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Aristoteles:	  Nikomakhoksen	  etiikka	  

Valitsimme	  Aristoteleen	  Nikomakhoksen	  etiikan	  ensimmäiseksi	  luettavaksi	  teokseksi	  osallistujien	  
mielenkiinnon	  perusteella.	  Ensimmäisellä	  kerralla	  antiikin	  filosofian	  asiantuntija	  Miira	  Tuominen	  alusti	  
teoksen	  asemasta	  Aristoteleen	  tuotannossa	  sekä	  esitteli	  teoksen	  keskeisiä	  kysymyksenasetteluita	  kuten	  
hyveellisyyden	  ja	  heikkoluonteisuuden	  suhdetta.	  	  

Aristotelesta	  ei	  tunneta	  naismyönteisyydestä,	  kuten	  suomenkieliselle	  lukijakunnalle	  osoitti	  jo	  teos	  Nainen,	  
järki	  ja	  ihmisarvo	  (1986),	  joka	  tutki	  filosofian	  naiskäsityksiä	  uraauurtavalla	  tavalla.	  NFY-‐lukupiiriä	  kuitenkin	  
kiinnosti	  Aristoteleen	  klassikkoteos,	  joka	  ei	  ole	  yksinomaan	  teoreettinut	  tutkimus	  hyveen	  olemuksesta	  vaan	  
selvittää	  myös	  sitä,	  miten	  tieto	  hyveestä	  yhdistyy	  –	  tai	  ei	  yhdisty	  –	  hyveelliseen	  toimintaan.	  Hyveellinen	  tai	  
heikkoluonteinen	  toiminta	  muodostuu	  ajan	  mittaan	  henkilölle	  luonteenomaiseksi	  ja	  lopulta	  luonteeksi,	  sillä	  
Aristototeleen	  mukaan	  ”toiminta	  määrää	  sen,	  millaisiksi	  luonteenpiirteet	  muodostuvat”.	  Aristoteleen	  
tarkoitus	  on	  valaista	  nimenomaan	  sitä,	  miten	  hyveellisiksi	  tullaan,	  ja	  siksi	  Nikomakhoksen	  etiikka	  on	  
erityisen	  kiinnostava	  kasvatuksen	  ja	  koulutuksen	  näkökulmasta.	  Varmasti	  ei	  tiedetä,	  ajatteliko	  Aristoteles	  
teostaan	  nimetessään	  isäänsä	  vai	  poikaansa,	  jotka	  kummatkin	  tunnetaan	  nimellä	  Nikomakhos,	  vaiko	  
kenties	  molempia	  tietoisena	  sukupolvien	  kasvatustyön	  ketjusta.	  

Löysimme	  teoksesta	  valaisevia	  kuvauksia	  ja	  analyysejä	  sekä	  käsitteellisiä	  erotteluja,	  jotka	  selvensivät	  sitä,	  
millaiset	  teot,	  motiivit	  tai	  taipumukset	  estävät	  meitä	  tulemasta	  hyveellisiksi	  ja	  toisaalta	  kiinnostavia	  
ehdotuksia	  siitä,	  miten	  kehittyä	  paremmaksi.	  Kasvatuksella	  tuntui	  olevan	  ratkaiseva	  rooli	  
hyveellisen/heikon	  luonteen	  muodostumisessa.	  Kaiken	  kaikkiaan	  tämä	  etiikan	  klassikko	  pystyy	  
nähdäksemme	  yhä	  edelleen	  antamaan	  välineitä	  sekä	  itseymmärryksen	  että	  yhteisössä	  toimimisen	  
hahmottamiseksi	  ja	  kehittämiseksi.	  

Toki	  keskusteluissamme	  nousi	  esille	  useaan	  otteeseen	  kysymys	  siitä,	  missä	  määrin	  Aristoteleen	  näkemys	  
hyveelliseksi	  tulemisesta	  rajoittuu	  ateenalaisiin	  vapaisiin	  miehiin	  ja	  on	  sidottu	  omaan	  aikaansa	  ja	  
paikkaansa.	  Vaikutelmamme	  oli,	  että	  kaikki	  hänen	  käsityksensä	  ja	  ihanteensa	  eivät	  ole	  yleistettävissä	  naisiin	  
eivätkä	  meidän	  aikaamme.	  Nikomakhoksen	  etiikan	  valossa	  oma	  aikamme	  ja	  kulttuurimme	  näyttäytyvät	  osin	  
tekopyhempinä	  kuin	  Aristoteleen	  maailma,	  toisaalta	  taas	  sitä	  armeliaampina	  suhteessa	  niihin,	  jotka	  eivät	  
ole	  syntyneet	  oikeaan	  yhteiskuntaluokkaan	  tai	  sukupuoleen	  tai	  jotka	  ovat	  tehneet	  elämässään	  sarjan	  vääriä	  
valintoja.	  

Tällä	  hetkellä	  NFY-‐lukupiiri	  on	  kesätauolla.	  Palaamme	  elokuussa	  valitsemaan	  teosta	  toiselle	  
lukupiirikierrokselle.	  Kaikki	  uudesta	  alusta	  ja	  seuraavaksi	  luettavan	  teoksen	  valitsemisesta	  kiinnostuneet,	  
ottakaa	  yhteyttä	  Maija	  Paavolaiseen	  (maija.paavolainen[at]helsinki.fi).	  	  

	  


