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Tiivistelmä 

Vaikutteet renessanssifilosofian skeptisismiin ja 1600–luvun alun konstruktiivi-

seen skeptisismiin tulivat pääasiassa antiikin pyrrhonismista ja akateemisesta 

skeptisismistä. Tutkimuksessani tarkastelen näitä vaikutteita sekä Richard Popki-

nin tulkintaa skeptisismin tradition merkityksestä uuden tieteen kehityksessä re-

nessanssiaikana ja 1600–luvun alussa. Tutkimuksessa kritisoin Popkinin väitteitä 

skeptisestä kriisistä ja sen vaikutuksista uuden ajan alun tieteen kehitykseen. 

Antiikin pyrrhonismin tärkein teos on Sextus Empiricuksen Pyrrhonismin 

pääpiirteet. Keskiajan filosofiassa skeptisismistä keskusteltiin vähemmän, mutta 

Sextuksen teosten kreikkalaiset käsikirjoitukset 1400–luvulla ja latinankieliset 

käännökset 1560–luvulla vaikuttivat renessanssifilosofiassa. Renessanssiajan 

skeptikkofilosofit käyttivät pyrrhonismia kritiikissään dogmatismia vastaan ja 

vastustivat erityisesti Aristoteleen filosofiaa. 1600–luvun alussa konstruktiivisen 

skeptisismin edustajat suhtautuivat jo kriittisemmin pyrrhonismiin, vaikka saivat 

siitä vaikutteita. 

Popkinin The History of Scepticism from Savonarola to Bayle on merkittävä 

skeptisismin historiaa käsittelevä teos ja Popkin on löytänyt erityisesti renessans-

sifilosofiasta antiikin skeptisismin vaikutteita esim. Gianfrancesco Pico della Mi-

randolan, Michel de Montaignen ja Francisco Sanchesin teoksissa. 1600–luvulla 

erityisesti Pierre Gassendi sai vaikutteita pyrrhonismista, mutta myös uuden ajan 

alun tieteestä. Gassendin skeptisismi oli konstruktiivista. 

Popkin on osoittanut hyvin myös pyrrhonismin yhteydet fideismiin renessans-

siajan uskonnollisissa kiistoissa. Sen sijaan Popkinin perustelut skeptisismin vai-

kutuksista tieteen kehitykseen eivät ole mielestäni riittäviä. Popkinin mukaan re-

nessanssiajan ”uudesta pyrrhonismista” seurasi skeptinen kriisi, jonka yhteyttä 

uuden ajan alun tieteen kehitykseen Popkin korostaa. Arvioin Popkinin väitteet 

skeptisestä kriisistä ja esitän kuusi argumenttia Popkinin tulkintaa vastaa. 

Asiasanat: pyrrhonismi, skeptisismi, aistihavainto, fideismi, skeptinen kriisi 

  



 



Abstract 

PYRRHONISM IN RENAISSANCE PHILOSOPHY AND CONSTRUCTIVE 

SCEPTICISM IN THE SEVENTEENTH–CENTURY PHILOSOPHY 

Six arguments against Richard Popkin’s interpretation 

This study is about the influence that the ancient scepticism had on Renaissance 

philosophy and on the constructive scepticism in the seventeenth–century philo-

sophy. In the Hellenistic period Academic sceptics said that there is no criterion 

of true knowledge and Pyrrhonian sceptics recommended suspense of judgement 

about knowledge claims. The writings of Cicero and Diogenes Laertius and the 

Latin translations of Sextus Empiricus’ works were the main sources of ancient 

scepticism in Renaissance philosophy and in early modern philosophy. The in-

fluence of ancient philosophy and scepticism is notable in the writings of Gian-

francesco Pico della Mirandola, in the Essays of Michel de Montaigne and in the 

philosophy of Pierre Gassendi. 

The History of Scepticism from Savonarola to Bayle is Richard Popkin’s great 

contribution to the history of philosophy. According to Popkin the influence of 

the new Pyrrhonism led to a sceptical crisis in the sciences in the early seventeenth 

century. Popkin also stresses the significance of Pyrrhonism and fideism in reli-

gious controversies in the early modern period. 

Popkin claims that the sceptical crisis had a considerable impact on new 

science in the early seventeenth century. My objection to Popkin’s theory is that 

the new science evolved regardless of the sceptical crisis. I will present six argu-

ments against Popkin’s interpretation of the influence of the sceptical crisis. The 

new science in the early modern period emerged from the new philosophy of na-

ture, the development of mathematics and its applications, the experimental scien-

tific methods and new astronomical discoveries. The alleged sceptical crisis did 

not contribute significantly to the development of the scientific knowledge. 

Keywords: pyrrhonism, scepticism, sense perception, fideism, sceptical crisis 

  



 



Esipuhe 

Pro gradu-tutkielmani ja lisensiaattityöni aiheet liittyivät havainnon filosofiaan, 

jota myös väitöskirjani aihe sivuaa. Aistihavaintoon perustuvan tiedon luotetta-

vuuden arviointihan on kuulunut filosofiassa luonnollisesti myös skeptisismiin, 

jonka muitakin ulottuvuuksia tutkin väitöskirjassani. 

Skeptisismi kuuluu tieteeseen, mutta skeptisismin vaikutuksia ei pidä yliarvi-

oida. Väitöskirjassani kritisoin erityisesti Richard Popkinin teoriaa, jonka mukaan 

skeptinen kriisi olisi vaikuttanut merkittävästi uuden tieteen kehitykseen 1500–

1600–luvuilla. Vaikutteet renessanssifilosofian skeptisismiin ja 1600–luvun kon-

struktiiviseen skeptisismiin olivat tulleet antiikin pyrrhonismista ja akateemisesta 

skeptisismistä. Renessanssiajan skeptikkofilosofeilla ei ollut kuitenkaan riittä-

västi uutta tieteellistä sanottavaa ja 1600–luvun alussa tieteeseen tulivat uudet tut-

kimusmenetelmät. 

Kiitän Tampereen yliopistoa ja erityisesti ohjaajiani dosentti Jani Hakkaraista 

ja professori Leila Haaparantaa arvokkaista kommenteista, jotka edistivät tätä tut-

kimusta. Jani Hakkaraiselle kiitos myös yksityiskohtaisesta palautteesta tämän 

työn kaikissa vaiheissa. Kiitokset väitöskirjan esitarkastajille professori Mikko 

Yrjönsuurelle ja dosentti Juhana Lemetille rakentavasta kritiikistä ja kehittämis-

ehdotuksista tutkimuksen viimeistelyyn. Erityiskiitos rakkaalle vaimolleni Sirkku 

Yliselle tuesta ja kannustuksesta. 
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1 Johdanto 

Renessanssin ja antiikin filosofiat kohtasivat platonismin ja aristotelismin ohella 

myös skeptisismissä, jonka ensimmäisiä edustajia antiikissa olivat Pyrrhon (n. 

360–270 eKr.) ja hänen oppilaansa Timon (n. 320–230 eKr.). Aristokles Mes-

seneläisen (1. tai 2. vuosisata jKr.) mukaan Timon sanoi Pyrrhonin opettaneen, 

että meidän on pidättäydyttävä todellisuutta ja varmaa tietoa koskevista arvostel-

mista (epokhê eli arvostelmista pidättäytyminen).1 Pyrrhon ei kirjoittanut mitään, 

mutta Ainesidemoksen (n. 100–40 eKr.) edelleen välittämän pyrrhonilaisen skep-

tisismin esitti kirjoitetussa muodossa Sextus Empiricus 100–luvun lopulla.2 Sex-

tus Empiricuksen mukaan myös havaintoarvostelmista on pidättäydyttävä, koska 

aistihavainto ei ole luotettava tiedon kriteeri.3 Pyrrhonistien tavoitteena oli mie-

lenrauhan saavuttaminen. Mielenrauha voidaan Sextuksen mukaan saavuttaa, jos 

pidättäydytään arvostelmista.4 

Pyrrhonismin pääpiirteet–teoksessa Sextus erotti kolme filosofista suun-

tausta: dogmaattinen, akateeminen ja skeptinen (pyrrhonistinen). Dogmaattisia 

koulukuntia edustivat mm. Aristoteles, epikurolaiset ja stoalaiset.5 Akatemioista 

ensimmäistä johti Platon ja toista Arkesilaos (n. 315–240 eKr.). Kolmatta Akate-

miaa kutsuttiin Uudeksi Akatemiaksi ja sen johtajia olivat Karneades (n. 214/13–

129/8 eKr.) ja Kleitomakhos, jotka edustivat akateemista skeptisismiä.6 Kar-

neades vastusti stoalaista epistemologiaa ja erityisesti kataleptista vaikutelmaa7, 

jota myöskään Arkesilaos ei ollut hyväksynyt totuuden kriteeriksi8. Stoalaisille 

kataleptinen vaikutelma oli tarkka representaatio todellisesta objektista.9 

Filon Larissalainen (n. 160–83 eKr.) johti Akatemiaa Kleitomakhoksen jäl-

keen. Hankinsonin mukaan Filon on väittänyt, että vaikutelmien luotettavuutta 

                                                 
1 Annas & Barnes 1985, 10−11. 
2 Hankinson 1995, 4−5. 
3 Sextus Empiricus 1994, 25−33 (PH I, 91–127). 
4 mts. 10–11 (PH I, 25–31). 
5 mts. 3 (PH I, 3–4). 
6 Annas & Barnes 1985, 14. 
7 Hankinson 1995, 96−97. 
8 mts. 82. 
9 mts. 79−80. 
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voidaan arvioida niiden todennäköisyyden, mutta ei varmuuden kriteereillä. 

Myöskään Filon ei hyväksynyt kataleptista vaikutelmaa kriteeriksi. Filon oli Ci-

ceron (106–43 eKr.) opettaja ja Ciceron Academica–teos on tärkeä antiikin skep-

tisismin lähde.10 Filonin oppilas Antiokhos (n. 130–n. 68 eKr.) ei enää jatkanut 

Akatemian skeptistä filosofiaa ja alkoi opettaa stoalaista epistemologiaa.11 

Vaikka akateemikkoja pidettiinkin skeptikkoina (skeptikos tarkoitti ”tutkijaa”) 

Sextus korosti sitä, että pyrrhonistisen ja akateemisen filosofian skeptisismissä on 

eroavuuksia. Ensinnäkin Platon ei ollut skeptikko (vaikka hänen ilmaisutyylinsä 

on joissain väitteissä skeptinen), koska esittäessään esim. Ideoista väitteitä, hä-

nellä oli uskomuksia, joita hän piti muita uskomuksia parempina ja vakuuttavam-

pina.12 Arkesilaoksen filosofiassa Sextus näki jotain samankaltaista kuin 

pyrrhonismissa. Arkesilaoksen tavoitteena oli pidättäytyä tekemästä arvostelmia 

asioiden todellisuudesta tai epätodellisuudesta.13 Diogenes Laertios kirjoittaa Ar-

kesilaoksesta: ”Hänestä alkaa keskimmäinen Akatemia, ja hän oli ensimmäinen, 

joka pidättyi väitteiden esittämisestä argumenttien vastakkaisuuden vuoksi.”14 

Uuden Akatemian filosofia poikkesi monessa kohdassa Sextuksen esittämästä 

pyrrhonismista. Akateemikot sanoivat, että mitään ei voida tietää, mutta Sextuk-

sen mukaan pyrrhonisteille tämäkin on arvostelma, jollaisesta on pidättäydyttävä. 

Sextuksen mukaan Karneades ja Kleitomakhos tutkivat vaikutelmien vakuutta-

vuutta ja todennäköisyyttä, joihin pyrrhonistit puolestaan eivät halunneet kiinnit-

tyä.15 Pyrrhonistit eivät määrittele asioita.16 Pyrrhonin oppilaan Timonin mukaan 

Pyrrhon olisi sanonut, että aistihavainnot ja arvostelmat eivät ole tosia tai epäto-

sia.17 Pyrrhonistit eivät halunneet sitoutua tiettyihin uskomuksiin asioista, mutta 

tavallisessa elämässä he toimivat lakien, tapojen ja luonnollisten tunteiden mu-

kaisesti.18 

Edellä mainitut Sextus Empiricuksen korostamat erot pyrrhonismin ja akatee-

misen skeptisismin välillä ovat vaikuttaneet siihen, että akateemista skeptisismiä 

on pidetty dogmaattisena, koska akateemikot tutkivat esim. vaikutelmien toden-

                                                 
10 mts. 116−117. 
11 Sextus Empiricus 1994, 62 (PH I, 235). 
12 mts. 57–58 (PH I, 222−223). 
13 mts. 61 (PH I, 232). 
14 Diogenes Laertios 2002, 146. 
15 Sextus Empiricus 1994, 57–61 (PH I, 220–233). 
16 mts. 49–50 (PH I, 197–199). 
17 mts. x. 
18 mts. 7 (PH I, 13–17). 
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näköisyyttä sekä tiedon ja totuuden kriteerejä. Kuitenkin esimerkiksi Ciceron mu-

kaan Arkesilaos ja Karneades kannattivat arvostelmista pidättymistä (epokhê) 

kaikissa asioissa, joten he todennäköisesti olivat lähempänä pyrrhonismia kuin 

dogmaattista skeptisismiä.19 Academica–teoksessaan Cicero kirjoittaa Arkesila-

oksen sanoneen, että mitään ei voida tietää, ei edes sen väitteen totuutta, että mi-

tään ei voida tietää.20 Arkesilaos ei hyväksynyt myöskään vaikutelmien todeksi 

hyväksymistä, assentiota.21 

Arvostelmista pidättymisen periaatetta on kritisoitu siitä, että se estäisi kaiken 

toiminnan. Arkesilaos vastasi tähän kritiikkiin, että se joka pidättyy arvostelmista 

voi kuitenkin ottaa toiminnan kriteeriksi järkevyyden ja siten toimia oikein ja olla 

onnellinen.22 

Myöhaisantiikissa erityisesti Augustinus (354–430) vaikutti keskiajan filoso-

fiaan. Augustinus suhtautui skeptisismiin kielteisesti. Keskiajalla ei ollut monta 

pyrrhonismin tai akateemisen skeptisismin puolustajaa, mutta skeptisismiin otti-

vat kantaa mm. Henri Gentiläinen (n. 1217–1293), Johannes Duns Scotus (n. 

1265/66–1308), Nicholas Autrecourt (n. 1299–1369) ja Jean Buridan (n. 1300–

1361). 

Renessanssin humanistit käänsivät antiikin kreikankielistä kirjallisuutta lati-

naksi ja antiikin filosofisista suuntauksista tulivat uudelleen tunnetuksi mm. pla-

tonismi, stoalaisuus, epikurolaisuus ja skeptisismi.23 Aristoteleen teoksia oli 

käännetty latinaksi jo 1100–luvulla.24 

Skeptisen filosofian uusi tuleminen renessanssiaikana (1300–1500–luvuilla) 

perustui merkittävästi antiikin pyrrhonismiin, mutta useimmat renessanssiajan 

skeptikkofilosofit saivat vaikutteita myös akateemisesta skeptisismistä. Sextus 

Empiricuksen teosten kreikankieliset käsikirjoitukset tunnettiin Italiassa 1400–

luvulla. Gianfrancesco Pico della Mirandola (1469–1533) käytti pyrrhonismia 

menetelmänä vastustaessaan dogmatismia ja erityisesti Aristoteleen filosofiaa, 

joka ei Picon mukaan pystynyt tuottamaan varmaa tietoa. 

Antiikin skeptisismi tuli tunnetuksi myöhemmin monissa muissakin Euroopan 

maissa sen jälkeen kun Sextus Empiricuksen teoksia oli käännetty latinaksi. Henri 

                                                 
19 Sihvola 1996, 62–63. 
20 Cicero 1956, 453. 
21 mts. 553. 
22 Sextus Empiricus 1961, 87 (M7 157–158). 
23 Schmitt, Skinner, Kessler & Kraye (toim.) 1988, 120. 
24 Copenhaver & Schmitt 1992, 6. 



 

16 

Estiennen eli Henricus Stephanuksen latinankielinen käännös Sextus Empiricuk-

sen Pyrrhonismin pääpiirteistä, Sexti Philosophi Pyrrhoniarum Hypotyposeon 

libri III, ilmestyi 1562. Gentian Hervetin latinankielinen käännös Adversus Mat-

hematicos Sextuksen Matemaatikkoja vastaan–teoksesta ilmestyi vuonna 1569. 

Michel de Montaigne (1533–1592) kirjoitti pyrrhonismista ja akateemisesta 

skeptisismistä teoksessaan Essais, 1588 (Esseitä), jotka tekivät hänestä renes-

sanssiajan kuuluisimman skeptikon. Montaignen filosofiassa oli myös vaikutteita 

epikurolaisesta ja stoalaisesta elämänkatsomuksesta, vaikka Montaigne ei kan-

nattanutkaan näiden koulukuntien tietoteorioita. 

Portugalilainen filosofi ja lääkäri Francisco Sanches (1550–1623) kielsi kai-

ken tiedon mahdollisuuden teoksessaan Quod nihil scitur, 1581 (That nothing is 

known, 1988). Sanches kehitti oman skeptisen filosofiansa, jossa on joitakin viit-

teitä akateemiseen skeptisismiin, mutta vähemmän vaikutteita pyrrhonismista. 

Sanchesia pidettiin pyrrhonistina, koska renessanssiaikana ja 1600–luvulla 

pyrrhonismin ja akateemisen skeptisismin eroa ei yleensä määritelty selvästi, 

vaikka Sextus Empiricus oli korostanut niiden erilaisuutta Pyrrhonismin pääpiir-

teissä.25 Sanchesin lähdeteoksina antiikin filosofiasta olivat todennäköisesti mm. 

Diogenes Laertioksen (200–luku) teokset.  

Renessanssifilosofian ja antiikin skeptisismin yhteyksiä korostava tutkimuk-

seni kohdistuu niihin antiikin skeptisismin ja erityisesti pyrrhonismin perustei-

siin, joita renessanssiajan skeptikkofilosofit käyttivät perusteluina kritiikissään 

dogmatismia ja tietoteorioita vastaan. Pyrrhonismilla oli myös yhteys fideismiin. 

Montaigne, Pierre Charron (1541–1603) ja Sanches perustelivat skeptisismillä fi-

deismiään: Jumalaa ei voida tuntea järkiperusteilla, vain usko Jumalaan voi auttaa 

uskonnollisen totuuden etsimisessä. Francois Veron (n. 1575–1649) puolestaan 

ei epäillyt järkiperusteita ja aistien luotettavuutta kaikissa asioissa, mutta Veron 

käytti skeptisismiä vastustaessaan protestanttien oppeja vastauskonpuhdistuksen 

aikana. Francois de La Mothe Le Vayer (1588–1672) perusteli fideismiään mm. 

Sextus Empiricuksen ja Montaignen filosofialla sekä Raamatulla.  

Skeptisismillä oli myös vastustajansa kuten esim. Tommaso Campanella 

(1568–1639) ja Francis Bacon (1561–1626). Myös William Chillingworth 

(1602–1644) sekä Royal Societyn filosofit, joiden ”rajoitetun varmuuden teoriat” 

edustivat konstruktiivista skeptisismiä, suhtautuivat kriittisesti skeptisismiin. 

Chillingworthin filosofia oli konstruktiivista skeptisismiä, jossa oli vaikutteita 

pyrrhonismista. Chillingworth ei pitänyt mitään uskontoa tai tieteellistä tietoa 

erehtymättömänä. Protestanttinen Chillingworth kritisoi katolilaisten käsitystä 

                                                 
25 Limbrick 1988, 67–68. 
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kirkon erehtymättömyydestä. Näkemyksissään tieteestä ja uskonnosta Chilling-

worth pyrki kuitenkin konstruktiivisiin ratkaisuihin; vaikka mikään ei ole täysin 

varmaa, asioilla voi olla erilaisia varmuusasteita. 

Tutkin myös pyrrhonismin yhteyttä 1600–luvun konstruktiiviseen skeptisis-

miin, jonka edustajat suhtautuivat uuden tieteenkäsityksen myötä kriittisemmin 

pyrrhonismiin. Pierre Gassendin (1592–1655) skeptisismiä voidaan kutsua kon-

struktiiviseksi, koska hän yhdisti filosofiassaan vaikutteita epikurolaisuudesta, 

pyrrhonismista sekä 1500–1600–lukujen tieteestä, esim. Galileo Galileilta (1564–

1642). Gassendi kritisoi Descartesin (1596–1650) teosta Mietiskelyjä ensimmäi-

sestä filosofiasta sen nk. viidensissä vastaväitteissä; Gassendi piti Descartesin 

substanssidualismia ongelmallisena. 

Marin Mersenne (1588–1648) suhtautui pyrrhonismiin vielä kriittisemmin 

kuin Gassendi. Vastauksessaan Sextus Empiricuksen kymmeneen trooppiin Mer-

senne perusteli tieteen lainalaisuuksilla, että kaikkea ei tarvitse epäillä. Myös 

Mersenne oli kuitenkin skeptinen varman tiedon saavuttamisesta, mikä Mersen-

nen filosofiassa johtui tosin enemmänkin uuden tieteen kehityksestä kuin 

pyrrhonismista. Mersenne tunnetaan myös kirjeenvaihdostaan Descartesin kanssa 

ja hän osallistui Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta–teoksen vastaväitteiden 

kirjoittamiseen ja julkaisemiseen. 

Richard Popkinin teos The History of Scepticism from Savonarola to Bayle on 

perusteellisin tutkimus skeptisismin historiasta 1400–1700–luvuilla ja Popkin on 

esittänyt siinä hyvin antiikin skeptisismin yhteydet renessanssifilosofiaan ja 

1600–luvun filosofiaan. Popkin on teoksessaan osoittanut myös sen, miten renes-

sanssiaikana skeptisismiä käytettiin välineenä uskonnollisissa kiistoissa. Popki-

nin väitteissä on kuitenkin ongelmallista se, että hän liioittelee pyrrhonismin vai-

kutusta 1600–luvun tieteeseen. Renessanssifilosofian ”uudesta pyrrhonismista” 

seurasi Popkinin mukaan ”skeptinen kriisi”. Skeptinen eli pyrrhonistinen kriisi on 

pyrrhonistiseen traditioon ja renessanssifilosofian skeptisismiin perustuva kriisi, 

joka Popkinin mukaan vaikutti uuden tieteen kehitykseen. Popkinin esittämät 

väitteet skeptisen kriisin vaikutuksista liittyvät mielestäni sekä moderniin tietee-

seen että moderniin tieteelliseen maailmankatsomukseen. Vaikka pyrrhonismi 

olikin filosofiassa tärkeä aihe 1500–ja 1600–luvuilla, oliko kyse kuitenkaan skep-

tisestä kriisistä tieteessä? Popkinin näkemystä skeptisestä kriisistä ovat kritisoi-

neet mm. Barry Brundell ja Thomas M. Lennon. 
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Moderni tieteenkäsitys oli erilainen verrattuna klassiseen tieteenkäsitykseen. 

Kun esimerkiksi aristoteelinen tiede selitti sellaista maailmanjärjestystä, jota pi-

dettiin muuttumattomana, moderni tiede perustui lisäksi empiirisiin havaintoihin 

ja tieteellisen tiedon jatkuvaan lisääntymiseen ja muutokseen.26 

Kyseenalaistan Popkinin näkemyksen ”skeptisestä kriisistä”, joka Popkinin 

mukaan olisi vaikuttanut merkittävästi uuden tieteen syntyyn. 1600–luvun alun 

luonnonfilosofia ei perustunut pyrrhonismiin vaan uusiin empiirisiin menetelmiin 

ja matematiikkaan. Uuden tieteen alku on yleensä sijoitettu 1600–luvulle, mutta 

yhtä perusteltua olisi sijoittaa se renessanssiaikaan; esim. Kopernikuksen (1473–

1543) tutkimukset muuttivat maailmankuvaa merkittävästi. Antiikista renessans-

siaikaan siirtynyttä skeptistä traditiota voidaan pitää omana filosofisena kehitys-

jaksonaan, joka ei ollut suoraan yhteydessä uuteen luonnonfilosofiaan. Renes-

sanssiajan skeptisismin pääasiallisin tehtävä näyttää olleen aristotelismin ja 

yleensäkin dogmatismin vastustaminen eikä niinkään uuden dogmaattisen filoso-

fian luominen. 

Popkinin väitteistä pyrrhonismin ja uuden ajan alun tieteen yhteyksistä erityi-

sesti kaksi osoittautuu ainakin osittain kestämättömäksi. Ensimmäinen väite 

on:”The new Pyrrhonism of Montaigne and his disciples, dressed up in fideistic 

clothing, was to have tremendous repercussions in the intellectual world, in 

theology, in the sciences and in the pseudo–sciences”.27 Ongelmallista tässä Pop-

kinin väitteessä on olettamus, että Montaignen ja hänen seuraajiensa pyrrhonismi 

olisi aiheuttanut “valtavia jälkivaikutuksia” myös tieteisiin. Popkin on kuitenkin 

onnistunut perustelemaan pyrrhonismin yhteydet mm. fideismiin, teologiaan, ast-

rologiaan, alkemiaan ja “intellektuaaliseen mailmaan”, jos hän tarkoittaa sitä, että 

pyrrhonismi oli yksi renessanssiajan ja 1600–luvun alun skeptisismin keskeisistä 

teemoista. Sextus Empiricus oli kritisoinut astrologiaa, ja Sextuksen kirjoituksia 

käytettiin astrologian vastustamiseen myös 1500–luvulla (esim. Giovanni ja 

Gianfrancesco Pico della Mirandola) ja 1600–luvun alussa (esim. John Chamber). 

Mersenne käytti Sextuksen skeptisismiä alkemian vastustamiseen, vaikka Mer-

senne muuten ei pyrrhonismia hyväksynytkään. 

Toinen Popkinin väite pyrrhonismin ja uuden ajan alun tieteen yhteydestä on: 

“The ´nouveau Pyrrhonisme` was to envelop all the human sciences and philo-

sophy in a complete sceptical crisis, out of which modern philosophy and the 

                                                 
26 Joutsivuo & Mikkeli (toim.) 2000, 185, 188−189. 
27 Popkin 2003, 63. 
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scientific outlook finally emerged”.28 Popkinin mukaan skeptinen kriisi johti osal-

taan uuden ajan alun tieteisiin. Skeptisen kriisin uudelleen arvioinnissa esitän pe-

rusteluja tätä Popkinin teoriaa vastaan ja kyseenalaistan skeptisen tradition vai-

kutuksen uuden tieteen syntymiseen kuudella argumentilla skeptistä kriisiä vas-

taan. 

On otettava huomioon, että se mitä myöhemmin on kutsuttu ”tieteeksi”, ei tar-

koittanut samaa renessanssiaikana eikä 1600–luvullakaan. ”Tiedemies”–sanakin 

keksittiin vasta 1800–luvulla. Renessanssiaikana ja 1600–luvulla käytettiin ylei-

simmin termiä ”luonnonfilosofia”. Käytän tutkimuksessani kuitenkin termiä 

”tiede”, koska sitä on käytetty alan tutkimuksissa näiden aikakausien yhteydessä 

yleisemmin kuin rajallisempaa ”luonnonfilosofia”–termiä.29 

Tutkimukseni menetelmänä käytän ns. vaikutemallia, jonka mukaan tieteelli-

sessä tutkimuksessa selvitetään mitkä opit ja aatteet ovat vaikuttaneet kyseiseen 

ajattelijaan.30 Sovellan vaikutemallia kuitenkin yhdistettynä filosofianhistorialli-

seen tutkimukseen skeptisismistä. Käytän vaikutemallia tutkiessani antiikin filo-

sofian skeptisismin ja erityisesti pyrrhonismin vaikutusta renessanssifilosofiaan 

ja 1600–luvun alun filosofiaan. Mitä tekstilähteitä antiikin filosofian skeptisis-

mistä käytettiin renessanssifilosofiassa ja mihin tarkoitukseen niitä käytettiin? 

Miten esimerkiksi Sextus Empiricuksen pyrrhonismi vaikutti renessanssifilosofi-

aan? Millaisia vaikutteita Gianfrancesco Pico della Mirandola ja Montaigne 

omaksuivat pyrrhonismista? Millaisia vaikutuksia antiikin skeptisismillä oli 

1600–luvun alun filosofiaan, esimerkiksi konstruktiiviseen skeptisismiin? Miten 

Popkinin tulkinta skeptisismin vaikutusten merkityksestä poikkeaa omasta tulkin-

nastani? 

Vaikuteanalyyttinen metodologia perustuu siihen, että selvitetään relevantit 

vaikutteet ja tutkitaan, mistä ne ovat peräisin.31 Markku Hyrkkänen kritisoi tätä 

metodia esimerkiksi siitä, että vaikutteiden ketjun katkaiseminen voi olla vaikeaa 

niiden alkuperää tutkittaessa, jos kaikilla vaikutelähteilläkin on vaikutteensa.32  

Tämän metodin soveltamisen vaikeuksia ei Hyrkkäsen mukaan pidä kuitenkaan 

suurennella.33 Voidaan kysyä, mistä vaikutealttius johtuu. Hyrkkäsen mukaan 

                                                 
28 mts. 79. 
29 Joutsivuo & Mikkeli 2000, 25−26. 
30 Hyrkkänen 2002, 137. 
31 mts. 137. 
32 mts. 151. 
33 mts. 149. 
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vaikutteita omaksutaan valikoivasti, koska ihmiset yleensä ratkovat ”vain rajat-

tuja ongelmia tai tehtäviä, ja ne ohjaavat vaikutteiden omaksumista”.34 Joskus 

vaikutelähteet ovat vain oletuksia.35 Popkin on mielestäni kehittänyt tällaisen vai-

kuteoletuksen skeptisen kriisin vaikutuksesta uuden tieteen syntyyn. 

Vaikutemallissa on myös se ongelma, että suorien vaikutusyhteyksien osoitta-

minen on vaikeaa, mikä korostuu erityisesti vuosisatojen takaisten vaikutusyh-

teyksien selvittämisessä. Ihmiset ovat aina omaksuneet vaikutteita, mutta vaiku-

tusyhteyksillä ei voida selittää kaikkea ja niillä voidaan selittää vain osittain kult-

tuurien ja aatteellisten suuntausten kehitystä.36 Käytän kuitenkin vaikutemallia 

tutkimusmenetelmänä edellä mainittujen (s. 19) skeptisismin vaikutusyhteyksien 

selvittämiseksi. Pyrrhonistiset vaikutteet aiheuttivat muutoksen erityisesti renes-

sanssiajan skeptikkofilosofien suhtautumisessa tiedonhankinnan mahdollisuu-

teen. 

Käytän tutkimuksessani sekä alkuperäislähteitä että uutta tulkintakirjalli-

suutta. Antiikin skeptisismin primäärilähteitä ovat erityisesti Sextus Empiricuk-

sen Outlines of Pyrrhonism (Pyrrhonismin pääpiirteet, viitteissä myös PH, joka 

on standardiviittaustapa tähän teokseen) ja Sextuksen Against the Logicians (Ma-

temaatikkoja vastaan, viitteissä myös M) sekä Diogenes Laertioksen Merkittä-

vien filosofien elämät ja opit. Cicero käsitteli kirjallisessa tuotannossaan myös 

skeptisismiä, johon liittyvätkin tutkimukseni viittaukset hänen teksteihinsä. Aris-

toteleen teoksiin viittaan niissä yhteyksissä kun hänen filosofiansa oli renessans-

sifilosofien ja 1600–luvun filosofien kritiikin kohteena. Antiikin skeptisismiä 

ovat tutkineet mm. Julia Annas, Jonathan Barnes, Richard Bett ja Richard Popkin, 

joiden tulkintoja käytän tutkimuksessani. 

Renessanssifilosofian skeptisismin primäärilähteitä ovat tutkimuksessani 

Montaignen Esseitä ja Sanchesin Quod nihil scitur (That nothing is known). Se-

kundäärilähteenä renessanssifilosofian skeptisismistä käytän mm. Gianni Pagani-

nin ja José R. Maia Neton toimittamaa teosta Renaissance scepticisms sekä Pop-

kinin teosta The History of Scepticism from Savonarola to Bayle, joka on tutki-

muksessani myös yksi tärkeimmistä lähteistä 1600–luvun skeptisismistä. 1600–

luvun filosofiasta primäärilähteinä on tutkimuksessani mm. Gassendin teoksia, 

Royal Societyn filosofien teoksia ja Descartesin Mietiskelyjä ensimmäisestä filo-

sofiasta (viitteissä myös AT, koska suomennos perustuuu yleisesti käytettyyn 

Charles Adamin ja Paul Tanneryn editioon Oeuvres de Descartes I–XII). 

                                                 
34 mts. 210. 
35 mts. 148. 
36 mts. 154. 
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Renessanssin ja 1600–luvun filosofien käyttämiin antiikin filosofian tekstiläh-

teisiin liittyen olen lisännyt myös viitteiden lukumääriä niissä tapauksissa kun 

niiden määrä (esimerkiksi Montaignen ja Gassendin filosofiassaa) korostaa mo-

nia vaikutteita antiikin filosofiasta. 

Alkukielisten sitaattien lisäksi olen käyttänyt käännössitaatteja. Tätä toiminta-

tapaa perustelen kahdella seikalla. Käytetyt käännökset ovat ensinnäkin standar-

deja. Toiseksi synteesinomaisessa tutkimuksessa ei ole välttämätöntä käyttää ai-

noastaan alkuperäislähteitä. 

Renessanssiajan ja 1600–luvun alun skeptisismi on Suomessa vähemmän tun-

nettu filosofian historian traditio ja siitä ei ole tehty laajoja suomenkielisiä tutki-

muksia, millä perustelen suomen kielen käyttöä tässä väitöskirjassa. Antiikin 

skeptisismi liittyi olennaisesti renessanssifilosofiaan, joten väitöskirjani on sa-

malla ensimmäinen suomenkielinen tutkimus skeptisismin historiasta antiikista 

1600–luvulle. Tutkimukseni on myös synteesi pyrrhonismin kansainvälisestä tut-

kimuksesta.  

Tutkimuksessani analysoin Popkinin väitteitä skeptisismin vaikutuksista laa-

jemmin ja yhtenäisemmin kuin tähänastisissa skeptisismiin liittyvissä tutkimuk-

sissa renessanssifilosofiasta ja 1600–luvun alun filosofiasta. Pyrrhonismin vaiku-

tusten selvittämistä varten tarkastelen ensin tutkimukseni luvussa 2 antiikin filo-

sofian skeptisismiä ja erityisesti Sextus Empiricuksen pyrrhonismia. Luvussa 2 

käsittelen myös keskiajan filosofian skeptisismiä, joka ei kuitenkaan vaikuttanut 

renessanssifilosofiaan. Luvussa 3 aiheena on renessanssifilosofia, johon antiikin 

skeptisismi vaikutti erityisesti Gianfrancesco Pico della Mirandolan, Montaignen 

ja Sanchesin filosofiassa. Luvussa 4 ja 5 siirrytään kohti konstruktiivista skepti-

sismiä. Luvussa 5 tutkin mm. Gassendin konstruktiivista skeptisismiä ja Descar-

tesin epäilyn menetelmää. Skeptisen kriisin arviointiin liittyvät myös luku 6 tie-

teen historiasta, luvun 7 yhteenveto argumenteistani skeptistä kriisiä vastaan sekä 

luvun 8 johtopäätökset. 
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2 Skeptisismi antiikin ja keskiajan filosofiassa 

2.1 Pyrrhonilainen skeptisismi antiikin filosofiassa 

Tiedon ja totuuden saavuttamisen vaikeuksiin kiinnitti huomiota jo Ksenofanes 

(n. 575–n. 475 eKr.): ”Selvästi ei ole nähnyt vielä yksikään mies eikä sellaista 

tule”.37 Metrodoros Khiolaisen (4. vuosisata eKr.) mukaan ”emme tiedä mitään, 

ei edes sitä, että emme tiedä mitään”.38 Metrodoros sai vaikutteita epistemologi-

aansa Demokritokselta (n. 460–n. 380 eKr.), joka oli epäillyt mm. aistien luotet-

tavuutta tiedon hankinnassa.39 Sextus ja Diogenes mainitsevat Anaksarkhoksen 

(n. 380–n. 320 eKr.), joka oli Pyrrhonin opettaja sekä syrakusalaisen kyynikon 

Monimoksen. Sextuksen mukaan Metrodoros, Anaksarkhos ja Monimos kumo-

sivat totuuden kriteerin, Metrodoros edellä mainitulla lauseella ja ”Anaksarkhos 

ja Monimos koska he vertasivat olemassa olevia asioita maisemamaalaukseen ja 

olettivat niiden muistuttavan unessa tai hulluudessa koettuja vaikutelmia”.40 Dio-

genes Laertios mainitsee Pyrrhonin oppilaista mm. Nausifanes Teoslaisen sekä 

Timon Fleiuslaisen, joka oli tuottelias kirjailija. Hänen laajaan kirjalliseen tuo-

tantoonsa sisältyi myös pilkkarunoja dogmaattisista filosofioista.41 Pyrrhonistit 

vastustivat filosofisten koulukuntien oppeja. Aristokles Messeneläinen esitti kir-

joituksissaan Timonin yhteenvedon pyrrhonismista (käännös Annas ja Barnes 

1985): 

“Pyrrho`s pupil, Timon, says that anyone who is going to lead a 

happy life must take account of the following three things: first, 

what objects are like by nature; secondly, what our attitude to 

them should be; finally, what will result for those who take this 

attitude. Now he says that Pyrrho shows that objects are equally 

indifferent and unfathomable and undeterminate because neither 

our senses nor our judgements are true or false; so for that reason 

                                                 
37 Diogenes Laertios 2002, 354. 
38 Sextus Empiricus 1961, 47 (M7, Against the Logicians 1, 88). 
39 Hankinson 1995, 48. 
40 Sextus Empiricus 1961, 47 (M7, Against the Logicians 1, 88). 
41 Diogenes Laertios 2002, 352-353. 
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we should not trust in them but should be without judgement and 

without inclination and unmoved, saying about each thing that it 

no more is than is not or both is and is not or neither is nor is not. 

And Timon says that for those who take this attitude the result will 

be first non-assertion, then tranquillity…”42 

Tämä Aristokleen teksti viittasi keskeisiin pyrrhonismin käsitteisiin kuten esim. 

arvostelmista pidättymiseen. Sextus todennäköisesti tunsi tämän Aristokleen kir-

joituksen. 

Ei tiedetä mihin Timonin tekstiin Aristokles viittasi, mutta esim. Richard Bett 

pitää edellä mainittua Aristokleen selontekoa luotettavana. Tässä tekstissä Aris-

tokles käyttää kolme kertaa ilmaisua ”Timon sanoo”, mikä Bettin mukaan on 

osoitus siitä, että Aristokles tunsi Timonin näkemykset tästä aiheesta. Aristokles 

siteerasi Timonin kirjoista myös esim. Pilkkarunoja (Silloi). Lisäksi Aristokles 

on yleensäkin osoittautunut luotettavaksi käsitellessään muita filosofisia oppeja.43 

Sextus ehdotti todellisuutta koskevista kannanotoista ja uskomuksista pidät-

täytymistä (epokhê), josta seuraa mielenrauha (ataraksia). Pyrrhonistille aistiha-

vainto ei ole totuuden kriteeri, mutta pyrrhonistit toimivat asioista saamiensa vai-

kutelmien mukaisesti. Sextuksen mukaan vaikutelmat ovatkin skeptisismin kri-

teeri. Vaikutelmatkin johtavat kuitenkin kannanotoista pidättäytymiseen, koska 

ihmisten erilaisuudesta ja erilaisista olosuhteista johtuen vaikutelmat ovat ristirii-

taisia.44 Timon sanoi todellisuutta koskevista kannanotoista ”ei ratkaista eikä kal-

listuta kumpaankaan suuntaan”.45 Pyrrhonin on myös oletettu kannattaneen arvos-

telmista pidättymistä, mutta Richard Bettin mukaan Pyrrhon ei ehdottanut arvos-

telmista pidättymistä, vaan sanoi todellisuuden olevan määrittelemätön. Pyrrhon 

ei siis kehottanut välttämään todellisuuden kuvailemista vaan esitti arvostelman 

sanoessaan todellisuuden olevan määrittelemätön. Pyrrhonin mukaan asioilla ei 

ole määrättyjä ominaisuuksia, mutta Bettin mukaan Sextus ei halunnut esittää täl-

laistakaan väitettä asioiden todellisesta luonteesta.46 

                                                 
42 Annas & Barnes 1985, 11. 
43 Bett 2000, 16. 
44 Sextus Empiricus 1994, 9–13 (PH I, 21–36). 
45 Diogenes Laertios 2002, 356. 
46 Bett 2000, 39–40. 
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Aristokleen mukaan Timon käytti pyrrhonistiseen asenteeseen liittyen käsi-

tettä aphasia eli ”ei–väite” (non–assertion)47, jota Sextus Empiricus myöhemmin 

analysoi mm. seuraavasti (käännös Annas ja Barnes 1994): 

”Now non-assertion is refraining from assertion in the general 

sense (which we say covers both affirmation and negation), so that 

non-assertion is the feeling we have because of which we say that 

we neither posit nor reject anything.”48 

Pyrrhonismin pääpiirteissä Sextus Empiricus esittää kymmenen trooppia eli 

argumenttia perusteiksi todellisuutta koskevista kannanotoista pidättäytymiseen. 

Nämä troopit mukailevat todennäköisesti Ainesidemoksen esittämiä trooppeja, 

mutta ei tiedetä kuinka tarkasti Sextus niitä sovelsi troopeissaan. Pääkohdat Sex-

tuksen troopeista ovat seuraavat: 

1. Eri eläinlajit eivät saa samanlaisia vaikutelmia samasta asiasta 

esim. aistien erilaisuudesta johtuen. 

2. Ihmiset ovat sielultaan ja ruumiiltaan erilaisia ja samat asiat 

vaikuttavat heihin eri tavalla. 

3. Aistit ovat erilaisia. Esim. tuntoaistimus on erilainen kuin nä-

köhavainto samasta objektista. 

4. Vaihtelevat tilat tuottavat erilaisia vaikutelmia. Vaikutelmat 

ovat erilaisia esim. valveilla tai unessa, levossa tai liikkeessä, näl-

käisenä tai kylläisenä, nuorena tai vanhana ja terveenä tai sai-

raana. 

5. Paikka ja etäisyys vaikuttavat siihen miltä objektit näyttävät. 

6. Vaikutelma ulkoisesta objektista muodostuu kyseisen objektin 

lisäksi jostain muusta asiasta, joka vaikuttaa yhdessä objektin 

kanssa. 

7. Asioiden määrät vaikuttavat siihen, miten ne koetaan. 

8. Kaikki on suhteellista. 

9. Usein havaitut asiat koetaan eri tavoin kuin harvinaiset asiat. 

10. Tavat ja tottumukset ovat erilaisia sekä yksilöillä että eri kan-

soilla.49 

                                                 
47 Svavar Svavarssonin (2011, 21) mukaan Pyrrhon halusi pidättäytyä väitteiden tekemisestä ja 

siten aphasia on merkitykseltään tässä yhteydessä lähellä Sextuksen näkemystä kannanotoista pi-
dättäytymisestä (epokhê). 
48 Sextus Empiricus 1994, 48 (PH I, 192). 
49 mts. 12−40 (PH I, 35–163). 



 

25 

(ks. myös Sexti Philosophi Pyrrhoniarum Hypotyposeon kirja I, 

luku De modis decem epoches liittyen arvostelmista pidättäytymi-

sen kymmeneen trooppiin.)50 

Agrippa (1. vuosisata jKr.) lisäsi viisi trooppia perusteiksi kannanotoista pi-

dättäytymiseen: 

1. Asioista vallitsevat erimielisyydet, jonka vuoksi emme voi va-

lita emmekä myös sulkea pois eri vaihtoehtoja, joten (Sextuksen 

tulkinnan mukaan) päädymme arvostelmista pidättymiseen. 

2. Ääretön regressio, jossa jokaiselle asioiden tietämiseen tarvit-

tavalle syyllekin tarvitaan peruste. Kun meillä ei ole mitään koh-

taa, josta voisimme aloittaa tutkittavan asian todistamisen, seu-

rauksena on Sextuksen mukaan arvostelmasta pidättyminen. 

3. Asioiden suhteellisuus, joka johtuu myös havaitsijasta ja ky-

seessä olevaan asiaan vaikuttavista muista tekijöistä. Siitä syystä 

Diogeneen mukaan ”asiat eivät ole tunnettavissa”, ja Sextuksen 

mukaan asioiden todellista luonnetta koskevista arvostelmista on 

pidättäydyttävä. 

4. Oletusta ei voida pitää tiedon lähtökohtana, koska ensimmäistä 

syytä ei voida tietää. Sextus sanoo, että dogmaatikot eivät pysty 

todistamaan oletuksiaan. 

5. Keskinäisen riippuvuuden trooppi syntyy, kun se minkä pitäisi 

varmistaa tutkittavana oleva objekti tarvitseekin tutkittavana ole-

van objektin vahvistusta. Koska kumpikaan ei voi keskinäisesti 

todistaa toistaan, molempia koskevista arvostelmista on pidättäy-

dyttävä.51 

(ks. myös Sexti Philosophi Pyrrhoniarum Hypotyposeon kirja I, 

luku De quinque modis liittyen arvostelmista pidättäytymisen vii-

teen trooppiin.)52 

Oliko Pyrrhonin filosofinen asenne ja pyrrhonilainen skeptisismi lainkaan so-

vellettavissa käytännön elämään? Diogenes Laertios kertoo Ainesidemoksen sa-

noneen Pyrrhonististen kirjoitusten ensimmäisessä kirjassa, “että Pyrrhon ei rat-

kaise mitään kannanottona ristiriidan mahdollisuuden vuoksi, mutta seuraa käy-

tännössä ilmenevää”. Dogmaatikot esittävät kritiikissään ”ilmenevän kriteeriä” 

                                                 
50 Sextus Empiricus 1562, 17–44. 
51 mts. 40−43 (PH I, 164–177) ja Diogenes Laertios 2002, 359. 
52 Sextus Empiricus 1562, 44–46. 
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vastaan, että jos skeptikot eivät aseta mitään vaikutelmaa samasta asiasta etusi-

jalle, he eivät voi toimia lainkaan. Diogeneen mukaan skeptikot eivät väitä, että 

elämään välttämättömästi liittyvät asiat kuten esim. nälkä, jano ja kipu liittyisivät 

kannanotoista pidättäytymiseen, ”sillä niitä ei voi poistaa argumentin avulla.”53 

Pyrrhonin kannattajat ihailivat hänen välinpitämättömyyttään. Anaksarkhos 

kehui Pyrrhonin välinpitämättömyyttä esim. silloin kun Pyrrhon ei pysähtynyt 

auttamaan kun Anaksarkhos oli pudonnut ojaan. Kaikissa asioissa Pyrrhon ei kui-

tenkaan voinut olla välinpitämätön. Kun häntä moitittiin siitä, että hän suuttui si-

sarensa puolesta jostain asiasta, hän sanoi, että välinpitämättömyyttä ei pidä to-

distella heikon naisen kustannuksella. Diogenes kirjoittaa myös, että kerran kun 

koiran hyökkääminen säikäytti Pyrrhonin ”hän vastasi arvostelijoilleen, että on 

vaikea vapautua kokonaan inhimillisyydestä, mutta että olosuhteita vastaan tulee 

silti taistella kaikin voimin, mieluiten teoin, muussa tapauksessa sanoin”.54 

M.F. Burnyeat toteaa kirjoituksessaan ”Can the sceptic live his scepticism”, 

että antiikin kriitikot ja David Hume olivat oikeassa.55 An Enquiry Concerning 

Human Understanding–teoksessa Hume kirjoitti, että kaikki inhimillinen elämä 

katoaisi, jos pyrrhonistien periaatteet olisivat vallitsevana.56 Sextuksen mukaan 

skeptikko ei kuitenkaan käytännön elämässä toimi pyrrhonismin mukaisesti ja 

skeptikko voi siten tehdä valintoja, jotka perustuvat tapoihin ja lakeihin.57 Myös 

Ainesidemos sanoi Pyrrhonista (Diogenes Laertioksen mukaan), ”että kannan-

otosta pidättyminen ulottui ainoastaan hänen filosofiaansa eikä hän itse toiminut 

järjestelmällisen harkitsemattomasti”.58 

Diogeneen mukaan skeptikot eivät esitä kriteereitä asioiden todellisten ole-

musten tuntemiseen. Kriteerit ovat tavoittamattomissa mm. siksi, että aistit ereh-

tyvät ja ajatukset ovat ristiriitaisia. Diogenes kirjoittaa: ”Tavoittava vaikutelma 

on mielen arvioima ja mieli kääntyilee eri suuntiin. Kriteeriä ei siis voida tuntea 

ja tästä syystä ei myöskään totuutta.”59 Jos arvostelmista ja kannanotoista on pi-

dättäydyttävä, niin voidaan kuitenkin Pyrrhonin tavoin seurata käytännössä ilme-

nevää. Ainesidemoksen mukaan ilmenevä voisi siis olla kriteeri. Diogeneen mu-

kaan dogmaatikot vastustavat ilmenevän kriteeriä esim. sillä perusteella, että ”sa-

mat asiat tuottavat toisinaan erilaisia vaikutelmia… Tähän skeptikot vastaavat, 

                                                 
53 Diogenes Laertios 2002, 364. 
54 mts. 351−352. 
55 Burnyeat 1980, 53. 
56 Hume 1935, 170. 
57 Sextus Empiricus 1960, 465 (M11, Against the Ethicists, 165–166). 
58 Diogenes Laertios 2002, 351. 
59 mts. 361. 
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että mikäli syntyy toisistaan poikkeavia vaikutelmia, niitä molempia on sanottava 

ilmeneväksi. Ilmenevä hyväksytään juuri siksi, että se ilmenee”.60 

Ainesidemoksen pyrrhonismi on enimmäkseen yhteensopiva Sextuksen 

pyrrhonismin kanssa, kuten kannanotoista pidättyminen (epokhê), mutta joitakin 

eroavuuksiakin on. Tieto Ainesidemoksen pyrrhonismista perustuu pääasiassa 

Fotioksen (n. 810–n. 893) tekstiin, jonka mukaan kukaan pyrrhonisti ei sano esi-

merkiksi, että ”kaikki on joko käsittämätöntä tai käsitettävissä”. Tämäkin sopii 

vielä Sextuksen pyrrhonismiin, mutta Ainesidemoksen tekstiin näyttää joissakin 

kohdissa sisältyvän väitteitä, joita pyrrhonisti ei esittäisi, kuten esim. väite, että 

jokin asia on joskus näin ja joskus ei.61 Ainesidemoksen pyrrhonismi tulee kui-

tenkin selväksi jälleen hänen arvostellessaan akateemikkoja heidän dogmatismis-

taan. Fotios kirjoitti Ainesidemoksen pyrrhonismista mm. seuraavasti (käännös 

N.G. Wilson): 

”In book 1, introducing a distinction between Pyrrhonians and 

Academics, he says–I quote his words almost literally–that Aca-

demics have dogmas, laying down some principles without hesi-

tation and rejecting others confidently, whereas followers of 

Pyrrhon are sceptics and are unencumbered by any dogma; and 

none of them ever declares that all things are incomprehensible or 

comprehensible or that objects are of one category rather than 

another, that they are first of one type, then of another, that to one 

person they appear in one guise, to another differently, for a third 

they do not exist at all.”62 

Fotioksen mukaan pyrrhonistien näkemys on, että ”ei ole totuutta tai epätotuutta, 

ei mitään todennäköistä tai epätodennäköistä, ei mitään todellista tai epätodel-

lista”.63 

Fotioksen tulkinta pyrrhonismista on myös, että pyrrhonisti ei esitä ”varmoja 

väitteitä, eikä edes sitä periaatetta, että hän ei ilmaise mitään varmoja väitteitä”. 

Fotioksen ja Aristokleen mukaan Ainesidemos esittää kuitenkin myös joitakin 

tietämiseen liittyviä väitteitä; tietäminen on ristiriidassa pyrrhonistisen asenteen 

                                                 
60 mts. 364. 
61 Bett 2010, 107–108. 
62 Fotios (Photius) 1994, 186 (Biblioteca 169b–170a). 
63 mts. 186 (Biblioteca 170a). 
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kanssa.64 Sextuksen ja Diogeneen tulkinnat Ainesidemoksen filosofiasta todista-

vat kuitenkin selvästi Ainesidemoksen pyrrhonismista (esim. 10 trooppia). 

2.2 Sextus Empiricuksen skeptisismi vaikutelmista 

Sextus Empiricus kirjoittaa vaikutelmien merkityksestä jo Pyrrhonismin pääpiir-

teiden ensimmäisellä sivulla (käännös Julia Annas ja Jonathan Barnes 1994):  

”By way of preface let us say that on none of the matters to be 

discussed do we affirm that things certainly are just as we say they 

are:rather we report descriptively on each item according to how 

it appears to us at the time.”65 

Pyrrhonismin pääpiirteissä Sextus sanoo vaikutelmista myös, että se mikä ilme-

nee (fainetai) on skeptisismin kriteeri. Vaikutelmat kuuluvat Sextuksen mukaan 

käytännön elämään ja toimintaan,66 mutta totuus ei voi perustua vaikutelmiin,67 

eikä ulkoisia objekteja voida arvioida vaikutelmien perusteella.68 Vaikutelmat ul-

koisista objekteista muodostetaan aistien välityksellä, joten järki ei voi Sextuksen 

mukaan muodostaa suoraan arvostelmia objekteista.69 Sextus kysyykin (käännös 

Annas ja Barnes 1994):  

”For how will the intellect know whether the feelings of the senses 

are like the sense-objects, given that it does not itself come into 

contact with the external objects and that the senses make clear to 

it not the nature of these objects but their own feelings, as we 

deduced from the modes of suspension?”70 

Sextuksen mukaan järjen tekemät arvostelmat aistivaikutelmien perusteella eivät 

ole luotettavia, koska aistien omat tuntemukset eivät välity selvästi järjen teke-

mien arvostelmien sisältöihin ja eri aistien vaikutelmat samoistakin objekteista 

                                                 
64 Bett 2010, 106–112. 
65 Sextus Empiricus 1994, 3 (PH I, 4). 
66 mts. 9 (PH I, 21). 
67 mts. 90−91 (PH II, 89–94). 
68 mts. 85−86 (PH II, 72–73). 
69 mts. 27 (PH I, 99). 
70 mts. 86 (PH II, 74). 
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ovat erilaisia.71 Aistivaikutelmiin vaikuttavat kehon sisäiset tilat ja ulkoiset olo-

suhteet, ja aistivaikutelmat ovat eri ihmisillä erilaisia, joten Sextuksen mukaan 

ulkoisia objekteja koskevista arvostelmista on pidättäydyttävä.72 

Vaikutelmat eivät siis voi Sextuksen mukaan olla objekteja koskevien arvos-

telmien kriteereitä,73 mutta vaikutelmat voivat olla skeptisismin kriteeri kun teh-

dään arvostelmia jonkin asian todellisuudesta tai epätodellisuudesta.74 Mutta 

näistä arvostelmista on pidättäydyttävä, koska pyrrhonismin periaatteiden mukai-

sesti asiat eivät ole tosia tai epätosia. Näin ollen totuuksien arvioimisessa kriteerit 

ovat hyödyttömiä ja totuutta koskevista arvostelmista on pidättäydyttävä.75 

Kirjoituksessaan Criterion and Appearance in Sextus Empiricus Ted Brennan 

esittää Sextuksen skeptisismistä ns. revisionistisen tulkinnan, jonka mukaan 

epäily on rajallisempaa kuin esim. Miles Burnyeatin ja Jonathan Barnesin esittä-

missä tulkinnoissa Sextuksen filosofiasta. Burnyeat ja Barnes pitävät Sextuksen 

skeptisismiä niin vahvana, että se tekee tavallisen elämän elämisen lähes mahdot-

tomaksi. 

Brennanin mukaan Sextuksen skeptisismi ei liity kaikkiin uskomuksiin vaan 

ainoastaan dogmeihin kuten esim. epikurolaisten oppeihin atomeista ja platonis-

tien uskomuksiin muuttumattomista muodoista.76 Revisionistisessa tulkinnassa 

Sextuksen skeptisismi ei kohdistu tavalliseen elämään kuuluviin uskomuksiin; 

esim. veden lämpötilan arvioinnissa lämpömittaria tai sormea voidaan käyttää 

kriteerinä, mutta ei erehtymättömän tiedon kriteerinä. Veden lämpötilaa arvioita-

essa ei käytännön elämässä yleensä vaadita täydellistä erehtymättömyyttä, lisäto-

disteita tai asian varmistamista, vaan toimitaan sen mukaan miltä vesi tuntuu. Jos 

se on haaleaa, toimitaan eri tavalla kuin jos se on kuumaa. Sextus sanoo skeptikon 

yleensäkin toimivan sen mukaan miltä asiat tuntuvat.77 

Burnyeat ei pidä skeptikkojen vaikutelmaväitteitä tavallisista asioista epistee-

misinä; esim. jos uuni vaikuttaa kuumalta, skeptikko tarkoittaisi Burnyeatin mu-

kaan tällä väitteellä, että uuni vaikuttaa kuumalta, vaikka se ei ehkä ole kuuma. 

Brennan puolestaan pitää skeptikkojen vaikutelmaväitteitä tavallisista asioista 

                                                 
71 mts. 25−27 (PH I, 91–99). 
72 mts. 28−33 (PH I, 121–127). 
73 mts. 85−87 (PH II, 72−79). 
74 mts. 9 (PH I, 21). 
75 mts. 89−91 (PH II, 86–94). 
76 Brennan 2000, 64–6. 
77 mts. 71−72. 
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episteemisinä, joten revisionistisessa tulkinnassa skeptikon väite esim. uunin kuu-

muudesta on myös uuniin eikä pelkästään vaikutelmaan liittyvä väite.78 Sextus 

itse sanoi, että vaikka objekteja arvioidaan vaikutelmien perusteella, on mahdo-

tonta tietää, mitkä vaikutelmat ovat kriteereinä vakuuttavia ja mitkä eivät ole va-

kuuttavia, joten niitä koskevista arvostelmista on pidättäydyttävä.79 

Epikurolaisten mukaan ”totuuden käsitteen alkuperä on aisteissa”. Lucretius 

pitää aisteja luotettavina ja järki ei voi kiistää aistihavaintoja, sillä sen tekemät 

arvostelmat perustuvat aistihavaintoihin.80 Aistit eivät voi kumota toistensa teke-

miä havaintoja. Sextus kirjoitti myös epikurolaisten suhtautumisesta aistivaiku-

telmien luotettavuuteen; vaikutelma on tosi kun se johtuu todellisesta objektista. 

Arvostelmat ja mielipiteet aistivaikutelmista ovat joko tosia tai epätosia riippuen 

siitä kuinka hyvin ne vastaavat aistivaikutelmaa todellisesta objektista.81 Sextus 

pitää tätä Epikuroksen teoriaa ongelmallisena: miten aistivaikutelmien vastaa-

vuus todellisiin objekteihin voidaan varmistaa? Sextuksen mukaan samanlainen 

vaikeus on myös stoalaisten havaintoteoriassa.82 

Sextus kirjoitti Matemaatikkoja vastaan–teoksessaan: 

”Of opinions, then, according to Epicurus, some are true, others 

false; the true being those which testify for, and not against, the 

evidence of sense, and the false those which testify against, and 

not for, that evidence”.83 

Pyrrhonistit eivät sen sijaan antaneet aistivaikutelmille episteemistä sisältöä; Sex-

tus halusi pidättyä ottamasta kantaa vaikutelmien totuuteen tai epätotuuteen. 

Stoalaisten mukaan nk. kataleptiset vaikutelmat vastaavat kohdettaan. Nämä 

kataleptiset eli tavoittavat vaikutelmat tulevat todellisesta kohteesta. Skeptikot 

kritisoivat stoalaisten tietoteoriaa ja Sextuksen mukaan tavoittavat vaikutelmat 

johtavat kehäpäätelmään, koska todellisen kohteen pitäisi tuottaa tavoittava vai-

kutelma, johon pitää sitten turvautua todellisen kohteen ymmärtämisessä. Sextus 

kritisoi stoalaisten näkemyksiä mm. seuraavasti (käännös R.G. Bury): 

                                                 
78 mts. 77. 
79 Sextus Empiricus 1994, 86–87 (PH II, 76–78). 
80 Lucretius 1986, 145 (4. 463–499). 
81 Sextus Empiricus 1961, 111–115 (M7, Against the Logicians 1, 204–210). 
82 Sextus Empiricus 1961, 269−271 (M8, Against the Logicians 2, 63−68). 
83 Sextus Empiricus 1961, 115 (M7, Against the Logicians 1, 211−212). 
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”And of course they fall into the fallacy of circular reasoning. For 

when we inquire what the apprehensive presentation is, they de-

fine it as”That which is imprinted and impressed by a real object 

and according to that object itself, of such a kind as would not be 

produced by a non-real object”…”when we inquire further what 

the”real object” is, they turn round and say that”a real object is 

that which excites an apprehensive presentation”. So that in order 

that we may understand the apprehensive presentation, we must 

first have grasped the real object, while in order to do this we must 

have recourse to the apprehensive presentation; and thus neither 

of them becomes clear as each awaits confirmation from the ot-

her.”84 

Tavoittavia vaikutelmia ei voida pitää totuuden kriteerinä ja Sextuksen mukaan 

vaikutelmia tuottavat myös ei-todelliset kohteet.85 Skeptisismin tavoitteista ker-

toessaan Sextus toteaa skeptikkojen aloittaneen filosofiansa arvioimalla vaikutel-

mien totuutta ja epätotuutta, mikä ei kuitenkaan voinut johtaa heidän tavoittee-

seensa, joka oli mielenrauhan saavuttaminen, joten he päättivät pidättyä vaikutel-

mia koskevista arvostelmista.86 

2.3 Skeptisismi keskiajan filosofiassa 

Augustinuksen teokset vaikuttivat merkittävästi keskiajan teologiaan ja filosofi-

aan. Skeptisismistä Augustinus kirjoitti teoksessaan Contra Academicos. Hän 

vastusti akateemista skeptisismiä. Augustinus vastasi Ciceron Academicassa esit-

tämiin skeptisiin argumentteihin, joista erityishuomion saavat mm. akateemikko-

jen epokhê ja myöntyminen ainoastaan tiedon todennäköisyyteen, jota erityisesti 

Karneades puolusti. Augustinus ei hyväksy kannanotoista pidättymistä eikä 

myöskään akateemikkojen argumenttia tiedon todenkaltaisuudesta, jota ei Augus-

tinuksen mukaan voi olla ilman tietoa totuudesta.87 

Keskiajalla Johannes Salisburylainen (1115–76) sai vaikutteita akateemisesta 

skeptisismistä ja erityisesti Ciceron ja Karneadeen filosofiasta ja kannatti heidän 

                                                 
84 mts. 229 (M7, Against the Logicians 1, 426). 
85 mts. 215−229 (M7, Against the Logicians 1, 401−426). 
86 Sextus Empiricus 1994, 10 (PH I, 25). 
87 Lagerlund 2010, 5–7. 
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näkemyksiään arvostelmista pidättymisestä ja myös todennäköisen tiedon mah-

dollisuudesta. Metalogicon–teoksessaan Johannes Salisburylainen erottaa kol-

menlaista akateemista skeptisismiä: ensimmäinen kieltää tiedon mahdollisuuden, 

toinen myöntää tiedon vain evidenteistä asioista kuten esim. matematiikasta ja 

kolmas pidättyy esittämästä arvostelmia epävarmoista asioista ja varmuuden 

puuttuessa tiedon todennäköisyys on riittävä. Johannes kannattaa tätä kolmatta 

versiota akateemisesta filosofiasta.88 

Augustinukselle kristinusko on totuuden ja tiedon perusta. Kristuksen opetuk-

set ja jumalallinen valaiseminen eli illuminaatio ovat lähteenä tiedon hankin-

nassa. Augustinukselle oppi jumalallisesta valaisemisesta oli osittain myös rat-

kaisu akateemisen skeptisismin kumoamiseen.89 Contra Academicos ja illumi-

naatio-teoria vaikuttivat keskiajalla mm. Henri Gentiläisen näkemyksiin skepti-

sismistä. Vaikka keskiajan filosofeissa ei ollut monta skeptikkoa, skeptisismistä 

keskusteltiin. Henri Gentiläinen ja Johannes Duns Scotus kiistelivät skeptisis-

mistä ja tiedon mahdollisuudesta. Henri puolusti Augustinuksen oppia jumalalli-

sesta valaisemisesta, jota Henrin mukaan tarvitaan tiedon hankinnassa, johon 

puolestaan Scotuksen mukaan luonnolliset keinot ovat riittäviä.90 Illuminaatioteo-

rian mukaan Jumala valaisee ihmisen mieltä, jotta ihminen voisi nähdä ihmisjär-

jen yläpuolella olevan ymmärrettävän todellisuuden. 

Scotus syytti Henriä akateemisesta skeptisismistä, koska Henri ei pitänyt var-

man luonnollisen tiedon saamista totuudesta mahdollisena. Henri erottaa “toden” 

totuudesta. Toden hän samastaa “olevaan” ja todesta voidaan saada tietoa luon-

nollisella tavalla, mutta totuuden tuntemiseen tarvitaan ymmärrykseen kohdistu-

vaa jumalallista valaisemista. Totuuden tuntemista Henri tarkastelee myös ns. ek-

semplaarien eli asioiden mallikuvien kautta. Eksemplaareja on kahdenlaisia 

(Scotuksen analyysinä Henrin käsityksestä): “luotu eksemplaari on asian aiheut-

tama universaali hahmo, luomaton eksemplaari on Jumalan mielessä oleva idea”. 

Scotus päättää tähän aiheeseen liittyvän Henrin näkemyksen selostamisen totea-

malla, “että totuuden täydellinen tunteminen seuraa silloin, kun kaksi eksemplaa-

rihahmoa (mielessä oleva eli luotu, laskeutunut eli luomaton) yhdistyvät mielessä. 

Tällä tavalla saavutamme täydellisen totuuden sanan”. Scotus torjuu Henrin kä-

sityksen ja perustelut, jotka johtavat varman luonnollisen tiedon mahdottomuu-

teen. Scotuksen perustelut varman luonnollisen tiedon mahdollisuudelle ovat 

mm. itsessään tunnetut ensimmäiset prinsiipit ja johtopäätökset, kokemukseen 

                                                 
88 mts. 10−11. 
89 mts. 5−11. 
90 mts. 14. 
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perustuva tieto, “akteihin” (esim. ymmärtäminen, näkeminen, kuuleminen) pe-

rustuva tietäminen sekä aistitiedon varmuus.91 

Martin Pickavén mukaan Johannes Duns Scotus ja Henri Gentiläinen eivät 

kuitenkaan ottaneet skeptisismiä erityisen vakavasti; molemmat uskoivat omalla 

tavallaan erehtymättömän tiedon mahdollisuuteen.92 

Ranskalainen filosofi ja teologi Nicholas Autrecourt epäili varman tiedon 

mahdollisuutta, mikä osaltaan aiheutti syytökset skeptisismistä. Nicholas ei pitä-

nyt itseään skeptikkona. Nicholaksen mukaan skeptisismi tarkoittaa sitä, että mi-

tään ei voida tietää. 

Nicholas kehitti epistemologiaansa esim. kirjeenvaihdossa fransiskaani Ber-

nard d´Arezzon kanssa. Nicholaksen mukaan Bernardin epistemologia johtaa 

skeptisismiin. Bernard oli pitänyt mahdollisena kognitiota ilman ulkoisen objek-

tin olemassaoloa; ilman Jumalan ehdotonta valtaa ja interventiota se ei kuitenkaan 

ole Bernardin mukaan mahdollista. Nicholaksen mukaan tiedon hankkimiseen 

tarvitaan kuitenkin objekti ja sitä vastaava representaatio, joten Bernardin väitteet 

johtaisivat epäilyyn ulkoisten objektien olemassaolosta. Nicholaksen mukaan 

emme voi myöskään tietää milloin tiedon hankintaan liittyy Jumalan interventio. 

Bernardin epistemologiasta seuraisi Nicholaksen mukaan epävarmuus myös mie-

len olemassaolosta, koska Bernardin mukaan myöskään mielentiloista ei ole suo-

raa intuitiivista kognitiota. Nicholas piti Bernardin väitteiden seurauksia akatee-

mista skeptisismiäkin järjettömämpinä ja aikoi edelleen puolustaa käsitystään ais-

tihavaintojen luotettavuudesta.93 

Varma tieto voi Nicholaksen mukaan perustua ainoastaan ensimmäisiin prin-

siippeihin ja muunlainen tieto on vain todennäköistä. Kausaalisuhteet ja induktio 

eivät Nicholaksen mukaan tuota evidenttiä tietoa. Jean Buridan ei hyväksynyt 

näitä väitteitä sellaisenaan ja totesi niiden johtavan skeptisismiin. Buridanin mu-

kaan vaikutuksella on jokin yhteys syyhyn ja induktiiiviset päättelyt voivat olla 

luotettavia, jos ne perustuvat moniin kokemuksiin ja aistihavaintoihin.94 Gyula 

Klima on tutkinut Buridanin anti-skeptisismiä ja induktioteoriaa ja yhdistää niihin 

neljä periaatetta. “Intellektin aktiviteetin periaatteen” perusteella intellekti voi ot-

taa aisteilta sellaista informaatiota, johon aistit eivät kykene. “Aisti-informaation 

olennaisen sisällön periaatteen” perusteella aistien tuottamaan tietoon sisältyy tie-

toa substansseista, vaikka aistit havaitsevatkin vain niiden kvaliteetit. Intellekti 

                                                 
91 Scotus 2008, 205−216. 
92 Pickavé 2010, 94–95. 
93 Grellard 2010, 119–124. 
94 Lagerlund 2010, 21–24. 
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voi muodostaa aistikvaliteeteista käsitteitä, jotka ovat predikaatteja substans-

seista, joita nämä käsitteet edustavat. Näillä predikaateilla voidaan päästä päteviin 

yleistyksiin ja myös tieteellisen tiedon mahdollisuuteen. “Tieteellisten periaattei-

den ensisijaisuuden ja moninaisuuden periaate” tarkoittaa Kliman mukaan sitä, 

että tieteellinen todistaminen perustuu todistamattomiin prinsiippeihin ja todista-

misessa on enemmän premissejä kuin johtopäätöksiä, joten tieteellisiä johtopää-

töksiä ja periaatteita on äärettömästi. Klima kutsuu neljättä Buridanin filosofiaan 

soveltamaansa periaatetta “tieteellisten periaatteiden varmuuden asteiden periaat-

teksi”.95 

Keskustelu ensimmäisten prinsiippien merkityksestä liittyi keskiajalla myös 

Aristoteleen Toisessa Analytiikassa esittämiin näkemyksiin ensimmäisistä pre-

misseistä eli prinsiipeistä tiedon hankinnassa. Aristoteles esitti tiedon lähtökoh-

daksi ensimmäiset premissit, jotka ovat todistamattomia. Buridanin mukaan var-

muusasteet ensimmäisistä prinsiipeistä perustuvat aistimuksiin, muistiin ja koke-

mukseen. Myös tavalliset havaintoarvostelmat (esim. tämä rauta on kuuma) kuu-

luvat tieteellisen todistamisen ensimmäisiin pinsiippeihin.96 Buridan ei voi kui-

tenkaan hyväksyä skeptikkojen vaatimusta tiedon ehdottomasta varmuudesta 

koskien ensimmäisiä prinsiippejä ja ulkomaailmaa. Jumalan interventio voi tosin 

vaikuttaa siihen, että aikaisemmin evidenttinä pidetty tieto ei enää pidä paik-

kansa.97 

Buridanin ja esim. Albertus Saksilaisen (n. 1320–1390) mukaan luonnontie-

teiden ensimmäiset prinsiipit sekä logiikan ja matematiikan käsitteet voidaan tie-

tää, joten tieteellisistä totuuksista voidaan saada tietoa, joka ei kuitenkaan var-

muusasteiltaan ole täysin evidenttiä, mutta riittävä epistemologisen skeptisismin 

kumoamiseen.98 Aristoteleen teoria ensimmäisistä premisseistä sai siten vielä 

1300–luvun alkupuolella hyväksyntää monilla tahoilla, mutta kuten tulemme nä-

kemään, renessanssiaikana aristotelismia kohtaan oli jo lisääntyvää vastustusta. 

Pyrrhonismin vaikutus ei ollut merkittävä vielä keskiajan filosofiassa, mutta 

Fotios (n.810–n.893) kirjoitti Biblioteca–teoksessaan Ainesidemoksen pyrrhonis-

mista (käännös N.G. Wilson): 

“Read Aenesidemus, Pyrrhonian writings, in eight books. The 

whole purpose of the work is to prove that there is no certain 

knowledge, either by means of perception or indeed by the use of 

                                                 
95 Klima 2010, 146−148. 
96 mts. 148. 
97 mts. 158−159. 
98 Lagerlund 2010, 212–213. 
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the intellect. So neither the followers of Pyrrhon nor the other phi-

losophers know the truth about objects that exist; but adherents of 

other schools are unaware both of their general ignorance and they 

are spending their time in vain and wasting it in continuos 

distress–and they do not even know that they have grasped any of 

the notions which seemed to them comprehensible.”99 

Fotios väheksyy Ainesidemoksen pyrrhonismia, koska Ainesidemos suhtautuu 

skeptisesti sellaisiin filosofisiin käsitteisiin kuten esim. kausaalisuuteen, hyvee-

seen, hyvään ja pahaan eikä “hyväksy onnellisuutta, mielihyvää, viisautta” tai mi-

tään muitakaan filosofisten koulukuntien esittämiä käsitteitä.100 

Lagerlundin mukaan antiikin akateeminen skeptisismi huomioitiin jo keski-

ajalla, jolloin skeptisismin lähteitä olivat erityisesti Augustinuksen Contra Aca-

demicos ja Ciceron Academica.101 Skeptisismistä keskusteltiin keskiajalla Lager-

lundin mukaan myös ilman myös ilman antiikin lähteiden vaikutusta.102  

Keskiajan filosofia ei vaikuttanut pyrrhonismin nousuun renessanssifilosofi-

assa. Pyrrhonismi tuli uudelleen filosofiseen keskusteluun renessanssiaikana kun 

Sextuksen tekstejä oli saatavissa ensin kreikankielisinä käsikirjoituksina 1400-

luvulla ja kun Sextuksen teoksia julkaistiin latinankielisinä käännöksinä 1560–

luvulla. 

                                                 
99 Fotios (Photius) 1994, 186 (Biblioteca) 169b). 
100 mts. 188 (Biblioteca 170b). 
101 Lagerlund 2010, 10. 
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3 Skeptisismi renessanssifilosofiassa 

3.1 Gianfrancesco Pico della Mirandolan skeptisismi ja kritiikki 
Aristoteleen filosofiaa vastaan 

Gianfrancesco Pico della Mirandola (1469–1533) hyödynsi skeptisismiä mm. 

Aristoteleen oppeja vastustaessaan. Hän vastusti yleensäkin kaikkea filosofista 

dogmatismia ja sovelsi erityisesti Sextus Empiricuksen epäilyn menetelmiä tähän 

tarkoitukseen. Gianfrancesco Pico pyrki tekemään täydellisen eron teologian ja 

filosofian välille ja käytti skeptisismiä lähinnä kristinuskon palvelukseen. Hänen 

kuuluisa setänsä Giovanni Pico della Mirandola (1463–94) oli pyrkinyt sovitta-

maan yhteen filosofiaa ja uskontoa, mutta Gianfrancesco Pico lähti hyökkäämään 

filosofiaa vastaan.103 

Examen Vanitatis–teoksessaan (1520) Gianfrancesco Pico halusi osoittaa, että 

vain kristinoppiin perustuva tieto on pätevää ja kaikki tieteet ja filosofiat ovat 

turhia. Maalliset opit saivat Picolta rankkaa kohtelua, joka ei ollut vielä näin ää-

rimmäistä hänen aikaisemmassa teoksessaan De Imaginatione (1501),104 jossa 

Pico suhtautui vielä myönteisesti Aristoteleen filosofiaan ja jopa suositteli Aris-

toteleen De Anima–teokseen perehtymistä mielikuvituksen ja muiden sielun toi-

mintojen tutkimuksessa. Pico käsitteli mielikuvituksen yhteyttä aistimuksiin, jär-

keen ja ymmärrykseen. Pico määritteli mielikuvituksen sielun liikkeeksi, joka on 

aistimusten aiheuttamaa.105 Mielikuvitus muodostaa vaikutelmat asioista aisti-

musten välityksellä.106 

Myös Aristoteles painotti mielikuvituksen yhteyttä aistihavaintoon; mieliku-

vitus on liikettä, joka syntyy havainnossa ja yhteydessä havainnon objekteihin. 

Toisin kuin mielikuvitus, havaitseminen on Aristoteleen mukaan aina läsnä. Aris-

toteles piti enemmänkin mielikuvitusta kuin aisteja syynä vääriin havaintoihin107 

                                                 
103 Copenhaver & Schmitt 1992, 337. 
104 Schmitt 1967, 45−47. 
105 Pico della Mirandola 1930, 33. 
106 mts. 25. 
107 Aristoteles 2006, 57–58 (De Anima 428a–b). 
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ja Pico kannatti tätä käsitystä.108 Aristoteles piti aistimuksia luotettavina aistien 

varsinaisten objektien suhteen, joita ovat esim. näöllä värit ja kuulemisella ää-

net.109 Sen sijaan aistien välittämä informaatio kaikille aisteille yhteisten objek-

tien kvaliteeteista (esim. liike, lepo, muoto, koko) voi Aristoteleen mukaan olla 

joskus virheellistä.110 Picon näkemykset sekä aistien erityisobjektien että aistien 

yhteisten objektien havaitsemisesta olivat vielä De Imaginatione–teoksessa sa-

manlaisia kuin Aristoteleen filosofiassa.111 Picon mukaan sielun toiminnoissa 

mielikuvitus sijoittuu älyn ja aistimuksen väliin. Se tulee aistimuksen jälkeen 

mutta edeltää älyä. Mielikuvituksen erilainen toiminta ei tarkoita sitä, että se ei 

olisi yhteydessä muihin sielun toimintoihin. Samankaltaisuutta mielikuvituksen 

ja aistien välillä on niiden kyvyssä havaita yksilöolioita ja aineellista. Nykyisyy-

den, menneisyyden ja tulevaisuuden mielikuvien tuottamiseen ilman ulkoisia är-

sykkeitä pystyy mielikuvitus aisteja paremmin. Aistittavat muodot ovat myös 

mielikuvituksen objekteja, mutta mielikuvitus voi erottaa ja yhdistää niitäkin 

muotoja, jotka eivät enää ole aistihavainnon kohteena. 

Mielikuvituksessa ja älyssä on Picon mukaan samanlaista niiden kiinnittymät-

tömyys tiettyyn objektiin. Niiden erilaisuus puolestaan ilmenee esim. siinä, että 

universaalikäsitteiden muodostaminen ja aineettomien asioiden käsittäminen 

kuuluvat enemmänkin älyn kuin mielikuvituksen toimintoihin. Sielu tarvitsee 

kuitenkin mielikuvituksen tuottamia mielikuvia tietämiseen ja ymmärtämiseen. 

Pico kirjoitti De Imaginatione–teoksessa (käännös Harry Caplan 1930): 

”Imagination conforms with intellect, in being free, unfixed, and 

devoted to no special object. But it is surpassed by intellect, since 

it conceives and fashions the sensible and particular only, while 

intellect, in addition, conceives and fashions the universal and in-

telligible, and such things as are purified from all contact with 

matter.”112 

Examen Vanitatis–teoksessa Pico perustelee aistikokemuksen epävarmuutta 

niihin liittyvillä arvostelmilla. Mielikuvituksen (johon aistit vaikuttavat) epäjoh-

donmukaisuus johdattaa järjen tekemät arvostelmat harhaan.113 Examen Vanitati-

                                                 
108 Pico della Mirandola 1930, 29. 
109 Aristoteles 2006, 37–38 (De Anima 418a). 
110 mts. 58 (De Anima 428b). 
111 Pico della Mirandola 1930, 55. 
112 mts. 31−33. 
113 Schmitt 1967, 97. 



 

38 

sin toisessa kirjassa Pico esittää skeptisismin perusteita ja käsittelee erityisesti ar-

vostelmista pidättäytymisen tapoja, joita Sextus Empiricus oli esittänyt 

Pyrrhonismin pääpiirteissä.114 Sextuksen argumenttien avulla Pico kohdistaa kri-

tiikkinsä antiikin filosofisten koulukuntien esittämiin tiedon ja totuuden kriteerei-

hin. Examen Vanitatisin neljännessä ja viidennessä kirjassa Pico suuntaa skepti-

sismin Aristoteleen filosofiaa vastaan, kun vielä De Imaginationessa Pico suh-

tautui Aristoteleen oppeihin myönteisemmin.115 

Schmitt pitää tätä muutosta Picon suhtautumisessa Aristoteleen filosofiaan 

muutoksena pelkästä epäilystä varsinaiseen skeptisismiin, mikä tässä tapauksessa 

tarkoittaa sitä, että epäily Aristoteleen filosofiaa kohtaan ei ollut enää poistetta-

vissa. Raamatun pyhät kirjoitukset olivat nyt Picolle ainoa totuuden lähde.116 Tuo-

mas Akvinolainen oli soveltanut Aristoteleen oppeja kristillisyyteen, mutta Pico 

halusi nähdä Aristoteleen filosofian kristinuskolle vastakkaisena.117 

Picon Examen Vanitatisissa Aristotelesta vastaan esittämä kritiikki liittyy eri-

tyisesti Aristoteleen käsityksiin aistihavainnosta luotettavana tiedon kriteerinä. 

Koska aistimukset ovat eri ihmisillä erilaisia ja vaihtelevat myös samoilla ihmi-

sillä eri aikoina, aistikokemukset tiedon ja totuuden kriteereinä ovat Picon mu-

kaan epävarmoja ja pettäviä.118 

Aristoteleen tieteenteoriassa aistihavaintoon ja kokemukseen perustuvalla in-

duktiivisella menetelmällä saavutetaan tietoa yleiskäsitteistä, jotka muodostetaan 

havainnoimalla yksittäistapauksia. Pico pitää induktiota epävarmana, koska aina 

ei tunneta kaikkia yksittäistapauksia, joista yleiskäsitteet muodostetaan.119 

Pico arvostelee Aristoteleen Toisessa Analytiikassa ja Metafysiikassa esittä-

mää määritelmien ja tieteellisen todistamisen yhteyttä. Picon mukaan määritelmät 

eivät voi olla tarkkoja, koska ne eivät voi perustua ”erottaviin tekijöihin”. Aristo-

teleen määritelmäopissa olivat keskeisiä käsitteiden ”suku” (genus) ja ”erottava 

tekijä” (differentia specifica).120 Pico perustelee väitettään sillä, että erottavilla 

tekijöillä on usein määritteenään muita erottavia tekijöitä ja on vaikeaa tietää, 

mikä niistä on viimeinen käsitteelle ominainen tekijä määritelmissä, joihin aina 

                                                 
114 mts. 50. 
115 mts. 98. 
116 mts. 100−101. 
117 mts. 123. 
118 mts. 75. 
119 mts. 119−121. 
120 Aristoteles 1990, 132–133. 
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voidaan tehdä lisäyksiä.121 Myöhemmin renessanssin skeptikoista myös Fran-

cisco Sanches vastusti Aristoteleen määritelmäoppia. Sanches epäili, voivatko 

määritelmien differentia specifica ja genus johdattaa käsitteiden ”Olemuk-

seen”.122 

Pico ottaa esimerkiksi ihmisen määritelmän. Ihminen on määritelty monilla 

erottavilla tekijöillä. Aristoteleen yksi määritelmä ihmisestä on ”kaksijalkainen” 

(differentia specifica) ja ”elävä olento” (genus). Ihmisestä on kuitenkin monia 

erilaisia määritelmiä ja niihin liittyvät erimielisyydet ovat Picon mukaan osoituk-

sena siitä, että määritelmät eivät voi olla tieteellisen todistuksen edellytyksenä. 

Luonnehtiiko esim. määritelmä ”järjellinen eläin” pelkästään ihmistä? Pico ei hy-

väksy tätä pelkästään ihmisen määritelmäksi, vaan uskoo sen luonnehtivan mui-

takin eläimiä. Schmitt huomauttaa Picon filosofiaan suuresti vaikuttaneen Sextus 

Empiricuksen pitäneen kaikkien eläinten älykkyyttä mahdollisena.123 Eläinten 

monista kyvyistä kirjoitti Picon jälkeen renessanssiaikana myös Michel de Mon-

taigne, joka tarkasteli esseessä Apologia eli Raimond Sebondin puolustus ihmisen 

suhtautumista eläimiin.124 Montaigne kertoo monista samanlaisista ominaisuuk-

sista, joita hän katsoo ihmisten ja eläinten välillä olevan, kuten esim. ajattelu- ja 

oppimiskyky.125 Montaigne ei pidä rationaalisuutta pelkästään ihmisen ominai-

suutena. 

Tieteellinen todistaminen ei voi Picon mukaan perustua määritelmiin. Monien 

muiden skeptikkojen tavoin Pico käyttää epäilyn menetelmänä vetoamista filoso-

fisten koulukuntien erimielisyyksiin (kuten esim. ihmisen määritelmän yhtey-

dessä). Tämän näkemyksen mukaan tietoa ja totuutta asioista ei voida saavuttaa 

niistä vallitsevien erimielisyyksien takia.126 Erimielisyydet, erilaiset näkökulmat 

asioihin ja ratkaisemattomat ristiriidat olivat myös Ainesidemoksen, Agrippan ja 

Sextuksen esittämissä troopeissa perustana skeptisismille. 

Trooppeja käytettiin perustana arvostelmista pidättäytymiseen. Montaigne kir-

joittaa filosofien erimielisyyksistä mm. Raimond Sebondin puolustuksessa127 ja 

suosittelee dogmaattisten kannanottojen välttämistä 128 (erimielisyyksien vaiku-

tuksistakin on erimielisyyttä. Galenoksen mukaan erimielisyydet eivät saa olla 

                                                 
121 Schmitt 1967, 101–105. 
122 Sanches 1988, 174–175. 
123 Schmitt 1967, 102–109. 
124 Montaigne 2008, 187–239. 
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126 Schmitt 1967, 106. 
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esteenä totuuden etsimisessä ja tiedon hankkimisessa. Barnes kutsuu Galenosta 

epistemologiseksi optimistiksi129). 

Schmittin mukaan Pico ei pysty esittämään filosofisia ratkaisuja kritiikkinsä 

kohteena oleville ongelmille. Aristoteleen filosofiassa tieteelliseen todistamiseen 

olennaisesti kuuluvat aistihavainto, määritelmät ja induktio olivat Picon mukaan 

epävarmoja tiedon lähteitä. Pico kyseenalaistaa tieteet, mutta tarjoaa uskonnolli-

sen ratkaisun: varmuus ja totuus saadaan vain Jumalan sanasta.130 Pico kritisoi 

myös Aristoteleen fysiikkaa erityisesti Johannes Filonopoksen 500–luvulla kir-

joittamiin Aristoteles–kommentaareihin perustuen.131 Gianfrancesco Picon kris-

tillinen pyrrhonismi ei saanut aikanaan laajaa julkisuutta, mutta Examen Vanita-

tis–teoksen vaikutteet näkyivät joidenkin aristotelismin vastustajien kuten Gio-

vanni Battista Bernardin ja Pierre Gassendin kirjoituksissa. Aristoteleen filoso-

fiaa myös puolustettiin Picon kritiikkiä vastaan. Giulio Castellani (1528–1586) ja 

Martin Schoock (1614–1669) puolustivat Aristoteleen näkemyksiä aistien välit-

tämästä tiedosta ja eivät hyväksyneet Picon käsitystä aistihavainnon epäluotetta-

vuudesta.132 

Ennen kuin Sextuksen teosten latinankieliset käännökset julkaistiin, osia niistä 

oli saatavilla kreikankielisinä käsikirjoituksina. Italialainen runoilija ja humanisti 

Angelo Poliziano (1454–1494) tutustui Sextuksen kirjoituksiin munkki Giorgio 

Antonio Vespuccille (1434–1514) kuuluvasta käsikirjoituksesta ja julkaisi ensim-

mäisenä osia Sextuksen teoksista Firenzessä v. 1488. Myös Gianfrancesco Pico 

tutustui Sextuksen kirjoituksiin todennäköisesti Vespuccin omistamasta käsikir-

joituksesta. Giovanni Pico della Mirandolalla oli käsikirjoitus Sextuksen teok-

sesta Astrologeja vastaan ja hän kirjoitti astrologiasta kirjan, jonka sitten veljen-

poika Gianfrancesco julkaisi vuonna 1495. Sekä Giovannin että Gianfrancescon 

kirjoitukset astrologiasta perustuivat Sextuksen tekstiin, vaikka Sextusta ei niissä 

mainitakaan. Eugenio Garinin tutkimuksen mukaan Giovannin Adversus Astrolo-

giam oli uudistettu versio Sextuksen samannimisestä teoksesta.133 

Gian Mario Caon mukaan Gianfrancesco Pico piti kaikkia filosofien erimieli-

syyksiä ratkaisemattomina. Pico piti Raamattua ainoana totuuden lähteenä ja ai-

noana totuuden kriteerinä, jonka perusteet eivät johtaisi äärettömään regressioon. 
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130 Schmitt 1967, 125−126. 
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Picon ennustama pyrrhonismin ja kristinuskon liitto ei kuitenkaan toteutunut.134 

Picon kristillinen pyrrhonismi oli enemmän kristinuskon ja fideismin kuin skep-

tisen filosofian palveluksessa. Pico ei pystynyt esittämään filosofisia ratkaisuja 

niille asioille, joita hän aristotelismissa vastusti. Totuuden etsimiseen Pico tarjosi 

uskonnollisia ratkaisuja pitäessään Raamattua ainoana totuuden lähteenä. 

Schmittin mukaan Pico olisi ollut valmis hyväksymään sen, että kun hänen 

vastustamansa aristoteelinen tietoteoria hylättäisiin virheellisenä, aristotelismin 

sijaan ei syntyisi mitään uutta tiedettä. Tässä asiassa Pico erehtyi, mutta ei ollut 

näkemässä sitä aikaa, kun uusi tiede korvasi vanhan.135 

3.2 Michel de Montaigne 

3.2.1 Michel de Montaignen skeptisismi 

Montaigne hakee ainekset epistemologiaansa antiikin filosofiasta. Hän loi skep-

tisen filosofiansa erityisesti pyrrhonistien ja akateemikkojen avulla. Epikurolais-

ten ja stoalaisten opit vaikuttivat myös olennaisesti Montaignen filosofiaan, 

vaikka Montaignen käsitykset mm. monista epistemologisista kysymyksistä oli-

vat erilaisia kuin näillä koulukunnilla. Montaigne sanoi, että epikurolaiset, stoa-

laiset ja peripateetikot luulevat löytäneensä totuuden, tiedon ja varmuuden, joiden 

saavuttaminen Kleitomakhoksen, Karneadeen ja akateemikkojen mukaan ei ollut 

mahdollista. Pyrrhonistit epäilevät ja eivät ole varmoja mistään. Montaignen mu-

kaan  

”pyrrhonilaiset pitävät periaatteenaan horjuttaa, epäillä, etsiä, olla 

uskomatta mihinkään ja sitoutumatta mihinkään. Sielun kolmesta 

toiminnasta, pohtimisesta, tavoittelusta ja myöntymyksestä, he 

hyväksyvät kaksi ensimmäistä. Viimeisen he jättävät avoimeksi 

kysymykseksi, he ovat kahden vaiheilla ottamatta kantaa ja kal-

listumatta piiruakaan puoleen tai toiseen… Tämä pyrrhonilaisten 

jyrkkä ja joustamaton suhtautumistapa, joka tarkkailee kaikkea 

suostumatta ja sitoutumatta mihinkään, johtaa heidät, kuten tun-

nettua, ataraksiaan, tyyneen ja levolliseen mielentilaan, jota eivät 
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häiritse luuloteltujen mielipiteiden ja tietojen meissä synnyttämät 

vaikutelmat.”136 

Esseessä Apologia eli Raimond Sebondin puolustus Montaignen skeptisismi 

kohdistuu sekä järjen että aistimusten kyvyttömyyteen tiedon hankinnassa. Ar-

vostelmamme ja niiden kohteet muuttuvat jatkuvasti ja mitään pysyvää ei ole. 

Aistien epävarmuus tuottaa vääristyneitä vaikutelmia,137 joita vastavuoroisesti 

aisteille tuottavat myös järki ja sielu. Montaignen mukaan me emme aina havaitse 

sitä, mitä me näemme ja kuulemme, koska ajatukset ovat muualla ja sielu on ve-

täytynyt itseensä. Sielu ja aistit myös pettävät toisiansa. Montaigne perustelee tätä 

väitettä sillä, että monet aistimukset aiheuttavat esim. suuttumusta ja toisaalta sie-

lun intohimot vaikuttavat aistimuksiin; esim. viha tai rakkaus vaikuttaa siihen 

mitä näemme ja kuulemme.138 Aistit puolestaan häiritsevät myös toisiaan; Esim. 

maalaus nähdään kohokuvana, mutta se tuntuu sileältä kun sitä kosketetaan.139 

Montaignen mukaan ”asiat eivät ole tajunnassamme omassa muodossaan ja ole-

muksessaaan”, koska silloinhan ”ne vaikuttaisivat meihin aina samalla ta-

valla”.140 Arvostelmamme esineistä riippuvat aisteista ja järjestä, mutta ”aistit ei-

vät omaksu ulkonaista kohdetta vaan ainoastaan omat vaikutelmansa siitä; siksi 

käsitykset ja mielikuvat eivät ole kohteen ominaisuuksia, vaan ainoastaan aistien 

vaikutelmia ja tunnetiloja. Vaikutelma ja sen kohde eivät ole sama asia: siksi se 

joka arvostelee mielikuvien perusteella arvostelee jonkin muun kuin kohteen it-

sensä perusteella.” Järki puolestaan ei voi olla varma aistimusten ja ulkoisten esi-

neiden ominaisuuksien yhdenmukaisuudesta. Järki ei voi havaita mitään pysyvää, 

koska arvostelmat muuttuvat koko ajan kun havaitsija ja havainnon kohde jatku-

vasti muuttuvat.141 

Epikurolaiset pitivät aisteja luotettavina ja Lucretius sanoi, että totuuden käsite 

on saanut alkunsa aisteista ja että järki ei voi kumota aistien välittämää tietoa.142 

Montaigne haluaa tulkita Lucretiusta niin, että jos aistit erehtyvät, mitään tietoa 

ei ole olemassa. Montaignen mukaan stoalaiset puolestaan sanoivat, että aistivai-

kutelmat ovat niin vääriä, että ne eivät voi tuottaa meille mitään tietoa. Montaigne 
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käyttää myös näitä epikurolaisten ja stoalaisten käsityksiä aistihavainnosta perus-

teena johtopäätökselleen, että mitään tietoa ei ole olemassa.143 Jälkimmäinen 

näistä premisseistä perustunee (tässä Montaignen esittämässä muodossa) väärään 

käsitykseen stoalaisten havaintofilosofiasta. Stoalaiset pitivät aistihavaintoa tie-

don perustana. 

Blaise Pascal (1623–1662) arvosti Montaignen kykyä horjuttaa niiden yl-

peyttä, jotka väittävät tietävänsä mitä totuus on.144 Pascal sanoi Montaignen skep-

tisismistä: 

”Hän panee kaikki asiat yleisen epäilyksen alaisiksi, jopa siinä 

määrin, että tämä epäilys kohdistuu omaan itseensäkin, ja kun hän 

epäilee epäilystäänkin, hänen epävarmuutensa kiertää oman it-

sensä ympäri yhtämittaisessa kehässä, ilman lepoa; siten hän vas-

tustaa yhtä paljon niitä, jotka vakuuttavat, että kaikki on epävar-

maa, kuin niitä, jotka vakuuttavat, ettei kaikki ole epävarmaa, sillä 

hän ei tahdo väittää mitään varmaa”.145 

Montaignen skeptisen filosofian peruskysymys ”Mitä tiedän”? kuvaa Pascalin 

mukaan Montaignen pyrrhonismia, joka vastustaa kaikkea varmuutta.146 Mon-

taigne otti tämän kysymyksen tunnuslauseekseen tutkiessaan Raimond Sebondin 

puolustuksessa jälleen pyrrhonistista elämänasennetta, jolle ovat ominaisia lau-

seet ”Minä epäilen” ja ”En tiedä”.147 

Raimond Sebondin puolustus ei ole vain hajanainen kokoelma antiikin filoso-

fien ajatuksia. Dogmeihin kohdistuvaan epäilyyn ja kritiikkiin liittyy tavoitteita, 

joista yksi on mielenrauhan (ataraksia) saavuttaminen, johon päästään, jos filoso-

fien vastakkaisista näkemyksistä pidättäydytään muodostamasta varmoja mieli-

piteitä.  

Montaigne kuvaa myös pyrrhonistien suhtautumista tietoon, arvostelmiin ja 

mielipiteisiin ja toisaalta käytännön elämään ja toimintaan. Montaigne selittää 

pyrrhonistien ajattelutapaa. Pyrrhonistit  

”käyttävät järkeään tutkimiseen ja väittelemiseen, eivät ratkaisui-

hin ja valintoihin. Se joka pystyy kuvittelemaan, minkälaista on 
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tietämättömyyden alituinen tunnustaminen, minkälaista on har-

kinta, joka ei koskaan missään tilanteessa käänny tai kallistu mi-

hinkään suuntaan, hän tietää, mitä on pyrrhonismi… Mitä tulee 

tavalliseen elämään, pyrrhonistit seuraavat yleisesti hyväksyttyjä 

tapoja. He suostuvat noudattamaan luontaisia halujaan, intohimo-

jen kiihkoa ja pakkoa, lakien ja tapojen säädöksiä ja eri tieteen-

alojen perinteitä.”148 

Edelliseen lauseeseen viitaten Montaigne siteeraa tässä yhteydessä jälleen Cice-

roa: ”Sillä Jumala ei halunnut meidän tietävän näitä asioita, vaan ainoastaan käyt-

tävän niitä”. Montaignen mukaan pyrrhonistit ”antavat näiden periaatteiden oh-

jata itseään arkisissa askareissaan esittämättä niistä mitään mielipidettä tai arvos-

telmaa.”149 

Montaigne puhuu tapojen ja tottumusten voimasta. Montaignen mukaan ”tot-

tumuksen mahdin tärkein vaikutus on siinä, että se valtaa ja vangitsee meidät, niin 

että meidän on lähes mahdotonta vapautua sen otteesta ja syventyä itseemme voi-

daksemme pohtia ja arvioida sen määräyksiä”. Tapojen luomista vahvoista en-

nakkoasenteista huolimatta Montaigne kannattaa yleisesti hyväksyttyjen tapojen 

noudattamista ja sanoo inhoavansa kaikkia uudistuksia. Montaigne kehottaa ih-

misiä varovaisuuteen omien mielipiteiden esittämisessä, varsinkin jos ne poik-

keavat huomattavasti yleisistä käsityksistä. Samalla hän kehottaa kuitenkin myös 

pitämään ajatukset vapaana ympäristön painostuksesta, mutta niitä vain ei pidä 

aina esittää julkisesti.150 

Antiikin skeptikot suhtautuivat myönteisesti uskonnollisuuteen, mikä oli mah-

dollista, koska he ajattelivat, että käytännölliseen elämään ja toimintaan kuuluviin 

perinteisiin, tapoihin ja lakeihin ei tarvitse liittää skeptisen filosofian argument-

teja.151 Skeptisismi ei kuulunut myöskään Montaignen katoliseen uskoon. Mon-

taigne suhtautui kriittisesti Sebondin 1400–luvulla Theologia naturalis–teoksessa 

esittämään käsitykseen, että ihminen voisi järkiperusteilla oppia tuntemaan Juma-

lan (nimestään huolimatta Montaignen essee ei siis ollut Sebondin näkemysten 
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puolustus). Montaignen kritiikki perustuu fideismiin: ihmisjärki ei kykene Juma-

lan olemuksen käsittämiseen ja uskonnon salaisuudet voidaan käsittää vain us-

kolla.152 Jumala on kaiken viisauden lähde.153 

Montaigne esittää lukuisia esimerkkejä siitä, millä tavoin jumalien olemusta 

on arvioitu.154 Usein näissä arvioissa jumalien vertauskohtana on ihminen (ks. 

esim. Ciceron De natura deorum I 45–49).155 Montaigne kirjoittaa: 

”Sillä mikä esimerkiksi voi olla turhempaa kuin pyrkiä arvaile-

maan Jumalan olemusta inhimillisten vastaavuuksien ja oletta-

musten perusteella, pakottaa Hänet ja maailma omien kykyjemme 

ja lakiemme rajoihin ja käyttää jumaluuden vahingoksi se pieni 

kelvollisuuden hiven, jonka hän on suvainnut suoda luonnolliselle 

ihmiselle; ja koska katseemme ei riitä kantamaan Hänen kirkkau-

tensa valtaistuimelle, vetää Hänet maan tasalle omaan turmeltu-

neisuuteemme ja kurjuuteemme.”156 

Jumalien ominaisuuksina näissä vertailuissa esim. järki ja hyve ovat tietenkin pa-

rempia kuin ihmisellä (De natura deorum II 77–80).157 Montaigne vastustaa täl-

laisia rinnastuksia ja sanoo, että ”muodostamme käsityksemme siitä, mikä kuuluu 

ja mikä ei kuulu jumaluuden olemukseen siten, että kuvittelemme Hänet oman 

itsemme kaltaiseksi”.158 Ihmiset luulevat myös, että Jumala kohdistaa huomionsa 

ihmisiin ja asioihin jonkin tärkeysjärjestyksen mukaan. Ihmisen mittapuut eivät 

vaikuta siihen mitä Jumala tekee.159 Montaigne korostaa myös luonnonmukaisten 

asioiden ja luonnonlakien merkitystä. Senecan ja Ciceron filosofiat ovat Montaig-

nen lähteinä tässä yhteydessä. Senecan mukaan viisas mies etsii luonnonmukaisia 

asioita,160 ja ”luonto riittää siihen mitä se vaatii”.161 Ciceron mukaan kaikkia luon-

nonmukaisia asioita on arvostettava.162 
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Montaigne aloittaa esseen Kokemuksesta väitteellä, että ei ole mitään luonnol-

lisempaa kuin tiedonhalu (Aristoteles aloitti Metafysiikka–teoksensa toteamalla, 

että ihmiset tavoittelevat luonnostaan tietämistä; dogmatismin vastustamisesta 

huolimatta Montaignen filosofiassa oli vaikutteita Aristoteleelta). Kun järki epä-

onnistuu tiedon hankinnassa, Montaigne ehdottaa kokemuksen käyttämistä.163 

Myös Aristoteles kirjoittaa Metafysiikan alussa kokemuksen merkityksestä: 

”…ihmisten tiedot ja taidot syntyvät kokemuksesta…”164 Montaigne pitää tär-

keänä kokemusta omasta itsestään, itsensä tutkimista, jota hän kutsuu metafy-

siikakseen. Kokemus näyttäisi kuitenkin olevan Montaignelle enemmänkin vaih-

toehto tiedolle. Montaigne yhdistää kokemuksen viisauteen,165 mutta varsinaisen 

tiedon saamisen mahdollisuutta hän ei esitä tässä viimeisessäkään esseessään. 

3.2.2 Montaignen tekstilähteitä antiikin filosofiasta 

Raimond Sebondin Puolustus–esseessä 

Epistemologisessa ja eämänfilosofisessa esseessä Raimond Sebondin puolustus 

Montaignen skeptisismi perustuu enimmäkseen antiikin filosofien ajatuksiin tie-

don kriteereistä. Sextus Empiricuksen Pyrrhonismin pääpiirteet, Ciceron, Lucre-

tiuksen, Senecan, Diogenes Laertioksen ja Plutarkhoksen teokset ovat merkittä-

västi esillä Montaignen esseessä, johon kirjoittaja on ottanut mukaan myös mui-

den tunnetuimpien antiikin filosofien ajatuksia. Sokratesta ja Platonia ei pidetä 

skeptikkoina, mutta Montaigne näkee heidän filosofiassaan myös joitakin yhtä-

läisyyksiä skeptiseen filosofiaan. Montaigne viittaa (Ciceroa lainaten) Sokrateen 

aloittamaan ja Arkesilaoksen ja Karneadeen jatkamaan filosofiaan, jossa väite-

tään kaikkea vastaan, sekä Platoniin, joka Montaignen mukaan ei väitä mitään 

varmasti. Karneadeen ja Ciceron tietoteorioissa maailmaa koskevat uskomukset 

voivat perustua korkeintaan todennäköisyyteen, ei varmaan tietoon.166 

Sextus Empiricuksen Pyrrhonismin pääpiirteet oli Montaignen lähteenä (n. 10 

viitettä) sekä akateemikkojen että pyrrhonistien skeptisismiin. Sextuksen teoksen 

aloitusta (PH I i, 1–3) mukaillen Montaigne viittaa antiikin filosofien näkemyk-

siin totuudesta, tiedosta ja varmuudesta, joiden löytämistä antiikin dogmaattiset 
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koulukunnat pitivät mahdollisena, mutta “Kleitomakhos, Karneades ja akateemi-

kot luopuivat etsinnästä pitäen sitä toivottomana ja ajattelivat, että totuutta on 

mahdoton ymmärtää inhimillisillä keinoilla”.167 Pyrrhonismin pääpiirteistä (PH 

I, xxxiii, 221) on lähtöisin myös seuraava Montaignen tulkinta Platonin filosofi-

asta: “Jotkut ovat sitä paitsi pitäneet Platonia dogmaatikkona, toiset epäilijänä, 

toiset taas milloin minäkin, aina aiheen mukaan”.168 

Pyrrhonismin pääpiirteistä Montaigne on muodostanut myös näkemyksensä 

pyrrhonisteista, jotka eivät “väitä mitään varmasti; asia ei ole enempää niin kuin 

näin; se ei ole tätä eikä tuota; en ymmärrä sitä; molemmat vaihtoehdot ovat yhtä 

todennäköiset; on mahdollista puhua yhtä hyvin puolesta kuin vastaan”.169 Myös 

kertoessaan tapojen ja lakien merkityksestä pyrrhonisteille (ks. edellä s. 44) Mon-

taignen lähteenä on Pyrrhonismin pääpiirteet (PH I, xi, 23). 

Sextus kirjoitti aistien epävarmuudesta ulkoisten kohteiden havaitsemisessa 

(ks. edellä myös luku 2.2) ja Montaigne siteerasi Sextuksen analyysiä aistihavain-

nosta (esim. PH II, vii).170 Sextuksen teokseen (PH I, xxx, 213 ja II, vi, 63) Mon-

taigne viittaa myös tarkastellessaan filosofien erilaisia näkemyksiä aistihavain-

noista: 

“Herakleitos väitti, että kaikissa asioissa on itsessään ne ominai-

suudet, jotka me niissä havaitsemme; samoista perusteista Demo-

kritos teki päinvastaisen johtopäätöksen, nimittäin että esineissä 

ei ole mitään niistä ominaisuuksista, jotka me niissä havaitsemme. 

Koska hunaja maistuu jonkun mielestä imelältä ja toisen mielestä 

karvaalta, hän päätteli, ettei se ollut sen paremmin imelää kuin 

karvasta. Pyrrhonilaiset sanoisivat, etteivät he tiedä, onko se ime-

lää tai karvasta, tai ei kumpaakaan, tai molempia, sillä he vievät 

aina epäilyn äärimmilleen.”171 

Montaignen mukaan aistit toimivat epäluotettavasti, “niin tavanomaisia ovat nii-

den virheet ja valheet”.172 Aistihavaintoihin liittyen Montaigne kirjoittaa myös: 

“Samalla tavoin kuin aistit huijaavat järkeämme, ne ovat itse vuorostaan jär-

kemme huijattavissa”.173 Lucretius (n. 70 lainausta) puolestaan ei epäillyt aistien 
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luotettavuutta: “Emme kuitenkaan myönnä silmiemme pettävän. Älä siis pane jär-

jen harhoja silmien syyksi” (De rerum natura IV, 379 ja 386). Lucretiuksen mu-

kaan “aistien havainnot ovat oikeita kaikkina aikoina… Sillä ei ainoastaan järki 

vaan elämä itse luhistuu, jollemme uskalla luottaa aisteihimme emmekä osaa kart-

taa jyrkänteitä ja muita väistettäviä vaaroja” (De rerum natura IV, 499).174 

Montaigne viittaa Ciceron teoksiin Raimond Sebondin puolustuksessa n. 30 

kertaa. Montaignen mukaan Cicero “pysytteli aina Akatemian opettaman epäilyn 

kannalla”. Tässä yhteydessä Montaigne siteeraa Ciceroa (De divinatione I, xviii, 

35): “Minun on puhuttava, mutta siten, etten väitä mitään varmasti; etsin alati, 

useimmiten epäillen ja luottamatta itseeni”.175 De natura deorum–teoksessa (I 

11−13) Cicero kirjoittaa, että “ voimme saavuttaa vain todennäköisiä totuuksia ja 

vaikka niitä ei voida pitää varmuuksina, ne voivat vaikuttaa niin selviltä ja va-

kuuttavilta, että viisas mies voi omaksua ne elämänohjeiksi”.176 Montaigne viittaa 

myös Ciceron Keskusteluja Tusculumissa–teokseen esim. todennäköisen tiedon 

mahdollisuudesta,177 josta Cicero kirjoittaa seuraavasti: 

“En esitä niin kuin Python Apollo varmoja ja pysyviä totuuksia, 

vaan niin kuin ihmisparka, yksi monista: etsin päättelemällä sitä, 

mikä on todennäköistä. Todennäköisyyttä pidemmälle en mieles-

täni voi nähdä. Varmoja totuuksia esittäkööt ne, joiden mielestä 

sellaisia voi tietää ja jotka pitävät itseään viisaina”.178 

Montaigne kannattaa kuitenkin enemmän pyrrhonistien perusteellisempaa 

skeptisismiä kuin akateemikkojen käsityksiä todennäköisen totuuden mahdolli-

suudesta. “Pyrrhonilaisten käsityskanta on rohkeampi ja samalla vakuuttavampi. 

Sillä mitä on tämä Akatemian kallistuma ja sen taipuminen toisen väitteen puo-

leen pikemmin kuin toisen, jollei sen tunnustamista, että toinen niistä vaikuttaa 

oikeammalta kuin toinen?”. Montaigne kysyy, että mikä saa akateemikot ”hyväk-

symään sen mikä näyttää todelta, jos he eivät tunne totuutta? Kuinka he tietävät, 

että se muistuttaa jotain, jonka olemusta he eivät tunne?”. Montaigne vastaa aka-

teemikoille, että jos totuus tunnettaisiin, se tunnettaisiin kokonaan eikä jonain nä-

ennäisenä todenmukaisuutena tai todennäköisyytenä.179 
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Platonin teoksiin Montaigne viittaa esseessään n. 25 kertaa. Skeptisismiin liit-

tyen voidaan ottaa Timaioksesta kohta (johon Montaigne viittaa),180 jossa Platon 

korostaa todennäköisyyden olevan riittävä tavoite tiedon hankinnassa. Timaios 

sanoo Sokrateelle käsityksistään maailmankaikkeudesta mm. seuraavasti: 

“Älä siis ihmettele, Sokrates, jos emme jumalista ja maailman-

kaikkeuden synnystä kenties pysty esittämään joka suhteessa joh-

donmukaisia ja tarkkoja lauseita. Saamme olla tyytyväisiä, jos 

siitä huolimatta pystymme esittämään todennäköisyyksiä” (Ti-

maios 29cd).181 

Raimond Sebondin puolustuksessa on Plutarkhoksen teoksiin n. 60 viitettä. 

Plutarkhos oli platonisti, mutta huolimatta useista Plutarkhoksen teoksiin kohdis-

tuvista viitteistä Montaignea ei voida pitää platonistina, koska erityisesti tässä es-

seessä korostuu Montaignen skeptisismi, johon kuitenkin Plutarkhoksen näke-

mykset asioiden jatkuvasta muutoksesta sopivat. 

Esseensä viimeisillä sivuilla Montaigne siteeraa Plutarkhoksen Moralia–teos-

sarjan osaa De E apud Delphos (The E at Delphi), jossa Plutarkhos tarkastelee 

mm. kaiken olemisen tilapäisyyttä.182 Montaignen mukaan “mikään ei ole pysy-

västi olemassa, ei meidän eikä esineiden olemuksessa.”183 Jatkuvasta muutok-

sesta, jonka ihminen joutuu kohtaamaan, Montaigne kirjoitti Plutarkhosta mukail-

len seuraavasti: 

“Meillä ei ole mitään yhteyttä Olemiseen, koska kaikki inhimilli-

nen luonto on aina syntymän ja kuoleman välitilassa ja antaa it-

sestään vain hämärän mielikuvan ja varjon, himmeän ja heikon 

aavistuksen. Ja jos päättäisitte keskittää ajatuksenne tavoittele-

maan sen olemusta, se olisi sama kuin jos tahtoisi tavoittaa kä-

teensä vettä: mitä lujemmin painaa ja pusertaa sellaista mikä luon-

nostaan virtaa kaikkialla, sitä varmemmin menettää sen minkä ha-

lusi saada kiinni ja pitää otteessaan. Niin ollen, koska asiat on alis-

tettu siirtymään muutoksesta toiseen, järki pettyy etsiessään niistä 

todellista olemassaoloa; se ei löydä mitään olevaista ja pysyvää, 
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sillä kaikki on vasta siirtymässä olemiseen, eikä siis ole vielä täy-

sin olemassa, tai alkaa kuolla jo ennen kuin on syntynyt”.184 

Montaigne jatkaa tässä yhteydessä vielä Plutarkhoksen epistemologisista näke-

myksistä kuten esim. aistien epäluotettavuudesta, että aistit “pitävät sitä mikä 

näyttää olevan sinä mikä on, koska ne eivät tiedä, mitä oleminen on”.185 Ainoas-

taan “Jumala yksin on; ei minkään ajallisen mitan mukaan, vaan muuttumattoman 

ja liikkumattoman ikuisuuden mukaan, jota ei mitata ajalla ja joka ei ole minkään 

muutoksen alainen… Hänessä ei ole alkua eikä loppua”.186 Tämä sitaatti on myös 

Plutarkhoksen The E at Delphi–teoksesta (käännös Frank Cole Babbit 1962): 

“But God is (if there be need to say so), and he exists for no fixed 

time, but for the everlasting ages which are immovable, timeless, 

and undeviating…and only when Being is after His pattern is it in 

reality Being, not having been nor about to be, nor has it a begin-

ning nor is it destined to come to an end.”187 

Montaigne hyödynsi esseessään antiikin skeptikkojen ja myös muiden antiikin 

filosofien näkemyksiä liittäen ne sujuvasti omaan elämänfilosofiaansa, skeptisis-

miinsä ja fideismiinsä, jota käsittelen myös luvussa 3.5. 

3.2.3 Montaignen esseiden ei–skeptisistä aiheista 

Ann Hartlen mukaan Montaigne esittää Esseissään myös sellaisia näkemyksiä, 

joita on vaikea sovittaa yhteen hänen skeptisisminsä kanssa. Ann Hartle on pe-

rustellut näitä “skeptisismin muutoksia” Montaignen ajatusten dialektisella liik-

keellä, jossa hän ensin siirtyy esifilosofisesta tietoisuudesta filosofiaan palatak-

seen dialektisella ajatuksen liikkeellä takaisin esifilosofisiin lähtökohtiinsa.188 

Hartlen mukaan Montaigne ei ole skeptikko.189 

Hartle on tutkinut viittä ei-skeptistä piirrettä Montaignen Esseissä. Hartlen 

mukaan ensiksikin Montaignen herkkäuskoisuus ja kritiikittömyys esim. Plutark-
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hoksen kertomuksiin ei näyttäisi sopivan Esseiden skeptiseen sävyyn. Herkkäus-

koisuudesta on Esseissä muitakin esimerkkejä. Hartle näkee tässä herkkäuskoi-

suudessa kuitenkin myös skeptisismiä, joka tosin on erilaista kuin antiikin skep-

tikoilla. Vaikka Montaigne ei olisikaan varma kertomusten totuudesta, hän haluaa 

olla avoin myös outojen ja tuntemattomien asioiden mahdollisuudelle.190 Hartle 

ei ole mielestäni pystynyt aivan vakuuttavasti perustelemaan tätä väitettään Mon-

taignen ei-skeptisismistä. Montaigne ei suhtaudu herkkäuskoisesti Plutarkhoksen 

kertomuksiin. Esseessä Plutarkhoksen ja Senecan puolustus Montaigne puolustaa 

Plutarkhosta Jean Bodinin esittämiä näkemyksiä vastaan. Bodin syytti Plutark-

hosta uskomattomien asioiden kertomisesta ja Montaigne esitti perusteluja 

Plutarkhoksen kertomusten luotettavuudesta. 

Arvostelmien tekeminen on toinen Hartlen mainitsemista ei-skeptisistä piir-

teistä Montaignen Esseissä, joissa Montaigne esittää erityisesti moraaliarvostel-

mia. Yleensähän skeptikot pyrkivät pidättymään arvostelmien tekemisestä.191 

Montaigne kutsuu kuitenkin itseään “tahattomaksi ja satunnaiseksi filosofiksi” 

huomatessaan sattumalta näkemyksissään joitakin yhtäläisyyksiä filosofioihin, 

joita hän Esseissään pyrkii selittämään.192  

Hartle kutsuu Montaignen satunnaisen filosofian vastakohtaa ”tarkoituksel-

liseksi filosofiaksi”, jolla on jokin suurempi tavoite. Näiden filosofioiden välinen 

ero on esimerkiksi se, että ”tarkoituksellinen filosofia alkaa ihmettelyllä ja päät-

tyy tietoon, joka korvaa ihmettelyn”. Montaignen satunnainen filosofia sen sijaan 

päättyy ihmettelyyn, joka kohdistuu jo ennestään tuttuihin asioihin eikä mihin-

kään tavallisesta poikkeavaan.193 Vaikka Montaigne kutsuukin itseään satun-

naiseksi filosofiksi, täysin sattumaa eivät mielestäni ole hänen filosofiansa vai-

kutteet. Hartlen tulkinnasta poiketen en kutsuisi Montaignen filosofiaa satun-

naiseksi filosofiaksi, koska Montaigne käytti esimerkiksi pyrrhonismia skeptisis-

minsä perusteena. Montaigne ei noudata mitään tiettyä dogmia, mikä mielestäni 

luo tilaa skeptisismille. 

Montaignen filosofiassa ei ole Hartlen mukaan skeptisismille ominaista jär-

kähtämättömyyttä. Tämä kolmas ei-skeptinen piirre Esseissä ilmenee esim. Mon-
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taignen käsityksissä ihmisen toiminnan epäjohdonmukaisuudesta ja muuttuvuu-

desta.194 Tätä aihetta Montaigne käsittelee erityisesti Esseiden 2. kirjan 1. luvussa 

Tekojemme horjuvuudesta, jossa hän kirjoittaa: 

“Minua ei heittele miten sattuu vain tilapäisyyksien tuuli, vaan 

minä itse heittelen ja häiritsen itseäni oman asennoitumiseni epä-

vakaisuudella; ja se joka tarkkailee itseään, huomaa, ettei hän 

juuri koskaan ole kahta kertaa samassa mielentilassa…Kaikilla 

vastakohtaisuuksilla on minussa sijansa jossain vaiheessa ja jos-

sain muodossa…ja jokainen, joka tutkii itseään tarkasti, löytää it-

sestään ja jopa omasta arvostelukyvystään saman häilyväisyyden 

ja ristiriitaisuuden. En voi sanoa itsestäni mitään ehdottomasti, 

yksinkertaisesti ja pysyvästi, en mitään mihin ei liittyisi epäjärjes-

tystä ja sekaannusta, enkä yhdellä sanalla”.195 

Näihinkin Montaignen lauseisiin sisältyy skeptisismiä ja mielestäni Hartlen käsi-

tys järkähtämättömyydestä sopii huonosti ainakin pyrrhonismiin. 

Ihmisten epäjohdonmukaisuus on myös yksi Esseiden 1. kirjan 1. luvun ai-

heista, mutta Hartlen mukaan kuitenkin tässä esseessä on johdonmukaisuutta mo-

raaliarvostelmissa. Yleensäkin Montaignen johdonmukaisuus perustuu esifiloso-

fisissa lähtökohdissa olevan totuuden löytämiseen, eikä arvostelmista pidättymi-

seen. Montaignen johdonmukaisuus moraaliarvostelmissa ei ole sama kuin filo-

sofinen järkähtämättömyys, mutta kuitenkin Hartlen mukaan “muistuttaa sitä jol-

lakin tavalla” ja Montaignen moraalinen johdonmukaisuus on rehellisyyttä.196 

Esseiden neljäs ei–skeptinen piirre on Montaignen itsetutkiskelu. Montaigne 

sanoo 3. Kirjan 13. luvussa, että hän tutkii itseään “enemmän kuin mitään muuta 

aihetta”. Hartle näkee myös Montaignen itsetutkiskelussa satunnaisen filosofian 

dialektiikkaa ja Montaigne korostaa sattuman osuutta yrittäessään ymmärtää itse-

ään.  

Hartlen mukaan Montaignen katolinen usko on viides Esseiden ei–skeptinen 

piirre. Montaigne on kirjoituksissa kuuliainen kirkolle, mutta Montaignen uskon-

tunnustusten vilpittömyyttä on myös epäilty; miten uskon ja järjen yhteensovel-

tuvuutta voidaan selittää esim. Montaignen Apologian perusteella. Hartlen mu-

kaan Montaignen vilpittömyyttä on puolustettu esim. sillä, että hän on fideisti us-

kon asioissa ja skeptikko filosofisella tasolla. Montaignen ajattelussa usko voittaa 
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epäilyn.197 Montaigne haki kuitenkin fideismilleen tukea myös antiikin skepti-

koilta (ks. luku 3.5), joten mielestäni Hartlen perustelu ei ainakaan tässä yhtey-

dessä selitä Montaignen ei–skeptisismiä, vaikka Montaigne yleensä erottaakin us-

konasiat skeptisismistä. 

3.2.4 Ensimmäinen argumentti skeptistä kriisiä vastaan 

Popkinin mukaan Montaignen uudella pyrrhonismilla tuli olemaan valtavat vai-

kutukset tieteisiin.198 Montaigne kirjoittaa kuitenkin tieteistä usein kielteiseen sä-

vyyn esim. Raimond Sebondin puolustuksessa: 

“Mutta vaikka tiede todella tekisi sen, minkä lupaa, vaikka se vai-

mentaisi ja lieventäisi meitä vaivaavien onnettomuuksien katke-

ruuden, mitä muuta se tekisi kuin saman, minkä tietämättömyys 

tekee paljon täydellisemmin ja paljon selvemmin?”199 

Montaignen mukaan on yhdentekevää mikä astronomien teorioista on oikea, 

koska hän arvelee, että jokin uusi oppi sen kuitenkin kumoaa. Lääketieteeseen 

Montaigne suhtautui myös epäilevästi.200 Raimond Sebondin puolustus–esseessä 

Montaigne korostaa usein tiedon turhuutta ja toisaalta tietämättömyyden kun-

niaa.201 

Montaigne pitää aisteja epäluotettavina tiedon hankinnassa. Annamme aistien 

kohteille erilaisia ominaisuuksia, mutta “onko kohteilla todella nämä ominaisuu-

det? Ja kun siitä ei ole mitään varmuutta, mitä voimme päätellä niiden oikeasta 

olemuksesta?” Eri ihmisten aistit tuottavat erilaisia havaintoja, mutta myös aistit 

keskenään tuottavat kohteestaan eri vaikutelmia, joten asioiden varsinaista ole-

musta ei voida tietää varmasti.202 

Popkin väittää, että Montaignen pyrrhonismi oli osaltaan luomassa 1600–lu-

vun skeptistä kriisiä.203 ´Nouveau Pyrrhonisme` vaikuttikin 1500–luvun loppu-

puolella ja 1600–luvun alussa teologiaan ja erityisesti fideismiin, jota perusteltiin 

usein skeptisismillä (ks. seuraavassa s. 69–79). Popkinin mukaan ´la crise 
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pyrrhoniennen` vaikutukset ulottuivat kuitenkin myös tieteisiin, mutta onko tälle 

näkemykselle riittävästi perusteita? Popkin väittää, että skeptinen kriisi, jota 

Montaigne joudutti, oli myös tieteellisen tiedon kriisi.204 Montaignen uus-

pyrrhonismista saivat vaikutteita Popkinin mukaan nk. ”oppineet libertiinit”, joita 

olivat mm. Gabriel Naudé (1600–1653), Francois de La Mothe LeVayer ja Léo-

nard Marandé.205 Kun Popkin kirjoittaa näiden Montaignen ”oppilaiden” yhteyk-

sistä uusiin tieteisiin, niin millä tavalla nämä yhteydet olivat tieteen kannalta mer-

kittäviä? Naudé oli kardinaali Mazarinin kirjastonhoitaja. Advis pour dresser une 

bibliotheque–kirjassaan Naudé suosittelee tiedettä vastustaneiden Sextus Empiri-

cuksen, Sanchesin ja Agrippan teoksia.206 Naudé ihaili Montaignea ja Charronia, 

jonka De La Sagessea hän piti yhtenä parhaimmista kirjoista.207 La Mothe Le 

Vayer kritisoi ja väheksyi tiedettä. La Mothe Le Vayer puolusti uskontoaan 

pyrrhonismilla, joka puolestaan etäännytti tieteestä.208 Alan M. Boasen mukaan 

La Mothe Le Vayerin teoksissa oli nähtävissä vaikutteita Montaignen Esseistä; 

mm. eettiset ja moraaliset kriteerit vaihtelevat johtuen erilaisista kulttuureista ja 

olosuhteista.209 

Miten Leonard Marandé suhtautui (Popkinin tulkinnan mukaan) tieteeseen? 

Teoksessa Le Jugement des Actions Humaines Marande kirjoittaa, että asioiden 

todellisesta olemuksesta ei voi saada tieteellistä tietoa, koska tieteellisessä päät-

telyssä tarvitaan luotettavia aistihavaintoja ja aistit eivät tavoita todellista ole-

musta. Ajatukset eivät tavoita totuutta ulkoisista objekteista epäluotettavien aisti-

musten avulla, joten Marandé pitää tietoa turhuutena. Tiedemiesten erimielisyy-

det ovat myös osoituksena siitä, että luotettavia tiedon kriteerejä ei ole. Esim. jot-

kut tiedemiehet sanovat, että Maa ei liiku ja Kopernikus sanoo, että se liikkuu. 

Matematiikka ei voi Marandén mukaan myöskään tuottaa luotettavaa tieteellistä 

tietoa, koska matematiikan käsitteet ovat erillisiä aineellisten kappaleiden omi-

naisuuksista, joihin ne eivät siis ole sovellettavissa. Lisäksi matemaattiset päätel-

mät ovat ristiriidassa aistien välittämän tiedon kanssa.210 

Aistimukset ovat jo muuttuneet ennen kuin ne tavoittavat ymmärryksen, joten 

yksimielisyyskään aistikokemuksesta ei tuottaisi Marandén mukaan tietoa objek-
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tien olemuksesta. Tiedämme vain olioiden kuvia, jotka ymmärrettäviksi tulles-

saan vain loitontuvat itse olioista. Tiede kuuluu vain Jumalalle ja vain Jumalalla 

on tietoa olemuksista. Marandén mukaan todellinen tiede ei ole järkeilyä vaan se 

on mielen hiljaisuutta ja enkeleiden tietoa.211 

Näiden Montaignén ”oppilaiden” uuden pyrrhonismin vaikutuksesta tieteen 

kehitykseen Popkin ei ole antanut kovin vahvaa näyttöä. Kuitenkin Popkinin nä-

kemys Montaignen filosofian vaikutuksista yleensä ”intellektuaaliseen maail-

maan” on mielestäni oikea. Popkin on perustellut hyvin Montaignen skeptisismin 

ja fideismin vaikutukset Charronin ja Jean–Pierre Camusin (1584–1654) filosofi-

aan. Fideismi ja pyrrhonismi korostuvat Camusin teoksessa Essay Sceptique.212 

Montaignen Esseitä on ranskalaisen kirjallisuuden klassikko ja siitä saivat vai-

kutteita esimerkiksi William Shakespeare (1564–1616) ja Jean–Jacques Rous-

seau (1712–1778). 

Popkin ei ole kuitenkaan perustellut riittävästi väitettään, että Montaignen uus-

pyrrhonismi olisi aiheuttanut sellaisen skeptisen kriisin, joka olisi vaikuttanut uu-

teen tieteeseen. Popkinin mukaan tämä kriisi oli uhkana tieteellisen tiedon mah-

dollisuudelle.213 Popkin väitti myös, että Montaignen Apologiassa käyttämä me-

netelmä olisi lisännyt ”epäilyn kuumetta kunnes se tuhoaa jokaisen mahdollisen 

rationaalisen aktiviteetin linnakkeen”.214 Tieteen vallankumous oli kuitenkin jo 

alkanut ennen kuin Montaignen Esseet julkaistiin, joten Popkinin väitteet skepti-

sen kriisin jälkiseurauksista tieteelle eivät tässä yhteydessäkään ole perusteltuja. 

Popkinin väitteissä uuspyrrhonismin vaikutuksista tieteeseen on myös se on-

gelma, että pyrrhonistinen asenne on vastakkainen tieteelliselle tutkimukselle. 

Tieteen kehitykseen ei kuulu esimerkiksi universaali arvostelmista pidättäytymi-

nen, jota pyrrhonistit kannattivat. 
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3.3 Francisco Sanches 

3.3.1  Francisco Sanchesin skeptisismi ja kritiikki Aristoteleen filosofiaa vastaan 

Sextus Empiricus kirjoitti pyrrhonismin ja akateemisen skeptisismin välisistä 

eroavuuksista mutta monet renessanssin filosofit samastivat edellä mainitut skep-

tisismin suuntaukset. Sanchesin skeptisismiäkin pidettiin yleisesti pyrrhonismina 

vielä kauan renessanssin jälkeenkin, vaikka Sanchesin filosofisessa pääteoksessa 

Quod nihil scitur (That nothing is known) antiikin skeptikoilla ei ollut samanlaista 

vaikutusvaltaa kuin useimpien renessanssin skeptikkojen kirjoituksissa. San-

chesin skeptisismillä oli kuitenkin enemmän yhteyttä akateemikkoihin kuin 

pyrrhonisteihin.215 

Elaine Limbrickin mukaan Sanchesilla oli em. teoksen kirjoittamisen aikoihin 

skeptinen kriisi, koska hän esimerkiksi käytti erään kirjeensä alussa ja lopussa 

itsestään nimitystä ”Karneades Philosophus” antiikin Uuden Akatemian johtajan 

mukaan.216 Ciceron Academicaa Sanches ei kuitenkaan pääteoksessaan mai-

nitse.217 Seuraavassa tutkin Sanchesin pääteosta englanninkielisestä That nothing 

is known-käännöksestä. 

Sanches oli myös lääkäri ja perehtynyt kreikkalaisen lääkärin Galenoksen 

(129–199) teoksiin. Sanches opiskeli Roomassa v. 1571–1573 ja filosofialla ja 

lääketieteellä oli kiinteä yhteys Italian yliopistoissa, joissa Galenoksen oppeja ar-

vostettiin paljon vielä renessanssinkin aikana. Sanchesin epistemologiassa yhdis-

tyivät filosofinen skeptisismi ja lääketieteen menetelmät, erityisesti vaikutteet 

Galenoksen empirismistä.218 Aristoteleen tieteenteorialla oli vahva asema vielä 

1500–luvulla, jolloin vastareaktio oli tosin jo alkamassa. Sanches aloittaa kirjan 

johdannossa lukijoilleen esittämät terveiset toteamalla, että ihmiset haluavat 

luonnostaan tietämistä. Aristoteles oli aloittanut Metafysiikka–teoksensa saman-

laisella lauseella (kuten myös Montaigne Kokemuksesta–esseensä). 
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Sanches kuvailee omaa suhdettaan tiedon hankintaan. Totuutta etsiessään hän 

ei ollut saanut tyydyttäviä vastauksia aikalaisiltaan eikä antiikin filosofeilta. Joh-

dannossa Sanches hyökkää erityisesti Aristoteleen oppeja vastaan.219 Näistä läh-

tökohdista Sanches aloittaa teoksensa, jonka ensimmäinen lause on: ”En tiedä 

edes tätä yhtä asiaa, nimittäin että en tiedä mitään” (tämän ajatuksen oli todennä-

köisesti esittänyt aikaisemmin ainakin Metrodoros Khioslainen). Sanches kritisoi 

Aristoteleen käsityksiä tiedosta ja tieteen menetelmistä. Hän aloittaa määritel-

mistä ja sanojen merkityksistä. Määritelmät ovat nimiä ja sanoja, joiden perus-

teella ei voida tietää asioiden olemusta. Sanchesin mukaan asioiden ”Olemuk-

seen” ei päästä Aristoteleen (esim. Metafysiikka 1037b–1038a) esittämillä genus–

differentia specifica–määritelmillä, käsitteen suvun ja erottavien tekijöiden avulla 

muodostetuilla määritelmillä. Sanches sanoo, että kun on päästy määritelmässä 

viimeiseen käsitteeseen, asian Olemukseen l. yleiskäsitteeseen, niin edelleen täy-

tyy kysyä mikä tämä Olemus on. Sanchesin mukaan asian Olemusta ei voida tie-

tää.220 

Sanchesin kritiikkiä vastaan on huomautettava, että Aristoteles (Toinen Ana-

lytiikka 97b28–35) tiedosti ongelmat, joita on määrittelyssä yksittäisestä yleiseen. 

Aristoteles toteaa Toisessa Analytiikassa myös, että sen, joka esittää määritelmän 

ja jaottelee ei tarvitse tietää kaikkea mitä on”.221 Aristoteles piti kuitenkin määri-

telmiä yleensä hyödyllisinä ja esitteli määritelmien osatekijöitä.222 Sanchesin kri-

tiikissä Aristoteleen näkemyksiä vastaan ei ollut mielestäni riittäviä perusteluja 

sille, miksi määritelmät eivät lisäisi tietoa asioiden olemuksesta. 

Etsiessään vastausta kysymykseen ”mitä tieto on”, Sanches tutki Aristoteleen 

syllogistiikkaa. Sanches palaa usein Aristoteleen Toisessa Analytiikassa (1. kirja 

2. luku) esittämiin käsityksiin todistamisen perusteella saavutetusta tiedosta ja to-

distamisen yhteydestä syllogismiin. Sanches sanoo, että Aristoteles ei ole pysty-

nyt todistamaan mitään, syllogismit ovat kehäpäätelmiä ja ei ole mitään syllogis-

mien tiedettä. Syllogistiset päättelyt premisseistä johtopäätökseen eivät San-

chesin mukaan edistä todellisen vapaan tiedon hankintaa, koska niissä jo oletetaan 

se, mikä piti todistaa.223 

Jälleen on todettava Sanchesin kritiikistä, että Aristoteles oli näistäkin ongel-

mista tietoinen; kehällistä todistusta ei voida käyttää niihin asioihin, ”jotka eivät 
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ole toisistaan predikoituvia”.224 Aristoteles kirjoittaa Toisessa Analytiikassa (1. 

kirja 3. luku): 

”Eräiden mielestä tietoa ei lainkaan ole, koska ensimmäiset pre-

missitkin olisi tiedettävä. Toisten mielestä tietoa on, mutta kai-

kelle on todistus. Kumpikaan kanta ei ole tosi eikä välttämätön. 

Edelliset näet olettavat, että ei ole toisenlaista tietämistä, ja katso-

vat, että on palattava äärettömästi taaksepäin koska asioita ei 

voida tietää niihin nähden ensisijaisten perusteella, jos ei ole nii-

den ensimmäisiä premissejä. Tässä he ovatkin oikeassa, sillä on 

mahdotonta käydä läpi ääretöntä määrää. Jos tulee päätepiste ja 

lähtökohdat löytyvät, niitä ei voisi tietää, koska niitä ei voisi to-

distaa, sillä he kutsuvat vain todistamiseen perustuvaa tietä-

miseksi… Jälkimmäiset ovat samaa mieltä tietämisen luonteesta: 

se on mahdollista vain todistuksen perusteella. Heidän mielestään 

mikään ei kuitenkaan estä sitä, että kaikelle olisi todistus. Todistus 

voi heidän mielestään syntyä kehällisesti ja niin, että todistuksen 

osat todistetaan toisistaan”.225 

Toisistaan predikoituvia väitelauseita on todistuksissa vähän, joten Aristoteleen 

mukaan todistuksen osia ei voida todistaa toisistaan.226 

Aristoteles jatkaa vielä todistamisesta, ”että kaiken tiedon ei tarvitse olla to-

distettua ja että välittömiä premissejä koskeva tieto on todistamatonta”. Aristote-

leen mukaan ”ei ole olemassa vain tieteellistä tietoa vaan myös jokin tiedon läh-

tökohta, jonka avulla pääsemme perille termeistä”.227 Koska Sanches epäilee tie-

don hankkimisen mahdollisuutta, hän haluaisi todisteita siitä, mitä voidaan tietää. 

Todistetun tiedon lisäksi Aristoteles ottaa huomioon myös todistamattoman tie-

don mahdollisuuden. 

Sanchesin mukaan tieto voisi olla vain yhdestä yksilöllisestä asiasta kerrallaan, 

erillisinä ajatuksen objekteina. Monista asioista ei voi samanaikaisesti olla täy-

dellistä ymmärrystä. Sanches pitää mielikuvia asioista osana muistin toimintaa 

eikä tietona, ja korostaa, että ”tieto ja muisti ovat eri asioita”. Sanches ei hyväksy 
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myöskään Platonin Menonissa esittämää teoriaa (jota Aristoteleskin oli kritisoi-

nut) muistin ja tiedon yhteydestä.228 Anamnesis-teoriassaan Platon pitää tietoa 

synnynnäisenä. Menonissa Platon kirjoittaa Sokrateen tästä aiheesta esittämänä 

vastauksena Menonille mm. seuraavasti: 

”Koska siis sielu on kuolematon ja syntyy moneen kertaan uudel-

leen ja on nähnyt kaiken maan päällä ja kaiken manalassa ja 

yleensä kaiken olemassa olevan, ei ole mitään, mitä se ei olisi op-

pinut tietämään. On luonnollista, että ihminen pystyy hyveestä ja 

muusta palauttamaan mieleensä sellaista, minkä hän ennestäänkin 

on tietänyt. Koska kerran kaikki, mitä on olemassa, on yhteistä 

alkuperää, ja koska sielu on saanut tietää kaiken, ei mikään estä 

ihmistä saamasta selville kaikkea, jos hän yhdenkin asian pystyy 

palauttamaan mieleensä (tätä mieleen palauttamista on tapana ni-

mittää oppimiseksi), kunhan vain on rohkea eikä väsy tutki-

maan”.229 

Jos sielu tietäisi kaiken ennen syntymäämme ja voisi palauttaa mieleen kaiken 

aikaisemmin tietämänsä, sielun uudelleen syntyminen kehossa johtaisi Sanchesin 

mukaan äärettömään regressioon, koska silloin tieto tulisi aina sielussa aikaisem-

min olleesta toisesta sielusta. Jos taas sielu itse muistaisi aikaisemmin unohta-

mansa asian, kyseessä ei olisi tieto, vaan vaikutelma, joka yhdistetään johonkin 

aikaisemmin samanlaisessa tilanteessa koettuun asiaan. Sanches ei tässä yhtey-

dessä ota kantaa siihen, onko sielun inkarnaatioita äärettömästi, mutta Sanches ei 

pidä mahdollisena tiedon siirtymistä sielun inkarnaatiosta toiseen sieluun.230 

Aristoteles oli esittänyt neljän syyn luokituksen Fysiikassa (2. kirja) ja Meta-

fysiikassa (1. kirja). Aineellisen, muodollisen, vaikuttavan ja finaalisen syyn kä-

sitteet olivat perustana Aristoteleen selityksille asioiden olemuksesta ja näiden 

käsitteiden avulla Aristoteles etsi vastauksia myös mm. muutosta ja päämäärää 

koskeviin kysymyksiin. 

Aristoteles kirjoittaa Fysiikassa: ”Koska tavoittelemme tietoa ja koska ajatte-

lemme tietävämme kunkin asian vasta kun käsitämme sen syyn (tämä tarkoittaa 

ensimmäisen syyn käsittämistä), on selvää, että meidän on tutkittava syntymisen, 
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häviämisen ja kaiken luonnollisen muutoksen syitä, jotta voimme pyrkiä palaut-

tamaan jokaisen tutkimamme asian niiden prinsiippeihin, kun tunnemme ne”.231 

Sanchesin mukaan Aristoteleen esittämä syiden analyysi johtaa äärettömään 

regressioon. Asioiden täydellinen ymmärtäminen edellyttäisi, että niiden syyt 

ymmärrettäisiin täydellisesti. Tiedon hankkiminen syiden avulla johtaisi siihen, 

että jokaiselle syyllekin pitää tietää syy, mistä seuraa ääretön regressio, joten San-

ches sanoo jälleen, että mitään ei voida tietää.232 Aristoteleen mukaan syyt eivät 

voi jatkua äärettömiin ja tiedon hankinta ei johda äärettömään regressioon, koska 

on ensimmäisiä prinsiipejä, jotka ovat tiedon lähtökohtana (Toinen analytiikka 

71b20–72b20, Metafysiikka 994).233 

Tieto on Sanchesin mukaan asian täydellistä ymmärtämistä, mitä hän kuiten-

kaan ei pidä mahdollisena. Tiedon lähteet ”ulottuvat äärettömyyteen ja ovat myös 

täysin epävarmoja”. Sanches kysyy myös ymmärtämisen määritelmää ja sanoo, 

että sekin vaatii lisämääritelmiä loputtomasti ja jokainen ymmärtää asiat omalla 

tavallaan. Tiedon hankkiminen todistamisella perustuu pelkkiin oletuksiin kuten 

myös Aristoteleen ensimmäiset prinsiipit, joita Sanches ei hyväksy tiedon perus-

taksi, koska ”äärettömästä ei ole ensimmäistä prinsiippiä”.234 Tiedon hankkimi-

seen käytetyistä menetelmistä myös aistihavainto, kokemus ja arvostelma ovat 

Sanchesin filosofisen skeptisismin kohteena. 

Aisteista Sanches pitää näköaistia luotettavimpana, mutta näköhavainnotkin 

ovat usein pettäviä.235 Tiedonhankinnassa kokemuskin on Sanchesin mukaan pet-

tävää, eikä sen avulla voida saada selville asioiden olemusta. Arvostelmat perus-

tuvat erityisesti kokemukseen, joten nekään eivät voi olla päteviä. Vaikka ihmi-

nen eläisi kymmenen tuhatta vuotta, tieteelliseen tietoon tarvittavia kokemuksia 

ja havaintoja ei Sanchesin mukaan kertyisi riittävästi.236  

Syiden ymmärtäminen on asioiden täydellisen tietämisen edellytys, koska 

kaikki asiat ovat yhteydessä toisiinsa. Tieteet ovat riippuvaisia toisistaan, ja kuka 

ymmärtää kaikkia tieteitä, kysyy Sanches ja toteaa jälleen, että mitään ei voida 

tietää.237 On asioita, joiden olemusta ei voida havaita ollenkaan, esim. äärettö-

myyttä ja Jumalaa. 
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Sanchesin näkemys uskon voimasta suhteessa ihmisen kyvyttömyyteen tuntea 

Jumala järkiperusteilla on myös fideistinen.238 Kukaan ei voi ymmärtää eikä 

nähdä Jumalaa.239 Vain Jumala täydellisessä viisaudessaan ja älykkyydessään 

ymmärtää kaiken. Ihminen ei voi ymmärtää havaitsemiaan asioita eikä henkisiä 

asioita, ei edes itseään eikä omaa sieluaan.240 

Asioiden pysyvyydestä tai loputtomasta muutoksesta emme Sanchesin mu-

kaan voi myöskään tietää. Pysyvyyttä ei voida selittää, koska emme elä ikuisesti, 

ja jatkuvasti muuttuvia asioita ei voida selittää, koska ne eivät pysy koskaan täy-

sin samanlaisina. Limbrick näkee tässä Sanchesin vaikutteita241 pyrrhonisteilta 

Diogenes Laertioksen Pyrrhonin elämästä kertovaan tekstiin perustuen: ”He sa-

novat, ettei syntymistä ole. Oleva ei näet synny, sillä sehän on, eikä myöskään ei-

oleva synny, sillä sitä ei ole olemassa. Se, mikä ei ole olemassa eikä olevaa, ei 

voi onnistua syntymään”.242 Limbrickin mukaan Sanches tunsi Diogenes Laerti-

oksen teoksen Merkittävien filosofien elämät ja opit, johon hänen tietonsa skep-

tisismistä näyttävät enimmäkseen perustuvan.243  

Kenelläkään ei ole tieteellistä tietoa. Sanches perustelee tätä väitettä mm. sillä, 

että tieteellisen tiedon edellytyksenä on täydellinen ymmärrys. Täydelliseen ym-

märrykseen puolestaa tarvittaisiin myös täydellinen keho (koska ymmärtäminen 

on järjen ja kehon yhteistoimintaa) ja sellaista ei ole kenelläkään.244 Kokemusten 

ja havaintojen suuri määräkään ei edistäisi tieteellisten tutkimustulosten luotetta-

vuutta, koska jokaisesta aiheesta on niin erilaisia tutkimustuloksia ja mielipiteitä. 

Myös tässä yhteydessä Sanches toistaa väitteensä, että mitään ei voida tietää. 

Sanches lopetti Quod nihil scitur–teoksensa kysymykseen ”MITÄ?”, jonka 

hän laittoi myös myöhemmin useimpien filosofisten ja lääketieteellisten teostensa 

lopetukseksi.245 
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3.3.2 Sanchesin tekstilähteitä antiikin filosofiasta Quod Nihil Scitur–teoksessa 

Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, Sanches aloittaa teoksensa väitteellä, 

jonka oli esittänyt Metrodoros Khioslainen, joka (Diogenes Laertioksen mukaan) 

sanoi ”ettei tiedä edes sitä, ettei tiedä mitään”.246 Diogenes Laertioksen Merkittä-

vien filosofien elämät ja opit (erityisesti kirja 9) ja Plutarkhoksen Adversus Colo-

tem (Kolotesta vastaan) näyttävät olleen tärkeimmät antiikin skeptisismin lähteet 

Sanchesin pääteoksessa. Plutarkhoksen Adversus Colotem–teoksessa on tietoa 

mm. akateemisesta skeptisismistä. Sanches ei mainitse pääteoksessaan lainkaan 

Sextus Empiricusta. Gianni Paganinin mukaan Sanchesin teoksissa ei ole havait-

tavissa yhteyksiä uuspyrrhonismiin.247 

Limbrickin mukaan Sanchesin skeptisismi oli seurausta hänen vastaväitteis-

tään Aristoteleen oppeja kohtaan.248 Aristoteleen filosofiaan onkin Sanchesin te-

oksessa eniten viitteitä (ks. luku 3.3.1). Sanches sai vahvistusta Aristoteleen teo-

rioiden kumoamiseen myös tutustuttuaan Galenoksen Ars Medica–teokseen, 

jossa Galenos kritisoi Aristoteleen teoriaa todistamisesta.249 Sanches viittaa Ga-

lenoksen teoksiin n. 10 kertaa. Sanches ei hylännyt Galenoksen oppeja, joten lää-

ketieteessä, toisin kuin filosofiassa, hän oli edelleen kiinni menneisyydessä.250 

Pyrrhonismista Sanches on saanut tietonsa pääasiallisesti Diogenes Laertiok-

sen teoksen kirjasta 9, johon Sanches viittaa usein käsitellessään tietämisen on-

gelmaa;251 Sanchesin mukaan esim. pyrrhonistit ja Ksenofanes korostivat tietämi-

sen vaikeutta.252 Diogenes Laertioksen teokseen on n. 10 viittausta. Sanches on 

siten todennäköisesti tuntenut myös Ainesidemoksen troopit, jotka Diogenes esit-

teli pyrrhonismista kertoessaan253 (huom. erot Sextuksen ja Diogeneen versi-

oisssa Ainesidemoksen troopeista). Ainesidemoksen toisen troopin mukaan sa-

matkin asiat vaikuttavat ihmisiin eri tavalla johtuen ihmisten erilaisuudesta.254 

Sanchesin tekstissä on vaikutteita myös tästä Ainesidemoksen argumentista.255 
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Sanchesin analyysissä myös aistihavaintoihin vaikuttavista olosuhteista on 

vaikutteita Ainesidemoksen kuudennesta, seitsemännestä ja kahdeksannesta troo-

pista.256 Näissä troopeissa tarkastellaan esim. valon, ilman, lämpötilan, kiintey-

den, liikkeen, paikan, aseman ja etäisyyden vaikutusta havainnoissa. Diogeneen 

mukaan ”mikään ei ilmene puhtaasti itsessään, vaan yhdessä ilman, valon, kos-

teuden, kiinteyden, lämpimyyden, kylmyyden, liikkeen, haihtumisen ja muiden 

voimien kanssa. Purppuran väri näyttää erilaiselta auringon, kuun ja lyhdyn va-

laisemana…”257 Sanches kirjoitti tähän liittyen näköaistista mm. seuraavasti 

(käännös Douglas F.S. Thomson 1988): 

”Even though this sense operates through the most perfect of all 

organs, and is the most reliable and the most refined among all the 

senses, yet it is very often deceived. The external medium may 

vary, and it affects the sense in various ways accordingly. The 

common element, air, seems to give a more accurate report of 

things, inasmuch as it appears totally colourless, whereas water 

distorts the image…It is by sight that we distinguish, not colours 

only, but size, number, shape, movement, distance, roughness, 

and brightness, and also the qualities that have reference to these, 

such as quality, likeness, speed, and their opposites.”258 

Seitsemäs Ainesidemoksen trooppi Diogenes Laertioksen mukaan koskee ”etäi-

syyksiä, asemia, paikkoja ja paikoissa olevia asioita”. Etäisyys vaikuttaa siihen 

minkälaisina objektit havaitaan.259 Myös Sanches kirjoitti esim. etäisyyden vai-

kutuksesta siihen, millaisina objektit havaitaan ja miltä niiden värit näyttävät.260 

Sanches tunsi Aristoteleen teokset hyvin. Quod nihil scitur–teoksessa Sanches 

viittaa Aristoteleen teoksiin n. 50 kertaa, eniten Toiseen analytiikkaan, Metafy-

siikkaan ja Fysiikkaan. Sanchesin kritiikin kohteet Toisesta analytiikasta ovat 

Aristoteleen näkemykset mm. syllogismista ja määritelmistä. Tiedon hankkimi-

seen todistamisella liittyy määritelmiä, joita Sanchesin mukaan ei voida todistaa, 

vaan ainoastaan uskoa. Sanchesin mukaan Aristoteleen ensimmäiset prinsiipit ja 

niistä vedettävät johtopäätöksetkin ovat siis vain olettamuksia, ”eivät tiedettyjä 
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asioita”.261 Syllogististen päättelyjen paljouskaan ei Sanchesin mukaan tuota tie-

toa.262 Aristoteleen Metafysiikassa ja Fysiikassa esittämä syiden analyysi ei 

myöskään saa Sanchesin hyväksyntää. Sanches kritisoi Aristoteleen esittämää 

neljän syyn luokitusta ja ensimmäisiä prinsiippejä. Sanches viittaa myös lausei-

siin, jotka Aristoteles kirjoitti Fysiikan alussa: 

”Kaikilla tutkimuksen aloilla, joilla on prinsiippejä, syitä tai ele-

menttejä, ymmärtäminen ja tietäminen seuraavat näiden tuntemi-

sesta, sillä ajattelemme tietävämme kunkin asian silloin, kun tun-

nemme sen ensimmäiset syyt ja prinsiipit ja olemme päässeet pe-

rille sen elementeistä. Siksi on selvää, että myös luonnontieteessä 

on ensin pyrittävä määrittämään ne seikat, jotka koskevat sen 

prinsiippejä.”263 

Sanches ei hyväksy näitä näkemyksiä, koska ensimmäisiä prinsiippejä ei tiedetä, 

vaan ne joudutaan olettamaan. Syyt puolestaan johtavat äärettömään regressioon 

(ks. edellinen luku 3.3.1 Aristoteleen ratkaisuista näihin ongelmiin). 

Sanches ja Aristoteles olivat eri mieltä myös kontingenttien ominaisuuksien 

merkityksestä tieteellisen tiedon todistamisessa. Aristoteleen mukaan  

”todistettu tieto perustuu välttämättömiin lähtökohtiin (sillä se, 

mikä tiedetään tieteellisesti, ei voi olla toisin), ja jos asioille itses-

sään kuuluvat kuuluvat niille välttämättä...niin on ilmeistä, että to-

distava syllogismi perustuu joillekin tämänkaltaisille. Kaikki näet 

kuuluvat joko tällä tavalla tai aksidentaalisesti, ja aksidentaalinen 

ei ole välttämätöntä”.264  

Metafysiikassa Aristoteles toteaa ”aksidentaalisesti olevasta, ettei mikään teoria 

koske sitä. Tämän osoittaa se, ettei yksikään tiede – ei käytännöllinen, tuotannol-

linen eikä teoreettinen – välitä siitä”.265 Sanches puolestaan pitää partikulaarien 

eli aksidenssien tutkimista tieteen kannalta tärkeämpänä kuin universaalien tutki-

mista, kun pyritään ”täydelliseen tietoon asioista”.266 Sanchesin mukaan tietoa 

voidaan etsiä vain partikulaareista.267 
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Sanches kritisoi Aristoteleen teoriaa sielusta ruumiin aktuaalisuutena ja viittaa 

Aristoteleen Sielusta–teoksen lauseeseen: ”Jos siis on lausuttava jotain yleistä jo-

kaisesta sielusta, sen voi sanoa olevan elimillä varustetun luonnollisen kappaleen 

ensimmäinen aktuaalisuus”.268 Sanches kiistää tämän väitteen,269 eikä pidä edes 

tarpeellisena esittää perusteluja. 

Ciceron Academica (I, iv, 16) oli todennäköisesti Sanchesin tekstilähde, kun 

hän kirjoitti Sokrateen viisaudesta ja filosofisesta asenteesta tiedon hankinnassa; 

Sokrates sanoi tietävänsä, ettei tiedä mitään.270 

3.3.3 Toinen argumentti skeptistä kriisiä vastaan 

Sanches edellytti tieteeltä täydellisyyttä, mutta osoitettuaan, että täydellisen tie-

don hankkiminen ei ole mahdollista mistään asiasta, hän päätteli, että mitään ei 

voida tietää. Seurasiko Sanchesin filosofiasta samanlainen ”skeptinen kriisi” ku-

ten Montaignen filosofiasta Popkinin mukaan seurannut ”crise pyrrhonienne”? 

Tähän Popkin ei näytä ottavan kantaa, vaikka Quod nihil scitur on yksi renessans-

siajan skeptisismin perusteoksista. Sanches oli skeptikko, kun taas esimerkiksi 

Francis Bacon ja Descartes, joiden edeltäjänä Popkin pitää Sanchesia, pyrkivät 

skeptisismin kyseenalaistamiseen.271 Sanchesin asenteessa tiedon hankintaan 

nähtiin myös pyrrhonismia; esim. Pierre Bayle (1647–1706) piti Sanchesia 

pyrrhonistina.272 Sanchesin filosofiaa ei voida kuitenkaan yhdistää ”pyrrhonisti-

seen kriisiin”, koska Sanches ei Quod nihil scitur–teoksessaan käsitellyt 

pyrrhonismia ja ilmaisi ainakin tämän teoksen lopussa tavoitteekseen tietämisen 

menetelmän esittämisen.273 

Paganini on verrannut Descartesin ja Sanchesin skeptisismiä. Descartesiin vai-

kuttivat Paganinin mukaan Sanchesin kirjoitusten skeptiset teemat liittyen esi-

merkiksi kysymyksiin ”sisäisen” (älyllisen) ja ”ulkoisen” (aistihavaintoihin pe-

rustuvan) tiedon eroista.274 Paganinin mukaan Descartes sai myös vaikutteita San-

chesin tavasta kuvailla ”epäilyä suorana ja henkilökohtaisena kokemuksena”.275 
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Limbrickin mukaan Descartesin Discours de la méthode–teoksessa on vaikut-

teita Sanchesin skeptisismistä; yhteistä tämän teoksen ja Sanchesin Quod nihil 

scitur–teoksen välillä on epäilyn osuus filosofisen varmuuden etsinnässä.276 

Popkinin mukaan on vaikea eritellä tarkemmin Sanchesin teoksen vaikutusta 

verrattuna esimerkiksi Montaignen, Sextus Empiricuksen ja Ciceron skeptisismin 

vaikutukseen 1600–luvun filosofiassa.277 Popkin kuitenkin olettaa, että Sanches 

olisi ollut ensimmäinen renessanssiajan skeptikko, joka muodosti käsityksen siitä, 

mitä tiede olisi ”modernissa muodossaan”, millä Popkin tarkoittaa luonnon tutki-

musta ilman edellytystä ”ehdottoman varmasta tiedosta asioiden luonteesta”.278 

Mielestäni Sanchesin skeptisismiä on vaikea yhdistää uuden tieteen syntyyn, 

koska Sanches esitti monia perusteluja (ks. edellä s. 60–61) sille, miksi tieteellistä 

tietoa ei voida saavuttaa279. 

Quod nihil scitur–teoksessa Sanches ei löytänyt ratkaisua tietämisen ongel-

maan. Arvostelmat perustuvat aistihavaintoihin, joihin Sanchesin mukaan ei 

voida luottaa. Vääriksi osoittautuneet oletukset johtavat muihin erehdyksiin ja 

erehdysten syitä jäljitetään taas aistihavainnoista ja sitten edetään päättelemään 

todennäköisyyksien perusteella pääsemättä johtopäätökseen. Epäilystä ei tule 

Sanchesin mukaan loppua.280 

Popkinin mukaan Sanchesin tiedekäsitys oli konstruktiivinen.281 Quod nihil 

scitur–teoksessa Sanchesin tiedekäsitys ei mielestäni ole konstruktiivinen vaan 

liittyy enemmänkin hänen tulevaisuuden suunnitelmiinsa. Sanches totesi, että hän 

selittäisi seuraavassa tutkielmassaan kokemuksen ja arvostelman merkitystä tie-

don hankinnassa, mutta että tässä vaiheessa niiden perusteella ”ei tiedetä mi-

tään”.282 Limbrickin mukaan Sanchesin suunnittelemista vuoden 1581 jälkeisistä 

tutkielmista ei ole tietoa.283 Sanches ilmoitti tavoitteekseen myös pätevän tieteel-

lisen tiedon hankkimisen284 ja korosti empiirisen tutkimuksen merkitystä tiedon 

hankinnassa. 
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3.4 Ainesidemoksen, Agrippan ja Sextus Empiricuksen pyrrhonismin 
vaikutuksesta renessanssifilosofiaan 

Pyrrhonilaisen skeptisismin vaikutus näkyy Gianfrancesco Pico della Mirandolan 

käsityksissä tiedon hankkimisen mahdottomuudesta. Ainesidemoksen troopit pe-

rustuivat erityisesti havaintojen suhteellisuuteen johtuen mm. ihmisten erilaisuu-

desta, eri aistien erilaisista vaikutelmista havainnon objekteista ja havainto-olo-

suhteiden eroista. Myös Sextus Empiricus ja Pico pitivät aistihavaintoa epävar-

mana tiedon kriteerinä painottaen havaintojen suhteellisuuteen vaikuttavia teki-

jöitä. Agrippan 1. trooppi, jonka mukaan asioista vallitsevien erimielisyyksien ta-

kia on pidättäydyttävä niitä koskevista arvostelmista, siirtyi Sextuksen Pyrrhonis-

min pääpiirteiden kautta todennäköisesti myös Picon skeptisismiin. Picon mu-

kaan myös ratkaisemattomat ristiriidat ja erimielisyydet olivat todisteita varman 

tiedon kriteereitä vastaan. 

Myös Montaigne sai Sextuksen Pyrrhonismin pääpiirteistä tukea skeptisismil-

leen. Raimond Sebondin puolustuksessa Montaigne pitää arvostelmia ulkoisista 

objekteista epävarmoina sekä aistimusten että järjen tuottamien mielikuvien pe-

rusteella. Ajatukset ja mielikuvat ulkoisista objekteista syntyvät aistien välityk-

sellä. Sielu ja järki eivät ole suoraan yhteydessä ulkoisiin objekteihin ja koska 

aistihavaintoihin vaikuttavat myös aistien omat tilat, mielikuvat ulkoisista objek-

teista ovat Montaignen mukaan aistien vääristämiä.285 Sextus perusteli samankal-

taisilla argumenteilla syitä pidättäytyä havainnon objekteja koskevista arvostel-

mista.286 

Ainesidemoksen perusteluja arvostelmista pidättäytymiseen olivat mm. ha-

vaitsijoiden erilaisuus, havainnon kohteiden jatkuvat muutokset ja erilaisista olo-

suhteista johtuva ilmiöiden suhteellisuus.287 Myös Agrippa perusteli 3. troopis-

saan arvostelmista pidättäytymistä niiden suhteellisuudella.288 Montaignen mu-

kaan keskenään ristiriitaiset mielikuvat ja havaitsijassa ja havainnon kohteissa ta-

pahtuvat muutokset tekevät arvostelmista epävarmoja.289 Diogenes Laertios kir-

joitti pyrrhonistien käsityksistä koskien arvostelmien muodostamista: ”Arvos-

telma on kuitenkin muodostettava joko aistittavan tai ajateltavan avulla, ja mo-
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lemmat ovat kiistanalaisia. Ei siis ole mahdollista muodostaa arvostelmia näke-

myksistä, jotka koskevat aistittavia tai ajateltavia”. Pyrrhonistit kielsivät kriteerin 

ja Diogenes kirjoittaa heidän perusteluistaan mm. seuraavasti: 

”Lisäksi on erimielisyyttä siitä, mikä kriteeri on, sillä toisten mu-

kaan se on ihminen, toisten mukaan aistit, toisten mukaan järki ja 

toisten mukaan tavoittava vaikutelma. Ihminen on eri mieltä it-

sensä kanssa ja toisten kanssa, kuten erilaiset lait ja tavat osoitta-

vat. Aistit taas erehtyvät, ja järki sanoo eri asioita. Tavoittava vai-

kutelma on mielen arvioima, ja mieli kääntyilee eri suuntiin. Kri-

teeriä ei siis voida tuntea ja tästä syystä ei myöskään totuutta.”290 

Ainesidemos ei todennäköisesti antanut vaikutelmille episteemistä sisältöä; 

pyrrhonisti ei ota kantaa vaikutelmien totuuteen tai epätotuuteen.291 

Diogenes Laertios kirjoitti myös pyrrhonistien suhtautumisesta arkikokemuk-

seen. Skeptikot eivät hyväksy dogmaatikkojen väitteitä, että pidättymällä kannan-

otoista skeptikot tekisivät elämän mahdottomaksi. Skeptikot hyväksyvät sen, 

mikä ilmenee, mutta eivät hyväksy ilmenevän taustalla olevaa tuntematonta. Jos 

he sanovat, että eivät tiedä esim. mitä kaikkea näköhavaintoon liittyy, he eivät 

suinkaan kiellä, että he näkevät. Jos he sanovat, että eivät tiedä mitä tuli on, se ei 

tarkoita, että he eivät havaitsisi sitä, että tuli polttaa. Diogeneen mukaan Timon 

kirjoittaa teoksessaan Aisteista: ”En väitä, että hunaja on makeaa, mutta myönnän 

sen ilmenevän sellaisena”. Skeptikot sanovat, että argumenttien avulla ei voida 

poistaa sellaisia välttämättömiä asioita kuten esim. nälkä, jano ja kipu.292 Dio-

genes kertoo Pyrrhonin filosofiaan kuuluneen kannanotoista pidättymisen,293 

mutta käytännössä ilmenevän hyväksymisen.294 Timon ja Ainesidemos sanovat, 

että skeptikkojen päämäärä on kannanotoista pidättyminen ja mielenrauha. Kuten 

Montaigne on todennut, pyrrhonistit eivät soveltaneet skeptisismiä jokapäiväi-

seen elämään ja käytännön toimintaan. He noudattivat hyväksyttyjä käytöstapoja 

ja lakeja. 

Pyrrhonismin vaikutus näkyi Montaignen kriittisessä suhtautumisessa dog-

maatikkojen epistemologiaan.295 Montaigne kritisoi myös sitä akateemikkojen 

näkemystä, että asioista voidaan muodostaa todennäköisiä mielipiteitä. 
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Pyrrhonistien periaate, että todellisuutta koskevista uskomuksista, arvostelmista 

ja mielipiteistä on pidättäydyttävä, oli Montaignen mukaan parempi kuin akatee-

mikkojen näkökanta arvostelmien muodostamisesta todennäköisyyden perus-

teella.296 

Limbrickin mukaan Francisco Sanches esitti perustelut skeptisismille paljon 

vakuuttavammin kuin Montaigne. Sanchesin skeptisismi oli myös järjestelmälli-

sempää. Sanchesia pidettiin renessanssiaikana ja 1600–luvulla pyrrhonistina ja 

myös Limbrick näkee Sanchesin skeptisismissä joitakin vaikutteita pyrrhonis-

teilta (ks. edellä s. 61), mutta skeptisismin muodoista akateeminen skeptisismi 

vaikutti Sanchesin filosofiaan enemmän kuin pyrrhonismi. Akateemikkojen filo-

sofinen menetelmä sopi paremmin filosofille, joka oli myös lääkäri (tosin Sextus 

Empiricus oli myös lääkäri). Diagnoosien oli perustuttava lääketieteellisiin tosi-

asioihin, joten akateemikkojen käsitykset todennäköisyydestä soveltuivat tähän 

yhteyteen paremmin kuin pyrrhonistien periaatteet ratkaisemattomuudesta. Filo-

sofina Sanches kannatti erityisesti Karneadeen akateemista skeptisismiä. 

Pyrrhonistiseen elämänkatsomukseen ei myöskään viittaa Sanchesin Quod nihil 

scitur–teoksen lopussa esittämä seuraavan kirjansa tavoite, joka oli tietämisen 

menetelmän kehittäminen.297 Ei tiedetä kirjoittiko Sanches koskaan tätä suunnit-

telemaansa kirjaa, jota ei ainakaan jälkipolville ole jäänyt.298 Pyrrhonismi vaikutti 

myös renessanssiajan uuden pyrrhonismin kautta fideismiin, jota käsittelen seu-

raavassa kappaleessa. Erityisesti Popkinin analyysi fideismistä on osoittanut mie-

lestäni hyvin yhteydet pyrrhonismiin.  

3.5 Pyrrhonismi fideismin perustana 

Fideismillä tarkoitetaan yleensä sitä, että ihminen voi ainoastaan uskoa Jumalaan, 

mutta ei voi tuntea Jumalaa järkiperusteilla. Montaigne hakee esseessä Raimond 

Sebondin puolustus tukea fideistisille näkemyksilleen mm. Pyrrhonilta ja muilta 

antiikin skeptikoilta ja Cicerolta (ks. edellä s. 45). Ihminen ei voi omilla käsitteil-

lään kuvailla Jumalan ominaisuuksia eikä Jumalan tekoja, jotka Jumala itse vain 

voi selittää. Oppineetkin ovat Montaignen mukaan joutuneet nöyrtymään ja tun-

temaan heikkoutensa tiedon ja varmuuden etsinnässä. Ihminen ei pääse uskoon ja 

totuuteen omilla voimillaan, omalla järjellään tai ymmärryksellään, eikä pysty 
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käsittämään taivaallista tietoa. Ihminen ei voi itse hankkia uskoa, Jumala vain voi 

sen hänelle antaa.299 Montaigne kirjoittaa: ”Jos usko ei tule meihin yliluonnollisen 

voiman vuodattamana, jos se tulee meihin järjen tai yleensä jonkin inhimillisen 

välikappaleen kautta, silloin se ei ole asettunut meihin oikeassa arvossaan ja lois-

tossaan”.300 

Gianfrancesco Pico della Mirandola halusi erottaa Raamattuun perustuvan ju-

malallisen filosofian järkeen perustuvasta ihmisen filosofiasta. Tätä vuonna 1496 

teoksessa De studio divinae et humanae philosophiae aloittamaansa aihetta Pico 

jatkoi vuonna 1520 julkaistussa laajassa Examen vanitatis–teoksessaan. Picon 

mukaan ihmisen viisaus ei johda totuuteen eikä pelastukseen. Pico käytti skepti-

sismiä kristinuskon puolustamisessa ja kritiikissään pakanafilosofeja, erityisesti 

Aristotelesta, vastaan.301 Picon uskonnollisiin näkemyksiin oli hänen nuoruudes-

saan voimakkaasti vaikuttanut dominikaanimunkki Gioralamo Savonarola koros-

tamalla järjen ja uskon erottamista. Savonarolan opetukset ja Sextus Empiricuk-

sen Pyrrhonismin pääpiirteet olivat Picon fideismin perustana. Charles B. 

Schmitt kutsuukin Gianfrancesco Picoa ”kristilliseksi skeptikoksi”.302 

Hollantilaisen humanistin Erasmus Rotterdamilaisen näkemyksiä aikansa us-

konkiistoissa voidaan myös pitää fideisminä.303 Skeptisismi ei kuitenkaan vaikut-

tanut merkittävästi Erasmuksen filosofiaan, vaikka Tyhmyyden ylistyksessä hän 

sanoikin akateemisista skeptikoista, että he osoittautuivat vähiten ylimielisiksi fi-

losofeiksi olettaessaan, että kiistattomia totuuksia ei ole.304 Erasmuskin antoi fi-

losofiassaan tilaa erilaisille vaihtoehdoille, mutta ei kuitenkaan ollut skeptikko. 

Erasmus ei pidättynyt arvostelmien tekemisestä eikä esittänyt skeptisiä johtopää-

töksiä tutkielmissaan.305 

Erasmus kuvailee sarkastisesti esim. stoalaisten omahyväistä viisautta ja jär-

kevyyttä.306 Erasmus vastusti myös skolastista filosofiaa. Kun Erasmus arvosteli 

uskonpuhdistajien dogmaattista teologiaa, Martin Luther vastasi ilmaisemalla 

                                                 
299 Montaigne 2008, 259–262. 
300 mts. 169. 
301 Copenhaver & Schmitt 1992, 245–246. 
302 Schmitt 1967, 2–9. 
303 Irena Backus ei kuitenkaan kannata Popkinin näkemystä skeptisismin ja fideismin yhteydestä 

renessanssiaikana. Backuksen mukaan Erasmus ei esimerkiksi käyttänyt pyrrhonismia lähteenä 

uskonnollisissa keskusteluissa. Latinankieliset käännökset Sextuksen teoksistakin ilmestyivät 

vasta 1560–luvulla (Backus 2009, 63–67). 
304 Erasmus 2010, 100. 
305 Backus 2009, 68–69. 
306 Erasmus 2010, 38–69. 



 

71 

vastenmielisyytensä Erasmuksen fideismiä kohtaan. Lutherin mukaan skeptisis-

mille ominainen kannanotoista pidättyminen ei sovi uskontoon (kuten on jo to-

dettu, skeptisismiä ei voida yhdistää Erasmuksen filosofiaan). Erasmuksen teok-

seen Vapaasta tahdosta Luther vastasi seuraavana vuonna teoksellaan Sidottu rat-

kaisuvalta, jossa hän piti Erasmuksen näkemyksiä vahingollisena kristinuskolle. 

Filip Melanchton oli Lutherin ystävä ja lähin työtoveri. Melanchton kirjoitti 

ensimmäisen systemaattisen reformaation teologiaa käsittelevän teoksen Loci 

Communes (1521). Tässä kirjassa Melanchton vastasi Erasmukselle liittyen aka-

teemisen skeptisismin kannanotoista pidättäytymiseen, jota Melanchton ei ollut 

aikaisemmin lainkaan hyväksynyt. Nyt Melanchton hyväksyi epokhên filosofi-

assa mutta ei uskonnossa.307 

Henricus Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486–1535) oli saksalainen ok-

kultisti. Popkinin mukaan Agrippa suhtautui skeptisesti tieteisiin ja piti uskoa ai-

noana totuuden lähteenä; tiedonhankinta tuottaa vain surua. Hänen teoksensa De 

incertitudine vanitate scientiarum declamatio invectiva (1526) on hyökkäys kaik-

kia tieteitä ja taiteita vastaan, joita hän piti hyödyttöminä. Popkinin mukaan Ag-

rippan näkemykset edustivat fideismiä; järkiperusteet ja tieteet ovat riittämättö-

miä totuuden etsinnässä, jota ainoastaan usko ja Raamattu voivat edistää. Agrip-

pan teos sai paljon julkisuutta 1500–luvulla ja jotain vaikutusta sillä lienee ollut 

myös Montaignen kirjoituksiin. Popkinin mukaan Agrippan esitys skeptisismistä 

ei ole kuitenkaan erityisen filosofinen syvällisemmän epistemologisen analyysin 

puuttuessa.308 

Vittoria Perrone Compagnin mukaan Agrippa ei kuitenkaan täysin vastustanut 

tieteitä eikä myöskään asettanut tiedettä uskoa vastaan. Agrippa vastusti kuiten-

kin aristotelismia ja kannatti Platonin filosofiaa, joka oli uskonnollisempaa. Toi-

sin kuin Popkin, Compagni ei pidä Agrippan näkemyksiä uskonnosta fideisminä. 

Agrippan viittaukset tieteisiin olivat tosin vahvasti uskonnollisuuden sävyttämiä. 

Ei ole näyttöä, että pyrrhonismi olisi ollut Agrippan skeptisismin perustana; Ag-

rippa mainitseee Pyrrhonin vain kolme kertaa ja Sextus Empiricusta ei kertaa-

kaan. Compagnin mukaan Agrippan De vanitate–teos edustaa uusplatonista ja 

hermeettistä teologiaa.309 

Pierre Charron sovelsi pyrrhonilaista ja akateemista skeptisismiä uskontonsa 

palvelemiseen. Charronin kristillisessä pyrrhonismissa mielipiteistä vapaa skep-
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tinen asenne edistää hurskautta ja jumalallisuutta ja valmistaa sieluamme Juma-

lalle. Epäilyn menetelmällään akateemikot ja pyrrhonistit eivät voi olla harhaop-

pisia, koska kaikista arvostelmista vapaana heillä ei voi olla vääriä käsityksiä, 

vaan ainoastaan sellaisia, joita Jumala heille määrää. Charronin pääteos filosofi-

assa on De La Sagesse (1601, 1604).310 Aistien epävarmuus tuottaa Charronin 

mukaan tietämättömyyttä ja erehdyksiä.311 Charronin kritiikki kohdistuu myös 

Aristoteleen filosofiaan, esim. siihen näkemykseen, että jonkin asian tietäminen 

ja ymmärtäminen tulee sen jälkeen, kun se on havaittu aisteilla.312 Myöskään jär-

jen tekemät arvostelmat eivät Charronin mukaan tuota varmaa tietoa. Usko Juma-

laan, luonnon seuraaminen ja pyrrhonismin periaatteet auttavat ihmistä hyväksy-

mään tietämättömyytensä.313 

Montaignen skeptisismillä oli merkittävä vaikutus Charronin filosofiaan ja 

teologiaan ja Montaignen uskonnollisista näkemyksistä tuli perusta Charronin fi-

deismille; Jumala voidaan tuntea vain uskolla, ei järjellä. 

Les Trois Véritez–teoksessa (1594) Charronin kritiikki kohdistui erityisesti 

kalvinismiin, joka uskonpuhdistuksen myötä oli asettanut kyseenalaiseksi katoli-

sen kirkon auktoriteetit. Charronin mukaan uskonnollinen totuus ei voi perustua 

kalvinistien tulkintoihin Raamatusta, koska uskonnollinen totuus ei voi yleensä-

kään perustua ihmisen tekemiin arvostelmiin ja määritelmiin. Ihminen heik-

koudessaan ei voi tuntea äärettömyyttä eikä tietää Jumalan olemassaolosta mää-

ritelmillä. Ilman katolisen kirkon ohjausta ihminen joutuu täydelliseen skeptisis-

miin.314 

Alan M. Boasen mukaan Charronin filosofiassa yhdistyivät mystisismi ja fi-

deismi. Jumalan olemassaoloa ei voida todistaa ja ihmisen yritykset Jumalan kä-

sittämiseen ovat vain antropomorfismia. Jumala voi olla vain mystisen palvonnan 

kohde. Mystiikan yhdistäminen fideismiiin ei näy yhtä vahvasti Montaignen Es-

seissä, mutta Charronin fideismiin vaikuttivat Montaignen Esseet ja erityisesti 

Raimond Sebondin puolustus. Usko totuuden lähteenä on järkeä täydellisempi us-

konnon perusta. De La Sagesse–teoksessa Charronin mukaan uskonkappaleita ei 

voida todistaa loogisilla perusteilla, vaan usko on riippuvainen Jumalan ar-

mosta.315 
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Charron jatkoi De La Sagesse–teoksessa fideismin perustelemista skeptisis-

millä ja erityisesti pyrrhonismilla, joka vapauttaa mielipiteistä, arvostelmista ja 

vääristä käsityksistä. Niille, jotka väittivät Charronin pyrrhonismin johtavan vä-

linpitämättömyyteen eikä uskonnollisuuteen Charron vastasi, että pyrrhonistisen 

asenteen seurauksistakin määrää Jumala, ei ihminen. Täydellisessä tietämättö-

myydessään ihminen voi vain turvautua Jumalan johdatukseen uskonnollisen to-

tuuden etsimisessä.316 

Maia Neton mukaan Charronin skeptinen viisaus perustui antiikin akateemik-

kojen versioon kannanotoista pidättymisestä (epokhê). Charronin lähteet viisau-

den tutkimisessa olivat erityisesti Arkesilaos, Karneades ja Cicero. Arkesilaos toi 

epokhê–käsitteen Platonin akatemiaan. Asioiden hämäryys ja ihmisen ymmärryk-

sen heikkous johtivat Arkesilaoksen kannanotoista pidättymisen periaatteeseen. 

Ciceron mukaan Arkesilaos olisi sanonut, että kannanotoista pidättyminen on 

suorastaan viisaan ihmisen velvollisuus.317 Maia Neto perustelee Charronin aka-

teemista skeptisismiä myös Karneadesin opilla todennäköisyydestä. Charron ei 

pidä De La Sagesse–teoksessa esittämiään näkemyksiä totuuksina, vaan ainoas-

taan todennäköisinä, joten hänen ei tarvitse kiinnittyä niihin eikä luopua epochén 

periaatteesta.318 

Charron erotti jumalallisen viisauden ihmisen viisaudesta. Ihmisen rajalliset 

sielunkyvyt eivät kykene ymmärtämään jumalallista viisautta, joten filosofinen 

tulkinta teologiasta on riittämätön, mutta toisaalta teologia on erillinen ihmisen 

viisautta tutkivasta filosofiasta. Viisaus on suhteessa tietoon, mutta metafyysinen 

tieto ei ole viisauden edellytyksenä uskonasioissa.319 Charronin fideismi saa edel-

leen vahvistusta myös näistä näkemyksistä. 

Francisco Sanchesin mukaan joidenkin asioiden olemusta ei voida mitata, ym-

märtää tai havaita ollenkaan, kuten äärettömyyttä tai Jumalaa.320 Ihmisjärki ei voi 

ymmärtää Jumalaa, koska ymmärtävän subjektin pitäisi olla joko suurempi tai 

ainakin samanveroinen kuin ymmärretty objekti. Ihmisellä ei ole mitään tällaista 

suhdetta Jumalaan, koska ”ei voi olla mitään suhdetta äärellisen ja äärettömän, tai 

katoavaisen ja ikuisen välillä”. Jumala on suurin ja korkein, ja me emme tiedä 

Häneen liittyvistä asioista.321 
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Limbrick näkee yhtäläisyyksiä näiden Sanchesin näkemysten ja Montaignen 

fideismin välillä.322 Raimond Sebondin puolustuksessa Montaigne kirjoitti, että 

Jumalasta ei voida puhua muutosten termeillä ”vaan muuttumattoman ja liikku-

mattoman ikuisuuden mukaan, jota ei mitata ajalla ja joka ei ole minkään muu-

toksen alainen”. Ihminen ei voi kohota ihmisyyden yläpuolelle aistiensa ja jär-

kensä avulla, vain Jumala voi hänet kohottaa ja kristillisen uskon ”tehtävänä on 

tavoitella tätä jumalallista ja ihmeitä tekevää muodonmuutosta”.323 Montaignen 

mukaan uskonto on ”käsitettävissä vain uskolla ja Jumalan armon erikoisen vai-

kutuksen avulla”. Montaigne arvosti kuitenkin ihmisen pyrkimyksiä lisätä to-

tuutta myös järkensä avulla, vaikka ihminen tarvitseekin uskon ja jumalallisen 

perustan uskonnollisen totuuden etsimisessä; omilla päätelmillään hän ei voi sitä 

saavuttaa.324 

Fideismille haettiin tukea luonnollisesti myös Raamatusta. Montaigne perus-

teli skeptisismiään Paavalin ensimmäisellä kirjeellä korinttolaisille (1.luvusta): 

Onhan kirjoitettu ”Minä hävitän viisasten viisauden ja ymmärtäväisten ymmär-

ryksen minä teen mitättömäksi”.325 Montaignen mukaan ihminen ei kykene ym-

märtämään Jumalan ylevyyttä eikä Hänen tekojaan, ”jotka selvimmin kantavat 

hänen leimaansa ja jotka ovat hänelle tunnusomaisimpia”.326 Raimond Sebondin 

puolustuksessa Montaigne tuomitsee ihmisten yritykset ymmärtää Jumalaa: ”Ih-

misen järki eksyy aina ja kaikkialla, mutta erityisesti silloin kun se puuttuu juma-

lallisiin kysymyksiin”.327 Ihminen ei voi verrata omia ominaisuuksiaan Jumalan 

ominaisuuksiin eikä rajata Jumalaa järkisyillänsä. Montaigne kirjoittaa: 

”Vaikka olettaisimme, oi ihminen, että olet voinut havaita tässä 

maailmassa jälkiä Hänen teoistaan, kuvitteletko, että Hän on am-

mentanut niihin kaiken taitonsa ja käyttänyt kaikki muotonsa ja 

kaikki aatteensa ainoastaan tähän luomukseen? Sinä et näe muuta 

järjestystä ja hallintoa kuin sen pienen luolan, jossa itse asut – jos 

sitäkään: Hänen jumaluutensa valtapiiri ulottuu äärettömän laa-

jalle sen ulkopuolelle...Sinä vetoat paikalliseen lakiin; maailman-

kaikkeuden lakia sinä et tunne. Sido itsesi siihen lakiin, jonka alai-
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nen olet, mutta älä Häntä; Hän ei ole sinun virkaveljesi, maanmie-

hesi eikä toverisi; jos Hän on paljastanut sinulle jotain itsestään, 

Hän ei ole tehnyt sitä vajotakseen sinun vähäpätöisyytesi tasolle 

tai antaakseen sinulle oikeuden valvoa valtansa käyttöä…Jumala 

on säätänyt nämä lait sinua varten; sinua ne sitovat. Koska hän on 

kaikkivoipa, miksi Hän olisi asettanut voimalleen rajat?”328 

Francois de La Mothe Le Vayer sai myös vahvistusta kristilliselle pyrrhonis-

milleen Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korinttolaisille329 sekä Saarnaajasta; 

esim. Saarnaajan 1. luku (18): ”Sillä missä on paljon viisautta, siinä on paljon 

surua, ja joka tietoa lisää, se tuskaa lisää”.330 

Sextus Empiricuksen pyrrhonismista ja Montaignen skeptisestä fideismistä La 

Mothe Le Vayer muodosti perustan omalle fideismilleen. Vain Jumalan tuntemi-

nen voisi auttaa ihmistä ymmärtämään Luontoa, mutta ihminen ei voi tuntea Ju-

malan toimintaa. La Mothe Le Vayer epäili tieteiden mahdollisuuksia hankkia 

luotettavaa tietoa. Fysiikassa ja logiikassa tiedemiesten näkemykset ovat ristirii-

taisia ja etiikan kriteerit ovat erilaisia riippuen olosuhteista ja kulttuurista, joten 

tiedettä koskevista kannanotoista on pyrrhonismin mukaisesti pidättäydyttävä.331 

La Mothe Le Vayerin mukaan kaikki filosofiat paitsi skeptisismi ovat kristin-

uskon vastaisia. Skeptisen fideismin mukaanhan on mahdollista, että esim. myös 

joitakin ihmeitä kristinuskon todisteina ei ainakaan vastusteta ja kaikkia ihmeitä 

ei La Mothe Le Vayerin mukaan tarvitsekaan hyväksyä. Uskonasioista järkeile-

minen ei johda loogisiin johtopäätöksiin, vaan siihen, että jokainen ihminen va-

litsee uskonkappaleista mieleisensä.332 

Teoksessaan Dictionnaire historique et critique Pierre Bayle (1647–1706) 

pyrki näyttämään, että useimmissa filosofisissa ja teologisissa teorioissa on risti-

riitaisuuksia ja että Jumalaa ei voida tuntea järkiperusteilla ja vain usko voi olla 

totuuden lähde. Myös Bayle käytti skeptisismiä fideisminsä puolustamiseen. Sex-

tus Empiricuksen filosofia ja kaikkea epäilevä pyrrhonismi, jossa kannanotoista 

pidättäydytään, vaikuttivat Baylen käsityksiin uskonnosta. Baylen mukaan 

Pyrrhonin välinpitämättömyyteen kuului asioiden turhuuden korostaminen, mutta 

toisin kuin esim. Arkesilaos, Pyrrhon ei halunnut tehdä päätöstä siitä, ovatko asiat 
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käsittämättömiä vai voidaanko totuutta löytää. Pyrrhonismiin kuului asioiden tut-

kiminen ja epäileminen.333 Bayle luonnehti pyrrhonisteja seuraavasti: 

”On les nommés sceptiques, zetétiques, ephectiques, aporétiques, 

c´est–a–dire examinateurs, inquisiteurs, suspendans, doutans.”334 

Baylen mukaan pyrrhonisteja kutsutaan epäilijöiksi ja tutkijoiksi ja arvostelmista 

pidättäytyjiksi. 

Bayle antoi tunnustuksen Pierre Gassendille, joka otti skeptisisminsä perus-

teita Sextus Empiricuksen filosofiasta. Gassendi kannatti Sextuksen näkemyksiä 

mm. siitä, että aisteihimme vaikuttavat kappaleiden kvaliteetit ovat pelkkiä vai-

kutelmia. Esim. vaikka tunnemme lämmön tulen lähellä, tuntemus on vain vaiku-

telma tulesta. Bayle lisää tähän pyrrhonistiseen näkemykseen oman aikansa ha-

vaintofilosofisista teorioista käsityksen aistikvaliteeteista sielun modifikaatioina; 

esim värit ovat tällaisia aistikvaliteetteja335 (joista Locke käytti termiä sekundaa-

rikvaliteetit). Baylen mukaan kuitenkin järkiperusteet asioiden ominaisuuksista 

ja olemassaolosta johtavat harhaan. Tieto asioista, joihin meidän pitää uskoa ja 

siitä, mitä meidän pitää tehdä, on Jumalan johdatuksessa.336 

Bayle piti Sanchesia suurena pyrrhonistina (”c´était un grand pyrrhonien”) ja 

sanoi, että Sanchesin teos Quod nihil scitur esittää hienosti mm. tieteisiin, opis-

keluun ja kirjojen kirjoittamiseen liittyvän turhuuden.337 Bayle arvosti myös Spi-

nozan filosofiaa, vaikka monet pitivät Spinozaa ateistina. Baylen mukaan ateisti 

voi olla hyveellinen, koska Bayle piti moraalia riippumattomana uskonnosta ja 

toisaalta uskonto ei ole aina ollut eettisen toiminnan perustana. Tällaiset ajatukset 

ja Baylen skeptinen filosofia aiheuttivat syytöksiä ateismista ja kysymyksiä hä-

nen uskonnollisen vakaumuksensa aitoudesta. Paul Kurtzin mukaan on vaikea sa-
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noa, oliko Bayle todella uskovainen, mutta Bayle vakuutti aina olevansa kris-

titty.338 Bayle puolusti uskonnonvapautta ja jokaisen ihmisen omantunnon va-

pautta auktoriteeteista uskonasioissa.339 Hän oli kalvinisti, mutta suhtautui kaik-

kiin uskonnollisiiin dogmeihin kriittisesti.340 Popkinin mukaan Baylea on pidetty 

”ateistina, perinteisen uskonnon kriitikkona, valistuneena skeptikkona, täydelli-

sen suvaitsevaisuuden puolustajana, fideistinä, tosiuskovaisena, uskonmiehenä”. 

Popkinin mukaan Baylen näkemys omastatunnosta uskon perustana sopii kalvi-

nismiin.341 

Kun skeptisismiä oli vielä 1500–1600–luvuilla käytetty uskonnon puolustami-

seen, valistuksen aikana sitä käytettiin enemmänkin teologiaa vastaan. Skeptisis-

min käyttäminen uskonnollisisssa yhteyksissä johti 1700–1800–lukujen filosofi-

assa yhä useammin päinvastaisiin johtopäätöksiin kuin renessanssifilosofiassa, 

kristillisessä pyrrhonismissa ja 1600–luvun konstruktiivisessa skeptisismissä. Jos 

skeptisismissä ja siitä johdetussa fideismissä ei hyväksytty tiedon kriteereitä, niin 

silloin oli epäiltävä myös uskonnollisia väitteitä totuudesta ja fideismi muuttui 

deismiksi tai ateismiksi.342 

Richard Popkinin mukaan Montaignen aloittama ”skeptinen kriisi” oli laaja 

uskonnollinen, humanistinen ja tieteellinen ”crise pyrrhonienne”, jossa varman 

tiedon mahdollisuutta ei nähty olevan.343 Montaignen uudesta pyrrhonismista al-

kanut skeptinen kriisi näyttää kuitenkin hänen seuraajilleen olleen enemmänkin 

väline fideismin palveluksessa, koska skeptistä filosofiaa käytettiin hyväksi kato-

lilaisuuden puolustamisessa vastauskonpuhdistuksen aikana. Popkin on teokses-

saan onnistunutkin perustelemaan juuri pyrrhonismin vaikutuksen teologiaan. 

Popkinin mukaan vastauskonpuhdistajien ja uuspyrrhonistien välillä näyttää ol-

leen liitto kalvinismia vastaan. Vuonna 1569 Ranskassa Lorrainen kardinaalin 

sihteeri Gentian Hervet julkaisi Sextus Empiricuksen teoksista latinankielisiä 

käännöksiä, joiden esipuheessa Hervet kirjoitti pyrrhonismista, jota voitaisiin 

käyttää kalvinismin vastustamiseen ja skeptisismi uskon rationalisointia vastaan 

                                                 
338 Kurtz 1992, 52−53. 
339 Tinsley 2001, 1. 
340 Baylen teologiasta ja filosofiasta on monia erilaisia tulkintoja. Voidaan myös todeta, kuten 

Plinio Junquiera Smith (2009, 184–186.), että Bayle on joissakin yhteyksissä enemmänkin histo-

rioitsija kuin teologi tai filosofi. Esim. Pyrrhonia käsittelevässä kappaleessa teoksessa Dictionnaire 

historique et critique Bayle esittää Smithin mukaan lähinnä muiden filosofien näkemyksiä skepti-

sismistä. 
341 Popkin 2003, 296−297. 
342 Kurtz 1992, 53. 
343 Popkin 2003, 56. 
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kumoaisi kalvinistien teoriat Jumalasta; Jumala voidaan tuntea vain uskolla. Pop-

kinin mukaan Hervet puolusti katolilaisuutta näillä fideistisillä näkemyksillä.344 

Skeptisismistä tuli väline uskontojen välisissä kiistoissa. Kun järkiperusteet 

eivät voineet johtaa Jumalan tuntemiseen, monet filosofit ja teologit ottivat skep-

tisen asenteen fideisminsä tueksi. 1500–1600–lukujen skeptisen kriisin merkitys 

korostuu siten enemmän uskonnossa kuin tieteessä. Teologian ja filosofian opet-

tajana toiminut ja myöhemmin Ranskan kuninkaan suojeluksessa päätoimisesti 

protestanttien oppeja kritisoinut katolilainen Francois Veron osallistui myös kal-

vinistien kokouksiin ja väitteli reformaattorien kanssa.345 Uskonpuhdistajat eivät 

hyväksyneet sitä, että katolisen kirkon opit perustuivat Raamatussa ilmoitetun to-

tuuden lisäksi kirjoittamattomille traditioille, jotka siirtyivät sukupolvelta toi-

selle.346 Näitä traditioita ohjaa auktoriteetti, johon kuuluvat mm. dogmit ja yhteis-

ten kirkolliskokousten (konsiilien) päätökset. Veron puolestaan vastusti protes-

tanttien päätelmiä ja tulkintoja Raamatusta; usko perustuu ainoastaan Jumalan sa-

naan, ei kalvinistien esittämiin päätelmiin Raamatusta. Veronin skeptisismi oli 

kuitenkin erilaista kuin Montaignen skeptisismi, joka kohdistui lähes kaikkiin asi-

oihin. Veron epäili järkiperusteiden ja aistien soveltuvuutta lähinnä uskonnollisen 

tiedon omaksumiseen, mutta ei epäillyt niiden luotettavuutta kaikissa asioissa. 

Protestanteista Veronille vastasivat mm. Jean Daillé ja Paul Ferry. Daillé vas-

tasi Veronille, että järkeen ja aisteihin luottaminen vain joissakin asioissa voisi 

johtaa skeptisismiin kaikissa asioissa. Veron vastasi, että Raamatun tulkintoihin 

kohdistuva epäily ei johda epäilyyn kaikesta tiedosta, esim. tieteellisestä tiedosta, 

mutta usko perustuu ainoastaan Jumalan ilmoitukseen. Ferryn mukaan järkipe-

rusteilla voidaan todistaa uskonnollisia totuuksia. Veron vastasi Ferrylle, että teo-

logista päättelyä tarvitaan, mutta uskonkappaleita ei voida todistaa, jos ne eivät 

ole Jumalan ilmoittamia.347 

Sekä antiikin että uuden ajan alun tiedekäsityksiä voitiin toki vastustaa fideis-

millä, joka ei kuitenkaan pystynyt pysäyttämään mm. Kopernikuksen ja Galilein 

aloittamaa uuden tieteen aaltoa. Popkinin näkemys pyrrhonismin vaikutuksesta 

fideismiin on hyvin perusteltu, mutta yhtä vakuuttava ei ole hänen väitteensä 
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skeptisen kriisin vaikutuksesta tieteeseen. Frederick Copleston kutsuukin Mon-

taignen, Sanchesin ja Charronin skeptisismiä umpikujaksi.348 Sen sijaan 1600−lu-

vun konstruktiivisen skeptisismin edustajat vaikuttivat jo uuden ajan alun tieteen 

kehitykseen. 

                                                 
348 Copleston 1985, vol. III, 230. 
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4 Kritiikkiä ja konstruktiivisia sovelluksia skeptisismistä 

4.1 Tommaso Campanella 

Italian renessanssin filosofi Tommaso Campanella piti filosofiaa kaikkien tietei-

den perustana ja vastusti skeptisismiä. Campanella sanoi, että skeptikot eivät 

pysty soveltamaan teorioitansa käytäntöön. Tavallisessa elämässä skeptikot luot-

tavat aistihavaintoihinsa ja hyödyntävät kokemuksiaan. Mutta kun he alkavat fi-

losofoida, he löytävät tieteestä niin paljon epätäydellistä, että kieltävät sen saavu-

tukset ja menetelmät. Skeptikot eivät kuitenkaan voi kieltää tiedettä, taidetta ja 

aistikokemusta sellaisenaan. Jo siihen, että skeptikoille aistikokemus tuottaa pel-

kästään ulkoisia vaikutelmia, sisältyy Campanellan mukaan ainakin tiedon mah-

dollisuuden myöntäminen. 

Campanella halusi esittää selkeät periaatteet tieteiden perustaksi ja vetosi Au-

gustinuksen kirjoituksiin kehittäessään itsetietoisuuden periaatteen tiedon ja var-

muuden perustaksi. Tämän periaatteen mukaisesti on kolme asiaa, jotka ovat eh-

dottoman varmoja: olemme olemassa, tiedämme ja tahdomme. Näistä asioista 

emme voi erehtyä.349 

Bernardino Telesiolta (1509–1588) Campanella sai vaikutteita tietoteoriaansa. 

Molemmat korostivat aistihavainnon luotettavuutta tiedon hankinnassa. Telesion 

filosofian vaikutus näkyykin jo Campanellan ensimmäisessä teoksessa Philosop-

hia sensibus demonstrata (1589). Campanellan mukaan aistien välittämä tieto on 

varmaa, koska tällaisen tiedon hankinta perustuu objektien läsnäoloon. Jos halu-

amme varmistuksen jollekin asialle, josta olemme epävarmoja, meidän täytyy tur-

vautua aisteihin. Joskus meidän on hyödynnettävä muiden tekemiä aistihavain-

toja objektien ajallisen ja paikallisen etäisyyden vuoksi, tai sen vuoksi, että tul-

kitsemme väärin omia aistihavaintojamme.350 Campanellan tietoteoriassa aistit ei-

vät tarvitse todisteita, mutta järki on epävarmempi ja tarvitsee todisteita. Aistit 

voivat tosin tuottaa vääriäkin havaintoja, mutta uudet aistimukset korjaavat nämä 

erehdykset. Aristoteleen mukaan aistit ovat epävarmempia kuin järki. Campa-

nella kritisoi tätä näkemystä, vaikka hän itse mainitsi usein järkisielun osuuden 
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tiedon hankinnassa.351 Kuten skeptikot Gianfrancesco Pico ja Francisco Sanches, 

myöskään Campanella ei halunnut soveltaa Aristoteleen oppeja kristinuskoon. 

Campanellan mukaan antiikin pakanafilosofioita ei pidä yhdistää kristilliseen teo-

logiaan. Hän vähättelikin Aristoteleen vaikutusta Tuomas Akvinolaisen filosofi-

aan.352 Campanella vastusti Aristoteleen filosofiassa myös teoriaa sielusta ruu-

miin muotona ja aineen riippuvuutta muodosta.353 Campanella kritisoi aristotelis-

mia mm. teoksissaan De Gentilismo non retinendo, Del senso delle cose e della 

magia ja Apologia pro Galileo. 

Campanellan ja skeptikkojen käsitykset poikkesivat toisistaan huomattavasti 

suhtautumisessa aistihavaintoon tiedon kriteerinä. Erityisesti pyrrhonisteille ais-

tihavainto oli epäluotettava tiedon ja totuuden kriteeri. Edellä mainituista näke-

myseroista huolimatta Campanellan käsitykset aistihavainnosta olivat lähempänä 

Aristoteleen filosofiaa. Vaikka Aristoteles piti järkisielua hallitsevana esim. yleis-

ten totuuksien varmistamisessa, hän piti aistihavaintoa tiedon hankinnan perus-

tana. 

Campanellan näkemyksiä uskonnosta, filosofiasta ja astrologiasta sisältyy 

myös hänen yhteiskuntautopiaansa Aurinkokaupunki (La Città del sole, 1602), 

joka on kuvaus ihanneyhteiskunnasta. Campanellan Aurinkokaupungissa sekä 

tieteellinen tieto että uskonto ovat tärkeitä. Kaupungin ylin ruhtinas on nimeltään 

Aurinko, jota Campanella kutsuu myös Metafyysikoksi. Auringolla on ylin pää-

täntävalta ja hän toimii yhteistyössä kolmen alemman ruhtinaan kanssa. Nämä 

ruhtinaat ovat Valta, Viisaus ja Rakkaus. Vallan alaan kuuluu sotataito, Viisauden 

alaan kuuluvat kaikki tieteet ja Rakkauden tehtävät liittyvät suvun jatkamiseen, 

kasvatukseen, ruokaan, lääkkeisiin ja vaatetukseen.354 Aurinko johtaa kaikkia tie-

teitä ja kolmella ruhtinaalla on alaisinaan eri tieteenaloihin erikoistuneita virka-

miehiä.355 Campanella kuvaa Aurinkokaupungin teokraattista hallintoa, jossa Au-

rinko on myös Ylipappi ja ylimmät viranomaiset ovat pappeja.356 Tämän ihan-

neyhteiskunnan uskonnossa on yhtäläisyyksiä kristinuskon kanssa.357 
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Campanella kertoo myös Aurinkokaupungin arkkitehtuurista,358 aurinkolais-

ten kasvatuksesta,359 ravinnosta ja sotataidoista.360 Campanellan kiinnostus astro-

logiaan näkyy hänen kuvauksissaan tähtien vaikutuksista aurinkolaisten elä-

mään.361 Myös tässä teoksessa on kritiikkiä Aristoteleen filosofiaa vastaan; aurin-

kolaiset suhtautuvat kielteisesti Aristoteleen logiikkaan,362 vihaavat häntä ja ni-

mittävät pedantiksi.363 

Galileo Galilein tutkimusmenetelmät tekivät erityisen vaikutuksen Campanel-

lan luonnonfilosofiaan. Teoksessaan The defense of Galileo (Apologia pro Gali-

leo) Campanella puolusti Galilein tieteellisiä menetelmiä, ja jälleen kritisoi Aris-

toteleen oppeja. Campanella ei pitänyt tieteen uusia tutkimustuloksia ristiriitai-

sina uskonnon kanssa ja pyrki todistamaan sitä, miten uskonto ja tiede täydensivät 

toisiaan.364 Kosmologiassa olivat kuitenkin vielä vallalla antiikin ajoista lähtien 

vallinneet näkemykset maailmankaikkeudesta, jonka keskustassa Maa oli liikku-

mattomana. Kopernikaaninen aurinkokeskeinen astronomia, Galilein tutkimustu-

lokset ja Campanellan filosofia joutuivat vastakkain aikansa katolilaisen kulttuu-

rin kanssa. Campanella oli harhaoppisuudesta syytettynä vankilassa n. 30 vuotta 

ja kirjoitti useimmat teoksensa, myös Aurinkokaupungin ja Apologia pro Gali-

lein, ollessaan vankeudessa. Campanella kirjoitti Apologia pro Galilein napoli-

laisessa vankilassa vuonna 1616 ja se julkaistiin vuonna 1622 Frankfurtissa. 

Campanella puolusti Galilein teorioita, joita oli vastustettu vetoamalla Raa-

mattuun ja Aristoteleen ja skolastikkojen oppeihin. Aristoteleen mukaan Maa oli 

maailmankaikkeuden liikkumaton keskipiste. Tätä geosentristä näkemystä oli 

kannattanut myös Ptolemaios (n. 90–168). Käsitystä Auringon kiertoliikkeestä 

Maan ympäri puolustettiin vielä myöhäiskeskiajalla ja renessanssiaikana myös 

raamatunteksteillä, vaikka jo Aristarkhos Samoslainen (n. 270 eKr.) oli esittänyt, 

että Maa pyörii akselinsa ympäri ja kiertää Aurinkoa.365 Galilei löysi kaukoput-

kellaan todisteita Kopernikuksen aurinkokeskeiselle mallille. Campanella vastasi 

kritiikkiin, jota oli esitetty Galilein teorioita vastaan. Campanellan mukaan Gali-

lein opit eivät olleet kaikkien kirkkoisien ja skolastikkojen uskomuksia vastaan; 
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esim. Augustinus ja Tuomas Akvinolainen puolustivat myös tieteen edistystä.366 

Campanella kritisoi Aristoteleen käsityksiä astronomiasta367 ja ylisti Galileita, 

joka perusti teoriansa huolelliseen havainnointiin luonnonilmiöistä.368 

Gianni Paganinin mukaan Campanellan filosofia kuitenkin hyödynsi myös 

skeptisismiä. Campanella omisti Metaphysica–teoksensa (1638) ensimmäisen 

kirjan skeptisismin tutkimiselle ja esitti vastauksia epäilyille, joita skeptisismiin 

on yhdistetty esim. tieteestä, tiedon hankinnan mahdollisuudesta ja aistihavainto-

jen luotettavuudesta.369 Paganinin mukaan skeptisismi oli osa Campanellan epis-

temologiaa, jota skeptisismi ei kuitenkaan pystynyt kumoamaan. Campanellan 

epistemologiassa aistit ovat tiedon hankinnan perustana ja myös tähän liittyen 

Campanella halusi antaa vastauksensa skeptikoille. 

Campanellan mukaan skeptikot pyrkivät mahdottomaan objektiivisuuteen, 

kun taas metafyysikko hyväksyy todellisuuden sellaisena kuin se on; asioiden 

luonnetta on turha syyttää tai sitä miten aistit niitä havaitsevat. Joka tapauksessa 

vuorovaikutus objektin ja aistivan olennon välilä on todellisuutta. Olemme rajoi-

tettuja aistittaviin asioihin, mutta voimme Campanellan mukaan saada niiden 

avulla tietoa esim. kuumuuden, kylmyyden ja valon olemuksesta. Vaikka täydel-

linen tieto jäisikin saavuttamatta, osittaista tietoa on saatavissa ja sitä tiede on.370 

4.2 Kohti konstruktiivista skeptisismiä 

Tiedon hankintaan liittyvää skeptisismiä pyrkivät lieventämään myös ns. rajoite-

tun varmuuden teoriat, jotka edustivat konstruktiivista skeptisismiä ja joita esitti-

vät Englannissa mm. Royal Societyn jäsenet John Wilkins (1614–72) Joseph 

Glanvill (1636–80) ja Robert Boyle (1627–1691). Näiden teorioiden edeltäjinä 

on pidetty mm. Sebastian Castellion (1515–63), Francis Baconin ja William Chil-

lingworthin näkemyksiä tiedon hankinnasta.371 

Sebastian Castellio käsitteli uskonnon ja tiedon suhdetta epistemologiassaan 

puolustaen uskoa ja raamatullista totuutta.372 Irena Backuksen mukaan Castellio 
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painotti kuitenkin myös intellektin ja aistien tärkeyttä tiedon hankinnassa huoli-

matta vaikeuksista sovittaa sitä yhteen uskonnollisen totuuden kanssa. Castellion 

mukaan järki voi ainakin tulkita raamattua vaikka ei voikaan sitä aina ymmärtää. 

Järki ja aistit tietävät sen minkä Jumala on tarkoittanut tiedettäväksi.373 Backuk-

sen mukaan Castelliota ei voida pitää skeptikkona.374 

Backus pitää ongelmallisena Popkinin näkemystä Castellion skeptisismistä ja 

uskonnollisten väittelyjen yhteydestä skeptisismiin. Backuksen mukaan ei ole to-

disteita siitä, että esim. Erasmus Rotterdamilainen (n. 1466–1536) tai Castellio 

olisivat hyödyntäneet pyrrhonismia uskonnollisissa keskusteluissa totuuden kri-

teerien tarpeellisuudesta.375 Ihmisen kyky tuottaa tietoa on Castellion mukaan 

yhtä tärkeä kuin usko.376 Erasmus ei ollut skeptikko eikä juurikaan käsitellyt te-

oksissaan skeptisismiä. Tyhmyyden ylistyksessä (1511) on vain muutama mai-

ninta Akatemian skeptisismistä ja Backuksen mukaan Vapaasta tahdosta–teok-

sessa (1524) on vain yksi maininta skeptisismistä. Erasmus sanoikin, että hän ei 

hyväksy pyhiin kirjoituksiin kohdistuvaa skeptisismiä.377 Popkinin esittämät ar-

gumentit eivät riitä perusteluiksi Erasmuksen skeptisismistä. 

Bernardo J. de Oliveira ja José R. Maia Neto näkevät myös Baconin filosofi-

assa yhteyksiä Royal Societyn jäsenten konstruktiiviseen skeptisismiin. Bacon 

tunsi sekä antiikin että renessanssiajan skeptikkojen kirjoituksia. De Oliveiran ja 

Maia Neton mukaan Bacon halusi ”luoda keskitien dogmatismin ja skeptisismin 

välille”. He korostavat Baconin filosofian merkitystä siirtymävaiheessa renes-

sanssin skeptisismistä Royal Societyn konstruktiiviseen skeptisismiin ja pitävät 

Royal Societyn tieteellistä toimintaa jatkeena Baconin tieteellisille menetelmille, 

jotka perustuivat kokeelliseen tutkimukseen ja havaintojen tallentamiseen.378 

Baconin mukaan tiedon hankinta luonnonilmiöistä perustuu aistihavaintoon ja 

induktiiviseen päättelyyn, jossa edetään yksittäisistä tapauksista yleisiin totuuk-

siin. Bacon tutki mm. lämmön olemusta ja esim. kappaleiden lämpöeroihin vai-

kuttavia tekijöitä. Bacon ei hyväksynyt skeptisismiä, koska se oli esteenä tieteen 

kehitykselle. De Oliveira ja Maia Neto ovat kuitenkin löytäneet joitakin saman-

kaltaisuuksia skeptikkojen ja Baconin näkemyksistä tieteestä ja tieteen ja uskon-

non erillisyydestä. Samankaltaista näissä näkemyksissä oli mm. skolastiikan ja 
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Aristoteleen syllogismien vastustaminen ja yleensäkin perinteisten auktoriteettien 

vastustaminen. Montaigne, Sanches ja Charron halusivat pitää luonnonilmiöiden 

tutkimuksen erillään uskonasioista. Bacon ei myöskään halunnut sekoittaa uskon-

asioita luonnonfilosofiaan.379 

Royal Societyn jäsenistä erityisesti Glanvill piti konstruktiivista skeptisismiä 

jatkeena Baconin filosofialle. Kuten Bacon, myös konstruktiiviset skeptikot ko-

rostivat tieteen ja luonnonfilosofian pragmaattisuutta; uuden tieteen ja teknolo-

gian välineet tulivat aistien avuksi.380 

Popkin puolestaan piti Baconin asennetta skeptisismiin kielteisenä. Bacon ei 

esimerkiksi hyväksynyt skeptikkojen käsitystä aistihavaintojen epäluotettavuu-

desta. Baconin mukaan aistit tosin tarvitsevat apuvälineitä ja oikeita olosuhteita 

ollakseen luotettavia.381 Baconin mukaan kysymys ei ole aistimusten erehtymi-

sestä, vaan ”idoleista”, joilla Bacon tarkoittaa väärien ajatustottumusten ja ennak-

kokäsitysten tuottamia harhoja. Bacon esitti idolioppinsa teoksessaan Novum Or-

ganum (1620).382 Idolit eli väärät käsitykset ovat niin juurtuneita ihmisten mieliin, 

että ne ovat totuuden omaksumisen esteenä. Vääristä käsityksistä voidaan vapau-

tua esimerkiksi induktion avulla.383 Bacon itse tosin piti joitakin merkittäviä tie-

teellisiä saavutuksia, kuten Kopernikuksen teoriaa, virheellisenä.384 

Henry van Leeuwenin mukaan Bacon uskoi varman tieteellisen tiedon mah-

dollisuuteen. Van Leeuwenin mukaan Royal Societyn jäsenet eivät kuitenkaan 

hyväksyneet Baconin näkemyksiä tieteellisen tiedon varmuudesta.385 Konstruk-

tiivisten skeptikkojen filosofiassa tieteellisen tiedon ehdotonta varmuutta ei pi-

detty mahdollisena.386 

Royal Societyn filosofien rajoitetun varmuuden teoria oli Popkinin mukaan 

jatkoa esim. William Chillingworthin konstruktiiviselle skeptisismille.387 Chil-

lingworth oli saanut vaikutteita pyrrhonismista eikä pitänyt erehtymätöntä tietoa 

mahdollisena. Chillingworthin mukaan uskonnon perustana ei voi olla katolilais-

ten vaatima erehtymätön tieto. Chillingworth haki 1600–luvun skeptiseen kriisiin 
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konstruktiivista ratkaisua.388 Vaikka kirkkokunnilla saattaa olla vääriä raamatun-

tulkintoja, riittävä varmuus raamatusta muodostuu traditiosta, josta jokaisen kirk-

kokunnan todistus on osana.389 

The Religion of Protestants–teoksessaan Chillingworth vastasi katolilaisten 

esittämiin käsityksiin kirkon erehtymättömyydestä. Kirkon erehtymättömyys ra-

joittuu Chillingworthin mukaan vain uskonnon pääpiirteisiin, kun taas apostolien 

kirjoitukset ovat varmempia uskon lähteitä. Chillingworth näkee ristiriitaisuuksia 

kirkon eri aikoina esittämissä opeissa, joista kaikki eivät voineet perustua apos-

tolien kirjoituksiin. Pyhät kirjoitukset olivat protestanteille ainoa uskon perusta, 

kun taas katolilaisuutta ohjasi auktoriteetti, kuten esim. kirkolliskokousten pää-

tökset. Chillingworth esittää konstruktiivisia näkemyksiä uskonnon perustaa kos-

kevista erimielisyyksistä, mutta korostaa kirkon riippuvuutta apostolien opeista. 

Henki johdatti apostolit kaikkiin totuuksiin ja apostolien kirjoitukset puolestaan 

ohjasivat kirkkoa. Chillingworth sanoi myös, että vaikka kirkko ei ole hänen us-

konsa varma perusta, se on kuitenkin välttämätön johdatus siihen.390 

Chillingworth ei pitänyt myöskään erehtymätöntä tieteellistä tietoa mahdolli-

sena, millä hän ei kuitenkaan tarkoittanut asioiden täydellistä epäilyä, vaan niiden 

erilaisia varmuusasteita. Aistihavainto, päättely ja arvostelmat eivät ole erehty-

mättömiä, mutta omaksumamme tiedon perusteella voimme Chillingworthin mu-

kaan muodostaa järkeviä ja moraalisesti varmoja arvostelmia.391 Varmuuden ja 

erehtymättömyyden välillä on myös ero; matemaatikotkaan eivät ole Chilling-

worthin mukaan erehtymättömiä, vaikka pitävätkin todistamiaan asioita var-

moina. Kirkko ei ole myöskään erehtymätön, mutta voi olla varma joistakin mää-

ritelmistään ja säännöistään. Riittävä varmuus pyhistä kirjoituksista muodostuu 

perimätiedosta, vaikka mikään tietty kirkkokunta, esim. roomalainen tai kreikka-

lainen kirkko, ei ole Chilingworthin mukaan erehtymätön tulkinnoissaan pyhistä 

kirjoituksista.392 Meidän ei tarvitsekaan Chillingworthin mukaan olla varmoja us-

konasioista; jos se olisi Jumalan tahto, Hän olisi puhunut selvemmin.393 Niille 

katolilaisille, jotka vaativat tiettyjä luetteloita uskonnon pääperiaatteista, Chil-
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lingworth vastasi, että sellaista luetteloa ei välttämättä tarvita, koska uskon pe-

rusta on Jumalan sanassa, Kristuksen opetuksissa apostoleille ja apostolien ope-

tuksissa kirkolle.394 

Pyrrhonismi ja vaikutteet Sextus Empiricukselta näkyivät Chillingworthin 

väittelytaidoissa ja kirjoituksissa, mutta hän ei pidättäytynyt ottamasta kantaa tie-

teellisiin ja uskonnollisiin asioihin, vaan pyrki konstruktiivisiin ratkaisuihin py-

hien kirjoitusten tulkintoihin liittyvissä ongelmissa.395 Chillingworthin näkemyk-

set asioiden erilaisista varmuusasteista loivat perustaa rajoitetun varmuuden teo-

rioille. 

4.3 Royal Society ja rajoitetun varmuuden teoriat  

John Wilkins ja Joseph Glanvill kehittivät rajoitetun varmuuden teorioita vastus-

taessaan sekä skeptisismiä että dogmatismia ja näyttääkseen, että uusi tiede ei 

ollut ristiriidassa uskonnon kanssa. Minkälaisesta varmuudesta oli kysymys? 

Wilkinsin mukaan ihminen ei voi saavuttaa korkeimman tason varmuutta. Vain 

Jumalalla on ehdottoman erehtymätön varmuus. Ihminen voi saavuttaa ”ehdolli-

sen erehtymättömän varmuuden” matematiiikasta ja fysiikasta sekä alemmalla ta-

solla ”epäilyksettömän varmuuden” esim. monista aistihavaintoihin perustuvista 

asioista sekä historiallisista tapahtumista. Tämä epäilyksetön varmuus sielunky-

kyjen luotettavuudesta on tieteellisen tutkimuksen perustana.396 

Wilkins oli yksi Royal Societyn perustajista ja toimi aktiivisesti tässä tieteel-

lisessä seurassa sekä julkaisi useita tiedettä ja uskontoa käsitteleviä teoksia. En-

simmäisessä teoksessaan Discovery of a New World (1638) Wilkins mm. puolusti 

aurinkokeskistä maailmankuvaa ja yritti todistaa, että kuussa asuminen olisi mah-

dollista. Seuraavassa teoksessaan A Discourse Concerning a New Planet (1640) 

Wilkins vastusti kirjaimellista tulkintaa Raamatusta kun haetaan vastausta astro-

nomisiin kysymyksiin ja korosti tieteellisten ja teologisten totuuksien erilaisuutta. 

Teoksessa A Discourse concerning a New Planet Wilkins esim. esitti vastauk-

sensa niille, jotka väittivät, että Maa ei liiku.397 Vaikka tieto Wilkinsin mukaan 

usein perustuu aistihavaintoihin,398 Maan liike ei ole aistein havaittavissa eikä sen 
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liikkeen vaikutusta voida tuntea kehossa, joten arviot Maan liikkeestä eivät voi 

perustua aistivaikutelmiin vaan päättelyyn.399 

Wilkinsin Mercury, or the Secret and Swift Messenger (1641, viittaan kolman-

nen painoksen uusintapainokseen vuodelta 1708 teoksessa Foundations of Semio-

tics vuodelta 1984, toim. A. Eschbach) oli tutkimus salakirjoituksesta ja erilaisista 

salaisten viestien lähettämistavoista. Wilkins halusi myös kehittää yleiskielen, 

jolla tiedemiehet voisivat ilmaista ja viestittää toisilleen käsitteitään ja siten edis-

tää tieteitä.400 Pääteoksessaan Of the Principles and Duties of Natural Religion, 

joka julkaistiin hänen kuolemansa jälkeen vuonna 1675, Wilkins esitti teoriansa 

varmuuden eri tasoista, vastusti äärimmäistä skeptisismiä sekä pyrki osoittamaan 

uskonnon rationaalisen perustan.401 

Joseph Glanvillin rationaalisessa fideismissä usko Jumalaan on perustana sie-

lunkykyjen luotettavuudelle. Vaikka skeptisismiä ei voida täysin kumota, meillä 

ei ole Glanvillin mukaan syytä epäillä tieteiden tuloksia, historiaa tai teologiaa. 

Uskomme järkeen perustuu uskoomme Jumalaan ja Jumala on luotettava; Glan-

villin mukaan järki ja uskonto eivät siis ole ristiriidassa. Glanvill sai vaikutteita 

esim. Descartesin ja Henry Moren (1614–87) filosofiasta, mutta kääntyi Descar-

tesia vastaan, kun More alkoi suhtautua kriittisesti Descartesin filosofiaan,402 

jonka More sanoi johtavan ateismiin. More arvosti Sextus Empiricuksen näke-

myksiä,403 mutta Glanvillin skeptisismi oli lievempää ja hän pyrki yhdistämään 

skeptisismin, tieteen ja uskonnon. More ja Glanvill tekivät kuitenkin yhteistyötä 

ja pyrkivät esim. todistamaan pahojen henkien ja noitien olemassaolon. Glanvil-

lin mukaan demonien olemassaolon kieltämisellä kielletään myös hyvien henkien 

kuten enkelien tai Jumalan olemassaolo.404 Glanvillin skeptisismiä on verrattu 

Humen skeptisismiin,405 mutta Popkinin mukaan ei ole todisteita, että Hume olisi 

edes lukenut Glanvillin teoksia.406 

                                                 
399 Wilkins 1684, 108. 

Tässä painoksessa ilmestyivät sekä Discovery of a New World että A Discourse Concerning a New 

Planet. 
400 Wilkins 1984, 56. 
401 van Leeuwen 1963, 56–59 
402 Popkin 2003, 211–214. 
403 mts. 176–178. 
404 mts. 211–214. 
405 Glanvillia on pidetty Humen edeltäjänä, mikä kuitenkaan Sascha Talmorin mukaan ei pidä 

paikkaansa. Glanvill uskoi noitiin ja pahoihin henkiin, kun taas Hume oli empiristi, mikä Talmorin 

mukaan on sinänsä jo osoitus heidän erilaisuudestaan (Popkin 2003, 357). 
406 Popkin 2003, 213. 
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Glanvillin pyrkimyksenä oli kuitenkin tieteiden edistäminen, kuten hän toteaa 

The Vanity of Dogmatizing–teoksessaan.407 Glanvill kritisoi tässä teoksessa aris-

totelismia ja yleensäkin dogmatismia, esim. dogmaatikkojen teorioita asioiden to-

dellisista ja välittömistä syistä, koska kausaliteettia on Glanvillin mukaan vaikea 

todistaa.408 Glanvillin teoksen PLUS ULTRA or the Progress and Advancement 

of Knowledge since the days of Aristotle (1668) keskeinen aihe on tieteellisen 

tiedon edistys, jota oli tapahtunut mm. matematiikassa, astronomiassa, kemiassa, 

optiikassa ja maantieteessä. Tieteen kehitystä edistivät myös kirjapainotaito sekä 

apuvälineet kuten teleskooppi, mikroskooppi, ilmapuntari ja lämpömittari.409 Ais-

tit ovat pettäviä ja tarvitsevat tiedon hankkimisessa apuvälineitä. Glanvill kirjoitti 

aisteista: 

”They make us very defective Reports, and many times very de-

ceitful and fallacious ones. I say therefore, they must be assisted 

with Instruments that may strenghten and rectifie their Operati-

ons. And in these we have mighty advantages over Aristotle and 

the Ancients;…”410 

Glanvillin mukaan tiedemiehet olivatkin monien keksintöjen ansiosta tuohon ai-

kaan paremmassa asemassa kuin antiikin filosofit.411 Glanvill korosti tässä teok-

sessa erityisesti Robert Boylen kokeellisen filosofian sekä Royal Societyn vaiku-

tusta tieteen kehitykseen.412 

Boyle oli luonnonfilosofi ja kemisti. Boylea pidetään ensimmäisenä nykyai-

kaisena kemistinä, joka teki eron kemian ja alkemian välille. Teoksessaan The 

Sceptical Chymist (1661) Boyle hylkäsi aikaisemmat teoriat aineen koostumuk-

sesta ja päätteli, että alkuaineita on enemmän kuin neljä. Boyle tutki kaasun pai-

neen suhdetta tilavuuteen ja julkaisi vuonna 1662 tutkimustulokset, joihin nk. Bo-

ylen laki perustui. Boylen mukaan tietyn kaasumäärän paine ja tilavuus ovat 

käänteisesti verrannolliset, kun lämpötila on vakio. Tutkielmassaan The Origin of 

Forms and Qualities According to the Corpuscular Philosophy (1666) Boylen 

tutkimukset edelsivät myös teorioita kvaliteeteista, joita myöhemmin kutsuttiin 

sekundaari- ja primaarikvaliteeteiksi.413 
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Tässä tutkielmassa Boyle korosti myös aistihavainnon merkitystä tiedon han-

kinnassa: 

”For the knowledge we have of bodies without us being, for the 

most part, fetched from the informations the mind receives by the 

senses, we scarce know anything else in bodies, upon whose ac-

count they can work upon our senses, save their qualities;... And 

as it is by their qualities that bodies act immediately upon our sen-

ses, so it is by virtue of those attributes likewise that they act upon 

other bodies, and by that action produce in them, and oftentimes 

in themselves, those changes that sometimes we call alterations, 

and sometimes generation, or corruption.”414 

Boylen mukaan saamme tietoa aineellisista kappaleista niiden kvaliteettien vai-

kuttaessa aisteihin. Kappaleet vaikuttavat myös toisiin kappaleisiin aiheuttaen 

niissä muutoksia.415 Aistien tuottama informaatio ei kuitenkaan aina ole luotetta-

vaa. Aistit ovat kuitenkin järjen välineitä ja järki tekee arvostelmat aistivaikutel-

mien perusteella.416 

Popkinin mukaan Boyle sovelsi rajoitetun varmuuden teoriaa tieteellisessä tut-

kimuksessaan; tieteellinen tutkimus ei yleensä johda totuuden löytämiseen, vaan 

johtaa korkeintaan todennäköisyyteen ja tutkimustuloksia joudutaan usein kor-

jaamaan. Boyle suhtautui skeptisesti esim. Aristoteleen, Descartesin ja Baconin 

dogmaattisiin teorioihin,417 mutta varsinaisena skeptikkona Boyle ei itseään pitä-

nyt, kuten hän teoksen Sceptical Chymist toisen version Of the Producibleness of 

Chymicall Principles (1680) esipuheessa toteaa: 

”For though sometimes I have had occasion to discourse like a 

Skepticke, yet I am far from being one of that sect; which I take 

to have been little / less prejudiciall to naturall Phylosophy than 

to Divinity it selfe. I do not with the true Scepticks propose doubts 

to perswade men, that all things are doubtful and will ever remain 

so (at least) to humane understandings, but I propose doubts not 

only with designe, but with hope of being at length freed from 

them by the attainment of undoubted truth; which I seek that I may 

find it; though if I miss of it in one opinion I proceed to search 

                                                 
414 mts. 13. 
415 mts.13. 
416 van Leeuwen 1963, 97–98. 
417 Popkin 2003, 216. 



 

91 

after it in the opposite or in any other where it seems more likely 

I should meet with.”418 

Boylen kritiikki kohdistui sekä dogmatismiin että liialliseen skeptisismiin. 

Varman tiedon saavuttaminen on vaikeaa, mutta sekä tieteessä että uskonnossa 

voidaan päästä moraaliseen varmuuteen, joka tarkoittaa varmuuden kriteerien so-

veltamista käytännön elämään; esim. eri ammateissa varmuuden kriteereistä tulee 

varmuuden perusta tieteessä ja uskonnossa.419 Boyle käsitteli teoksissaan myös 

luonnonfilosofian ja teologian suhdetta; maailmankaikkeuden järjestys oli yksi 

monista todisteista Jumalan olemassaolosta.420 

Boyle oli kartesiolaisten kanssa samaa mieltä siitä, että Jumala on alun perin 

laittanut aineen liikkeelle421, mutta Boyle ei kannattanut sitä kartesiolaisten näke-

mystä, että kun Jumala on laittanut muuttumattoman määrän liikettä aineen ko-

konaismassaan, Jumalan ”ei olisi tarvinnut tehdä enempää maailman teke-

miseksi”422 ja aineen osat voisivat toimia ohjaamattomina omilla liikkeillään. 

Korpuskulaarista eli mekanistista filosofiaa käsittelevässä teoksessaan About the 

Excellency and Grounds of the Mechanical Hypothesis Boyle vastusti myös epi-

kurolaisten atomiteoriaa, jonka mukaan atomit törmäävät toisiinsa satunnaisesti 

ja voivat ”luoda maailman ja kaikki sen ilmiöt”. Boylen teorian mukaan, kun Ju-

mala on ensin tehnyt maailmankaikkeuden ja määrännyt luonnonlait ja aineellis-

ten kappaleiden liikkumisen säännöt, sen jälkeen aineen osien keskinäinen toi-

minta perustuu mekaniikan lakeihin.423 Teoksessaan The Origin of Forms and 

Qualities According to the Corpuscular Philosophy Boyle kirjoitti: ”And there-

fore I think that the wise Author of nature did not only put matter into motion, 

but, when he resolved to make the world, did so regulate and guide the motions 

of the small parts of the universal matter as to reduce the greater systems of them 

into the order they were to continue in,…”424 

Teoksessaan The Excellence of Theology Boyle vertasi tieteen ja uskonnon 

mahdollisuksia totuuden saavuttamisessa ja piti luonnonfilosofian tutkimista tär-

keänä, mutta arvosti teologiaa vielä enemmän:  
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”And as the benefits that may be derived from theology much 

surpass those that accrue from physics in the nobleness of the sub-

ject they relate to, so have they a great advantage in point of du-

ration”.425 

Boylen mukaan filosofian tuottamat asiat ovat tilapäisiä, mutta uskonto on aja-

tonta.426 

Van Leeuwenin mukaan esseet, joissa Boyle käsitteli varmuuden ongelmaa, 

olivat pääasiassa teologisia, mutta Boyle sovelsi teoriaansa varmuuden eri asteista 

myös tieteeseen.427 Esim. teoksessaan Christian Virtuoso (1690) Boyle esitti nä-

kemyksiään kokeellisen tieteen ja kristinuskon yhteensopivuudesta.428 Boyle kir-

joitti tässä teoksessa myös kokemuksen yhteydestä järjen tekemiin arvostelmiin. 

Boyle korostaa kokemuksen merkitystä tiedon hankinnassa; ja kokemus on järjen 

avustaja.429 Boylen mukaan ”virtuoosit” käyttävät kokeellista filosofiaa tutkimuk-

sissaan paremmin kuin peripateetikot ja monet muut dogmaatikot. Boyle tarkoit-

taa virtuooseilla kristittyjä, jotka ymmärtävät kokeellisen filosofian merkityksen: 

”But now, the virtuosi I speak of, and by whom, in this whole/Dis-

course I mean those, that understand and cultivate Experimental 

Philosophy, make much greater and better use of Experience in 

their Philosophical Researches. For they consult Experience both 

frequently and heedfully; and, not content with the Phaenomena 

that Nature spontaneously affords them, they are solicitous, when 

they find it needful to enlarge their Experience by Trials purposely 

devis´d; and ever and anon Reflecting upon it, they are careful to 

conform their opinions to it; or if there be just cause, Reform their 

opinions by it. So that our Virtuosi have a peculiar Right to the 

distinguishing Title that is often given them, of Experimental Phi-

losophers.430 

Boylen mukaan kokemus on välitöntä tai välillistä. Välitön eli henkilökohtai-

nen kokemus perustuu ihmisen kykyihin ja aistimuksiin ”ilman minkään ulkoisen 

lausunnon väliintuloa”. Tällaisella kokemuksella Boylen mukaan tiedämme esim, 

                                                 
425 Boyle 2008, 180. 
426 mts. 181. 
427 van Leeuwen 1963, 107. 
428 mts. 97. 
429 Boyle 2000, Works 11, 326. 
430 mts. 292. 



 

93 

että ”aurinko on kirkas, tuli on kuumaa, lumi kylmää ja valkoista”. Henkilökoh-

taisella kokemuksella tunnemme myös hyvyyden ja pahuuden. Välillinen koke-

mus voi Boylen mukaan olla historiallista tai teologista kokemusta. Meille väli-

tetään eri tavoin historiallista tietoa henkilöistä ja tapahtumista. Teologisesta ko-

kemuksesta tiedämme, että Jumalan tahto ja toiminta vaikuttaa joko ilman ihmi-

sen interventiota tai kuten aikoinaan esim. profeettojen ja apostolien välityksellä 

ja edelleenkin pyhissä kirjoissa.431 Boylen laajassa kirjallisessa tuotannossa oli 

siten sekä teologialla että kokeellisella filosofialla tärkeä osansa. 

Royal Societyn jäsenet olivat tiedemiehiä, joiden skeptisismi oli konstruktii-

vista. Royal Societyn kokousten aiheet liittyivät jo tämän tieteellisen seuran al-

kuaikoina moniin tieteenaloihin kuten tähtitieteseen, matematiikkaan, lääketie-

teeseen, kemiaan ja fysiikkaan.432 Royal Societyn filosofien ja tiedemiesten skep-

tisismi oli konstruktiivista ilman pyrrhonistisia vaikutteita; yleensäkin skeptisis-

min pyrrhonistiset vaikutteet olivat 1600–luvulla vähentyneet. Seuraavassa lu-

vussa tarkastelen konstruktiivista skeptisismiä 1600–luvun ranskalaisessa filoso-

fiassa. 
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5 Skeptisismi 1600–luvun ranskalaisessa filosofiassa 

5.1 Pierre Gassendi 

5.1.1 Pierre Gassendin konstruktiivinen skeptisismi 

Pierre Gassendin filosofia oli konstruktiivista skeptisismiä, joka perustui osittain 

pyrrhonismiin, mutta piti kuitenkin mahdollisena, että jotain voidaan tietää. Gas-

sendin varhaisten teosten ehdoton skeptisismi muuttui myöhemmin ja erityisesti 

Syntagma Philosophicum–teoksessa yhdistelmäksi skeptisismiä ja dogmatis-

mia.433 Laajasti filosofiaan perehtynyt Gassendi tutki myös eritysesti atomioppia, 

joka uuden tieteenkäsityksen myötä oli ajankohtainen Galileo Galilein korpusku-

laarisessa luonnonfilosofiassa. Gassendi yhdisti filosofiassaan epikurolaisuuden 

ja kristinuskon, joka renessanssifilosofiassa oli yhdistetty yleensä platonismiin tai 

aristotelismiin. 

Gassendin ensimmäinen teos oli Exercitationes Paradoxicae adversus Aristo-

teliciens (Dissertations en forme de paradoxes contre les aristoteliciens), jonka 

1. kirja julkaistiin v. 1624. Gassendi oli suunnitellut teokseensa seitsemän kirjaa, 

mutta vain toinen kirja, joka käsitteli dialektiikkaa, valmistui ja julkaistiin vasta 

hänen kuolemansa jälkeen Opera Omniassa v. 1658. Teoksensa esipuheessa Gas-

sendi totesi, että hänen kritiikkinsä ei kohdistu Aristoteleeseen vaan niihin opet-

tajiin, jotka ovat tulkinneet väärin Aristoteleen oppeja. Tämä väite ei pidä paik-

kaansa, sillä myös Aristoteles itse on tässä teoksessa ankaran kritiikin kohteena. 

Gassendi pyrkii filosofiseen vapauteen, jossa ei pitäydytä vaan yhteen opettajaan 

tai oppiin kuten aristotelismiin.434 Exercitationes–teoksessa hän kannatti myös 

pyrrhonistien ja akateemikkojen periaatetta arvostelmista pidättymisestä.435 

Aristoteelikkojen menetelmistä tiedon hankinnassa Gassendi ei hyväksy esim. 

määritelmiä ja syllogismia. Aistitkin tuottavat tietoa vain vaikutelmista, eivät asi-
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oiden todellisesta luonteesta. Gassendi pitää kuitenkin tärkeänä kokemukseen pe-

rustuvaa tietoa asioista sellaisina kuin ne ilmenevät. Gassendi oli katolisen kirkon 

pappi ja hyväksyi kristilliseen uskoon perustuvan tiedon. 

Teoksessaan Pierre Gassendi. From Aristotelism to a New Natural Philosophy 

Barry Brundell on tutkinut Gassendin kritiikkiä aristotelismia vastaan ja tämän 

kritiikin yhteyttä skeptisismiin, epikurolaisuuteen ja kopernikaaniseen teoriaan. 

Aristotelismin vastaiseen kritiikkiin Gassendi sai tukea useilta renessanssiajan fi-

losofeilta ja humanisti–kirjailijoilta, joista esim. Juan Luis Vives ja Petrus Ramus 

kritisoivat lähinnä vääriä tulkintoja Aristoteleen opeista, mutta pitäytyivät kuiten-

kin aristoteeliseen traditioon, josta sen sijaan Gianfrancesco Pico della Mirandola 

halusi päästä eroon. Brundellin mukaan on todennäköistä, että Gassendi tutustui 

Picon Examen Vanitatis–teokseen, koska Gentian Hervet oli maininnut Picon esi-

puheessaan latinankielisessä käännöksessään Sextus Empiricuksen Matemaatik-

koja vastaan–teokseen. Tutustuttuaan Picon tapaan soveltaa Sextus Empiricuksen 

väitteitä aristotelismin vastustamiseen Gassendi omaksui Picon pyrrhonistisen 

menetelmän niiltä osin kun sitä voisi hyödyntää Aristoteleen filosofiaa vastaan, 

mutta ei kannattanut Picon tuhoavaa skeptisismiä.436 Gassendi valitsi keskitien 

(via media) skeptisismin ja dogmatismin välillä. Totuutta ei voida tietää, mutta 

jotain sen kaltaista voidaan saavuttaa.437 

Charronin De La Sagesse oli Gassendille sekä uskonnollisesti että filosofisesti 

tärkeä teos. Charron yhdisti stoalaisen ja kristillisen etiikan. Stoalaisessa etiikassa 

mielenrauha (ataraxia) on korkein tavoite. Gassendiin vetosi myös Charronin 

skeptisismi ja erityisesti pyrrhonismi438 (ks. edellä s. 71–73 Charronin filosofi-

asta). 

Miten Gassendi perusteli luonnonfilosofiansa yhteensopivuutta kristinuskon 

kanssa? Gassendin täytyi tehdä esim. epikurolaiseen filosofiaan omia sovellutuk-

siaan saadakseen sille kirkon auktoriteettien hyväksynnän. Gassendi lisäsi Juma-

lan materialistisena pidettyyn epikurolaiseen järjestelmään; atomitkin ovat Gas-

sendin mukaan Jumalan luomia, kun taas Epikuroksen mukaan atomit tuottavat 

kaiken maailmassa.439 Epikuroksen filosofia ei ollut uskonnollista, mutta Gassen-

din mukaan epikurolaisuus voitaisiin sovittaa yhteen kristinuskon kanssa, koska 

epikurolaisuus mahdollisti metafysiikan ja luonnonfilosofian yhdistämisen. 

Luonnon tutkimus johtaisi Gassendin mukaan lopulta Jumalan erinomaisuuden 
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tunnustamiseen ja mielenrauhaan. Mielenrauha oli myös Epikuroksen filosofian 

tavoite. Gassendi ei kuitenkaan hyväksynyt Epikuroksen väitettä, että luonnonfi-

losofia tulisi syrjäyttämään uskonnon.440 

Gassendin teoksen De Vita et Doctrina Epicuri kirjat I–VII julkaistiin v. 1647 

ja seuraavat osat julkaistiin muiden teosten yhteydessä, mm. Carpentras ms. 

1832−käsikirjoituksessa ja Syntagma Philosophicum–teoksessa. Sekä Epikurok-

sen että Gassendin filosofiassa aistihavainto oli tutkimuksen perustana ja Epiku-

ros pitikin sitä totuuden kriteerinä. Gassendin mukaan se tuottaa kuitenkin tietoa 

vain vaikutelmista; totuutta ja asioiden todellista luonnetta ei voida tietää. Joista-

kin asioista voimme kuitenkin olla varmoja, vaikka emme voisi niitä aisteilla ha-

vaitakaan. Gassendin mukaan esim. ihon huokosten olemassaolo voidaan päätellä 

iholla olevasta hiestä. Täydelliseen tietoon ja ymmärrykseen asioiden todellisesta 

luonteesta ei voida päästä, mutta empiirinen tieto lisääntyy jatkuvasti. 

Gassendi käsitteli Epikuroksen tietoteoriaa, ”kanoniikkaa” myös teoksessaan 

Animadversiones in Decimum Librum Diogenis Laertii, joka julkaistiin v. 1649. 

Tämä teos sisältää Diogenes Laertioksen kirjoittaman Epikuroksen filosofiaa kä-

sittelevän luvun ja siihen liittyvät Gassendin kommentit esim. totuuden kritee-

reistä.441 Diogenes kirjoitti: ”Epikuros esittää Ohjenuorassa, että totuuden kritee-

rejä ovat aistihavainnot, esikäsitteet ja tuntemukset, mutta Epikuroksen seuraajat 

lisäävät mukaan myös ajattelun suuntautumiset mielikuviin”. Epikurolaisen filo-

sofian mukaan käsitteet muodostetaan aistihavainnoista.442 Vaikka havainnot ais-

tikokemuksen tasolla olisivatkin pelkästään vaikutelmia, ne voivat Gassendin 

mukaan lisätä tietoa kvaliteeteista. Havaintojen luokittelussa tieteet voivat hyö-

dyntää myös aikaisempia tutkimuksia. 

Syntagma Philosophicum–teoksessa (joka julkaistiin Gassendin Opera Om-

niassa v. 1658) Gassendin aiheina olivat mm. logiikka, totuuden kriteerit, tiedon 

mahdollisuus, aistihavainto ja merkit. Vaikka asioiden totuutta ei voida tietää, 

Gassendin mukaan tieteellinen tieto voi perustua kokemukseen, päättelyihin ha-

vaintojen syistä, vaikutelmien tutkimiseen ja selittämiseen, ja merkkeihin, jotka 

osoittavat yhteyksiä asioiden välillä. Gassendi sovelsi Sextus Empiricuksen nä-

kemyksiä merkeistä ilmiöiden välisten yhteyksien selittäjinä.443 Sextus piti merk-

kejä hyödyllisenä käytännön elämän kannalta; havaitessamme yhden asian ajat-
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telemme siihen yleensä yhteydessä olevaa toista asiaa (esim. savu ja tuli). Tällai-

set ns. suggestiiviset merkit perustuvat yleensä muistiin. Sen sijaan Sextus vas-

tustaa dogmaatikkojen esittämiä teorioita merkeistä, joilla voitaisiin selittää asi-

oiden todellista luonnetta. Näitä merkkejä Sextus kutsui indikatiivisiksi mer-

keiksi.444 Gassendin skeptisismi on maltillisempaa kuin Sextuksen pyrrhonismi. 

Gassendi piti mahdollisena, että tällaisia indikatiivisia merkkejä on olemassa. 

Aisteilla havaituista merkeistä voimme tehdä päätelmiä sellaisistakin asioista, 

jotka eivät ole havaittavissa. Tällöin tieto ei rajoitu pelkästään välittömästi ha-

vaittuun.445 

Gassendin Institutio Logica sisältyy Syntagma Philosophicum–teokseen. Ins-

titutio Logican ensimmäisessä osassa Gassendi tutki mielikuvituksen toimintaa 

ideoiden muodostamisessa. Toisessa osassa hän käsitteli propositioita, kolman-

nessa syllogismia ja neljännessä menetelmää. 

Gassendi kutsuu mielikuvitukseksi sitä mielen toimintaa, joka johtaa mieliku-

vaan asiasta, jota on ajateltu. Mielikuva jostain asiasta on sitä tarkempi mitä 

enemmän idea kuvittelemastamme asiasta on yhdenmukainen itse asian kanssa. 

Meillä on esim. tarkempi idea ihmisestä, jonka olemme tavanneet usein kuin ih-

misestä, jonka olemme tavanneet vain ohimennen. Jokaisen mielessämme olevan 

idean alkuperä on aisteissa. Gassendin mukaan sokeana syntyneellä ihmisellä ei 

voi olla ideaa väreistä ja kuurona syntyneellä ei ole ideaa äänistä. Gassendi viittaa 

sanontaan, jonka mukaan ymmärryksessä ei ole mitään mikä ei ole ensin aisteissa. 

Institutio Logican ensimmäisen osan toisessa ja kolmannessa kaanonissa Gas-

sendi korostaakin aistihavainnon merkitystä ideoiden muodostamisessa.446 Aisti-

havainto ei kuitenkaan aina ole luotettava ja Gassendin mukaan onkin tutkittava 

huolellisesti vastaako aistivaikutelma todellisuutta.447 

Yksittäinen idea jostain asiasta on sitä täydellisempi mitä enemmän se edustaa 

asian ominaisuuksia ja kvaliteetteja. Esimerkiksi idea ihmisestä on representaatio 

mahdollisimman monista ihmisen ominaisuuksista. Täydellisempien ideoiden 

saavuttamiseksi Gassendi suosittelee anatomian, kemian ja muiden tieteiden tut-

kimista. Yleinen idea jostain asiasta perustuu siihen, miten yksittäiset ideat sovel-

tuvat yhteen. Yleinen idea on kokoelma samanlaisia ideoita. Gassendin mukaan 
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esim. idea ihmiskunnasta on täydellisempi, jos se sisältää kaikkien maanosien ih-

miset.448 

Gassendi käsitteli myös määritelmän ja idean yhteyttä. Määritelmä perustuu 

mahdollisimman täydelliseen ideaan kyseisestä asiasta. Määritelmässä on käsit-

teen suku (genus) ja erottava tekijä (differentia specifica). Käsitteen suku on hel-

pompi määritellä kuin erottava tekijä, koska yhteisiä ominaisuuksia asioille on 

helpompi löytää kuin sitä ominaisuutta, joka erottaa asian kaikista muista asi-

oista.449 

Mielikuvitusta ja ideoita käsittelevässä kappaleessa Gassendi toteaa myös, että 

tiedon laajuus perustuu siihen, kuinka paljon ideoita henkilöllä on mielessään. 

Toisaalta Gassendi korostaa, että on parempi kun on muutamia täydellisiä ideoita 

kuin että on monia ideoita, jotka eivät ole täydellisiä.450 

Gassendin suhtautuminen Aristoteleen filosofiaan muuttui myönteisemmäksi 

Syntagma Philosophicum–teoksen De Logicae Fine–kirjassa, jossa Gassendi ko-

rosti Aristoteleen keksimän syllogismin merkitystä päättelyssä. Institutio Lo-

gicassa Gassendi teki oman pelkistetyn versionsa Aristoteleen syllogistiikasta.451 

Monet renessanssiajan skeptikot olivat hakeneet tukea pyrrhonismista aristo-

telismin vastustamiseen ja kristinuskon puolustamiseen. Nämä tavoitteet olivat 

myös Gassendin pyrrhonismiin ja epikurolaiseen materialismiin perustuvassa fi-

losofiassa, mutta Gassendi kehitti myös oman empiiriseen tietoon perustuvan fi-

losofiansa, joka vaikutti osaltaan myös uuden ajan alun tieteen muutokseen. 

Gassendin tieteellisiä saavutuksia olivat mm. äänen nopeuden mittaaminen (n. 

300 metriä sekunnissa)452 ja useat astronomiset havainnot, joista tunnetuin oli 

Merkuriuksen v. 1631 tapahtunut Auringon ylikulku. Kuten Kepler, Gassendi oli 

olettanut, että Merkuriuksella oli paljon suurempi näennäinen säde. Pieni piste 

Auringon kiekolla liikkui kuitenkin aivan liian nopeasti ollakseen auringon-

pilkku, joten Gassendi päätteli, että kyseessä oli todellakin Merkurius.453 

Gassendi käytti skeptisismiä aristotelismia vastaan, mutta uuden tieteen myötä 

perustelut aristotelismin kumoamiseen tarkentuivat. Erityisesti 1500–1600 luku-

jen astronomia osoitti monet Aristoteleen kosmologian opit virheellisiksi. Gas-
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sendi aloitti astronomisten havaintojen kirjaamisen v. 1618, jolloin hän teki ha-

vainnon komeetasta ja päätteli (kuten Tyko Brahe v. 1577), että komeetat ovat 

kuunylisiä ilmiöitä. Aristoteles oli pitänyt niitä kuunalisina ilmiöinä. Galilein vai-

kutuksesta kopernikaaninen järjestelmä sai lisääntyvää kannatusta 1600–luvun 

alussa ja myös Gassendi puolusti sitä aina vuoteen 1633 saakka, jolloin inkvisitio 

tuomitsi Galilein. Maapallo oli Aristoteleen maailmankaikkeuden keskipisteessä. 

Aristarkhos Samoslainen (n. 310–230 eKr.) oli esittänyt aurinkokeskisen mallin, 

mutta kuitenkin Klaudios Ptolemaioksen 100–luvulla esittämää maakeskistä mal-

lia pidettiin tähtitieteessä oikeana aina 1600–luvulle saakka. Gassendi oli usko-

nut, että Maa oli planeetta, joka kiersi Aurinkoa; tätä näkökantaa tukivat mm. 

havainnot komeetoista, auringonpilkuista, linnunradasta ja Jupiterin kuista. Gas-

sendi halusi soveltaa luonnonfilosofiaansa uuteen astronomiaan ja suunnitteli epi-

kurolaisen filosofian käyttämistä kopernikaanisen järjestelmän tukemiseen. Gali-

lein tuomion myötä nämä suunnitelmat muuttuivat. Vaikka Gassendi piti edelleen 

kopernikaanista teoriaa todennäköisenä, hän ei voinut enää julkisesti puolustaa 

sitä, koska kirkon auktoriteetit vastustivat sitä.454 Gassendi valitsi Tyko Brahen 

teorian, jonka mukaan Aurinko kiertää Maata ja muut planeetat kiertävät Aurin-

koa.455 Gassendi tyytyi tähän Tykon malliin, jonka seuraavaksi Newtonin fysiikan 

lait kumosivat. 

5.1.2 Gassendin tekstilähteitä antiikin ja renessanssiajan filosofiasta 

Exercitationes–teoksessa Gassendi vastusti Aristoteleen filosofiaa esimerkiksi 

pyrrhonismin avulla, mutta ei johdonmukaisesti. Vaikka tämän teoksen esipu-

heessa pyrrhonistien ja akateemikkojen “suspension du jugement”456 (arvostel-

masta pidättyminen) onkin Gassendin mielesta hyväksyttävä asenne, niin teoksen 

esipuheessa hän myöntää myös puolustavansa joskus oppeja kuin dogmaa-

tikko.457 

Aristoteleen filosofia on Gassendin pääasiallinen tarkastelukohde Exercitati-

ones–teoksessa, jossa Aristoteleen teoksiin on yli 200 viitettä; tässä Gassendin 

teoksessa on viitteitä eniten Aristoteleen teoksiin Fysiikka, Syntymisestä ja hä-
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viämisestä, Taivaasta, Sielusta, Kategoriat ja Nikomakhoksen etiikka ja Metafy-

siikka. Exercitationes–teoksen toisen kirjan 6. luvussa Gassendi kieltää Aristote-

leen tieteen mm. pyrrhonismin avulla ja viittaa erityisesti Sextus Empiricuksen 

Pyrrhonismin pääpiirteisiin. Gassendin toinen merkittävä lähde pyrrhonismista 

on Diogenes Laertioksen Merkittävien filosofien elämät ja opit–teoksen yhdek-

sännen kirjan 11. luku Pyrrhon.458 

Exercitationes Paradoxicae adversus Aristoteliciens (Dissertations en forme 

de paradoxes contre les aristoteliciens)–teoksessa Gassendi viittaa Diogenes La-

ertioksen näkemyksiin esimerkiksi pyrrhonistien vastauksesta dogmaatikoille, 

jotka väittivät, että myös pyrrhonistit muodostavat kannanottoja sanoessaan, että 

eivät ratkaise mitään. Diogeneen tekstiä mukaellen Gassendi kirjoitti (käännös 

Bernard Rochot): 

”Nous avouons bien que nous éprouvons ce qu´éprovent les hom-

mes; car nous savons qu´il fait jour, qu´il y a des choses en-

gendrées, que nous sommes en vie, et un certain nombre des cho-

ses de ce genre qui se manifestent au cours de notre vie. Pour le 

reste, aux choses que les dogmatiques affirment en disant qu´ils 

les saisissent par la raison, nous n´adhèrons en aucune manière, 

en tant que ce sont choses incertaines...”459 

Gassendin versio tästä aiheesta on seuraavasta Diogeneen tekstistä: 

”Myönnämme, että olemme alttiita inhimilliselle heikkoudelle. 

Tiedämme, että on päivä ja että me elämme, ja samoin tiedämme 

monia muitakin elämän ilmeisiä tosiasioita. Mutta niistä asioista, 

joista dogmaatikot ovat vakuuttuneet argumenttien avulla ja jotka 

he sanovat tavoittaneensa, niiden osalta pidätymme kannanotosta, 

koska meille ne ovat epäselviä.”460 

Pyrrhonistien mukaan lauseet kuten ”emme ratkaise mitään” eivät ole kannanot-

toja.461 Tähän Diogeneen näkemykseen viitaten Gassendi kirjoitti (käännös Ber-

nard Rochot): 
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”Quant à cette formule par laquelle nous disons que ”nous ne 

définissons rien” et autres semblables, nous ne disons pas que ce 

sont des dogmes…”462 

Gassendi ei voinut hyväksyä Aristoteleen näkemystä varman tieteellisen tie-

don mahdollisuudesta; Gassendin mukaan voimme saada vain vaikutelmia asi-

oista, kuten Sextus oli sanonut.463 Gassendin suhtautuminen Aristoteleen syllo-

gistiikkaan muuttui myöhemmin, mutta Exercitationes–teoksen toisen kirjan 5. 

luvussa Gassendi ei pidä syllogistiikkaa mitenkään tarpeellisena.464 Aristoteleen 

dialektiikkaa Gassendi kritisoi erityisesti tämän teoksen toisen kirjan luvuissa 1 – 

5.465 Exercitationes–teoksessa on myös kymmeniä viitteitä Ciceron teoksiin, 

joista Academica oli Gassendille tärkeä antiikin skeptisismin lähdeteos. Gassendi 

sisällytti teoksensa esipuheeseen466 myös Ciceron Vanhuudesta–teoksesta lau-

seen: 

“Filosofiaa ei siis voida milloinkaan ylistää siinä määrin kuin se 

ansaitsisi: sehän tekee kuuliaiselle oppilaalleen mahdolliseksi 

viettää koko elinaikansa vaivoista vapaana”.467 

Exercitationes–teoksen 1. kirjan jälkeen Gassendi aloitti Epikuroksen filoso-

fian tutkimisen, jota hän jatkoi koko elämänsä ajan. Gassendi käsitteli Epikurok-

sen filosofiaa mm. teoksissaan De Vita et Doctrina Epicuri ja Animadversiones 

in Decimum Librum Diogenes Laertii. De Vita et Doctrina Epicuri koostui doku-

menteista Carpentras ms. 1832 vuodelta 1636, Tours mss. 707–710 (1642–1643) 

ja De Vita et Moribus Epicurii (1647).468 Gassendin päälähteet Epikuroksen 

opista olivat Diogenes Laertioksen Merkittävien filosofien elämät ja opit ja Luc-

retiuksen Maailmankaikkeudesta (De rerum natura).469 Laaja Animadversiones–

teos, jossa on 1768 sivua, sisältää Diogenes Laertioksen kreikankielisen teoksen 

10. kirjan, joka käsittelee Epikuroksen filosofiaa, ja Gassendin latinankielisen 

käännöksen tästä Laertioksen tekstistä (yhteensä n. 90 sivua)470 sekä Gassendin 

näkemykset Epikuroksen kanoniikasta, fysiikasta ja etiikasta (yhteensä n. 1650 

                                                 
462 Gassendi 1959, 516. 
463 Sextus Empiricus 1994, 8–9 (PH 1, 19–23). 
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sivua). Lucretiuksen teoksesta Gassendin lähde on Brundellin mukaan erityisesti 

ensimmäisen kirjan kohdat 215−264471 (Paavo Nummisen suomentamana luku 

Mikään ei häviä tyhjiin).472 Jonesin mukaan Gassendi ei ollut systemaattinen fi-

losofi. Gassendin ensimmäinen teos Exercitatones ja viimeisin, Syntagma Philo-

sophicum, ovat hyvin erilaisia teoksia.473 Syntagmassa skeptisismi on huomatta-

vasti lievempää kuin Gassendin ensimmäisissä teoksissa ja Gassendi on Epiku-

roksen filosofian tutkimisen ohella jo kehittämässä myös omaa tieteenfilosofiaa 

ja logiikkaa,474 joka Gassendin mukaan (Syntagmassa esittämässään versiossa lo-

giikastaan) ohjaa muita tieteitä.475 Gassendi pitää Syntagmassa tiedon saamista 

mahdollisena; esim. tieto atomeista ja niiden liikkeistä.476 

Gassendi nimesi Exercitationesin esipuheessa erityisesti neljä renessanssiajan 

filosofia, joiden kirjoitukset rohkaisivat häntä aristotelismin vastustamiseen. 

Nämä filosofit olivat Charron, Jean Luis Vives, Petrus Ramus ja Gianfrancesco 

Pico della Mirandola.477 Charronin ja Vivesin etiikassa oli vaikutteita stoalaisuu-

desta, jossa Gassendia miellytti mielenrauhan tavoittelu. Ramus ja Pico puoles-

taan kirjoittivat aristotelismista enemmän kuin Vives ja Charron. Vaikka Ramus 

ei halunnut vielä kokonaan luopua aristotelismista, Ramus vaikutti Gassendin 

skeptisismiin Aristoteleen filosofiaa kohtaan. Ramus halusi kuitenkin vielä pitää 

kiinni Aristoteleen opeista yrittämällä uudistaa niitä, kun taas Gassendi olisi ha-

lunnut luopua niistä kokonaan. Examen Vanitatis–teoksessa Gianfrancesco Pico 

della Mirandolan aristotelismin vastainen kritiikki perustui erityisesti Sextus Em-

piricuksen pyrrhonismiin ja Gassendi sai Brundellin mukaan vaikutteita juuri 

tästä Picon tavasta käyttää Sextuksen kirjoituksia aristotelismia vastaan. Ramus 

puolestaan oli käyttänyt antiikin skeptisismin päälähteenään Ciceron Academi-

caa.478 Renessanssiajan filosofeista Gassendi mainitsi suosikeikseen myös mm. 

Montaignen ja Erasmuksen.479 
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5.1.3 Kolmas argumentti skeptistä kriisiä vastaan 

Popkin kutsuu Gassendin filosofiaa epistemologiseksi pyrrhonismiksi, koska 

Gassendin mukaan emme voi tietää asioiden totuutta, vaan ainoastaan vaikutel-

mia. Gassendin tietoteoreettiset tutkimukset veivät hänet kuitenkin yhä kauem-

mas pyrrhonismista. Epikurolaisen atomismin ohella Gassendi oli kiinnostunut 

uudesta tieteestä; tieteellinen tieto voi perustua kokemukseen, aistihavaintoihin ja 

vaikutelmiin, vaikka tietoa asioiden todellisesta luonteesta ei saataisikaan.480 Pop-

kin liioittelee “humanististen pyrrhonistien” kuten Montaignen ja “tieteellisten 

pyrrhonistien” kuten Gassendin aiheuttamaa skeptistä kriisiä, jossa tieteellisen 

tiedon hankintaa rajoitti totuuden kriteerien puuttuminen.481 Toisaalta Popkin ko-

rostaa Gassendin osuutta uuden tieteen ja uuden filosofian kehityksessä.482 Pop-

kin pitää skeptistä kriisiä olennaisena siirtymävaiheena uuteen tieteeseen, mutta 

uuden tieteen kehityslinjat olivat alkaneet jo huomattavasti ennen skeptistä krii-

siä. Tieteelliselle vallankumoukselle loivat edellytyksiä jo renessanssiaikana 

esim. matematiikan sovellutukset luonnonfilosofisissa tutkimuksissa ja mittaami-

sen kehittyminen tieteelliseksi menetelmäksi. 

Seuraavaksi tarkastelen Barry Brundellin perusteluja sille, miksi hän ei hy-

väksy Popkinin tulkintaa skeptisen kriisin yhteydestä Gassendin filosofiaan. 

Brundell näkee tulkinnoissaan joitakin vastaavuuksia Popkinin teoriaan esim. 

Gassendin empiirisen metodologian merkityksestä tieteille, mutta Brundell ei 

kuitenkaan pidä Gassendin filosofiaa reaktiona skeptiseen kriisiin.483 Skeptisismi 

oli väline aristotelismin vastustamisessa, mutta 1500–1600–lukujen astronomian 

uudet saavutukset antoivat Gassendille lisää perusteluja Aristoteleen kosmolo-

gian kumoamiseen.484 

Brundellin mukaan Gassendin kirjoitukset logiikasta eivät myöskään olleet re-

aktiota skeptiseen kriisiin. Kun Gassendi halusi korvata aristotelismin epikurolai-

suudella tai kun hän kirjoitti kognition prosesseista tai empiirisestä tiedon han-

kinnasta, Gassendia ei huolestuttanut crise pyrrhonienne, joka Popkinin mukaan 

vallitsi tieteissä.485 
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Brundellin mukaan on vaarallista tehdä yleistyksiä tästä oletetusta 1600–luvun 

kriisistä, kun Gassendin ja Mersennen näkemyksetkin esim. pyrrhonismin vaiku-

tuksista kristinuskoon olivat hyvin erilaisia. Mersenne piti pyrrhonismia uhkana 

kristinuskolle; Gassendi puolestaan ei olettanut pyrrhonismin olevan vaaraksi 

kristinuskolle.486 Suuremmaksi ongelmaksi Gassendille tuli perustella uuden tie-

teen (erityisesti astronomian) ja epikurolaisuuden periaatteiden yhteensopivuus 

kristinuskon oppeihin. Hänen täytyi myötäillä kirkon auktoriteetteja suhtautumi-

sessaan kopernikaaniseen teoriaan.487 Kun kirkko oli tuominnut Galileon ja ko-

pernikaanisen teorian Gassendi turvautui yhä enemmän epikurolaisuuteen, ei re-

aktiona skeptiseen kriisiin, vaan kehittämällä korpuskulaarista, mekanistista filo-

sofiaansa asettaen samalla sille kristillisiä päämääriä.488 

Brundell on mielestäni oikeassa osoittaessaan kestämättömäksi Popkinin tul-

kinnan “skeptisestä kriisistä”, johon Gassendin konstruktiivinen skeptisismi olisi 

ollut reaktiona. Brundellin mukaan Gassendia ei huolestuttanut mikään skeptinen 

kriisi hänen kirjoittaessaan esim. Exercitationes–teostaan. Koska Gassendi halusi 

edistää käytännön tieteitä tai mekanistista filosofiaansa, Aristoteleen filosofian 

hylkääminen ei jättäisi epistemologista aukkoa.489 

5.2 Descartes, Gassendi ja Mersenne 

René Descartesille skeptisismi oli menetelmä tiedon ja totuuden etsimisessä. Des-

cartes ei ollut skeptikko ja hänen tavoitteensa olivat erilaisia kuin esim. pyrrhonis-

tien tavoitteet. Kun pyrrhonisteille skeptisismi oli uskomuksista ja mielipiteistä 

pidättäytymistä, Descartes vei epäilyn äärimmilleen etsiessään jotain varmaa, jo-

tain mitä ei voi epäillä. 

Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta–teoksessa Descartesin skeptisismi 

kohdistuu erityisesti aisteihin, joihin liittyviä ideoita hän pitää epäselvinä ja epä-

tarkkoina. Descartesille totuuden kriteeri oli selvä ja tarkka idea ja sitä ei voida 

aisteilla havaita. ”Aineellisten olioiden ideoista” voidaan havaita selvästi ja tar-

kasti vain niiden ulottuvuus, muoto, sijainti, liike, substanssi, kesto ja lukumäärä. 
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Aineellisten olioiden ideat ovat epätarkkoja valosta, väreistä, äänistä, tuoksuista, 

mausta, lämmöstä, kylmästä ja muista tuntokvaliteeteista 490. Descartes kirjoittaa: 

”Kun näet nyt tiedän, että itse kappaleitakaan ei varsinaisesti ha-

vaita aisteilla eikä kuvittelukyvyllä, vaan ainoastaan ymmärryk-

sellä, ja että havainto ei johdu koskettamisesta tai näkemisestä 

vaan yksinomaan ymmärtämisestä, oivallan kirkkaasti, että en voi 

havaita mitään helpommin taikka ilmeisemmin kuin mieleni.”491 

Metodin esityksessä Descartes oli todistanut olemassaolonsa kuuluisalla lau-

seella ”Cogito ergo sum” (Ajattelen, siis olen), jonka hän otti filosofiansa ensim-

mäiseksi periaatteeksi, koska se oli hänen mielestään niin varma, että skeptikot 

eivät voi sitä horjuttaa.492 Toisessa mietiskelyssä Descartes jatkaa epäilyn mene-

telmällä olemassaolon ja ajattelun yhteyden todistamista. Descartes esittää Kol-

mannessa ja Viidennessä mietiskelyssä todistuksensa Jumalan olemassaolosta ja 

Kuudennessa mietiskelyssä todistuksen aineellisten olioiden olemassaolosta. 

Descartesin tavoitteena oli tieteiden kehittäminen. Tiedon hankinta on Descar-

tesille prosessi, jossa subjektiiviselle varmuudelle selvistä ja tarkoista ideoista 

täytyy löytyä vastaavuus objektiiviseen totuuteen, jonka voi varmistaa vain Ju-

mala. Gassendi kirjoitti viidennet vastaväitteet Descartesin Mietiskelyjä ensim-

mäisestä filosofiasta–teokseen. Gassendi ei pitänyt Descartesin todistamista ole-

massaolosta kovinkaan mielenkiintoisena. Gassendi sanoi, että olemassaolon voi 

todistaa moni muukin toiminta kuin ajattelu.493 Gassendi olisi toivonut Descarte-

silta perusteellisempaa selvitystä siitä, millainen on se olio, jonka olemassaoloa 

ajattelu määrittelee ja mikä on se substanssi, jonka ominaisuus on ajattelu. Gas-

sendin mukaan Descartes ei myöskään pystynyt todistamaan Toisen mietiskelynsä 

väitettä, että ihmismieli tunnetaan paremmin kuin ruumis. 

Gassendi suhtautui kriittisesti myös Descartesin näkemykseen selvistä ja tar-

koista ideoista (joita Gassendi näyttää pitävän enemmänkin vaikutelmina) totuu-

den kriteereinä. Gassendi kysyy ”onko pikemminkin niin, että siitä, että jotain 

havaitaan selvästi ja tarkasti, ei seuraa että se on sinänsä totta, vaan totta on vain, 

että se havaitaan selvästi ja tarkasti näin”.494 
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Jumalan olemassaoloa ei voida Gassendin mukaan todistaa Descartesin esittä-

mällä tavalla, koska ihmisen ja Jumalan perfektioita on vaikea verrata ja ihmisen 

perfektioista ei voida muodostaa aitoa Jumalan ideaa. Ihmiset kuvailevat Jumalaa 

ominaisuuksilla (esim. kaikkivoipa, kaikkitietävä, täydellisen hyvä), jotka on suu-

rennettu niistä ihmisen ominaisuuksia, joita ihaillaan (esim. voima, tieto, hyvyys). 

Gassendin mukaan Jumala olisi kovin vähäinen olio, jos hänessä ei olisi mitään 

muuta kuin ihmisen ominaisuuksista suurennettuja perfektioita.495 

Gassendi pitää ongelmallisena myös Descartesin argumentteja mielen ja ruu-

miin erillisyydestä, ajattelun ja aineen ristiriitaisuudesta, ja aineellisen kommuni-

kaatiosta aineettoman kanssa.496 

Descartesin vastaukset Gassendin vastaväitteisiin osoittavat selvästi Descarte-

sin dualismin ja Gassendin materialismin erilaisuuden. Gassendin väitteeseen, 

että olemassaolon todistaminen voidaan yhdistää muuhunkin toimintaan kuin 

ajatteluun Descartes vastaa, että ajattelu on ainoa toiminta, josta hän on tässä yh-

teydessä varma. Descartes perustelee vastaustaan mm. sillä, että kaikkeen toimin-

taan liittyvästä tietoisuudesta voidaan päätellä, että on olemassa mieli, joka ajat-

telee kyseistä toimintaa.497 

Ihmismielen attribuutteja puolestaan tunnetaan Descartesin mukaan ”enem-

män kuin minkään muun olion, koska tiedettiinpä niitä jostain oliosta kuinka pal-

jon tahansa, yhtä paljon voidaan luetella myös mielen attribuutteja, koska mieli 

tietää ne. Siispä mielen luonto on meille kaikkein tunnetuin”. Descartes puolustaa 

myös selvien ja tarkkojen ideoiden totuutta Gassendin skeptisismiin perustuvaa 

vastaväitettä vastaan. Tähän vastaväitteeseen Descartes vastaa, että hänen pyrki-

myksenään oli karsia ”kaikki ennakkoluulot” ja sitten luetella ”kaikki ensisijaiset 

ideat erottaen selvät ideat hämäristä tai epämääräisistä”.498 

Jumalan ja ihmisten perfektioiden vertaamisesta Descartes vastaa Gassendille, 

että koska ihmisillä on idea suuremmasta oliosta, he voivat laajentaa perfektioita 

ja omistaa ne Jumalalle.499 

Mielen ja ruumiin erillisyys oli Descartesin Kuudennen mietiskelyn keskeinen 

aihe. Gassendin väitteeseen, että ideat, joita mieli kohtaa, ovat ”aineellisia tai 
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ikään kuin aineellisia”,500 Descartes vastaa, että ”mielen oikeaan ideaan sisältyy 

vain ajattelu attribuutteineen, joista mikään ei ole aineellinen”.501 

Gassendi esitti viidensien vastaväitteiden lisäksi kritiikkiä Descartesin vas-

tauksiin Disquisitio Metaphysica sive Dubitationes et Instantiae–teoksessa. Gas-

sendi jatkoi Disquisitiossa viidensissä vastaväitteissä esittämäänsä kritiikkiä Des-

cartesin tekemää ymmärryksen ja mielikuvituksen erottelua kohtaan. Gassendin 

mukaan ihminen saa tietonsa aisteilla ja mielikuvituksella, mutta ei aineettomista 

substansseista kuten Jumalasta ja enkeleistä. Descartesin mukaan taas tieto ai-

neettomista substansseista on mahdollista. Syntagmassa Gassendi sen sijaan 

myöntyi näkemykseen aineettoman sielun olemassaolosta; tämä on korkeampi 

sielu, joka käsittää aineettomia substansseja. Alempi sielu on aineellinen ja käyt-

tää toiminnoissaan aistimuksia ja mielikuvitusta. Gassendin näkemys sielun ky-

vystä käsittää aineettomia substansseja oli Syntagmassa siis sellainen, jota hän oli 

Disquisitiossa vastustanut.502 

Vastaväitteissä Ensimmäiseen mietiskelyyn Gassendi kirjoittaa Descartesille: 

”Ensimmäisessä mietiskelyssä minun ei tarvitse viipyä kauan, 

koska pidän hyvänä yritystä, jolla haluat vapauttaa mielesi kai-

kista ennakkoluuloista. Yhtä asiaa vain en kylliksi käsitä: minkä 

tähden et mieluummin lausunut yksinkertaisesti ja lyhyesti, että 

pidit entisiä käsityksiäsi epävarmoina, jotta voisit sitten poimia 

erilleen sen, mikä osoittautuisi todeksi? Sen sijaan pidit kaikkea 

epätotena, mikä ei ole niinkään vanhasta ennakkoluulosta vapau-

tumista kuin uuden omaksumista.”503 

Gassendi kritisoi vastaväitteissä edelleen Descartesin yritystä luopua aikaisem-

mistä käsityksistään: 

”Sanoitpa mitä tahansa, kukaan ei tule vakuuttumaan siitä, että 

sinä olisit vakuuttunut, että kaikesta siitä mitä olet ajatellut ei mi-

kään ole totta ja että aistit, unet, Jumala tai paha henki ovat aina 

pettäneet sinua.”504 

Disquisitiossa Gassendi tuo esiin myös lisää Descartesin epäilyn menetelmään 

liittyviä ongelmia. Descartes halusi Ensimmäisessä mietiskelyssään vapauttaa 
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mielensä kaikista totunnaisista mielipiteistä, mitä Descartes ei Gassendin mukaan 

voi tehdä: monet arvostelmat pysyvät muistissa ja ovat muuttumattomia.505 Des-

cartes myönsi myöhemmin kirjeessään Clerselierille, että aikaisemmista käsityk-

sistä on mahdoton päästä eroon. Descartes kertoi, että epäily liittyy aikaisempiin 

arvostelmiin ja myös niistä pidättymiseen.506 

Kuinka hyvin Descartes tunsi skeptisen tradition? Descartes mainitsee kirjoi-

tuksissaan antiikin skeptikot vain harvoin ja suoria viittauksia 1500–luvun uus-

pyrrhonisteihin ei ole monta. Todennäköisesti Renerille v.1638 osoitetussa kir-

jeessään Descartes kirjoitti: ”Pyrrholaiset eivät epäilyjensä vuoksi ole päätelleet 

mitään varmaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei se olisi mahdollista.”507 Vas-

tauksessaan Mietiskelyjen toisiin vastaväitteisiin (jotka Mersenne oli laatinut) 

Descartes toteaa nähneensä ”monta akateemikkojen ja skeptikkojen muinoin kir-

joittamaa kirjaa tästä aiheesta”.508 Popkinin mukaan Descartesin ja Mersennen 

ystävyys merkitsi sitä, että Descartes ei voinut olla tietämättä skeptisismin suun-

tauksista, koska Mersenne käsitteli aihetta teoksissaan laajasti.509 Alan Boasen 

mukaan Descartesin teoksissa on kuitenkin Montaignesta ja Charronista ainoas-

taan yksi maininta,510 joka on kirjeessä Newcastlen markiisille 23.11.1646.511 

Mersenne piti tieteitä hyödyllisinä käytännön tarkoituksiin, mutta jos Mersen-

nellä ei olisi ollut epistemologisia ratkaisuja skeptiseen kriisiin, kuten Popkin 

väittää,512 tuskin Mersenne olisi ollut luomassa uudenlaisia näkemyksiä tieteen-

filosofiasta yhdessä mm. Gassendin ja Descartesin kanssa. Mersennen laaja kir-

jeenvaihto aikansa filosofien (erityisesti Descartesin) kanssa sekä mm. teokset La 

Verité des Sciences (1625) ja Questions inouyes (1634) edustivat sitä uutta tie-

teenkäsitystä, jonka perustana eivät voineet enää olla antiikin dogmaatikkojen ei-

vätkä myöskään skeptikkojen näkemykset. Tieteen kehitys teki sekä kaikkea 

epäilevän pyrrhonismin että toisaalta dogmaatikkojen teoriat tiedon varmuudesta 

ongelmalliseksi. Mersennen mukaan luontoa koskevista asioista ja niiden syistä 
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ei voida saada varmaa tietoa, ei edes fysiikassa tai matematiikassa.513 Astronomi-

siin teorioihin Mersenne suhtautui skeptisesti; esimerkiksi Kopernikuksen teori-

aan hän ei ilmaissut selvästi kantaansa.514 

Mersennen skeptisismi oli kuitenkin konstruktiivista: käsitykset todellisuu-

desta voivat perustua vaikutelmiin ja olettamuksiin ja kaikkea ei tarvitse epäillä, 

sillä tieteet voivat tuottaa riittävästi tietoa käytännön tarkoituksiin. La Verité des 

Sciences–teoksessa Mersenne kohdisti kritiikkinsä erityisesti Sextus Empiricuk-

sen Pyrrhonismin pääpiirteisiin ja esitti vastauksensa Sextuksen kymmeneen 

trooppiin. Mersennen mukaan aistihavaintoihin liittyy tiettyjä lainalaisuksia 

(esim. valon taittumisen lait), jotka ovat voimassa erilaisista havainto-olosuh-

teista huolimatta.515 

Mersenne kirjoitti toiset vastaväitteet Descartesin Mietiskelyjä ensimmäisestä 

filosofiasta–teokseen ja osallistui myös kuudensien vastaväitteiden kirjoittami-

seen. Toisissa vastaväitteissä Mersenne asettaa kyseenalaiseksi Descartesin näke-

mykset ajattelevan olion ja kaiken aineellisen erillisyydestä ja erityisesti mielen 

ja ruumiin erillisyydestä.516 Descartes vastaa, että Toisessa mietiskelyssä hän tutki 

lähinnä mielen ominaisuuksia, joista hänellä on varmaa ja evidenttiä tietoa. Des-

cartes sanoi palaavansa Kuudennessa mietiskelyssä mielen ja ruumiin distinktiota 

koskevaan kysymykseen.517 Kuudennessa mietiskelyssä Descartes käyttää perus-

teluna mielen ja ruumiin erillisyydelle esim. sitä, että ruumis on ”luonnostaan aina 

jaollinen, mutta mieli täysin jakamaton”. Descartesin mukaan ”esimerkiksi tahto-

misen, aistimisen ja ymmärtämisen kykyjä ei voida sanoa mielen osiksi, koska 

yksi ja sama mieli tahtoo, aistii ja ymmärtää”. Sen sijaan aineellisia ja ulottuvaisia 

olioita voidaan Descartesin mukaan ajatella osina jaollisina, mikä jo sinänsä on 

osoitus mielen ja ruumiin erilaisuudesta.518 

Mersennen mukaan Descartes ei ole pystynyt osoittamaan, miten idea Juma-

lasta voidaan muodostaa. Idea korkeimmasta oliosta on Descartesin mukaan Ju-

malasta lähtöisin ja tämä täydellisimmän olion idea on tosi ja äärimmäisen selvä 

ja tarkka. Mersenne puolestaan kutsuu ihmisten ideaa Jumalasta ”järkeisolioksi”, 

joka on ymmärryksen päättelytoiminnan avulla muodostettu täydellisen olion 
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perfektio, eikä tämä idea ole peräisin korkeimmasta olennosta.519 Descartes vas-

taa, että tällaisen idean perfektion edellytyksenä täytyy olla jokin syy, ja tämän 

idean lähde on Jumala.520 

Neljännessä ja Viidennessä mietiskelyssä Descartes yhdistää selvän ja tarkan 

käsittämisen periaatteen mm. kysymyksiin totuudesta, epätotuudesta, erehdyk-

sestä, tahdosta ja Jumalan olemassaolosta. Mersenne kysyy, mistä Descartes tie-

tää, että ei erehdy asioista, jotka luulee tietävänsä selvästi ja tarkasti.521 Selvät ja 

tarkat ideat perustuvat Descartesin mukaan siihen ”minkä ymmärrys havaitsee 

selvästi”. Aisteilla saatuja havaintoja Descartes pitää sen sijaan epäluotetta-

vina.522 Mersenne osallistui myös kuudensiin vastaväittteisiin, joiden esittäjät 

vastaavat Descartesille aistihavainnosta ja ymmärryksen varmuudesta esim. seu-

raavasti: 

”Ymmärryshän ei voi korjata jonkin aistin virhettä, ellei toinen 

aisti ensin oikaise sitä virhettä. Valon taittumisen vuoksi keppi 

näyttää vedessä katkenneelta, vaikka se on suora; mikä korjaa tä-

män virheen? Ymmärryskö? Ei suinkaan, vaan tuntoaisti. Samoin 

on ajateltava muissa tapauksissa. Jos siis käytettävissäsi ovat 

kaikki aistit, ja ne toimivat asianmukaisesti ja antavat aina saman 

tuloksen, niin sinulla on suurin varmuus, johon ihminen luonnos-

taan kykenee. Se varmuus jää sinulta usein saavuttamatta, jos luo-

tat mielen toimintaan, sillä mieli erehtyy usein siinä, missä se ei 

luullut mitään erehdystä mahdolliseksi”.523 

Descartes vastaa Mersennelle, että esim. edellä mainitussa tapauksessa tuntoais-

timus 

”ei kuitenkaan riitä näkövirheen oikaisemiseen, vaan lisäksi tarvi-

taan jokin peruste, joka opettaa meille, että tällä kertaa on uskot-

tava tuntoaistin eikä näköaistin herättämään arvostelmaan. Sitä 

perustetta meillä ei ole ollut lapsuudesta asti, joten se ei voi kuulua 

aisteihin, vaan vain ymmärrykseen. Täten jopa tässäkin esimer-
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kissä yksin ymmärrys oikaisee aistien virheen, eikä löydy ta-

pausta, jossa virhe syntyy siinä, että luotamme enemmän mielen 

toimintaan kuin aisteihin”.524 

Kuten jo edellä mainittiin, Mersennen mukaan aistihavaintoja voidaan selittää 

tietyillä lainalaisuuksilla. Mielipiteiden erilaisuudesta huolimatta on asioita, 

joista vallitsee yksimielisyys. Mersennen vastaus äärimmäiseen skeptisismiin oli 

myös La Verité des Sciences–teoksen 800–sivuinen luettelo asioista, joita tiede-

tään matematiikasta ja fysiikasta ja joista ei tarvitse pidättäytyä tekemästä arvos-

telmia. 

Mersennen mukaan täydellistä varmuutta asioista ei voida saada, mutta hän ei 

hyväksynyt sitä, että kaikkea epäillään. Tällaista tuhoavaa skeptisismiä Mersenne 

vastusti, mutta myös dogmatismia. Mersennen konstruktiivinen skeptisismi pe-

rustui tieteen kehitykseen ja hän piti tieteitä hyödyllisinä käytännön tarkoituk-

siin.525 Kuten Descartes ja Gassendi, Mersenne osallistui uudenlaisen tieteenfilo-

sofian kehittämiseen 1600–luvulla. 

5.3 Eroavuuksia Descartesin epäilyn menetelmän ja Sextuksen 
pyrrhonismin välillä 

Gassendi ja Mersenne esittivät kannanottoja pyrrhonismista, jota Descartes ei 

puolestaan paljoakaan kommentoinut. Lisäksi on myös syytä korostaa Descarte-

sin epäilyn menetelmän ja Sextuksen pyrrhonismin erilaisuutta. 

Michael Williamsin mukaan Descartesin epäilyn menetelmä ja Sextuksen 

pyrrhonismi ovat aivan erilaisia. Descartesin epäily on enemmänkin metodolo-

gista, kun taas pyrrhonismi on elämäntapa ilman filosofisia teorioita.526 Myös Mi-

les Burnyeat asettaa vastakkain Descartesin teoreettisen ja Sextuksen käytännöl-

lisen suhtautumisen skeptisismiin.527 Williams ei halua kuitenkaan tehdä liian 

jyrkkää erottelua näiden filosofien asenteessa ”käytännöllisyyteen” ja ”teoreetti-

suuteen”. Sextuksen asenteessa skeptisismiin korostuu käytännöllisyys, mutta 

tuskin hän arkipäiväisessä elämässään ajatteli jatkuvasti arvostelmista pidätty-

mistä, jota hän todennäköisesti sovelsi filosofisten tutkimusten yhteydessä. Ei 

pidä myöskään korostaa liikaa Descartesin epäilyn menetelmän teoreettisuutta, 
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vaikka sitä onkin enemmän kuin Sextuksen asenteessa skeptisismiin, koska En-

simmäisen mietiskelyn epäily oli tarkoitettu tilapäiseksi. Descartesin filosofiassa 

on kuitenkin kysymys myös pysyvämmistä episteemisistä käytännöistä, joihin 

Descartesin menetelmä johtaa Ensimmäisen mietiskelyn jälkeen. Williams mää-

rittelisikin eroavuuksia näiden filosofien skeptisessä asenteessa kutsumalla Sex-

tuksen pyrrhonismia eettiseksi ja Descartesin epäilyä metafyysiseksi ja epistemo-

logiseksi.528 

Descartes tavoitteli varmaa tietoa, mutta Sextuksen pyrrhonismissa toimitaan 

vaikutelmien mukaan. Sextus kirjoitti pyrrhonistien elämäntavasta seuraavasti 

(käännös Annas ja Barnes 1994): 

”Thus, attending to what is apparent, we live in accordance with 

everyday observances, without holding opinions – for we are not 

able to be utterly inactive. These everyday observances seem to 

be fourfold, and to consist in guidance by nature, necessitation by 

feelings, handing down of laws and customs, and teaching of 

kinds of expertise.”529 

Seuraava luokittelu kuvaa Williamsin esittämiä eroavuuksia pyrrhonismin ja 

Descartesin epäilyn menetelmän välillä: 

Sextuksen pyrrhonismi Descartesin epäilyn menetelmä 

Arvostelmista pidättyminen   Epäily, josta halutaan pois 

(epokhê) 

Skeptisismi lopullista    Epäily tilapäistä 

Arvostelmista pidättyminen koskee  Epäily on valikoivaa 

kaikkia näkemyksiä 

Pyrrhonilainen skeptisismi on   Epäily tiivistyy yleisiin 

hajanaista      skeptisiin argumentteihin 

                                                 
528 mts. 300−301. 
529 Sextus Empiricus 1994, 9 (PH1, 23). 
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Epokhê on rajaamaton    Epäily teoreettisesti suljettua 

Pyrrhonismi yksitoikkoista ja tasaista,  Skeptisismi progressiivista 

ja johtaa aina samaan lopputulokseen,  ja kerrostunutta 

joka on epokhê 

Sextus pyrkii välttämään kehäpäätelmiä Descartes turvautuu skeptisiin 

hypoteeseihin 

Tarkastelee erimielisyyksiä näkemyksistä Descartesin skeptiset 

joita ainakin jotkut ihmiset    argumentit epäuskottavia 

pitävät todennäköisinä    hypoteeseja 

Epäilee kykyämme tietää asioiden  Skeptisismissä myös 

todellista luonnetta, mutta ei ota kantaa  eksistentiaalinen ongelma 

ulkomaailman olemassaolosta   ulkomaailman olemassaolosta530 

Sextus vastusti epistemologisia ratkaisuja skeptisismissään, joten hän ei ollut 

kiinnostunut argumenttiensa varmuusasteista. Etsiessään varman tiedon perustaa 

Descartes puolestaan oli kiinnostunut asioiden varmuusasteista. Tarkastellessaan 

totuuden kriteerejä Sextuksella on Williamsin mukaan aina vastassaan sama este, 

joka on se, että eri havaitsijat ja olosuhteet tuottavat ristiriitaisia vaikutelmia. Des-

cartesin epäilyn menetelmä on monipuolisempi ja esim. Descartesin uniargu-

mentti on laajempi kuin Sextuksen neljännessä troopissaan lyhyesti esittämä nä-

kemys unien merkityksestä.531 

Descartesin filosofian erottaa Sextuksen skeptisismistä Descartesin teoreetti-

nen sitoutuminen episteemisiin tavoitteisiin ja menetelmiin. Descartes pyrkii 

epäilyn menetelmällään kohti varman tiedon perusteita. Sextus ilmoittaa jo 

Pyrrhonismin pääpiirteiden ensimmäisillä sivuilla, että pyrrhonistit eivät kuulu 

mihinkään dogmaattiseen koulukuntaan ja että pyrrhonistien tavoitteena on kan-

nanotoista pidättyminen (epokhê), josta seuraa mielenrauha. Sextus piti akatee-

mista skeptisismiä dogmaattisena, joten se kuuluu niihin oppisuuntiin, joihin Sex-

tuksen mukaan pyrrhonistin ei pidä sitoutua. 

                                                 
530 Williams 2010, 289–290. 
531 mts. 303−310. 
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Antiikin skeptikot ja myös monet renessanssiajan filosofit pitivät ”vaikutel-

mia” asioiden havaittavina ominaisuuksina, mutta Descartesille vaikutelmat oli-

vat ”ideoita”. Charles Larmoren mukaan tästä seurasi se, että skeptisismi voitiin 

nyt ulottaa myös ulkoisen maailman olemassaoloon ja välitön tietoisuus olisi vain 

henkisistä, sisäisistä tiloista.532 Antiikin kreikkalaiset skeptikot eivät olleet esittä-

neet vielä ulkoisen maailman olemassaolon ongelmaa, joka Descartesille sen si-

jaan oli epistemologinen väline epäilyn menetelmässä.533 

Luciano Floridin mukaan Descartes ei ehkä lukenut Sextuksen teoksia, mutta 

Descartes esittikin epäilyn menetelmänsä aikana, jolloin skeptiset argumentit 

kuuluivat jo muutenkin olennaisesti filosofisiin keskusteluihin. Descartesin filo-

sofia oli Floridin mukaan omaperäistä sen takia, että Descartes suhtautui skepti-

sismiin vakavasti ainoastaan epistemologisena eikä esim. eettisenä kysymyksenä, 

tulematta itse skeptikoksi.534 

5.4 Neljäs argumentti skeptistä kriisiä vastaan 

Popkin olettaa, että Descartesin epäilyn metodi olisi ollut reaktio pyrrhonistiseen 

kriisiin, la crise pyrrhonienne.535 Kuitenkin koko laajassa tuotannossaan Descar-

tes käyttää sanaa pyrrhonismi vain muutaman kerran. Barry Brundell kyseenalais-

taa näkemyksen, jonka mukaan Descartes olisi halunnut antaa vastauksen erityi-

sesti skeptiseen kriisiin. Mersenne oli kokenut skeptisismin uhkana; ehkä tämä 

vaikutti Brundellin mukaan siihen, että Descartes halusi vastata skeptikoille.536 

Descartesin epäilyn menetelmä oli enemmänkin yksi vaihe tiedon hankinnassa 

kuin vastaus skeptiseen kriisiin. 

The History of Scepticism–teoksensa kahdessa Descartesin skeptisismiä käsit-

televässä kappaleessa Popkin mainitsee käsitteen la crise pyrrhonienne 16 kertaa 

tarkastellessaan Descartesin filosofian ja skeptisismin yhteyttä.537 Descartesin 

koko tuotannossa on kuitenkin vain muutama maininta antiikin pyrrhonisteista ja 

1500–luvun uuspyrrhonisteista, joten la crise pyrrhonienne Descartesin filosofian 

                                                 
532 Larmore 1998, 1146. 
533 Larmore 2006, 17. 
534 Floridi 2010, 284. 
535 Popkin 2003, 114. 
536 Brundell 1987, 105. 
537 Popkin 2003, 143–173. 
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yhteydessä vaikuttaa väärältä termiltä. Popkin väittää, että Descartes olisi koh-

dannut tämän kriisin ja halunnut vastata skeptikkojen hyökkäyksiin.538 Popkin 

kirjoittaa: 

”Descartes himself expressed great concern with the scepticism of 

the time; he indicated a good deal of acquaintance with the 

Pyrrhonian writings, ancient and modern; he apparently develo-

ped his philosophy as a result of being confronted with the full 

significance of la crise pyrrhonienne in 1628−29, and he pro-

claimed that his system was the only intellectual fortress capable 

of withstanding the assaults of the sceptics. When and how Des-

cartes came into contact with sceptical views is hard to tell.”539 

Popkinin mukaan Descartesin reaktio pyrrhonistiseen kriisiin olisi vaikuttanut sii-

hen, miten Descartes kehitti filosofiaansa. Popkin kertoo vuosien 1628–29 tapah-

tumien vaikutusyhteyksistä Descartesin filosofiaan, mutta Popkinin selvitys 

näistä tapahtumista540 ei kuitenkaan tue hänen väitettään Descartesin reaktiosta 

pyrrhonistiseen kriisiin. 

Popkin joutuu turvautumaan tällaisiin oletuksiin siitä, kuinka hyvin Descartes 

tunsi skeptikkojen kirjoituksia, joten Popkinin esittämät perusteet Descartesin 

asenteesta ”pyrrhonistiseen kriisiin” eivät ole kovin vakuuttavia. Descartes olisi 

luultavasti maininnut pyrrhonismin useammin, jos se olisi aiheuttanut hänelle 

kriisin. 

Thomas Lennon (ks. myös luku 7, s. 132) kysyy, että jos Descartes olisi ollut 

huolestunut skeptisismin kumoamisesta, miksi Descartes ei koskaan sano sitä? 

Descartes ei käytä sanaa skeptisismi ja Mietiskelyissä epäilykin on vain Ensim-

mäisen mietiskelyn aihe. Lennonin mukaan Descartesin asenne skeptikkoihin on 

lähinnä välinpitämätön ja halveksiva. Popkin piti cogito–argumenttia osana skep-

tisismin kumoamista, mutta Descartes itse ei esitä sellaista väitettä. Descartes sa-

noo vain, että cogito on niin vahva, että skeptikot eivät voi sitä horjuttaa.541 

                                                 
538 mts. 144–145. 
539 mts. 144. 
540 mts. 144−147. 
541 Lennon 2008, 62–63. 
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Vastaväitteissään Descartesin Mietiskelyihin jesuiittaisä Pierre Bourdin syytti 

Descartesia liian pitkälle viedystä epäilystä. Bourdinin mukaan Descartesin me-

netelmällä ei päästä totuuteen.542 Descartes kiisti Bourdinin syytökset katkeraan 

sävyyn kirjeessään jesuiitta Jacques Dinet’lle.543 

Otetaan vielä muutama esimerkki Popkinin väitteistä liittyen Descartesin 

skeptisismiin. Koska epäilyn menetelmä ei ollut Descartesille la crise 

pyrrhonienne, Popkinin seuraavaakaan väitettä ei voitane yhdistää Descartesin 

filosofiaan: 

”In the Discours, the Meditationes, and La Recherche de la Verité, 

a procedure is set forth for developing a crise pyrrhonienne pos-

sibly even more forceful than that developed by any of the 

Pyrrhonists, ancient or modern”.544 

Ongelmallista tässä väitteessä on se, että Descartes ei teoksissaan kirjoita 

pyrrhonismista. 

Popkinin mukaan Descartesin Hollannin matkan tarkoituksena olisi ollut la 

crise pyrrhoniennen ratkaiseminen.545 Descartes itse ei sanonut niin matkansa tar-

koituksesta. Descartes ei myöskään sanonut, että hän aikoo ensin viedä ”la crise 

pyrrhoniennen” äärimmilleen, jotta voisi aloittaa sen ratkaisemisen. Descartes 

käytti epäilyn menetelmää Ensimmäisessä mietiskelyssään, jossa hän ei kuiten-

kaan mainitse pyrrhonistista kriisiä. Descartes ei ollut pyrrhonisti, mutta hän oli 

kuitenkin tietoinen skeptisismistä, johon hän halusi löytää ratkaisun käyttäen en-

sin menetelmänään systemaattista epäilyä ja äärimmäistä skeptisismiä. 

Williamsin esittämissä eroavuuksissa Descartesin filosofian ja Sextuksen 

pyrrhonismin välillä korostuvat mm. Descartesin epäilyn epistemologiset tavoit-

teet, joita pyrrhonisteilla ei yleensä ollut. Pyrrhonisteille epäily oli enemmänkin 

elämäntapa. Koska Descartesille epäily oli menetelmä, on epätodennäköistä, että 

hän olisi hakenut ratkaisua pyrrhonistiseen kriisiin. 

Otettuaan cogito–argumentin filosofiansa lähtökohdaksi Descartes eteni skep-

tisismin kumoamiseen ja todellisuutta koskevan tiedon perusteisiin. Vaikutteet 

Montaignen ja Charronin pyrrhonismista eivät vieneet Descartesia skeptiseen 

kriisiin, vaan näkyivät Descartesin filosofiassa ainoastaan siinä vaiheessa, kun 

                                                 
542 Descartes 1934, 319−320. 
543 mts. 354. 
544 Popkin 2003, 147. 
545 mts. 146. 
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hän käytti skeptisismiä tietoteoreettisena menetelmänä. Monipuolisessa filosofi-

sessa ja tieteellisessä tutkimustyössään (esim. metafysiikka, mielenfilosofia, ma-

tematiikka, astronomia, lääketiede, optiikka) Descartesin tavoitteena oli varmaan 

tietoon perustuva maailmanselitys. Tavoite ei toteutunut, mutta teokset Metodin 

esitys, Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta ja Filosofian periaatteet aloittivat 

uuden ajan filosofian. Esim. Descartesin teoria aineesta ja liikkeestä edusti uutta 

tieteellistä ajattelua. Descartesin vaikutus oli merkittävä myös tieteen opetuksen 

uudistamisessa 1600–luvulla. 

Mersenne pyrki osoittamaan, että on tieteellisiä totuuksia, joihin ei tarvitse so-

veltaa pyrrhonilaista arvostelmista pidättäytymistä. La Verité des Sciences–teok-

sessa Mersenne käytti matemaattista tietoa pyrrhonismin vastustamiseen.546 Mer-

senne halusi kumota pyrrhonismin ja päätyi konstruktiiviseen skeptisismiin, jossa 

täydellisestä epäilystä luovutaan ja tiedon lisääntymiselle annetaan mahdollisuus 

asettamatta kuitenkaan ehdottomia tiedon ja totuuden kriteerejä. 

                                                 
546 Dear 1988, 11, 41. 



 

118 

6 Tieteen historiaa 

6.1 Renessanssin tiede skeptisen kriisin uudelleen arvioinnissa 

Uuden ajan alun tieteeseen vaikuttivat sekä renessanssihumanismin että renes-

sanssiajan luonnonfilosofian kehityslinjat, jotka erityisesti 1500−luvulla myös lä-

hestyivät toisiaan esim. luonnontieteellisessä humanismissa ja ns. lääketieteelli-

sessä humanismissa. Antiikin filosofisia traditioita ja Galenoksen oppeja arvioi-

tiin uudelleen. Renessanssin luonnonfilosofian traditioita olivat mm. aristote-

lismi, hermetismi, kabbalismi, paracelsismi, platonismi, skeptisismi ja ato-

mismi.547 Johdantoa uuteen tieteeseen on jo nähtävissä tässä luonnonfilosofian 

monimuotoisuudessa.  

Aristotelismia kritisoitiin, mutta joka tapauksessa Aristoteleen filosofialla oli 

merkittävä asema yliopistojen opetusohjelmissa vielä 1600–luvullakin. Marsilio 

Ficinon kääntämät hermeettiset tekstit ja Giovanni Pico della Mirandolan kabba-

lismi puolestaan yhdistivät mm. uusplatonismia, luonnonmagiaa ja matemaattisia 

ajattelumalleja universumin hahmottamisessa; näitä oppijärjestelmiä lähellä oli 

myös paracelsismi. Paracelsuksen filosofian perustana olivat kokonaisvaltainen 

näkemys maailmasta, samankaltaisuuksien tutkiminen mikro- ja makrokosmok-

sessa, kemia ja magia.548 

Merkittävintä 1500–luvun tieteessä olivat kuitenkin astronomian ja lääketie-

teen saavutukset. Renessanssin tiedettä on siten tarkasteltava monipuolisena hu-

manismin ja luonnonfilosofian tutkimusjaksona, joka ennakoi jo 1600–luvun em-

piiristä luonnontiedettä. Skeptisismi kuuluu olennaisesti 1500–luvun tieteelliseen 

keskusteluun erityisesti tieteiden ja tiedon merkitystä arvioitaessa, mutta koska 

tieteellisen tiedon lisääntyminen harvoin perustuu pelkästään epäilyyn, Popkinin 

esittämän skeptisen kriisin rooli uuden tieteen syntymisessä on kyseenalainen. 

Skeptistä kriisiä vastaan voidaan kuitenkin esittää vielä vahvemmat perustelut ja 

ne liittyvät määritelmään uuden tieteen alkamisajankohdista. Popkin sijoittaa 

                                                 
547 Joutsivuo & Mikkeli (toim.) 2000, 72. 
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skeptisen kriisin 1500–1600 lukujen vaihteeseen, mutta monilla tieteenaloilla teh-

tiin 1500–luvulla tutkimusta, joka tuli vaikuttamaan 1600–luvun tieteelliseen 

maailmankuvaan. 

Renessanssin tiede antaa mielestäni riittävän näytön sille, että se on huomatta-

vasti vahvempi perusta uuden tieteen syntyyn kuin skeptinen kriisi. Kopernikus 

teki jo vuonna 1512 lyhyen käsikirjoituksen Commentariolus, jossa hän esitti tai-

vaankappaleiden liikkeistä aivan uudenlaisia teorioita, jotka poikkesivat ptole-

maioslaisesta järjestelmästä. Kopernikus esitti, että Kuu kiertää Maata, maapallon 

keskus ei ole universumin keskus ja että planeetat kiertävät Aurinkoa. Koperni-

kuksen laajempi heliosentristä järjestelmää puolustava tutkimus De revolutioni-

bus orbium coelestium julkaistiin vuonna 1543.549 

Ptolemaioksen (n. 100–178) geosentrinen maailmankuva oli vielä 1500–lu-

vulla yleisesti hyväksytty ja itse Galilei toimiessaan opettajana Padovassa opetti 

Ptolemaioksen järjestelmän mukaisesti, että Maa ei liiku. Opetustyössään Galilei 

käytti myös Aristoteleen oppeja. Galilei ei voinut julkisuudessa puhua Koperni-

kuksen aurinkokeskeisen järjestelmän puolesta, mutta esim. hänen kirjeestään ys-

tävälleen Jacopo Mazzonelle 30.5.1597 käy ilmi, että hän hyväksyi kopernikaa-

nisen systeemin. Saatuaan Johannes Kepleriltä kopernikanismia puolustavan 

Mysterium Cosmographicum–teoksen Galilei kirjoitti Keplerille 4.8.1597 ja il-

maisi kiitollisuutensa, että hänellä on ”Totuuden tutkimuksessa liittolaisena To-

tuuden ystävä” ja Galilei kertoo omaksuneensa ”Kopernikuksen opit jo monta 

vuotta sitten”.550 Ennen Galilein kaukoputkea perspektiivioppia olivat tutkineet 

erityisesti Francesco Maurolico (1494–1575) ja Giovanni Battista della Porta 

(1535–1615) teoksessaan Magia Naturalis. Galilein kaukoputken teoriaan vai-

kutti erityisesti Keplerin optiikka.551 

Renessanssiaikana tehtiin tieteellisiä kokeita ja havaintoja, jotka edistivät mer-

kittävästi esim. astronomian, fysiologian ja anatomian tutkimusta. Näiden alojen 

kehityslinjat eivät ole suorassa yhteydessä skeptiseen traditioon eivätkä myös-

kään skeptiseen kriisiin. Ennen kuin mitään skeptistä kriisiä oli ehtinyt kehittyä, 

Kopernikuksen tutkimukset olivat johtaneet maailmankuvan muuttumiseen 

geosentrisesta heliosentriseksi. Kuten Kopernikus, myös Johannes Kepler (1571–

1630) sovelsi matematiikkaa planeettojen liikkeiden tutkimuksessa. 

Tieteen matematisointi jatkui edelleen 1600–luvulla. Galilei käytti luonnonfi-

losofisissa tutkimuksissaan sekä matematiikkaa että uusia empiirisiä menetelmiä. 
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550 Lehti 1999, 90–92. 
551 mts. 130–137. 
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Galilein tutkimukset, kuten esim. kaukoputkihavainnot, vahvistivat kopernikaa-

nista maailmankuvaa ja tekivät sitä selittävistä matemaattisista hypoteeseista fy-

sikaalista todellisuutta.552 Vuonna 1610 julkaistu Galilein Sidereus Nuncius on 

luonnontieteellisen tutkimuksen käännekohta. Galilei aloittaa Sidereus Nuncius–

teoksen kertomalla kaukoputken toiminnasta. Tämän jälkeen Galilei kuvailee 

mm. Kuun pinnanmuodostusta ja havaintojaan kiintotähdistä ja Linnunradasta. 

Lopuksi Galilei esittelee kaukoputken avulla löytämänsä Jupiterin kuut.553 Tämä 

teos perustui uusiin tutkimusmenetelmiin ja tieteellisiin hypoteeseihin, joiden 

taustaa ei voida selittää skeptisellä kriisillä muuten kuin korkeintaan hyvin ylei-

sellä tasolla, jossa tiedemiehen täytyy epäillä joitakin asioita pystyäkseen selittä-

mään uusia hypoteesejaan. 

Lääketieteellä oli merkittävä osa uuden tieteen kehittymisessä renessanssiai-

kana ja lääketieteen opinnot olivat perustana myös monille luonnontieteilijöille. 

Renessanssiajan kuuluisin lääketieteellinen tiedekunta oli Padovan yliopistossa. 

Galenoksen (n. 130–n. 200) opit olivat olleet lääketieteen suurin auktoriteetti aina 

1500–luvulle saakka.554 Galenoksen humoraalipatologia, joka perustui alun perin 

Hippokrateen lääketieteeseen, oli hallinnut lääketiedettä pidempään kuin mikään 

lääketieteen teoria. Tämä teoria oli sairauksien syntymekanismia kuvaava neljään 

elämännesteeseen perustuva teoria. Nämä elämännesteet olivat veri, lima, musta 

sappi ja keltainen sappi, joiden tasapainohäiriöistä sairaudet johtuivat. Nesteiden 

normaali sekoitus puolestaan oli terveyden perusta. Epätasapainoa aiheuttivat 

esim. väärä ravinto ja ilmastolliset tekijät. Elämännesteiden tasapainon palautta-

miseen käytettiin mm. lääkkeitä, dieettiä ja ruumiin harjoituksia.555 Galenos oli 

empiirikko, joka tutki fysiologiaa ja anatomiaa. Galenos ei kuitenkaan vielä teh-

nyt ihmisruumiin avauksia, vaan teki havaintonsa eläinanatomian perusteella.556 

Tieteellinen vallankumous oli alkanut jo ennen ”skeptistä kriisiä”; vuonna 

1543 ilmestyivät Kopernikuksen De revolutionibus ja Andreas Vesaliuksen De 

humani corporis fabrica. Vesaliuksen (1514–1564) teos merkitsi edistystä lääke-

tieteelle. Hollantilaissyntyinen, Pariisissa ja Padovassa opiskellut Vesalius oli 

anatomisti, jota oli pyydetty tekemään Galenoksen anatomisten teosten käännök-

siä. Käännöstyötä tehdessään hän huomasi näissä teoksissa yli 200 kohtaa, joissa 
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Galenos oli erehtynyt. Vesalius päätteli näiden virheiden johtuvan siitä, että Ga-

lenos ei ollut suorittanut ihmisruumiin avauksia.557 Anatomisia ruumiinavauksia 

ihmisellä oli tehty yliopistoissa 1300–luvun alussa, mutta professorit toistivat 

anatomisissa demonstraatioissaan silloin vielä Galenoksen oppeja. Vesalius uu-

disti anatomian opetuksen. Aikaisemmin prosektori suoritti ruumiinavauksen sa-

malla kun professori piti luentoa katederista. Vesaliuksen mukaan professoreiden 

on suoritettava itse ruumiinavauksia, ja niihin liittyvissä toimenpiteissä opiskeli-

joiden on oltava myös mukana. Vesalius korosti empiirisen tutkimuksen ja omien 

havaintojen merkitystä anatomian opetuksessa. 

Anatomia kuului osana myös taiteilijoiden (esim. Leonardo da Vinci, Albrecht 

Durer, Rafael, Michelangelo) tutkielmiin luonnosta. Taiteilijoiden anatomisia pii-

rustuksia käytettiin anatomisissa teoksissa.558 Vesalius antoi anatomian opetuk-

sessaan taiteilijoille tarkkoja ohjeita kirjansa kuvitusta varten. 

Galenos oli ollut lääketieteen ylin auktoriteetti, jonka asemaa Vesaliuksen ha-

vainnot horjuttivat. Vesalius ei kuitenkaan luopunut kokonaan galenoslaisen lää-

ketieteen perusteista.559 Italialaisen lääkärin Giovanni Argenterion (1513–1572) 

kritiikki Galenosta vastaan oli vielä voimakkaampaa. Lääketieteelliset humanistit 

arvostivat Hippokratesta ja Galenosta, mutta Argenterio kritisoi koko lääketie-

teellisen humanismin ohjelmaa, joka oli perustunut antiikin auktoreiden oppeihin. 

Argenterio piti esim. Galenoksen spiritus–teoriaa virheellisenä. Galenoksen teo-

rian mukaan spiritus vitalis eli elämänhenki leviää sydämestä ympäri kehoa val-

timoita pitkin muodostaen spiritus animaliksen eli eläinhengen. Spiritus animalis 

mahdollisti aistimukset ja liikkumisen ja sillä oli vaikutus myös muistin toimin-

taan. Argenterio esitti erilaisen näkemyksen mm. siitä, miten spiritus vaikuttaa 

elintoimintoihin. Kyseenalaistaessaan Galenoksen opit Argenterio joutui aika-

laistensa epäsuosioon toisin kuin Vesalius, joka oli pitäytynyt vielä galenoslai-

sessa metodologiassa.560 Renessanssihumanismin vaikutus tieteeseen ilmeni eri-

tyisesti siten, että uudet tieteelliset ideat esitettiin usein ainakin osittain antiikin 

tieteen perinnön jatkona.561 

Vuonna 1628 julkaistu William Harveyn tutkielma verenkierrosta Exercitatio 

anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus (anatominen tutkielma sy-

dämen ja veren liikkeestä) oli lääketieteen ensimmäinen merkittävä teos, joka ei 
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perustunut enää Galenoksen fysiologiaan. Renessanssihumanismin vaikutteet 

Harveyn teoksen esipuheessa ilmenevät kuitenkin esimerkiksi Aristoteleen filo-

sofiasta, jota Harvey arvosti. Harvey korosti tiedon hankinnassa aistihavainnon, 

muistin ja kokemuksen merkitystä.562 

6.2 Viides argumentti skeptistä kriisiä vastaan 

Uudet tieteelliset tutkimustulokset astronomiassa renessanssiaikana eivät liity 

Popkinin olettamaan skeptiseen kriisiin, koska jo ennen oletettua kriisiä Koperni-

kus oli esittänyt heliosentrismin matemaattiset perusteet. 

Lääketieteessä 1500–luvulla tapahtunut kehitys ei sovi yhteen Popkinin teori-

aan ”skeptisestä kriisistä”. Lääketieteessä tapahtui 1500–luvulla enemmän kehi-

tystä kuin 1600–luvulla. William Harveyn ja Marcello Malpighin tutkimukset 

1600–luvulla edistivät tietoa verenkierrosta, mutta muilta osin lääketieteen lupaa-

vasti alkanut kehitys näytti pysähtyvän. Vuosia 1650–1800 on pidetty lääketie-

teen hitaan kehityksen vuosina. 1600–luvun lääketieteen kilpailevia koulukuntia 

olivat jatrokemiallinen ja jatromekaaninen koulukunta. Jatrokemia perustui Para-

celsuksen oppeihin; fysiologiaa selitettiin kemiallisten yhdisteiden avulla. Jatro-

mekaaninen koulukunta puolestaan sai vaikutteita mm. Galileilta ja sovelsi fy-

siikkaa lääketieteeseen. Italialaiset Giovanni Alfonso Borelli (1608–1679) ja 

Giorgio Baglivi (1668–1707) olivat tämän koulukunnan tärkeimpiä edustajia. 

Näiden jatrofyysikkojen mukaan ihminen oli lähinnä työkalukokoelma ja ruu-

miinosien toimintaa selitettiin mekanistisilla termeillä.563 

Skeptisen kriisin seuraukset tieteelle alkoivat Popkinin mukaan näkyä 1600–

luvun alussa, mutta lääketieteen osalta ainakaan tällaista johtopäätöstä ei voida 

tehdä. Lääketieteen tutkimusmenetelmät tuottivat kylläkin havaintoja, mutta ei 

teorioita, jotka olisivat riittävästi selittäneet havaintoja.564 Lääketiede oli vielä 

1600–luvun alussakin antiikin perinnön ja uuden kokeellisen luonnontieteen ris-

tipaineessa. 
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6.3 Mittaamisen kehittyminen tieteelliseksi menetelmäksi ja 
matematiikka renessanssiaikana 

1500–luvulle saakka ilmiöitä oli kuvattu pääasiassa kvalitatiivisesti. Antiikin lää-

ketieteessä tosin tehtiin mittauksia farmakologiassa lääkkeiden ainesosien suh-

teista, mutta mittausvälineet eivät olleet vielä riittävän tarkkoja. Kliinisessä lää-

ketieteessä mittaamista oli hyvin vähän ennen renessanssia. Uuden tieteen kehi-

tykseen kuului siirtyminen kvalitatiivisesta kvantitatiiviseen havaintojen selittä-

miseen. Aikaisemmin tiedemiehillä ei ollut riittävästi edellytyksiä tutkia mittaa-

misen ja todellisuuden suhdetta, koska laadullista tietoa ei ollut riittävästi. Mit-

taamista voidaan tehdä vasta kun laadullista tietoa tutkittavasta asiasta on niin 

paljon, että hypoteeseja voidaan tutkia myös mittaamalla. Tieteessä teoria on 

usein ennen mittausta. 

Mittaaminen ja matematiikka olivat perustana tieteelliselle vallankumouk-

selle. Kirkon ja aristoteelisen tradition asenne mittaamiseen oli vielä keskiajalla-

kin ollut kielteinen. Uskonto ja filosofia olivat pitäneet laatua ilmiöiden todelli-

sena olemuksena. Renessanssiaikana mittaamista alettiin soveltaa erityisesti fy-

siikassa ja tähtitieteessä. Lääketieteessä mittaaminen otettiin käyttöön huomatta-

vasti hitaammin, koska sitä edelleenkään ei pidetty sopivana käytännönläheiselle 

lääkärin ammatille, jossa laatua korostettiin enemmän kuin määrää, mutta toi-

saalta lääketieteen laadullinen tietopohja ei vielä luonut riittäviä edellytyksiä mit-

taamiselle. Pulssia mittasivat Nicolaus Cusanus (1401–1464) ja italialainen Sank-

torius (1561–1636), mutta ilman kunnollisia kelloja mittaustulokset olivat vielä 

epätarkkoja.565 Tautien luokittelu alkoi jo renessanssiaikana, mutta kvantitatiivi-

set menetelmät sairauksien tunnistamisessa alkoivat hyödyttää lääketiedettä vasta 

1800–luvulla kun kliiniset tutkimusmenetelmät olivat jo kehittyneempiä mahdol-

listaakseen paremmin myös mittaamisen.566 

Teoksessaan The Measure of Reality. Quantification and Western Society, 

1250–1600 Alfred W. Crosby osoittaa mittaamisen ja kvantitatiivisen ajattelun 

yhteyden eurooppalaisen tieteen, taiteen ja teknologian kehitykseen. Crosbyn mu-

kaan siirtyminen kvantifiointiin, mittaamiseen ja laskemiseen alkoi jo keskiajan 

lopulla. Tuomas Akvinolaisen (1225–1274) tekstien loogiset rakenteet ennakoi-

vat osaltaan seuraavien vuosisatojen aikana kehittyvää matemaattista ajattelua. 

Tuomaan logiikasta voidaan ottaa esimerkiksi kaksi hänen todistustaan koskien 
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Jumalan olemassaoloa.567 Kuten yleensäkin Tuomaan teoksissa myös näissä to-

distuksissa on vaikutteita Aristoteleen filosofiasta. Ensimmäinen todistuksista pe-

rustuu liikkeeseen:  

”Liikuttaminen on siis jonkin saattamista potentiaalisesta aktuaa-

liseksi… Kaiken liikkuvan täytyy siis olla toisen liikuttamaa. Ja 

jos vielä sen liikuttaja liikkuu, täytyy senkin olla jonkin toisen lii-

kuttama, ja sen vielä kolmannen. Näin ei kuitenkaan pidä jatkaa 

loputtomiin, sillä siinä tapauksessa ei olisi mitään ensimmäistä lii-

kuttajaa eikä sen myötä mitään muutakaan liikuttajaa, sillä toissi-

jaiset liikuttajat eivät liiku, ellei ensimmäinen liikuttaja niitä lii-

kuta, aivan kuin ei sauvakaan liiku, ellei sitä liikuta käsi.”568 

Tuomaan mukaan ensimmäinen liikuttaja on Jumala. Samalla tavalla Tuomas pe-

rustelee aikaansaavan syyn luonnetta: 

”Aistittavien asioiden joukossa tapaamme näet aikaansaavien syi-

den järjestyksen, eikä sellaista tavata, että jokin olisi itsensä ai-

kaansaava syy… Mutta jos aikaansaavia syitä olisi loputtomasti, 

ei olisi ensimmäistä aikaansaavaa syytä, ja siten ei olisi myöskään 

viimeistä vaikutusta eikä välissä olevia aikaansaavia syitä. Tämä 

ei selvästikään ole totta. On siis välttämättä oletettava jokin en-

simmäinen aikaansaava syy, jota kaikki kutsuvat Jumalaksi.”569 

Tuomaan logiikka ja tarkkuus kielenkäytössä eivät Crosbyn mukaan olleet kau-

kana matematiikasta aikana jolloin matematiikka ilmaistiin enimmäkseen verbaa-

lisesti lukuun ottamatta laskemista ja yksinkertaista aritmetiikkaa. 

Skolastikkofilosofit kuten Akvinolainen, Richard Swineshead ja Nicole 

Oresme saivat aikaan edistystä matematiikassa vaikka mittaamista ja mittoja ku-

ten esim. lämpöasteita tai tuumia he eivät tunteneet. Skolastikot ”mittasivat” asi-

oita sen mukaan oliko niiden suhde toisiinsa enemmän tai vähemmän.570 Tuomas 

esittää myös tällaisia perusteita liittyen Jumalan olemassaolotodistukseen: 

”Mutta asioiden sanotaan olevan enemmän tai vähemmän aina sen 

mukaan, miten ne ovat eri etäisyydellä siitä, joka on suurin: esi-

merkiksi kuumempi on se, joka on lähempänä kuuminta. On siis 
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jokin, joka on todellisin ja paras ja jaloin ja sen myötä eniten 

oleva: ne, jotka ovat eniten tosia, ovat näet eniten olevia, kuten 

Metafysiikan II kirjassa sanotaan… On siis jokin kaikkien olevien 

olemisen ja hyvyyden ja jokaisen täydellisyyden syy, ja sitä sa-

nomme Jumalaksi”.571 

Roger Bacon (n. 1214–1292) piti matematiikkaa muiden tieteiden kuten astro-

nomian, maantieteen ja filosofian perustana. Bacon korosti kokeellisen menetel-

män ja havainnoinnin merkitystä tiedon hankinnassa. Bacon suoritti mittauksia ja 

tutki optiikkaa ja perspektiivioppia. Oresme (1313–1382) oli filosofi ja matemaa-

tikko, jonka geometriset kuvaukset fysikaalisista ilmiöistä olivat tärkeä vaihe ma-

tematiikan kehityksessä. Oresme kirjoitti myös tutkielman rahasta ja siihen liit-

tyen ilmiöstä, jota nykyään kutsutaan inflaatioksi. Rahan käytön yleistyminen oli 

myös yksi osoitus kvantifioinnin lisääntymisestä. Tuomas Akvinolainen oli myös 

myöntänyt rahan vallan ja rahasta kirjoittivat mm. Roger Bacon, Walter Burley 

ja Jean Buridan.572 

Ajan kvantifiointi Euroopassa alkoi varsinaisesti 1300–luvulla mekaanisten 

kellojen kehittämistyön myötä; 1300–luvulla oli jo tunnin tarkkuudella aikaa mit-

taavia kelloja.573 1200–luvun loppupuolella alkanut kartografian ja navigoinnin 

kehittäminen jatkui renessanssiaikana mittaamisen ja matematiikan sovellutuk-

silla.574 Kopernikuksen astronomia perustui pääasiassa matematiikkaan. Johannes 

Kepler jatkoi kopernikaanisen heliosentrismin perustelemista matemaattisesti 

mm. teoksessaan Mysterium cosmographicum (1596). Galilein mukaan luonnon 

kirja on kirjoitettu matematiikan kielellä ja Galilei pystyi myös empiirisesti todis-

tamaan heliosentrisen teorian. Galilei kehitti matemaattisesti ja kokeellisesti lii-

keteorioitaan putoavista kappaleista ja kiihtyvyydestä, jota oli tutkittu jo 1300–

luvulla Oxfordin yliopistossa (nk. Mertonin keskinopeusteoreema). Teoksessaan 

Discorsi e Dimostrazioni matematiche intorno a due scienze (1638) Galilei tutki 

mm. vapaasti putoavien kappaleiden kiihtyvyyttä.575 

Arabit kehittivät hinduilta perimäänsä aritmetiikkaa ja algebraa 800–luvulta 

lähtien. Tieteellisen vallankumouksen juuret olivat matematiikan kehittymisessä 

jo ainakin 1100–luvulta lähtien. Tähän traditioon kuuluvat Raimo Lehden mu-
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kaan kauppiaiden ja tekniikan harrastajien käytännön matematiikka, Kreikan ma-

temaatikkojen perintö ja skolastikkojen matematiikka. Leonardo Pisalainen, ”Fi-

bonacci”, kirjoitti 1200–luvun alussa laskuopin, joka perustui arabilähteisiin. Fi-

bonaccin teos sisälsi käytännön aritmetiikkaa, erityisesti kauppiasmatematiikkaa. 

Kirjapainotaidon keksiminen 1400–luvun loppupuolella mahdollisti uusien ma-

tematiikan oppikirjojen paremman saatavuuden.576 

Intialais-arabialaisten numeroiden käytön yleistyminen 1400–1500–luvuilla 

nopeutti laskutoimituksia ja teki kaupankäynnin tehokkaammaksi. Uuteen lasku-

tapaan tulivat myös yhteenlaskun ja vähennyslaskun merkit plus (+) ja miinus (-

), jotka esiintyivät ensimmäisen kerran saksalaisen Johan Widmanin vuonna 1480 

ilmestyneessä teoksessa Rechnung uff allen Kauffmanschafften (Kauppiaan las-

kenta).577 Kauppiasaritmetiikan oppikirjoissa kehitettiin laskumenetelmiä 1500–

luvun alussa, mutta vieläkin pääosin yliopistojen ulkopuolisena toimintana.578 

Kauppiaat tarvitsivat matematiikkaa erityisesti kirjanpidossa, joka tuli liiketoi-

missa välttämättömäksi kapitalistisen talouden kasvaessa.579 Ensimmäisiä kor-

keakouluja, joissa matematiikkaa opetettiin 1500–luvulla, olivat Academia del 

Disegno Firenzessä ja vuonna 1598 perustettu Gresham College Lontoossa. Ma-

tematiikan kehitys omaksi tieteenalakseen vahvistui 1600–luvulta alkaen.580 

6.4 Kuudes argumentti skeptistä kriisiä vastaan 

Matematiikka ja mittaaminen loivat 1200–luvulta lähtien perustaa 1500–ja 1600–

lukujen tieteelliselle vallankumoukselle. Matemaattis–fysikaalinen maailmanse-

litys kehittyi erityisesti tähtitieteen yhteydessä.581 Matematiikka vaikutti uuden 

tieteen syntyyn myös yhteydessä renessanssiajan taloudellisiin ja sosiaalisiin 

muutoksiin.582 Näitä taustoja vasten skeptisen kriisin vaikutukset tieteen kehityk-

selle näyttävät vähäisemmiltä. Antiikin pyrrhonismi ja siitä vaikutteita saanut re-

nessanssiajan skeptisismi eivät kyenneet esittämään vaihtoehtoja epäilemilleen 

asioille. 
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Skeptinen kriisi ei edistänyt eikä estänyt tieteen kehitystä, koska tieteellinen 

vallankumous oli alkanut jo ennen Popkinin olettamaa skeptistä kriisiä. Uus-

pyrrhonismilla ei ollut myöskään 1600–luvulle tultaessa tieteiden kehitykseen 

sellaista vaikutusta, joka tukisi Popkinin väitettä uuspyrrhonismin osuudesta tie-

teen ja filosofian kriisiin. 
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7 Kuusi argumenttia skeptistä kriisiä 
vastaan/yhteenveto 

Seuraavaksi esitän vielä yhteenvedon argumenteistani, joilla kyseenalaistan 

”skeptisen kriisin” vaikutukset uuden ajan alun tieteeseen. 

1 Montaignen pyrrhonismilla ei yhteyttä uuden tieteen kehitykseen skeptisen 
kriisin kautta 

Popkinin väite ”The new pyrrhonism of Montaigne and his disciples, dressed up 

in fideistic clothing, was to have tremendous repercussions in the intellectual 

world, in theology, in the sciences and in the pseudo-sciences”583 ei sovellu tie-

teiden kehitykseen, koska Montaignen ja hänen seuraajiensa suhtautuminen tie-

teisiin oli usein kielteistä. Montaigne suhtautui epäilevästi esim. astronomiaan584 

ja lääketieteeseen585. Montaigne ilmaisee epäilynsä tieteitä kohtaan myös sano-

malla, että se minkä hän sanoo ”lääketieteestä koskee kaikkia tieteitä.586 

Montaignen skeptisismin pyrrhonistiset vaikutteet ovat ongelmallisia silloin 

kun niillä perustellaan uuden tieteen kehitystä. Montaigne ei pitänyt järkeä eikä 

aistimuksia luotettavina tiedon hankinnassa. Arvostelmien ja aistimusten kohteet 

muuttuvat jatkuvasti ja järki voi aistimusten avulla omaksua ainoastaan vaikutel-

mia kohteistaan. Fideismi puolestaan liittyy niin vahvasti uskontoon, että sen yh-

distäminen uuden tieteen kehityksestä käytävään keskusteluun on myös ongel-

mallista. 

Popkin väittää Montaignen ”oppilaiden” vaikuttaneen uuden tieteen kehityk-

seen. Montaignen vaikutuspiirissä olleiden nk. ”oppineiden libertiinien” suhtau-
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tuminen tieteeseen oli kielteistä. Naudén mukaan ihmisten tietämättömyyttä ko-

rostava pyrrhonismi oli hyvä asenne.587 Popkinin väite uuden pyrrhonismin jälki-

seurauksista tieteessä ei toteudu myöskään La Mothe Le Vayerin skeptisismissä. 

La Mothe Le Vayer kyseenalaisti tieteiden rationaalisia kriteerejä tyypillisillä 

uuspyrrhonistisilla argumenteilla esimerkiksi aistihavaintojen epäluotettavuu-

desta588 ja tiedemiesten ristiriitaisista näkemyksistä589. Tarkasteltavana oleva 

Popkinin väite soveltuu La Mothe Le Vayerin skeptisismiin fideismin yhteydessä 

(ks. edellä s. 75), mutta väite ei sovellu tämänkään Montaignen seuraajan ja kris-

tillisen skeptikon näkemyksiin tieteestä. 

Marandé ei pitänyt tieteellisen totuuden kriteerejä luotettavina. Popkinin mu-

kaan Marandé ei torjunut täysin ”uutta tiedettä”, mutta toisaalta Popkin kuvailee 

Marandén yrityksiä luoda ”crise pyrrhonienne” suhteessa vanhaan ja uuteen tie-

teeseen. Pyrrhonismin mukaisesti Marandé sanoi, että ei ole mitään varmempaa 

kuin epäily ja hän epäili tieteiden periaatteita sekä myös niitä vastaan esittämiään 

argumentteja.590 

Boasen mukaan monissa Marandén Le Jugement des Actions Humaines–teok-

sen aiheissa (esimerkiksi aistihavaintoon ja järjen tekemiin arvostelmiin liittyvät 

epistemologiset kysymykset, etiikka, uskonto) näkyvät vaikutteet Montaignen 

Esseistä.591 Montaignen uusi pyrrhonismi vaikutti Naudén, La Mothe Le Vayerin 

ja Marandén näkemyksiin tieteestä, mutta ei uuden tieteen kehitykseen.  

Montaigne oli varmaankin eräänlaisen ”intellektuaalisen liikkeen perustaja”, 

kuten Popkin sanoo. Montaignen kirjoitukset todennäköisesti vaikuttivat 1600–

luvun ”intellektuaaliseen maailmaan”.592 

Popkin esitti kuitenkin vahvoja väitteitä Montaignen skeptisismin jälkiseu-

rauksista selittämättä tarkemmin mitä ne jälkiseuraukset olivat. Popkin väitti, että 

Montaignen aiheuttama skeptinen kriisi oli ”tieteellisen tiedon kriisi”.593 Popkin 

ei myöskään esittänyt perusteluja väitteelleen, että Montaignen skeptisismin vai-

kutukset olisivat ulottuneet tuhoisin seurauksin rationaalisen toiminnan linnak-

keisiin.594 
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Montaignen pyrrhonistisesta asenteesta johtuen Popkinin väitteet Montaignen 

uuden pyrrhonismin jälkiseurauksista tieteeseen eivät ole perusteltuja. 

2 Sanchesin filosofiasta ei seurannut uuteen tieteeseen vaikuttavaa skeptistä 
kriisiä 

Quod nihil scitur on yksi renessanssiajan skeptisismin perusteoksista, mutta San-

ches ei käsittele siinä pyrrhonismia eikä mainitse Sextus Empiricusta kertaakaan. 

Skeptikkofilosofien teoksista ainoastaan Montaignen ja Sanchesin teokset saivat 

1500–luvulla laajempaa julkisuutta ja Sanchesin kirja ilmestyi vain vuoden Mon-

taignen esseiden jälkeen. Yhteistyötä näiden skeptikkofilosofien välillä ei kuiten-

kaan ollut. Montaignen Esseitä ja Sanchesin Quod nihil scitur ovat teoksia, joiden 

perusteella voisi luulla, että kirjoittajat eivät tunne lainkaan toisiaan, vaikka olivat 

toisilleen etäistä sukua ja käyneet samaa koulua Bordeaux:ssa (tosin eri ai-

kaan).595 1600–luvun konstruktiivisilla skeptikoilla oli enemmän keskinäistä vuo-

rovaikutusta ja he olivat jo mukana uuden tieteen kehittämisessä. Mersenne teki 

yhteistyötä mm. Descartesin, Gassendin ja Galilein kanssa. Gassendi tunnetaan 

viidensistä vastaväitteistään Descartesille ja esim. tutkimuksistaan atomiopista. 

Paganinin ja Limbrickin mukaan Descartes sai vaikutteita Sanchesin skepti-

sismistä. Mielestäni näiden filosofien skeptisismi oli kuitenkin hyvin erilaista. 

Descartes käytti epäilyä epistemologisena menetelmänä, kun taas Sanches esitti 

monia perusteluja sille, miksi tietoa ei voida saavuttaa. Sanchesin skeptisismi 

kohdistui tieteeseen, mutta Sanchesin jatkosuunnitelmat eivät ennakoineet skep-

tistä kriisiä. Sanches suunnitteli kirjan kirjoittamista tietämisen menetelmästä.596 

Sanches ei joko saanut tätä suunnittelemaansa kirjaa eikä muitakaan pääteokses-

saan mainitsemiaan tutkielmia valmiiksi tai ne eivät ole säilyneet jälkimaail-

malle.597 

Popkinin mukaan Sanchesilla oli jo käsitys siitä, mitä tiede olisi ”modernissa 

muodossaan”.598 Sanches vastusti Aristoteleen filosofiaa ja vanhentuneen tiedon 

kumoaminen on myös kontribuutio tieteeseen. Pelkän negaation kautta ei kuiten-

kaan synny konstruktiivista kontribuutiota tieteeseen eikä tiedon hankinnan mah-
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dollisuuteen. Quod nihil scitur–teoksessa Sanhes väitti esimerkiksi, että aistiha-

vainnon perusteella ei tiedetä mitään599, kognition perusteella ei tiedetä mitään600, 

eikä kokemuksen ja arvostelman perusteellakaan tiedetä mitään601. 

3 Gassendin konstruktiivinen skeptisismi edisti totuuden kriteerien tutkimusta, 
ei skeptisen kriisin syntyä 

Gassendi sai vaikutteita filosofiaansa pyrrhonismista ja epikurolaisuudesta, mutta 

osallistui myös 1600–luvun tieteellisiin tutkimuksiin mm. astronomiasta. Brun-

dellin mukaan Gassendin konstruktiivinen skeptisismi ei ollut reaktio ”skeptiseen 

kriisiin”.602 Gassendi hyödynsi pyrrhonismia lähinnä kritiikissään Aristoteleen fi-

losofiaa vastaan. Popkinin tulkinta Gassendin filosofian yhteyksistä skeptiseen 

kriisiin osoittautuu kestämättömäksi kuten myös Popkinin väite uuspyrrhonismin 

vaikutuksista tieteeseen ja filosofiaan:”The nouveau Pyrrhonisme` was to enve-

lop all the human sciences and philosophy in a complete sceptical crisis, out of 

which modern philosophy, and the scientific outlook finally emerged”.603 

Popkinin mukaan pyrrhonistinen kriisi vaikeutti sekä uskonnollisen että tie-

teellisen tiedon hankkimista. Popkin kutsui Gassendin filosofiaa ”tieteelliseksi 

pyrrhonismiksi” väitteessään Gassendin osallisuudesta skeptiseen kriisiin: 

”The cumulative attacks of humanistic Pyrrhonists, from Mon-

taigne to La Mothe Le Vayer, and of the scientific Pyrrhonists like 

Gassendi and Marandé, left the quest for guaranteed knowledge 

about the ”real” world without a method, a criterion, or a basis. 

No type of rational inquiry into the truth of things seemed possi-

ble, since for any theory, or any dogma, a battery of apparently 

irrefutable arguments could be put up in opposition. The crise 

pyrrhonienne had overwhelmed man´s quest for certainty in both 

religious and scientific knowledge”.604 
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Popkin on itsekin korostanut sitä, että Gassendin skeptisismistä tuli hänen myö-

hemmissä teoksissaan konstruktiivista, joten Popkinin esittämä käsite ”tieteelli-

nen pyrrhonismi” on Gassendin filosofian yhteydessä ristiriitainen. Pyrrhonisti-

nen asennehan on yleensä ollut kielteinen tieteitä kohtaan. 

4 Descartes ei kokenut skeptistä kriisiä ja Mersennen konstruktiivinen 
skeptisismi edisti uuden ajan alun tieteen kehitystä, ei skeptistä kriisiä 

Thomas Lennonin mukaan vakiotulkinta Descartesin Mietiskelyjä ensimmäisestä 

filosofiasta–teoksesta on, että Descartes yritti kumota skeptisismin. Myös Popkin 

väitti Descartesin huolestuneen skeptisismistä ja joutuneen vastatusten la crise 

pyrrhoniennen kanssa. Popkinin mukaan Descartes olisi ”kehittänyt filosofiansa 

kohdattuaan pyrrhonistisen kriisin täyden merkityksen vuosina 1628–29”.605 Pop-

kinin esittämät päätelmät näiden vuosien tapahtumista606 eivät ainakaan riitä se-

littämään Popkinin tätä väitettä pyrrhonismin vaikutuksesta Descartesin filosofi-

aan. 

Popkinin mukaan Descartes halusi vastata skeptikkojen hyökkäyksiin. Lenno-

nin mukaan Descartes itse ei puhu puolustautumisesta skeptikkojen hyökkäyksiä 

vastaan, vaikka sanookin, että ”ajattelen, siis olen” on niin varma periaate, että 

edes skeptikot eivät voi sitä horjuttaa.607 Muuten Descartes ei juurikaan viittaa 

skeptisismiin ja pyrrhonismiinkin vain muutaman kerran. Skeptisismi ei ollut 

Descartesille uhka vaan ainoastaan väline varmuuden etsimisessä.608 Lennonin 

mukaan Descartes ei edes halua kumota skeptikkojen argumentteja esim. järjen 

tai aistihavaintojen epäluotettavuudesta tiedon hankinnassa.609 Popkinin väite 

Descartesin kokemasta skeptisestä kriisistä ei pidä paikkaansa (ks. myös tähän 

liittyen Brundellin tulkinta edellä luvussa 5.4). 

Mersenne puolestaan halusi antaa vastauksensa Sextus Empiricuksen 

pyrrhonismille, jota hän vastusti ja jonka kumoamiseen uusi tiede tarjosi jo mer-

kittävästi perusteita. Uutta tieteenkäsitystä edusti Mersennen esittämä luettelo 

asioista, joita tiedettiin matematiikasta ja fysiikasta. Mersennen konstruktiivinen 

skeptisismi perustui tieteen kehitykseen ja hän piti tieteitä hyödyllisinä käytännön 

tarkoituksiiin. 
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5 Lääketieteen ja astronomian saavutukset 1500–luvulla johtivat uuteen 
tieteeseen, eivät skeptiseen kriisiin 

Popkinin mukaan skeptisen kriisin seuraukset alkoivat näkyä 1600–luvun alussa, 

mutta myöskään lääketieteen osalta ei voida tehdä tällaista johtopäätöstä. Renes-

sanssiaikana lääketieteen opinnot olivat monille tieteenharjoittajille lähtökohtana 

erityisesti luonnontieteessä. Lääketieteessä tapahtui 1500–luvulla enemmän ke-

hitystä kuin 1600–luvulla (ks. edellä s. 120–122). Andreas Vesaliuksen havainnot 

horjuttivat Galenoksen asemaa lääketieteen ylimpänä auktoriteettina, vaikka Ve-

salius ei luopunutkaan kokonaan galenoslaisen lääketieteen perusteista. Vesalius 

kuitenkin uudisti anatomian opetuksen. 

Astronomian välttämättömyyttä uuden tieteen synnyssä korostaa Raimo Lehti 

Tähtiä ja ihmisiä–teoksessaan: ”Matemaattisesti formuloitujen maailmanselitys-

ten vaikutus eurooppalaisen ihmisen ajatusmaailmaan on ensisijaisesti tähtitie-

teellisten ja kosmologisten kysymysten synnyttämää”. Matemaattis-fysikaalinen 

maailmanselitys kehittyi tähtitieteen yhteydessä. Kopernikuksen De Revolutioni-

bus Orbium Coelestium–teoksen planeettateoriaa kehittivät edelleen Kepler, Ga-

lilei ja Newton.610 Fysikaalisen tieteen ja matematiikan kehitykseen 1500–1600–

luvuilla vaikuttanut astronomia oli uutta tiedettä, johon antiikin filosofiasta vai-

kutteita saanut skeptinen kriisi ei ollut osallisena. 

6 Matematiikan ja mittaamisen sovellutukset tieteissä erillisiä skeptisen kriisin 
syistä 

Skeptinen kriisi, jonka Popkin yhdistää uuden tieteen kehitykseen, perustui 

pyrrhonistiseen traditioon ja renessanssifilosofian skeptisismiin, johon kuului 

aristotelismin vastustaminen, aistihavaintojen luotettavuuden epäileminen ja var-

man tiedon saavuttamisen mahdottomuus. Uuden tieteen syntyyn vaikuttivat re-

nessanssiaikana matematiikan ja mittaamisen kehitys ja sovellutukset erityisesti 

tähtitieteessä. Renessanssiaikana mittaamista sovellettiin myös kartografiassa ja 

navigoinnissa. 1600–luvun tieteelliseen vallankumoukseen johtivat Kopernikuk-

sen, Keplerin ja Galilein tutkimukset, joissa matematiikkaa käytettiin luonnon 

tutkimuksessa. Descartes keksi koordinaatiston, joka yhdisti algebran ja geomet-

rian. Tieteen kehityslinja poikkesi täysin skeptisismistä erityisesti siksi, että uus-

pyrrhonistit eivät arvostaneet tieteitä. 
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8 Johtopäätökset skeptisismistä 1400–1600–lukujen 
filosofiassa liittyen argumentteihin skeptisestä 
kriisistä 

Renessanssiajan ja 1600–luvun skeptikkofilosofit saivat vaikutteita antiikin 

pyrrhonismista ja akateemisesta skeptisismistä. Antiikin pyrrhonistien teoksista 

tunnettiin erityisesti Sextus Empiricuksen Pyrrhonismin pääpiirteet. Ciceron 

Academica oli antiikin akateemisen skeptisismin lähdeteos. Renessanssifiloso-

fien Gianfrancesco Pico della Mirandolan ja Francisco Sanchesin skeptisismi 

kohdistui erityisesti Aristoteleen filosofiaan. Michel de Montaigne viittasi Esseis-

sään usein antiikin maailmaan ja suhtautui myönteisemmin pyrrhonismiin kuin 

antiikin filosofisten koulukuntien dogmatismiin. Renessanssifilosofian 

pyrrhonismi ei kuitenkaan aiheuttanut Popkinin olettamaa skeptistä kriisiä, joka 

olisi edistänyt tieteen kehitystä. 1600–luvulla Descartesin epäilyn metodi ja Gas-

sendin konstruktiivinen skeptisismi eivät olleet reaktioita ”skeptiseen kriisiin”. 

Luvussa”Michel de Montaigne and the ´Nouveaux Pyrrhoniens” Popkin esitti 

väitteen uuden pyrrhonismin vaikutuksista mm. teologiaan, tieteisiin ja pseudo-

tieteisiin.611 Tässä tutkimuksessani olen osoittanut, että tieteen kehitys ei liittynyt 

pyrrhonismiin. Luvussa ”The Influence of the New Pyrrhonism” Popkin perusteli 

kuitenkin hyvin näkemyksensä uuden pyrrhonismin vaikutuksesta teologiaan. 

Pyrrhonismin vaikutus näkyi vahvasti vastauskonpuhdistuksen yhteydessä. 

Pyrrhonismi vaikutti teologiaan myös erityisesti fideismin kautta. Pyrrhonismia 

käytettiin perusteluna myös esim. pseudotieteiden kuten astrologian, alkemian ja 

magian ym. okkultismin vastustamisessa. Tieteen kehityslinjat olivat kuitenkin 

erillisiä Popkinin olettamasta skeptisestä kriisistä. 

Renessanssiajan skeptisismi kyseenalaisti Aristoteleen filosofian, mutta ei tar-

jonnut sille vielä riittävästi vaihtoehtoja, jotka olisivat edistäneet ratkaisevasti tie-

teen kehitystä. Renessanssiajan skeptikkojen mukaan sekä aistihavainnot että jär-

jen tekemät arvostelmat johtavat harhaan. Koska skeptikot epäilivät lähes kaikkea 

autoritaarista tietoa, skeptisismillä oli tosin myönteisiäkin vaikutuksia; luonnon-

filosofia ja yleensä tieteet joutuivat yhä enemmän tarkistamaan ja muuttamaan 
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maailmankuvaansa. Tämä muutos ei kuitenkaan tapahtunut nopeasti. Aikaisem-

mat tieteentraditiot ja renessanssin luonnonfilosofia tekivät osaltaan mahdol-

liseksi 1600–luvun konstruktiivisen skeptisismin, joka puolestaan oli jo vaikutta-

massa uuden tieteen edistykseen. Mutta oliko konstruktiivinen skeptisismikään, 

esim. Pierre Gassendin filosofia, reaktio skeptiseen kriisiin? 

Gassendin filosofia oli Brundellin mukaan enemmänkin aristotelismin vas-

taista skeptisismiä kuin pyrrhonismia. Gassendi halusi kehittää käytännön tieteitä 

ja aristotelismi ei sopinut tähän prosessiin. Brundellin mukaan Gassendi tuskin 

oli huolissaan siitä, että aristotelismin kumoaminen jättäisi epistemologisen au-

kon tai että seurauksena olisi ”skeptinen kriisi”, joka Popkinin mukaan vallitsi 

1600–luvun alun tieteissä.612 

Yhteys skeptisen kriisin ja uuden tieteen välillä jää Popkinin esityksessä 

ohueksi. Kuten Popkin itse on todennut, esim. Galilei ja Descartes uskoivat tie-

teen mahdollisuuksiin tuottaa tietoa aineellisesta maailmasta ja heidän tieteensä 

perusta ei ollut pyrrhonismissa.613 Uudelle tieteelle 1600–luvulla oli ominaista 

mekanistinen luonnonfilosofia ja rationalismi. Uusi tiede oli kokeellista ja perus-

tui havainnointiin. Luonnonfilosofia oli toki aikaisemminkin perustunut osittain 

empiiriseen havainnointiin, mutta yhdistyneenä uskonnollisiin traditioihin ja en-

nakkoluuloihin sekä renessanssiaikana myös esim. hermetismiin, kabbalismiin, 

alkemiaan ja okkultismiin. 

Oma tulkintani skeptisismin vaikutuksista poikkeaa Popkinin tulkinnasta. Ku-

ten olen tässä tutkimuksessani osoittanut, tieteen kehitykseen vaikuttanutta skep-

tistä kriisiä ei ollut. Kun ratkaisevat käännekohdat uuden luonnontieteen kehityk-

sessä tapahtuivat, niiden perustana eivät olleet pyrrhonistien ja muiden skeptik-

kojen argumentit, joissa keskityttiin enimmäkseen aristotelismin kumoamiseen. 

Aristotelismin vastustaminen ei sekään aina merkinnyt skeptisen kriisin olemas-

saoloa, vaan sitä, että monet Aristoteleen opeista eivät olleet enää tieteellisesti 

relevantteja 1500–1600 luvuilla, vaikka Aristoteleen filosofialla olikin edelleen 

vankka asema yliopistojen opetusohjelmissa. Pyrrhonismi näkyi renessanssifilo-

sofiassa ja 1600–luvun konstruktiivisessa skeptisismissä, mutta uuden tieteen ja 

filosofian suuntaukset etsivät uusia hypoteeseja, eivätkä perustuneet pyrrhonis-

min periaatteille, joille oli ominaista arvostelmista ja kannanotoista pidättyminen. 

Oliko uuden tieteen syntyminen yhdistettävissä lainkaan Popkinin teoriaan 

”skeptisestä kriisistä”? Aistihavaintojen ja varman tiedon epäileminen eivät riitä 

uusien tieteellisten hypoteesien tuottamiseen, koska niissä tiedettä lähestytään 
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pelkästään negaatioiden kautta. Gianfrancesco Pico della Mirandola ja Francisco 

Sanches kirjoittivat filosofiansa skeptiseen muotoon, mutta uutta tieteellistä sa-

nottavaa heillä ei ollut riittävästi. Michel de Montaigne kirjoitti pyrrhonistisvai-

kutteisia esseitä. Pierre Charronin skeptisismi oli kristillistä pyrrhonismia ja fi-

deismiä. Charles Larmoren mukaan Charron ei kuitenkaan kokenut mitään skep-

tistä kriisiä. Larmoren mukaan myöskään Gassendi ei reagoinut skeptiseen krii-

siin, vaan enemmänkin hyödynsi skeptisismiä vastustaessaan Aristoteleen dog-

matismia. Larmore pitää muutenkin liioitteluna väitettä, että 1600–luvun alussa 

olisi ollut skeptinen kriisi.614 Popkinin väite teologian skeptisestä kriisistä pitänee 

paikkansa, koska monet 1500–1600 lukujen filosofit saivat fideismiinsä vaikut-

teita skeptisestä traditiosta, mutta uusi tiede ei syntynyt skeptisestä kriisistä. 

Epäily kuuluu tieteeseen, mutta kuten Raimo Lehti on todennut ”epäily ei voi 

suuntautua kaikkeen yhtaikaa. Johonkin uskomusten yksityiskohtaan perustel-

lusti kohdistettu epäily vaatii monia siinä yhteydessä epäilemättömäksi hyväksyt-

tyjä tukipisteitä.” Kopernikus perusteli epäilyään joistakin Ptolemaioksen tähti-

tieteen yksityiskohdista toisella teorialla taivaankappaleiden liikkeistä. Kepler 

puolestaan korvasi joitakin Kopernikuksen oletuksia uusilla teorioilla, joita esim. 

Galilein inertialaki täydensi.615 Epäileminen kuuluu tieteeseen, mutta on sellaise-

naan riittämätön tieteellisen paradigman muodostamiseen. Kun otetaan huomioon 

se vahva yhteys, jonka Popkin rakentaa pyrrhonismin ja skeptisen kriisin välille, 

niin voidaan myös todeta, että pyrrhonismi voikin johtaa skeptiseen kriisiin, 

mutta ei pidemmälle, ei tieteen edistykseen. 
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