
Kaikki ihmissuvun ole-

massaolon kannalta re-

levantti tieto on uudel-

leen arvioitava. On alkanut kaikkien 

arvojen uudelleen arvioinnin aika, 

kaikkien käsitteiden uudelleen mää-

rittelemisen suuri aikakausi. 
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Ehdotus ihmiskunnan uudeksi historiaksi – osa 1 

 

– Matti Puolakka 

Mikä ihminen on? Mistä johtuu ihmislajin itsetuhoisuus? Nuo kysymyk-

set ovat edessämme polttavampina kuin koskaan. Teossarja Ehdotus 

ihmiskunnan uudeksi historiaksi pyrkii vastaamaan niihin. Siinä käy-

dään läpi koko ihmissuvun tie nykypäivään ja tulevaisuuteen asti. Siinä 

esitetty näkemys perustuu suomalaisen filosofin, Matti Puolakan (1947

–2018) elämäntyöhön.  

Toukokuussa 2022 julkaistu, Pertti Koskelan kirjoittama ensimmäi-

nen osa käsittelee Homo-suvun syntyä ja kehitystä yhteiskunnan ja 

varsinaisen nykyihmisen syntyyn noin 60 000 vuotta sitten.  

Ihmisen ja eläimen eroa ja esihistoriaa tutkivat empiiriset tieteen-

alat ovat saavuttaneet mullistavia tutkimustuloksia jo 1950-luvulta läh-

tien. Mutta ihmisen salaisuuden selvittämiseksi tarvitaan myös filosofi-

an johtamaa monitieteisyyttä, sanalla sanoen historianfilosofiaa. Sellai-

nen on toistaiseksi puuttunut aihepiiriin liittyvästä keskustelusta.   

Puolakka yhdisti esihistoriatieteiden läpimurrot historiallisen ajan, 

erityisesti päättyneen aikakauden ja aikakauden vaihtumisen kokemuk-

siin. Hänen yhteenvetonsa on olennaisesti historianfilosofinen ja jo 

siksi ainutlaatuinen ja omaperäinen. 

Ainutlaatuista on myös se, mistä hän aloitti: hän on tietääksemme 

ainoana maailmassa marxismin sisältä lähtien esittänyt systemaattisen 

ja juuriin asti menevän kritiikin marxilaisen filosofian kaikista osa-

alueista, leninismin ja maoismin kritiikki mukaan luettuina. Se oli hänel-

le väylä Hegelin dialektisen logiikan uudelleen tulkintaan, jota hän tar-

vitsi ihmissuvun tien punaisen langan ja tärkeimpien solmukohtien 

selvittämiseen. 

Puolakka hylkäsi marxismin yhteiskuntanäkemyksen, mutta hänen 

elämäntyönsä keskeisenä osana säilyi pyrkimys rakentaa aikakauden 

haasteita vastaava yhteiskunnallinen liike, joka olisi samalla uudenlai-

nen, itsetuntemukseen ja oikeudentajuun kannustava yhteisö. Suomet-

tumisen ja Neuvostoliiton arvostelun vuoksi Puolakka ystävineen joutui 

1970- ja 1980-luvuilla harvinaisen raa’an mielipidevainon uhriksi ja 

eristettiin marginaaliin. Suomettumisen pitkä varjo vaikutti myöhemmin-

kin ja johti mm. siihen, että Puolakka vetäytyi julkisuudesta.  

Suomettuminen oli tärkein syy siihen, että Puolakka joutui toimi-

maan akateemisen maailman ulkopuolella. Hän oli toisinajattelija, ei 

yksityisajattelija.  

Puolakka antoi ennen kuolemaansa elämäntyönsä julkaisun Uusi 

historia ry:n tehtäväksi. Nyt ilmestyvä Koskelan teos on ensimmäinen 

kattava esihistoriaa käsittelevä tutkimus, joka perustuu Matti Puolakan 

näkemykseen.  
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Koskela käy laajasti läpi esihistoriatieteiden empiirisiä tutkimustu-

loksia 1950-luvulta aivan viime vuosiin. Hän kommentoi myös tunnettu-

ja tutkijoita ja kirjoittajia, mm. Frans de Waal, Richard Leakey, Glynn 

Isaac, Jared Diamond, Francis Fukuyama, Yuval Noah Harari sekä 

viimeisinä tulokkaina David Graeber ja David Wengrow.  

Mukana teoksessa on myös essee Ihmisen ja eläimen ero ja Matti 

Puolakan elämäntyön ja henkilön esittely. Puolakkalaisen historianfilo-

sofian teoreettisia perusteita esitellään Heli Santavuoren artikkelissa.  

Niin Puolakan elämäntyö kuin Koskelan tutkimustyökin on tapahtu-

nut täysin ilman julkista tukea. Uskoaksemme tuo asiantila vähitellen 

tulee muuttumaan, kun saamme Puolakan historianfilosofiaa laajem-

man lukijakunnan tietoon ja sitä myötä myös asiallista palautetta. 

Pertti Koskela on tietokirjailija, lauluntekijä ja kielenkääntäjä. Heli 

Santavuori on tietokirjailija ja graafinen suunnittelija. Molemmat olivat 

Puolakan läheisiä ystäviä ja työtovereita.  

Teos lähetetään veloituksetta niille median edustajille, jotka halua-

vat julkaista siitä arvionsa.  

Molemmat tekijät vastaavat mielellään myös median kysymyksiin, 

samoin Uusi historia ry:n puheenjohtaja Pia Länsman.  
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