito jäsentää tavoitteitaan 
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elämässä ja käsitellä elämässä vastaan tulevia konflikteja). Kolme viimeistä kriteeriä sen sijaan 

nähdään erityisesti viisauteen liittyviksi kriteereiksi: c) elämänkaaren kontekstuaalisuus eli 

ymmärrys siitä, että elämä muodostuu monesta eri osa-alueesta, sekä kyky hahmottaa näiden 

osa-alueiden välisiä yhteyksiä ja kulttuurisia muunnelmia, d) arvorelativismi eli erilais ten 

arvojen tunnustaminen ja suvaitseminen ja e) kyky käsitellä epävarmuutta maailman tilassa ja 

myös suhteessa oman tiedon rajallisuuteen. (Baltes & Staudinger, 2000, 125, 126.)  

 

San Diego -mallin kuusi viisauden osa-aluetta ovat osittain päällekkäisiä tai limittäisiä Baltesin 

teorian kanssa. Nämä kuusi osa-aluetta ovat prososiaalisuus eli pyyteetön käyttäytyminen 

toisten hyväksi, elämäntaito, tunteiden säätely, syvällinen itsetuntemus, arvojen suhteellisuus 

ja päätöksentekokyky (Thomas et al., 2019, 43). Kallio ja Spännäri (2020, 63–67) avaavat 

näiden osa-alueiden sisältöjä tarkemmin teoksessaan. Elämäntaidolla viitataan heidän 

mukaansa esimerkiksi ymmärrykseen oman tiedon rajallisuutta kohtaan. Viisas ihminen 

suhtautuu omaan tietovarantoonsa nöyryydellä ja on kiinnostunut ympäröivästä maailmas ta. 

Syvälliseen itsetuntemukseen liittyy käsitys omista kyvyistä ja luonteenpiirteistä, arvoista ja 

suhteesta ympäröivään maailmaan. Tällainen itsensä syvällinen tunteminen edellyttää 

itsereflektiota. Arvojen suhteellisuus vastaa Baltesin mallin arvorelativismia ja päätök-

sentekokyky tulee lähelle Baltesin mallin toista peruskriteeriä, sillä siihen kuuluu kyky tehdä 

toivottuun lopputuloksiin johtavia päätöksiä, vaikka tilanteeseen liittyisi epävarmuustekijöitä.  

 

Kun Berlin Wisdom Paradigman ja San Diego -mallin kriteerejä vertaa Montaignen Esseiden 

analyysista saamiini tuloksiin, yhtymäkohtia voi nähdä ainakin nöyryyteen, itsetuntemukseen, 

kokemukseen ja toisten ymmärtämiseen. Omassa analyysissani en nostanut viisauden 

elementiksi kiinnostusta ja avoimuutta ympäröivää maailmaa kohtaan, mutta tämä on koko 

Esseitä-kokoelman kantava teema, sillä esseet ovat juuri yritelmiä ymmärtää elämää, maailmaa 

ja itseään. Tähän avoimuuteen liittyy myös arvorelativismi, joka ei myöskään noussut 

analyysissani selkeästi esiin, vaikka sekin on aivan keskeisiä piirteitä Montaignen ajattelussa: 

 

Maailman muotojen kirjavuudella on ollut minuun se hyödyllinen vaikutus, että 

tavat ja mielipiteet jotka poikkeavat omistani eivät loukkaa minua vaan opettavat, 
niiden vertailu ei tee minua ylpeäksi vaan nöyräksi ---. (E II, 286.)  
 

  

Omassa analyysissani viisauden elementeiksi nousivat sen sijaan kestävien arvojen tavoittelu 

ja virheistä oppiminen, joita en löytänyt niistä viisauden tutkimuksen teorioista, joihin 
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perehdyin. Virheistä oppiminen linkittyi analyysissani osaksi nöyryyttä ja tavallaan myös 

kokemusta, joten sen voi jollain tapaa nähdä olevan läsnä myös viisauden tutkimuksen 

määrittelemissä kriteereissä. Kestävien arvojen tavoittelu ei sen sijaan noussut esiin Berlin 

Wisdom Paradigmassa eikä San Diego -mallissa, mutta Kuppermanin (2005, 247) ajatus siitä, 

että tiedän että- tyyppisestä tiedosta ei ole hyötyä, jos ei ole tietoa siitä, miten elää hyvin, 

liittynee juuri kestävien arvojen tavoitteluun elämässä.  

 

Kysyin toisessa tutkimuskysymyksessäni, miten käsitys viisaaksi kasvamisesta näkyy 

Montaignen Esseissä. Nykyajan viisaustutkimuksesta löysin kaksi kuvausta, jotka keskittyvät 

erityisesti kuvaamaan viisaaksi kasvamiseen liittyviä keskeisiä tekijöitä. Näissä kuvauksissa 

pääpaino on viisauden kehittymisessä aikuisuudessa. Kunzmann ja Baltes (2005, 121) sanovat 

tutkimustensa viittaavan siihen, että akateeminen älykkyys ja ihmisen persoonallisuud en 

peruspiirteet eivät ole keskeisimmässä roolissa, kun tarkastellaan viisauteen liittyvän tiedon 

kehittymistä aikuisiällä. Heidän mukaansa yleiset elämänkokemukset, ammattimainen koulutus 

ja harjoittelu sekä henkilökohtaiset intressit, kuten kiinnostus ymmärtää toisia ihmisiä, ovat 

tärkeämpiä tekijöitä viisaaksi kasvamisessa. Glück, Bluck ja Weststrate (2019) puolestaan 

esittelevät artikkelissan Glückin ja Bluckin kehittelemää mallia viisauden kehittymiseen 

liittyvistä keskeisistä tekijöistä. Heidän MORE-mallissaan (Mastery, Openness, Reflectivity, 

Emotion Regulation Including Empathy) viisauden kehittymisen kannalta keskeisiksi 

resursseiksi nousevat elämänhallinta, asioiden tarkastelu eri näkökulmista, omien 

elämänkokemusten syvällinen tarkastelu, omien tunteiden säätely ja empatia. 

Kokonaisuudessaan voi siis todeta, että nykyaikaisen viisauden tutkimuksen ja Montaignen 

ajattelun välillä on huomattavan paljon yhteneväisyyttä. Selkein ero on siinä, että Montaigne 

erottaa toisistaan jumalallisen tiedon ja inhimillisen tiedon, kun nykyään tutkimuksessa 

keskitytään inhimilliseen viisauteen. Muilta osin oikeastaan kaikkiin analyysissani esittämiin 

viisauden osa-alueisiin löytyy nykytutkimuksesta vastine. Itsetuntemus, nöyryys ja kokemus 

ovat sekä Montaignella että nykytutkimuksessa keskeisessä roolissa. 
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4 PÄÄTÄNTÖ 

 

Olen tässä tutkielmassa keskittynyt viisauden käsitteen tutkimiseen. Aineistonani on ollut 

Michel de Montaignen kokoelma Esseitä, jonka essee ”Koulumestareista” ja siinä esitetyt 

käsitykset viisauden opettamisesta ovat olleet päähuomioni kohteena. Lisäksi olen käyttänyt 

analyysini aineistona kokoelman ensimmäisen osan muita esseitä, toisen osan esseetä 

”Apologia eli Raimond Sebondin puolustus” ja kolmannesta osasta esseetä ”Kokemuksesta”. 

Näistä esseistä olen analysoinut Montaignen käsityksiä viisaaksi kasvamisesta. Lähtökoh-

taoletuksena minulla on ollut ajatus, että viisauden saralla ihminen on oppilas koko elämänsä 

ajan, joten ihmisellä on mahdollisuus kasvaa viisaammaksi elämänkaarensa kaikissa vaiheissa. 

Lopuksi vertasin analyysini tuloksia nykyaikaiseen viisaustutkimukseen, kun halusin selvittää, 

millaisia yhtymäkohtia Montaignen ajattelun ja nykytutkimuksen välillä on. 

 

Montaignen tapa kirjoittaa on omintakeinen, joten analyysini perustui tarkkaan lähilukuun, 

jossa otin huomioon Montaignen tekstien erityispiirteet. Esseet rakentuvat filosofis ten 

lainausten ja viittausten, arkielämästä poimittujen esimerkkien, yhteiskunnallisten tapahtumien, 

pyrrhonistisen epäilyn ja Montaignen omien pohdintojen kudelmaksi, joka pysähtyneisyyden 

sijaan on jatkuvassa ajatuksellisessa liikkeessä. Lähiluvun välineenä käytin Ann Hartlen 

kehittelemää kehämäisen dialektiikan käsitettä, jota sovelsin erityisesti ”Koulumestareista”-

esseen analyysissa. Vaikka Esseissä on lukuisia lainauksia eri ajattelijoilta, en nähnyt 

tarpeelliseksi keskittyä analyysissani Esseiden dialogimaisuuden tutkimiseen. Dialogin 

käsitettä hyödynsin kuitenkin tutkielmassani, sillä se toimi osana hermeneuttista lähtökohtaa, 

joka vaikutti analyysini taustalla. Skeptisismi ja epäily ovat Montaignen ajattelussa vahvasti 

läsnä, joten myös ne olivat kiinteä osa analyysiani. Lopulta en kuitenkaan kiinnittänyt suurta 

huomiota siihen, miten varmana tai epävarmana Montaigne pitää käsityksiään viisaudes ta.  

Analyysini tulokset perustuvat Esseistä löytämiini aineksiin viisauden opettamisesta ja 

viisaaksi kasvamisesta. Olen ottanut mukaan kaikenlaiset – jopa keskenään ristiriitais ilta 

vaikuttavat – viisauteen liittyvät toteamukset ja rakentanut analyysiin tulokset näiden ainesten 

pohjalta. Kyse on siis pohjimmiltaan minun tulkinnastani, jonka periaatteita olen 

analyysiluvussa avannut. 

 

Lähes viisisataa vuotta sitten kirjoitettua Esseitä lukiessani haasteena oli tekstien ajatuksellisen 

liikkeen lisäksi niiden ajallinen etäisyys. Pyrkimyksenäni oli analyysissa päästä mahdolli-
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simman lähelle sitä, mitä Montaigne on sanonut ja ajatellut viisaudesta, joten päähuomioni 

kohdistui käsitteen viisaus tutkimiseen. Vaikka päähuomioni ei kohdistunut historiallis ten 

seikkojen tutkimiseen, törmäsin Esseitä lukiessani ennakkoluuloihin, joita minulla oli 1500-

luvun ajattelumalleja kohtaan. Ennakkoluuloja kohdatessani pyrin olemaan rehellinen ja avoin 

omia tunteitani kohtaan, jotta ennakkoluuloihini tuijottamisen sijaan pystyisin näkemään niiden 

taakse. Uskon, että osittain tässä onnistuinkin, mutta luulen, että moni asia olisi avautunut 

selvemmin, jos tietämykseni Montaignen ajan historiallisista tosiseikoista olisi ollut syvempää. 

Samoin ajattelen myös Esseissä olevan antiikin filosofisen aineksen suhteen; vankempi 

filosofiaan perehtyneisyys olisi antanut paremman välineet ymmärtämiselle.  

 

Käsittelin analyysiosiossa viisauden opettamista, viisaaksi kasvamista ja Montaignen ajattelun 

suhdetta nykytutkimukseen omissa alaluvuissaan. Viisauden opettamisessa keskeisenä 

tutkimustuloksena oli, että viisaudessa ei pohjimmiltaan ole kyse kirjoista opituista tiedoista tai 

käytännön taidoista, vaikka näistä kummatkin voivat olla viisauden osatekijöinä. Opetuksen 

tehokkuus ei myöskään takaa viisastumista, vaan tärkeintä ovat opetuksen taustalla olevat arvot 

ja se, miten tietoja ja taitoja opitaan käyttämään hyödyksi käytännön tilanteissa. Oleellista on 

sisäistää opitut asiat syvällisesti ja tehdä tiedoista omakohtaisia. Viisautta opetettaessa on 

opetettava myös harkintaa, sillä viisas toiminta riippuu aina kulloisestakin tilanteesta. Tärkeitä 

viisauden elementtejä ovat niin ikään itsetuntemus ja sydämen sivistys, sillä viisauteen kuuluu 

myös lempeyttä ja taitoa suhtautua toisiin ihmisiin kauniisti. Kiinnitin analyysia tehdessäni 

huomiota siihen, olivatko viisauteen liittyvät katkelmat osa alkuperäistä tekstiä vai myöhemmin 

tehtyjä lisäyksiä. Osoittautui, että yli puolet katkelmista oli myöhemmin tehtyjä lisäyksiä, ja 

näistä lisäyksistä suurempi osa oli tehty vasta Bordeaux’n painokseen. Varovaisesti voi siis 

tulkita, että viisastumista on tapahtunut Montaignen elämän aikana. Tätä asiaa pitäisi kuitenkin 

analysoida tarkemmin, jotta siitä voisi vetää perustellumpia johtopäätöksiä. Nyt asian 

käsittelylle ei ollut riittävästi tilaa, vaikka se viisastumisen näkökulmasta olisikin ollut 

mielenkiintoinen tutkimuskohde. 

 

Toisessa tutkimuskysymyksessäni kysyin, miten käsitys viisaaksi kasvamisesta rakentuu ja 

laajentuu ”Koulumestareista”-esseen ulkopuolella. Keskeisimpänä havaintona oli, että 

viisaaksi kasvamisesta tekemäni havainnot tukivat niitä viisauden elementtejä, joita löysin 

tutkiessani viisauden opettamista. Erityisesti harkinta, itsetuntemus ja omien rajojen 

tunnistaminen näyttäytyivät tärkeinä elementteinä myös viisaaksi kasvamisessa. Viisaaks i 

kasvamisen tematiikka kuitenkin myös laajeni näiden elementtien ulkopuolelle. Omien 
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kokemusten hyödyntäminen elämässä, virheistä oppiminen ja nöyryys omaa viisautta kohtaan 

nousivat tärkeiksi tekijöiksi viisaaksi kasvamisessa. Myös kestävien arvojen tavoittelu 

elämässä, oman paikan löytäminen ja aidon elämän eläminen ovat osa viisasta elämää. Näiden 

seikkojen osuus korostui kokoelman viimeisessä esseessä ”Kokemuksesta”, joten voidaan 

ajatella, että ne ovat vahvimmin elämänkokemuksen mukanaan tuomaa viisautta.  

 

Minulle viisaus näyttäytyi lähtökohtaisesti jollakin tapaa ikiaikaisena käsitteenä, joten päädyin 

kysymään kolmannessa tutkimuskysymyksessäni, miten Montaignen ajatukset viisaudes ta 

keskustelevat nykyaikaisen viisaustutkimuksen kanssa. Yleisesti ottaen voi todeta, että 

yhtymäkohtia on varsin paljon. Ainoa selkeä ero Montaignen ajattelun ja nykyaika isen 

viisaustutkimuksen välillä oli se, että Montaigne erottaa toisistaan jumalallisen ja inhimillisen 

viisauden, mutta nykytutkimuksen lähtökohtana on ajatus, että siinä etsitään yksilöllistä ja 

ihmisen saavutettavissa oleva viisautta. Toinen viisaustutkimuksen keskeinen lähtökohta, 

älykkyys ei tee ihmisestä viisasta (Sternberg 2005, 332), sen sijaan on vahvasti linjassa 

Montaignen ajattelun kanssa. Myös käsitys siitä, että viisaus ei ole pelkkää tietoa, vaan sen on 

tultava myös näkyväksi viisaan ihmisen elämässä (Kupperman 2005, 246), on Montaignen 

teksteissä nähtävillä. Näiden perusperiaatteiden lisäksi yhtäläinen näkemys oli myös siitä, että 

nöyryys, itsetuntemus, kokemus ja toisten ymmärtäminen ovat viisaan ihmisen ominaisuuks ia. 

Omassa analyysissani en ollut nostanut esiin nykytutkimuksessa viisauden elemente ik s i 

luokiteltuja kiinnostusta ja avoimuutta ympäröivää maailmaa kohtaan sekä arvorelativismia, 

mutta nämä molemmat ovat Montaignen ajattelussa näkyvillä olevia piirteitä. 

Tutkimustuloksistani kestävien arvojen tavoittelua ja virheistä oppimista en sellaisenaan 

löytänyt niistä viisauden tutkimuksen teorioista, joihin perehdyin. Näillekin viisauden 

elementeille löytyy kuitenkin yhtymäkohtia nykytutkimuksesta; virheistä oppimisen voi nähdä 

osana nöyryyttä tai elämänkokemusta ja kestävien arvojen tavoittelu liittyy tietoon siitä, miten 

elää hyvin.  

 

Kun nyt lopettelen tutkielmaani, voin todeta, että omat näkemykseni viisauden opettamisesta ja 

viisaaksi kasvamisesta ovat sekä laajentuneet että saaneet vahvistusta. Montaignen tekstien 

analysointi oli mielenkiintoista, mutta ei aina helppoa, aivan kuten osasin odottaa. Esseiden 

parissa viettämäni aika haastoi omaa ajatteluani ja auttoi katsomaan omaa aikaamme hieman 

eri näkökulmasta. Vaikka aikaa on Montaignen päivistä kulunut jo viisisataa vuotta, uskallan 

sanoa, että Montaignen ajatukset viisauden opettamisesta ja viisaaksi kasvamisesta ovat varsin 

relevantteja myös nykypäivänä. Jonkin verran ajatteluissa on eroja, jotka johtunevat ajallises ta 
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etäisyydestä, mutta kyllä meille on silti tarjolla varsin viisasta elämänopp ia vuosisatojen 

takaakin. Viisaus ja viisaat sanat eivät vanhene samalla tavalla kuin tieto saattaa vanhentua. 

Ihminen ei pohjimmiltaan ole tainnut paljoa muuttua aikojen saatossa, vaikka ajat ja tavat ovat 

muuttuneet paljonkin. Jokaisen meistä on kirjoitettava, tai ainakin elettävä läpi, omat 

yritelmämme, jos haluamme viisastua.  
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