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Informaatiotutkimuksessakin on viime vuosikymmeninä esitetty näkemyksiä
siitä, että tietomme rakentuu aivan perustavalla tasolla yhteisöllisesti, erilaisissa käytännöissä, rakenteissa ja kielessä ja viime kädessä historiallisesti (ks.
esim. Benediktsson 1989 ja Talja, Tuominen & Savolainen 2005) Yllättävästi
saattaisimme löytää erityisesti tiedon historiallisuusulottuvuuteen liittyviä
aineksia ranskalaiselta 1600-luvun libertiiniltä ja kirjastonhoitajalta, Gabriel
Naudélta (1600–1653).
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Erotuksena aikansa rationalistiseen filosofiaan Naudéta luonnehditaan
ilmaisuin humanistinen ja historiallisfilologinen (ks. esim. Lemke 1991).
Robert Damienin (1995, 235) kuvaa Naudén ”keskeistä kokemusta” eräänlaisena epätoivona ja tajuna ”kaiken mahdollisesta tuhoutumisesta”, minkä
”Naudé on kokenut ja todennut sen niin uskonnon kuin tieteen, niin politiikan
kuin luonnonkin suhteen.” Jäljelle jää vain alati muuttuva historia ja voisimmekin käsittää naudélaisen kirjaston valtavaksi historiografiaksi varhaismodernin tacitismin alkuvaiheen (ks. Soll 2003) hengessä, mihin tässä keskityn.
Joseph Mali (1989) kytkee nykyiseenkin keskusteluun hieman alle sata
vuotta Naudén jälkeen vaikuttaneen ”italialaisen Hegelin” (Ježić 2015, 243),
Giambattista Vicon (1668–1744). Itse hartaana katolilaisena Vico (1744/2015,
17-) universalisoi teoriansa yli kristillisen ajattelun rajojen tarkoituksellisen
myyttisellä kuvauksellaan siitä, miten uskonnon, avioliiton ja kuolleiden
hautaamisen perusinstituutiot syntyvät vedenpaisumuksen jälkeen yhteyden
hebrealaiseen uskoon menettäneiden Noan jälkeläisten keskuudessa. Antropologiseen tapaan hän sitten esittää, miten sekä nuo perusinstituutiot että
muut, puhtaasti ihmisten historiasta syntyvät instituutiot niihin liittyvine
hyveineen muodostuvat historiassa toisiaan seuraavien vaiheiden (l’Età degli
Dei / eroi / uomini) kautta (mikä tosin oli toistuvaa korruption takia).
Vicon yhteydessä verum-factum-käsite tarkoittaa, että tietää ja käsittää
voi vain sen, minkä on itse tehnyt. Niinpä ihmisellä ei oikeastaan voi olla
tiedettä Jumalan luomasta luonnosta, mutta kylläkin ihmisten omaa tekoa
olevasta historiasta ja yhteiskunnasta. Traditio olisi ikään kuin yhteinen projekti, jossa pohdintaan osallistuvat niin elossa vielä olevat kuin heidän edeltäjänsäkin. Tämä olisi ehtona sillekin, että voimme ylimalkaan puhua traditiosta
(Mali 1989), eikä kyse olisi enää pelkästä ilmenneiden ajatustapojen sosiologistisesta kuvauksesta.
Varhaisempi, mutta 1600-luvuillakin protestanttisen sola scriptura -teesin
vuoksi ajankohteinen oli katolisen kirkon Tradition apostolica -oppi.
Raamatun lisäksi kristillisyys tarvitsee sen innoittamaa inhimillistä järjenkäyttöä, tulkintaa ja soveltamista (Mali 1989 ja Concilium de Trento 1566/1833).
Mali jakaa tapoja nojata historiaan ja traditioon yhtäältä kriittiseen traditioon, toisaalta konservatiiviseksi luonnehdittavaan vallitsevien olojen ja usein
etuoikeuksien perusteluu historian avulla. Voisimme myös puhua nämä
molemmat kattaen konstitutiivisesta traditiosta ja historiasta. Naudén käsitystä kuvaamaan ei konstitutiivisen historian ja tradition käsite oikein soveltune. Tässä keskeistä on (erityisesti politiikan) moraalin perusta konstituutiossa.
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Monessa suhteessa Naudé edusti poikkeuksellisen radikaalilla tavalla
hänen aikaansa muutoinkin leimaavaa moraalisen argumentaation notkahdusta politiikan teoriassa. Aivan katkoksesta ei ole kyse, koska esimerkiksi
perustaltaan uskonnolliset ideat samoin kuin luonnonoikeus, sopimusteoriat jne. elivät tuolloinkin ainakin siinä, mitä oli sopivaa sanoa tai kirjoittaa
julkisesti. Traditio apostolicassa kehkeytynyt politiikkaakin koskeva moraali
saattoi kuitenkin olla Naudéllle ja valtion säilyttämistä ajatellen vain tarpeeton
rasite. Tässäkin Naudé Jean-Pierre Cavaillén (2006) sanoin ehkä ”huolehti
kovasti, että hän menee pidemmälle” kuin muut, mikä tavoittanee jotain
Naudén luonteestakin.
Osana Naudén epätoivoa olivat epäilemättä hugenottisotien (1562–1598)
traumat. Luontevaksi kävi politiikan ymmärtäminen ensisijaisesti valtion
olemassaolon turvaamisena, koska valtio olisi ainoa, vaikka sekin hauras
toivo (Damien 1995, 202–203). Naudélla (1633/1641, 54) vallankäyttö (admistration politique) näyttäytyykin valtiota vahvistavana ’insinöörityönä’. Naudé
(1633/1641, 40 ja Damien 1995) kiittelee Jean Bodinia (1530–1596) moraaliihanteiden ja Jumalan tahdon syrjäyttämisestä politiikan lähtökohtina. Yleisemminkin Naudélle (1625, 73) mekaniikka oli tieteenä erityisen ideaalinen.
Paremminkin olisi kyse historian käsittämisestä kumuloituvaksi kokemukseksi ja eräänlaiseksi vallan käytön ja menestyksekkäiden poliittisten operaatioiden mallikirjaksi, mikä on ollut tavanomaista Naudén jälkeisessäkin ajassa.
Voisimme sanoa, että Naudélle ei traditiota sanan varsinaisessa mielessä ollut
olemassakaan, vaikka historia olikin hänelle toisella tavoin merkityksellinen.
Ajatus naudélaisesta kirjastosta jonkinlaisena yhteisen rationaalisuuden
kenttänä, respublicana literariana (Damien 1995, 57) saattaisi komplisoida
asiaa. Siinäkin pitäisi ehkä kuitenkin ajatella itse syntyvää tietoa ja ymmärrystä
luonteeltaan tekniseksi, jolloin myös sen mahdollisesti historiallisyhteisöllinen
konstituutiokin voisi olla pelkistyneempi ja merkitys rajoittuneempi.
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