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TIIVISTELMÄ 

 

Tämä tutkimus on koontiväitöskirja, joka koostuu neljästä vertaisarvioidusta ja tieteellisessä 

aikakauslehdessä julkaistusta artikkelista sekä johdantoluvusta. Tutkimus analysoi Richard Rortyn 

uuspragmatismin metateoreettisen viitekehyksen tuomia mahdollisia implikaatioita politiikan 

tutkimukselle. Tutkielmassa analysoidaan miten uuspragmatistisen metateoreettisen viitekehyksen 

hyväksyminen vaikuttaisi politiikan tutkimuksen peruskäsitteiden ymmärtämiseen, politiikan tutkimuksen 

perusteiden tieteenfilosofiseen ymmärtämiseen ja lopulta aksiologisiin kysymyksiin siitä, mikä tulisi olla 

politiikan tutkimuksen tavoite ja minkälaisella politiikan tutkimuksella ympäröivää maailmaa ja tieteellistä 

tutkimusta itsessään tulisi lähestyä.  

 

Tutkielman näkökulma on ensisijaisesti metateoreettinen. Politiikan tutkimuksen tieteenala pyrkii 

selittämään poliittisia ilmiöitä eri teorioiden kautta. Teoreettiset viitekehykset pitävät sisällään usein 

kyseenalaistamattomia metatason ontologisia, epistemologisia, metodologisia ja aksiologisia 

perusolettamuksia, jotka luovat perustan teorialle ja samalla tietyssä määrin siitä johdetuille 

johtopäätöksille. Teorioiden metateoreettiset premissit ovat merkittäviä, sillä ne rajaavat lähtökohtaisesti 

tieteellisen tutkimuksen mahdollisuuksia ja suuntaa. Näin olleen tieteen tekemisen metatason oletusten ja 

perusteiden analyysi on tärkeää pyrittäessä selventää politiikan tutkimuksen tieteenalan itsekuvaa. 

 

Tutkimuksen ollessa luonteeltaan metateorian käsitteellinen analyysi, primaariaineistona toimivat Richard 

Rortyn julkaisut ja sekundaariaineistona Rortya käsitelleet kommentaarit ja muu uuspragmatismin 

ymmärtämiseen liittyvä kirjallisuus. 

 

Tutkielman artikkelit on esitetty niiden ajallisessa julkaisujärjestyksessä. Ensimmäisessä artikkelissa Vapaus 

ennen totuutta: Richard Rortyn liberaalien ihmisoikeuksien pragmatistinen puolustuspuhe (Politiikka 2006: 

48/3) analysoidaan Richard Rortyn metateoreettisten sitoumusten hyväksymisen seurauksia politiikan 

tutkimuksen peruskäsitteiden ymmärtämiselle käyttäen esimerkkinä ”ihmisoikeus”-käsitettä. Artikkelin 

keskeinen tutkimusongelma on: Miten politiikan tutkimuksen peruskäsitteisiin ja sanastoihin tulisi 

suhtautua? Artikkelissa analysoidaan logiikkaa uskomusten ja sanastojen muutoksen ja leviämisen taustalla. 

Artikkelissa esitetään, että käsitteellinen evoluutio tulisi ymmärtää käytännöllisten uskomusten 

antiessentialistisena ja kontingenttina muutoksena. Artikkelissa esitetään samalla, että uuspragmatistisesta 

näkökulmasta poliittisissa käsitteissä on lopulta kyse vahvasti kulttuurisista ja lopulta poliittisista 

väittämistä siitä, miten ihmiselämää ja yhteisöjä tulisi järjestää. Käsitteellisten muutosten läheinen kytkentä 

vallankäyttöön tarkoittaa sitä, että on erityisen tärkeää huolehtia (tieteellisen yhteisön) sosiaalisen ja 

poliittisen tilan lähtökohdiltaan riittävän pluralistisen ja avoimen luonteen säilymisestä. 

 

Toisessa artikkelissa Kansainvälinen politiikka ”käytännöllisten ratkaisujen joukkona”: Pragmatistinen 

tulkinta kansainvälisen politiikan tieteenalan itsekuvasta (Kosmopolis 2007: 37/1) esitetään 

uuspragmatistisen tulkinta politiikan tutkimuksen tieteenalalle. Artikkelissa on kaksi keskeistä 

tutkimuskysymystä: Miten politiikan tutkimuksen tieteenalan teorioihin tulisi suhtautua? Miten itse 

politiikan tutkimuksen tieteenalaan on syytä suhtautua? Artikkeli tarkastelee politiikan tutkimusta 

kansainvälisen politiikan tieteenalan esimerkin kautta, käyttäen esimerkkeinä tieteenalan neljää 

vaikutusvaltaista teoriaa.  Artikkelissa esitetään kuva politiikan tutkimuksen tieteenalasta ristiriitaisten 

maailmankuvien kokoelmana, jossa teoriat pohjautuvat paradigmaattisiin kielellisiin rakennelmiin, 

kansainvälisen politiikan ”myytteihin”. Artikkeli esittää, että politiikan tutkimuksen tieteenala tulisi nähdä 
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”eräänä käytännöllisten ratkaisujen joukkona”, jonka muun muassa tutkimusyhteisö omien kirjoitustensa ja 

tutkimustensa avulla on katsonut kuuluvan tieteenalan tarkastelun piiriin. Artikkeli esittää, että teorioita 

tulisi lähestyä (mahdollisesti) yhteismitattomina kielellisinä viitekehyksinä ja käytännöllisinä työkaluina. 

Samalla tietyn politiikan tutkimuksen teorian käyttö on valinta ymmärtää maailmaa tietystä perspektiivistä 

käsin. Tällöin teorioiden asema pohjautuu ainoastaan siihen, että ne ovat konkreettisesti ja selkeästi 

hyödyllisiä monille ihmisille, sekä siihen, että ne sopivat laajemmin siihen kontekstiin (kielipeliin) jossa 

tutkimusta tehdään. Tästä näkökulmasta artikkeli ehdottaa politiikan tutkimuksen tieteenalan itsekuvaksi 

tieteenalan näkemistä avoimena ja dynaamisena, tarpeen mukaan muuttuvana teorioiden kokoelmana, 

joka lähtökohtaisesti hyväksyy politiikan tutkimuksen tieteenalan teorioiden pluralismin. 

 

Kolmas artikkeli Kriittinen realismi kriittisin silmin: Huomioita erään metateorian ongelmakohdista 

(Politiikka 2009: 51/4) ja neljäs artikkeli “Getting Things Right?": A Reconsideration of Critical Realism as a 

Metatheory for IR (Journal of International Relations and Development 2011: 14) muodostavat yhdessä 

kokonaisuuden, jossa analysoidaan rortylaisen uuspragmatismin erään merkittävimmän vastavoiman, 

kriittisen (tieteellisen) realismin esittämää kritiikkiä rortylaiselle ajattelulle. Artikkeleiden olennaisimmat 

tutkimuskysymykset ovat: Miten kriittisen realismin mukaan politiikan tutkimuksen tieteenalaan tulisi 

suhtautua? Miten vakuuttava ja loogisesti eheä vastavoima kriittinen realismi on rortylaiselle 

uuspragmatismille? Mitä ongelmia kriittisen realismin metateoreettisen viitekehyksen hyväksymisestä voi 

seurata politiikan tutkimukselle?  

 

Artikkeleissa esitetään, että havaittavissa olevalla kriittisen realismin aseman vahvistumisella voi olla 

huomattavia seurauksia politiikan tutkimuksen metateoreettisiin sitoumuksiin, mukaan luettuna 

aksiologisiin sitoumuksiin – siihen, minkä nähdään olevan tieteellisen tutkimuksen arvo ja mihin sen tulisi 

tähdätä. Artikkeleissa analysoidaan erityisesti kysymystä siitä, kuinka kriittinen realismi näkee tutkijan ja 

ulkoisen maailman välisen suhteen, ja mitä loogisia ongelmia tästä seuraa politiikan tutkimukselle muun 

muassa kriittisen realismin ”asioiden oikeinkuvaamiseen” pyrkivän asenteen myötä. Tässä analyysissä 

artikkelit käsittelevät muun muassa ”korrespondenssin”, ”selitysvoiman”, ”retroduktion” ja ”emergenssin” 

käsitteitä. Artikkelit esittävät, että kriittisen realismin metateoria on sisäisesti ristiriitainen ja 

monitulkintainen.  Samalla esitetään, että politiikan tutkimuksen ei tule ajautua kriittisen realismin 

peräänkuuluttamaan ”ontologiseen käänteeseen” ja että kriittisen realismin mahdollisesti mukanaan 

tuoma realistinen ”totuuspuhe” voi tuoda mukanaan myös pluralistisille yhteiskuntatieteille ongelmallisia 

kulttuurisen konservatismin aineksia.  

 

Väitöskirjan perustava väite on, että rortylainen uuspragmatismi on (eräs) potentiaalinen vaihtoehto 

politiikan tutkimuksen metateoreettiseksi perustaksi sen sisäänrakennetun pluralismin, epistemologisen 

relativismin ja fallibilismin vuoksi, kuten myös sen agnostisen ja instrumentalistisen suhtautumisen ei-

havainnoitavissa olevia entiteettejä kohtaan vuoksi. Tämän kaltaisella metateoreettisella asenteella saattaa 

olla puollettavia aksiologisia seurauksia: tällöin politiikan tutkimuksen lopullisena tavoitteena ei ole 

totuuden tai totuudenkaltaisuuden löytäminen, vaan ennen kaikkea kriittisen tutkimuksen ja vapaan 

keskustelun ylläpitäminen, ja käsitteellisen evoluution jatkaminen. 
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ENGLISH SUMMARY 

 

This doctoral dissertation analyzes Richard Rorty’s neopragmatist framework and its potential implications 

for the conduct of inquiry in political science. The dissertation is composed of an introduction chapter and 

four peer-reviewed and published academic articles. 

 

The approach of the dissertation is noticeably metatheoretical. Political science aims to explain/understand 

political phenomena through different theoretical frameworks. Theories contain (often unquestioned) 

meta-level ontological, epistemological, methodological and axiological premises (or axioms), which not 

only ground theories but also, to some extent, steer the conclusions derived from these theories. Meta-

level premises are significant since they enable and constrain the practical conduct of (empirical) political 

science. Analyzing these meta-level premises is vital for clarifying the very self-image of political science. 

The dissertation studies the implications of Richard Rorty’s neopragmatist metatheoretical framework on 

the understanding of the discipline of political science, its basic concepts and meta-level philosophy of 

science frameworks. This is closely related to the question of axiology of science: what should be the goal 

of inquiry in political science and what kind of political science should one emphasize to begin with? 

The dissertation’s primary research material consists of Rorty’s publications, whereas the secondary 

material is made up of critiques of Rorty’s work and other literature related to the understanding of the 

American (neo)pragmatism. 

The articles are presented in their chronological order. The first article1 analyzes the antiessentialist 

understanding of political concepts in neopragmatism by using the concept of human rights as an example. 

The article shows how cultural and conceptual evolution could be understood if one accepts the 

neopragmatist framework. In particular, the article argues that conceptual evolution should be understood 

as antiessential and contingent evolution of practical beliefs and that the evolution of political concepts is 

closely related to the use of cultural and political power. Thus, in order to the concepts be able to evolve, 

it’s vital that social and political space (of the scientific community) is and remains pluralistic and open by 

default. 

Following this, the second article2  analyzes how the discipline of political science itself could be understood 

through Rorty’s metatheoretical framework. The article illustrates the argument by using four prominent 

theories of International Relations – a sub-category of Political Science – as examples. The article argues 

that theories rely on paradigmatic linguistics constructs (so called “IR myths”) as their building blocks and 

that the discipline should be understood pragmatistically as a “collection of practical solutions”. This means 

that political theories should be seen as possibly incommensurable linguistic frameworks and as practical 

tools, used for different aims in different research orientations. Based on this, the article concludes that the 

discipline should be understood as an open, dynamic, pluralistic  and ultimately political practice of the 

scientific community.  

                                                           
1
 ”Vapaus ennen totuutta: Richard Rortyn liberaalien ihmisoikeuksien pragmatistinen puolustuspuhe”, Politiikka 2006, 

48:3 (in Finnish). 
2
 ”Kansainvälinen politiikka ’käytännöllisten ratkaisujen joukkona’: Pragmatistinen tulkinta kansainvälisen politiikan 

tieteenalan itsekuvasta”, Kosmopolis 2007, 37:1 (in Finnish). 
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The third3 and the fourth article4 concentrate on analyzing the critique that Rortian pragmatism has faced 

from the critical (philosophical/scientific) realist camp. Critical realism (CR) represents one of the most rigid 

critiques of Rortian neopragmatism. In addition, it has also become one of the prominent metatheoretical 

frameworks upon which substantive inquiry in the political science, broadly construed, can and is being 

built. The aim of the articles is to critically reconsider CR metatheory and its attitude to “get things right” 

about the world. This is done, primarily, by focusing on the existence of the correspondence theory of truth 

in the CR framework. To support this analysis, the notions of explanatory power, retroduction and 

emergence are also engaged. The articles conclude that CR metatheory could entail serious axiological 

problems for social sciences in general. Among the most serious ones is the potential scientific 

conservatism based on realist “truthtalk”. Thus, articles recommend healthy caution towards the Critical 

Realist aspiration for the “ontological turn” in the social sciences. 

The key conclusion of the dissertation is that Rortian neopragmatism is a considerable option as a general 

metatheoretical framework for the conduct of inquiry in political science. This is due to neopragmatism’s 

inherent pluralism, epistemological relativism and fallibilism as well as its agnostic and instrumentalist 

attitude towards non-observable entities. This attitude could have recommendable axiological implications. 

The ultimate goal of political science shouldn’t be approaching the truth. Instead, the ultimate goal should 

be maintaining critical inquiry and the very possibility open conversation as such. 

  

                                                           
3
 ”Kriittinen realismi kriittisin silmin: Huomioita erään metateorian ongelmakohdista”, Politiikka 2009, 51:4 (in 

Finnish). 
4
 ”’Getting Things Right?’: A Reconsideration of Critical Realism as a Metatheory for IR”, Journal of International 

Relations and Development 2011: 14. 
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1. Johdanto 
 

Tämä tutkimus on koontiväitöskirja, joka koostuu neljästä vertaisarvioidusta ja tieteellisessä 

aikakauslehdessä julkaistusta artikkelista sekä johdantoluvusta. Alla olevassa johdantoluvussa esitetään 

tutkimuksen tehtävänasettelu ja tutkimuksellinen lähestymistapa, teoreettinen viitekehys, artikkeleiden 

olennaisimmat havainnot ja johtopäätökset, sekä artikkeleiden kirjoittajien keskinäinen työnjako. 

 

 

1.1. Tehtävänasettelu 
 

Yhdysvaltalaisen uuspragmatismin kiistellyin ja kenties huomattavin edustaja Richard Rorty menehtyi 

sairauden nujertamana kotonaan kesäkuun kahdeksas päivä vuonna 2007. Kirjallisuudentutkija Harold 

Bloom sanoi aikoinaan Rortyn olevan “nykypäivän kiinnostavin elossa oleva filosofi5.” Rortyn kuolema on 

valitettavasti osaltaan tehnyt tätä näkemystä vanhentuneeksi, mutta Rortyn kiinnostavuus ja kiistanalaisuus 

eivät ole menettäneet vaikuttavuuttaan filosofisessa keskustelussa. 

 

Tämä tutkielma analysoi Richard Rortyn metateoreettisen viitekehyksen tuomia mahdollisia implikaatioita 

politiikan tutkimukselle. Samalla se pyrkii esittämään uuspragmatistisen viitekehyksen hyväksymisen 

seurauksia sovellettuna tiettyihin politiikan tutkimuksen teemoihin. Tutkielmassa analysoidaan miten 

uuspragmatistisen metateoreettisen viitekehyksen hyväksyminen vaikuttaisi suhteessa politiikan 

tutkimuksen peruskäsitteiden ymmärtämiseen, suhteessa politiikan tutkimuksen perusteiden 

tieteenfilosofiseen ymmärtämiseen ja lopulta suhteessa siihen, minkälaisella politiikan tutkimuksella 

ympäröivää maailmaa ja tieteellistä tutkimusta itsessään tulisi lähestyä.  

 

Näin ollen tutkielman näkökulma on ensisijaisesti metateoreettinen. Politiikan tutkimuksen tieteenala 

pyrkii selittämään poliittisia ilmiöitä eri teorioiden kautta. Teoreettiset viitekehykset pitävät sisällään usein 

kyseenalaistamattomia metatason ontologisia, epistemologisia, metodologisia ja aksiologisia 

perusolettamuksia, jotka luovat perustan teorialle ja samalla siitä johdetuille johtopäätöksille. Teorioiden 

metateoreettiset premissit ovat merkittäviä, sillä ne rajaavat lähtökohtaisesti tieteellisen tutkimuksen 

mahdollisuuksia ja suuntaa. Näin olleen tieteen tekemisen metatason oletusten ja perusteiden analyysi on 

tärkeää pyrittäessä selventää politiikan tutkimuksen tieteenalan itsekuvaa. Avaan tätä problematiikkaa 

tarkemmin alla johdantoluvun kappaleessa 1.3.  

 

Tutkielma on myös poikkitieteellinen siinä mielessä, että se soveltaa (tieteen)filosofian ajatuksia ja kieltä 

politiikan tutkimuksen kontekstiin. Tutkielman yleisen metateoreettisen lähestymistavan mukaisesti 

politiikan tutkimuksen on hedelmällistä nähdä politiikan tutkimuksen ja filosofian ongelmat ja kysymykset 

keskinäisriippuvaisina sen sijaan, että ne olisivat täysin erillisiä ja tiukasti oppiaineisiin rajattuja.  Samoin 

politiikan tutkimuksen sisällä tutkielman artikkelit eivät tee tarpeettomasti rajaa kahden politiikan 

tutkimuksen keskeisen haaran, valtio-opin ja kansainvälisen politiikan tieteenalan, välillä. Metateorian 

tasolla samat tutkielmassa esitetyt premissit pätevät ja vaikuttavat molempiin politiikan tutkimuksen 

haaroihin. 

                                                           
5
 Ks. esim. Dennett (2001), 91; Bouveresse (2001), 132. 
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Tutkimuksen ollessa luonteeltaan metateorian käsitteellinen analyysi, primaariaineistona toimivat Richard 

Rortyn julkaisut ja sekundaariaineistona Rortya käsitelleet kommentaarit ja muu uuspragmatismin 

ymmärtämiseen liittyvä kirjallisuus. 

 

Tämä tutkielma pyrkii vastaamaan seuraaviin artikkeleiden tutkimusteemat kokoaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

 Mitä seurauksia Richard Rortyn pragmatismin hyväksyminen politiikan tutkimuksen 

tieteenalan metateoreettiseksi perustaksi tuo mukanaan?  

 Miten politiikan tutkimuksen tieteenalaan tulisi tällöin suhtautua? 

Tutkielman artikkelit on esitetty niiden ajallisessa julkaisujärjestyksessä. Ensimmäisessä artikkelissa Vapaus 

ennen totuutta: Richard Rortyn liberaalien ihmisoikeuksien pragmatistinen puolustuspuhe (Politiikka 2006: 

48/3) analysoidaan Richard Rortyn metateoreettisten sitoumusten hyväksymisen seurauksia politiikan 

tutkimukselle länsimaisen ihmisoikeuskäsitteen kautta. Artikkelin keskeinen tutkimusongelma on: 

 Miten politiikan tutkimuksen peruskäsitteisiin ja sanastoihin tulisi suhtautua? 

Pohjaten Rortyn totuuskäsityksen analyysiin, artikkeli avaa uuspragmatistisen antiessentialistisen ajattelun 

seurauksia politiikan tutkimuksen peruskäsitteiden ymmärtämiselle, tässä tapauksessa ihmisoikeus-

käsitteelle.  

 

Toisessa artikkelissa Kansainvälinen politiikka ”käytännöllisten ratkaisujen joukkona”: Pragmatistinen 

tulkinta kansainvälisen politiikan tieteenalan itsekuvasta (Kosmopolis 2007: 37/1) esitetään pragmatistinen 

tulkinta politiikan tutkimuksen tieteenalalle. Artikkelissa on kaksi keskeistä tutkimuskysymystä:  

 

 Miten politiikan tutkimuksen tieteenalan teorioihin tulisi suhtautua?  

 Miten politiikan tutkimuksen tieteenalaan on syytä suhtautua?  

 

Artikkelissa tarkastellaan politiikan tutkimusta käyttäen esimerkkeinä neljää kansainvälisen politiikan 

tieteenalan vaikutusvaltaista teoriaa. Artikkeli esittää uuspragmatistisen kuvan politiikan tutkimuksen 

tieteenalasta ristiriitaisten maailmankuvien kokoelmana ja esittää ehdotuksen politiikan tutkimuksen 

tieteenalan itsekuvaksi.  

 

Kolmas ja neljäs artikkeli muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jossa vastataan antiessentialistisen 

uuspragmatismin kohtaamaan tieteellisen realismin haasteeseen. Joidenkin arvioiden mukaan merkitystään 

nostanut tieteellinen realismi on eräs tämän hetken paradigmaattisimmista politiikan tutkimuksen 

tekemisen viitekehyksistä6. Kolmannessa artikkelissa Kriittinen realismi kriittisin silmin: Huomioita erään 

metateorian ongelmakohdista (Politiikka 2009: 51/4) analysoidaan rortylaisen pragmatismin kohtaamaa 

kritiikkiä erään sen merkittävimmän vastavoiman, kriittisen realismin kautta. Artikkelissa on kaksi keskeistä 

tutkimuskysymystä: 

 Miten kriittisen realismin mukaan politiikan tutkimuksen tieteenalaan tulisi 

suhtautua? 

                                                           
6
 Ks.esim. Kratochwil (2000). 
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 Mitä ongelmia kriittisen realismin metateoreettisen viitekehyksen hyväksymisestä voi 

seurata politiikan tutkimukselle? 

 

Artikkeli avaa kriittisen realismin esittämää kritiikkiä Rortyn pragmatismia kohtaan, antaa 

uuspragmatistisen vastauksen esitettyyn kritiikkiin ja analysoi kriittisen realismin seurauksia politiikan 

tutkimuksen metateoreettisiin sitoumuksiin. 

 

Neljännessä artikkelissa ”Getting Things Right?” A Reconsideration of Critical Realism as a Metatheory for 

IR (Journal of International Relations and Development 2011: 14) jatketaan kriittisen realismin analysointia 

entistä yksityiskohtaisemmin ja analyyttisemmin. Kriittinen realismi kriittisen silmin -artikkelin havaintoihin 

pohjaten analyysi keskittyy muutaman kriittisen realismin peruskäsitteen (korrespondenssi, emergenssi, 

retroduktio) analyysiin ja avaa tarkemmin kriittisen realismin hyväksymisen seurauksia politiikan 

tutkimuksen tieteenalalle. Erityisesti artikkeli keskittyy tutkimuskysymykseen: 

 

 Miten vakuuttava ja loogisesti eheä vastavoima kriittinen realismi on rortylaiselle 

uuspragmatismille? 

 

Tämän tiivistetyn tehtävänasettelun jälkeen johdanto etenee seuraavasti. Ensin esittelen tässä tutkielmassa 

esitettyjen artikkeleiden yhteisen teoreettisen viitekehyksen - Richard Rortyn uuspragmatistisen ajattelun - 

lukijan artikkeleiden arvioimiseen liittyvän taustaymmärryksen helpottamiseksi. Avaan erityisesti Rortyn 

tieteen tekemiseen liittyvää asennetta suhteessa totuuden käsitteeseen tieteen tekemisen lopullisena ja 

ylimpänä tavoitteena. Tämän jälkeen avaan tarkemmin metateorian ja käytännöllisen politiikan 

tutkimuksen välistä suhdetta ja esitän tiivistetysti tämän tutkielman artikkeleiden keskeisen sisällön ja 

johtopäätökset. Johdantoluvun lopussa esittelen tässä tutkielmassa esillä olevien artikkeleiden kirjoittajien 

keskinäisen työnjaon. 

 

 

1.2. Teoreettinen viitekehys - Richard Rortyn neopragmatismi 
 

Richard Rorty oli huomattavan kiinnostava ja kiistanalainen filosofi. Monet nykypäivän anglo-

amerikkalaisen filosofian huomattavimmat edustajat, kuten John McDowell, James Conant ja Robert 

Brandom, ovat ilmaisseet Rortyn vahvan vaikutuksen omiin töihinsä ja ajatteluunsa. Samoin esimerkiksi 

Rortyn debatti toisen vaikutusvaltaisen uuspragmatistin Hilary Putnamin kanssa totuuden käsitteen 

merkityksestä on jopa synnyttänyt filosofiaan monelle ajattelijalle keskeisen tematiikan muodostavan 

”teollisuudenalan”7. Toisaalta tietyille Rortyn kriitikoille Rorty edusti lapsellista ja älyllisesti riittämätöntä 

filosofista naivismia, ja sietämättömän kepeää suhtautumista ”aitoihin, syvällisiin ja merkityksellisiin” 

filosofisiin ongelmiin. Toisille Rortyn ”olankohautusfilosofia” edusti muodikasta mannermaista 

postmodernistista vastauksia välttävää ”quietismia”. Toisille Rorty edusti liian voluntaristista ja optimistista 

suhtautumista ihmisen mahdollisuuksiin, ja äärirelativistista suhtautumista ”totuuteen”, ”moraaliseen 

hyvään” ja lopulta ”ihmiseen” itseensä. Paradoksaalisesti, toisille hän edusti vallan ja voiman ihannointia, 

”ääri-konservatiivista status quon- politiikkaa”, joka tarjosi vain apologian kylmän sodan ajan länsimaiselle 

liberalismille.8  

                                                           
7
 Ks. Pihlström (1996), 181, 181n165, 328-329. 

8
 Rortya kohtaan esitetyistä kritiikeistä ks. esim. Malachovski (1990), Bhaskar (1991), Pihlström (1996), 174-197, 

Brandom (2001), Rorty (1999), 3-20. 
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Rorty onnistui siis nostattamaan tunteita laidasta laitaan viisikymmenvuotisen akateemisen uransa aikana.  

Rortyn uran aikana myös hänen intellektuaalisen positionsa muutos oli kiistelty ja varsin radikaali9. 

Opiskellessaan Chicagon yliopistossa muun muassa Rudolph Carnapin alaisuudessa Rorty sai koulutuksen 

tyylipuhtaaseen analyyttiseen filosofiaan. Rorty ei kuitenkaan ollut tyytyväinen rooliinsa tämän perinteen 

edustajana. Hän itse toteaa omaelämänkerrallisessa Trotsky and the Wild Orchids- artikkelissaan 

yrittäneensä parhaansa olla ”platonisti”, mutta samalla kokeneen ongelmallisena ajatuksen filosofisesta 

argumentaatiosta varman tiedon saavuttamisen välineenä ja lähteenä10. Lopulta muun muassa 

tutustuminen tiedon sosiologiaan varsinkin Thomas Kuhnin tuotannon myötä sekä tutustuminen 

mannermaiseen filosofiaan sai Rortyn hylkäämään analyyttisen perinteen, johti hänet ”kielelliseen 

käänteeseen”, ja lopulta julkisesti pragmatismin tielle. Tämä tie alkoi varsinaisesti Rortyn todellisen 

läpimurron, Philosophy and the Mirror of Nature- teoksen ilmestyttyä. Tämän filosofisen ajattelun 

perusteita ravistelevan teoksen myötä Rorty sai mainetta myös analyyttista perinnettä laajemmissa 

piireissä. Rortyn saavuttama maine ei kuitenkaan ollut kauttaaltaan positiivista. Muun muassa yksi hänen 

läheisimmistä opettajistaan, Carl Hempel, pettyi karvaasti Rortyn päätökseen ”hylätä totuus”; hänen 

mukaansa Rorty petti kaiken sen, mihin ”kunniallinen ihminen” uskoo.11  

 

Rorty on elämäntyönsä tehnyt, ja nyt on meidän aikamme arvioida tämän elämäntyön jättämää perintöä 

filosofialle, tieteelle ja länsimaiselle kulttuurille. Rorty kirjoitti laaja-alaisesti filosofian lisäksi myös 

poliittisista ja kulttuurillisista kysymyksistä luoden kiinnostavia kuvia mahdollisesta tulevaisuuden 

liberaalista yhteisöstä ja ihmistyypistä12. Tässä työssä ”julkisena intellektuellina” Rorty otti kantaa muun 

muassa demokratiaa, ihmisoikeuksia, moraalia, koulutusta, lakia ja uskontoa koskeviin kysymyksiin13. 

Filosofian alalla Rortyn osaamisen skaala oli laaja ja monipuolinen. Kuten Jacques Bouveresse on todennut, 

Rorty oli harvoja filosofeja, jotka olivat perehtyneet ja kyvykkäitä keskustelemaan vakuuttavasti 

suurimmasta osasta nykyajan merkittävimmistä filosofeista14. Rortyn elämäntyötä määrittivät kuitenkin 

erityisesti epistemologian alaan kuuluvat kysymykset, ja rajatummin erityisesti ”realismin ongelma” - siis 

kysymys siitä, kykenevätkö totuusväittämämme kuvaamaan maailman todellisia asiantiloja sellaisena kuin 

ne itsessään, meistä riippumatta, ovat. Tämän Rortyn jyrkästi vastustaman tieteellisen realismin kantavina 

teeseinä ovat pelkistetysti seuraavat ajatukset: 

 

1. Maailma asettaa tiedon mahdollisuudet ja rajat. Kaikki kokemuksemme maailmasta on 

ilmenemisiä, näkökulmia maailmasta jostakin tietystä näkökulmasta. Tätä perspektivismiä, 

kognitiivisten kykyjen rajallisuutta, ei tulisi kuitenkaan sekoittaa maailman luonnostaan 

asettamien todellisuuden rajojen kanssa. Ihmisen kokemukset ovat maailmasta, joka 

tarkoittaa sitä, että maailma taustalla on jollakin tietyllä tavalla. Tiedon tekee todeksi vain 

mielestä riippumaton ja mielen ulkopuolinen objektiivinen todellisuus. 

 

2. Objektiivisuus on non-perspektiivistä. Kohdasta (1) seuraa, että kuvaukset maailmasta voivat 

olla enemmän tai vähemmän tarkkoja ja täsmällisiä. Kuvaukset peilaavat maailmaa sitä 

                                                           
9
 Ks. Dennett (2001), 91; Gross (2003), 95. 

10
 Ks. Rorty (1999), 3-20. 

11
 Rortyn elämästä ja intellektuaalisesta kehityksestä ks. esim. Rorty (1999), 3-20, Gross (2003), Ryerson (2000).  

12
 Ks. erityisesti Rorty (1989). 

13
 Ks. esim. Rorty (1991a), 175-222; Rorty (1998), 167-243; Rorty (1991b), 143-163; Rorty (1999), 104-130, 148-174; 

Rorty (2003); Rorty (2005). Ks. myös Ryerson (2000). 
14

 Bouveresse (2001), 132. 
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paremmin ja tarkemmin, mitä suuremmassa määrin se on puhdistettu rajoittuneista 

näkemyksistämme ja rakennelmistamme. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka ihmisten täytyy 

käyttää inhimillisiä käsitteitä maailman kuvaamiseen, on mahdollista käyttää käsitteitä jotka 

eivät ole leimallisesti ”meidän” – käsitteitä, johon jokainen, missä tahansa ajassa ja paikassa 

tapahtuva tutkimus päätyisi lopulta maailman ohjaamina. Vain nämä käsitteet 

mahdollistavat non-perspektiivisen, varman tiedon saavuttamisen. Tällöin lopputuloksena on 

kuvaus objektiivisesta todellisuudesta. 

 

3. Todellisuus on rakentunut arvovapaasti. Kohdasta (2) seuraa, että kuvaukset objektiivisesta 

todellisuudesta on puhdistettava kaikista käsitteistä, jotka sisältävät viittauksen 

subjektiivisiin ominaisuuksiin. Arvioivat, evaluatiiviset käsitteet eivät kuvaa todellisuuden 

objektiivisia ominaisuuksia, koska ne ovat ymmärrettävissä vain suhteessa inhimillisiin 

tarpeisiin ja haluihin. Näin ollen objektiivisen todellisuuden kuvauksien tulee pidättäytyä vain 

kuvailevissa, deskriptiivisissä, arvovapaissa käsitteissä. 15 

 

Nämä tieteellisen realismin teesit on yleisesti haastettu yhteiskuntatieteissä. Nykyään on laajasti hyväksytty 

ajatus, että ihmistieteissä, ns. pehmeissä tieteissä, ei ole olemassa yleisiä totuuksia, vaan asioiden 

merkityksellistäminen on aina spatio-temporaalista, suhteessa aikaan ja paikkaan, ja samalla relativistista. 

Samalla kuitenkin yleisesti edelleen nähdään, että luonnontieteet näyttävät kovia, välttämättömiä 

totuuksia maailmasta, jotka eivät ole mahdollisia yhteiskuntatieteilijälle tai poliitikoille. Toisin sanoen, on 

ajateltu, että kykenemme eliminoimaan ainaisen, rationaalisen, mutta ristiriitaisen erimielisyyden vain 

alueilla, joissa kyseenalaistamattomat yhteydet ulkoiseen todellisuuteen luovat yhteisen maaperän 

keskustelijoille. 

 

Rorty allekirjoittaa kielellisen käänteen peruspremissit, mutta hän vie antirealistisen logiikan myös 

ihmistieteiden yli luonnontieteisiin asti. Hänen mukaansa mikään näkemys inhimillisestä tiedosta ei voi 

nojautua teoriaan todellisuuteen erityisessä suhteessa olevista representaatioista. Päinvastoin, ei ole 

olemassa ”etuoikeutettuja representaatioita”, mielen ulkopuolista todellisuutta täsmällisesti kuvaavia 

väitelauseita, joihin viimekädessä tieto ja totuus nojautuvat. Samalla ”representaation” ajatuksesta 

luopuminen tarkoitti Rortylle luopumista ajatuksesta totuudesta korrespondenssina ulkoiseen 

todellisuuteen. Tästä hänelle seurasi myös se, että ajatus filosofiasta ja tieteestä etuoikeutettujen 

representaatioiden etsintänä on järjetöntä, ja ajatus tiedosta yleisen representaatioteorian 

mahdollistamana täsmällisenä representaationa tulisi hylätä.16 Rortyn mukaan 2500 vuotta vanhat yritykset 

vastata ns. ”ikuisiin” filosofisiin ongelmiin ovat olleet tuloksettomia, ja yritykset saavuttaa varma totuus, 

yritykset löytää tiedolle perusta ja pyrkimykset luoda teorioita tiedon suhteen ovat epäonnistuneet. Rorty 

jopa totesi näiden yritysten olleen ”hedelmättömiä ja epämieluisia17”. 

 

Tämä antifilosofinen asenne yhdistää Rortyn ajattelun varhaisempaan pragmatistiseen perinteeseen. Itse 

asiassa, Cornell West kutsuu pragmatismia ”yhdysvaltalaiseksi filosofian väistöliikkeeksi18”. Pragmatismi on 

syntyjään yhdysvaltalainen filosofia, joka voidaan jakaa karkeasti kahteen aikakauteen: klassiseen 

pragmatismiin 1800-1900-lukujen vaihteessa, jota edustivat Charles Sanders Peirce, William James ja John 

                                                           
15

 Ks. Conant (2001), 271-273.  
16

 Rorty (1980), 6-13, 131-212; Rorty (1982), 3-18; Rorty (1989), 3-8; Rorty (1991a), 2-7, 21-45. 
17

 Rorty (1991a),7; kritiikkiä tälle ajatukselle ks. esim. Taylor (1990), 262-263. 
18

 West (1989); pragmatismin historiasta ks. Ibid. 
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Dewey, sekä 1980-luvulla syntyneeseen uuspragmatismiin, jonka merkittävimpiä edustajia on Richard 

Rortyn lisäksi Hilary Putnam. Pragmatismi on lähtökohdiltaan instrumentalistinen ja naturalistinen 

lähestymistapa, joka painottaa ennen kaikkea käytännön toiminnan ensisijaisuutta myös tietämisen ja 

totuusväitteiden taustalla. Pragmatistinen perinne lähestyy niin tietoväittämiä kuin myös laajemmin 

teorioita maailmassa pärjäämisen apuvälineinä. William Jamesin mukaan teoriat, erilaiset sanastot, ovat 

työkaluja:  

 

“Täten käyvät teoriat työvälineiksi eivätkä enää esiinny arvoituksiin saatuina vastauksina, 

joiden omistaminen saa meidät asettumaan lepoon. Me emme jää niiden varaan virumaan, me 

kuljemme eteenpäin ja muovailemme ajatuksissamme niiden avulla yhä uudelleen luontoa [...] 

kaikki teoriamme ovat välineitä, ajatuksen mukautumistapoja todellisuuteen. [...] Kaikkien 

aatteiden alalla tekemien erotteluiden perustana on se kouriintuntuva tosiasia, ettei yksikään 

niistä ole niin hieno, että se merkitsisi mitään muuta kuin eroa, minkä se voi vaikuttaa 

käytännöllisessä toiminnassa19”. 

 

Samaan tapaan, John Deweyn mukaan tieteelliset kysymykset  

 

”[...] eivät liity siihen, miten muotoilla kerralla yleinen teoria todellisuudesta, tiedosta ja 

arvoista, vaan siihen, miten nykyiset autenttiset uskomukset maailmasta voivat toimia 

tuloksellisesti ja tehokkaasti todellisessa elämässä nousevien tärkeiden käytännön ongelmien 

yhteydessä.20”  

 

Jamesin mukaan pragmaattinen metodi tarkoittaa siis sitä, että asetutaan kannalle, ”[...] joka merkitsee 

alkuperusteiden, periaatteiden, ’kategoriojen’, ja edellytettyjen välttämättömyyksien syrjäyttämistä, ja 

lopputulosten, hedelmien, seurausten ja tosiasiain tarkkaamista.21”  

 

Pragmatismi nojaa myös fallibilistiseen asenteeseen. Fallibilismilla tarkoitetaan ajatusta, jonka mukaan ei 

ole välttämätöntä, että uskomukset pohjautuvat mihinkään absoluuttisesti varmaan tietoon; tällöin 

uskomukset voivat muuttua uuden tiedon ja tulkinnan myötä. Tämä fallibilistinen asenne tietoon 

yhdistetään pragmatismin traditiossa erityisesti Charles Peirceen. Peircen mukaan 

 

”[…] emme voi koskaan saada tietoa asioista niin kuin ne todella ovat. Me voimme tietää vain 

niiden inhimillisen aspektin. Mutta se on kaikki, mitä universumissa on meille. [Tämän 

johdosta] epäilyjä [lähtökohdistamme] voi nousta esiin myöhemmin, emmekä pysty löytämään 

yhtään propositiota, joka ei olisi alisteinen tälle sattumanvaraisuudelle22.”  

 

Fallibilitisesta asenteestaan huolimatta Peirce piti kuitenkin yllä totuuden käsitettä ja totuusteoriaa 

näkemällä totuuden siksi, mikä on tulos ”tutkimuksen lopussa ideaalin keskustelutilanteen 

synnyttämänä.”23  

 

                                                           
19

 James (1913), 37-38,127-130. 33. 
20

 Dewey (1999), 46. 
21

 James (1913), 180. 
22

 Peirce (1966), 101n, 426. 
23

 Peirce (1966), 426. 
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Pragmatismissa totuus on siis kiinteästi yhteydessä toiminnan tavoitteisiin: klassisessa muodossaan se on 

empirististä ja realistista ottaessaan lähtökohdakseen ulkoisen maailman, jossa yksilö toimii. Suurimpana 

erona klassiseen pragmatismiin, uudemmassa rortylaisessa muodossaan pragmatismi nojaa ensisijaisesti 

kielelliseen mannermaiseen filosofiaan (pragmatismin kielellinen käänne), joka sivuuttaa kysymyksen 

ulkoisen todellisuuden deterministisestä vaikutuksesta ihmisen toimintaan ja totuusväitteisiin. 

Uuspragmatistisessa ajattelussaan Rorty nojaa joukkoon modernin ajan ajattelijoita, mukaan luettuna 

Friedrich Nietzsche, Charles Darwin, Sigmund Freud, Donald Davidson, Jacques Derrida, Thomas Kuhn, 

W.V.O. Quine ja Wilfrid Sellars, jotka ovat tärkeässä roolissa ”sosiaalis-konstruktivistisen” 

maailmankatsomuksen historiallisessa kehityksessä. Rortyn ajattelu lähtee liikkeelle yleisestä 

tekstualistisesta asenteesta, jonka mukaan ei ole mahdollista tehdä jaottelua ulkoisen todellisuuden ja 

tästä esitettyjen väitelauseiden välillä, vaan ihminen on tuomittu ymmärtämään elämää tietystä kielipelistä 

tai sanastosta käsin. Rorty mainitsee edellä mainitun kaltaisen jaon pragmatistisen koulukunnan välillä. 

Peirce, James ja Putnam ovat kannattaneet totuuden ideaa ”ideaalin keskustelutilanteen” tuloksena, 

Peircen sanoin ”tutkimuksen loppuna” (end of enquiry). Dewey puolestaan piti kiinni uskomusten 

oikeuttamisesta, eikä nähnyt täten totuudelle mitään roolia. Rorty toteaa olevansa jälkimmäisen 

ajattelutavan kannattaja.24  

 

Rortylle ”ideaali keskustelutilanne” on terminä yhtä hämärä kuin tieteellisen realismin ”korrespondenssi 

ulkoisen todellisuuden kanssa”, sillä ei ole ikinä mahdollista tietää, koska olemme ”tutkimuksen lopussa” 

vai olemmeko esimerkiksi vain kyllästyneitä. Rorty peräänkuuluttaakin totuuden käsitteen ”varovaista” 

käyttöä (cautionary use of true) ”selittävän” (explanatory) käytön sijaan: tällöin lähtökohtana on, että 

uskomukset voivat olla hyvin oikeutettuja, mutta ei välttämättä ”totta”. Tämä asenne synnyttää kuilun 

oikeuttamisen ja totuuden välille. Tämä siksi, että vaikka koetaan, että jokin on oikeutettu tyydyttävästi 

tietylle yleisölle, voi aina ilmestyä uudempia ja idearikkaampia yleisöjä, joille uskomus täytyy edelleen 

oikeuttaa. Näin ollen tieteellisen toiminnan täytyy tyytyä vain väitelauseiden oikeuttamiseen tietylle 

yleisölle. Tällöin oikeutettu uskomus on ”totta”, mutta vain triviaalissa merkityksessään, ei tieteellisen 

realismin mielessä25.  

Rortyn uuspragmatistisen maailmankatsomuksen päällimmäisin tarkoitus onkin ennen kaikkea 

terapeuttinen: tarkoituksena on ”parantaa” lukija filosofian ja tieteen perinteisestä ideasta. Tämä terapia 

tarkoittaa terapeuttista suhtautumista ontologiaan, jonka mukaan filosofia ja tiede voi selventää 

järjettömiä kiistoja arkiymmärryksen ja tieteen välillä, mutta ei voi tarjota argumentteja jonkin 

olemassaolon tai ei-olemassaolon puolesta. 

 

Tiivistetysti, Richard Rortyn uuspragmatismi voidaan nähdä seuraavan kolmen luonnehdinnan kautta: 

 

1. Ensinnäkin, Rortyn uuspragmatismi on antiessentialismia, mitä tulee käsitteisiin kuten ”totuus”, 

”tieto”, ”kieli”, ”moraali” jne. Antiessentialismilla tarkoitetaan ajatusta, joka kieltää maailmasta 

löydettävien olemusten olemassaolon. Richard Rortyn pragmatismille ”totuus” on sitä, mihin 

kulloisenkin yhteisön on ”hyvä uskoa”; ei ole mitään syvempää sanottavaa ”totuudesta”, sillä 

”totuus” on asia, jolla ei ole ihmistä pakottavaa olemusta.  

                                                           
24

 Ks. Rorty (2001a), 74-79, Rorty (2001d), 262-267, Davidson (2001), 65-73, Bilgrami (2001), 242-262, Rorty (1999), 32, 
42-43 n22, Rorty (1998), 25 n23. 
25

 Rorty (1991a), 23n1, 128-132, Rorty (2001), 4, Rorty (2001), 57, Bilgrami (2001), 245.  
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2. Toiseksi, uuspragmatismi on antirealismia, joka kieltää, että voisimme saavuttaa maailman 

pakottavan luonteen sellaisena-kuin-se-on. Tai toisin sanoen, ”totuus” ei ole korrespondenssia 

todellisuuteen, siis asiantilojen kuvaamista sellaisina kuin ne luonnostaan ovat. Totuudessa on kyse 

jostain ”mitä kanssaihmisemme sallivat meidän sanoa”. Tällöin kyse on sanastoista, joissa 

näyttäytyy Rortyn pragmatistinen asenne.  Sanastot eivät ole tarkempia tai vähemmän tarkkoja 

kuvauksia todellisuudesta, vaan kyse on ennen kaikkea hyödyllisyydestä; siitä, kuinka hyvin tietyt 

sanastot auttavat käyttäjäänsä ja hänen kanssaihmisiään pärjäämään maailmassa.  

 

3. Kolmanneksi, uuspragmatismi on antifoundationalismia, jonka mukaan uskomuksia ei voi pohjata, 

eikä niitä voi perustaa maailman asettamien ontologisten rajoitteiden mukaisesti. Koska totuudella 

ei ole maailman määräämää olemusta, pragmatistisesta näkökulmasta ei ole totuuden suhteen 

epistemologista eroa sen välillä miten asiat ovat, ja miten niiden pitäisi olla, ei metafyysistä eroa 

faktojen ja arvojen välillä, eikä metodologista eroa moraalisuuden ja tieteen välillä.  

 

Näistä lähtökohdista rortylainen uuspragmatismi näkee totuuden seuraavasti: Missä ei ole lauseita ei ole 

myöskään totuuksia, lauseet ovat osa ihmisten kieltä ja ihmisten kielet ovat ihmisten luomuksia.26 Toisin 

sanoen, maailman totuudet määritellään keskustelun kautta, keskustelu on ihmisten välistä ja keskustelun 

myötä syntyneet totuudet ovat myös ihmisten synnyttämiä. 

 

Nämä lähtökohdat tarkoittavat tieteen tekemisen suhteen sitä, että ei ole olemassa muita kuin 

konversationaalisia, keskustelun ja yhteisöllisten uskomusten luomia rajoitteita ja pakotteita tutkimukselle. 

Toisin sanoen, ei ole olemassa objektien olemuksen tai mielen tai kielen asettamia pakotteita, vaan vain 

kanssatutkijoiden asettamia esteitä. Tämä tarkoittaa, että objektit eivät pakota ihmistä uskomaan tiettyjä 

asioita itsestään tarkasteltaessa niitä ”kirkkaalla mielen silmällä” tai ”tiukalla ja totuudellisella metodilla” 

tai ”kuvaavalla ja selkeällä kielellä”. Tämän näkemyksen mukaan ainoa rajoite totuuden suhteen on, että 

emme näe, että väite joka on selvinnyt kaikista vastalauseesta olisi väärä: totuus on tällöin vain 

”perusteltua väitettävyyttä”. Kuitenkin, tulevia vastalauseita ei voi ennakoida, eikä ole mitään keinoa tietää, 

milloin totuus on saavutettu. 

 

Näin ollen Richard Rortyn uuspragmatismi hyväksyy lähtökohtiemme kontingenssin ja fallibilistisen 

vajaavaisuuden ja samalla yhteisön ainoiksi neuvon, ohjauksen ja uskomusten oikeuttamisen lähteiksi. 

Rortylle ei ole olemassa mitään apriorista, joka määräisi toimintaamme ja tulevaisuuttamme. Rortyn 

pragmatistisen asenteen mukaisesti tutkijoiden täytyy nähdä ottamassa osaa vajavaisiin ja muuttuviin 

inhimillisiin projekteihin, ei taipumassa nonhumaanien, pysyvien rajoitteiden pakottamina.27 

 

Mitä näistä yllä olevista dramaattisista johtopäätöksistä seuraisi länsimaiselle ajattelulle, filosofialle ja 

tieteelle ylipäänsä? Tässä tutkielmassa esillä olevat artikkelit pyrkivät vastaamaan tähän kysymykseen 

politiikan tutkimuksen kontekstissa. Ennen tätä kuitenkin alla olevissa johdantoluvun kappaleissa 

eksplikoidaan tarkemmin yllä tiivistetysti esitettyä Rortyn tieteen tekemisen asennetta. Mikä on ”totuuden” 

käsitteen rooli ja merkitys tieteen tekemisessä, ja mikä on se historiallinen pohja, jolle tämä rooli perustuu? 

Tuon esiin perustellummin yllä esitetyn Rortyn uuspragmatistisen näkemyksen, jonka mukaan totuus ei voi 

olla tutkimuksen tavoite. Tältä pohjalta pyrin lopuksi esittämään pragmatistisen näkemyksen tieteellisen 
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 Rorty (1989), 5. 
27

 Rorty (1982), 161-166. 
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tiedon merkityksestä ja roolista länsimaiselle tieteelle ja kulttuurille. Aloitan tämän tarkastelun tuomalla 

esiin tämän näkemyksen kritiikin, erityisesti amerikkalaisessa akateemisessa keskustelussa kummunneen 

huolen totuuden käsitteen merkityksen vähenemisestä. 

 

 

1.2.1. Totuus (politiikan) tutkimuksen tavoitteena? 
 

Harry G. Frankfurt aloittaa paljon huomiota saaneen esseensä On Bullshit toteamalla, että yksi 

kulttuurimme merkittävistä piirteistä on kysymys ”paskapuheesta” tai ”paskanjauhamisesta” (bullshitting). 

Frankfurt haluaa jyrkästi erottaa ”paskanjauhamisen” siihen helposti sekoitettavan ”valehtelun” (lying) 

käsitteestä. Tällöin kyse on eroavaisesta suhtautumisesta ”totuuden” käsitteeseen: 

 

”[V]alehtelun olemus on epätodessa [falsity]: valehtelija on henkilö, joka tieten tahtoen esittää 

väärää tietoa. […] Paskanjauhamisen olemus ei ole väärässä tiedossa, vaan siinä, että se on 

tekaistua [phony]. […] Kun rehellinen ihminen puhuu, hän sanoo ainoastaan sen, minkä kokee 

todeksi; valehtelija puolestaan toteaa sen, minkä tietää olevan epätotta. Sen sijaan 

paskanjauhajalle nämä [totuuteen ja epätotuuteen liittyvät] seikat ovat epäolennaisia: hän ei 

ole totuuden eikä epätotuuden puolella, […] häntä ei kiinnosta, kuvaavatko hänen sanomansa 

seikat todellisuutta oikein vai väärin. Hän vain keksii ja käyttää niitä omia tarkoitusperiään 

varten.28 ” 

 

Frankfurtin mukaan siis paskanjauhamisessa koko totuuden käsite väistyy, sillä ei ole mitään merkitystä, 

vaan väitelauseita käytetään ikään kuin instrumentaalisesti keksimällä niitä tarpeen ja tilanteen mukaan. 

Akeel Bilgrami liittää tämän ”paskanjauhamisen” käsitteen merkityksen myös rajatummin tieteen 

tekemiseen: 

 

”Valehtelija, joka loukkaa moraalista normiamme totuuden puhumisesta joka tapauksessa 

arvostaa totuutta. […] On olemassa tyyppi, joka ei arvosta totuutta edes sen abstrakteimmassa 

merkityksessä, mutta hän ei ole valehtelija. Hän on yleinen henkilö keskuudessamme, hän on 

paskanpuhuja. Hän on henkilö, jota […] julkaistaan akateemisissa julkaisuissa vain siitä syystä, 

että hän on valmis puhumaan vaadittavaa jargonia, ilman mitään tavoitetta puhua totta […]29.” 

 

Samaan sävyyn myös Frankfurt yhdistää ”paskanjauhamisen” ilmiön kysymykseen koskien tiedettä ja 

tieteen tekemisen perusteita. Hänen mukaansa nykyinen ”tieteellinen paskanjauhanta” kieltää, että 

tieteellä voisi olla mitään luotettavaa pääsyä objektiiviseen todellisuuteen, jolloin ei voida ikinä tietää miten 

ulkoisen todellisuuden asiat todella itsessään ovat. Frankfurtin mukaan nämä ”antirealistiset doktriinit” 

musertavat luottamusta puolueettomiin pyrkimyksiin päätellä mikä on totta ja mikä epätotta, ja ne jopa 

musertavat koko objektiivisen tutkimuksen mielekkyyden.30  

 

Lavennettaessa ”paskanjauhamisen” käsitteen käyttöä myös tieteen tekemisen kentällä käytettävien 

propositioiden totuudellisuuden arvioimiseen, kysymys koko käsitteen mielekkyydestä tulee huomattavan 

ongelmalliseksi. Astuessamme inhimillisen tiedon ja epistemologian laajoille taistelukentille kysymys 
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 Frankfurt (2005), 46-47, 56. 
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 Bilgrami (2001), 260. 
30

 Frankfurt (2005), 64-65. 
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paskanjauhamisesta voidaan laveasti määritellen nähdä avautuvan klassiseen platoniseen ja 

epistemologiseen kahtiajaotteluun objektiivisen, suoran ja korjaamattoman tiedon, ja subjektiivisen 

mielipiteen välillä. Tässä jaottelussa on Valistuksen ajalta lähtien sisäänrakennettuna esioletus kyvystä 

saavuttaa totuus maailmasta, ”maailma-sellaisena-kuin-se-itsessään-on”, ja samalla esioletus tieteen 

projektista yhä lähemmäksi maailman olemuksia pääsevänä ja samalla rationaalisesti kohti totuutta 

edistyvänä. Se esiolettaa myös selvät aprioriset demarkaatiokriteerit tieteen ja epätieteen erottamiseksi. 

Kuitenkin, tämä Valistuksen ajan ajatus kumulatiivisesta tieteestä on viime vuosikymmeninä muun muassa 

”kielellisen käänteen” seurauksena kyseenalaistettu.  

 

Huolimatta käsitteen jo jossain määrin vanhentuneesta luonteesta, on tietty ”postmoderni asenne” muun 

muassa tekstualismin ja sosiaalisen konstruktivismin muodoissa noussut eräänlaiseksi paradigmaattiseksi 

”uudeksi standardiksi” monien filosofian koulukuntien lisäksi esimerkiksi yhteiskuntatieteissä. Voidaan 

kuitenkin väittää, että vain harvat ovat olleet valmiina luopumaan kokonaan ”totuuden” käsitteestä 

maailmaa järjestävänä käsitteenä, ja vain harvat ovat olleet valmiita näkemään ontologiset kategoriat 

läpeensä sosiaalisina. Tämä tarkoittaa sitä, että useilla tieteen tekijöillä, jotka julistavat olevansa irti 

objektiivisen totuusvaatimuksen pihdeistä, on kuitenkin taustalla intuitiivisia, tai jopa eksplisiittisiä, 

lähtöolettamuksia todellisuuden ja totuuden välisestä olennaisesta ja määräävästä suhteesta31. Joka 

tapauksessa antiessentialistisen ontologian, epistemologian ja kielifilosofian nousu on nostanut tietyt 

ajattelijat takajaloilleen puolustamaan ”rationaalisuutta”, ”totuutta” ja ”tiedettä” ”vastuuttomia ja 

epärationaalisia” sosiaalis-konstruktivistisia hyökkäyksiä vastaan. Näiden ”totuuden rakastajien” 

vastahyökkäys antiessentialistisia ”paskanjauhajia” ja ”totuuden rappiota” vastaan on luonut 

tieteenfilosofiassa viimeisten vuosikymmenten aikana niin kutsutut ”tiedesodat” (science wars).32 

 

Totuuden rappion pelko on saanut tietyt ajattelijat verrattain koviin toimiin puolustaessaan ”länsimaista 

rationaalisuutta”, ”intellektuaalista kurinalaisuutta” ja sen tuottamaa ”tieteellistä edistystä”. Edellä 

mainituille tiedesodille vahvan sysäyksen antoivat Paul Gross ja Norman Levitt julkaistuaan kutsumaansa 

”akateemista vasemmistoa” (academic left) ruoskivan teoksen Higher Superstition: The Academic Left and 

Its Quarrels with Science. Gross ja Levitt käyttävät ”akateemisen vasemmiston” käsitettä kuvaamaan  

 

”[…] heitä, joiden doktriinimaiset omakohtaisuudet [idiosyncrasies] koostuvat tieteen, sen 

metodien ja sen käsitteellisten perusteiden väärintulkitsemisesta […]. Sanalla sanoen, 

akateeminen vasemmisto inhoaa tiedettä, [se omaa] avoimen vihamielisyyden tieteellisen 

tiedon aktuaalista sisältöä kohtaan, ja sitä oletusta kohtaan […], jonka mukaan tieteellinen 

tieto on verrattain luotettavaa ja että se pohjaa luotettavaan metodologiaan. [Akateeminen 

vasemmisto] hylkää Valistuksen ajan vahvimman perinnön, se näyttää pilkkaavan ajatusta siitä, 

että sivilisaatio on kykenevä kehittymään tietämättömyydestä kohti tietoa.33”  

 

Grossin ja Levittin hyökkäyksen kohteena on ”postmoderni asenne”, joka ”kieltää kestävän universaalin 

tiedon mahdollisuuden millään alueella34”, ja joka samalla näkee luotettavaan tietoon pyrkivän Valistuksen 
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 Ks. esim. kriittisen realismin näkemys todellisuuden suhteesta uskomuksiin; Bhaskar (1978), Bhaskar (1991), 
Patomäki & Wight (2000), Niiniluoto (1999). 
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 Niiniluoto (1999), 287-88. 
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 Gross & Levitt (1998), 2-3, 9. 
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 Ibid., 72. 
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projektin ”sisäisesti turhana, itseään pettävänä ja alistavana35.” Tämänkaltaista asennetta on Grossin ja 

Levittin mukaan havaittavissa erityisesti sosiaalisen konstruktivismin värittämissä yhteiskuntatieteissä, 

joissa on siirrytty entistä enemmän yhteiskunnallisia instituutioita koskevasta kritiikistä itse inhimillisen 

tiedon perusteita koskevaan kritiikkiin suorana seurauksena 1960-luvun epäonnistuneesta poliittisesta 

aktivismista. Grossin ja Levittin mukaan tämä siirtyminen ”radikaalin tutkimuksen ja kampus-aktivismin 

ajamaan tietoteoreettinen nihilismiin” pohjaa siis ennen kaikkea vasemmistolaisiin poliittisiin 

pyrkimyksiin.36 Gross ja Levitt toteavat kuitenkin, että hylätessään Valistuksen ajan projektin 

vasemmistolaiset toimijat murskaavat samalla paradoksaalisesti ”heille rakkaan” egalitarianismin älylliset 

juuret, josta seuraa se, että postmodernismin hyväksyneet ovat vain ”tuuman päässä passiivisuudesta, 

hyödyttömyydestä ja kyynisestä epätoivosta37.” Samalla yliopistoissa vahvasti kytevä ”tietoteoreettinen 

nihilismi” luo opiskelijoissa väheksyvää asennetta totuutta kohtaan, se luo koko yhteiskuntaan 

välinpitämätöntä asennetta tietoa kohtaan, ja samalla nakertaa demokraattisen yhteiskunnan pohjaa 

tekemällä ihmisistä apaattisia38. Tämän välttämiseksi Gross ja Levitt peräänkuuluttavat ”todellisuuden” 

merkitystä tieteen esittämien väitteiden pätevyyden arvioinnissa39.  

 

Grossin ja Levittin teoksen innoittama Alan Sokalin Social Text –lehdessä julkaisema artikkeli Transgressing 

the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Theory on myös mainio esimerkki 

tästä totuuden rappion pelosta. Sokalin artikkeli pyrki osoittamaan, kuinka ”postmodernia jargonia” 

puhumalla minkä tahansa monimutkaisen argumentin, jolla ei ole mitään totuudellista pohjaa - tässä 

tapauksessa sen kuinka kvanttiteoria ja postmoderni tiede voidaan nähdä toisiaan tukevina - saisi julkaistua 

ja hyväksyttyä akateemisen vasemmiston kontrolloimissa tieteellisissä piireissä.40 Sokalin näkemyksen 

mukaan hänen ironisesti kutsumansa ”vapauttava postmoderni tiede41” on hyvä esimerkki 

”paskanjauhannasta”, jota akateeminen vasemmisto monesti harrastaa. On kuitenkin huomattava, että 

Sokal ei niinkään halunnut puolustaa totuutta tavoittelevaa tiedettä, vaan hänen motiivinsa olivat 

tieteellisen sijaan vahvan poliittiset. Kuten Sokal toteaa, hänen tarkoituksenaan oli ”taistella tällä hetkellä 

suosittua postmodernia/post-strukturalistista/sosiaalis-konstruktivistista diskurssia – ja yleisemmin 

subjektivismia – vastaan, jonka uskon olevan yhtäläinen vasemmiston arvojen ja tulevaisuuden näkemysten 

kanssa.42” 

 

Itse asiassa ”akateemisen oikeiston” totuuden rappion pelossa ei ole lopulta kyse siitä, nähdäänkö totuus 

oikein, vaan siinä on ennemmin kyse kulttuurisesta ja poliittisesta huolesta länsimaisen kulttuurin 

tukipilareista. Kyse on pelosta siitä, että jos totuus hylätään, se voisi avata portit toisaalta totalitaarisille 

pyrkimyksille hallita yhteiskuntia, tai toisaalta vastuuttomille opportunisteille. Toisin sanoen, hylkäämällä 

totuuden viimeisenä kriteerinä, jonka avulla arvioidaan uskomusten moraalista ja eettistä pohjaa, hylätään 

tämän näkemyksen mukaan moraali ja etiikka kokonaan, ja samalla hylätään demokraattisen 
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yhteiskuntajärjestyksen pohja. Kulttuuri, joka on hylännyt totuuden tai on välinpitämätön sen suhteen, on 

”paskanjauhamisen kulttuuri”, jonka olemuksen Allan Bloom tiivistää seuraavalla tapaa: 

 

”Kuvittele 13-vuotias poika istumassa kotinsa olohuoneessa tekemässä matematiikan 

kotitehtäviään samalla kuunnellen walkmanejansa tai katsellen MTV:tä. Hän nauttii filosofisen 

nerouden ja poliittisen sankarillisuuden kovan työn avulla vuosisatojen saatossa saavutetuista 

vapauksista, jotka on siunattu marttyyrien verellä; hän nauttii kaikkien aikojen tehokkaimman 

talouden tuottaman elintason mukavuuksista; tiede on lävistänyt luonnon salaisuudet […]; Ja 

mihin tämä kehitys kulminoituu? Teini-ikäiseen lapseen, jonka ruumis heiluu orgastisten 

rytmien tahdissa; lapsen, jonka tuntemukset on artikuloitu hymneissä, joissa ylistetään 

onanointia tai vanhempien tappamista; lapsen, jonka tavoite on saavuttaa mainetta ja 

vaurautta matkimalla drag-queenia, joka tekee kyseistä musiikkia. Lyhyesti sanottuna, elämä 

on tehty pysähtymättömäksi, kaupallisesti esipakatuksi masturbaatiofantasiaksi.43” 

 

Niinpä totuuden käsitteen ja ”tosiasia-ajattelun” kammoksutun puuttumisen tuoman kulttuurisen pelon 

johdosta useat intellektuellit ovat hylänneet skeptisen ja antifoundationalistisen postmodernismin, jonka 

edustajat lähtökohtaisesti tuntuvat edustavan jotain pahaa, kun he kyseenlaistavat selkeät tutkimuskohteet 

ja selkeät totuuden algoritmit. Stephen Krasner tiivistää ”totuuden rappion pelon” suhteessa ”demokratian 

perusteiden menettämisestä” todetessaan, että ”[...] postmodernismi tarkoittaisi sitä, että 

yhteiskuntatieteet riisuttaisiin sen kaikista tärkeimmästä kontribuutioista, jonka se kykenee tarjoamaan 

yhteiskunnan parantamiselle: se kontribuutio on vallan hallinta totuuden avulla.44”  

 

 

1.2.2. Varman tiedon historian lyhyt oppimäärä 
 

Richard Rorty ottaa varsin ”olkaa kohauttavan” asenteen suhteessa totuuden käsitteen merkitykseen 

tieteelle ja kulttuurille. Hän näkee pyrkimyksen saavuttaa objektiivinen totuus vain seurauksena omana 

aikanaan hyvin toimineiden, mutta nykyään vanhentuneiden kulttuuristen uskomusten hyväksymisestä. 

Erityisesti Rortyn mukaan ”totuuden” merkitys kaiken tutkimuksen tavoitteena pohjautuu epistemologian 

merkityksen historialliseen nousuun tieteentekemisen kentällä. Samalla Rortylle länsimainen käsitys 

totuudesta on inhimillisesti syntynyt ja ajan myötä kehittynyt, ja se on välttämättömän ja väistämättömän 

sijaan kontingentti ja valinnainen. Jos tämä pitää paikkaansa, niin myös ajatus ”totuudesta” kaikkea 

rationaalista tiedettä perustavana käsitteenä on kontingentti ja valinnainen. Tämä Rortyn historistinen 

näkemys tietoteoriasta eräänlaisena kulttuurisena sattumana vaatii taakseen näkemyksen siitä, kuinka 

kaikkea tieteentekemistä leimaava tietoteoria rortylaisittain ymmärrettynä historiallisesti syntyi. Tässä 

kappaleessa pyrin vastaamaan kysymykseen totuuden käsitteen historiallisesta kehityksestä ja perustasta. 

 

Rortylle totuuden käsitteen merkitys kulttuurille pohjaa siis epistemologian merkityksen historialliseen 

nousuun. Rortyn mukaan filosofia epistemologiana ymmärrettynä näkee itsensä tieteenalana, joka luo 

pohjan ja arvioi tieteiden, taiteen tai uskonnon asettamia totuusväittämiä; tieteenalana, joka toimii 

eräänlaisena ”järjen tribunaalina”. Tämän näkemyksen mukaan kulttuuri on tietoväitteiden kokoelma, ja 

filosofialla, tukeutuen erityistietämykseensä tiedon luonteesta, on kyky nähdä ja löytää tiedon ja tieteen 

pohja ja perusta. Rorty toteaa tästä hylkäämästään näkemyksestä: 
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”Se, että tietää, tarkoittaa sitä, että representoi, kuvastaa, tarkalleen ja täsmällisesti sitä, mitä 

on mielen ulkopuolella. […] Filosofian keskeinen tehtävä on toimia representaatioiden yleisenä 

teoriana, teoriana, joka jakaa kulttuurin niihin alueisiin, jotka representoivat todellisuutta 

hyvin, niihin jotka representoivat sitä vähemmän hyvin ja niihin jotka eivät representoi sitä 

lainkaan […].”45 

 

Ajatus todellisuuden representoinnista, ja samalla Rortyn mukaan ajatus epistemologiasta, pohjautuu niin 

kutsutun ”optisen metaforan” hyväksymiseen. Se pohjautuu metaforaan mielestä eräänlaisena 

”luonnonpeilinä” (Mirror of Nature) – peilinä, joka representoi mielen ulkopuolista todellisuutta enemmän 

tai vähemmän täsmällisesti, ja joihin representaatioihin viimekädessä ”tieto” ja ”totuus” pohjautuvat. Tämä 

käsitys juontuu Rortyn mukaan antiikin kreikkalaisten metaforan valinnasta, platonisesta analogiasta 

havaitsemisen ja tietämisen välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että suora aistihavainto objektista yhdistetään 

tietoon objektin ”luonteesta” tai ”olemuksesta”. Tällöin propositio nähdään kausaalisesti objektin 

aiheuttamaksi, objekti ikään kuin "pakottaa" proposition totuuden suoraan havainnossa, jos vain objektia 

katsotaan oikein.46 Rortyn mukaan epistemologian ja objektiiviseen totuuteen pyrkivän tieteen ongelmana 

on juuri sitoutuminen tähän kyseiseen peilimetaforaan ja ajatukseen siitä, että maailma pakottaa väitteet 

totuuteen: että välittömät, aistihavainnossa saadut ja kyseenalaistamattomat kokemukset ulkomaailman 

objektien kanssa perustavat väitteet. Tähän ”katsomis-metaforaan” liittyy Rortylla ajatus ”etuoikeutetuista 

representaatioista” (privileged representations) - ajatus siitä, että täsmällisen ja tarkan representaation 

kautta olisi löydettävissä joukko niin vakuuttavia havaintoja, ettei niiden oikeellisuutta ja totuudellisuutta 

voida epäillä, vaan ne oikeuttavat itse itsensä.47 Itse asiassa, tämä ajatus representaatioista on Rortyn 

mukaan peilimetaforaan sitoutuneen epistemologian perustana.48 Samalla nämä etuoikeutetut 

representaatiot ovat tiedon perusta, ja tieteenala, joka ohjaa meitä kohti näitä representaatioita - eli 

tietoteoria - on kulttuurin perusta. Tällöin filosofia on pysyvien rajoitteiden (constraint) ja struktuurien 

etsimistä, joiden sisälle tieto, kulttuuri ja elämä rajautuu.49 

 

Rortyn tulkinnan mukaan epistemologiassa, ja sen myötä tieteessä, ”tieto” ja ”totuus” tarkoittaa siis 

nimenomaan representaation täsmällisyyttä50. Rajatessaan modernin tietoteorian kehityksen alun 

ajatukseen representaatioista Rorty näkee myös koko ajatuksen syntyneeksi verrattain viime aikoina. 

Pelkistetysti, modernin epistemologian historialliset juuret voidaan Rortyn mukaan löytää 1600-luvulta 

lähtien erityisesti Rene Descartes’n, John Locken ja Immanuel Kantin filosofioissa51. Tällöin Descartes’n 

”mielen keksiminen52” antoi filosofialle tutkimuskohteen, joka voitiin tietää ja jonka olemassaolosta voitiin 

                                                           
45

 Rorty (1980), 3. Korostus lisätty. Tarkemmin Rortyn kriteereistä ”representaation” määrittelyssä ks. esim. 
Malachovski (1990), 144-145.  
46

 Rorty (1980), 156-157; ks. myös Platon (2001), 203-209. 
47

 Rorty (1980), 163; ks. myös Dewey (1999), 22-28. 
48

 Rorty (1980), 12. 
49

 Ibid., 131-135.  
50

 Epistemologian yhdistäminen representaatioihin ja foundationalismiin on kuitenkin ongelmallista, ja Rortyn 
näkemyksen voidaan nähdä olevan liian eksklusiivinen ja yksinkertaistava; ks. Goldman (1986), 79 ja Malachovski 
(1990), 146-148.  
51

 Ks. Rorty (1980), 131. 
52

 ”Mielen keksimisellä” tarkoitetaan tässä ymmärryksemme muutosta siitä, mikä on ”mieli”. Kartesiolainen muutos, 
jossa antiikin ”mieli järkenä” (mind-as-reason) vaihtui ”mieleen sisäisenä tilana” (mind-as-inner-arena) tarkoitti Rortyn 
mukaan siirtymistä viisauden etsimisen sijasta varmuuden etsimiseen, ja loi pohjan epistemologian astumiselle 
filosofian, ja samalla kaiken tieteen, keskiöön. Ks. Rorty (1980), 34-35, 65. 



23 

 

olla varmoja. Se tarjosi tutkimuksen kohteen, jonka myötä varmuus oli mahdollinen. Samalla se synnytti 

”ideoiden verho” -skeptisismin modernin filosofian paradigmaattiseksi ongelmaksi. Ajatus ”teoriasta 

tiedosta” syntyi tämän ongelman ympärille; tällöin ongelmana oli tietää, ovatko sisäiset 

representaatiomme täsmällisiä ja tarkkoja.53  

 

Locke toi tähän olennaisen lisän esittäessään, että tiedolle voidaan antaa perusta antamalla kausaalinen 

selitys siitä, kuinka mieli toimii. Vasta tällöin representaatiot saivat episteemisen merkityksen. Tämä oli 

mahdollista, koska Locke näki tiedon suhteena yksilön ja objektin, ei niinkään propositioiden välillä54. 

Ajatuksena tällöin on, että jos tutkimme mielemme kykyä tuottaa representaatioita, ja jos tarkastelemme 

objekteja oikein, niin objekti ikään kuin pakottaa ”ideamme” objektista, se pakottaa propositiomme 

totuuteen55. Tällöin ymmärrys nähdään eräänlaisena ”vahalaattana”, johon objektit painavat kuvansa, ja 

sitä itsessään ajatellaan ennemmin tietämisenä kuin tietämisen kausaalisena edeltäjänä. Tällöin tiedon 

propositionaalinen oikeuttaminen on alisteista tietoon aistivaikutelmana ja mentaalisina representaationa. 

Totuus on tällöin identtisyyttä maailman objektien kanssa; tieto objektista esitettynä totena arvostelmana 

on alisteinen tälle, ja täten myös redusoitavissa tähän.56  

 

Kuitenkin vasta Kantin onnistui asettaa epistemologia ”tieteiden kuningattareksi” transsendentaalisen 

käänteensä avulla. Kantin mukaan meillä voi olla apriorista tietoa objektista, jos itse konstituoimme sen, 

ikään kuin itse konstituoimme maailman57. Tällöin Kant nosti epistemologian keskeiseksi kysymykseksi 

suhteen kahden lajin representaatioita välillä. Toisaalta kokemukselle on olemassa formaaleja ehtoja 

(käsitteet), jotka itse tuotamme, ja toisaalta materiaalisia ehtoja (intuitiot), jotka saamme aistihavainnossa 

”ulkopuolelta”. Kantin havainto oli, että ei voi olla olemassa objekteja ilman mielen konstituoivaa 

toimintaa, vaan objekti on jotain, joka on näiden kahden ehdon välisen synteesin seurausta58. Kantin 

erottelu kokemuksen formaalisten ehtojen ja intuition välillä erotti filosofian, joka tutkii ”formaalista”, 

välttämättä totta olevaa puolta kokemuksesta, tieteestä joka tutkii kokemusta, siis formaalisten ehtojen ja 

intuition synteesiä. Samalla Kant asetti Rortyn tulkinnan mukaan epistemologian kaiken perustana olevaksi 

tieteeksi.59 

 

Rortyn mukaan koko ajatus totuuksista, jotka ovat varmoja niiden kausaalisista syistä (causes), ennemmin 

kuin niistä annetuista argumenteista (reasons) johtuen, on siis alun alkaen seurausta kreikkalaisesta, ja 

erityisesti platonisesta analogiasta havaitsemisen ja tietämisen välillä, joka on historiallisesti suodattunut 

Valistuksen ajan ajattelijoiden käyttämiin sanastoihin60. Jos lähtökohdaksi otetaan tämä ”okulaarinen 

metafora”, sekä tietoa että oikeuttamista ajatellaan etuoikeutettuna suhteena objekteihin, joista 

propositiot esitetään. Tällöin pyrkimyksenä on päästä perusteiden (reason) taakse syihin (causes), 

argumentoinnin taakse tiedetyn objektin pakottavuuteen. Tämän pisteen saavuttaminen tarkoittaa tiedon 

perusteiden saavuttamista.  
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Tämän pisteen etsimistä voidaan nähdä 1900-luvulla erityisesti Edmund Husserlin ja Bertrand Russellin 

”matemaattisen hengen61” mukaisessa ajattelussa. Husserlin pyrkimyksenä oli löytää fenomenologisen 

reduktion ja olemuksennäkemisen avulla ”olemustotuudet”, jotka ovat riippumattomia empiirisen alueen 

totuuksista ja joiden suhde aktuaaliseen ja reaaliseen maailmaan on apriori62. Russell puolestaan pyrki 

tutkimaan ”kielellisiä loogisia totuuksia”. Hänen mukaan logiikka oli filosofian todellinen olemus; kielen 

rakenne ei avaa kielen formaalia loogista muotoa, ja tämän johdosta onkin kehitettävä loogisesti 

täydellinen kieli, jonka avulla filosofiset ongelmat voidaan ratkaista63. Russelin vaikutuksen myötä ”Wienin 

piiri” ja erityisesti Carnap ajatteli, että on luotava erityispiirteistään puhdistettu neutraali kieli, jonka kaikki 

voivat ymmärtää samalla tavalla, ja jonka avulla kielen osat on mahdollista loogisesti redusoida 

aistihavaintoja ja todellisuutta koskeviksi väitelauseiksi; näin ollen Carnap (kuten myös Russell) pyrki 

pohjaamaan kaiken tiedon välittömästi havainnossa annettuun64. 

 

Rortyn mukaan pyrkimykset saavuttaa ”tiedon perusteet” kielellisesti tai aistihavainnon kautta saivat 

kuitenkin lopullisesti ”naulat arkkuunsa” W.V.O. Quinen, Wilfrid Sellarsin ja Donald Davidsonin havaintojen 

myötä. Sellars hyökkäsi ajatusta ”suoraan aistihavainnossa annettua” vastaan. Ajatus ”annetusta” pitää 

sisällään edellä esitetyn lockelaisen ajatuksen, jonka mukaan maailman objektit ilmenisivät ihmiselle 

suoraan tietyllä, välttämättömällä tavalla, ja näin ollen objektin ja proposition välillä on oltava looginen ja 

välttämätön yhteys65. Sellarsin mukaan perinteinen empirismi on väärässä, eikä aistihavainto voi sinällään 

ja suoraan koskaan oikeuttaa väitteitä, vaan mitä tahansa asiaa koskevassa tietoisuudessa on kyse vain ja 

ainoastaan kielellisistä asioista. Sellarsin mukaan ajatus annettavuudesta on vain inhimillistä toimintaa 

vahvasti säätelevä myytti vailla todellista pohjaa (Myth of the Given). Toisin sanoen, maailmaa ei koostu 

objektikategorioiden välisistä suhteista jotka pakottaisivat ihmisten totuuden, tieto ei ole Luonnon-Oman-

Kielen tarkkaa kuuntelemista, vaan ihmisten yhteisöllistä puhetta, väitteen sosiaalista oikeuttamista 

”perusteiden loogisessa avaruudessa66.” Tällöin aistihavainnossa saadut raakatuntemukset ja oikeutetut 

tosi uskomukset tulee nähdä erillään, ja välttää ”empirismin virhe”, siis lockelainen sekaannus kausaalisen 

selittämisen ja sosiaalisen oikeuttamisen välillä67.  Samalla on mahdollista repiä aistihavainnoilta 

etuoikeutetun representaation status, ja hylätä ajatus empirismin olettamasta ”annetusta”, joka voisi 

oikeuttaa tieteelliset väitteet68.  

 

Myös Quine on argumentoinut vahvasti sitä ajatusta vastaan, että uskomukset olisi mahdollista palauttaa 

havainnossa saatuun. ”Radikaali reduktionismi” jyrkimmässä muodossaan, jossa jokainen mielekäs 

toteamus termi termiltä tulee olla palautettavissa välittömään kokemukseen, kuin myös reduktionismi 

lievennetyssä muodossaan, jossa väitelauseet kokonaisuuksina tulisi olla palautettavissa aistidatan kielelle, 

on Quinen mukaan ajatuksena virheellinen, vaikka se edelleen vahvasti taustavaikuttaa oletuksissa. Quinen 

mukaan väitelauseet ulkoisesta maailmasta kohtaavat kokemuksen nimenomaan kokonaisuuksina, ei 

yksittäisinä. Quinelle tästä holistisesta ajatuksesta seuraa myös ajatus tieteestä eräänlaisena 

”voimakenttänä”, joka kohtaa kokemuksen korkeintaan vain reunoiltaan. Tämä läpeensä holistinen 
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”voimakenttämäisyys” tarkoittaa sitä, että voimakentän sisällä esitettyjä väitteitä ei ole mahdollista 

palauttaa suoraa, tiukkaa reduktionistista polkua pitkin kokemukseen.69 

 

Reduktionismin lisäksi Quinen mukaan empirismiä on muokannut dogmi mahdollisuudesta erottaa 

toisistaan merkityksiin perustuvat analyyttiset totuudet ja tosiasioihin perustuvat synteettiset totuudet70. 

Jotta Quinen mukaan olisi mielekästä puhua reduktionismista, on myös mielekästä puhua eräänlaisista 

”rajatapauksellisista” propositioista, jotka tulevat tuetuksi joka tapauksessa sinällään, ipso facto; nimittäin 

analyyttisista propositioista, joissa vain kielellinen osatekijä on tärkeä.71 Kuitenkin Quinen mukaan 

mahdollisuus tehdä erottelu analyyttisten ja synteettisten totuuksien välillä on ”silkkaa hölynpölyä”. Hänen 

mukaansa ajatus, jonka mukaan analyyttinen-synteettinen -erottelu on mahdollista tehdä, on vain 

”empiristien epäempiirinen dogmi, metafyysinen uskonkappale72”. Rorty tulkitsee tämän Quinen ajatuksen 

tukemaan väitettään, jonka mukaan ei ole olemassa erityisesti kielellisiä välttämättömiä totuuksia, eikä 

usean filosofisen koulukunnan olettamat ”kielelliset totuudet” näin ollen voi omata etuoikeutetun 

representaation statusta. Jos tämä hyväksytään, ei ole mahdollista tehdä erottelua sen välillä, mikä on 

”annettua” ja samalla kontingenttia (aistidata), ja mikä on lisättyä mielen toimesta ja samalla välttämätöntä 

(käsitteet). Näin ollen ei ole myöskään mahdollista tietää mitä tiedon ”rationaalinen rekonstruktio” 

tarkoittaa, ja mikä on leimallisesti kantilaisen epistemologian todellisena päämääränä ja tavoitteena73. 

Tällöin on lopullisesti mahdollista hylätä Kantin länsimaista ajattelua leimallisesti määrittänyt ajatus 

filosofiasta ”tieteiden kuningattarena”. Quinen ”siirtyminen kohti pragmatismia” heikensi olettamusta 

filosofiasta etuoikeutettuna tieteenä, ja se auttoi näkemään tieteen pragmaattisesti ”työkaluna, jonka 

avulla ennustamme tulevaa menneisyyden kokemusten valossa.”74  

 

Viimeisen ”naulan empirismin arkkuun” kuitenkin löi Donald Davidson Quinen jalanjälkiä seuraten ja tämän 

työtä täydentäen. Davidson hyökkäsi kutsumaansa ”empirismin kolmatta dogmia” vastaan 

kyseenalaistaessaan mahdollisuuden empirismin olettamaan jaotteluun käsitteellisen skeeman ja 

havainnoidun todellisuuden (scheme-content) välillä. Davidsonin mukaan historiaton skeeman ja maailman 

välinen jako johtaa joko pelkästään käsiterelativismiin ja totuuden riippumiseen skeemasta (eri 

paradigmoissa toimivat elävät eri maailmoissa), tai ajatukseen skeemoista riippumattomasta 

todellisuudesta näitä eri skeemoja määrittävänä vaikuttajana (on mahdollista kuvailla monia maailmoja 

samasta ”näkökulmasta”, samalla käsitteellisellä skeemalla, muuttamalla sen osien totuusarvoja). Davidson 

toteaa: 

 

”Analyyttinen-synteettinen–jaottelusta luopuminen ei ole auttanut selventämään käsitteellistä 

relativismia. Analyyttinen-synteettinen–jaottelua on kuitenkin selitetty empiirisen maailman 

(content) avulla, joka on omiaan edistämään käsitteellistä relativismia. Synteettisen ja 

analyyttisen jaottelu on dualismi, jossa jotkut lauseet ovat totta (tai epätotta) sen perusteella, 

mitä ne merkitsevät ja mikä niiden empiirinen sisältö on, ja jotkut lauseet ovat totta (tai 

epätotta) pelkän merkityksen nojalla, ilman empiiristä sisältöä. Jos hylkäämme tämän 

jaottelun, hylkäämme myös käsityksemme merkityksestä [totta vain merkityksen nojalla] 
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tämän jaottelun mukaisesti, mutta ei ole välttämätöntä hylätä ajatusta empiirisestä sisällöstä: 

voimme tällöin lähteä siitä, jos niin haluamme, että kaikilla lauseilla on empiiristä sisältöä. 

Tämä empiirinen sisältö on puolestaan selitetään faktana, maailmana, kokemuksena, 

tuntemuksena, aistiärsytyksien kokonaisuutena, tai vastaavana. Ajatus merkityksestä on 

antanut meille mahdollisuuden puhua kategorioista, kieltä järjestävistä kategorioista, ja niin 

edelleen; mutta on mahdollista […] luopua [puhtaasta] merkityksestä ja analyyttisyydestä, ja 

samalla pitää kiinni ajatuksesta, että kieli on eräänlainen käsitteellinen skeema. Täten 

analyyttinen-synteettinen –dualismin sijaan meillä onkin käsitteellisen skeeman ja empiirisen 

sisällön dualismi. Tämä uusi dualismi on empirismin perusta […]. Haluan kehottaa, että tätä 

toista skeeman ja maailman välistä dualismia, järjestävän systeemin ja jonkun järjestämistä 

odottavan välistä jaottelua, ei voida puolustaa. Se on itsessään empirismin dogmi, sen kolmas 

dogmi. Kolmas, ja kenties viimeinen, sillä jos hylkäämme dogmin, ei ole selvää, onko 

empirismissä enää mitään merkityksellistä jäljellä.75”   

 

Davidson luopuu siis tästä jaottelusta, ja Rortyn mukaan täten ajatuksesta, että uskomukset representoivat 

todellisuutta skeeman konventioiden mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että sanat tai eri skeemat eivät voi 

koskaan representoida maailmaa siinä mielessä, että yksi varma totuus olisi saavutettavissa, vaan 

ainoastaan sitä, että skeeman ja maailman suhde on triviaalilla tapaa kausaalinen; maailma vaikuttaa 

uskomuksien syntyyn ja samalla uskomukset maailmasta vaikuttavat siihen, miten todellisuuden kausaalisia 

vaikutuksia hahmotetaan. Tämän ”vastavuoroisuuden” vuoksi on mahdollista hylätä skeema-todellisuus -

jaottelu. Tämä tarkoittaa lopulta sitä, että filosofiaa ei voida nähdä erityisen, kaiken tutkimuksen taustalla 

olevan skeeman tai teorian, kaikki vaihtoehdot kattavan pysyvän ja neutraalin matriisin, laatijaksi ja että 

tämä skeema kaikessa rationaalisuudessaan ei voi perustella, että olemme ”kosketuksissa todellisuuden 

kanssa”.76  

 

Rortyn mukaan Sellarsin, Quinen ja Davidsonin doktriinit ovat toisiaan täydentävät ilmaukset väitteestä, 

jonka mukaan mikään näkemys inhimillisestä tiedosta ei voi nojautua teoriaan todellisuuteen erityisessä 

suhteessa olevista representaatioista. Käytännössä tämä tarkoittaa Rortylle sitä, että ei ole olemassa 

etuoikeutettuja representaatioita. Samalla ”representaation ajatuksesta” luopuminen tarkoittaa luopumista 

ajatuksesta totuudesta korrespondenssina todellisuuteen. Tästä seuraa myös se, että ajatus filosofiasta 

etuoikeutettujen representaatioden etsintänä tulee järjettömäksi ja samalla ajatus tiedosta yleisen 

representaatioteorian mahdollistamana täsmällisenä representaationa tulisi hylätä77. Rortyn mukaan 2500 

vuotta vanhat yritykset vastata ns. ”ikuisiin” filosofisiin ongelmiin ovat olleet tuloksettomia. Samalla 

yritykset saavuttaa apodiktinen totuus, yritykset löytää tiedolle perusta ja pyrkimykset luoda teorioita 

tiedon suhteen ovat epäonnistuneet, Rortyn sanoin ne ovat olleet ”hedelmättömiä ja epämieluisia78”. 
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1.2.3. Totuuden mahdottomuus tutkimuksen tavoitteena 
 

Rortyn mukaan ajatus ”etuoikeutetuista representaatioista” ulkoisesta todellisuudesta on siis huono ja 

vanhentunut tapa ymmärtää inhimillinen tietäminen, ja tästä johtuen tähän ”maailmanpeilaamisen” 

metaforaan perustuva länsimainen ajattelu on umpikujassa. Jos tämä perinteinen tapa ymmärtää 

tietäminen hylätään, menetetään jotain länsimaiselle kulttuurille perinteisesti tärkeää. Mutta toisin kuin 

”totuuden rappion” merkitystä kulttuurille pelkäävät intellektuellit, Rorty näkee totuudesta luopumisen 

intellektuaalisena edistymisenä, eräänlaisena älyllisenä aikuistumisena.79 Samoin kuin Valistuksen ajan 

filosofit, jotka uskoivat että luopuminen teologian kielestä olisi heille ja koko kulttuurille parempaa, Rorty 

uskoo että luopuminen ”etuoikeutetun representaation” ideasta ja ”totuuden” käsitteestä on lopulta 

parempaa koko kulttuurille, tiede mukaan lukien. Mutta mitä Rortylla on tarjota tilalle? Mitä näistä 

dramaattisista johtopäätöksistä seuraisi länsimaiselle ajattelulle, filosofialle ja tieteelle ylipäänsä? Mitä 

tämä tarkoittaisi totuuden käsitteen merkitykselle tutkimuksen tavoitteena? Pragmatistien vastaus alkaisi 

todennäköisesti seuraavanlaisella kysymyksellä: voimmeko hyväksyä, että kieli on aina läsnä kaikkialla? 

Toisin sanoen, voimmeko kuvitella kohtaavamme todellisuutta ikinä muutoin kuin valitun kuvauksen 

kautta; siis että ”teemme” maailman ennemmin kuin ”löydämme” sen?  

 

Jos väite ”kielen kaikenkattavuudesta” hyväksytään, tästä seuraa yleinen nominalistinen ja 

antiessentialistinen asenne, joka kieltää maailmasta löydettävien olemusten olemassaolon. Tämä asenne 

tarkoittaa edelleen ontologian suhteen antirealismia ja epistemologian suhteen antifoundationalismia. 

Antirealismi ontologiassa tarkoittaa tässä kantaa, joka kieltää kyvyn saavuttaa ulkoinen todellisuus suoraan 

sellaisenaan kuin se itsessään on, ja kantaa jonka mukaan mikään lingvistinen ei viittaa mihinkään 

nonlingvistiseen. Antifoundationalismi epistemologiassa tarkoittaa puolestaan sitä, että uskomuksia ei voi 

pohjata, eikä niitä voi perustaa maailman asettamien ontologisten rajoitteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa 

myös antirepresentationalistista asennetta, joka kieltää totuuden ja tiedon maailman tarkkana 

representoimisena. 

 

Tiivistetysti, positiivisesti määriteltynä, Rortylle totuudessa on kyse vain siitä, mihin ”meidän” on hyvä 

uskoa ja mitä kanssaihmisemme sallivat meidän sanoa. Rorty kirjoittaa: 

 

”[…] vain uskomus voi tehdä uskomuksesta toden; […] [niinpä] ainoa kriteeri sanan ‘tosi’ 

käytölle on oikeuttamisessa, ja oikeuttaminen on aina suhteellista yleisöön nähden. Niinpä se 

[oikeuttaminen] on suhteellista kyseisen yleisön näkökulmiin - niihin merkityksiin ja 

päämääriin, joita tämä yleisö haluaa palveltavan ja siihen tilanteeseen, jossa kyseinen yleisö 

on.80”  

 

Niinpä Rorty tiivistääkin pragmatistisen totuuskäsityksen ”kielen kaikenkattavuuden” periaatteensa avulla 

seuraavasti: 

                                                                                                                                                                                                 
ovatkin voimakkaan eripuran alaisena, ei tämä konsensuksen puute välttämättä johda mahdottomuuteen ratkaista 
asia; erimielisyys voi johtua vain syvistä harhakäsityksistä puolin tai toisin. 
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”Missä ei ole lauseita ei ole myöskään totuuksia, lauseet ovat osa ihmisten kieltä ja ihmisten 

kielet ovat ihmisten luomuksia. [Täten] kaikki ongelmat, aiheet ja erottelut ovat suhteellisia 

kieleen nähden – seurauksia valinnastamme käyttää tiettyä sanastoa.81” 

 

Tällöin tietämisessä on kyse kielen avulla leviävistä sanastoista ja sosiaalisesta oikeuttamisesta. Sanastot 

eivät ole tarkempia tai vähemmän tarkkoja kuvauksia todellisuudesta, vaan kyse on ennen kaikkea niiden 

hyödyllisyydestä, siitä kuinka hyvin tietyt sanastot auttavat sanaston käyttäjää toimimaan maailmassa. 

Toisin sanoen, Rortylle totuudessa on kyse uskomustemme sosiaalisesta oikeuttamisesta tietyn yhteisön, 

tietyn kielipelin sisällä tiettynä aikana.82  

 

Tämänkaltainen pragmatistinen totuuskäsitys voi nostaa vahvoja vasta-argumentteja erityisesti heiltä, jotka 

haluavat puolustaa totuuden käsitettä kulttuurin keskeisimpänä käsitteenä, ja jotka näkevät Rortyn 

pragmatismin vastuuttomana postmodernina leikittelynä. Tältä pohjalta Rortya on mahdollista kritisoida 

muun muassa relativistiksi ja irrationalistiksi. Sanoessaan, että asioilla ei ole ”luonnollista olemusta”, joka 

pakottaa väitteet totuuteen, Rorty väittää samalla muun muassa seuraavasti: 

 

”Rationaalisessa varmuudessa on kyse vain voitetusta argumentista ennemmin kuin suhteesta 

tiedettyyn objektiin […], siinä on kyse persoonien välisestä keskustelusta ennemmin kuin 

interaktiosta non-inhimillisen todellisuuden kanssa. [Propositioidemme] oikeuttamisessa ei ole 

kyse erityisestä ideoiden [sanojen] ja objektin välisestä suhteesta, vaan keskustelusta, 

sosiaalisesta käytännöstä […]. Ymmärrämme tiedon, kun ymmärrämme uskomuksen 

sosiaalisen oikeuttamisen83.”  

 

Kuitenkin, jos tiedolla ei ole mitään muuta pohjaa kuin keskustelu, ja keskustelu on aina sidoksissa tiettyyn 

aikaan ja paikkaan, onko Rorty de facto positioinut itsensä relativistiksi? Vastaus on ei, jos relativismilla 

tarkoitetaan ajatusta, jonka mukaan mitkä tahansa uskomukset mistä tahansa asiasta ovat yhtä hyviä 

(anything goes). Rortyn mukaan kukaan ei todellisuudessa ole tätä mieltä. Kyse ei ole siitä, että kaikki 

mielipiteet olisivat yhtä hyviä tai yhtä arvokkaita, vaan tosiasiassa ihmisillä on kulttuurisesti syntyneitä 

normatiivisia uskomuksia, joiden mukaan he arvottavat valintojansa. Sen sijaan, ”relativistiksi” kutsutaan 

ihmistä, jonka mukaan perusteet valinnalle eivät pohjaudu mihinkään universaaliin asioiden luonnolliseen 

olemukseen. Kyse ei ole siis normatiivisesta jaosta niiden ihmisten välillä, joiden mielestä jokainen mielipide 

on yhtä hyvä ja niiden, joiden mielestä näin ei ole. Kyse on sitä vastoin filosofisesta jaosta heidän välillä, 

jotka näkevät, että kulttuuri, merkitykset ja intuitiot pohjautuvat vain keskusteluun, ja heidän välillä, jotka 

toivovat näille jotakin ”syvempää” pohjaa; siis jotakin käytäntöjemme ulkopuolista pohjaa 

käytännöillemme. Jälkimmäisellä tavalla ajateltuna relativismia on jos ajatellaan että tieteet eivät kuvasta 

reaalisia ”objektiivisia” asiantiloja, tai jos ajatellaan, ettei ole olemassa mitään muuttumatonta 

ahistoriallista ihmisen olemusta, johon moraaliset velvoitteet pohjautuvat. On kuitenkin huomattava, että 

syytökset relativismista ovat järkeviä vain, jos hyväksytään jaottelu varman tiedon ja mielipiteen välillä, ja 

jos hyväksytään että maailmassa on asioita, jotka löydetään ja jotka tehdään – jos siis hyväksytään ajatus 

”etuoikeutetusta representaatiosta”.  
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Tämä syytös relativismista on läheisesti yhteydessä syytökseen irrationalismista, eräänlaisesta 

”intellektuaalisesta kevytkenkäisyydestä”. Pyrkimys oikeuttaa tietoväitteet ”objektiivisesti”, esimerkiksi 

”totuuden korrespondenssiteorian” avulla, voidaan nähdä pyrkimyksenä löytää asioiden luonnolliseen 

olemukseen johtavat oikeuttamiskäytännöt. Tässä projektissa epistemologia on lähtenyt liikkeelle 

”yhteismitallisen” ajatuksesta. Tämän ajatuksen mukaan ollaksemme rationaalisia meidän tulee löytää 

yhteisymmärrys muiden ihmisten kanssa, ja tällöin kaikkien totuudellisten kontribuutioiden tiettyyn 

keskusteluun tai diskurssiin tulee olla yhteismitallisia.84 Epistemologian projektissa on kyse siis 

maksimaalisen yhteisen maaperän löytämisestä muiden ihmisten kanssa; pohjan, joka antaa moraalisesti 

ylivoimaisen ja kiistattoman oikeutuksen yhdistää kaikki ihmiset yhteiseen universaaliin rationaalisuuteen, 

huolimatta ajasta ja paikasta. Tällöin Rortyn mukaan olisi mahdollista löytää yksi, aidon rationaalisuuden 

mittarina toimiva lopullinen algoritmi, yksi ”sääntöjärjestelmä”, joka määrittäisi rajat totuuden ja 

epätotuuden välillä 85.  

 

Tämä lopullisen algoritmin kaipuu voidaan nähdä pragmatistisesta näkökulmasta eräänlaisena haluna paeta 

historiaa johonkin ikuiseen ja universaaliin, se voidaan nähdä pyrkimyksenä irtaantua pois siitä traditiosta, 

missä ajattelu tapahtuu, kohti jotakin varmaa ja objektiivista ei-inhimillistä todellisuutta.86 Samalla tätä 

taustaa vasten epistemologian projektin kieltäminen saattaa vaikuttaa koko länsimaisen rationaalisuuden ja 

lopulta kulttuurin kieltämiseltä. Se vaikuttaa relativistiselta, subjektivistiselta ja lopulta irrationalistiselta. 

Jos tieto ei ole foundationaalista, jos sille ei ole mitään pohjaa, tuntuu siltä, että koko ajatus 

rationaalisuudesta on uhattuna.87 Tämä uhkakuva on kuitenkin uhkakuva vain, jos käsitettä ”objektiivinen” 

käytetään kuvaamaan sekä (1) sitä näkemystä, joka tulee vallitsevaksi argumentoinnin jälkeen, että (2) 

asiantilojen representointia, sellaisena kuin ne luonnostaan ovat. Jälkimmäinen näkemys (2) linkittää 

objektiivisen ”kontaktina todellisuuteen”, ”totuus korrespondenssina” ja ”representaation täsmällisyytenä” 

kanssa. Rortyn mukaan ”objektiivinen” ei voi kuitenkaan olla mitään muuta kuin eräänlaista konsensusta 

yhteisön keskuudessa, ei todellisuuden peilaamista sellaisena kuin se on: 

 

”Pragmatisteille halu objektiivisuuteen ei ole halua paeta oman yhteisön rajoitteita, vaan 

yksinkertaisesti halua mahdollisimman laajaan intersubjektiiviseen yhteisymmärrykseen, halua 

laajentaa ’me’-sanan referenssiä mahdollisimman laajalle. Pragmatisteille jako tiedon ja 

mielipiteen välillä on yksinkertaisesti jaottelu niiden aiheiden välillä, joista on helppo päästä 

yhteisymmärrykseen, ja niiden, joista on keskimääräistä vaikeampi päästä 

yhteisymmärrykseen.88” 

 

Pragmatistinen näkemys objektiivisesta (1) ei näin ollen vaadi metafysiikkaa tai epistemologiaa; 

objektiivinen nähdään puhtaan intersubjektiivisena tai Rortyn sanoin ”solidaarisuutena89”.  

”Rationaalisuutta” voidaan lähestyä kahdella eri tavalla: vahvemmassa merkityksessä se tarkoittaa siis 

”metodia” tai ”algoritmia”, eräänlaista etukäteen olemassa olevaa kriteeriä kulttuuriselle menestymiselle; 

heikommassa merkityksessä se tarkoittaa Rortyn puolustamaa ”täysjärkisyyttä, asiallisuutta ja 
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sivistyneisyyttä”, halua kuunnella ja kunnioittaa toisten mielipiteitä ja argumentoida omia mielipiteitään 

voiman käytön sijaan suostuttelun avulla.90 

 

Jos yhteisö ja yhteisön rationaalisuus nähdään uskomuksien viimekätisenä oikeuttajana - kuten Rorty 

ehdottaa - onko totuuden käsitteellä sitten mitään merkitystä kulttuurillemme? Onko totuus jotain, jota 

ilman voi elää yhtä hyvää, ellei jopa parempaa elämää, vai johtaisiko totuuden hylkääminen lopulta 

kulttuurin rappioon? Näihin kysymyksiin vastaamiseksi on hyvä perehtyä hieman keskusteluun, jota Rorty 

on käynyt muun muassa Donald Davidsonin kanssa totuudesta ja sen kulttuurisesta merkityksestä. Rorty on 

painokkaasti peräänkuuluttanut näkemystä, jonka mukaan hänen ehdottamansa niin kutsuttu ”post-

filosofinen kulttuuri91” voisi hylätä koko käsitteen. Tähän radikaaliin väitteeseen hän on hakenut tukea 

muun muassa Donald Davidsonilta. Akeel Bilgramin mukaan Rorty ja Davidson kummatkin ovat samaa 

mieltä siitä, että totuuden käsitettä tulisi käyttää ”varovaisesti” (cautionary use of true)92. Tämä ”totuuden 

varovaisen käytön” periaatteen tarkoitus on muistuttaa siitä, että nykyiset uskomukset eivät välttämättä 

ole totta ja valmiita lopullisesti, eivätkä ne välttämättä ole korrespondenssisuhteessa todellisuuden kanssa, 

vaan ne voivat kyseenalaistua tulevaisuudessa.  

 

Tästä yhteisestä fallibilistisesta lähtökohdasta Rorty ja Davidson kummatkin vetävät saman johtopäätöksen: 

totuus ei voi olla tutkimuksen tavoite93. Davidson ja Rorty kuitenkin perustelevat kantansa hieman erilailla, 

ja lopulta eroavat myös siinä, kuinka pitkälle tästä yhteisestä johtopäätöksestä voi edetä. Davidsonin sanoin 

ero on siinä, ”[…] että olettaessamme, ’että emme voi päästä uskomuksiemme ja kielemme ulkopuolelle ja 

löytää niille muuta varmistusta kuin koherenssi toisten uskomusten kanssa’, onko meidän tästä huolimatta 

mahdollista puhua ja omata tietoa objektiivisesta julkisesta maailmasta, joka ei ole meidän itsemme 

luoma.94”  

 

Davidsonin mukaan totuuden ”[…]’korrespondenssin käsite’ olisi hyödyllinen, jos pystyisimme sanomaan 

jollain erityisen opettavaisella tapaa, mikä fakta tai todellisuuden pala tekee tietyn lauseen todeksi. Kukaan 

ei ole tosiasiassa tähän pystynyt.95” Niinpä Davidsonin mukaan ainoa asia, mitä on mahdollista tehdä, on 

kokeilla, vertailla ja pitää ylipäänsä avoimen mielen toiminnassamme. Tämä ei kuitenkaan tule viemään 

yhtään lähemmäksi uskomusta, joka ei olisi kyseenalaistettavissa:  

 

”Mutta vaikka kuinka me, tai tulevat sukupolvet, ponnistelemme, loppujen lopuksi meillä tulee 

olemaan vain fallibilistisia uskomuksia. Me tiedämme monia asioita, ja opimme edelleen uutta; 

mutta emme koskaan tule tietämään varmasti, mikä tietämistämme asioista on totta. Koska 

totuus ei ole nähtävissä oleva kohde tai tunnistettavissa kun se löydettäisiin, ei ole mitään 

syytä kutsua totuutta tutkimuksen tavoitteeksi. Totuus ei ole arvo, joten ’totuuden 

tavoitteleminen’ on turhaa toimintaa, ellei se tarkoita, että usein on mielekästä lisätä 

luottamustamme jo olemassa oleviin uskomuksiimme keräämällä lisäevidenssiä tai 

tarkistamalla laskelmiamme.96”  
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Tästä radikaalin kuuloisesta ajatuksesta huolimatta Davidson ei kuitenkaan ole valmis hylkäämään totuuden 

käsitettä, joka on hänen mukaansa välttämätön kaikelle kielelliselle ja kulttuuriselle toiminnalle. Tämän 

ajatuksen mukaan lause tulee ymmärretyksi vain, jos on olemassa objektiivisen totuuden käsite jonka avulla 

tietty lause tulee ymmärretyksi tietyssä tilanteessa. Tästä johtuen totuus on tärkeä, ei siksi että se olisi 

erityisen arvokas tai hyödyllinen käsite, vaan siksi, että ilman totuuden käsitettä emme olisi ajattelevia 

olioita: 

 

”Lauseet tulevat ymmärretyksi sillä ehdolla, että on käytettävissä objektiivisen totuuden 

käsite. […] On mahdollista omata uskomuksia vain jos tietää, että ne voivat olla vääriä tai 

oikeita. Voin uskoa, että sataa vettä, mutta tämä on mahdollista siksi, että se ei riipu siitä, 

uskonko minä siihen, uskovatko kaikki muut siihen, tai onko se hyödyllistä uskoa; se on kiinni 

luonnosta, ei minusta, ei yhteisöstäni, eikä edes koko ihmiskunnan historiasta. Se, mikä riippuu 

meistä, on se, mitä tarkoitamme sanoillamme, mutta se onkin jo aivan eri asia. […] Ilman 

totuuden käsitettä ei ainoastaan kieli, vaan ajattelu itsessään, on mahdotonta.97”  

 

Niinpä Davidson voikin todeta, että ”[totuuden] korrespondenssi, vaikkakin se on käsitteenä tyhjä, sisältää 

ajatuksen, että totuus riippuu siitä, kuinka maailma on, ja tämän pitäisi riittää kiistämään useimmat 

pragmatistiset ja episteemiset teoriat.98” Davidsonin mukaan siis sen sijaan, että perinteinen ajatus 

objektiivisesta totuudesta hylätään, olisi parempi jos hylkäisimme (klassisen) pragmatismin kannattaman 

yhtä perinteisen ajatuksen, jonka mukaan totuus on tutkimuksen lopussa oleva tavoiteltava oikeutuksen 

normi99. Sen sijaan Davidsonin mukaan tulee tehdä seuraava johtopäätös: ”[…] totuus on objektiivinen, 

mutta turha tutkimuksen tavoite.100” Toisin sanoen, juuri se että uskomukset ovat lähtökohtaisesti 

potentiaalisesti vajavaisia tekee totuudesta käsitteenä objektiivisen, mutta samalla koska ei ole koskaan 

mahdollista tietää varmasti uskomuksiemme olevan lopullisia uskomuksia, totuus on väistämättä 

käytännön tavoitteena hyödytön tutkimuksen kohde, vaikkakin totuus on käsitteenä välttämätön 

lingvistiselle kompetenssille – puhumiselle ja ymmärtämiselle.101  

 

Rortyn argumentti on puolestaan seuraavanlainen. Totuuden varovaisen käytön periaate osoittaa, että 

totuus on kaiken oikeuttamisen ulottumattomissa, ja siksi ei voi koskaan tietää varmasti, että uskomukset 

olisivat totta, sen sijaan että ne olisivat oikeutettuja. Rortylle uskomuksissa on aina kyse oikeutuksesta 

jollekin yleisölle, jonkin yleisön piirissä. Niinpä ajatus että olisi löydettävissä yleisö, jolle voisimme oikeuttaa 

uskomuksemme viimeistä kertaa, on mahdoton; aina on mahdollista, että syntyy uusi ja vielä 

intellektuaalisesti rikkaampi yleisö, jolle uskomuksemme olisi syytä perustella ja oikeuttaa. Tästä seuraa, 

että totuus ajatuksena on mahdoton oikeutuksen ideaali – siis ikään kuin erikoistapaus, jonka jälkeen 

voisimme lopettaa uskomuksiemme oikeuttamisen. Niinpä totuus ei voi olla saavutettavissa oleva tavoite, 

oikeastaan se ei siis voi olla tavoite ollenkaan. Sen sijaan, ainoa tavoite joka meillä voi olla, on uskomusten 

sosiaalinen oikeuttaminen.102 Rorty vetoaakin tässä Davidsonin aiempaan kielikäsitykseen, jonka hän näkee 

tukevan pragmatistista käsitystä totuudesta. Tämän Davidsonin niin kutsutun ”kieltä ei ole” –teesin mukaan 

puhuja ja kuulija omaavat puhetilanteessa omat esikäsityksensä siitä, miten ymmärtää sanojen merkitys, 
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miten ylipäänsä asennoitua kanssapuhujaan ja koko puhetilanteeseen, ja aivan erityisesti, että näiden 

käsitysten ei tarvitse olla etukäteen jaetut. Niinpä tietyn kommunikoitavan uskomuksen jaettu merkitys 

kahden puhujan välillä saa voimansa vasta, kun kommunikoijat keskustelevat ja pyrkivät saavuttamaan 

”hetkittäisen yhteisymmärryksen”, joka mahdollistaa toiminnan kyseisessä tilanteessa. Tässä valossa siis 

ajatus kielestä kaikkien jakamana struktuurina ja sen myötä ajatus objektiivisesta totuudesta, rationaalisten 

kommunikoijien välttämättä jakamasta käsitteestä, on Rortyn mukaan mahdoton.103 Sen sijaan se mitä 

kommunikoijilla on, on ”vahvoja uskomuksia”, joita ei tarvitse vahvojen vasta-argumenttien puuttuessa 

kyseisellä hetkellä kyseenalaistaa, ja jotka ovat tarttuneet heidän kielenkäyttöönsä sosiaalisen toiminnan 

kautta.104 Tästä näkökulmasta Rorty voi ohittaa Davidsonin yllä esittämän valintatilanteen: ”totuus” voidaan 

hylätä sekä (jaettuna) käsitteenä kuin myös erityisenä tavoiteltavana arvona. Sen sijaan voidaan sanoa, että 

jaottelu ”totuuden” ja ”arvon” väillä on vanhentunut platoninen tapa ilmaista jotain, mitä Platon aikoinaan 

käsitti väärin: uskomuksissa ei ole kyse universaalien näkemisestä oikein, vaan niissä on aina kyse siitä, mitä 

ihminen on yhteisönsä ja elämänsä puitteissa kykenevä sanomaan, siis oikeutetuista uskomuksista. 

 

Tiivistetysti, uskomuksen ja maailman kausaalisen vaikutuksen välisessä suhteessa on kyse 

seuraavanlaisesta jaottelusta: (1) ”tietää millainen X on” (what X is like), ja (2)”tietää, millainen asia X on” 

(what sort of thing X is like)105. Ensimmäisen vaihtoehdon tieto esimerkiksi sateesta seisomisesta on 

yksinkertaisesti olemista sateessa. Esikielellinen lapsi tuntee ”sateen” täsmälleen samalla tavalla ennen ja 

jälkeen kielen oppimisen. Tällöin lapsen tieto sateesta tarkoittaa vain hänen kykyään tehdä ”suoria, 

hermostollisia raportteja” tilastaan, siis tuntea fyysisesti sade. Lapsi ei kuitenkaan sinällään ”tiedä” sateesta 

mitään, ennen kuin hän on oppinut asiaankuuluvan sanaston, siis merkityksellistänyt sateen. Ennen tämän 

sanaston oppimista lapsi ”tietää” sateesta vain merkityksessä ”omata tuntemuksen” (being had or felt). 

Vasta sanaston oppimisen jälkeen, osana kommunikoivaa yhteisöä, lapsi tietää millainen asia sade on.106 

Ainoa yhteys edellä mainitun kahden tietämisen välillä on, että ensimmäinen on välttämätön, mutta 

riittämätön ehto jälkimmäiselle. Näin ollen perinteinen empirismi on väärässä, eikä aistihavainto voi 

koskaan sinällään ja suoraan oikeuttaa väitteitä, joskin se triviaalilla tapaa vaikuttaa uskomusten syntyyn. 

Niinpä edelleen ”sataa vettä” ei tarkoita sitä, että sade olisi kertonut ihmiselle olevansa sadetta, vaan 

”sataa vettä” tarkoittaa Rortylle enemminkin ”omata sosiaalinen kieli, jonka puitteissa voidaan todeta 

’sataa vettä’”. Tässä merkityksessä ”sade” on siis välttämätön, mutta riittämätön kausaalinen ehto 

toteamukselle ”sataa vettä”107.  Totuus korrespondenssina on tässä valossa täysin hyödytön käsite. Sen 

sijaan ”totuus” varovaisesti käytettynä on Rortylle jotain seuraavankaltaista: ”[…] ’totuus’ on vain 

’kohtelias’, tyhjä termi uskomuksille, joihin meidän on hyvä uskoa; siis uskomuksille, jotka ovat tällä 

hetkellä mielestämme niin hyvin oikeutettuja, että lisäoikeuttamiselle ei ole tarvetta.108” Toisin sanoen 

”totuus” tarkoittaa samaa kuin ”olla totta yksilölle”, joka puolestaan on toinen tapa ilmaista ”uskoa 

                                                           
103

 Davidson (1986), 433-446; Rorty 1989, 3-22. 
104

 Ks. esim. Rorty (1980), 178. 
105

 Vrt. Sellars (1963), 133.: ”[…] [B]aby, say, can have the ’sensation of a red triangle’ without either seeing or 
seeming to see that the facing side of a physical object is red and triangular. […] [T]here is no reason to suppose that 
having the sensation of a red triangle is a cognitive or epistemic fact.” Korostukset lisätty. 
106

 Rorty (1980), 182-192. Toisin sanoen, suora aistihavainto asiasta ei riitä tietoon siitä, millainen tämä asia on; tämä 
siksi, että tietäminen millainen jokin asia on edellyttää tiettyjen käsitteiden oppimista. Sellars toteaakin: ”[…] instead 
of coming to have a concept of something because we have noticed that sort of thing, to have the ability to notice a 
sort of thing is already to have a concept of that sort of thing, and cannot account for it.” Sellars (1963), 176. 
107

 Esimerkiksi Roy Bhaskar on suhtautunut kriittisesti Rortyn kielen korostamiseen ja täten maailman kausaalisten 
voimien voluntaristisen määrittelyn vapauteen. Ks Bhaskar (1991), erityisesti 32, 47-77. 
108

 Rorty (1991a), 24. Korostus lisätty. 



33 

 

erityisen vahvasti”, ja edelleen toinen tapa ilmaista ”omata vahva, perusteltu uskomus kielenkäyttäjien 

joukossa”.   

 

Vaikka sekä Davidson että Rorty yhtyvät näkemykseen, jonka mukaan totuus ei voi olla tutkimuksen tavoite, 

erehtyy Davidson Rortyn mukaan potentiaalisesti kahdella tapaa. Davidson rinnastaa yksilön 

henkilökohtaisesti omaamat ”vahvat uskomukset” laajemman totuus-käsityksen kanssa, jossa totuudella 

tarkoitetaan jotain potentiaalisesti kaikkien jakamaa uskomuksia pohjaavaa todellista maailman asiantilaa. 

Näin ollen Davidson pitää kiinni objektiivisen totuuden käsitteestä, vaikka kuitenkin toisaalla argumentoi, 

että lähtökohtaisesti puhetilanteessa uskomuksiemme merkitykset eivät välttämättä ole, tai niiden ei edes 

tarvitse olla, jaettuja109. Toisin sanoen, vaikka Davidson toteaa, että ”totuus riippuu siitä, kuinka maailma 

on”, eikä sillä ole tekemistä meidän lingvistisen tai mentaalisten tilojemme kanssa, hän myös toisaalta 

toteaa, että ”[s]e, mikä riippuu meistä, on se, mitä tarkoitamme sanoillamme”. Rortyn mukaan Davidsonin 

vahva ja kannatettava väite on nimenomaan se, että ”[p]uhuja ja tulkitsija jakavat kommunikaation 

onnistumiseksi vain jotain, joka ei ole etukäteen (välttämättä) jaettua, ja täten myöskään kieli ei ole 

[kaikkien kommunikoivien] jakamien sääntöjen ja konventioiden ohjaamaa.110” Rorty kannattaa tätä 

ajatusta, koska siitä edelleen seuraa, että kieli yleisenä struktuurina, joka voisi olla puhujan ja kuulijan 

tiedossa ennen puhetta, ei ole myöskään mahdollista eikä se voi toimia neutraalina skeemana maailman 

kuvaamiseen. Edellä sanottu mielessä pitäen, kysymys inhimillisestä tiedosta voidaan ajatella kahdella eri 

tavalla: (1) sitä voidaan ajatella rortylaisittain esitettyjen propositioiden suhteena toisiin propositioihin 

kyseisessä yhteisössä, tai (2) sekä tietoa että oikeuttamista voidaan ajatella eräänlaisena etuoikeutettuna 

suhteena objekteihin, joista propositiot esitetään.111 Jos ajatellaan ensimmäisellä tavalla, myöskään 

keskustelun ja tutkimuksen lopettamiselle ei ole tarvetta. Sen sijaan, jos ajatellaan jälkimmäisellä tavalla, 

tavoitteena on päästä perusteiden (reason) taakse syihin (causes), argumentoinnin taakse tiedetyn objektin 

pakottavuuteen, tilanteeseen jossa tutkimuksen jatkuminen on erityisen vaikeaa, koska tällöin objektin 

pakottavuus määrää siitä esittämämme väitteet. Juuri tämän vaihtoehdon Rorty haluaa välttää 

väittäessään, että totuus ei voi olla tutkimuksen kohde, eikä totuutta tarvita edes käsitteenä, ellei sitä 

käytetä ”olla totta yksilölle” sen varovaisessa merkityksessä112. 

 

Rortylle yllä kuvattu ”totuuden rappio” ei tarkoita kulttuurin tukipilareiden murtumista, vaan 

mahdollisuutta kehittyneempään ja ”aikuisempaan” kulttuuriin. Siinä missä konservatisteja voidaan syyttää 

liian rajoittuneesta näkemyksestä uusien tutkimuksen tapojen hyväksymisessä, voidaan postmodernisteja 

syyttää myös halusta hallita ja rajata keskustelua oman sanastonsa avulla. Rorty toteaa saman. Hänen 

mukaansa monet ”postmodernit” kirjoitukset ovat olleet ainoastaan  

 

”[...] fiksuja siirtoja omissa kielipeleissään ilman minkäänlaista kiinnostusta siitä, mitä muualla 

akateemisessa tai laajemmin muussa maailmassa tapahtuu [ja ne ovatkin olleet vain] [...] 

jargonilla täytettyä, hyödytöntä ja valitettavaa libidaalienergian hukkaamista, joka on pois 

monista muista hyödyllisistä projekteista113.” 
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Yksinkertaisemmin sanottuna, ne eivät ole olleet millään merkittävällä tapaa hyödyllisiä laajemmalle 

yleisölle. Vaikka politiikan tutkimuksen tuleekin päästä eroon ajatuksesta suhteessa maailmaan 

korrespondenssissa olevasta totuus-käsityksestä, on huomattava myös että postmodernin kriittisen 

metateoreettisen asenteen omaaminen ei ole aina tai jatkuvasti välttämätöntä, rationaalista tai edes 

suotavaa114. Tietoisuus käytettävien sanastojen ja käytäntöjen historiallisuudesta ja poliittisuudesta ei 

tarkoita sitä, että niitä tulisi välttämättä ja jatkuvasti pitää dekonstruktion alla115. Se ei myöskään tarkoita 

sitä, että vaikka objektiivinen todellisuus korvattaisiin tekstuaalisuudella, ei olisi mahdollista nähdä kyseisiä 

tekstuaalisia kokonaisuuksia, erilaisia sanastoja ja näiden sanastojen luomia ontologisia luokkia hyödyllisinä 

ja progressiivisina työkaluina tavoitteiden saavuttamiseen tai asioiden muuttamiseen. Päinvastoin, on 

täysin mahdollista suhtautua olemassa oleviin sanastoihin ikään kuin annettuina, sanastoina jotka eivät 

näytä tarvitsevan lisäoikeutusta. Toisin sanoen tieteen sanastoihin on mahdollista suhtautua kuhnilaisittain 

”normaalitieteenä”. Tämä tarkoittaa kuitenkin ainoastaan sitä, että tällöin niin teorioihin kuin myös näistä 

teorioista johdetuista testeistä saataviin tuloksiin tulee suhtautua tarpeeksi fallibilistisella asenteella. 

Teoriat ja empiiriset tulokset voivat olla hyödyllisiä nykytieteen sanaston puitteissa ja niillä voidaan, totta 

kai, saada aikaan käytännön tuloksia, ne voivat toimia ”ongelmienratkaisijoina116” kyseisessä kielipelissä, 

mutta ne eivät voi olla viimeinen sana, joka heijastelisi lopullista ”Luonnon-omaa-kieltä”. Toisin sanoen, 

ottaessamme rortylaisen näkökulman tieteen tulosten arvioimiseen, kritisoimme, parannamme ja näemme 

dekonstruktion kohteena ainoastaan sen, mikä ei toimi tai mikä näyttää vaativan parannusta meidän 

näkökulmastamme. Useille postmodernisteille, Harold Bloomin kärkevin termein ”halveksunnan 

koulukunnan117” jäsenille, postmoderni asenne tarkoittaa usein pelkästään negatiivista, oppressiivista ja 

dominaatioon perustuvaa kuvaa valtavirran ihmiselämästä, ihmiselämän instituutioista ja elämän 

mahdollisuuksista ylipäänsä. Rortylle sen sijaan sen lisäksi, että pyrimme parantamaan sitä, mikä ei toimi 

meille - olkoon kyseessä sitten vaikkapa sodan tai syövän syyt - pyrimme myöskin keskustelemaan tästä 

laajemmin muita hyödyttävällä tavalla, ei vain oman pienen kielipelin sisällä.  

 

Rortyn lähtökohtana tieteen tekemisen rationaalisuuden suhteen on, että rationaalisuus on vain sitä, miksi 

historia sen muokkaa; ei ole löydettävissä mitään pakottavaa ahistoriallista rajoitetta, joka tulisi löytää jotta 

osaisimme elää ”oikein” tai jotta osaisimme katsoa maailmaa ”oikein”. ”Intellektuaaliselle oikeistolle” 

vastakkaisesti, tämä on myös Grossin ja Levittin kutsuman ”akateemisen vasemmiston” kanta. Tästä 

samasta metateoreettisesta lähtökohdasta seuraa kuitenkin eri tiet suhteessa tieteen (poliittisiin) 

pyrkimyksiin. Rorty ottaa lähtökohdakseen John Deweyn, ja ”akateeminen vasemmisto” tai ”halveksunnan 

koulukunta” tai ”postmodernistit” ottavat lähtökohdakseen Michel Foucault’n kirjoitukset. Jälkimmäiset 

eivät ole Rortyn mukaan kiinnostuneita progressiosta, vaan vain ”halveksunnasta” olemassa olevaa 

kohtaan. Toisin sanoen, siinä missä Rortylle sanastojen muutoksessa on kyse uudesta mahdollisuudesta 

johonkin parempaan, ja siinä missä vallassa on kyse ”kulttuurin rakenteista”, on Rortyn mukaan tässä 

jälkimmäisillä kyse väkivallasta, liikkeistä valtapelissä, vallan rakenteista ja vallitsevasta opressiivisesta ja 

dominaatioon perustuvasta kulttuurista. Foucault’n – ja samalla ”akateemisen vasemmiston - ongelma 

kuitenkin Rortylle on, että ”foucaultilainen koulukunta” on usein liian destruktiivinen ja pessimistinen, eikä 
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se rakenna utopistista sosiaalista toivoa118. Rortyn mukaan, vaikka Foucault ja Dewey yrittivät lopulta tehdä 

samoja asioita, ”[…] Dewey näyttää tehneen sen paremmin yksinkertaisesti siitä syystä, että hänen 

sanastonsa jättää tilaa jopa epäoikeutetulle toivolle sekä pohjaamattomalle, mutta elämälle ratkaisevan 

tärkeälle inhimilliselle solidaarisuudelle119.”  

 

Jos tieteen tekijä omaksuu Rortyn fallibilistisen metateoreettisen asenteen, hän ei halua vedota mihinkään 

metafyysiseen, vaan yrittää tehdä myös tieteen avulla ihmisten elämästä vähemmän kivuliasta ja saavuttaa 

kasvavaa inhimillistä onnellisuutta. Tällöin merkitsee eniten rohkeus ja mielikuvituksellinen kokeellisuus, 

kyky saavuttaa kenties paremmin toimivia käytäntöjä tietylle inhimillisen elämän osa-alueelle. Tällöin 

olennaisinta on luoda tieteen tekemisen kentälle sellaiset metateoreettiset olosuhteet, jotka sallivat 

mahdollisuuden luoda parempia ideoita ja utopioita, ei ylivertaista, keskustelun sulkevaa 

rationaalisuutta.120 Tämä tarkoittaa myös sitä, että koko ajatus ”tiedesotien” mielekkyydestä ja 

tarpeellisuudesta nousee tietyssä mielessä kyseenalaiseksi. Tiedesodat sinänsä kulttuurisena keskusteluna 

ja hyvän tieteellisen tutkimuksen käytäntöjen selventäjänä ovat hyödyllisiä, mutta ne ovat tietyllä tapaa 

väärin kohdistuneita. Jos pyrkimyksenä on fundamentaalisten filosofisten ontologisten ja epistemologisten 

premissien kautta määrittää kriteerit sille, mikä on tiedettä ja mikä epätiedettä, tiedesodat ovat 

hyödyttömiä. Toisin sanoen, jos totuutta ei ole mahdollista pitää tieteellisen tutkimuksen tavoitteena, ei ole 

myöskään mahdollista luoda selkeitä demarkaatiokriteereitä maailman apriorisia rajoitteita etsivän 

tieteellisen tiedon ja muun tiedon välille, vaikkakin voi olla muun muassa metodologisia ja tiedon 

tuottamisen käytäntöihin liittyviä kriteereitä tieteellisen ja epätieteellisen erottamiseksi toisistaan. 

Jälkimmäisessä erottelussa on kyse yksinkertaisesti historiallisista, kulttuurisista ja normatiivisista 

tottumuksen tavoista pyrkiä saavuttamaan maailmassa pärjäämistä edistävää tietoa. Ensimmäisessä sen 

sijaan on kyse pyrkimyksestä asettaa tieteellinen tieto automaattisesti etuoikeutettuun jumalalliseen 

asemaan ja pyrkimyksestä asettaa tiedemies siihen kulttuuriseen arvovalta-asemaan, jossa aikoinaan pappi 

oli. Samalla, jos ei ole mahdollisuutta saavuttaa maailman ehdottomia totuuksia, ei ole myöskään 

mahdollista saavuttaa mitään väistämätöntä ontologista kriteeriä varman objektiivisen tiedon ja 

subjektiivisen mielipiteen välillä. Tästä metateoreettisesta asenteesta seuraa, että tutkijan tulisi pyrkiä 

luopumaan kulttuurillemme ominaisesta fundamentaaliseen totuuden käsitteeseen nojautuvasta ”vain-

ajattelusta” – ajatuksesta siitä, että ilmiössä on kyse ”vain” oikeuttamisesta, ”vain” mielipiteestä, ”vain” 

subjektiivisesta jne.121 Tämä ei tarkoita sitä, että tieteellinen tieto olisi merkityksetöntä. Päinvastoin, muun 

muassa luonnontieteille on oma olennainen paikkansa elämänedellytystemme parantamisessa maailman 

kausaliteetin valjastamisessa hyödyksemme, samoin kuin esimerkiksi yhteiskuntatieteillä on tärkeä tehtävä 

ihmiselämän toimien, käytäntöjen ja käsitteiden analysoinnissa ja muutoksessa. Jaossa näiden kahden 

tieteenalan välillä ei lopultakaan ole kyse siitä, kumpi todella saavuttaa elämän perimmäiset totuudet, vaan 

kyse on yksinkertaisesti siitä, että nämä molemmat asenteet ovat työkaluja eri tarpeisiin.122  
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1.3. Metateorian ja politiikan tutkimuksen suhde - Totuus, tiede ja kulttuuri 

 

Mikä siis on Rortyn uuspragmatismin tuoma potentiaalinen lisäarvo politiikan tutkimuksen metadebateille? 

Miksi politiikan tutkijan voisi olla hyvä ottaa uuspragmatistinen lähestymistapa tieteen tekemiseen? Näihin 

kysymyksiin vastaamiseksi on tarpeen nostaa esiin metateoreettisten sitoumusten merkitys, vaikutukset ja 

seuraukset käytännön politiikan tutkimuksen tekemiselle. 

 

Metadebatit ovat olleet merkittävässä roolissa politiikan tutkimuksen tieteenalan muodostumisessa, 

kehityksessä ja käytännöissä jo tovin123. Metateoria on ”teoria teorioista”, joka ”tutkii teorioiden piileviä 

olettamuksia ja pyrkii ymmärtämään oletusten seurauksia teorisoinnille ja empiirisen tutkimuksen 

teolle124.”   

 

Tutkimuksen metateoreettisten premissien analysointi mahdollistaa teorioiden selventämisen, arvioimisen 

ja kehittämisen. Tämän lisäksi teorioiden ontologiset, epistemologiset ja aksiologiset metateoreettiset 

premissit ovat merkittäviä, sillä ne rajaavat lähtökohtaisesti tieteellisen tutkimuksen mahdollisuuksia ja 

suuntaa. Politiikan tutkimuksen piirissä esimerkiksi Milja Kurki on nostanut esiin huomion, että 

metateoreettiset sitoumukset eivät ole irrotettavissa ”konkreettisemmasta” politiikan tutkimuksesta: 

metateoreettiset sitoumukset luovat tutkimukselle ”rajoittavan ja mahdollistavan” viitekehyksen125. 

Metatason debatit ovat tärkeitä, koska ne eivät pelkästään vaikuta siihen kuinka käytännön tutkimusta 

tehdään, vaan myös itsessään eri ajattelutapojen mahdollisuuteen kyseisellä tieteenalalla. Edelleen, 

yhteisymmärrys metadebateissa voi osittain määrittää kyseisen tieteenalan ”maalaisjärkeä”, joka samalla 

sulkee tiettyjä, ”maalaisjärjen” ulkopuolisia ääniä tieteen tekemisen periferiaan126. Toisin sanoen, 

tieteenfilosofiset metatason kysymykset siitä, miten maailmasta voi saada tietoa, miten ylipäänsä voimme 

tietää, ja minkälaisista entiteeteistä ja olioista maailma rakentuu muodostavat tieteelliselle tutkimukselle 

joukon esioletuksia, jotka avaavat tiettyjä mahdollisuuksia ja sulkevat toisia.  

 

Sen lisäksi että metateoreettiset sitoumukset ohjaavat tutkimuksen mahdollisia suuntia ja täten tietyssä 

määrin myös tuloksia, niillä on myös poliittisia seurauksia – kuten esimerkiksi Gross ja Levitt pyrkivät 

osoittamaan ”akateemisen vasemmiston” tapauksessa. Myös Kurki on nostanut esiin huomion, että 

metateoreettiset sitoumukset eivät ole irrotettavissa ”konkreettisemmasta” (empiirisestä) politiikan 

tutkimuksesta127. Paitsi että metateoreettiset sitoumukset luovat tutkimukselle ”rajoittavan ja 

mahdollistavan” viitekehyksen, metateoreettiset sitoumukset eivät ole myöskään ”puhtaita” arvoista, vaan 

ne voidaan valita poliittisen maailmankatsomuksemme mukaisesti tai sitä tukevasti: Kurjen mukaan 

”olemme taipuvaisia ottamaan tiettyjä [metateoreettisia] uskon loikkia [leap of faith] ennemmin kuin toisia, 

ja sosiaalisia ja poliittisia seurauksia voi syntyä ottamistamme askelista128.”  

 

Esimerkiksi ennen kielellistä käännettä inhimillisen toiminnan materiaalisiin ehtoihin ja rajoitteisiin 

painottuvaa yhteiskuntatieteellistä tutkimusta harjoitettiin usein ”tieteellisen sosialismin” muodossa. Tämä 
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projekti on ollut jo hetken kuopattuna, mutta – ainakin Chris Brownin mukaan – elpymisen merkkejä on 

havaittavissa129. Esimerkiksi kriittisen realismin ulkoisen todellisuuden ei-havainnoitavissa olevien 

entiteettien, rakenteiden ja kausaalisten mekanismien painottaminen on teoreettisesti hyvin 

yhteensopivaa historiallisen materialismin kanssa. Toisin sanoen, vain postuloimalla tieteellisen realismin 

metateorian mukaisesti teoreettisia entiteettejä kausaalisesti vaikuttavista, ontologisesti emergenteistä 

mutta yksilöistä ja heidän käsityksistään irrallisista yhteiskunnallisista rakenteista, mahdollistuu ylipäänsä 

poliittinen taistelu haitallisiksi koettuja sosiaalisia rakenteita, kuten patriarkaalisuutta tai kapitalismia, 

vastaan. Brown näkeekin kriittisen realismin uuden marxismin tieteenfilosofiseksi intellektuaaliseksi 

perustaksi ja historiallisen materialismin elvyttäjäksi130. Samoin esimerkiksi Rortyn metateoreettiset 

sitoumukset on nähty tuovan ennen kaikkea oikeutuksen länsimaiselle liberalismille, kuten muun muassa 

tämän tutkielman artikkelissa Vapaus ennen totuutta: Richard Rortyn liberaalien ihmisoikeuksien 

pragmatistinen puolustuspuhe osoitetaan. 

 

Lopulta metateoreettisten sitoumusten analyysin merkitys on niiden yhteydessä ennen kaikkea tieteen 

aksiologisiin pyrkimyksiin – siihen, minkä nähdään olevan tieteellisen tutkimuksen arvo ja mihin sen tulisi 

tähdätä. ”Relativismin uhkan” pelossa ja jaossa ”postmodernisteihin paskanjauhajiin” ja ”totuutta palvoviin 

kulttuurisovinisteihin” on kyse normatiivisesta erimielisyydestä sen suhteen millä kriteereillä tieteellistä 

edistystä arvotetaan, millä kriteereillä tieteellinen tieto erotetaan arkiymmärryksestä tai ei-tiedosta ja millä 

metodeilla tietoa yritetään saavuttaa tai luoda. Vastaukset näihin kysymyksiin ovat luonteeltaan 

metateoreettisia ja sidoksissa politiikan tutkimuksen itsekuvaan. 

 

Käytännössä politiikan tutkimuksen tieteenala on täynnä kilpailevia itsekuvia, näkemyksiä käytännön 

empiirisen tutkimuksen metateoreettiseksi viitekehykseksi ja filosofiseksi perustaksi. Eräs tämän tutkielman 

painokkaimmista väitteistä on, että politiikan tutkimuksen tieteenalan osana laajempaa 

yhteiskuntatieteellistä maailmankatsomusta tulee olla lähtökohtaisesti pluralistista. Suurta osaa 

yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen teorioista aina 1980-luvulta lähtien on määrittänyt kielellinen käänne. 

Tämä yleinen metateoreettinen asenne tieteentekemistä kohtaan on painottanut ensisijaisesti 

epistemologisia kysymyksiä inhimillisen tietämisen rajoista ja episteemistä tieto- ja totuuskäsitystä, jossa 

”varma tieto” on nähty vahvasti ongelmallisena ja jossa painotukset sen sijaan ovat olleet sosiaalisessa 

konstruktivismissa, perspektivismissä ja relativismissa – ajatuksissa, joiden mukaan kaikki tieto on värittynyt 

ja määrittynyt kielellisen ja kulttuurisen viitekehyksemme mukaan. 

 

Esimerkiksi tämä metateoreettinen lähestymistapa tuo loogisesti mukanaan sen, että (politiikan 

tutkimuksen) teoriat voivat olla metateoreettisilta premisseiltään yhteismitattomia. Ne voivat olla 

ontologisesti yhteismitattomia muun muassa siten, että ne nojaavat erilaisiin ontologisiin ennakko-

oletuksiin ja taksonomioihin siitä, mitä tutkimukselle alistettavia objekteja on todella ylipäänsä olemassa. 

Ontologiset metateoreettiset eroavaisuudet aiheuttavat lähtökohtaisesti sen, että tieteenalalla ei voi olla 

yhteistä ja yleisesti jaettua tutkimuskohdetta131. Esimerkiksi jos tieteellisen tutkimuksen tavoitteena on 

selventää kylmän sodan loppumisen syitä, painotamme ja oletamme erilaisia ontologisia entiteettejä 
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käytettäessä eri teoreettisia viitekehyksiä: ulkoinen todellisuus rakentuu eri elementeistä ja ulkoisessa 

todellisuudessa vaikuttavat kausaalisuhteet saavat eri merkityksen käyttäessä esimerkiksi klassisen 

poliittisen realismin high-politics -kieltä kuin vaikkapa feministisen teorian kieltä, tai rauhantutkimuksellista 

kieltä ennemmin kuin vaikkapa poliittisen taloustieteen kieltä. Tässä tilanteessa on vaikea arvottaa, minkä 

tutkimuksellisen viitekehyksen mahdollistama ja postuloima tieteellinen ontologia tunkeutuu 

totuudenkaltaisemmin ulkoisen todellisuuden (luonnollisen ja/tai sosiaalisen) todellisiin mekanismeihin132. 

 

Näin ollen teoriat voivat olla yhteismitattomia myös suhteessa eri ontologioiden epistemologisiin 

sitoumuksiin. Tällöin kyse on eräällä tavalla postuloimiemme teoreettisten entiteettien metateoreettisesta 

statuksesta: siitä, tuleeko postuloitu ontologia nähdä kirjaimellisesti totena vai tuleeko siihen ottaa 

enemmän instrumentaalinen asenne, ja käsitellä sitä ”ikään kuin” se olisi totta133. Tällä valinnalla on 

luonnollisesti myös epistemologisia seurauksia. Kysymys on silloin siitä, kuinka havainnoivan tutkijan ja 

tutkittavien objektien välinen suhde nähdään - nähdäänkö, että tieteen tulisi kuvata todellisuutta sellaisena 

kuin se ”oikeasti on”, vai asettavatko käsitteelliset ja kielelliset viitekehykset tälle suhteelle niin merkittävän 

roolin, että itsessään koko kysymys ”ulkoisen todellisuuden” merkityksestä voidaan nähdä väistyvän. Kuten 

yllä esitettiin, Rortyn edustama pragmatismi on eksplisiittisesti jälkimmäisen vaihtoehdon kannalla. 

 

Muun muassa Grossin, Levittin, Sokalin ja Bilgramin mukaan metatason epistemologinen sitoumus, joka 

hylkää totuuden käsitteen kokonaan (jopa sen abstraktissa mielessä) on vaarallista koko kulttuurille, eikä 

tiedeyhteisön tulisi seurata ”paskanjauhajia” heidän ”vaarallisessa ja epärationaalisessa” yrityksessään 

murtaa kulttuurin perustoja.  Ongelma allekirjoittaneelle on siinä, että ”totuuden rakastajien” 

metateoreettisten sitoumusten sosiaaliset ja poliittiset seuraukset voivat potentiaalisesti – joskaan ei 

välttämättä - johtaa eräänlaiseen ”kulttuuriseen konservatismiin”, jota leimaa keskustelua lähtökohtaisesti 

rajaava asioiden oikein kuvaamisen ”getting things right” –asenne. Rortyn kutsuman ”kulttuurisovinistisen” 

näkemyksen mukaan ”jokainen, joka ei mukaudu tiettyihin perinteisiin käytäntöihin […] todennäköisesti ei 

omaa myöskään suotavia ominaisuuksia, kuten vakavuus, kunnollisuus ja luotettavuus134.” Tämä asenne 

voidaan rinnastaa ”kulttuuriseen konservatismiin” koska olettaessaan yhden oikean vastauksen algoritmin, 

se (1) rajaa lähtökohtaisesti tieteellistä ja kulttuurista keskustelua tiukasti valtavirran käsityksiin ja 

teorioihin tieteen tekemisestä ja (2) samalla estää kenties hyödyllisten uusien kulttuuristen ja tieteellisten 

innovaatioiden syntymistä. Näin ollen metateorian analysointi on merkityksellistä paitsi teoreettisesti, myös 

empiirisesti. Kyky kyseenalaistaa tieteenalan intellektuaalista status quota jo lähtökohtaisesti vaatii 

tieteentekijöiltä sekä filosofisia että poliittisia sitoumuksia koskevia debatteja. Tiivistetysti, 

metateoreettista keskustelua on tärkeä käydä, jotta politiikan tutkimuksen tieteenala voisi välttää 

kyvyttömyyttä nähdä mahdollisuuksia kulloinkin vallitsevan tieteen tekemisen paradigman ulkopuolella135. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
132

 Ks. Bleiker (2000). 
133

 Ks. Jackson (2008), 129-130. 
134

 Rorty (2001b), 106. 
135

 Lisää politiikan tutkimuksen metateoreettisista debateista mm. Dunne et al. (2007) ja Jackson (2011). 
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1.4. Johtopäätökset - Artikkelit tiivistetysti 
 

Tässä tutkielmassa esitettyjen artikkeleiden päällimmäisenä tavoitteena on vastata seuraaviin, 

johdantoluvun alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin:  

 

Mitä seurauksia Richard Rortyn pragmatismin hyväksyminen politiikan tutkimuksen 

tieteenalan metateoreettiseksi perustaksi tuo mukanaan? 

 

Miten politiikan tutkimuksen tieteenalaan tulisi tällöin suhtautua?  

 

Alla on esitetty tiivistetysti tämän tutkielman artikkeleiden keskeisin sisältö ja johtopäätökset, joiden kautta 

vastataan myös yllä oleviin yleisiin tutkimuskysymyksiin.  

 

Artikkeli 1. Johdantoluvun alussa asetettiin tämän tutkielman ensimmäiselle artikkelille Vapaus ennen 

totuutta: Richard Rortyn liberaalien ihmisoikeuksien pragmatistinen puolustuspuhe seuraava 

tutkimusongelma: 

 Miten politiikan tutkimuksen käsitteisiin ja sanastoihin tulisi suhtautua?  

Artikkeli analysoi Rortyn antiessentialistisen totuuskäsityksen seurauksia politiikan tutkimuksen 

peruskäsitteiden metateoreettiselle ymmärtämiselle. Artikkelissa nämä seuraukset illustroidaan 

analysoimalla uuspragmatistisen metateorian seurauksia länsimaisen ihmisoikeuskäsitteen 

ymmärtämiselle, ja länsimaisella pyrkimykselle levittää ihmisoikeusajattelua. Artikkelissa analysoidaan 

logiikkaa uskomusten ja sanastojen muutoksen ja leviämisen taustalla ja logiikkaa tietyn sanaston voitossa 

suhteessa toiseen sanastoon. Nämä tarkastelut puolestaan pohjaavat poliittisia kysymyksiä siitä, kuinka 

esimerkiksi juuri ihmisoikeuksiin liittyvät totuusväittämät syntyvät ja kuinka niiden levittämistä on 

mahdollista oikeuttaa. 

 

Yllä avattu käsitys totuudesta ja tieteen tekemisestä tarkoittaa sitä, että totuusväittämiä ei ole mahdollista 

pohjata fyysisen maailman partikulaareihin, vaan väittämien oikeutus on aina suhteessa vallitsevaan 

kokonaisuuteen – yhteisöön, kieleen ja kulttuuriin – ja siihen, miten tässä yhteydessä ihminen on kykenevä 

ilmaisemaan ja oikeuttamaan väittämiään. Uskomusten oikeuttamisessa on kyse väitelauseen 

asettamisesta ”perusteiden loogiseen avaruuteen”, suhteeseen muiden uskomusten ja propositioiden 

kanssa.  Rorty erottaa jyrkästi toisistaan perusteiden (reason) ja syiden (cause) avaruuden. Perusteiden 

avaruudessa uskomus asetetaan inhimillisen keskustelun alaiseksi, jota kautta uskomus saa normatiivisen 

luonteensa, ja jolla lopulta ei ole mitään muuta tekemistä ulkoisten kausaalisten syiden kanssa kuin juuri 

kyseinen kausaalisuhde. Toisin sanoen, tämän näkemyksen mukaan maailman todellisilla asiantiloilla – 

ulkoisella todellisuudella sellaisena kuin se itsessään on - ei ole mitään tekemistä uskomuksemme 

sosiaalisen oikeuttamisen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että uskomusten totuudellisuuden arvioinnissa on 

kyse ainoastaan sanastojen sisäisistä suhteista. 

 

Jos – kuten Rorty väittää - kieltä ei pidetä välikappaleena ihmisen ja maailman välillä siinä mielessä, että se 

kertoisi totuuden ja maailman olemuksen lopullisesti, voidaan hylätä myös ajatus, että kielellä olisi jokin 

syvä tarkoitus. Tämä anti-teleologinen näkemys kielestä ja lopulta koko intellektuaalisesta historiasta on 

rinnakkainen Mendelin ja Darwinin mekanististen luonnonvalikoinnin teorioiden kanssa. Ihminen, ihmisen 

mieli, kieli ja lopulta koko kulttuuri voidaan nähdä olemuksettomina, kontingentteina asioina, seurauksina 
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satunnaisista valinnoista, jotka ovat yksinkertaisesti tapahtuneet, sen sijaan että ne olisivat keskiössä ikään 

kuin koko prosessin tarkoituksena. Davidsonin kielikäsitys, jonka Rorty jakaa, on rinnakkainen Darwinin 

(muun muassa) koralliriutan historiaa koskevien ajatusten kanssa, sillä tämän analogian avulla kieli voidaan 

ymmärtää kokoelmana kuolleita metaforia. Täten, Rortylle davidsonilainen kielikäsitys ja nietzscheläinen (ja 

darwinistinen) käsitys kulttuurista ovat analogisia, sillä ne kummatkin ymmärtävät kielen samalla tapaa kuin 

yleisesti evoluutio ymmärretään: ne kummatkin tulee Rortyn mukaan nähdä prosessina, jossa uudet 

elämänmuodot tappavat vanhoja muotoja – ei siksi että olisi olemassa joku korkeampi, universaali 

tarkoitus, vaan täysin sokeasti. 

 

Rorty käyttää Richard Dawkinsin lanseeraamaa ja memetiikasta tuttua käsitettä ”meemi” (meme) 

kuvaamaan uskomusten muutokseen liittyvää kehitystä. ”Meemi” on kulttuurinen vastinpari geenille 

(gene), se on kulttuurin välittymisen yksikkö: moraalisen hyväksynnän sanat, musikaaliset fraasit, poliittiset 

sloganit ja stereotypiat ovat kaikki esimerkkejä ”meemeistä”. Samalla tavalla kuin tietyn biologisen lajin 

voitto tietystä toisesta lajista eloonjäämisen taistelussa voidaan nähdä geenien kautta, myös toisen 

kulttuurin voitto toisesta kulttuurista voidaan nähdä ”meemien” kautta; taistelun sosiaalisesta tilasta 

voittaneina, kopioituneina ja kulttuurisen evoluution myötä muuttuneina ja muuntautuneina ideoina, tai 

Rortyn termein sanastoina. On huomattava, että nämä molemmat voitot - biologiset ja kulttuuriset - ovat 

tietyssä mielessä neutraaleita; niissä on kyse kontingenttien sattumien ketjuuntumisesta, ei ”oikean” tai 

”totuudellisen” ilmenemisestä. Tästä näkökulmasta myöskään poliittiset käsitteet – kuten eurooppalainen 

ihmisoikeuskulttuuri - ovat puhtaasti sokean sattuman tuotoksia, eikä mikään ”olemuksellinen” takaa että 

länsimaiselle kulttuurisanastolle vieraiden yhteisöjen olisi helppo omaksua länsimainen kieli. Tai 

oikeammin, mikään ei takaa, että juuri länsimainen liberaali ihmisoikeussanasto tulisi olemaan hallitseva 

globaali kieli. Erilaisista kulttuurisista lähtökohdista kumpuavien ideoiden ja sanastojen välinen törmäys ei 

yleensä suju vailla ongelmia. 

 

Rortylle sanastot ovat historiallisia, käyttökelpoisia omana aikanaan ja omassa yhteisössään, muuttuvia 

metaforien kokoelmia, eikä mikään maailmassa takaa, että käytettävät sanastot olisivat aina 

yhteismitallisia. Poliittisten käsitteiden - tässä tapauksessa ihmisoikeuksien sanaston - leviämisen suhteen 

tämä tarkoittaa sitä, että muun muassa ihmisoikeuksia koskevien uskomusten kehitys ja muutos on 

mahdollista, ja aivan erityisesti sitä, että poliittisten käsitteiden kehityksellä ei ole mitään ihmisen 

toiminnasta irrallista suuntaa. Samalla muun muassa länsimaisten ihmisoikeuksien leviäminen on 

mahdollista nähdä sattumanvaraisesti syntyneiden ideoiden asteittaisena, evolutionaarisena leviämisenä. 

 

Rorty kannattaa vahvasti ihmisoikeuskulttuuria, mutta kieltää jyrkästi sen, että tämä kulttuuri voisi pohjata 

mihinkään erityiseen ja universaaliin filosofiseen argumenttiin todellisuuden luonteesta. Rortyn 

antiessentialistisen näkemyksen mukaan pyrkimys pohjata ihmisoikeudet johonkin kaikkien ihmisten 

suoraan ihmisyyden kautta jakamaan ominaisuuteen on ”väärä” ja vanhentunut lähestymistapa 

ihmisoikeuksiin. Rorty ei usko että ihmisoikeuskulttuuria voidaan puolustaa universaalin ihmisen olemuksen 

olemassaololla; sillä jos oletetaan näin, oletetaan myös ajatus ylemmästä tiedosta ihmisen todellisesta 

luonnosta, joka määrittelee myös moraalisen toiminnan rajat.  Rortyn muun muassa Freudiin pohjaava 

näkemys ihmisestä ei salli ajatusta ihmisen aidosta olemuksesta. Tämä tarkoittaa väistämättä myös sitä, 

että ihmisoikeudet eivät ole sen enempää ihmiskunnan ”kohtalo” kuin on esimerkiksi ydintuho.  

 

Artikkelissa esitetään, että tästä antiessentialistisesta näkökulmasta poliittisissa käsitteissä on lopulta kyse 

vahvasti kulttuurisista ja lopulta poliittisista väittämistä siitä, miten ihmiselämää ja yhteisöjä tulisi järjestää. 
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Poliittiset väittämät ovat aina ajassa ja paikassa kiinni, ne ovat muuttuvia kielellisiä kokonaisuuksia. Tämä 

tarkoittaa luonnollisesti samalla sitä, että ”totuudet” syntyvät poliittisen toiminnan kautta, ja sitä että 

totuuksien, sanastojen ja käsitteiden määrittelyssä on aina kyse vallan käytöstä, toisen arvon voitosta 

suhteessa toiseen. Tästä näkökulmasta länsimaisten ihmisten halu nähdä ”omat totuutemme” 

universaaleina on hyväksyttävää, ei siksi että ne olisi perusteltu universaalein termein, vaan siksi että 

koemme juuri oman elämäntapamme olevan se ihmisarvoisen elämän mittari. Tämä ei tarkoita kuitenkaan 

sitä, että arvot olisivat muuttumattomia. Artikkelin keskeisin väite on, että tärkeintä on antaa mahdollisuus 

ja poliittinen tila arvojen, ja poliittisten käsitteiden muutokselle. 

 

Artikkeli 2. Toisessa artikkelissa Kansainvälinen politiikka ”käytännöllisten ratkaisujen joukkona”: 

Pragmatistinen tulkinta kansainvälisen politiikan tieteenalan itsekuvasta on kaksi keskeistä 

tutkimuskysymystä:  

 

Miten politiikan tutkimuksen tieteenalan teorioihin tulisi suhtautua?  

 

Miten itse politiikan tutkimuksen tieteenalaan on syytä suhtautua?  

 

Artikkeli esittää uuspragmatistisen tulkinnan politiikan tutkimuksen tieteenalalle. Artikkeli tarkastelee 

politiikan tutkimusta kansainvälisen politiikan tieteenalan kautta, käyttäen esimerkkeinä tieteenalan neljää 

vaikutusvaltaista teoriaa: neoidealismia, neorealismia, konstruktivismia ja poststrukturalismia. Artikkelissa 

esitetään kuva politiikan tutkimuksen tieteenalasta ristiriitaisten maailmankuvien kokoelmana, ja että 

kaikki yllä mainitut teoriat pohjautuvat kansainvälisen politiikan myytteihin. Politiikan tutkimuksen ”myytti” 

on sloganin omainen ilmeinen totuus, johon politiikan teoria pohjautuu ilmetäkseen totena. Myyttien 

voima perustuu siihen, että myyttien tietyt peruskäsitteet toimivat niiden käyttäjän tarkoitusperiin 

tehokkaammin kuin mikään vaihtoehtoinen. Nämä kansainvälisen politiikan myytit ovat siis kyseisten 

teorioiden vahvoja uskomuksia, niiden keskeisiä rakennuspalikoita. Ne ovat normaalissa ja tutussa 

kontekstissa ja tietyn teorian puitteissa olevia ”perusteltuja tosia uskomuksia”, jotka eivät näytä vaativan 

lisäoikeutusta - olkoon kyseessä sitten suvereeni valtio, ”anarkian logiikka” tai ajatus valtiosta 

”kysymyksenä”. Myytit ovat niin tuttuja, että ne voidaan ottaa ja niitä voidaan käyttää ikään kuin 

annettuina. Juuri nämä myytit, joita kukin teoria olettaa kansainvälisen politiikan maailmasta, 

mahdollistavat sen että kansainvälisen politiikan teoria näyttäytyy jollain tavoin selkeänä, ymmärrettävänä 

ja jopa välttämättömänä tapana puhua. Myyttien takia kansainvälisen politiikan kirjoittaminen ja siitä 

puhuminen on mahdollista tehdä selkeiden olosuhteiden vallitessa tietyn teorian puitteissa. 

 

Artikkeli esittää, että politiikan tutkimuksen tieteenala tulisi nähdä ”eräänä käytännöllisten ratkaisujen 

joukkona”, jonka muun muassa tutkimusyhteisö omien kirjoitustensa ja tutkimustensa avulla on katsonut 

kuuluvan tieteenalan tarkastelun piiriin. Tietyn politiikan tutkimuksen teorian käyttö on samalla valinta 

ymmärtää maailmaa tietystä perspektiivistä käsin. Edelleen, teorioiden asema pohjautuu ainoastaan siihen, 

että ne ovat konkreettisesti ja selkeästi hyödyllisiä monille ihmisille, sekä siihen, että ne sopivat laajemmin 

siihen kontekstiin, kielipeliin, jossa tutkimusta tehdään. Ne siis muodostavat suhteellisen koherentin ja 

suhteellisen tutun uskomusten verkon.  

 

Tästä näkökulmasta artikkeli esittää, että otettaessa teoreettisesti kantaa maailmasta, kun ”x sanoo, että 

p”, tehdään normatiivinen päätös puhua maailmasta tietyn teorian tarjoamin työkaluin. Tällöin teorioita 

käytetään työkaluina, joiden avulla pyrimme pärjäämään ja oikeuttamaan toimiamme maailmassamme. 
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Artikkeli esittää, että teorian valinnassa on kyse lopulta erityisesti poliittisista valinnoista; pelkistetysti siitä, 

mitä halutaan tarkastella, minkälaisin argumentein halutaan perustella, millä keinoin se halutaan tehdä ja 

erityisesti mitä varten ylipäänsä toimitaan. Artikkeli esittää tästä lähtökohdasta johtopäätöksen, jonka 

mukaan tietyn teoreettisen sanaston valinta on aina poliittinen, mutta ei avoimesti politisoitunut päätös. 

”Poliittinen” tarkoittaa tässä sitä, että kaikki mitä teemme, jokapäiväiset arkielämän valintamme, ovat 

vallankäyttöä, normatiivisia ja täten samalla laajasti ymmärrettynä ”poliittisia” päätöksiä, sillä ne ylläpitävät 

ja edistävät tietynlaista tapaa elää. 

 

Teoriat ovat toisin sanoen tulkintoja johonkin tarkoitukseen ja joidenkin oletusten puitteissa. Tästä 

pyrkimyksestä oikeuttaa teoriat luonnollisesti seuraa se, että valinta käyttää tiettyä teoreettista sanastoa 

tietyllä tavalla johtaa monesti ristiriitoihin, sillä kyseessä on tällöin ihmisten useasti eroavat halut tehdä 

jotain, toimia erilailla maailmassa. Tällöin tämä oikeuttamisen korostuminen tarkoittaa ristiriidan ja 

yhteismitattomuuden mahdollisuutta. 

 

Yhteismitattomuus teorioiden suhteen voidaan havaita kahdella tasolla. ”Ontologinen yhteismitattomuus” 

tarkoittaa, että ei ole olemassa kaikkien jakamia tarkastelun yksikköjä, kun taas ”epistemologinen 

yhteismitattomuus” viittaa siihen, että ei ole olemassa kaikkien jakamaa tutkimuksen ja tiedontuottamisen 

tapaa.. Yleistäen, yhteismitattomuus tarkoittaa kommunikaation katkosta, joka johtuu siitä, että eri 

paradigmojen tai teorioiden parissa työskentelevät ihmiset käyttävät eri uskomuksia eri tavoin, ja täten 

myös hahmottavat maailmaa eri tavoilla. Teorioiden kesken ei ole siis olemassa mitään yhteistä, niiden 

kaikkien jakamaa algoritmia, joka ratkaisi teorioiden välisen ristiriidan ja antaisi ikään kuin luonnollisen ja 

varman kanavan tarkasteltavaan kohteeseen ja siihen, kuinka esimerkiksi kansainvälistä maailmaa pitäisi 

hahmottaa. Tämä näkemys ei hyväksy ajatusta siitä, että olisi olemassa apriorisia kielellisyyden olosuhteita, 

kaikkien jakamaa yleistä rationaalisuutta, joka takaisi että maailma näyttää jokaiselle puhujalle melko 

samanlaiselta.  

 

Teorioiden poliittinen ”tulkinnanomaisuus” tarkoittaa samalla sitä, että teoria ei ole rationaalisuutta 

heijastava maailman peilaaja. Tästä ajatuksesta ei seuraa kuitenkaan se, että yhteismitattomuus tarkoittaisi 

täyttä kääntämättömyyttä (intranslatability), täydellistä kommunikaation mahdollisuuden katkosta eri 

teorioiden välillä. Sen sijaan, kysymys on arvoista, erityisesti siitä, mitä tarkoittaa ymmärtämisen syntyyn 

vaikuttava ”rationaalisuus” tai ”olla rationaalinen”. Artikkeli esittää, että ”rationaalisuus” tarkoittaa 

sitoutumista tiettyyn maailmankuvaan. Tällöin kyseessä on aina tottumus puhua tietyllä tavalla, olla 

rationaalinen tietyllä tavalla, tietyn yhteisön piirissä, tietyssä sanastossa ja kielipelissä. Näin ymmärrettynä - 

arvona - rationaalisuudella on poliittis-sosiaalinen ja historiallinen eksistenssi, ja se on tällöin myös 

argumentaation ja tulkinnan kohteena sen sijaan, että se olisi jokin ajaton kriteeri, johon kaikkien pitäisi 

mukautua.  

 

Tässä valossa myös teoria tai paradigma - ja jopa tieteenala - on hyvä nähdä erityisenä tuttuna käytäntönä. 

Tästä näkökulmasta artikkeli ehdottaa politiikan tutkimuksen tieteenalan itsekuvaksi tieteenalan näkemistä 

avoimena ja dynaamisena, tarpeen mukaan muuttuvana teorioiden kokoelmana, joka lähtökohtaisesti 

hyväksyy politiikan tutkimuksen tieteenalan teorioiden pluralismin. 

 

Pragmatistinen lähestymistapa politiikan tutkimiseen nojaa siis tietynlaiseen pragmaattiseen fallibilismiin: 

uskomukset ovat oikeutettuja, jos ne eivät näytä laajemman keskustelun ja käytännön kokeilun tuloksena 

vaativan lisäoikeutusta; toisaalta uskomuksia tulee pyrkiä parantamaan, jos ne tuntuvat riittämättömiltä. 
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Toisin sanoen, vaikka absoluuttinen tieto onkin saavuttamattomissa, voidaan tietyssä yhteisössä tiettynä 

aikana saavuttaa suhteellisen yleisesti hyväksyttyjä, mutta ei ikuisia ja muuttumattomia, periaatteita ja 

tulkintoja. Tällöin tutkimusyhteisölle on tärkeintä tiedostaa tiedon ja totuuden suhteellisuus. Sanominen, 

että ”politiikan tutkija on tuomittu oikeuttamaan uskomuksiaan”, ei ole käsien nostamista pystyyn 

todellisuuden edessä ja kaiken mahdollisen äärirelativistista hyväksymistä, vaan siinä on kyse oman 

tiedollisen rajallisuutensa tunnustamisesta, dogmatismin kieltämisestä, ja porttien avaamisesta 

erilaisuudelle ja vaihtoehtoisille näkemyksille. Artikkeli esittää, että eri politiikan tutkimuksen teoreettisille 

käytännöille on olemassa oma roolinsa riippuen siitä, mitä aihealuetta tarkastelemme.  

 

Artikkelit 3 ja 4. Kuten johdantoluvun alussa todettiin, Rortyn ajattelu on monessa suhteessa varsin 

radikaalia, ja sitä kohtaan on esitetty voimakasta kritiikkiä. Artikkeleissa Kriittinen realismi kriittisin silmin: 

Huomioita erään metateorian ongelmakohdista ja ”Getting Things Right?” A Reconsideration of Critical 

Realism as a Metatheory for IR analysoidaan rortylaisen uuspragmatismin erään merkittävämmän 

vastavoiman esittämää kritiikkiä rortylaiselle maailmankatsomukselle ja käsitykselle tieteestä. Artikkeleiden 

olennaisimmat tutkimuskysymykset ovat:  

 

Miten kriittisen realismin mukaan politiikan tutkimuksen tieteenalaan tulisi suhtautua?  

 

Mitä ongelmia kriittisen realismin metateoreettisen viitekehyksen hyväksymisestä voi seurata 

politiikan tutkimukselle?  

 

Miten vakuuttava ja loogisesti eheä vastavoima kriittinen realismi on rortylaiselle 

uuspragmatismille? 

 

Kuten todettua, monia yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen teorioita aina 1980-luvulta lähtien on 

määrittänyt kielellinen käänne. Tämä myös politiikan tutkimuksen tieteenalalla vahvasti vaikuttava yleinen 

metateoreettinen asenne tieteentekemistä kohtaan on painottanut ensisijaisesti epistemologisia 

kysymyksiä inhimillisen tietämisen rajoista ja episteemistä tieto- ja totuuskäsitystä. Kuitenkin viimeisen 

vuosikymmenen aikana ontologia, ”ulkoinen todellisuus” ja tieteellinen realismi ovat iskeneet 

yhteiskuntatieteissä takaisin kriittisen realismin muodossa.  

 

Kriittisen realismin elpymisellä voi olla seurauksia paitsi politiikan tutkimuksen metateoreettisiin 

sitoumuksiin, myös aksiologisiin sitoumuksiin – siihen, minkä nähdään olevan tieteellisen tutkimuksen arvo 

ja mihin sen tulisi tähdätä. Kuten yllä on esitetty, nämä molemmat tasot ovat tärkeitä kohteita analyysille 

pyrittäessä selventää politiikan tutkimuksen tieteenalan itsekuvaa, ja tämän itsekuvan vaikutuksia 

käytännön politiikan tutkimukselle.  

 

Kriittinen realismi perustuu kolmelle metateoreettiselle sitoumukselle: ontologiselle realismille, 

epistemologiselle relativismille ja arvostelmalliselle rationaalisuudelle.136 ”Ontologinen realismi” lähtee 

olettamuksesta, jonka mukaan ulkoisen todellisuuden entiteetit ovat loogisesti ja ajallisesti ihmismielen ja 

ihmisen toiminnan tuotoksia edeltäviä; näin ollen ulkoinen todellisuus on myös itsenäinen suhteessa 

näkemyksiimme siitä. ”Epistemologisen relativismin” mukaan kaikki uskomukset ovat sosiaalisesti 

tuotettuja ja täten potentiaalisesti erehtyväisiä. Näin ollen on huomioitava, että – paitsi mahdollisuutta 
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tyhjentää käsite “todellinen” empiirisesti havaittuun – kriittinen realismi ei lähtökohdiltaan myöskään 

kannata positivismille tuttua “suoraa realismia”, mahdollisuutta ”suoraan pääsyyn” ulkoisen maailman 

objekteihin. Tämä ulkoisen todellisuuden painottaminen suhteessa rationaalisiin episteemisiin 

perspektiiveihimme on olennaista myös kriittisen realismin “arvostelmalliselle rationaalisuudelle”: vaikka 

rationaalisuudella on sosiaalinen (ja näin ollen relatiivinen) eksistenssinsä, todellisuus asettaa rajat 

jokaiselle rationaaliselle väitteelle, ja jokaisen rationaalisen väitteen täytyy koskea samaa ulkoista 

todellisuutta. Täten on oltava myös tästä kaikille yhteisestä ulkoisesta todellisuudesta kumpuava yhteinen 

rationaalinen pohja teorioiden ja uskomusten arviointiin paremmiksi tai huonommiksi. Kuitenkin, johtuen 

epistemologisesta relativismista, arvostelmallinen rationaalisuus voi toimia vain kielellisessä ja 

kommunikatiivisessa sosiaalisesti tuotettujen fallibilististen perusteiden sfäärissä. Tästä huolimatta 

yhteinen ulkoinen todellisuus takaa jokaisen rationaalisen väitteen rationaalisuuden, ja näin ollen nämä 

välttämättä kommunikatiiviset väitteet eivät voi olla täysin yhteismitattomia. Tiede on kriittisen realismin 

mukaan mahdollista vain, jos maailma koostuu todellisista, intransitiivisista objekteista, johon tieteelliset 

diskurssit suuntautuvat. 

 

Artikkeleiden tutkimuskysymyksiin vastattaessa artikkeleissa analysoidaan erityisesti kysymystä siitä, kuinka 

kriittinen realismi näkee tutkijan ja ulkoisen maailman välisen suhteen, ja mitä loogisia ongelmia tästä 

seuraa politiikan tutkimukselle, ja laajemmin ottaen yhteiskuntatieteille ylipäänsä.  Artikkelit esittävät, että 

kriittisen realismin metateoria on sisäisti ristiriitainen ja monitulkintainen, ja että politiikan tutkimuksen ei 

tule ajautua kriittisen realismin peräänkuuluttamaan ”ontologiseen käänteeseen”. Erityisenä ongelmana 

artikkelit nostavat esiin totuuden korrespondenssin ongelman: toisaalta kriittiset realistit tähtäävät 

asioiden ”oikeinkuvaamiseen” tieteellisen realismin tavoin, jolloin korostuu ajatus ulkoisen todellisuuden 

objektien toimimisesta validien totuusväittämien ”viimeisenä mittatikkuna”, mutta toisaalta he painottavat 

myös epistemologista relativismia, jonka mukaan kaikki uskomukset on sosiaalisesti rakennettuja ja näin 

ollen mahdollisesti erehtyväisiä, mikä tekee ajatuksen vahvasta referenssisuhteesta (korrespondenssista) 

teoreettisten käsitteiden ja ulkoisen todellisuuden välillä hyvin ongelmalliseksi.  

 

Toisin sanoen, kriittisen realismin haarat näkevät tieteen tehtävänä ei pelkästään “empiirisesti 

adekvaattien” teorioiden tuottamisen, vaan erityisesti (tieteellisten) uskomuksien – propositioiden, mallien 

ja teorioiden – mukauttamisen todellisuuden rakenteiden mukaisiksi, näiden rakenteiden yhä tarkemman 

paljastamisen, ja tietoväitteiden “totuudenkaltaisuuden” tai ”likimääräisen totuuden” maksimoinnin.  

Erityisen ongelmalliseksi tämän kysymyksen tekee kriittisen realismin pyrkimys nivoa yhteen ontologinen 

realismi ja epistemologinen relativismi tavalla, jonka tavoitteena on “asioiden oikeinkuvaaminen”.  

 

Tämän yhtälön ongelmallisuudessa on kyse epämääräisyydestä sen suhteen, kuinka vahvan semanttisen 

referenssisuhteen teoreettisten entiteettien ja ulkoisen todellisuuden välillä kriittinen realismi todella 

olettaa: onko “totuudenkaltaisuudesta” puhuttaessa kyse ”vain” aksiologisesta, normatiivisesta ja lopulta 

metaforisesta asenteesta tieteentekemistä kohtaan, joka painottaa tieteentekijän velvollisuutta toimia 

tieteellisten hyveiden mukaan, vai ovatko kriittisen realismin teoreetikot todella ottamassa kyseenalaista 

loikkaa “empiirisesti hyvin oikeutetusta” “todella toteen”?  

 

Artikkeleissa esitetään, että kriittisten realistien näkemys tieteestä yhdistettynä realistis-ontologiseen 

sitoumukseen siitä, että todellisuus ”uppiniskaisesti vastustaa pyrkimyksiä käsitteellistää se tavoilla jotka 
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ovat ristiriidassa suhteessa siihen itseensä137” johtaa sekä tieteellisen että poliittisen kriittisen realismin 

loogiseen pakkoon sisällyttää korrespondenssin ajatus metateoriaansa tämän metateorian koherenttiuden 

takaamiseksi - vaikka kriittisen realismin kannattajat itse yleisesti väittävät toisin. Kriittisen realismin täytyy 

käyttää korrespondenssimaisia käsitteitä, kuten ”totuudenkaltaisuus”, ”vastaavuus”, ”analogia” tai 

”yhteensopivuus”, koska on loogisesti välttämätöntä painottaa mahdollisuutta semanttisesti viitata oikein 

ulkoiseen todellisuuteen – siis mahdollisuutta olla korrespondenssimaisessa suhteessa teoreettisten 

mallien ja todellisuuden välillä – jos alun perin väitetään, että ulkoinen todellisuus mahdollistaa ja asettaa 

rajat tiedolle, rationaalisuudelle ja lopulta määrittää tieteellisten väitteiden totuuden. Artikkeleiden 

keskeinen väite on, että tieteellistä realismia ei ole mahdollisuutta koherentisti kannattaa ilman, että 

kannattaisi jotakin versiota totuuden korrespondenssiteoriasta.  

 

Näin ollen on loogisesti uskottavaa väittää, että kriittiset realistit ovat sitoutuneet totuuden 

korrespondenssiteorian elementteihin ei ainoastaan ”regulatiivisen metaforan” tai totuuden määritelmän 

mielessä, vaan myös tieteellisten väitteiden totuusarvon kriteerinä. Artikkeli esittää, että vaikka kriittiset 

realistit painottavat epistemologista relativismia, he painottavat myös kahta tieteellisen realismin 

perusperiaatetta: että tieteessä käytetyt teoreettiset käsitteet tavallisesti ovat referenssisuhteessa 

ulkoiseen todellisuuteen, ja että yleisesti hyväksytyt tieteen teoreettiset lait ovat yleensä likimääräisesti 

tosia. Samalla tämä metateoria nojaa liian optimistiseen näkemykseen mahdollisuudesta päästä käsiksi 

ulkoiseen todellisuuteen yhteiskuntatieteiden, ja laajemmin rationaalisten väitteiden, viimeisenä 

mittapuuna. 

 

Artikkelit painottavat, että kriittisen realismin metateoriassa ilmenevät totuuden korrespondenssiteorian 

elementit ovat jo lähtökohtaisesti vahvan ongelmallisia yhteiskuntatieteille. Artikkeleiden esiin nostama 

korrespondenssin ongelma on olennaisen tärkeä, koska ei ole mahdollista yhdistää toisiinsa toisaalta 

yhteiskuntatieteissä vaadittavaa riittävän vahvaa fallibilistista asennetta ja toisaalta realistista näkemystä 

korrespondenssista. Artikkeleiden keskeinen väite on, että kriittisen realismin metateorialla on loogisia ja 

empiirisiä hankaluuksia johtaa riittävän vakuuttavasti ajatus jonkin väitteen käytännöllisestä 

hyödyllisyydestä ajatukseen tämän väitteen korrespondenssista todellisuuden kanssa, ja että on vahvasti 

ongelmallista antaa tieteellisen realismin vaatimia selityksiä ulkoisesta todellisuudesta myös 

fallibilistisemmassa, ”totuudenkaltaisuus”- merkityksessä.  

 

Artikkeleiden kantava argumentti on, että jos kriittinen realismi pyrkii “asioiden oikeinkuvaamiseen”, ei ole 

mahdollista ohittaa tunnettuja totuuden korrespondenssiteorian ongelmia yksinkertaisesti toteamalla, että 

”totuus on metafora”, että ”kaikki tieto on relativistista”, tai että ”arvostelmallinen rationaalisuus 

pohjautuu vain osittain ulkoiseen todellisuuteen”. Toisin sanoen, totuuden korrespondenssiteorian 

ongelmia ei ole mahdollista ohittaa määrittelemällä se eufemistisesti esimerkiksi “totuudenkaltaisuuden 

muistuttavuusteoriaksi”. Kriittisen realismin tulisi joko (1) tiedostaa ja hyväksyä korrespondenssi totuuden 

kriteerinä, tai (2) todeta että totuudenkaltaisuudessa on kyse vain hyvin oikeutetusta empiirisestä 

validiteetista ilman pyrkimystä määrittää sen totuusarvoa. Perustaen uuspragmatistiseen viitekehykseen, 

artikkelit esittävät että jälkimmäinen vaihtoehto olisi parempi, sillä jos emme voi ikinä tietää milloin 

uskomuksemme ovat yhtäpitäviä ulkoisen todellisuuden asiantilojen kanssa, ja näin ollen tiukasti 

määrittelen realistisia, myöskään “totuus” on järjetön tavoite tieteelle, eikä meidän tulisi puoltaa “asioiden 

oikeinkuvaamiseen” pyrkivää tieteen tekemisen asennetta. ”Totuus” realistisesti määriteltynä menettää 
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merkityksenä jos fallibilistisesti oletetaan että väitteet voivat olla väärin. Näin ollen sen sanominen, että 

”teoriamme muistuttaa ja tarkasti kuvaa todellisuutta” tai että ”olemme päässeet lähemmäs totuutta” on 

vain metafyysisen uskon ilmentymä vailla tyhjentävää selitysvoimaista funktiota, ja näin ollen liian raskaasti 

sanottu. Edelleen, käsitteet kuten ”totuudenkaltaisuus”, ”samankaltaisuus” tai ”totuuden lähestyminen” 

kaatuvat realistisen ”totuus”-käsitteen kanssa, sillä kaikkien näiden käsitteiden kohdalla meidän tulisi tietää 

ennakolta, että olemme episteemisesti korrespondenssisuhteessa ulkoisen todellisuuden kanssa. Ja tämä 

on taas jotakin, jota ei ole ikinä mahdollista tietää. Tähän liittyen artikkelit esittävät myös, että jopa 

kriittisen realismin eniten ”sosiaalis-konstruktivistinen” linja omaa liian vahvoja tieteellisen realismin 

elementtejä, jotka tekevät siitä metateoreettisesti liian heikosti kriittisen.  

 

Kriittinen realismi tulee nähdä ennen kaikkea yleisenä metateoreettisena ja metodologisena viitekehyksenä 

tai suhtautumistapana tutkimuskohteeseen, ei niinkään teoriana. Tämän ajatuksen mukaan, koska 

kriittinen realismi painottaa todellisuuden kompleksiivisuutta, on kriittisen realismin yleiseen 

viitekehykseen näin ollen mahdollista soveltaa pluralistisesti mitä erinäisimpiä teorioita tutkittavan kohteen 

vaatimalla tavalla. Kuitenkin kriittinen realismi on ongelmissa pluralistisena yleisenä viitekehyksenä tai 

transsendentaalien tieteen toiminnan edellytysten tarkasteluna, jos ja kun sen lopullisena tavoitteena on 

kuitenkin löytää oikeat ja todet mekanismit - eli antaa niistä viimeinen sana. Tai, hieman lievemmin 

sanottuna, kriittinen realismi ainakin olettaa, että viimeinen sana on periaatteessa olemassa ja teoriassa 

mahdollista antaa, ja täten on suotavaa pyrkiä kohti tilannetta, jossa näin olisi mahdollista tehdä. Jos tämä 

oletus ja pyrkimys on jo lähtökohdiltaan ongelmallinen, herää kysymys, miksi politiikan tutkijan olisi syytä 

olla tieteellinen ja kriittinen realisti, ja pyrkiä totuuteen tai edes totuudenkaltaisuuteen.  

 

Kriittisen realismin suhteen ongelma ei siis ole niinkään käytännöllisen empiirisen politiikan tutkimuksen 

tasolla, vaan toisella, metateorian tasolla, sillä minkä tahansa metateorian ”metafyysisten sitoumusten” 

hyväksymisellä voi olla huomattavia seurauksia tieteelliselle toimintakulttuurille ja tieteen aksiologialle. 

Tästä näkökulmasta kriittisen realismin mahdollisesti mukanaan tuoma realistinen ”totuuspuhe” voi tuoda 

mukanaan myös pluralistisille yhteiskuntatieteille ongelmallisia kulttuurisen konservatismin aineksia.  

 

Kriittisen realismin kritiikin kautta on mahdollista vastata myös tämän tutkielman yleisiin 

tutkimuskysymyksiin. Miksi siis Rorty? Juuri ”totuuspuheen” välttämisen vuoksi rortylainen uuspragmatismi 

on kannatettava metateoreettinen lähestymistapa politiikan tutkimukselle. Esitän, että politiikan 

tutkimuksen tiedeyhteisön ei tulisi puoltaa edes pientä mahdollisuutta kulttuuriselle tai tieteelliselle 

konservatismille, joka tarpeettomasti rajoittaa käytettävissä olevien teoreettisten työkalujen skaalaa. 

Perimmäinen ongelma kriittisessä (tieteellisessä) realismissa on ennen kaikkea sen perusoletus (tai 

johtopäätös, riippuen näkökulmasta); siis realistisesta ontologiasta juontuva pyrkimys 

”totuudenkaltaisuuteen”, ja pyrkimys kehittää tähän missioon uusia keinoja ja uutta sanastoa. Näin ollen 

myöskään ajatus ”yleisestä viitekehyksestä” ei väistä kriittisen realismin metateorian tuomia aksiologisia 

ongelmia, sillä ajatus totuudenkaltaisuudesta saattaa johtaa yhteiskuntatieteilijät ajattelemaan, että jos 

ulkoinen (sosiaalinen) todellisuus on tietyllä tavalla, ja yhteiskuntatieteiden tehtävä on antaa tästä 

olemisen tavasta mahdollisimman tarkka (eli totuudenmukainen) kuvaus, on myös loogista ajatella, että on 

olemassa tietty metodi, jota seuraten ulkoinen todellisuus voidaan löytää paremmin. Lopputuloksena 

tässäkin suhteessa on mahdollisuus metodologisen työkalupakkimme tarpeettomaan kuihduttamiseen. 

 

Esitän että on loogisesti kestävämpää omaksua agnostinen ja instrumentalistinen asenne ei-

havainnoitavissa olevia entiteettejä kohtaan. Kaiken kaikkiaan, pahimmillaan tieteellinen realismi voi olla 
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“ontologisen virhepäätelmän” ilmentymä, jossa ylikorostetaan ulkoisen todellisuuden merkitystä 

uskomusten oikeuttamisessa - todellisuuden, joka ilmenisi ihmisille jollakin käsittämättömällä suoruudella 

tai välittömyydellä. Jos aliarvioimme jopa syvimpien ontologisten uskomustemme arvolatautuneisuutta, 

olemme vaarassa dehumanisoida inhimillisen keskustelun. Tämän sijaan muun muassa kriittisen realismin 

tulisi hyväksyä uuspragmatismin mukaisesti epistemologinen relativismi kokonaisuudessaan 

yhteiskuntatieteitä leimaavaksi lähtökohdaksi. 

 

Jos totuus ei ole tunnistettavissa oleva tutkimuksen tavoite, ei ole mahdollista tehdä universaalin ja 

objektiivisen päteviä ja selkeitä jaotteluita sen suhteen, kuka arvostaa totuutta sellaisena kuin se on ja kuka 

”jauhaa paskaa”. Tällöin tutkijoilla ei voi olla muuta kriteeriä väitelauseiden arvioimiseen kuin keskusteleva 

tieteellinen yhteisö, jonka edessä väitteitä esitetään ja joka arvioi väitteiden hyväksyttävyyttä. Tällöin myös 

”paskanjauhamisen” kriteerit täytyy löytää muualta kuin ulkoisen todellisuuden pakottamaan totuuteen 

nojautuen; nämä kriteerit on löydettävissä vain ja ainoastaan sosiaalisissa ja normatiivisissa uskomuksissa 

suhteessa eettiseen ja tehokkaaseen tieteen tekemiseen. Näillä uskomuksilla ei sinällään ole mitään suoraa 

yhteyttä ”maailman objektiivisiin totuuksiin”, vaan kysymys on tällöin olennaisesti nimenomaan 

tiedeyhteisön keskustelusta, ja sen jatkumisesta. 

 

Politiikan tutkimuksen sanastoissa on lopulta kyse siitä, minkä tutkimusyhteisö näkee hyödylliseksi, mikä 

toimii tietyssä kontekstissa maailman kuvaajana, mikä kahlitsee maailman kausaliteettia tietystä 

näkökulmasta paremmin, mikä on tutkimusyhteisölle parempi määritelmä jostain kyseisestä aiheesta tai 

kokonaisuudesta. Pragmatistisesti nähtynä tietystä teoreettisesta viitekehyksestä johdetuissa väitelauseissa 

ei ole kyse ”tutkimuksen etenemisestä kohti totuutta”, vaan niissä on kyse omaan aikaamme, omiin 

tarkoitusperiimme ja omaan maailmankatsomukseemme mahdollisimman hyvin sopivista käsitteistä, 

määritelmistä, sanastoista ja teorioista. Kyse on siis ”poliittisesta, mutta ei avoimesti politisoituneesta 

valinnasta”; etnosentristisestä ja normatiivisesta valinnasta ja sosiaalistumisesta tiettyihin sanastoihin ja 

uskomuksiin.  

 

Tässä valossa voidaan todeta politiikan tutkimuksen suhteen, että ei ole olemassa mitään sellaista kuin 

”politiikan tutkimus”, ”valtio-oppi” tai ”kansainvälinen politiikka” varmana, itsestään selvänä ja 

muuttumattomana struktuurina, eikä ”politiikan tutkijalla” tällöin ole - eikä pidäkään olla - mitään 

välttämätöntä tapaa tehdä politiikan tutkimusta. Tästä huolimatta on olemassa ”politiikan tutkimuksen 

tieteenala” - esimerkiksi ”valtio-oppi” tai vaikkapa ”kansainvälinen politiikka” - jos sen oletetaan 

pragmaattisesti tarkoittavan joukkoa yhteisöllisen keskustelun avulla luotuja puhetapoja ja sanastoja – 

kokoelmia ”kuolleita metaforia” – jotka ovat hyödyllisiä ihmisten pärjäämiseen maailmassa, mutta jotka 

luonnollisesti heijastelevat vallankäyttöä, valintaa puhua maailmasta tietyllä tavalla.  

 

Jos hyväksytään tämä näkemys tieteestä, ei ole tarpeen pyrkiä vetoamaan mihinkään ylimaalliseen 

totuuteen, vaan vain koettuun argumentatiiviseen vahvuuteen ja eksperimentalistiseen menestykseen138. 

Samalla teorioita ei arvioida niiden antamien ”diagnoosien” oikeellisuudesta suhteessa todellisuuteen 

sellaisena-kuin-se-itsessään-on, vaan vain niiden väitteiden ja ehdotusten toimivuuden kautta. Tämä 

tarkoittaa, että näiden teorioiden kielen edistyksen ja hyödyllisyyden kriteeri on siinä, pystyykö tämä teoria, 

ja tämän teorian sanasto, tekemään asioita helpommaksi toisille ihmisille ja itselleen, ja ovatko toiset 
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ihmiset ”tyytyväisempiä ja onnellisempia” tämän uuden puhetavan ja sanaston keksimisen jälkeen139. Tässä 

projektissa totuuden käsitteen ymmärtämisen tulee olla läpeensä varovaista ja fallibilistista. 

 

Tästä näkökulmasta politiikan tutkijan tavoitteena ei voi olla totuus, vaan ”vain” tietyllä hetkellä, tietyssä 

tilanteessa mahdollisen hyvin toimiva uskomus, ”jokin johon on hyvä uskoa”. Tämä ”hyvä” ei voi tarkoittaa 

muuta kuin ”suotavuutta” - suotavuutta tietyn yhteisön silmissä. Tämä tarkoittaa puolestaan sitä, että 

politiikan tutkimuksen ei pidä yrittää löytää mitään lopullista ratkaisua, yhtä selkeää algoritmia 

ratkaisemaan elämämme ongelmat. Kuten Donald Davidson on esittänyt, sanojen - tai niiden merkityksen - 

ei tarvitse yhtyä ennen keskustelua, ja siksi ei ole tarvetta olettaa, että olisi olemassa selkeitä konventioita, 

jotka auttaisivat määrittelemään sanojen merkityksen jokaiseen tilanteeseen etukäteen. Tästä 

näkökulmasta käsin, politiikan tutkijan ja politiikan tutkimuksen tieteenalan keskeinen tehtävä onkin 

totuuden etsimisen sijaan ennen kaikkea kriittisen tieteellisen keskustelun, ja käsitteellisen evoluution 

jatkaminen. 

 

 

1.5. Kirjoittajien välinen työnjako 
 

Tämän tutkielman artikkelit on kirjoitettu yhteistyössä YTM, tohtorikoulutettava Juha Käpylän kanssa. 

Kummankin kirjoittajan väitöskirjatyö alkoi vuonna 2006 väitöskirjatyötä edeltäneestä yhteisestä 

tutkimusponnistuksesta ja molempien kirjoittajien lähtökohdiltaan jaetusta teoreettisesta viitekehyksestä, 

rortylaisesta uuspragmatismista. Kirjoittajat päättivät toteuttaa väitöskirjatyönsä artikkelimuotoisen 

kokoomaväitöskirjan kautta tästä yhteisestä teoreettisesta viitekehyksestä käsin. Tässä tutkielmassa esillä 

olevat artikkelit muodostavat molempien kirjoittajien omien väitöskirjojen rungon: esillä olevista 

artikkeleista artikkelit 1, 2 ja 4 ovat osa myös Juha Käpylän tulevaa väitöskirjaa.  

 

Vaikka molempien kirjoittajien tutkielmat perustuvat näihin yhteisartikkeleihin, väitöskirjatyön alussa 

kirjoittajat ottivat oman lähestymistapansa omaan tutkimustyöhönsä. Mikkola keskittyi uuspragmatismin 

metateoriaan, ja erityisesti aksiologisiin kysymyksiin – kysymykseen siitä, kuinka politiikan tutkimusta voisi 

lähestyä ja millaista sen tulisi peruslähtökohdiltaan olla, jos lähtökohtana on uuspragmatistinen 

metateoreettinen viitekehys.  Kyseessä on tällöin uuspragmatismin ja politiikan tutkimuksen 

metateoreettisten sitoumusten välisen suhteen tutkiminen, joka lopulta tiivistyy kysymykseen siitä, mitä 

annettavaa uuspragmatismilla on politiikan tutkimuksen metateoreettisena viitekehyksenä. Käpylä 

puolestaan keskittyi omassa tutkimuksellisessa orientaatiossaan kysymykseen uuspragmatismin suhteesta 

niin politiikan tutkimuksen tieteen tekemiseen kuin myös kansainvälisen politiikan tieteenalan käytännön 

implikaatioiden tutkimiseen, muun muassa laveasti ymmärrettynä humanitarismin tematiikkaan liittyen.   

 

Tässä tutkielmassa esillä olevat artikkelit on kirjoitettu vuosien 2006 ja 2011 välisenä aikana. Artikkelit on 

esitetty niiden ajallisessa julkaisujärjestyksessä. Näin ollen ne tulee nähdä oman aikansa lapsina, joissa on 

nähtävissä myös artikkeleiden kirjoittajien teoreettisen viitekehyksen kehitys. On ensiarvoisen tärkeää 

huomata, että jokaista artikkelia tulee lähestyä kokonaisuutena, kahden politiikan tutkijan yhteistyön 

tuloksena. Kirjoittajien välinen pitkä yhteistyö, tiedonhaku, keskustelu ja neuvonanto ovat olleet jokaisen 

artikkelin kohdalla tiivistä. Artikkeleiden kirjoittajat jakoivat paitsi yhteisen teoreettisen viitekehyksen, 

myös käytännössä työhuoneen Tampereen yliopistolla, jossa artikkelit on pääsääntöisesti kirjoitettu.  
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Tämän vuoksi artikkelit tulee nähdä synergisinä teksteinä, joissa kunkin kirjoittajan ajattelu on 

muokkaantunut näistä olosuhteista luonnollisesti kumpuavan tiiviin yhteistyön tuloksena. Näin ollen 

artikkelit eivät ole yksiselitteisen helposti redusoitavissa kunkin kirjoittajan omiin työnjaollisiin 

vastuualueisiin, vaan artikkelit ovat tässä suhteessa emergenttejä, ”enemmän kuin osiensa summa”. 

Kuitenkin, artikkeleista on löydettävissä osia, joissa toisella kirjoittajalla oli suurempi vetovastuu kuin 

toisella. Alla on esitetty tämän vetovastuun jakaantuminen, mikäli vetovastuu on ylipäänsä millään tasolla 

järkevää ja loogisesti kestävää osoittaa. 

 

Artikkelissa 1 Vapaus ennen totuutta: Richard Rortyn liberaalien ihmisoikeuksien pragmatistinen 

puolustuspuhe (Politiikka 2006, 48:3) olen ollut vetovastuussa luvuista Totuus vailla olemusta ja Vapaus 

ennen totuutta. Luvuissa Johdanto ja Lopuksi vastuu on ollut jaettu kirjoittajien välillä. Muissa artikkelin 

luvuissa vetovastuu on ollut Juha Käpylällä. 

 

Artikkelissa 2 Kansainvälinen politiikka ”käytännöllisten ratkaisujen joukkona”: Pragmatistinen tulkinta 

kansainvälisen politiikan tieteenalan itsekuvasta (Kosmopolis 2007, 37:1) olen ollut vetovastuussa luvuista 

Johdanto ja Lopuksi. Luvussa Pragmatismi ja kansainvälisen politiikan itsekuva vastuu on ollut jaettu 

kirjoittajien välillä. Muissa artikkelin luvuissa vetovastuu on ollut Juha Käpylällä. 

 

Artikkelissa 3 Kriittinen realismi kriittisin silmin: Huomioita erään metateorian ongelmakohdista (Politiikka 

2009, 51:4) olen ollut vetovastuussa luvuista Kriittisen realismin metateoria, Retroduktio ja tieteellinen 

tutkimus, Emergenssi ja selitysvoima ja Lopuksi. Luvussa ”Asioiden oikeinkuvaaminen” aksiologisena 

ongelmana vastuu on jaettu kirjoittajien välillä. Muissa artikkelin luvuissa vetovastuu on ollut Juha 

Käpylällä. 

 

Artikkelissa 4 ”Getting Things Right?”: A Reconsideration of Critical Realism as a Metatheory for IR (Journal 

of International Relations and Development 2011: 14) olen ollut vetovastuussa luvuista CR Metatheory ja 

Explanatory Power and Scientific Inquiry. Luvuissa Introduction, CR and the Axiology of IR ja Conclusion 

vastuu on jaettu kirjoittajien välillä. Muissa artikkelin luvuissa vetovastuu on ollut Juha Käpylällä. 
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Politiikka 48:3, s. 182–195, 2006 

Vapaus ennen totuutta
Richard Rortyn liberaalien ihmisoikeuksien pragmatistinen puolustuspuhe

Juha Käpylä – haRRi MiKKola

The aim of this article is to represent Richard Rorty’s pragmatist contribution to the modern hu
man rights conversation. While defending liberal human rights Rorty gives us useful insights to 
the dynamics of intercultural confrontations. our aim is, first, to show how, according to Rorty, 
statements gain their status as Truth in a given community. Secondly, we aim to represent Rorty’s 
view on the ontological questions concerning human condition – namely ”what constitutes a hu
man being?” These two questions are closely related to the political questions about human rights 
– how human rights (statements) are born, and how the expansion of human rights vocabulary 
can be justified. Rorty sees the expansion of human rights vocabulary as an evolutionary cultural 
change, as a victory of one vocabulary over another in a contested language game. That’s why 
Rorty defends free conversation as an engine for human development – and as an engine of ex
pansion of our human rights.

abSTRacT
”Freedom before the 
Truth – Richard 
Rorty’s pragmatist 
apology for liberal 
human Rights”

”all human beings are born free and equal in dig
nity and rights.” Näillä sanoilla alkaa yK:n ihmis
oikeusjulistus vuodelta 1948. on mahdollista väit
tää, että ajatukset ihmisoikeuksista ja ihmisen va
paudesta ovat lyöneet – tai ovat lyömässä – yhä 
enenemissä määrin itseään läpi kylmän sodan pää
tyttyä länsimaalaisen hegemonian värittämässä 
maailmassa. Juuri nyt kysymys ”vapaudesta” ja ”ih
misoikeuksien ja demokratian levittämisestä” on 
erityisen ajankohtainen muun muassa New yorkin 
terroriiskujen sekä afganistanin ja irakin sotien 
myötä. yhdysvaltojen taistelut ”vapauden” puolesta 
koskettavat yhteisöjä ympäri maailmaa tavalla tai 
toisella. Samalla tämä taistelu tarkoittaa sitä, että 
länsimaiselle elämäntavalle vieraammat kulttuurit 
joutuvat yhä konkreettisemmin kosketukseen itsel
leen vieraiden tapojen, ideoiden ja uskomusten 
kanssa.

Tämä ajankohtaisuus ja ”länsimaisen Valistuk
sen läpilyönti” ei kuitenkaan tarkoita sitä, että län
simaiselle kulttuurisanastolle vieraiden yhteisöjen 
olisi helppo omaksua länsimainen kieli – tai oi

keammin, mikään ei takaa, että juuri länsimainen 
liberaali ihmisoikeussanasto tulisi olemaan hallitse
va globaali kieli. Erilaisista kulttuurisista lähtökoh
dista kumpuavien ideoiden ja sanastojen välinen 
törmäys ei yleensä suju vailla ongelmia – tämä voi
daan havaita vaikkapa yhdysvaltojen kamppailussa 
luoda demokraattinen irak tai afganistan. Näyttää 
jopa siltä, että monissa tahoissa ajatus länsimaisen 
vapauden levittämisestä on huonossa huudossa, 
”veren ja kurjuuden kyllästämä”. Toisaalta on myös 
esimerkkejä länsimaisen vapauden levittämisestä, 
jossa aseiden sijaan puhuvat ihmiset tilanteessa, 
jossa jo pelkkä puhe on hengelle vaarallista. Näissä 
tilanteissa yritystä levittää länsimaista vapautta ei 
katsota länsimaisten intellektuellien piirissä pahal
la, vaan suurella ihailulla. Tämän kaltaisesta toisil
leen ristiriitaisten sanastojen kohtaamisesta eräänä 
esimerkkinä voidaan nostaa esiin iranilaisen ihmis
oikeusaktivistin ja Nobelin rauhanpalkinnon vuon
na 2003 voittaneen Shirin Ebadin tapaus.

Ebadi teki historiaa voitettuaan ensimmäisenä 
musliminaisena rauhanpalkinnon ihmisoikeuksien 
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hyväksi tekemästään työstä. Ebadi ei kuitenkaan 
ole sankari omalla maallaan; länsimaalaisten libe
raalien intellektuellien hurratessa Ebadi on koke
nut vahvaa vastarintaa ja häirintää kotimaassaan 
iranissa. oikeastaan, Ebadi on esimerkkitapaus ih
misestä, jolla on rohkeutta nousta vastustamaan 
vallitsevaa normaalidiskurssia yhteisössä, jossa va
paa puhe ei ole itsestäänselvyys. Voisi sanoa, että 
Ebadi on ikään kuin puun ja kuoren välissä toimies
saan kulttuuriyhteisössä, joka ei hyväksy hänen it
sensä kannattamaa länsimaista ihmisoikeussanas
toa. hän toteaa itse tämän vuonna 2003 Nobel
akatemialle pitämässään luennossa: ”Tämä [länsi
maisten ihmisoikeuksien ja islamistisen konserva
tiivisen tradition välinen] konflikti on havaittavissa 
ei pelkästään iranissa, vaan myös monissa muissa 
muslimivaltioissa. Jotkut muslimit ovat oikeutta
neet despoottisia hallintoja sillä varjolla, että de
mokratia ja ihmisoikeudet eivät ole yhteensopivia 
islamilaisten opetusten ja perinteisten islamilaisten 
yhteiskuntarakenteiden kanssa […]. [ihmisoikeus
rikkomuksilla] on juurensa näiden yhteisöjen pat
riarkaalisessa ja miesvaltaisessa kulttuurissa, ei is
lamissa sinänsä.”

Ebadi painottaa yllä olevassa sitaatissa kulttuu
rillisten uskomusten sosiologista luonnetta ja nii
den historiallisuutta. Samalla hän myös huomaut
taa muutoksen aktuaalisesta mahdollisuudesta ja 
välttämättömyydestä uskomusten suhteen: ”Jotkut 
[islamilaiset] yrittävät yhä edelleen nähdä maail
man edeltäjiensä silmin perinteisiin traditioihin 
nojautuen, ja he yrittävät ratkaista nykymaailman 
ongelmia ikivanhojen arvojen avulla. Mutta monet 
muut [islamilaiset] pyrkivät pysymään maailman 
muutosten mukana, eivätkä raahautua sivilisaation, 
kehityksen ja edistyksen karavaanin perässä, sa
malla kuitenkin kunnioittaen historiallista ja kult
tuurista menneisyyttään ja uskontoaan.”

Ebadi näkee siis ihmisen kyvykkäänä vastaanot
tamaan ennen vieraita ja uusia ajatuksia, ja muok
kaamaan itseään ja lopulta yhteisöjään näiden 
uusien ajatusten mukaan. Tällaisessa kulttuurillises
sa dialogissa on kyse kahden erilaisen, toisilleen 
ristiriitaisen – ja välillä jopa yhteismitattoman – 
sanaston välisestä kohtaamisesta. Ebadin kutsumi
en ”ikivanhojen arvojen” kannattajat eivät liene 
halukkaita omaksumaan helposti ”sivilisaatiota”, 
”kehitystä” tai ”edistystä”, jos nämä on määritelty 
liberaalein länsimaisin termein – he eivät ole val
miita hyppäämään ”edistyksen karavaanin” mat
kaan. Tällöin tämän kaltaisessa ”konfliktitilantees

sa” yhteiskunnan kehityksessä on kyse ennen kaik
kea lingvistisestä ja kulttuurisesta evoluutiosta, 
kyse on toisen sanaston voitosta suhteessa toiseen, 
jolloin uusi sanasto ottaa vanhan sanaston paikan.

Tämä artikkeli pyrkii esittämään Richard Ror
tyn pragmatistisen näkökulman nykyaikaiseen ih
misoikeuskeskusteluun. Rorty haluaa puolustaa 
länsimaista liberaalia ihmisoikeussanastoa, ja sa
malla hän pyrkii antamaan oman näkemyksensä 
kysymykseen ihmisoikeuksien levittämisen oikeu
tuksesta. Tässä levittämisen oikeutuksen ongel
massa Rorty ottaa kantaa kulttuuristen sanastojen 
ja kulttuurien kohtaamisen dynamiikkaan. pyrki
myksenämme on antaa Rortyn näkökulma kysy
mykseen siitä, mikä on logiikka sanastojen leviä
misen taustalla ja mikä on logiikka tietyn sanaston 
voitossa suhteessa toiseen sanastoon. Tarkastelum
me kohteena ovat tällöin kysymykset siitä, kuinka 
Rortyn pragmatismin mukaan totuusväittämiin on 
hyvä suhtautua, ja kuinka ihmisyys on hyvä ym
märtää. Nämä tarkastelut puolestaan pohjaavat po
liittisia kysymyksiä siitä, kuinka esimerkiksi juuri 
ihmisoikeuksiin liittyvät totuusväittämät syntyvät 
ja kuinka niiden levittämistä on mahdollista oi
keuttaa.

Ebadi on esimerkki yhteiskunnallisesta sankari
hahmosta, jolle lopulta koko Rortyn filosofia on 
räätälöity. Voisi jopa rohkeasti olettaa, että Rorty 
näkisi Ebadissa iranilaisen kulttuurin muutoksen 
moottorin, jolle hänen pragmatistisen sanaston oli
si erityisen tärkeä levitä. Eräällä tavalla Rorty ha
luaisi viedä Ebadin yhden askeleen pidemmälle 
sekulaarin länsimaisen ihmisoikeuskäsityksen tiel
le. oletammekin Rortyn pragmatistisen näkökul
man tarjoavan hyödyllisen työkalun filosofiseen ja 
poliittiseen keskusteluun ihmisoikeuksien levittä
misen oikeutuksesta, ja samalla antavan muun mu
assa Shirin Ebadille – ja muille rohkeille ihmisoi
keustaistelijoille – uusia näkökulmia suhteessa ih
misoikeuksien levittämisen oikeuttamiseen. Tässä 
siis liberaalien ihmisoikeuksien puolustuspuhe a’là 
Richard Rorty.

Totuus vailla olemusta

aloitamme tarkastelumme tutkimalla muutamaa 
epistemologista kysymystä inhimillisen tiedon 
luonteesta ja totuusväittämien synnystä. Tämä on 
olennaista, sillä näkemyksemme ihmisyydestä ja 
ihmisen arvosta on vain yksi totuusväittämä mui
den joukossa, yksi normatiivinen arvostelma lisää 
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omassa kulttuuriperimässämme. Tarkoituksemme 
on tuoda esiin Rortyn näkemys totuusväittämien 
olemuksettomuudesta, sattumanvaraisuudesta ja 
niiden jatkuvasta muutoksesta kielen muutoksen 
myötä. Tämä pohjaa myöhemmin esitettävää ih
misoikeuksien tarkastelua.

Rortyn mukaan näkemyksissämme tiedosta ja 
totuudesta on kyse seuraavanlaisesta jaottelusta: 
katsommeko, että Totuus löydetään maailmasta, 
siis että puhumme ”luonnonomaakieltä”, vai nä
emmekö, että totuus luodaan keskustelun kautta. 
Rortyn mukaan perinteinen tapa ymmärtää totuus
väittämien luonne on tarkastella niitä eräänlaisina 
”etuoikeutettuina representaatioina” maailmasta. 
Tämä perinteinen tapa pohjautuu Rortyn kutsu
maan mielen peilimetaforaan, jonka mukaan ihmi
sinä olemme kykeneväisiä peilaamaan maailmaa 
sellaisena kuin se on – siis on olemassa mahdolli
suus havainnoida ja todeta maailmasta jotain eri
tyisen varmalla tapaa. Tällöin totuusväittämämme 
löydettäisiin hilary putnamin kutsumasta objektii
visesta ”Jumalan näkökulmasta” käsin, ja niiden 
asema olisi näin ollen kyseenalaistamaton (putnam 
1981, 49). Tällaisten ”tiedon perusteiden” löyty
misen analogian historia on pitkä, ja ulottuu aina 
kreikkalaiseen, platoniseen analogiaan havaitsemi
sen ja tietämisen välillä. Tämän analogian keskei
sin piirre on, että proposition totuus pohjautuu ob
jektiin itseensä, että ”[…] objekti, josta propositi
ossa on kyse, pakottaa proposition totuuden. aja
tus ’välttämättömästä totuudesta’ on juuri ajatus 
propositiosta, johon uskotaan, koska objektin ote 
meistä on välttämätön” (Rorty 1980, 157). Tällöin 
objekti näyttää olemuksensa sille, joka osaa katsoa 
sitä oikein. Samalla myös lisäkeskustelu näistä ob
jektista käsin juontuvista väittämistä olisi hyödy
töntä. Totuus olisi siis jotain varmaa ja pysyvää, ja 
se löydettäisiin maailmasta.

Rortyn mukaan tämä on kuitenkin huono tapa 
ymmärtää totuusväittämiemme luonne. Sen sijaan, 
että pyrkisimme löytämään puhdasta, varmaa ja 
välttämätöntä tietoa – siis eräänlaista ”etuoikeutet
tua representaatiota” – meidän olisi parempi suh
tautua totuuteen pragmaattisesti: ” [...] ’totuus’ on 
vain ’kohtelias’, tyhjä termi uskomuksille, joihin 
meidän on hyvä uskoa; siis uskomuksille, jotka 
ovat tällä hetkellä mielestämme niin hyvin oikeu
tettuja, että lisäoikeuttamiselle ei ole tarvetta” 
(Rorty 1991a, 24). Tällöin emme suhtautuisi tie
toon ja totuuteen väittäminä, joiden avulla pyrki
simme kuvailemaan oman itsemme suhteessa jo

honkin ihmisestä riippumattomaan todellisuuteen, 
ja täten väittäminä, jotka olisivat täysin irrallisia 
ympäröivän yhteisömme vallitsevista ajatuksista, 
vaan suhtautuisimme totuusväittämiimme proposi
tiona, joita esitämme omassa yhteisössämme. Toi
sin sanoen, sen sijaan että pyrkisimme väittämiin, 
jotka olisivat objektiivisia, pyrkisimme väittämiin, 
jotka saisivat vaikuttavuutensa yhteisöstä käsin, 
pyrkisimme mahdollisen vahvaan solidaarisuuteen. 
Tämän etnosentristisen lähtökohdan mukaan – jos 
hylkäämme ajatuksen ”lopullisesta sanastosta” – 
meidän täytyy toimia omista lähtökohdistamme 
käsin, oman sanastomme avulla. Tällöin se, mikä 
nähdään rationaalisena ja mikä fanaattisena on 
suhteellista siihen ryhmään nähden, johon näem
me välttämättömäksi itsemme oikeuttaa; siis siihen 
jaettujen uskomusten kokonaisuuteen, joka määrit
tää ”me” sanan referenssin (Rorty 1991a, 38, 177, 
212–213, 219; Rorty 1989, 59).

Rortyn pragmatistinen totuuskäsitys näkee to
tuusväittämän siis jonakin, johon on hyödyllistä 
uskoa. Samalla tämä näkemys on myös vahvan ho
listinen. holistinen käsitys totuudesta tarkoittaa 
tässä sitä, että emme voi pohjata totuusväittämiäm
me voimaa löytämiimme fyysisen maailman parti
kulaareihin, vaan väittämiemme oikeutus on aina 
suhteessa vallitsevaan kokonaisuuteen – yhteisöön, 
kieleen ja kulttuuriin – ja siihen, miten tässä yhtey
dessä olemme kykeneväisiä ilmaisemaan ja oikeut
tamaan väittämämme; toisin sanoen sanat voivat 
olla yhteydessä vain toisiin sanoihin, ihmiset toi
siin ihmisiin. Rorty tiivistääkin tämän niin kutsu
tun ”oikeutusholisminsa” todetessaan, että ilman 
lauseita ei ole totuutta: ”siellä missä ei ole lauseita, 
siellä ei ole totuutta, lauseet ovat ihmiskielen ele
menttejä ja kielet lopulta inhimillisiä luomuksia.” 
Rortylle tästä ”kielen kaikenkattavuudesta” seuraa 
romanttinen ajatus luodusta totuudesta: ”kielet luo
daan sen sijaan että ne löydettäisiin ja täten totuus 
on lingvististen entiteettien, lauseiden, ominai
suus” (Rorty 1989, 4–6; Rorty 1980, 170). Tiivis
tettynä, maailma on tuolla jossain, mutta kuvauk
set siitä eivät ole. Maailma ei puhu meille, vaan 
me puhumme maailmasta.

Toisin sanoen, Rortylle uskomusten synnyssä on 
kyse puhtaasti propositioiden välisestä suhteesta – 
väitelauseen statuksesta ja asemasta yhteisömme 
keskuudessa. Tämä tarkoittaa samalla, että maail
man todellisilla asiantiloilla – ulkoisella todelli
suudella sellaisena kuin se itsessään on – ei ole 
mitään tekemistä uskomuksemme sosiaalisen oi
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keuttamisen kanssa. Sen sijaan uskomustemme ja 
maailman välinen suhde tulee Rortyn mukaan näh
dä vain ja ainoastaan kausaalisin termein. Tällöin 
uskomustemme oikeuttamisessa on kyse väitelau
seen asettamisesta sellarsilaisittain ”perusteiden 
loogiseen avaruuteen”, suhteeseen muiden usko
musten ja propositioiden kanssa. Rorty haluaakin 
erottaa jyrkästi toisistaan perusteiden (reason) ja 
syiden (cause) avaruuden. Tämä tarkoittaa sitä, 
että uskomusten totuudellisuuden arvioinnissa on 
kyse ainoastaan sanastojen sisäisistä suhteista. 
Tällöin uskomus asetetaan inhimillisen keskuste
lun alaiseksi, jota kautta uskomus saa normatiivi
sen luonteensa, ja jolla lopulta ei ole mitään muuta 
tekemistä ulkoisten kausaalisten syiden kanssa 
kuin juuri kyseinen kausaalisuhde (Rorty 1999, 
232; Rorty 1989, 44).

Tämä pragmatistinen totuuskäsitys on analogi
nen Rortyn puolustaman Donald Davidsonin (1986) 
kielikäsityksen kanssa, jonka mukaan kieli on dy
naamisten ”hetkittäisten yhteisymmärrysten” ta
voittelemista, ei yleinen ja systemaattinen abstrak
tio, joka olisi kaikilla kielen käyttäjillä hallussaan. 
pelkistetysti tämä tarkoittaa sitä, että kielen merki
tys on aina sen käytössä tietyssä tilanteessa dynaa
misen muutoksen moottorina, eikä ”maailman pei
laamisessa oikein”. Toisin sanoen, representaa
tioon pyrkivän mediumin sijaan kieli on Rortylle 
enemmänkin työkalu, jonka avulla ihmiset pyrki
vät selviämään maailmassa, ja aivan erityisesti 
työkalu, jonka avulla ihmiset pyrkivät sosiaaliseen 
edistykseen; toisin sanoen jo olemassa olevan, 
mutta joskus riittämättömältä tuntuvan ”uskomus
ten verkkomme” (web of beliefs) laventamiseen.

Niinpä tästä dynaamisesta, käyttöä korostavasta 
tavasta ymmärtää kieli seuraa Rortyn mukaan se, 
että kielen ja täten myös muun muassa taiteen, tie
teen ja moraalin historia pitää ymmärtää ”meta
foran historiana”. Tästä seuraa edelleen se, että 
voimme sivuuttaa ajatukset ihmismielestä ja kie
lestä jonakin sellaisina, jotka paranevat ajan myötä 
kohti jotain, mitä Jumala tai luonto on suunnitel
lut (Rorty 1998, 148). Jos emme pidä kieltä väli
kappaleena ihmisen ja maailman välillä siinä mie
lessä, että se kertoisi Totuuden ja maailman ole
muksen lopullisesti, voimme hylätä myös ajatuk
sen, että kielellä olisi joku syvä tarkoitus. Tämä 
antiteleologinen näkemys kielestä ja lopulta koko 
intellektuaalisesta historiasta on rinnakkainen 
Mendelin ja Darwinin mekanististen luonnonvali
koinnin teorioiden kanssa: ihminen, ihmisen ”mie

li”, ”kieli” ja lopulta koko kulttuuri voidaan nähdä 
olemuksettomina, kontingentteina asioina, seura
uksina satunnaisista valinnoista, jotka ovat yksin
kertaisesti tapahtuneet, sen sijaan, että ne olisivat 
keskiössä ikään kuin koko prosessin tarkoituksena. 
Davidsonin kielikäsitys, jonka Rorty jakaa, on rin
nakkainen Darwinin (muun muassa) koralliriutan 
historiaa koskevien ajatusten kanssa, sillä tämän 
analogian avulla kieli voidaan ymmärtää kokoel
mana kuolleita metaforia (Rorty 1989, 16). Täten, 
Rortylle davidsonilainen kielikäsitys ja nietzsche
läinen (ja darwinistinen) käsitys kulttuurista ovat 
analogisia, sillä ne kummatkin ymmärtävät kielen 
samalla tapaa kuin ymmärrämme evoluution: ne 
kummatkin tulee Rortyn mukaan nähdä prosessina, 
jossa uudet elämänmuodot tappavat vanhoja muo
toja – ei siksi että olisi olemassa joku korkeampi, 
universaali tarkoitus, vaan täysin sokeasti (Rorty 
1989, 30–43).

Tämä tarkoittaa siis sitä, että Rortylle käyttä
mämme sanastot ovat (1) historiallisia, (2) käyttö
kelpoisia omana aikanamme ja omassa yhteisös
sämme, (3) muuttuvia metaforien kokoelmia, eikä 
(4) mikään maailmassa takaa, että käyttämämme 
sanastot olisivat aina yhteismitallisia. ihmisoikeuk
sien sanaston leviämisen suhteen tämä näkökulma 
tarkoittaa sitä, että ihmisoikeuksia koskevien usko
musten kehitys ja muutos on mahdollista, ja aivan 
erityisesti sitä, että ihmisten oikeuksia koskevien 
näkemysten kehityksellä ei ole mitään ihmisen toi
minnasta irrallista suuntaa. Samalla länsimaisten 
ihmisoikeuksien leviäminen on mahdollista nähdä 
sattumanvaraisesti syntyneiden ideoiden asteittai
sena, evolutionaarisena leviämisenä.

Ihmisyys vailla olemusta

Tällä läpeensä olemuksettomalla ja etnosentristi
sellä totuus ja kielikäsityksellä on huomattavat 
seuraukset myös Rortyn näkemyksiin ihmisyydes
tä ja liberaaleista ihmisoikeuksista. Filosofian his
toriassa monet essentialistiset filosofit aina plato
nista Kantiin ja eteenpäin ovat yrittäneet löytää 
”ihmisen luonnollisen olemuksen”, jonkun meitä 
kaikkia suoraan ihmisyyden kautta yhdistävän te
kijän. Tämä kysymys ”ihmisyyden ehdoista” on 
olennaista poliittisen sanastomme suhteen, sillä 
periaatteessa meitä kaikkia suoraan ihmisyyden 
kautta yhdistävän tekijän löytäminen mahdollistai
si yhden oikean algoritmin luomisen, joka osoittai
si mikä on luonnollista ja luonnotonta, mikä on 
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oikein ja mikä väärin. Tämän algoritmin mukaises
ti luotu yhteisö olisi sellainen, jossa moraalisessa 
toiminnassa on kyse nimenomaisesti tietämisestä; 
siis löydettyjen – ei sosiaalisesti luotujen – ja to
sien moraalilakien mukaan oikein elämisestä. Sa
malla tässä yhteisössä keskustelun rooli oikean ja 
väärän määrittelemisessä olisi mitätön. Tämä siksi, 
että jo löydetyt essentialistiset moraalilait näyttäi
sivät tien totuuteen, jossa tulkinnalla tai vaihtoeh
toisilla näkemyksillä ei olisi sijaa tai mahdollisuut
ta. Samalla tämän algoritmin avulla määritellyt 
luonnolliset moraalilait voisivat toimia luonnolli
sen ja samalla ikuisen – kansallisen tai kansainvä
lisen – yhteiskuntajärjestyksen pohjana.

Edellä kuvailtu pyrkimys löytää ”oikean ja ai
don elämän” algoritmi vaatii tuekseen näkemyksen 
olemuksellisesta ihmisestä. Rortyn näkemyksille 
vastakkaiset essentialistiset ajatusrakennelmat yk
silön suhteen lähtevät ajatuksesta, että yksilöllä on 
olemassa selvä ydin ja keskusta; tietty syvin ole
mus, joka määrittää, mikä ja miten olla ihminen. 
Näiden ajatusten mukaan on olemassa jotakin, 
joka ei päde vain yhteen tiettyyn ihmiseen tiettynä 
aikana, vaan kaikkiin ihmisiin kaikkina aikoina. 
Tämän jonkin löytämisessä, oli se sitten ”Sielu”, 
”Tietoisuus” tai ”Järki”, on ajateltu olevan kyse 
jonkin universaalin, pysyvän ja ahistoriallisen ih
misen eksistenssille olennaisen edellytyksen löytä
misestä; jonkin sen, joka määrittää ihmisen ja joka 
on yksittäistä ihmistä suurempaa. ajatuksena täl
löin on, että jos meillä on olemassa olemuksellinen 
ja luonnollinen ydin, voimme myös löytää sen ja 
oppia elämään oikein ja hyvin; toisin sanoen ”luon
nollisesti”.

Mutta kuten todettua, Rortyn pragmatismia lei
maa vahva antiessentialismi – kaiken olemukselli
suuden kieltäminen. Tämä pätee myös Rortyn his
torisistiseen näkemykseen ihmisestä; Rortyn mu
kaan ei ole yhtä oikeaa, välttämätöntä ja kyseen
alaistamatonta tapaa ymmärtää ”ihminen”; ei ole 
olemassa yhtä ”lopullista sanastoa”, jolla voitaisiin 
määrittää olion metafyysinen olemus. Näin ollen, 
Rorty kieltää jyrkästi edellä mainitun kaltaisen al
goritmin luomisen mahdollisuuden (Rorty 1989, 
xv).

Sen sijaan Rorty pohjaa oman näkemyksenä ih
misyydestä varsin vahvasti Sigmund Freudin aja
tuksiin. Kritisoidessaan lopulliseen algoritmiin 
uskovaa ”metafyysikkoa” Rorty kutsuu henkilöä, 
joka näkee oman sanastonsa puhtaan kontingent
tina, sosiaalishistoriallisten sattumien myötä syn

tyneenä, ”ironistiksi”, jolla on jatkuvia epäilyksiä 
käyttämänsä sanaston suhteen, ja joka ei oleta, että 
hänen käyttämänsä sanasto kuvaisi Totuutta, ”maail
maasellaisenakuinseitsessäänon” (Rorty 1989, 
73–81). Rorty tulkitsee Freudin tuovan tukea tälle 
ironiakäsitykselleen. Tämän Freud teki Rortyn 
mukaan auttamalla meidät näkemään ihmisen ei
jumalallisena, maallisena olentona, joka on synty
nyt ja rakentunut menneisyyden kontingenttien 
sattumien rakentamana ja muokkaamana. Samalla 
Freud on olennaisessa osassa muokatessaan Ror
tyn käsitystä vailla jumalallisia moraalilakeja ole
vasta moraalista ja omastatunnosta.

Tämä ”ihmisen kontingenttius” tarkoittaa sa
malla sitä, että rortylaisille pragmatisteille ihmisel
lä ei ole mitään ihmisistä itsestään riippumatonta 
olemusta, ei sisäänrakennettua keskeistä tarkoitus
ta, joka olisi erilainen ihmisen sattumanvaraisten 
ominaisuuksien kanssa; ei siis mitään, mikä mää
rittäisi ja pakottaisi ihmisen tiettyyn muottiin (Ror
ty 1998, 57). Tämänkaltainen ihmisnäkemys on 
vahvasti ”keskusajattelun” vastainen, se on vahvas
ti ”desentralisoitu”. Käytännössä tämä ajatus tar
koittaa davidsonilaisittain luopumista ajatuksesta 
ihmisestä, jolla on yksi löydettävissä oleva selkeä 
ydin (Davidson 1988, 290–301). Tällöin pyrkimys 
saavuttaa eräänlainen ”puhdistettu versio” itsestä 
on todellisuudessa mahdoton, koska ei ole olemas
sa yhtä oikeaa minää, ei ole olemassa mitään his
toriallisista kontingenteista tapahtumista irrallaan 
olevaa ihmisen paradigmaattista olemusta; tosin 
sanoen, kysymykseen ”mikä minä olen” ei ole ole
massa mitään yhtä oikeaa vastausta. Rortyn mu
kaan siis Freudin suuri rooli on ollut se, että hän 
auttoi meitä näkemään itsemme läpeensä maallisi
na, historian voimien muokkaamina ”omakohtai
suuksina” – ”sokeina jälkinä” – joilla ei ole mi
tään erityistä keskustaa, ei ihmisen olemusta, joka 
meidän tulisi löytää, jos haluaisimme olla ”aitoja 
itsellemme” tai ”elää oikein” (Rorty 1989, 23–24, 
30–31, 73–78; Rorty 1991b, 148–153, 157).

Tämä ”ironistinen” näkemys itsestä mahdollis
taa myös uudelleenkuvauksen minuudesta ja omas
ta itsestä. Samalla se tarkoittaa oman minänsä 
kontingenssin tunnustamista; sen tunnustamista, 
että omaamme ne uskomukset ja tuntemukset, mit
kä ikinä omaammekaan, tiettyjen kontingenttien, 
erityisten ja omakohtaisten kokemusten kautta, jot
ka ovat syntyneet toisaalta yhteisömme historiassa 
ja toisaalta kasvaessamme; tämä tarkoittaisi Freu
din sanoin, että ”näemme sattuman ansiokkaana 
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määrittämään kohtalomme” – näemme elämämme 
sattuman värittämänä aina ”sperman ja munasolun 
kohtaamisesta lähtien” (Freud 1990, 230). Tämän 
näkemyksen mukaan yksilö on vain kokoelma his
torian täysin mielivaltaisesti – ilman mitään ennal
ta määrättyä suunnitelmaa ”sokeasti” – painamia 
jälkiä. Samalla uskomustemme muutoksen kausaa
linen syy voi olla jokin hyvin spesifi jonkin oman 
elämämme varhaisemman objektin, henkilön tai 
sanan aiheuttama. Tämä tarkoittaa sitä, että mikä 
tahansa, minkä tahansa sanan kuulemisesta ”puun 
lehden väriin ja ihon kosketuksen tuntemukseen”, 
voi olla tärkeä ihmisen itsetietoisuuden kannalta. 
Tämä ajatus on jyrkästi vastakkainen sen ajatuksen 
kanssa, jonka filosofit ovat ennen nähneet olennai
sena; ajatuksen, jonka mukaan olennaista ovat uni
versaalit, meille kaikille yhteiset kokemukset ja 
olemukset. Mutta, kuten Rorty toteaa, Freudin jäl
keen meidän jokaisen kontingentit ja omakohtaiset 
”sokeat jälkemme” ovat olennaisessa osassa itse
tuntemuksemme kannalta (Rorty 1989, 36–38). 
Tämä lähtökohtiemme kontingentti ”sokeus”, siitä 
seuraava uudelleenkuvauksen mahdollisuus ja pla
tonisen ajatuksen ”itsensä näkemisestä tarkemmin” 
kieltäminen mahdollisti nähdä kuvaukset itsestä 
työkaluina haluttuun muutokseen.

Edellä kuvailtu Rortyn näkemys ihmisyydestä 
on tärkeässä osassa tarkastellessamme Rortyn nä
kemystä moraalista ja omastatunnosta – kysymystä 
siitä, miksi meidän tulisi olla kilttejä kanssaihmi
sillemme, ja miksi meidän tulisi kunnioittaa ihmis
oikeuksia. Maallistaessaan yksilön minuuden 
Freud auttoi Rortyn mukaan maallistamaan myös 
yksilön omantunnon ja moraalin näkemällä niiden 
alkuperän elämämme kontingenteissa tapahtumis
sa. Tämän näkemyksen mukaan myös moraalimme 
ja omatuntomme on yhtä historiallisesti määräyty
nyt, se on yhtä paljon ajan ja sattuman tuotosta, 
kuin esimerkiksi poliittinen tietoisuutemme. Tämä 
ajatus on jyrkästi vastakkainen esimerkiksi Kantin 
ajatukselle kaikkia ihmisiä yhdistävästä kategori
sesta moraalisäännöstöstä, joiden alaiseksi meidän 
tulee tietyt teot alistaa, jos haluamme olla moraali
sia. Rortyn mukaan Freud auttoi meitä näkemään, 
että myötätunnossa ja säälissä ei ole kyse kaikkien 
omaamasta ihmisen olemukseen kuuluvasta kaikil
le samanlaisesti yhteisestä ”luonnonlahjasta”, vaan 
että esimerkiksi säälintunne voi kanavoitua hyvin
kin spesifisti vain hyvinkin spesifeihin ihmisiin. 
Toisin sanoen, Freud auttoi meitä näkemään, kuin
ka voimme väsymättä taistella ystäviemme puoles

ta, ja samalla unohtaa täysin muiden ihmisten vielä 
mahdollisesti suuremman tuskan. Samalla hän aut
toi meitä näkemään, kuinka joku voi olla säälimä
tön keskitysleirin vartija ja rakastava isä samaan 
aikaan (Rorty 1989, 32).

Tämän näkemyksen mukaan moraalissa ei ole 
kyse jostakin ehdottomasta ja kategorisesta, jonka 
jaamme kaikkien muiden lajimme jäsenten kanssa, 
vaan moraalin ja omantunnon synty tulee nähdä 
suhteessa oman elämämme kontingentteihin ”oma
kohtaisuuksiin”; samalla myös yksilön moraalinen 
sanasto on yksilölle paljon enemmän ”räätälöity” 
kuin perinteiset moraaliteoriat ovat olettaneet. Ror
tyn mukaan ei ole olemassa mitään olemukselli
sesti inhimillistä ”järkeä”, joka universaalisesti ja 
ehdottomasti määräisi moraalisen toiminnan kri
teerin. Näin ollen, Rortylle Freudin opetukset täs
määvät sen kanssa, mitä hän oppi muun muassa 
Sellarsilta: yhteisössämme ei ole olemassa mitään 
etukäteen annettua, jota ihmiset eivät sinne itse 
olisi laittaneet. Samalla moraalisäännöt ovat histo
riallisesti kontingenttien tapahtumien kautta synty
neitä, eikä mikään ”jumalallinen”, kuten ”ihmisen 
olemus” tai ”järki” voi niitä yhteisöömme synnyt
tää ilman moraaliuskomusten sosiologista oikeut
tamista, niiden asettamista ”perusteiden loogiseen 
avaruuteen”. Näin ollen meidän ei tulisi nähdä mo
raalisuutta jumalallisena äänenä sisällämme, vaan 
omana äänenämme oman yhteisömme jäsenenä, 
yhteisen kielen puhujien keskuudessa.

Tämä väistämättömän etnosentristinen lähtö
kohta tarkoittaa samalla sitä, että meidän täytyy 
välttämättä toimia omista lähtökohdistamme käsin 
(work by our own lights). Tämä tarkoittaa, että jon
kin toisen ryhmän ehdottamat uskomukset täytyy 
testata yrittämällä liittää niitä omaan uskomustem
me verkkoon – siis katsomalla, kuinka koherentisti 
ne sinne sopivat. Samoin se, mikä nähdään moraa
lisena ja mikä moraalittomana on suhteellista sii
hen ryhmään nähden, johon näemme välttämättö
mäksi itsemme oikeuttaa; siis siihen jaettujen us
komusten kokonaisuuteen, joka määrittää sanan 
”me” referenssin. Tai Sellarsin termein, moraali
suudessa on kyse ”meintentioista” (weintentions) 
– tällöin moraalittoman toiminnan ydin on siinä, 
mitä me emme tee (Rorty 1999, xxix, 72–77; Ror
ty 1989, 32–34, 59–60; Rorty 1991a, 199–201, 
212; Rorty 1998, 207; Sellars 1968, 222; oakeshott 
1991, 78–79).
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Ihmisoikeudet vailla olemusta

Edellä olemme käsitelleet Rortyn antiessentialisti
sia näkemyksiä totuusväittämien kielellisestä oi
keuttamisesta ja olemuksettomasta ihmisyydestä. 
Nämä näkemykset pohjaavat Rortyn poliittista 
agendaa – länsimaisen liberalismin puolustuspu
hetta. Jos – kuten Rorty olettaa – moraalisuus ei 
voi nojata mihinkään ikuiseen ja universaaliin mo
raalilakiin, kuinka sitten ihmiset luovat moraalia, 
ja miksi ihmiset käyttäytyvät usein tietyn moraalin 
ohjaamana? Toisin sanoen, miksi meidän tulisi 
puolustaa Rortyn mukaan ”liberaaleja ihmisoikeuk
sia”, miksi meidän on mahdollista puolustaa ”de
mokratian levittämistä” ja miksi meidän on helppo 
hyväksyä mahdollisuus esimerkiksi läpeensä seku
laarista, länsimaisesta iranista – tai läpeensä teisti
sestä Suomesta?

Rortyn antiessentialistisen näkemyksen mukaan 
– ja siitä seuraten – niin sanottu ”ihmisoikeus
foundationalismi”, pyrkimys pohjata ihmisoikeu
det johonkin meidän kaikkien suoraan ihmisyyden 
kautta jakamaan ominaisuuteen, on ”väärä” ja van
hentunut lähestymistapa ihmisoikeuksiin. Kuten 
hän sanoo, ”[i]hmioikeusfoundationalismi on 
edelleen jatkuva kvasiplatonilaisten pyrkimys saa
vuttaa lopullinen voitto vastustajistaan.[…] 
[V]äite, että tämä yritys on vanhentunut, vaikuttaa 
minusta sekä oikealta että tärkeältä; […] kysymys 
siitä, omaavatko ihmiset todella helsinkijulistuk
sessa [Helsinki Declaration]1 luetellut oikeudet, ei 
ole kysymisen arvoinen. […] [M]ikään moraalisel
le valinnalle olennainen ei erota ihmisiä eläimistä 
paitsi maailman historiallisesti kontingentit faktat, 
kulttuuriset faktat” (Rorty 1998, 170).

on huomattava, että ihmiset, jotka haluavat hy
lätä edellisen väitteen, voivat kutsua sitä ”kulttuu
rirelativistiseksi”, koska se ei ole näennäisesti so
piva sen ajatuksen kanssa, jonka mukaan liberaali 
ihmisoikeuskulttuuri on moraalisesti muita kult
tuureja ylempiarvoisempi. Rorty yhtyy kuitenkin 
täysin ajatukseen ihmisoikeuskulttuurin ylemmyy
destä:

”olen samaa mieltä, että meidän [ihmisoikeus
kulttuurimme] on moraalisesti muita kulttuurei

ta ylempiarvoisempi. […] perinteisesti, morali
teettia ’pohjaavaa’ jaettua inhimillistä attribuut
tia on kutsuttu nimellä ’rationaalisuus’. Kult
tuurirelativismi on assosioitu irrationalismiin, 
koska se kieltää moraalisesti relevanttien trans
kultturaalisten faktojen olemassaolon. […] 
[Tässä mielessä on todellakin oltava Rortyn 
mukaan irrationalisti.] Mutta ei ole välttämä
töntä olla irrationalisti siinä merkityksessä, että 
lakkaisi tekemästä omaa uskomusten verkkoaan 
niin koherentiksi, ja niin selkeästi rakentuneek
si, kuin mahdollista. [Tästä näkökulmasta] 
foundationalistiset projektit ovat vanhanaikais
tuneet. Näemme omassa tehtävässämme olevan 
kyse oman kulttuurimme – ihmisoikeuskulttuu
rin – tekemisestä itsetietoisemmaksi ja voimak
kaammaksi, ennemmin kuin sen ensiluokkai
suuden osoittamisesta muille kulttuureille veto
amalla johonkin transkulttuuriseen” (Rorty 
1998, 171).

Toisin sanoen, Rorty ei usko että tätä ylemmyyttä 
voidaan puolustaa universaalin ihmisen olemuksen 
olemassaololla; sillä jos oletetaan näin, oletetaan 
myös ajatus ylemmästä tiedosta ihmisen todellises
ta luonnosta, joka määrittelee myös moraalisen 
toiminnan rajat, tai Rortyn kielellä, tehdään ”väite 
tiedosta ihmisen olemuksen suhteen”. Mutta kuten 
olemme nähneet, Rortyn muun muassa Freudiin 
pohjaava näkemys ihmisestä ei salli ajatusta ihmi
sen aidosta olemuksesta.

Sen sijaan Rortyn mukaan moraalisten intuitioi
den muutoksessa on kyse ennemmin ”tunteiden 
manipuloinnista” kuin lisääntyneestä tiedosta ih
misen olemuksen suhteen, ja ajatusta toisten ih
misten kunnioittamisesta voidaan parhaiten levit
tää tätä kautta. Rorty kirjoittaa:

”Me pragmatistit lähdemme väittämään siitä 
faktasta lähtien, että ihmisoikeuskulttuurin syn
tymisessä ei ole kyse lisääntyneestä tiedosta 
moraalin suhteen vaan siinä on kyse surullisten 
ja sentimentaalisten tarinoiden kuulemisesta, 
että luultavasti ei ole olemassa sen kaltaista tie
toa mistä platon haaveili. Väitämme edelleen, 
että koska mitään hyödyllistä työtä ei näytä teh
tävän pohjaamalla ahistorialliseen ihmisluon
toon, ei luultavasti ole olemassa kyseistä luon
toa, tai ei ainakaan mitään kyseisessä luonnos
sa, joka olisi relevanttia suhteessa moraalisiin 
valintoihimme […] [T]ämänkaltainen kasvatus 
[tunteiden manipulointi] saa erilaiset ihmiset 
riittävän hyvin tuntemaan toisensa, jotta he tun
tisivat vähemmän houkutusta ajatella itseään 
erilaisia ihmisiä ainoastaan kvasiihmisinä. Tä

1 ”helsinki Declarationilla” Rorty viittaa terveydenhoito
alan yleiseen eettiseen säännöstöön koskien ihmisten oi
keuksia lääketieteellisessä tutkimuksessa. Ks. World Medi
cal association Declaration of helsinki (wwwdokument
ti).



Vapaus ennen totuutta 189

mänkaltaisen tunteiden manipuloinnin tavoite 
on laajentaa termin ’kaltaisemme ihminen’ re
ferenssiä” (Rorty 1998, 170–172. Korostus li
sätty).

Toisin sanoen, Rortylle moraalisessa kehityksessä 
on näin ollen kyse juuri sanan ”me” viittausalan 
laajentamisesta: ”yksilön moraalisessa kehitykses
sä, ja koko ihmislajin moraalisessa edistyksessä, 
on kyse ihmisten minuuden uudelleenrakentami
sesta niin että niiden suhteiden moninaisuus, jotka 
ovat tämän minuuden rakentaneet, laajenee. Tämän 
itsensälaajentamisprosessin ideaalirajat ovat mi
nuudessa, josta kristilliset ja buddhalaiset ajatukset 
pyhimyydestä ovat uneksineet – ideaaliminästä, 
jolle kenen tahansa ihmisen nälkä ja kärsimys […] 
on syvästi kivuliasta. [Samalla] termi ’moraalivel
vollisuus’ tulee yhä vähemmän soveltuvaksi sitä 
mukaa, kun identifioidumme enemmän heihin kei
tä autamme: siis mitä enemmän me mainitsemme 
heitä kertoessamme tarinaa siitä, keitä me itse 
olemme, sitä enemmän, miten heidän tarinansa on 
myös meidän tarinamme”. Näin ollen, ”[o]n paras
ta ajatella moraalisessa kehityksessä olevan kyse 
lisääntyneestä sensitiivisyydestä, lisääntyneestä 
responsiivisuudesta yhä suuremman ja suuremman 
ihmis ja asiamoninaisuuden tarpeiden suhteen. 
[…] pragmatistit ajattelevat, että ajatus jostakin 
meitä eteenpäin viitoittavasta noninhimillisestä 
tulisi korvata ajatuksella yhä useamman ja useam
man ihmisen ottamisesta mukaan yhteisöömme – 
yhä enemmän ja enemmän erilaisten ihmisten ha
lujen ja intressien ja näkemysten ottamisesta huo
mioon”. (Rorty 1999, 79–82)

Toisin sanoen, Rortylle pyrkimyksenä on levit
tää länsimaalaista, liberaalia, sosiaalidemokraattis
ta sanastoa, joka pitää sisällään ajatuksen suvaitse
vaisuudesta ja ihmisten välisestä solidaarisuudesta. 
hän haluaa levittää edellä mainittua sanastoa yh
teisöihin, joiden kulttuureihin ei ole kuulunut aja
tus inklusivistisesta mekäsityksestä ja länsimaisis
ta ihmisoikeuksista. Tämä ”mekäsityksen” levittä
minen tarkoittaa, että olennaisinta on Rortyn mu
kaan vain ja ainoastaan kysymys siitä, kuka laske
taan kuuluvaksi kanssaihmiseksi; siis rationaali
seksi toimijaksi siinä ainoassa relevantissa mieles
sä, jossa rationaalinen toimijuus on synonyymi jä
senyydelle meidän moraalisessa yhteisössämme. 
Esimerkiksi suurimmalle osalle valkoihoisia ihmi
siä tummaihoisia ihmisiä ei laskettu mukaan paitsi 
aivan viimeaikoina, suurimmalle osalle kristityistä 

pakanoita ei laskettu mukaan muuta kuin vasta vii
me vuosisatoina, natseille juutalaisia ei laskettu 
mukaan.

on edelleen painotettava, että Rortyn mukaan 
Kantin sekularisoitu kristillinen pyrkimys laajen
taa kunnioituksen piiri kaikkia ihmisiä kohtaan oli 
– ja on edelleen – erinomainen ehdotus. Rorty ei 
halua kiistää tätä tavoitetta. päinvastoin, hän ha
luaa yksinkertaisesti huomauttaa, että tätä pyrki
mystä ei ole koskaan pohjattu, eikä sitä tulla kos
kaan pohjaamaan, mihinkään neutraaliin premis
siin. Toisin sanoen, tällöin valta ja voima määrittä
vät myös ”moraalista kehitystä”. Jos meillä ei ole 
käytettävissä mitään yleismaailmalliseen ”järkeen” 
pohjautuvaa moraalilakia, ”joudumme” nojaamaan 
ihmisiin, joilla on valta muuttaa asioita, emmekä 
johonkin voimakkaiden ihmisten sisälle rakennet
tuihin meitä kaikkia yhdistävään ominaisuuteen, 
jolla olisi pakottava ote näistä voimakkaista ihmi
sistä. Toisin sanoen, tunteen merkityksen korosta
minen suhteessa järjen määräyksiin tarkoittaa sitä, 
että voimakkaat ihmiset, kuten länsimaiset report
terit, aktivistit ja poliitikot, lopettavat toisten sorta
misen ”pelkästään kiltteyttään” ennemmin kuin 
moraalilain ohjaamana. Tämä tarkoittaa samalla 
sitä, että moraalinen kehitys kulkee ylhäältä alas
päin eikä päinvastoin; Rortyn mukaan korkeassa 
asemassa olevat ihmiset pitävät tulevaisuutta käsis
sään, kaikki riippuu heistä, eikä ole olemassa mi
tään heitä voimakkaampaa nonkonversationaalista 
voimaa, johon voisimme vedota heitä vastaan. Täl
löin ihmiset, joilla on suuremmat valtaresurssit 
usein kykenevät saamaan väitteensä ”näyttämään 
hyvältä”. Jos hylkäämme platonin ajatuksen ihmi
sen aidosta olemuksesta ja Kantin ajatuksen, jonka 
mukaan on rationaalista olla moraalinen, ei ole 
olemassa mitään, mitä vasten rationaalisuus ja mo
raalisuus määrittyisivät universaalisti ja ikuisesti. 
Sitä vastoin, näemme Rortyn mukaan ”moraalisuu
dessa” ja ”moraalisessa kehityksessä” olevan kyse 
”sentimentaalisuuden kehittymisestä” – lisäänty
neestä kyvystä nähdä itsensä toisen tilanteessa.

Tämä tarkoittaa, että ”moraalisen kasvatuksen” 
ei tule pyrkiä vastaamaan egotistille kysymykseen 
”miksi minun tulisi olla moraalinen”, vaan sen tu
lee vastata paljon yleisempään kysymykseen ”mik
si minun tulisi välittää vieraasta ihmisestä, ihmi
sestä, joka ei ole sukua, ihmisestä jonka tavat äl
löttävät minua.” Tähän ei voi olla vastauksena 
”koska sukulaisuus ja tavat ovat moraalisesti irre
levantteja kaikkien lajimme jäsenten jakamiin mo



190 Juha Käpylä ja Harri Mikkola

raalisiin velvoitteisiin nähden”. Sen sijaan, parem
pi vastaus on ”pitkä, surullinen ja sentimentaalinen 
tarina”, joka auttaa meitä esimerkiksi ajattelemaan, 
millaista olisi olla kaukana kotoa vieraiden ihmis
ten keskuudessa, tai miten meille vieraan ihmisen 
äiti surisi oman lapsensa perään. Rortyn mukaan 
juuri tämänkaltaiset, vuosisatoja toistetut ja muun
nellut tarinat, ovat ”johdattaneet meidät rikkaat, 
(verrattaisessa) turvallisuudessa elävät, voimakkaat 
ihmiset suvaitsemaan ja vaalimaan voimattomia 
ihmisiä, joiden tavat tai uskomukset näyttivät ensin 
loukkaavan meidän omaa moraalista identiteet
tiämme” (Rorty 1998, 177–185, 205; Rorty 1999, 
77–80; Rorty 1989, 191–193; Rorty 2001b, 13).

Rorty siis kannattaa vahvasti ihmisoikeuskult
tuuria, mutta kieltää jyrkästi sen, että tämä kulttuu
ri voisi pohjata mihinkään erityiseen ja universaa
liin filosofiseen argumenttiin todellisuuden luon
teesta. Tämä tarkoittaa väistämättä myös sitä, että 
ihmisoikeudet eivät ole sen enempää ihmiskunnan 
”kohtalo” kuin on esimerkiksi ”ydinaseholokausti 
tai demokraattisten hallitusten korvaaminen viha
mielisillä sotapäälliköillä”; samalla demokratia ei 
pohjaa muuttumattomaan ihmisen luontoon, vaan 
se tulee nähdä lupaavana kokeena (experiment) 
”tietyn eläinlajin tietyn lauman keskuudessa”, mei
dän keskuudessamme (Rorty 1999, xxxii, 119). 
Toisin sanoen, mikään ihmisestä riippumaton voi
ma ei takaa ”demokraattista afganistania”, eikä 
liioin anna mitään ikuista varmuutta ”eurooppalai
selle elämäntavalle”.

Samalla Rortylle kysymys ”omaavatko ihmiset 
todella länsimaiset ihmisoikeudet” ei ole olennai
nen, sillä tämä kysymys olettaa, että moraalisessa 
kehityksessä on kyse lisääntyneestä, sosiaalisista 
käytännöistämme riippumattomasta tiedosta mo
raalin suhteen. Samalla Rortyn pragmatistisesta 
lähtökohdasta käsin kysymys ”onko tämänkaltaista 
tietoa moraalista todella olemassa” ei ole olennai
nen käytännön tarpeitamme ajatellen. olennaista 
on kysymys tehokkuudesta – siis siitä, kuinka pys
tymme parhaiten luomaan ja toteuttamaan ”Valis
tuksen ajan luonnosteleman utopian ihmiskunnan 
sekulaarista veljeydestä”. Toisin sanoen, Rortylle 
epäilykset moraalisesta tiedosta eivät johdu väit
teiden episteemisestä statuksesta vaan kausaalises
ta tehokkuudesta.

puhuttaessa ”kausaalisesta tehokkuudesta” ky
symys on pyrkimyksestä levittää ihmisoikeuskult
tuuria mahdollisimman tehokkaasti, ja juuri tässä 
työssä eivät Rortyn mukaan ole olennaisessa osas

sa filosofiset argumentit todellisuuden luonteesta. 
on selvä, että nykyisessä maailmanpoliittisessa, ja 
myöskin älyllisessä, tilanteessa puhuminen ”ihmis
oikeuksien mahdollisimman tehokkaasta levittämi
sestä” on omiaan nostamaan syytöksiä ”kulttuuri
imperialismista” tai ”valkoisen miehen taakasta” 
tai ”eurosentrismistä” tai vaikkapa ”supremismis
ta”. Tämä siksi, että nykyään on varsin yleinen nä
kemys, jonka mukaan jokainen kulttuuri on itses
sään säilyttämisen arvoinen, jokainen kulttuuri on 
itsessään oma yhteismitaton taideteoksensa, eikä 
meillä ole mitään filosofista perustaa ja mahdolli
suutta asettaa näitä kulttuureja arvojärjestykseen. 
Toisaalta, laajasti on myöskin hyväksytty näke
mys, jonka mukaan tietyt kulttuurit – esimerkiksi 
kulttuurit, joihin kuuluvat keskitysleirit – eivät 
välttämättä ole kovinkaan suositeltavia. Rortyn 
mukaan ”eurosentrisen syyllisyyden” painamilla 
ihmisillä on nähtävissä jossakin määrin taipumusta 
ajatella, että ainoastaan alistetut ja sorretut kulttuu
rit ovat ”aitoja” ja ”valideja”; tässä mielessä ”olla 
sivistynyt” tarkoittaa samaa kuin nähdä alistetut 
kulttuurit, kolonialismin ja taloudellisen imperia
lismin uhrit, arvokkaampana, kuin mikä tahansa, 
mitä nykyinen ”steriili ja ytimeen asti mätä” länsi 
tekee. Rortylle tämä ajatus tuntuu kuitenkin tasan 
yhtä epäilyttävältä kuin ajatus siitä, että kaikki 
kulttuurit eurooppalaisen kulttuurin ulkopuolella 
ovat ”lapsellisia” tai ”irrationaalisia”.

Toisin sanoen, Rortylle kyse ei ole siitä, mikä 
kulttuuri on eniten ”aito”, vaan kyse on yhteisöjen 
luonnollisesta muutoksesta ja kehityksestä. Rorty 
käyttää Richard Dawkinsin lanseeraamaa ja me
metiikasta tuttua käsitettä ”meemi” (meme) kuvaa
maan tätä kehitystä (Dawkins 1993, 207–219). 
”Meemi” on kulttuurinen vastinpari geenille (gene), 
se on kulttuurin välittymisen yksikkö: moraalisen 
hyväksynnän sanat, musikaaliset fraasit, poliittiset 
sloganit ja stereotypiat ovat kaikki esimerkkejä 
”meemeistä”. Samalla tavalla kuin tietyn biologi
sen lajin voitto tietystä toisesta lajista eloonjäämi
sen taistelussa voidaan nähdä geenien kautta, myös 
toisen kulttuurin voitto toisesta kulttuurista voi
daan nähdä ”meemien” kautta; taistelun sosiaali
sesta tilasta voittaneina, kopioituneina ja kulttuuri
sen evoluution myötä muuttuneina ja muuntautu
neina ideoina, tai Rortyn termein sanastoina. on 
huomattava, että nämä molemmat voitot – biologi
set ja kulttuuriset – ovat tietyssä mielessä neutraa
leita; niissä on kyse kontingenttien sattumien ket
juuntumisesta, ei ”oikean” tai ”totuudellisen” il
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menemisestä. Tästä näkökulmasta myöskään eu
rooppalainen ihmisoikeuskulttuuri on puhtaasti so
kean sattuman tuotos.

Tämä tarkoittaa samalla sitä, että kukaan ei voi 
tietää, miten yhteisömme kehittyy, mutta ei ole 
olemassa mitään syytä toivoa ikuista elämää ny
kyisille kulttuurisille eroille sen sijaan, että toivoi
simme, että nämä muokkautuisivat uuteen ja mie
lenkiintoisempaan suuntaan. Tämän näkemyksen 
mukaan kulttuurit muuttuvat, kun tietty toinen, ky
seisellä tietyllä hetkellä ”paremmaksi” nähty kult
tuuri ottaa asteittain sen paikan. Kysymys siitä, 
onko eurooppalainen ihmisoikeuskulttuuri ”parem
pi” kuin muut kulttuurit, ei ole olennainen. Kysy
mys on siitä, että se on rortylaisittain meidän ”li
beraalien länsimaisten sosialidemokraattien” näkö
kulmastamme parempi, eikä sen levittämisyrityk
sessä ole mitään erityisen ”moraalitonta”. Rortylle 
eurooppalaisen puhetavan levittämisessä ei ole mi
tään väärää; tämän sanaston opittuaan ihminen voi 
haluta hylätä vanhan sanastonsa ilman pakottamis
ta tai uhkailua. Rorty ei siis missään mielessä kan
nata ”sotilaallista humanismia” – aseellista demo
kratian levittämistä (Rorty 2003).

Edellä sanottu mielessä pitäen, Rortylle liberaa
lille yhteisölle ominaiset ihmisoikeudet eivät poh
jaa mihinkään neutraaliin ja historiattomaan pre
missiin; ne ovat sosiaalisia, ihmisten toiminnan 
kautta kontingentisti syntyneitä rakennelmia. Täl
löin myös kysymys ihmisoikeuksista voidaan to
dellisuudessa tyhjentää seuraavaan kysymykseen: 
ovatko inklusivistiset yhteiskunnat parempia kuin 
eksklusivistiset yhteiskunnat? Toisin sanoen, kysy
mys kuuluu ovatko yhteisöt, ”jotka rohkaisevat su
vaitsevaisuuteen harmittoman poikkeavuuden suh
teen suositeltavampia kuin yhteisöt, joiden sosiaa
linen koheesio on riippuvainen samankaltaisuudes
ta, vieraiden pitämisestä kaukana ja nuorisoa kor
ruptoivien henkilöiden eliminoinnista” (Rorty 
1999, 86. Korostus lisätty).

Tähän on luonnollisesti mahdollista kysyä ”pa
rempi yhteisö kenen kriteereillä?” Rortylaisilla 
pragmatisteilla ei ole mitään yksityiskohtaista vas
tausta tähän, vaan heidän täytyy sanoa jotakin tyy
liin ”enemmän sitä mitä me pidämme hyvänä ja 
vähemmän sitä mitä me pidämme huonona”. Täl
löin ”parempi” merkitsee nimenomaan ”suositel
tavuutta” – suositeltavuutta meidän silmissämme. 
Kuten olemme huomanneet, Rortyn mukaan me, 
jotka haluamme puolustaa ensimmäistä vaihtoeh
toa ja ihmisoikeuskulttuuria, emme voi kuitenkaan 

antaa mitään ahistoriallista filosofista perustaa us
komuksellemme. Samalla emme voi löytää mitään 
kaikille ihmisille kaikkina aikoina yhteistä ominai
suutta, jonka painoarvo olisi suurempi kuin esi
merkiksi rodun tai uskonnon. Toisin sanoen, tämä 
tarkoittaa että emme voi löytää mitään essentialis
tisten filosofien toivomaa algoritmia, jonka avulla 
voisimme määrittää Totuuden ja Valheen ja oikean 
ja Väärän samalla tavalla kaikkialla ja kaikkina ai
koina.

Tämä siksi, että meillä on vaikeuksia määrittää, 
mikä tämä jokin meitä kaikkia yhdistävä ja algorit
min taustalla oleva ominaisuus olisi. Esimerkiksi 
pyrkimys kivun välttämiseen ei voi toimia tällaise
na perustana, sillä siinä ei ole mitään erityisesti in
himillistä; jos kipu olisi kaikki, mistä todella on 
kyse, olisi ”moraalisesti yhtä tärkeää suojella jänik
siä ilveksiltä kuin juutalaisia natseilta.” Samoin jos 
hyväksymme Rortyn totuuteen ja kieleen liittyvät 
päätelmät, ei auta sanoa, että järki yhdistää meitä 
kaikkia, sillä tästä näkökulmasta ”olla rationaali
nen” tarkoittaa samaa kuin ”kyvykäs käyttämään 
kieltä.” Mutta maailmassa on olemassa monia kie
liä, joista suurin osa on eksklusivistisia. Rortylle 
ihmisoikeuskulttuurin kieli ei ole yhtään sen tun
nusomaisempi lajillemme kuin kielet, jotka painot
tavat ”rodullista tai uskonnollista puhtautta”. Rorty 
ehdottaakin, että meidän tulisi jättää taaksemme 
yritykset löytää jokin filosofien toivoma suuri, mei
tä kaikkia yhdistävä ominaisuus tai tekijä, ja kes
kittyä ennemminkin niihin pieniin tekijöihin, jotka 
erottavat meitä. Tästä näkökulmasta moraalisessa 
kehityksessä on kyse usein varsin spesifin ja raja
tun syyllisyyden ja empatiantunteen laajentami
sesta, ennemmin kuin jonkin ”toden ja syvällisen 
tarkasta näkemisestä” (Rorty 1999, 86–87). Täten 
olennaista on keskittyä tiettyjen paikallisten erojen 
minimointiin kerrallaan, ei niinkään partikulaarien 
ylittämiseen ja kurottamiseen kohti universaalia.

Toisin sanoen, ”[…] älyllisessä ja moraalisessa 
kehityksessä ei ole kyse pääsemisestä lähemmäksi 
Totuutta tai hyvää tai oikeaa, vaan siinä on kyse 
imaginatiivisen voiman kasvamisesta. Näemme 
mielikuvituksen olennaisimpana kulttuurisessa evo
luutiossa, voimassa, joka – rauhan ja vaurauden 
avulla – jatkuvasti työskentelee tehdäkseen ihmi
sen tulevaisuuden rikkaammaksi kuin menneisyy
den. Mielikuvitus on sekä fysikaalista universumia 
koskevien uusien tieteellisten kuvien että uusien 
mahdollisia yhteisöjä koskevien näkemysten lähde. 
Siinä on kyse siitä, mitä Newtonilla ja Kristuksel
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la, Freudilla ja Marxilla, oli yhteistä: kyky kuvailla 
tuttua tuntemattomin [ja uusin] käsittein” (Rorty 
1999, 87. Korostus lisätty).

Vapaus ennen totuutta

Juuri mielikuvitus nähdä asioita uudella tavalla ja 
mahdollisuus julkituoda näkemyksiään on olen
naista myös moraalisessa kehityksessä. Kuten Ror
ty Freudilta oppi, yhteiskunnallisessa ja yhteisöjen 
välisissä kehityksissä on kyse yksityisten obses
sioiden ja julkisen tarpeen sattumanvaraisesta yh
tymisestä; siis alun perin yksityisten metaforien 
”kuolemisesta” osaksi normaalia kielenkäyttöä. 
Samalla, jos moraalinen uskomus ei voi olla mo
raalista tietoa, jos se ei voi pohjata mihinkään in
himillisen toiminnan ja kielen ulkopuoliseen todel
lisuuteen, niin myös moraalisen uskomuksen pe
rusta on inhimillisessä keskustelussa. Toisin sa
noen, sen perusta on siinä mitä kanssaihmisemme 
sallivat meidän sanoa, siinä mitä juuri me teemme, 
ja mikä on juuri meille oikein ja hyväksyttävää ky
seisessä historiallisessa tilanteessamme. Vain tämä 
moraaliuskomuksemme sosiologinen oikeuttami
nen voi tehdä uskomuksestamme hyvän tai oikean; 
sitä ei voi perustella jokin keskustelun ulkopuoli
nen meidän kaikkien jakama ominaisuus tai maail
man Totuus. Kuten olemme huomanneet, Rortylle 
kieli on ”läsnä kaikkialla” (the ubiquity of langu
age); tämä tarkoittaa sitä, että ”kaikki ongelmat, 
aiheet ja erottelut ovat suhteellisia kieleen nähden 
– seurauksia valinnastamme käyttää tiettyä sanas
toa” (Rorty 1982, 140. Korostus lisätty). Samalla 
myös moraalisessa ja intellektuaalisessa kehityk
sessä on olennaisinta uusien ja tuoreiden sanasto
jen luominen, sillä tämä mahdollistaa vanhojen 
instituutioiden ja käytäntöjen kuvailun uudella ja 
hyödyllisemmällä tavalla. Tämän vuoksi on olen
naista taata riittävän laaja vaihtoehtoisten kuva
usten valikoima ja näin ollen samalla mahdollistaa 
kielen muutos.

Tämä mahdollisuus osallistua keskusteluun tar
koittaa samalla sitä, että rohkeiden ja mielikuvi
tuksellisten uudistajien – kuten esimerkiksi artik
kelimme alussa mainitsemamme ihmisoikeusakti
visti Shirin Ebadin – usein perifeerinen ja epänor
maali kieli voi muuttua ”normaaliksi diskurssiksi”, 
laajemman kulttuurin kieleksi sen hyödyllisyyden 
perusteella, ei koska se peilaa maailmaa oikein. 
Näin ollen ihmisoikeuksiakaan ei voi perustella 
maailman meille antamien eikä kielellisten tosi

seikkojen pohjalta, vaan ne tulee nähdä sattuman
varaisesti syntyneinä meille länsimaisille ihmisille 
luonnollisen tuntuisina ideoina. Esimerkiksi poliit
tinen keskustelu naisten asemasta tulee nähdä ni
menomaan poliittisena, ei esimerkiksi pyrkimyk
senä nähdä ”naiseutta” oikein ja tarkasti. Samalla 
länsimaisten ihmisoikeuksien leviäminen vaikkapa 
iraniin on täysin mahdollista. itse asiassa, se olisi 
meille suotavaa, sillä tällöin korvautuisi meille tie
tyt julmalta näyttäytyvät tavat puhua ihmisyydestä 
meille hyväksyttävämpään muotoon.

Samalla, kuten edellä olemme nähneet, ei ole 
olemassa yhtä paradigmaattisesti oikeata tapaa olla 
aito ihminen, ei ihmisen olemusta. Tällöin moraa
lisuutta ei leimaa moraalilakien noudattaminen, 
vaan mahdollisuus osallistua ”moraaliseen reflek
tointiin”. ”Moraalinen reflektointi” tarkoittaa ih
misen kykyä verrata itseään suhteessa muihin ih
misiin ja kykyä tuntea solidaarisuutta tiettyä ihmis
ryhmää kohtaan; nähdä tietyt ihmiset moraalisen 
huolenpidon alaisina ja toiset moraalimme rajojen 
ulkopuolella. Toisin sanoen, julkisen moraalisen 
reflektoinnin sanastomme on väistämättä etnosent
rististä, tietyn samaistumamme moraalisen yhtei
sön historiallisesti ja kontingentisti tuottamaa. Täs
sä mielessä liberalismin sanasto ei ole mitenkään 
etuoikeutettu ”lopullinen sanasto”, vaan se on vain 
yksi monista mahdollisista moraalisen reflektoin
nin sanastoista. Kuitenkin, monista muista moraa
lisen reflektoinnin sanastoista poiketen, liberalis
min sanasto on inklusivistinen; se pyrkii laajenta
maan sanan ”me” referenssiä yhä erilaisempiin ja 
laajempiin ihmisryhmiin.

Tästä näkökulmasta, kun pidämme mielessä, 
että Rortylle inhimillisessä kehityksessä on kyse 
sanastojen muutoksesta, ja että Rortyn kutsumien 
”vahvojen runoilijoiden” mielikuvitus on olennai
sessa osassa tässä kehityksessä, ei ole vaikea näh
dä, miksi juuri liberalismi on paras vaihtoehto 
Rortylle. Kuten olemme huomanneet, Rortylle ei 
ole olemassa yhtä ”luonnollista ja oikeaa” tapaa 
olla ja elää, ja koska niin yksilön kuin yhteiskun
tienkin muutoksessa on kyse sanastojen muutok
sesta, on olemassa loputtomasti erilaisia tapoja, ja 
loputtomasti erilaisia sanastoja inhimillisen elä
män järjestämiseen. on kuitenkin huomattava, että 
vaikka meillä ei olisi filosofista mahdollisuutta 
määrittää yhtä oikeaa ”lopullista sanastoa”, voi 
meillä käytännössä olla käytössämme ”aito ja käy
tännöllinen ’lopullinen sanasto’”, jos tämä tarkoit
taa, että tietyt kysymykset ja aiheet ovat tietyn yh
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teisön keskuudessa tabuja, jos oletamme, että tietyt 
vastaukset ovat ikuisia ja lopullisia, että jotkin ky
symykset ovat apriorisia ja etuoikeutettuja, ja että 
on olemassa jokin luonnollinen järjestys ja hierar
kia keskustelulle. Juuri tämänkaltaista yhteisöä 
rortylainen liberalismi yrittää välttää. liberalismin 
vahva puoli, ainakin meidän länsimaisessa holo
kaustin jälkeisessä ihmisoikeuskulttuurissa kasva
neiden ihmisten näkökulmasta, on sen sallimassa 
pluralismissa; kyvystä sietää erilaisuutta ja halusta 
kuunnella erilaisia mielipiteitä, halusta olla suvait
sevainen ja halusta oppia uutta. Rorty kirjoittaa:

”liberaalin yhteisön keskeinen idea on, että jos 
käytämme sanoja tekojen sijaan, suostuttelua 
voimankäytön sijaan, mikä tahansa on hyväk
syttävää [anything goes]. Tätä avomielisyyttä ei 
tulisi vaalia, koska, niin kuin Kirjoitukset opet
tavat, Totuus on suuri ja se tulee vallitsemaan, 
eikä myöskään, koska […] Totuus tulee aina 
voittamaan vapaassa ja avoimessa kohtaamises
sa. Sitä tulisi vaalia sen itsensä tähden. Libe
raali yhteisö on yhteisö, joka on tyytyväinen 
kutsumaan ’todeksi’ sitä, mikä tahansa tällais
ten kohtaamisten lopputuloksena ikinä onkin. 
Juuri tämän vuoksi liberaalia yhteisöä palvelee 
huonosti yritykset varustaa se ’filosofisella pe
rustalla’. Tämä siksi, että pyrkimykset tämän 
kaltaisen perustan luomiselle olettaa ennakolta 
aiheiden ja argumenttien luonnollisen järjestyk
sen, joka on vanhojen ja uusien sanastojen koh
taamista edeltävä ja [tämän kohtaamisen] tu
lokset syrjäyttävä” (Rorty 1989, 52).

Jos ei ole löydettävissä mitään essentialistista algo
ritmia, jolla ratkaista kaikki mahdolliset ongelmat 
”totuudellisesti ja oikein”, on totuuden määrittelys
sä kyse aina välttämättä uskomusten sosiaalisesta 
oikeuttamisesta; tällöin totuus on se, mikä on lop
putuloksena ”vapaan ja häiriöttömän keskustelun” 
tuloksena (Rorty 1989, 84). Juuri liberalismin mah
dollistama vapaus osallistua keskusteluun, ja libe
raalin ihmisen halu välttää aiheuttamasta kipua ja 
nöyryytystä, sekä halu kuunnella muiden ihmisten 
mielipiteitä on olennaista rortylaisessa liberalismis
sa. Näin ollen, Rorty voikin sanoa ”pidä huolta va
paudesta ja totuus pitää huolta itsestään”, tarkoit
taen: pidä huolta, että jokaisella ihmisellä on mah
dollisuus asua yhteisössä, joka lähtökohtaisesti hy
väksyy erilaisten mielipiteiden vapaan julkituomi
sen, niin keskustelun tuloksena on aina välttämättä 
erilaisista rajatuista vaihtoehdoista tiettyjä inhimil
lisiä tarkoitusperiä hyödyllisimmin palveleva oi

keutettu, ja samalla ainakin toistaiseksi tosi, usko
mus – vain toistaiseksi, sillä tulevaisuus voi tuoda 
mukanaan aina entistä parempia vaihtoehtoja, jotka 
asettavat vanhat näkemyksemme naurunalaisiksi 
(Rorty 1989, 176). itse asiassa, jos hyväksymme 
esittelemämme Rortyn ”filosofiset premissit” to
tuusväittämisen sosiaalisesta ja kielellisestä oikeut
tamisesta, vaatii kulttuurin muutos välttämättä sa
nan ja puheenvapautta ja riittävän turvallista yhtei
söä, jossa väitteitä voi esittää. Tästä näkökulmasta 
on helppo nähdä, kuinka Rortyn filosofia pohjaa 
hänen poliittista agendaansa, ja toisin päin.

Tiivistettynä, meidän tulee Rortyn mukaan pyr
kiä siihen, että mahdollisuus ”omakohtaisten haa
veiden” toteuttamiseen olisi yhtäläinen kaikille. 
Käytännössä tämä tarkoittaisi Rortylle sitä, että 
”länsimaisten ihmisoikeuksien” ihmisen vapautta 
ja autonomiaa koskevat periaatteet olisivat voimas
sa kaikkialla. Tämä vaatii yhteisöiltä tiettyä ”libe
raalisuutta” rortylaisittain: Rortylle liberaali yhtei
sö on sellainen, jonka ideaalit voidaan saavuttaa 
käyttämällä suostuttelua voimankäytön sijaan, ja 
käyttämällä uudistuksia vallankumousten sijaan. 
Kyse on siis vapaan ja avoimen nykyisten kielellis
ten käytäntöjen ja uusien kulttuuristen ehdotusten 
kohtaamisesta, ja näistä syntyvistä uusista ”hori
sonttien fuusioista” – hetkittäisistä yhteisymmär
ryksistä. Tämänkaltaisen dynaamisen yhteisön 
”heros” on ”vahva runoilija”, koska hän huomaa 
että hän on, mitä hän on, koska häntä aikaisemmat 
”runoilijat” ovat puhuneet siten kuin he ovat puhu
neet; ei siksi, että he olisivat arvioineet oikein Ju
malan tahdon tai löytäneet oikean ihmisen ole
muksen. Samalla, Rortyn sanoin, ”[…] ideaalilla 
liberaalilla yhteisöllä ei ole muuta tarkoitusta kuin 
vapaus, ei muuta päämäärää kuin katsoa kuinka 
[vapaat ja avoimet] kohtaamiset etenevät ja hyväk
syä lopputulos. Sillä ei ole muuta päämäärää kuin 
elämän tekeminen helpommaksi runoilijoille 
[…]”(Rorty 1989, 60–61).

Samalla tämä tarkoittaa, että ”[…] Vapaus on 
tärkeämpi kuin Totuus: on parempi nähdä tutkimus 
mielikuvituksemme, ja täten myös vaihtoehtojem
me, laajentamisena, kuin nähdä se yhä suuremman 
ja suuremman asiajoukon ymmärtämisenä oikein” 
(Rorty 2001a, 188. Korostus lisätty).

Lopuksi

artikkelissamme olemme konstruoineet Rortyn ar
gumentin liberaalien ihmisoikeuksien ja niiden le
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vittämisen puolustukseksi. Rortyn argumentin mu
kaan emme voi pohjata käsityksiämme ihmisyy
destä ja ihmisoikeuksista mihinkään etuoikeutet
tuihin väittämiin – emme maailman meille tarjoa
maan, emme kielen avulla saavutettavaan totuu
teen, emmekä myöskään ihmisyydestä itsestään 
kumpuaviin välttämättömyyksiin. Sen sijaan, käsi
tyksemme ihmisyydestä ja samalla ihmisoikeuk
sista ovat aina kielemme ja samalla kulttuurimme 
muokkaamia, meille tuttuja väittämiä siitä, mitä 
ihmisenä oleminen on, vaatii ja edellyttää.

ihmisoikeustaistelija Shirin abedi totesi Nobe
lin rauhanpalkintotilaisuuden juhlaluennossaan 
juuri tämän: yhteisöt eivät saa perustella käytäntö
jään sokeasti vetoamalla ”ikuisiin totuuksiin”, ja 
täten luoda yhteisöjä, joissa vapaa keskustelu siitä, 
mikä on hyvän ihmiselämän kannalta olennaista, 
on kiellettyä. Tässä mielessä abedi on Rortyn 
edustaman filosofian heros, sillä abedille vapaus 
on monesti ollut tärkeämpää, kuin yhteisöissä val
linneet ”totuudet”. Se, missä Rorty ja abedi kui
tenkin hieman eroavat, on länsimaisen ihmisoikeus
käsityksen perustelu: abedille nämä jalot oikeudet 
ovat ihmisyydestä kumpuavia välttämättömyyksiä, 
joita hän kaipaisi myös kanssaihmisilleen iranissa, 
kun taas Rortylle ne ovat sattuman kautta synty
neitä tapoja järjestää meille tuttu länsimainen inhi
millinen, mielekäs ja turvallinen elämä. Tavallaan, 

jos Rortyn argumentaatiota lukee rivien välistä, 
voisi jopa todeta, että abedi on ideaali henkilö, 
jonka Rortyn voisi katsoa toivovan ”kääntyvän” 
pragmatistiksi, ottamaan seuraavan intellektuaali
sen askeleen sekulaarin, inhimillisen kulttuurin 
tielle.

Tämä sekulaari tie tarkoittaisi sitä, että ”Juma
lallisen” tai ”Filosofisen” sijaan ihmisoikeuksissa 
olisi lopulta kyse vahvasti kulttuurisista ja lopulta 
poliittisista väittämistä siitä, miten ihmiselämää ja 
yhteisöjä tulisi järjestää. päinvastoin kuin univer
saalit ja jumalalliset totuudet, poliittiset väittämät 
ovat aina ajassa ja paikassa kiinni, ne ovat muuttu
via kielellisiä kokonaisuuksia. Tämä tarkoittaa 
luonnollisesti samalla sitä, että ”totuudet” syntyvät 
poliittisen toiminnan kautta, ja sitä että totuuksien 
määrittelyssä on aina kyse vallan käytöstä, toisen 
arvon voitosta suhteessa toiseen. Tästä näkökul
masta meidän länsimaisten ihmisten halu nähdä 
omat totuutemme universaaleina on hyväksyttävää, 
ei siksi että ne olisi perusteltu universaalein ter
mein, vaan siksi että koemme juuri oman elämän
tapamme olevan se ihmisarvoisen elämän mittari. 
Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että arvomme oli
si muuttumattomia. Tärkeintä on antaa mahdolli
suus arvojen muutokselle, ja juuri siksi vapaus on 
tärkeämpi kuin totuus.
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Kansainvälinen politiikka 
”käytännöllisten ratkaisujen joukkona”
Pragmatistinen tulkinta kansainvälisen 

politiikan tieteenalan itsekuvasta
e

Juha Käpylä & Harri Mikkola

Kansainvälistä politiikkaa tieteenalana voi pitää varsin 
häilyvänä kokonaisuutena. Niin kutsutun ”kolmannen 
debatin” mukanaan tuoma epävarmuus tieteenalamme 
olemuksesta ja perustasta yhdessä kylmän sodan loppu-
misen mukanaan tuoman poliittisen kentän muutoksen 
kanssa on johtanut siihen, että elämismaailmamme tapah-
tumia myös kansainvälisessä kontekstissa on ollut entistä 
helpompi selittää yhä moninaisin tavoin; samalla kysymys 
tieteenalamme teorioiden suhteesta todellisuuden selit-
tämiseen on noussut vahvasti pinnalle. Tässä artikkelissa 
esitämme pragmatistisen tulkinnan tieteenalallemme, ja 
ehdotamme, että tieteenalamme tulisi nähdä kansainvä-
lisen maailmamme täydellisen selittämisen sijaan tietyssä 
hetkessä hyvänä ja toimivana nähtynä ”käytännöllisten rat-
kaisujen joukkona”.

johdanto
”Tieteenalan hiljaisuudet ovat usein sen merkittävimpiä piirteitä. Hil-
jaisuudet ovat kovimpia ääniä.”1 Steve Smithin mukaan kansainvälinen 
politiikka tieteenalana perinteisessä mielessä ymmärrettynä sisältää 
paljon merkittäviä hiljaisuuksia, jotka rajaavat lähtökohtaisesti tieteel-
lisen tutkimuksen mahdollisuuksia. Eräs tällainen pitkä hiljaisuus kan-
sainvälisen politiikan tieteenalan historiassa oli kysymys epistemolo-
giasta – siitä miten maailmasta voi saada tietoa, ja miten ylipäänsä 
voimme tietää. ratkaisu tähän saatiin pääsääntöisesti aina 1980-luvul-
le asti positivistis-empiristisellä asennoitumisella, pyrkimällä varmaan 
ja objektiiviseen tietoon maailmasta. Tästä seurasi se, että näin kaikki 
tästä metodologisesta valinnasta poikkeavat muut äänet, joita maa-
ilmasta ja sen erilaisista tapahtumista olisi voinut kertoa, tuomittiin 
marginaaleihin.2 Niin kutsutun ”kielellisen käänteen” mukanaan tuo-
ma filosofinen muutos suhteessa näkemyksiimme tiedosta vaikutti 
myös kansainvälisen politiikan tieteenalaan sen ”kolmannen debatin” 
myötä, jolloin käytettävissä olevien lähestymistapojen ja teorioiden 
moninaisuus lisääntyi suhteessa aikaisempaan.

”Kolmas debatti” -termi liitetään yleisesti Yosef Lapidin nimeen eri-
tyisesti hänen kuuluisan ”The Third Debate: On the Prospects of Inter-

1 Smith 199�, 2.

2 Smith 1996, 11–��; 
Smith 199�, 2�–26.
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national Theory in a Post-Positivist Era” -artikkelinsa mukaan�. Lapidin 
lanseeraama kansainvälisen politiikan niin kutsuttu kolmas debatti kä-
sittelee kolmea erityistä kysymystä. Ensinnäkin, mikä on tieteenalam-
me tieteellisen edistyksen yksikkö? Yhteistä tässä keskustelussa oli se, 
että siinä pidettiin tärkeänä korvata perinteiset tieteellisen edistyksen 
yksiköt uusilla metateoreettisilla konstruktioilla uuden, stimuloivan 
tutkimuksen synnyttämiseksi. Toiseksi, mikä on esioletuksiemme suh-
de tietämiseen? Kolmas debatti nostikin esille ajatuksen perspektivis-
mistä: ”– – perspektivismi tarkoittaa lyhyesti sitä, että meitä ympäröi 
erilaisia esiymmärrysten tai ennakkoluulojen joukkoja, jotka voivat hai-
tata tai auttaa teoreettista kehitystä. jos siis meitä johdattelevat olet-
tamukset ovat oman tietämättömyytemme ja tietomme lähde, niin 
tästä seuraa, että tieteen keskeisin haaste on omat maailmankuvam-
me (Weltanschauung).”� Kolmas ja edelliseen liittyvä tärkeä kysymys 
liittyy tietoon: miten tieto voidaan oikeuttaa? Lapidin mukaan kolmas 
debatti nosti esille ”uuden relativismin”, jonka mukaan ei ole olemassa 
selviä, etuoikeutettuja standardeja tiedon legitimointiin ja samalla tie-
teellisen ja ei-tieteellisen erottelemiseen toisistaan. Näin ollen kolmas 
debatti kyseenalaisti perinteiset epistemologian, tieteenalojen jaotte-
lun sekä tieteellisen konsensuksen ajatukset ja korosti enemmänkin 
”metodologista pluralismia”.�

Niinpä Lapidin mukaan kansainvälinen politiikka, kuten melkeinpä 
kaikki yhteiskunta- tai ihmistieteet, ovat joutuneet huomaamaan po-
sitivistis-empiristisen epistemologian kriisin seurauksena, että oman 
tieteenalan ontologisia, epistemologisia ja aksiologisia oletuksia ja pe-
rusteita on tarkasteltava uudelleen. Tästä on seurannut yhteiskunta-
tieteiden myllerrystila ja epävarmuuden ajanjakso, sillä suuri osa länsi-
maisen akateemisen diskurssin keskeisistä käsitteistä, kuten ”totuus”, 
”rationaalisuus”, ”objektiivisuus”, ”todellisuus” ja ”konsensus”, ovat 
joutuneet erittäin kriittisen uudelleenarvioinnin kohteeksi. Erityises-
ti kansainväliseen politiikkaan liittyen Lapid toteaa, että ”– – on vä-
hintään olemassa yleisesti hyväksytty mielipide siitä, että kolmas de-
batti on selkeä loppu positivistisen epistemologian konsensukselle” 
kansainvälisen politiikan tieteenalalla.6 Tässä yhteydessä on kuiten-
kin huomattava, että tieteenalamme teoriakeskustelussa ajatus po-
sitivismista tieteenalamme historiaa määrittävänä voimana on myös 
kyseenalaistettu. Esimerkiksi rytövuori-Apusen mukaan kansainväli-
sen politiikan tieteenalan ongelmassa suhteessa inhimilliseen tietoon 
ei ole ollut kyse puhtaan aistidatan roolista teorioidemme rakennus-
palikkoina, vaan kansainvälinen politiikka tieteenalana on ollut ensi-
sijassa aistihavaintojen sijaan vahvan teoriavetoista. Tämä tarkoittaa 
rytövuori-Apusen mukaan sitä, että kansainvälisen politiikan tieteen-
alan perimmäisenä ongelmana on ollut liian vahva kartesiolainen 
suhtautuminen tietoon: ”Teoriakeskeisyys episteemisenä asenteena 
omaa historiallisen kulminaationsa ajatuksessa, jonka mukaan tietä-
misemme lopullinen perusta on ihmismielen järjen kapasiteeteissa, ja 
tämä luo pohjan universaalille, kontekstista riippumattomalle tiedol-
le”.7 Tämä tarkoittaa siis sitä, että kansainvälisen maailman selittämi-

� On huomattava, että 
nykyään ”kolmannes-
ta debatista” on alettu 
käyttämään nimitystä 
”neljäs debatti”. Ks. 
Kurki & Wight 2007, 
19–2�.

� Lapid 1989, 2�2.

� Lapid 1989, 2�0–2��.

7 rytövuori-Apunen 
200�, 1�9.

6 Lapid 1989, 2�6–2�8.
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nen on nojautunut teorioissa itsensä näyttäviin apriorisiin oletuksiin. 
Esimerkiksi ajatus kansainvälisestä politiikasta valtioiden järjestelmä-
nä ja ajatus valtioista ”yhtäläisinä yksikköinä” voidaan nähdä paradig-
maattisina esimerkkeinä kansainvälisen politiikan ”teoriakeskeisestä 
lähestymistavasta”. Tiivistettynä rytövuori-Apusen mukaan perim-
mäinen ongelma on ollut apriori-käsitteiden kehittäminen, ja ajatus 
positivismista ja positivistisesta tiedosta on tälle alisteinen ja tästä 
seuraava askel.8

Vaikka siis kansainvälisen politiikan ”kriisin”9 määrittelyllä onkin mo-
nia muotoja, yhteistä näille on kuitenkin ajatus siitä, että ongelma-
na on tieteenalalla havaittu pyrkimys löytää ”etuoikeutettua ja var-
maa tietoa” kansainvälisestä maailmasta – ongelma, jota john Dewey 
kutsui ”pyrkimykseksi varmuuteen”10. Vaikka voidaan väittää, että so-
siaalisen konstruktivismin eri muodot ovat nykyään melkeinpä pa-
radigmaattisia tieteenalallamme, ja vaikka monet näkevät tieteen 
tekemisen moninaisuuden ja poliittisuuden lähtökohtana tutkimuk-
selle, on kyseenalaista, kuinka huomio todella toteutuu kansainvä-
lisen politiikan tieteen tekemisessä. Ongelma on siinä, että edel-
leenkään emme ole päässeet irti kenties intuitiivisesta oletuksesta 
maailman ja uskomustemme välisestä määräävästä suhteesta. Toisin 
sanoen (myös yhteiskuntatieteiden) tieteenfilosofisessa keskustelus-
sa debatti siitä, mikä todella on maailman kausaalisten voimien suhde 
uskomusten syntyyn ja oikeutukseen, on edelleen vahvasti käynnis-
sä.11 Tämän ongelman olemassaoloa puoltaa se tosiasia, että siihen 
on pyritty löytämään vastauksia edelleen; toisin sanoen ongelmaa 
totuuden ja maailman välisestä suhteesta ei ole vielä kuopattu, vaik-
ka monet (yhteiskunta)tieteilijät haluavat näin kenties olettaa. ratkai-
suehdotukset tälle maailman ja uskomusten välistä suhdetta käsitte-
levälle ongelmalle ovat vaihdelleet. Kansainvälisen politiikan piirissä 
ratkaisuja on pyritty löytämään kolmelta suuntaa, joko korostamal-
la entistä vahvemmin tieteenalan valtavirran ”tieteellistä metodia”, 
”rationaalisia standardeja” ja ”varmaa tietoa”; etsimällä valtavirrasta 
poikkeavia yhä kriittisempiä ja tuoreempia vaihtoehtoja poststruktu-
ralististen tutkijoiden piirissä; tai löytämällä jonkinlainen kompromis-
si näiden kahden välille. Eräänä tällaisena kompromissina voi pitää 
Heikki Patomäen ja Colin Wightin ”kriittistä realismia”, joka pohjautuu 
”ontologiseen realismiin” (on olemassa mielestä erillinen todellisuus), 
”epistemologiseen relativismiin” (uskomuksemme ovat sosiaalisesti 
luotuja ja täten alttiita muutoksille) sekä ”arvottavaan rationalismiin” 
(on mahdollista tarjota oikeutettuja perusteita, joiden avulla tiettyä 
teoriaa voi pitää parempana kuin toista).12 Niinpä kriittisen realismin 
mukaan tiede, myös kansainvälinen politiikka, pyrkii tutkimaan, ovat-
ko havaittavat asiat juuri niin, kuin ne näyttävät olevan, mutta kuiten-
kin niin, että itse tieteellinen prosessi ei voi tulla koskaan loppuunsa; 
mikään väite ei ole immuuni kritiikiltä.1� Lisäksi Patomäki ja Wight ko-
rostavat uskomusten oikeutuksen suhteen ”epistemologista opportu-
nismia” – mikä tahansa käy, kunhan sille on argumentoitavissa hyvät 
perusteet ja sen koetaan edistävän tietämyksemme kasvua.1� Pragma-

8 Ma., 1�1–1�9.

9 Ajatus tieteenalam-
me ”kriisistä” on myös 
tulkittu liian vahvaksi 
ilmaukseksi kuvaamaan 
tieteenalamme tilaa. Ks. 
esim. Owen 2002, 6��.
10 Ks. Dewey 1999.

11 Maailman kausalitee-
tin ja uskomustemme 
välisestä suhteesta ks. 
esim. Bhaskar 1991; 
Davidson 198�, 18�–
198; Davidson 2001, 
6�–7�; rorty 1991, 78–
92; Kivinen & Piiroinen 
200�; Niiniluoto 1999; 
Patomäki & Wight 2000; 
ja Kurki 2006.

12 Patomäki & Wight 
2000, 22�.

1� Ma., 218.

1� Ma., 227.
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tismin ja kriittisen realismin tietyistä erimielisyyksistä1� huolimatta Pa-
tomäen ja Wightin tieteenfilosofinen positio lähenee oman artikke-
limme näkökulmasta käyttämäämme yhdysvaltalaisen uuspragmatis-
ti richard rortyn näkemyksiä.

jakamistamme ”kriittisen realismin” ja ”rortylaisen pragmatismin” 
lähtökohdista voimme nostaa esiin erään hivenen valtavirrasta poik-
keavan lähtökohdan hahmottaa kansainvälisen politiikan tutkimusta. 
Cynthia Weber ehdottaa, että vahvojen totuusväittämien sijaan lähti-
simme tutkimaan kansainvälistä maailmaa myyttien avulla. Weberille 
myytti on ”– – sloganin omainen ilmeinen totuus, johon kansainvälisen 
politiikan teoria pohjautuu ilmetäkseen totena”.16 Toisin sanoen, emme 
lähtisi tutkimaan kansainvälistä maailmaa olettamalla, että voisimme 
saavuttaa siitä tietoa, joka ei vaatisi lisäperustelua tai lisäkeskustelua, 
vaan lähtisimme oletuksesta, että olemme itse kukin juuri myyttiem-
me varassa maailmaa hahmottavia tutkijoita. jos lähdemme liikkeel-
le Weberin olettamuksesta, että kansainvälistä ajatteluamme ohjaa-
vat monet myytit, voimme nostaa esiin kaksi artikkelimme keskeistä 
tutkimuskysymystä: (1) Miten kansainvälisen politiikan tieteenalan 
keskeisimpiin apuvälineisiin, kansainvälisen politiikan teorioihin, voisi 
tällöin suhtautua? (2) Toiseksi, ja tästä seuraten, miten itse kansain-
välisen politiikan tieteenalaan on syytä suhtautua? Tämän artikkelin 
synnyn käyttövoimana on ollut allekirjoittaneiden kokema tarve antaa 
tieteenalallemme tarpeeksi lavea määrittely17 ja identiteetti ilman pyr-
kimystä luoda totalisoivia ja ehdottomia rajoja. Pyrimme löytämään 
erään ehdotuksen tieteenalamme itsekuvaksi, ja samalla vastauksen 
edellä mainittuihin kahteen kysymykseen, richard rortyn pragmatis-
min avulla. Mielestämme rortyn holistinen tiedenäkemys saattaa olla 
hyödyllinen työkalu selventämään tieteenalamme itsekuvaa ja iden-
titeettiä. rortyn ajatus uskomuksistamme ”jonain, johon on hyvä us-
koa” on melko lailla analoginen Weberin käsitykselle kansainvälisen 
politiikan myyteistä. Liittämällä rortyn käsityksen totuudesta Weberin 
käsitykseen kansainvälisen politiikan teorian rakennuspalikoista, myy-
teistä, pyrimme tarkastelemaan tieteenalaamme yhteismitattomien 
teorioiden kokoelmana ja täten vahvan poliittisena toimintana. Täl-
tä pohjalta ehdotamme kansainvälisen politiikan tieteenalan itseku-
vaksi Osmo Apusta mukaillen tieteenalamme näkemistä avoimena ja 
dynaamisena, tarpeen mukaan muuttuvana teorioiden kokoelmana, 
eräänlaisena ”käytännöllisten ratkaisujen joukkona”, joka lähtökohtai-
sesti hyväksyy tieteenalamme teorioiden pluralismin.

Häilyvä kansainvälinen politiikka
Edellä mainitun argumentin kehittäminen vaatii kuitenkin pienen si-
vujuonen itse kansainvälisen politiikan teorioihin, jotta saamme jon-
kinlaisen kuvan tieteenalastamme ristiriitaisten maailmankuvien 
kokoelmana. Tarkastelemme seuraavaksi kansainvälistä politiikkaa 
tieteenalana neljän vaikutusvaltaisen teorian, neoidealismin, neorea-
lismin, konstruktivismin ja poststrukturalismin, avulla. Erityisesti valit-
semme edellä mainitut neljä teoriaa rajataksemme tarkastelun koh-

16 Weber 200�, 2; Vrt. 
Aron 1971, �.

17 Tieteenalan määritte-
lystä vrt. Wæver 2007, 
29�–29�.

1� Ks. esim. Bhaskar 
1991; ja rorty 1982, 
xiii–xxxvii.
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teena olevaa kansainvälisen politiikan tieteenalan kokonaisuutta; sa-
malla emme luonnollisesti oleta, että nämä teoriat olisivat tyhjentäviä 
suhteessa kansainvälisen politiikan tieteenalan moninaiseen teoria-
kenttään. Olemme valinneet juuri nämä teoriat, koska niillä on ollut 
erityislaatuinen merkittävyys kansainvälisen politiikan teoriakeskus-
telun kehityksessä; samalla monta muuta vaikuttavaa teoreettista 
lähestymistapaa, kuten esimerkiksi feministinen kansainvälisen poli-
tiikan teoria, on jäänyt rajaussyistä tarkastelumme ulkopuolelle. Käy-
tämme edellä mainittuja teorioita nimenomaan esimerkinomaisesti 
tuodaksemme lukijalle esille lähtöoletuksemme, jonka mukaan näi-
den teorioiden avulla kerrottu itsekuva kansainvälisestä politiikasta 
on varsin moninainen ja häilyvä – jopa ristiriitainen. Tässä väittees-
sä ei kuitenkaan liene mitään uutta monille kansainvälisen politiikan 
tieteenalan tuntijoille; koska kansainvälinen politiikka voidaan nähdä 
häilyvänä ja lähtökohtaisesti moninaisena – erityisesti sen takia, että 
ei ole olemassa selkeää yhtä tieteenalan rajat kirkastavaa ”tarkastelun 
tasoa” – kansainvälisen politiikan itsekuva on avoin määrittelyille. Hie-
man paradoksaalista kuitenkin on, että tämän ”itsekuvan määrittelyn 
avoimuuden” mahdollistanut älyllinen käänne, jossa niin kutsutuille 
”metanarratiiveille” ei ole tilaa, on usein käytännössä sulkenut samal-
la kykyämme antaa laajoja määritelmiä tieteenaloille ja niiden identi-
teeteille. Tämän johdosta pyrkimykset selkeyttää kansainvälisen po-
litiikan itsekuvaa voidaan nähdä turhan totalisoivina pyrkimyksinä 
selkeyden luomiseen johonkin sellaiseen, joka on ”luonnostaan epä-
selvää”. Kuitenkin, koska kansainvälisen politiikan tieteenala on suh-
teellisen avoin määrittelyille, on tämän artikkelin tavoitteena esittää 
yksi mahdollinen, yleinen ja lavea näkemys kansainvälisen politiikan 
tieteenalan mahdolliseksi itsekuvaksi ja identiteetiksi.

Pelkistetysti ajatuksemme on, että kylmän sodan loppumiseen asti 
kansainvälisen politiikan maailmaa oli mahdollista selittää helpom-
min valtavirran realististen teorioiden avulla. Kylmä sota on ollut 
kansainvälisen politiikan maailmassa monessa suhteessa määrittävä 
suuri voima. Tämän ”suuren narratiivin” murtuminen on tarkoitta-
nut tieteenalamme kannalta sitä, että ” – – suurten tarinoiden luoma 
merkitysten pysyvyys on hajonnut vaihtoehtoisten historioiden mo-
ninaisuudeksi, ja lisäksi on kyseenalaista, onko näiden [moninaisten 
tarinoiden] välille löydettävissä yksimielistä intersubjektiivista poh-
jaa”18. 1990-luvun vaihteen tienoilla vahvistunut ”kolmas debatti” yh-
dessä edellä mainitun maailmanpoliittisten muutosten kanssa vahvis-
ti tieteenalan teoriakeskusteluissa kantaa, jonka mukaan valtavirran 
realismi oli ”– – puutteellinen, väärinsuunnattu, perustelematon, ris-
tiriitainen tieteellisen evidenssin kanssa, käsitteellisesti sekainen ja 
kyvytön selittämään kansainvälistä käyttäytymistä liittyen kaikkiin re-
levantteihin kysymyksiin, jopa sodan ja rauhan korkean politiikan ky-
symyksiin”19. Samalla tämä tieteenalan kentän vahvistunut häilyvyys 
– ”epävarmuuden kausi” – antoi entistä enemmän tilaa muille kan-
sainvälisen politiikan selitysmalleille.

18 Isacoff 2002, 611.

19 Kegley 199�, 1��–1��.
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Erään ehdotuksen tämän uuden poliittisen tilanteen selkeyttämisek-
si antoi Charles W. Kegley. Kegleyn neoidealismi pohjautuu ajatukseen, 
jonka mukaan on olemassa mahdollisuus kansainväliseen yhteistyö-
hön ja samalla kansainväliseen yhteisöön, sen sijaan että kansainvä-
linen politiikka ja elämä kansainvälisessä maailmassa olisi tuomittu 
realistien suosimaan synkkään ainaisen pelon ja väkivallan maailman-
kuvaan. Kegley korostaakin, että esimerkiksi kansalaisten itsemäärää-
misoikeuden ja demokratian leviäminen ja siitä seuraava ”demokraat-
tinen rauha” edistävät merkittävästi maailman rauhaa ja hyvinvointia. 
Hän korostaa myös sitä, että keskinäisriippuvaisuuden aikana erityises-
ti (liberaalin markkina)talouden ja kansainvälisen politiikan kehityskul-
kujen välinen suhde on rauhaa edistävä. Samoin myös monet kansain-
väliset organisaatiot ovat pyrkineet yhä vahvempiin rooleihin rauhan 
ja demokratian takaajina: ensinnäkin luomalla yhteisiä rakenteita rau-
hanomaiselle kansainväliselle politiikalle ja tarjoamalla humanitaarisia 
ratkaisuja kansainvälisiin kiistoihin muun muassa erilaisten rauhantur-
vaoperaatioiden ja aseidenriisuntaprosessien muodossa.20

Kegleyn voi nähdä tulkitsevan kansainvälistä politiikkaa ja sen tule-
vaisuuden mahdollisuuksia ihmisten yhteistyökykyä painottavalla alt-
ruistisella ja idealistisella tavalla, jolloin perustavaa laatua oleva inhimil-
linen huoli toisista ihmisistä tekee yhteistyön mahdolliseksi. Ihmisten 
paha toiminta on taas seurausta huonoista institutionaalisista järjeste-
lyistä, jotka saavat heidät toimimaan toisia vahingoittavasti, jopa soti-
maan. Sota ei ole siis välttämätön ilmiö kansainvälisessä politiikassa ja 
sen estäminen vaatii valtioiden kollektiivista toimintaa, mikä tarkoittaa 
sitä, että kansainvälisen yhteisön pitää järjestää itsensä uudella tavalla, 
jotta vallitseva anarkian tila voidaan ylittää.21 Samalla jokainen globaa-
li toimija on todennäköisesti riippuvainen taloudellisesti ja poliittises-
ti yhä enemmissä määrin toisista toimijoista, ja täten yksipuolisen toi-
minnan laajuus pienenee kiihtyvällä vauhdilla yhteistyön hyväksi.22

Vaikka Kegleyn idealismi onkin monella tapaa ajankohtainen ja vai-
kutusvaltainen puheenvuoro kansainvälisen politiikan teoriakeskus-
telussa, se ei kuitenkaan pystynyt selittämään kansainvälistä toimin-
taa tieteenalaa laajasti miellyttävällä tavalla. Monille tieteenalamme 
edustajille jo aiemmin esitetyn neorealismin viitekehys säilyi uskotta-
vimpana kansainvälisen politiikan selitysmallina muuttuneesta poliit-
tisesta ja teoreettisesta tilanteesta huolimatta. Siinä missä idealismi 
selittää kansainvälisen politiikan yhteisöllisyyden mahdollisuutta pit-
kälti ihmisten keskinäisriippuvuuden ja yhteisöllisyyden kautta, toisin 
sanoen valtion pääasiassa sisäisten asioiden ja näiden seurauksena 
myös valtioiden välisten yhteistyömahdollisuuksien kautta, ja siinä 
missä klassinen realismi pyrki puolestaan selittämään kansainvälis-
tä politiikkaa valtiokeskeisten käsitteiden, kuten ”kansallinen intres-
si” (national interest) ja ”vallaksi määritelty intressi” (interest defined as 
power), avulla, Kenneth Waltz on pyrkinyt lähestymään kansainvälistä 
politiikkaa toisella tavalla. Waltzin mukaan koko kansainvälisen poli-
tiikan tieteenala idealistisesti ja klassisen realistisesti nähtynä on ollut 

20 Ma., 1��–1�1.

21 Ks. Weber 200�, �9.

22 Kegley 199�, 1�0.
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pitkälti tämänkaltaista yksiköistä johdettua reduktionistista teorisoin-
tia, jossa kansainvälistä politiikkaa pyritään selittämään yksikköjen 
erityispiirteiden tai sisäisten prosessien kautta. Waltz puolestaan esit-
tää strukturalistisen vaihtoehdon tälle reduktionismille.2� Tällöin kes-
keinen kysymys sodasta ja sen ilmenemisestä erilaisista valtiollisista 
järjestelmistä riippumatta johtaa kysymykseen, miten sotaa kansain-
välisenä ilmiönä pitäisi ylipäätään selittää. Tähän vastauksena Waltz 
esittääkin, että sota on seurausta kansainvälisen politiikan rakenteel-
lisista piirteistä, toisin sanoen rakenne, ei niinkään toimijat tai näiden 
prosessit, selittävät kansainvälisen politiikan pitkää historiaa.

reduktionistisen argumentoinnin sijaan Waltzin neorealismissa 
keskeistä on ratkaista kysymys, miten rajata kansainvälisen politiikan 
teoria, toisin sanoen ratkaista, mitkä tekijät ovat sisäisiä kansainväli-
selle poliittiselle rakenteelle ja mitkä tekijät ovat ulkoisia. Tähän ra-
jaamiseen Waltz käyttää muutamaa jäsentävää käsitettä: ensinnäkin, 
”järjestelmän” käsite sitoo tieteenalamme tarkastelualueen kokoon 
ja lisäksi mahdollistaa sen, että järjestelmän rakenne vaikuttaa sen 
puitteissa toimivien ja vuorovaikuttavien yksiköiden toimintaan sekä 
niihin tuotoksiin, joita yksiköt pyrkivät tuottamaan.2� Tällaisen kan-
sainvälisen järjestelmän keskeisin piirre on ”kansainvälinen anarkia”. 
Siinä missä valtioiden sisäiset poliittiset järjestelmät ovat hierarkki-
sia, toisin sanoen niissä on selkeä hierarkkinen vallankäyttöjärjestys, 
kansainvälinen järjestelmä on desentralisoitu ja anarkkinen, eli niis-
sä ainakin muodollisesti jokainen yksikkö on tasavertainen suvereeni 
valtio. Niinpä tästä seuraa, ettei kenelläkään ole ennalta määriteltyä 
kykyä tai velvollisuutta käskeä, eikä kenelläkään velvollisuutta totella. 
Tämä ”anarkian logiikka” ei tarkoita sitä, että sota olisi jatkuva ilmiö 
valtioiden välillä, vaan sitä, että valtioiden huolehtiessa itsestään sekä 
päättäessään itse, käyttääkö voimaa toista valtioita vastaan, sota voi 
puhjeta minä hetkenä hyvänsä.2�

jos Waltz kritisoi idealismia ja klassista realismia niiden reduktionis-
tisesta asenteesta, ei myöskään Waltzin vankka rakenteellinen realis-
mi ole säilynyt kritiikiltä tieteenalamme piirissä. Muun muassa kon-
struktivisti Alexander Wendt tarttuu Waltzin keskeiseen oletukseen, 
jonka mukaan kansainvälistä järjestelmää määrittäisi synkkä ”anar-
kian logiikka”. Wendt kysyykin osuvasti: “Onko oma-apu (self-help) 
anarkian looginen vai kontingentti piirre?”26 Tai toisin ilmaistuna, seu-
raavatko valtioiden oma-apuisuus ja valtapolitiikka loogisesti ja vält-
tämättömästi anarkiasta? Wendtin keskeinen argumentti ja samalla 
vastaus edellä esitettyyn (jälkimmäiseen) kysymykseen on selkeä ”ei”. 
Hänen mukaansa valtioiden oma-apuisuus sekä valtapolitiikka eivät 
ole anarkian loogisia tai välttämättömiä kausaalisia seurauksia, ja jos 
siis löydämme itsemme oman avun periaatteeseen pohjautuvasta 
maailmasta, se on monien prosessien, eikä rakenteen seurausta. Näin 
ollen anarkialla ei ole ”luonnollista luonnetta”.27 Wendt tiivistääkin ar-
gumenttinsa seuraavasti: ”[o]ma-apu ja valtapolitiikka ovat instituuti-
oita, eivät anarkian välttämättömiä piirteitä. Anarkia on juuri sitä, mitä 
valtiot siitä tekevät.”28

2� Waltz 1979, 60; Waltz 
1990, 21–2�.

2� Waltz 1990, 29.

2� Ma., 29; Waltz 1979, 
8891, 102–10�, 11�.; 
Waltz 19�9, 160.

26 Wendt 1999, ��6–��7.

27 Ma., ��6.

28 Ma, ��6.
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Wendtin argumentti pohjautuu muutamaan konstruktivistiseen pe-
riaatteeseen. Ensinnäkin ihmiset toimivat objekteja, mukaan lukien 
myös toisia toimijoita, kohti sen perusteella, minkälainen merkitys näil-
lä objekteilla on ihmisille. Kansainvälisessä politiikassa tämä tarkoittaa 
esimerkiksi sitä, että valtiot toimivat erilailla vihollisiksi tulkitsemiaan 
toimijoita kohti kuin esimerkiksi ystävällismielisiä kohden. Yhdysval-
tain sotilaallisella voimalla on erilainen merkitys Kanadalle ja Kuubal-
le siitä huolimatta, että niillä on samanlainen ”rakenteellinen” asema. 
Niinpä ”kollektiiviset merkitykset muodostavat ne rakenteet, jotka jär-
jestävät meidän toimintaamme”.29 Toimijat hankkivat siis identiteet-
tinsä, ”suhteellisen stabiilit, roolisidonnaiset ymmärrykset ja odotuk-
set itsestään”, osallistumalla näihin kollektiivisiin merkityksiin. Tästä 
seuraa, että identiteetit ovat aina suhteellisia, identiteettejä tietyssä 
sosiaalisesti rakennetussa maailmassa: esimerkiksi valtiolla voi olla 
”suvereenin”, ”vapaan maailman johtajan” tai ”imperialistisen vallan” 
identiteetti. Identiteetit ovat puolestaan taas intressien pohja, sillä in-
tressejä ei ole olemassa ilman sosiaalista tilannetta. Tarpeeksi suuri ja 
stabiili ”joukko” identiteettejä ja intressejä muodostavat puolestaan 
instituution, rakenteen, joka on yleensä kodifioitu formaalien sääntö-
jen ja normien avulla, mutta joiden taustalla on kuitenkin toimijoiden 
motivaatio sosialisaatioon ja kollektiivisen tiedon luomiseen.�0 Tämän 
konstruktivismin logiikan avulla Wendt toteaakin, että oma-apu on 
yksi instituutio, yksi monista anarkian alaisuudessa mahdollisista iden-
titeettien ja intressien rakenteista. Se ei ole anarkiassa välttämätöntä, 
vaan se voi syntyä kansainvälisen interaktion tuloksena.�1

Kolme edellistä käsittelemäämme teoriaa ovat pitkälti valtiokeskei-
sen kansainvälisen politiikan puolustajia. Kansainvälisen politiikan 
poststrukturalistiset suuntaukset puolestaan tarttuvat tähän kansain-
välisen politiikan valtavirran ”masentavaan tuttuuteen”, valtiokeskei-
syyteen. Ashleyn ja Walkerin mukaan tällä ”masentavuudella” on kui-
tenkin paljon akateemista polemiikkia laajempi teoreettinen ja ennen 
kaikkea käytännöllinen merkitys, sillä juuri se tapa, jolla hahmotamme 
kansainvälistä politiikkaa – tai oikeastaan metateoreettisia kysymyk-
siä tiedosta, toimijuudesta, identiteetistä, toiminnan kohteista ja niin 
edelleen – määrittää paljon sitä, minkälaista elämää ylipäänsä voidaan 
elää. Niinpä poststrukturalismi pyrkii ”laajentamaan yhteiskuntatie-
teellisen teorian agendaa” kysymällä kysymyksiä, joita toiset tavat pu-
hua jättävät kysymättä, kun ne asettavat omat rajansa ja perustansa.�2 
Yksinkertaisesti poststrukturalismi pyrkii ”historiallistamaan teoreetti-
sen diskurssin”�� – se pyrkii osoittamaan kaikkien metateoreettisten 
kysymysten ja käsitteiden, kuten valtion tai kansainvälisen järjestel-
män, poliittisuuden ja historiallisuuden. Tämä kulttuurinen ja poliitti-
nen tarkastelu antaa mahdollisuuden tarkastella tapojamme puhua, 
kirjoittaa ja hahmottaa maailmaa myös monenlaisten, monesti täysin 
kontingenttien historiallisten tapahtumien seurauksena. Kansainväli-
sessä politiikassa tämä tarkoittaa erityisesti tieteenalan ”masentavan 
tuttuuden” lähteen, valtion suvereniteetin, tarkastelemista enem-
mänkin kysymyksenä kuin varmana ja yksiselitteisenä käsitteenä ja 

29 Ma., ��7.

�0 Ma., ��8; Vrt. Berger & 
Luckmann 1981, 106.

�1 Wendt 1999, ��8–
���.

�2 Ashley & Walker 1990, 
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�� Ashley 1989, 278.
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vastauksena poliittisen elämän järjestämiseen. Tieteenalamme valta-
virrassa suvereenista valtiosta on tehty päätöksenteon keskus, ajaton 
identiteetti, selkeästi rajattu territoriaalinen kokonaisuus, vahva toimi-
ja, joka pystyy valvomaan rajojaan, käännyttämään pois tunkeilijat, rat-
kaisemaan kaikki erilaisuuden ja muutoksen kysymykset sisällään, ja 
viime kädessä päättämään lopullisesti kaikki eripuraiset tapahtumat, 
tulkinnat tai merkitykset.�� Poststrukturalistit suhtautuvat tähän aja-
tukseen ”kaikkivoivasta suvereenista” kriittisesti. Ashley ja Walker to-
teavatkin, että ”– – he eivät kuvittele löytävänsä kirjoituksessaan imp-
lisiittistä konsensusta sen suhteen, miten kysymys suvereniteetista 
voitaisiin tai pitäisi ratkaista. Mitään sellaista konsensusta ei ole ole-
massa. Oikeastaan, jos on olemassa jonkinlainen konsensus [poststruk-
turalistien] kesken tämän kysymyksen tiimoilta, niin se on juuri se, että 
suvereniteetti pitää ymmärtää avoimena kysymyksenä.”��

Poststrukturalismin valtiokäsitteen kritiikki perustuu siis kriittiseen 
suhtautumiseen tiettyyn ”valtio-toimijana”-käsitteeseen sisältyvään 
metafyysiseen oletukseen, jossa käsitteelle ei edes anneta mahdolli-
suutta tulla kriittisen tarkastelun kohteeksi. Sama metafyysinen ole-
tus sisältyy poststrukturalistien mukaan myös rakennetta korostaviin 
kansainvälisen politiikan teorioihin, jolloin kansainvälinen politiikka 
kokonaisuutena ilmenee ikään kuin paikalleen jäädytettynä ja politii-
kasta vapaana abstraktiona.�6 Laajemmin tämä poststrukturalistinen 
tapa ymmärtää kysymykset suvereniteetista ja kansainvälisestä järjes-
telmästä tarkoittavat koko tieteenalallemme sitä, että nämä kriittiset 
tulkinnat eivät tarjoa parempaa metodia tai vahvempaa viitekehystä 
tieteenalamme kysymyksille tai ongelmille, vaan ne pyrkivät kyseen-
alaistamaan vallitsevia uskomuksiamme ja samalla tieteenalamme in-
stitutionaalisia rajoja: ”– – [ne] korostavat ja tekevät selvemmäksi krii-
sin, jota voitaisiin kutsua myös kansainvälisen politiikan tieteenalan 
kriisiksi. – – Lyhyesti sanottuna, nämä kriittiset [näkemykset] auttavat 
korostamaan tieteenalan kriisiä, jonka keskeisin oire on se, että koko 
ajatus ’tieteenalasta’ nousee ajattelun kohteeksi kysymyksenä, ongel-
mana, jonain, joka on hieman epävarmaa.”�7

Pragmatismi ja kansainvälisen politiikan itsekuva
Tarkastelimme juuri edellä neljää kansainvälisen politiikan vaikutus-
valtaista teoriaa. Kaikissa näissä teorioissa oli havaittavissa ristiriitai-
suuksia, joihin jonkun toisen teorian edustaja monesti tarrautui, ja 
jonka avulla hän esitti kritiikkinsä, ja lopulta paremman versionsa siitä, 
kuinka kansainvälistä maailmaa olisi hyvä hahmottaa. Kegley koros-
ti idealismissaan valtioiden kyvykkyyttä luoda yhteistyön avulla rau-
hanomaista kansainvälistä yhteisöä, kun taas Waltz korosti kansain-
välisen rakenteen ja siinä vallitsevan ”anarkian logiikan” muokkaavan 
kansainvälistä politiikkaa synkempään suuntaan. Wendt puolestaan 
kritisoi ajatusta välttämättömästä ”anarkian logiikasta” ja argumentoi 
konstruktivistisesti kansainvälisen järjestelmän sosiaalisen luonteen 
puolesta. Poststrukturalistit puolestaan näkivät kaikki nämä kolme ta-
paa hahmottaa kansainvälistä politiikkaa masentavina, koska ne kaik-
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ki keskittyivät vielä valtiosuvereniteetin kautta järjestyvään kansainvä-
liseen politiikkaan, ja täten rajaavat tarkastelumme kentän melko sup-
peaksi. Näin valitsemiemme teorioiden avulla ja esimerkinomaisesti 
nähtynä kansainvälinen politiikka tieteenalana tuntuisi olevan melko 
hajanainen ja kokonaiskuvaltaan moninainen kahdesta perustavaa 
laatua olevasta syystä: ensinnäkään ei ole selkeää yhteisymmärrystä sii-
tä, mikä on oikea tarkastelun yksikkö; ja toiseksi, ei ole yhteisymmärrystä 
siitä, millä lailla kansainvälisen politiikan tutkimusta olisi hyvä ja oikein 
harjoittaa, jos tällainen tarkasteluyksikkö ylipäänsä voitaisiin löytää.

Tämä kansainvälisen politiikan häilyvä maasto – tai ”kansainvälisen 
politiikan kriisi” – mielessä pitäen lähdemme tarkastelemaan kysymyk-
siä kansainvälisen politiikan teorioiden luonteesta tieteenalallamme 
ja samalla tieteenalamme itsekuvasta. Sen sijaan, että valitsisimme Pa-
tomäen ja Wightin puolustaman ”kriittisen realismin” sanaston, otam-
me avuksi richard rortyn neopragmatismin ja erityisesti sen totuus-
käsityksen, jonka rinnastamme Cynthia Weberin ajatukseen myyteistä 
kansainvälisen politiikan rakennuspalikkoina. Tuomme esiin rortyn 
näkemyksen ihmisen kyvystä saavuttaa tietoa maailmasta, joka poh-
jaa rajatumpaa kysymystä teorioiden roolista tieteellisessä kansainvä-
lisessä politiikassa.

Puolustaessamme tiettyä teoriaa tieteenalamme keskusteluissa on 
meillä oltava lähtökohtaisesti jokin käsitys siitä, miten inhimillisen tie-
don mahdollisuuksiin ylipäänsä tulisi suhtautua. rortyn mukaan näke-
myksissämme tiedosta ja totuudesta on kyse jaottelusta sen suhteen, 
katsommeko, että ”totuus” löydetään maailmasta, vai näemmekö, että 
”totuus” luodaan keskustelun kautta. rortyn mukaan perinteinen tapa 
ymmärtää totuusväittämien luonne on tarkastella niitä eräänlaisina 
”etuoikeutettuina representaatioina” maailmasta. Tämä perinteinen 
tapa pohjautuu rortyn kutsumaan mielen peilimetaforaan, jonka mu-
kaan ihmisinä olemme kykeneväisiä peilaamaan maailmaa sellaisena 
kuin se on – siis että meillä on olemassa mahdollisuus havainnoida ja 
todeta maailmasta jotain varmaa jollakin erityisen varmalla tapaa.�8

rortyn mukaan tämä on kuitenkin huono tapa ymmärtää totuus-
väittämiemme luonne. Sen sijaan, että pyrkisimme löytämään puh-
dasta, varmaa ja välttämätöntä tietoa meidän olisi parempi suhtau-
tua totuuteen pragmaattisesti: ”– – ’totuus’ on vain ’kohtelias’, tyhjä 
termi uskomuksille, joihin meidän on hyvä uskoa; siis uskomuksille, 
jotka ovat tällä hetkellä mielestämme niin hyvin oikeutettuja, että li-
säoikeuttamiselle ei ole tarvetta”�9. Tällöin, sen sijaan että pyrkisim-
me väittämiin, jotka olisivat objektiivisia, pyrkisimme väittämiin, jotka 
saisivat intersubjektiivisen vaikuttavuutensa yhteisöstä käsin. Tämän 
väistämättömästi etnosentristisen lähtökohdan mukaan meidän täy-
tyy toimia omista lähtökohdistamme käsin, oman sanastomme avulla. 
Samalla se, mikä nähdään rationaalisena ja mikä järjettömänä on suh-
teellista siihen ryhmään nähden, johon näemme välttämättömäksi it-
semme oikeuttaa; siis siihen jaettujen uskomusten kokonaisuuteen, 
joka määrittää ”me”-sanan viitekehyksen – totuudessa on tällöin kyse 

�8 rorty 1980, 1�7.

�9 rorty 1991, 2�.



17KOSMOPOLIS

Kansainvälinen politiikka “käytännöllisten ratkaisujen joukkona”

siitä, ”mitä yhteisömme sallii meidän sanoa”.�0 Näin ollen, pragma-
tisteille tutkimuksen tavoite ei ole ”totuus”, vaan pakottamaton yh-
teisymmärrys yhdistyneenä suvaitsevaiseen erimielisyyteen. Tutki-
mukselle ei ole löydettävissä lopputulosta, jonka saavutettuamme 
voisimme vihdoin rentoutua; päinvastoin tiede tulee aina tuottamaan 
rajuja kamppailuja vaihtoehtoisten teorioiden, liikkeiden ja koulukun-
tien välillä. Tieteellisissä läpimurroissa ei ole kyse sen päättämisestä, 
mikä vaihtoehtoisista hypoteeseista on oikeita, vaan ennen kaikkea 
sen sanaston ja jargonin normatiivisesta valinnasta, jossa näitä hypo-
teeseja alun alkaen muotoillaan. Samalla meidän ei tulisi pyrkiä tut-
kimuksessamme lopputulokseen, jonka seurauksena kaikki kritiikki 
ja keskustelu olisi mahdotonta, vaan lopputuloksena tulisi pyrkiä rik-
kaampaan ja parempaan tieteelliseen toimintaan.�1 Tiivistettynä tämä 
tarkoittaa sitä, että tällöin tiede pitää nähdä holistisena kokonaisuu-
tena, jossa uskomuksemme ja teoriamme asetetaan tieteenalamme 
tulkitsevassa yhteisössä inhimillisen keskustelun alaiseksi, jota kautta 
vain ja ainoastaan teoria saa vaikuttavuutensa.�2 Meidän on pidettävä 
huoli siitä, että tämä tulkitseva tieteellinen yhteisö on riittävän avoin, 
jotta myös perifeeriset äänet saavat äänensä esiin. Lopulta vain tä-
mänkaltainen lähestymistapa on avain tieteenalamme rikastumiseen 
ja edistymiseen.

Ehdottamamme tiedekäsityksen sisältämä pragmatistinen totuus-
käsitys on analoginen rortyn puolustaman Donald Davidsonin kie-
likäsityksen kanssa, jonka mukaan kieli on dynaamisten ”hetkittäis-
ten yhteisymmärrysten” tavoittelemista, ei yleinen ja systemaattinen 
abstraktio, joka olisi kaikilla kielen käyttäjillä hallussaan.�� Pelkistetys-
ti tämä tarkoittaa sitä, että kielen ja samalla teorian merkitys on aina 
sen käytössä tietyssä tilanteessa dynaamisen muutoksen moottorina 
eikä ”maailman peilaamisessa oikein”. Toisin sanoen representaati-
oon pyrkivän mediumin sijaan kieli on tällöin enemmänkin työkalu, 
jonka avulla ihmiset pyrkivät selviämään maailmassa, ja aivan erityi-
sesti työkalu, jonka avulla ihmiset pyrkivät sosiaaliseen edistykseen 
– jo olemassa olevan, mutta joskus riittämättömältä tuntuvan ”usko-
musten verkkomme” (web of beliefs) laventamiseen, uusien ja kenties 
toimivampien teorioiden luomiseen. Niinpä tästä dynaamisesta, käyt-
töä korostavasta tavasta ymmärtää kieli seuraa rortyn mukaan se, että 
kielen – ja täten myös muun muassa taiteen, tieteen ja moraalin – his-
toria pitää ymmärtää jatkuvana kielen muutoksena, ”metaforan his-
toriana”.�� Tämä tarkoittaa teorioidemme suhteen sitä, että ne tulee 
nähdä läpeensä historiallisina sanastoina, muuttuvina metaforien ko-
koelmina, jotka ovat käyttökelpoisia omana aikanamme omassa yh-
teisössämme. Samalla tämä tarkoittaa sitä, ettei mikään maailmassa 
takaa, että käyttämämme teoreettiset sanastot olisivat aina joka pai-
kassa ja kaikkina aikoina yhteismitallisia. Näin ollen teorioissamme on 
kyse lopulta siitä, mikä on hyvää ja toimintaa helpottavaa kyseiselle 
ihmiselle tai yhteisölle tiettynä aikana. Ottaessamme siis kantaa maa-
ilmasta, kun ”x sanoo, että p”, teemme normatiivisen päätöksen pu-
hua maailmasta tietyn teorian tarjoamin työkaluin ja käytämme tällöin 

�0 Mt., �8, 177, 212–21�, 
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teorioitamme työkaluina, joiden avulla pyrimme pärjäämään ja oikeut-
tamaan toimiamme maailmassamme. Tästä pyrkimyksestä oikeuttaa 
teoriamme luonnollisesti seuraa se, että valintamme käyttää tiettyä 
teoreettista sanastoa tietyllä tavalla johtaa monesti ristiriitoihin, sillä 
kyseessä on tällöin ihmisten useasti eroavat halut tehdä jotain, toimia 
erilailla maailmassa – tällöin tämä oikeuttamisen korostuminen tar-
koittaa ristiriidan mahdollisuutta. juuri tästä lähtökohdasta katsoen 
rortyn ajattelusta voi johtaa seuraavan yleisen johtopäätöksen: tietyn 
teoreettisen sanaston valinta on aina poliittinen, mutta ei avoimesti po-
litisoitunut päätös.��

Edellä esitetty ”poliittinen mutta ei avoimesti politisoitunut” -käsi-
te tarkoittaa siis, että ”poliittinen” voidaan ymmärtää kahdella eri ta-
paa: ensimmäinen ”poliittisuus” tarkoittaisi sitä, että kaikki se, mitä 
teemme, jokapäiväiset arkielämän valintamme, ovat vallankäyttöä, 
normatiivisia päätöksiä ja täten samalla laajasti ymmärrettynä ”poliit-
tisia” päätöksiä, sillä ne ylläpitävät ja edistävät tietynlaista tapaa elää. 
Toinen, tiukasti rajattu ja perinteinen tapa ymmärtää ”poliittisuus” 
tai oikeammin ”politisoitunut käytäntö”, tarkoittaisi puolestaan sitä, 
että toiminta vaatisi jonkinlaisen institutionaalisen järjestäytymisen, 
esimerkiksi puolueen tai edustuslaitoksen, ollakseen poliittista. Puhu-
essamme tässä artikkelissa ”poliittisesta” viittaamme yllä esitettyyn 
ensimmäiseen käsitteen määrittelyyn. Samalla tämä johtopäätös us-
komustemme suhteen tarkoittaa sitä, että ”uskomus”, ”sanasto” ja 
”teoria” ovat käsitteinä kirjoittajille kokolailla analogisia – niissä kaikis-
sa on kyse tietyn kielen valinnasta ja sosiaalistumisesta tiettyyn näke-
mykseen maailmasta, tiettyyn maailmankuvaan.

Mitä tämä johtopäätös ”uskomustemme poliittisesta luonteesta” 
sitten tarkoittaa kansainvälisen politiikan teoriavalinnan näkökulmas-
ta; miten siis suhtautua erilaisiin, monesti ristiriitaisilta kuulostaviin 
kansainvälisen politiikan teorioihin? ja edelleen, miten tulee tällöin 
suhtautua koko kansainvälisen politiikan tieteenalaan? Vastauksia ha-
keaksemme meidän pitää välttämättä kysyä vielä kaksi lisäkysymystä, 
jotka Cynthia Weber esittää: Miksi nämä erilaiset teoriat, tarinat kan-
sainvälisestä politiikasta, ovat vetoavia? Tai toisin sanoen, mikä saa 
nämä eri tarinat näyttämään siltä, että ne olisivat totta?

Weberin vastaus tähän on se, että kaikki nämä teoriat pohjautuvat 
kansainvälisen politiikan myytteihin näyttäytyäkseen totena. Kuten to-
dettua, kansainvälisen politiikan myytti on Weberille sloganinomai-
nen ilmeinen totuus, johon kansainvälisen politiikan teoria pohjautuu 
ilmetäkseen totena.�6 Myyttien voima perustuu siihen, että myyttien 
tietyt peruskäsitteet toimivat niiden käyttäjän tarkoitusperiin tehok-
kaammin kuin mikään vaihtoehtoinen�7. Weberin mukaan ”kansain-
välisen politiikan myytit ovat toisin sanoen kansainvälisen politiikan 
teorian – niiden tarinoiden, joita kansainvälisen politiikan teoria ker-
too kansainvälisen politiikan maailmasta – rakennuspalikoita”�8. Peter 
Berger ja Thomas Luckmann ovat esittäneet samanlaisen ajatuksen, 
kun he totesivat, että institutionaalinen järjestys, joka voidaan havaita 

�� Vrt. Ashley 1989, 282; 
rorty 2001b, 1�1.

�6 Weber 200�, 2.

�7 Vrt. Quine 1980, ��.

�8 Weber 200�, 2; Ks. 
myös Aron 1971, �.



19KOSMOPOLIS

Kansainvälinen politiikka “käytännöllisten ratkaisujen joukkona”

objektiivisena, ikään kuin ihmisestä riippumattomana faktisuutena, 
pohjautuu ajatukseen sosiaalisen todellisuuden reifikaatiosta. reifi-
kaatio tarkoittaa siis sitä, että havaitsemme inhimilliset ilmiöt, ikään 
kuin ne olisivat esineitä, ”sosiaalisia faktoja”, että havaitsemme ”ihmis-
toiminnan tuotoksia, ikään kuin ne olisivat jotain muuta kuin inhimil-
lisiä – –”�9. Tämä tarkoittaa, että olemme kykeneviä unohtamaan sen, 
että itse olemme elämismaailmamme luojia, että ikään kuin kirjoitam-
me maailmaamme.�0

Mitä nämä reifikaatiot tai myytit, jotka oletamme niin selviksi, että 
emme osaa edes aina kyseenalaistaa niitä, voisivat hieman konkreet-
tisemmin olla? Esittelemiemme teorioiden – neoidealismin, neorealis-
min, konstruktivismin ja poststrukturalismin – myytit voidaan tiivistää 
esimerkiksi seuraavalla tapaa:

Myytti (1) - Neoidealismi: ”On olemassa kansainvälinen yhteisö”;�1

Myytti (2) – Neorealismi: ”Kansainvälinen anarkia on pääasiallinen so-
dan syy”;�2

Myytti (�) - Konstruktivismi: ”Anarkia on sitä, mitä valtiot siitä teke-
vät”;��

Myytti (�) - Poststrukturalismi: ”Suvereniteetti pitää ymmärtää kysymyk-
senä”.��

Nämä kansainvälisen politiikan myytit ovat siis kyseisten teorioiden 
vahvoja uskomuksia, niiden keskeisiä rakennuspalikoita. Sen sijaan, 
että ne olisivat ”totuus” tai ”etuoikeutettu representaatio” kansainväli-
sestä maailmasta sellaisena kuin se on, ne ovat pragmatistisesti ”jotain, 
johon on hyvä uskoa”.�� Pragmatisteille ”totuus” onkin siis vain koh-
telias, tyhjä termi uskomuksille, jotka ovat tällä hetkellä mielestämme 
niin hyvin oikeutettuja, että lisäoikeuttamiselle ei ole tarvetta.�6 Toisin 
ilmaistuna tämä tarkoittaa sitä, että faktaa puhtaana havaintona maa-
ilmasta ei voi olla olemassa, on ainoastaan normaalissa ja tutussa kon-
tekstissa ja oman teorian puitteissa olevia ”perusteltuja tosia uskomuk-
sia”, jotka eivät näytä vaativan lisäoikeutusta – olkoon kyseessä sitten 
suvereeni valtio, ”anarkian logiikka” tai ajatus valtiosta kysymyksenä.

Weberilta saatu tapa hahmottaa kansainvälisen politiikan teorioi-
ta näihin myytteihin pohjautuvina tarinoina kansainvälisen politiikan 
maailmasta jakaa siis tämän rortyn puolustaman pragmatistisen to-
tuus- ja tietokäsityksen. Weberille nämä faktoina esiintyvät myytit, eli 
ne uskomukset, joihin meidän on hyvä uskoa kyseisen teorian puit-
teissa, ovat kyseisen kansainvälisen politiikan teorian ”vahvoja usko-
muksia” ja täten rakennuspalikoita – ne ovat niin tuttuja, että voimme 
ottaa ne ja käyttää niitä (suhteessa toisiin elämämme rakennuspali-
koihin), ikään kuin annettuina. juuri nämä myytit, joita me oletamme 
kansainvälisen politiikan maailmasta, mahdollistavat sen, että kan-
sainvälisen politiikan teoria näyttäytyy meille jollain tavoin selkeänä 
ja ymmärrettävänä, ja täten välttämättömänä tapana puhua. Myyt-
tien takia kansainvälisen politiikan kirjoittaminen ja siitä puhuminen 
on mahdollista tehdä selkeiden olosuhteiden vallitessa tietyn teorian 
puitteissa�7.

�9 Berger & Luckmann 
1981, 106.

�0 Mt., 106–107.

�1 Weber 200�, �6: 
”There is an internation-
al society”.
�2 Mt., 1�: ”International 
anarchy is the permis-
sive cause of war”.
�� Mt., 60: ”Anarchy is 
what states make of it”.
�� Ashley & Walker 1990, 
�67: “[T]he question of 
sovereignty – – must be 
understood as just that, 
a question. – –”.

�� james 191�, 1�9, ks. 
myös ��–��.

�6 rorty 1991, 2�.

�7 Vrt. Cochran 2002, 
��8–��1.
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”Selkeät olosuhteet” eivät kuitenkaan aina ole niin selkeitä. Kuten 
aiemmin huomasimme, tarkastelumme näkökulmasta edellä mainitut 
myytit ovat keskenään ristiriitaisia ja premisseiltään toisilleen vastak-
kaisia. Esimerkiksi idealisteille valtiot pyrkivät yhteistyöhön, kun taas 
realistit korostavat niiden vastakkainasettelua; poststrukturalistit puo-
lestaan kyseenalaistavat koko valtion ja samalla perinteisen käsityk-
sen kansainvälisestä politiikasta. Niinpä teorian ja samalla myyttien 
valinnassa onkin kyse tiettyyn maailmankatsomukseen kasvamises-
ta ja tietyn maailmankuvan valitsemisesta ennemmin kuin maailman 
”totuuden” osoittavan teorian valinnasta. Pragmatistisesti nähty-
nä tietty teoreettinen sanasto, jolla hahmotamme maailmaa, muok-
kaamme sitä ja puhumme siellä, ei ole kaikkien jakama struktuuri; se 
ei perustu konventioihin, jos niiden katsotaan olevan jotain ihmis-
toiminnasta riippumatonta, vaan päinvastoin konvergenssiin, siihen 
että puhumme enemmän tai vähemmän samalla tavalla kuin samaa 
sanastoa käyttävät kanssaihmisemme. Kyse on siis tottumuksesta ja 
tuttuudesta tietyn sanaston suhteen. Tämä sanasto ei ole myöskään 
tällöin mikään maailman ja ihmisen välinen mediumi vakavassa mer-
kityksessä, se ei representoi mitään olemuksellista tai varmaa. Päin-
vastoin se on, ja on aina ollut, ”ainoastaan” pragmaattisessa suhtees-
sa todellisuuteen eräänlainen maailmassa pärjäämisen väline, jonka 
avulla voidaan saavuttaa yhteisymmärryksiä.�8 Niinpä Weberiä mu-
kaillen ”kansainvälisten tarinoiden” suhde maailmaan, todellisuuteen 
ylipäänsä, on myös pragmaattinen – ja samalla dynaaminen. Ne eivät 
pyri löytämään mitään erityistä kaiken ratkaisevaa ja moraalisen ta-
kuun tuovaa ”salakoodia”, vaan ovat aina kirjoittaja-teoreetikon omia 
tulkintoja omasta tilanteesta käsin ja omia tarkoituksia varten. Pää-
tös käyttää tiettyä merkitystä tapahtumasta on päätös kertoa tarina 
tiettyjen myyttien avulla. rortyn sanoin tämä tarkoittaisi sitä, että ”– – 
‘maailma’, tiedettynä nykyisen teorian avulla, on ainoastaan maailma 
tunnettuna nykyisen tieteen kielen avulla”�9. Osmo Apunen ilmaisee 
tämän kansainvälisen politiikan tieteenalaa koskien siten, että ”kan-
sainvälinen politiikka” edustaa meille valitsemaamme ”– – kohteiden 
joukkoa, jonka tutkijakunta kokee konkreettiseksi, mielekkääksi ja tut-
kimisen arvoiseksi”60. Apunen jatkaa vielä, että ”[m]oni on kuitenkin 
havainnut vaikeaksi osoittaa käytännössä, missä tämä ’olio ir/ip’ oike-
astaan majailee. Sen olemassaolo ja olemisen tapa joudutaan pikem-
minkin päättelemään ja konstruoimaan epäsuorasti erilaisista yksittäi-
sistä aistein havaittavissa olevista seikoista.”61

rortylaisittain nähtynä Apusen ”aistein havaittavat seikat” on to-
sin sinällään tyhjä ilmaus, sillä rortyn mukaan puhdas aistihavainto 
on vain tyhjä, kausaalinen edellytys uskomuksillemme – aistihavainto 
yksin ei voi tehdä uskomuksistamme tosia, vaan totuuden määritte-
lyssä on kyse puhtaasti sanastojen välisistä suhteista62. Tämä ja edellä 
mainittu kansainvälisen politiikan myyttien keskinäinen ristiriitaisuus 
voidaan nähdä myös quinelaisin käsittein ”teorioiden empiirisenä ali-
määräytyneisyytenä”. W. V. O. Quinen empirismin kritiikin mukaan on 
mahdotonta erotella toisistaan analyyttisiä, merkityksen nojalla olevia 

�8 Ks. Davidson 1986, 
��1–��2.

�9 rorty 1980, 287.

60 Apunen 1991, ��.

61 Mt., ��.

62 Vrt. Cochran 2002, 
�29, erityisesti n10.
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totuuksia. Lisäksi empirismin ajatus reduktionismista, jonka mukaan 
jokainen toteamus tai väitelause olisi palautettavissa välittömään ko-
kemukseen, on myös mahdoton. Sen sijaan Quinen mukaan väitelau-
seemme kohtaavat maailman holistisina kokonaisuuksina, joita ei voi-
da radikaalin reduktionistisesti jakaa osiin. Tästä Quinen kutsumasta 
tieteen ”voimakenttämäisyydestä” seuraa se, että voimakentän sisällä 
esitetyt väitteet eivät määrity suoraan voimakentän ulkoiseen koke-
mukseen, eli voimakenttä alimääräytyy suhteessa maailman kausaali-
siin voimiin.6� Quinen havaintojen lisäksi Wilfrid Sellars on ollut olen-
naisessa osassa kumottaessa ajatusta teorioista maailman peilaajina. 
Sellarsin mukaan perinteinen käsitys empirismistä on väärässä, sillä 
aistihavainto ei sinällään voi koskaan oikeuttaa väitteitämme maail-
masta, vaan oikeuttamisessa, siinä kun toteamme jotain maailmasta, 
on kyse aina sosiaalisesta käytännöstä. Samalla mikään, mikä ei ole so-
siaalista käytäntöä, ei voi oikeuttaa uskomuksiamme. Fyysinen maa-
ilma voi luonnollisesti kausaalisesti aiheuttaa uskomuksien syntymi-
sen; toisin sanoen teoreettiset sanastomme kohtaavat ja viittaavat 
aina konkreettiseen maailmaan, mutta tämä maailma ei voi koskaan 
oikeuttaa niitä. Empirismin peräänkuuluttama ajatus aistihavaintojen 
kyvystä oikeuttaa uskomuksemme välttämättömästi onkin vain ”an-
netun myytti”, jonka mukaan maailma asettuisi jo itsestään tiettyihin 
kategorioihin ja ilmenisi tietyllä tapaa6�. Quinen ja Sellarsin empiris-
min kritiikin voinee tulkita tarkoittavan sitä, ettei yhtään sanastoa, 
tai teoriaa, voida perustella kiistattomasti empiristisen, reduktionisti-
sen evidenssin avulla. juuri tätä tarkoittaa ”teorioiden empiirinen ali-
määräytyneisyys”: sama empiirinen evidenssi voi vahvistaa kaksi yhtä 
pätevää, mutta toisilleen yhteensopimatonta teoriaa.6� Esimerkiksi 
valtioiden toiminta YK:ssa voidaan nähdä idealistisesti pyrkimykse-
nä transnationaaliseen yhteistyöhön tai toisaalta realistien näkökul-
masta eräänä valtapolitiikan rauhanomaisena muotona. Pragmatisti-
sesti nähtynä tässä on kyse lopulta erityisesti poliittisista valinnoista; 
eli siitä, mitä halutaan tarkastella, minkälaisin argumentein halutaan 
perustella, millä keinoin se halutaan tehdä ja erityisesti mitä varten 
ylipäänsä toimitaan. Yksinkertaistettuna tästä seuraa väistämättä joh-
topäätös, jonka mukaan kaikki teoriat ovat siis empiirisesti alimääräy-
tyneitä, ainoastaan ”vahvoja tulkintoja” johonkin tarkoitukseen ja jois-
sakin oletuksissa.

Teorioiden alimääräytyneisyys ja siitä seuraava teorioiden poliit-
tinen ”tulkinnanomaisuus” tarkoittaa samalla sitä, että teoria ei ole 
rationaalisuutta heijastava maailman peilaaja. Oikeastaan rationaa-
lisuus, jonka avulla teorioiden välinen valinta voidaan tehdä, on mah-
dollista nähdä kahdella eri tavalla. Perinteinen, valtavirran (esimerkiksi 
realismin ja idealismin niin traditionaalisina kuin myös behavioristisia 
menetelmiä kannattavina) vastaus kysymykseen siitä, millä perustein 
kiistat pitäisi ratkaista, on ollut ”rationaalisuus” tai ”rationaalinen va-
linta”. Valtavirran ratkaisun mukaan olisi siis olemassa kaikkien jakama 
rationaalisuus, joka takaisi kriteerin teorioiden arviointiin ja valintaan. 
Se mahdollistaisi niiden yhteismitallisuuden. Tämä epistemologista 

6� Ks. Quine 1980, 20–��.

6� Sellars 196�, 129–1��.

6� Ks.  Newton-Smith 
2001, ��2.
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ajattelua dominoiva käsitys tarkoittaa sitä, että meidän pitää olla ky-
vykkäitä löytämään yhteisymmärrys toisten ihmisten kanssa ollak-
semme täysin rationaalisia ja inhimillisiä.66

Toisenlaisen, valtavirrasta poikkeavan vastauksen tähän kysymyk-
seen voi löytää rortyn ja Thomas Kuhnin yhteismitattomuuden ja ratio-
naalisuuden ajatuksista. Heidän mukaansa on mahdollisesti olemassa 
joukko sanastoja tai teorioita, jotka ovat keskenään yhteismitattomia, 
sillä ei olemassa neutraalia kieltä, joka olisi kaikkien teorioiden ja teo-
reetikkojen jakamaa, eikä niiden paremmuutta voida täten ratkais-
ta muuten kuin jommankumman kriteerien mukaan. Kuhnin sanoin 
”[p]aradigmoilla on välttämättä kehämäinen tehtävä, kun ne joutuvat, 
niin kuin niiden on väistämättä jouduttava, paradigmojen valintaa 
koskevaan kiistaan. Kukin ryhmä käyttää omaa paradigmaansa para-
digmansa puolustamiseen.”67 Tämä yhteismitattomuus teorioidemme 
suhteen voidaan havaita kahdella tasolla: ”ontologinen yhteismitat-
tomuus” tarkoittaa, että ei ole olemassa kaikkien jakamia tarkastelun 
yksikköjä, kun taas ”epistemologinen yhteismitattomuus” viittaa sii-
hen, ettei ole kaikkien jakamaa näkemystä siitä, mikä kelpuutetaan 
tiedoksi.68 Kansainvälisessä politiikassa tämä tarkoittaisi siis sitä, että 
ei ole selkeää yhteisymmärrystä pitäisikö tarkastelun taso olla esimer-
kiksi yksilö, valtio vai kansainvälinen järjestelmä; ja toisaalta sitä, että 
jos tarkastelun tasosta päästäisiin yhteisymmärrykseen, ei ole selkeää, 
minkä koulukunnan näkemykseen tiedosta tulisi pohjata tarkastelus-
sa käyttämämme käsitteet. Yleistäen yhteismitattomuus tarkoittaa siis 
kommunikaation katkosta, joka johtuu siitä, että eri paradigmojen tai 
teorioiden parissa työskentelevät ihmiset käyttävät eri uskomuksia eri 
tavoin ja täten myös hahmottavat maailmaa eri tavoilla.69 Teorioiden 
kesken ei ole siis olemassa mitään yhteistä, niiden kaikkien jakamaa 
algoritmia, joka ratkaisisi teorioiden välisen ristiriidan ja antaisi ikään 
kuin luonnollisen ja varman kanavan tarkasteltavaan kohteeseen ja 
siihen, kuinka esimerkiksi kansainvälistä maailmaa pitäisi hahmottaa. 
Tämä näkemys ei hyväksy ajatusta siitä, että olisi olemassa apriorisia 
kielellisyyden olosuhteita, kaikkien jakamaa yleistä rationaalisuutta, 
joka takaisi sen, että maailma näyttää jokaiselle puhujalle melko sa-
manlaiselta.70

Tästä ajatuksesta ei seuraa kuitenkaan se, että yhteismitattomuus 
tarkoittaisi täyttä kääntämättömyyttä (intranslatability), täydellistä 
kommunikaation mahdollisuuden katkosta eri teorioiden välillä. Sen 
sijaan kysymys on arvoista, erityisesti siitä, mitä tarkoittaa ymmärtä-
misen syntyyn vaikuttava ”rationaalisuus” tai ”olla rationaalinen”. ror-
ty toteaakin, että Kuhnin mukaan ”– – teorioiden välillä tapahtuvan 
valinnan kriteerit ’eivät toimi sääntöinä, jotka määrittelevät valinnan, 
vaan arvoina, jotka vaikuttavat valintaan’”71. ratkaisevaa tässä yhtey-
dessä on siis se, että rationaalisuus nähdään perinteisen käsityksen – 
aprioristen sääntöjen tai lakien – sijaan arvona ja prosessina, tai toisin 
ilmaistuna sitoutumisena tietynlaiseen käsitykseen siitä, mitä ”ratio-
naalisuus” tarkoittaa, sitoutumisena tiettyyn maailmankuvaan. Tällöin 
kyseessä on aina tottumuksemme puhua tietyllä tavalla, olla rationaa-

66 rorty 1980, �16.

67 Kuhn 199�, 106.

68 Ks. Patomäki & Wight 
2000, 226–227.

69 Vrt. ramberg 
1989, 128: Ks. myös 
Hoyningen-Huene 
199�, 208–222.

70 Vrt. ramberg 1989, 
12�.

71 rorty 1980, �27.
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linen tietyllä tavalla, tietyn yhteisön piirissä, tietyssä sanastossa ja kie-
lipelissä. Kyse on siitä, mikä on meille tuttua. Näin ymmärrettynä – ar-
vona – rationaalisuudella on sosiaalinen ja historiallinen eksistenssi, ja 
se on tällöin myös argumentaation ja tulkinnan kohteena, sen sijaan 
että se olisi jokin ajaton kriteeri, johon kaikkien pitäisi mukautua.72  

Tässä valossa myös teoria tai paradigma – ja jopa tieteenala – on 
hyvä nähdä erityisenä tuttuna käytäntönä, jolla on ” – – tietty histo-
riallinen narratiivi, mikä tarkoittaa tarinaa niiden rationaalisuuden ja 
kielenkäytön konventioiden muodostumisesta, tulkinnasta ja spesifi-
oinnista, jotka määrittelevät paradigman paradigmaksi”7�, tai Kuhnin 
sanoin paradigmat ovat ” – – kypsän tiedeyhteisön kunakin ajan het-
kenä hyväksymien menetelmien, ongelmakentän ja ratkaisujen stan-
dardien lähde”7�. Sovellettuna omaan tieteenalaamme kansainvälinen 
politiikka tieteenalana edustaisi tällöin tutkijakunnan konkreettiseksi, 
mielekkääksi ja tutkimisen arvoiseksi kokemaa kohteiden joukkoa, ja 
tällöin se on viisainta ymmärtää ennen kaikkea ”eräänä käytännöllis-
ten ratkaisujen joukkona”7�.

Niinpä ratkaisu tieteenalamme teorioiden ”yhteismitattomuuden 
ongelmaan” – ja siitä seuraavaan ongelmaan tehdä valintaa eri teo-
rioiden tai paradigmojen välillä – ei ole filosofinen tai semanttinen, 
vaan enemmänkin sosiologinen ja historiallinen. Tämä ei rajaa kui-
tenkaan välttämättä rationaalista teorioiden rajat tai tieteenalat ylit-
tävää keskustelua76. ramberg tiivistää ratkaisun tähän seuraavalla ta-
paa: ”[y]hteismitattomuus on häiriö konventionaalisessa merkityksen 
tuottamisessa, ei siis merkityksen täydellinen disintegraatio. Puhees-
sa ilmenevä yhteismitattomuus asettaa meidät tilanteeseen, jossa 
emme voi enää luottaa kieleen, siihen kokoelmaan konventioita, jot-
ka normaalisti vaikuttavat ymmärrykseemme, jotta voisimme varmis-
taa lingvistisen kommunikaation onnistumisen. Tämä ei tarkoita kui-
tenkaan sitä, että kommunikaatio ei ole mahdollista, vaan ainoastaan 
sitä, että tarvitsemme normaalia enemmän tulkintaa konventioiden 
sijaan.”77

Edellä sanottu mielessä pitäen, kuinka siis hahmottaa tieteellisen 
kansainvälisen politiikan luonnetta? Kansainvälisen politiikan teori-
oita pohjaavaa inhimillistä rationaalisuutta ei tule ymmärtää meto-
dologisuutena, pyrkimyksenä löytää meitä kaikkia jossain odottava 
selkeä, kaikkien jakama metodi ajattomien olemusten kuvaamiseen, 
vaan se nähdään enemmänkin tietynlaisena sivistyneisyytenä, haluna 
keskustella, kuunnella ja argumentoida. Tällöin tiede, myös kansain-
välinen politiikka, voidaan nähdä ainoastaan tieteenä nykyhetken his-
toriallisen sanaston ja käsitteiden puitteissa. Tällöin tietyn kansainvä-
lisen teorian valinta ei ole missään määrin epistemologis-filosofinen 
kysymys, siinä ei ole kysymys ”totuudesta” tai ”oikeasta merkitykses-
tä”, vaan se on puhtaasti poliittinen, joskaan ei avoimesti politisoitunut 
kysymys. Pragmatistinen lähestymistapa kansainvälisen politiikan tut-
kimiseen nojaa siis tietynlaiseen fallibilismiin: uskomuksemme ovat 
oikeutettuja, jos ne eivät näytä laajemman keskustelun ja käytännön 

72 ramberg 1989, 126. 
Ks. myös rorty 1980, 
��1.

7�  ramberg 1989, 127.

7� Kuhn 199�, 11�.

7� Apunen 1991, ��; 
Ks. myös Owen 2002, 
669–67�.

76 Ks. Cochran 2002, ��6.

77 ramberg 1989, 
1�0–1�1. Ensimmäinen 
korostus lisätty.
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kokeilun tuloksena vaativan lisäoikeutusta, tai toisaalta uskomuksi-
amme tulee pyrkiä parantamaan, jos ne tuntuvat riittämättömiltä.

Lopuksi
Voisi todeta, että rortyn pragmatismin yksi vahvimmista puolista on 
siinä, että se sallii nähdä itsemme ja maailmamme mahdollisesti uu-
delleenkuvailtavina muuttuvien halujemme ja uskomustemme vaati-
malla tavalla. Teoriavalinnan suhteen tämä tarkoittaa sitä, että koros-
taessamme yhteisön merkitystä auktoriteetin lähteenämme, olemme 
välttämättä ajautuneet korostamaan myös uskomusten epistemo-
logisen ja ontologisen oikeuttamisen sijasta uskomustemme väistä-
mättä sosiologista ja poliittista oikeuttamista, rortyn sanoin solidaa-
risuutta objektiivisuuden sijaan. Tämä uskomustemme poliittinen 
oikeuttaminen tarkoittaa myös sitä, että mitään yhteismitallista maa-
ilmankatsomusta ei ole löydettävissä, analogisesti mikään kansainvä-
linen teoria ei kuvasta maailmaa ”sellaisena-kuin-se-on”, vaan maail-
ma empiirisesti alimäärää ne. Tällöin kyse on ontologisesti pakottavan 
sijaan juuri haluamisesta, normatiivisesta arvostelmasta sen suhteen, 
mikä on suotavaa ja mikä vähemmän suotavaa, minkä näemme hy-
väksi ja minkä pahaksi omana aikanamme, omassa tilanteessamme. 
Omaamme välttämättä tiettyjä etnosentristisiä, osittain kulttuurimme 
ja osittain myös yksilöllisen sosialisaatiomme kautta meihin suodattu-
neita uskomuksia siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin, emmekä tälle 
etnosentrismin tosiseikalle mitään voi. Nämä normatiiviset uskomuk-
semme määrittävät usein toimintaamme ja antavat toiminnallemme 
hyväksyttävyyden niin omissa kuin myös kanssaihmistemme silmissä. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että näkisimme uskomuksemme vält-
tämättä ainoina oikeina näkemyksinä, tai että uskomuksemme olisivat 
”kiveen kirjoitettuja”, vaan ne ovat muuttuvia ja näin ollen myös as-
teittain muutettavissa olevia tarpeen ja halumme vaatimalla tavalla.

Tällöin tietyn kansainvälisen teorian valinta on aina poliittinen, mutta 
ei avoimesti politisoitunut päätös, ja että erityisesti tällöin on kyseessä 
tottumuksemme – meidän rationaalisuutemme –mukainen tapa hah-
mottaa maailmaa tietyllä tavalla omasta lähtökohdastamme käsin, 
omasta traditiostamme ja situaatiostamme. David Owen tekee koko 
lailla samanlaisen johtopäätöksen kommentoidessaan teorioidemme 
asemaa tieteen tekemisessä: ” – – kansainvälisen politiikan toisilleen 
vastakkaisten teorioiden ja teoreettisten lähtökohtien välisessä kiis-
tassa ei ole kyse kilpailevista teorioista vaan [siinä on kyse] kilpailevis-
ta kuvista ja perspektiiveistä. Olennaisinta tässä on, että maailman voi 
kuvata monilla tavoilla, tai toisin sanoen monista eri perspektiiveistä, 
– – ja nämä kuvat tai perspektiivit ovat loogisesti teorioitamme edel-
täviä – – ”.78 Owenille tämä tarkoittaa siis sitä, että eri teoriat voivat 
olla osa samoista ”rakennuspalikoista” rakentuvaa maailmankuvaa, 
joka määrittää sen, millaisiksi teoriamme muotoutuvat. Tähän liitty-
en voimme nähdä kansainvälisen politiikan itsekuvan ”eräänä käytän-
nöllisten ratkaisujen joukkona”, jonka muun muassa tutkimusyhteisö 
omien kirjoitustensa ja tutkimustensa avulla on katsonut kuuluvan 

78 Owen 2002, 6�8–6�9.
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kansainvälisen tarkastelun piiriin. Käyttämämme kansainvälinen teo-
ria on siis samalla valinta ymmärtää maailmaa tietystä perspektiivistä 
käsin; se on kansainvälistä vallankäyttöä, erityisesti meidän vallankäyt-
töämme. Kun kirjoitamme kansainvälisestä politiikasta, kirjoitamme 
kansainvälistä politiikkaa – nimenomaan ”kansainvälistä politiikkaa”, 
ei ”kansainvälistä tiedettä” tiukasti ymmärrettynä.

Tai toisin sanoen tästä seuraa myöskin se johtopäätös, että kaikki 
kansainväliset teoriat ovat pragmaattisia maailmassa pärjäämisen vä-
lineitä, keinoja puhua ja pyrkiä selviämään maailmassa; Weberin sa-
noin ne ovat ”tarinoita kansainvälisen politiikan maailmasta”. Samalla 
voimme vetää tästä edelleen seuraavat kaksi olennaista johtopäätös-
tä: teorioiden asema pohjautuu ainoastaan siihen, että ne ovat kon-
kreettisesti ja selkeästi hyödyllisiä monille ihmisille, sekä siihen, että 
ne sopivat laajemmin siihen kontekstiin, kielipeliin, jossa tutkimusta 
tehdään. Ne siis muodostavat suhteellisen koherentin ja meille suh-
teellisen tutun uskomusten verkon.

rortyn puolustama pragmatismi näin sovellettuna kansainväli-
sen politiikan itsekuvan ytimeen olisi siis myös tapa ajatella ja elää, 
joka auttaa meitä välttämään ”metafyysistä turvaa”, joka ylittäisi ajan, 
paikan ja ihmistoiminnan. Päinvastoin, tällöin nojaisimmekin ajatuk-
seen, jonka mukaan keskustelu laajasti ymmärrettynä on kaiken oi-
keutuksemme viimekätinen konteksti, ja että tosi uskomus – se mikä 
on meille keskusteleville tuttua, ei varma tai olemuksellinen ”totuus” 
tai ”tieto” – voi toimia ohjenuoranamme, kun pyrimme järjestämään 
elämäämme muiden ihmisten kanssa, kun puhumme kansainvälises-
tä teoriasta tai kansainvälisestä maailmasta, kun pyrimme pärjäämään 
maailmassa. Tällöin tieteen tekemisemme on ensisijassa pyrkimystä 
järjestää omaa aikaamme ja maailmaamme haluamallamme tavalla 
kulttuurimme piirissä. john Dewey huomautti samaa todetessaan, 
että ”[t]utkimus on aktiviteettia, joka on sosiaalisesti määrittynyttä ja 
jolla on kulttuurisia seurauksia. – – Tutkimus – – ei voi paeta kulttuu-
rista viitekehystään, jossa se elää, muuttuu ja on”79.

Toisin sanoen, vaikka absoluuttinen tieto onkin saavuttamattomis-
sa, voidaan tietyssä yhteisössä tiettynä aikana saavuttaa suhteellisen 
yleisesti hyväksyttyjä, mutta ei ikuisia ja muuttumattomia, periaattei-
ta ja tulkintoja80. Tällöin tutkimusyhteisölle on tärkeintä tiedostaa tie-
don ja totuuden suhteellisuus. Sanominen, että ”politiikan tutkija on 
tuomittu oikeuttamaan uskomuksiaan”, ei ole käsien nostamista pys-
tyyn todellisuuden edessä ja kaiken mahdollisen hyväksymistä, vaan 
siinä on kyse (1) oman tiedollisen rajallisuutensa tunnustamisesta, (2) 
dogmatismin kieltämisestä ja (�) porttien avaamisesta erilaisuudelle 
ja vaihtoehtoisille näkemyksille. Kansainvälisen politiikan tieteenalan 
”kriisin” tai ”teoriasotien” suhteen voimme yhtyä Owenin näkemyk-
seen, jonka mukaan sen sijaan, että näkisimme kansainvälisen politii-
kan teoriakentän ”kaikkien sotana kaikkia vastaan”, tiedostaisimme, 
että eri kansainvälisen politiikan teoreettisille käytännöille on olemas-
sa oma roolinsa riippuen siitä, mitä aihealuetta tarkastelemme81.

79 Dewey-lainaus teok-
sessa Isacoff 2002, 61�.

80 Vrt. Peirce 1966, 101n, 
�26; rorty 2001a, 262; 
Davidson 1990, 12�; 
Davidson 2001, 67.

81 Owen 2002, 669.
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Tästä näkökulmasta tieteellä on edelleen tärkeä tehtävä ihmisten 
elämänedellytysten parantamisessa; esimerkiksi allekirjoittaneiden 
näkemyksen mukaan kansainvälisen politiikan tutkimuksen olen-
naisin anti on juuri asioiden mahdollisessa uudelleenkuvauksessa 
matkalla kohti parempaa maailmaa, parempaa meidän väistämättä 
etnosentristisillä kriteereillämme. Tällöin politiikan tutkija voi olla ha-
lutessaan tärkeässä keskustelevassa roolissa uskomusten ja lopulta 
jopa kansainvälisen politiikan muutoksessa. Samalla voisimme nähdä 
kansainvälisen politiikan tieteenalan itsekuvan oman aikamme tietyn 
yhteisön käytäntönä – meidän yrityksenämme tuottaa merkitystä ja 
samalla myös enemmän tai vähemmän järjestystä, oikeudenmukai-
suutta ja vapautta maailmaan.

L Ä H T E E T

Apunen, Osmo (1991): Kansainvälisen politiikan metodologiset perusteet 
– oppihistoriallisia ääriviivoja erään tieteenalan vaiheista. Tampere: 
Tampereen yliopisto.

Aron, raymond (1971): “The Diffusion of Ideologies”. Teoksessa: W. j. 
Stankiewicz (toim.) Political Thought Since World War II – Critical and 
Interpretive Essays. New York: Free Press.

Ashley, richard (198�): “The Poverty of Neorealism”. International 
Organization, �8(2), Spring.

Ashley, richard (1989): “Living on Border Lines: Man, Poststructuralism, 
and War.” Teoksessa: j. Der Derian & M. Shapiro (toim.) International / 
Intertextual Relations – Postmodern Readings of World Politics. New York: 
Lexington Books.

Ashley, richard & r. B. j. Walker (1990): “reading Dissidence / Writing the 
Discipline: Crisis and the Question of Sovereignty In International Studies”. 
International Studies Quarterly, ��, �67–�16.

Berger, Peter L. & Thomas Luckmann (1981): The Social Construction of Reality 
– a Treatise in the Sociology of Knowledge. Lontoo: Penguin Books.

Bhaskar, roy (1991): Philosophy and the Idea of Freedom. Oxford: Basil 
Blackwell. 

Bohman, james (2002): “How to Make Social Science Practical: Pragmatism, 
Critical Social Science and Multiperspectival Theory”. Millennium: Journal 
of International Studies, �1(�), �99–�2�.

Cochran, Molly (2002): “Deweyan Pragmatism and Post-Positivist Social 
Science in Ir”. Millennium: Journal of International Studies, �1(�), �2�–��8.

Davidson, Donald (198�): Inquiries into Truth and Interpretation. Oxford: 
Clarendon Press.

Davidson, Donald (1986): “A Nice Derangement of Epitaphs.” Teoksessa: E. 
LePore (toim.) Truth and Interpretation – perspectives on the philosophy of 
Donald Davidson. Oxford: Basil Blackwell.

Davidson, Donald (1990): “A Coherence Theory of Truth and Knowledge.” 
Teoksessa: A. Malachowski (toim.) Reading Rorty. Oxford: Basil Blackwell.

Davidson, Donald (2001): “Truth rehibilitated.” Teoksessa: r. B. Brandom, 
(toim.) Rorty and his Critics. Malden: Blackwell Publishers Ltd.

Dewey, john (1999): Pyrkimys varmuuteen. Helsinki: Gaudeamus.



27KOSMOPOLIS

Kansainvälinen politiikka “käytännöllisten ratkaisujen joukkona”

Hoyningen-Huene, Paul (199�): Reconstructing Scientific Revolutions – 
Thomas S. Kuhn’s Philosophy of Science. Chicago: The University of Chicago 
Press.

Isacoff, jonathan B. (2002): “On the Historical Imagination of International 
relations: The Case for ‘Deweyan reconstruction’”. Millennium: Journal of 
International Studies, �1(�), 60�–626.

james, William (191�): Pragmatismi – uusi nimitys eräille vanhoille 
ajattelutavoille. Helsinki: Otava.

Kegley, Charles W. jr. (199�): “The Neoidealist Moment in International 
Studies? – realist Myths and the New International realities”. International 
Studies Quarterly, �7, 1�1–1�6.

Kivinen, Osmo & Tero Piiroinen (200�): “The relevance of Ontological 
Commitments in Social Sciences: realist and Pragmatist Viewpoints”. 
Journal for the Theory of Social Behaviour, ��(�), 2�1–2�8.

Kuhn, Thomas S. (199�): Tieteellisten vallankumousten rakenne. Helsinki: Art 
House Oy.

Kurki, Milja (2006): “Causes of a Divided Discipline: rethinking the Concept 
of Cause in International relations Theory”. Review of International Studies, 
�2, April, 189–216.

Kurki, Milja & Colin Wight (2007): “International relations and Social Science”. 
Teoksessa: T. Dunne, M. Kurki & S. Smith (toim.) International Relations 
Theories – Discipline and Diversity. Oxford: Oxford University Press.

Lapid, Yosef (1989): “The Third Debate: On the Prospects of International 
Theory in a Post-Positivist Era.” International Studies Quarterly, ��(�), 
2��–2��. 

Newton-Smith, W. H. (2001): “Underdetermination of Theory by Data”. 
Teoksessa: W. H. Newton-Smith (toim.) A Companion to the Philosophy of 
Science. Malden: Blackwell Publishers.

Niiniluoto, Ilkka (1999): Critical Scientific Realism. Oxford: Oxford University 
Press.

Owen, David (2002): “re-orienting International relations: On Pragmatism, 
Pluralism and Practical reasoning”. Millennium: Journal of International 
Studies, �1(�), 6��–67�.

Patomäki, Heikki & Colin Wight (2000): “After Postpositivism? The Promises 
of Critical realism”. International Studies Quarterly, ��(2), 21�–2�7.

Peirce, Charles S. (1966): Selected Writings – Values in a Universe of Change. 
New York: Dover Publications.

Quine, Willard Van Orman (1980): From a Logical Point of View – 9 Logico-
Philosophical Essays. Harvard: Harvard University Press.

ramberg, Bjorn (1989): Donald Davidson’s Philosophy of Language – An 
Introduction. Oxford: Basil Blackwell.

rorty, richard (1980): Philosophy and the Mirror of Nature. Oxford: Basil 
Blackwell.

rorty, richard (1982): Consequences of Pragmatism – Essays: 1972–1980. 
Brighton: The Harvester Press.

rorty, richard (1989): Contingency, Irony and Solidarity. Cambridge: 
Cambridge University Press.

rorty, richard (1991): Objectivity, Relativism and Truth – Philosophical Papers 
Volume 1. Cambridge: Cambridge University Press.

rorty, richard (1998): Truth and Progress – Philosophical Papers Volume 3. 
Cambridge: Cambridge University Press.

rorty, richard (1999): Philosophy and Social Hope. Lontoo:  Penguin Books 
Ltd.

rorty, richard (2001a): “response to Akeel Bilgrami”. Teoksessa: r. B. 
Brandom (toim.) Rorty and his Critics. Malden: Blackwell Publishers Ltd.



28 KOSMOPOLIS

juha Käpylä & Harri Mikkola

rorty, richard (2001b): “response to jacques Bouveresse”. Teoksessa: r. B. 
Brandom (toim.) Rorty and his Critics. Malden: Blackwell Publishers Ltd.

rytövuori-Apunen, Helena (200�): “Forget ‘Post-Positivist’ Ir! – The Legacy 
of Ir Theory as the Locus for a Pragmatist Turn”. Cooperation and Conflict, 
�0(2), 1�7–177.

Sellars, Wilfrid (196�): Science, Perception and Reality. Lontoo: routledge & 
Kegan Paul.

Smith, Steve (199�): “The Self-Image of a Discipline: A Genealogy of 
International relations Theory”. Teoksessa: K. Booth & S. Smith (toim.) 
International Relations Theory Today. Cambridge: Polity Press.

Smith, Steve (1996): “Positivism and Beyond”. Teoksessa: S. Smith, K. Booth & 
M. Zalewski (toim.) International Theory: Positivism and Beyond. Cambridge: 
Cambridge University Press.

Waltz, Kenneth (19�9): Man, the State and War – a Theoretical Analysis. New 
York: Columbia University Press.

Walz, Kenneth (1979): Theory of International Politics. New York: McGraw-Hill.
Waltz, Kenneth (1990): “realist Thought and Neorealist Theory”. Journal of 

International Affairs, ��(1), 21–�7.
Wendt, Alexander (1999): “Anarchy is What States Make of It: The Social 

Construction of Power Politics”. Teoksessa: P. r. Viotti & M. V. Kauppi 
International Relations Theory – Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond. 
Boston: Allyn & Bacon.

Weber, Cynthia (200�): International Relations Theory – A Critical Introduction. 
Lontoo: routledge.

Wæver, Ole (2007): “Still a Discipline after All These Debates?”. Teoksessa: T. 
Dunne, M. Kurki & S. Smith International Relations Theories – Discipline and 
Diversity. Oxford: Oxford University Press.



 

 

 

 

 

Artikkeli 3 

 

KÄPYLÄ JUHA – MIKKOLA HARRI 

Kriittinen realismi kriittisin silmin: Huomioita erään metateorian ongelmakohdista  

Politiikka: Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisu 2009: 51/4  

 

Artikkeli valittiin Valtiotieteellisen yhdistyksen toimesta parhaaksi kansallisessa aikakauskirjassa 

vuonna 2009 julkaistuksi artikkeliksi. Vuoden paras artikkeli julkaistaan englanniksi käännettynä 

myös World Political Science Review -julkaisussa (Berkeley Electronic Press).  Artikkelin käännös 

ilmestyi pienimuotoisin muutoksin World Political Science Review-julkaisun numerossa 2009 6:1 

(http://www.bepress.com/wpsr/). 

  

 

 

 



Politiikka 51:4, s.248–267, 2009 

ABSTRACT
Critical glance on 
Critical Realism: 
Observations on the 
Problems of its 
Metatheory

Kriittinen realismi kriittisin silmin
Huomioita erään metateorian ongelmakohdista

JuHA KäPylä – HARRi MiKKOlA

international Relations as a scientific discipline can be considered elusive, in a sense “under de-
bate”. A distinctive feature of the theoretical debates of the discipline has been the various calls for 
different kinds of theoretical and metatheoretical “turns”. in this atmosphere, the return of onto-
logically oriented iR theorizing based on Critical Realism has increased in influence. The aim of 
this article is to problematize some of the formulations of Critical Realist metatheory, especially in 
relation to the notions of correspondence, retroduction and emergence. We will argue that in the 
context of the social sciences two things are highly problematic. The first problem is the quest for 
establishing “heavy ontological furniture” as a backbone for scientific research. The second prob-
lem is the attempt to combine the fallibility of human knowledge with the “getting things right” 
attitude based on correspondence-like concepts of truth. Thus, we recommend healthy caution to-
wards the Critical Realist aspiration for the “ontological turn” in the social sciences.

Tosi maailma – saavuttamatonko? Joka tapauk-
sessa sitä ei ole saavutettu. Näin ollen se on 
myös tuntematon. Niinpä se ei ole myöskään 
lohdullinen, vapauttava eikä velvoittava: miksi 
jokin tuntematon voisi velvoittaa?

Friedrich Nietzsche

Johdanto

Kansainvälisen politiikan tieteenalan voidaan väit-
tää olevan varsin häilyvä – täynnä kilpailevia nä-
kemyksiä käytännön empiirisen tutkimuksen me-
tateoreettiseksi viitekehykseksi ja filosofiseksi pe-
rustaksi (ks. Wæver 2007, 290–291; Jackson 
2008, 129). Tästä ”häilyvyyden tilasta” huolimatta 
voidaan kuitenkin väittää, että suurta osaa yhteis-
kuntatieteellisen tutkimuksen teorioista aina 
1980-luvulta lähtien on määrittänyt ns. kielellinen 
käänne. Tämä myös kansainvälisen politiikan tie-
teenalalla vahvasti vaikuttava yleinen metateoreet-
tinen asenne tieteentekemistä kohtaan on painotta-

nut ensisijaisesti epistemologisia kysymyksiä inhi-
millisen tietämisen rajoista ja episteemistä tieto- ja 
totuuskäsitystä, jossa ”varma tieto” on nähty vah-
vasti ongelmallisena ja jossa painotukset sen si-
jaan ovat olleet sosiaalisessa konstruktivismissa, 
perspektivismissä ja relativismissa – ajatuksissa, 
joiden mukaan kaikki tieto on värittynyt ja määrit-
tynyt kielellisen ja kulttuurisen viitekehyksemme 
mukaan. Kuitenkin viimeisen vuosikymmenen ai-
kana ontologia, ”ulkoinen todellisuus” ja tieteelli-
nen realismi ovat iskeneet yhteiskuntatieteissä ta-
kaisin kriittisen realismin muodossa. Kriittinen 
realismi on saavuttanut jo vahvan aseman muun 
muassa sosiologiassa (ks. esim. Archer 1995; 
Sayer 1992, 2000; lawson 1997), ja tätä ”ontolo-
giseen realismiin”, ”epistemologiseen relativis-
miin” ja ”arvostelmalliseen rationaalisuuteen” (Pa-
tomäki ja Wight 2000, 224) pohjaavaa oppiraken-
nelmaa on viime aikoina rakennettu myös huomat-
tavissa kansainvälisen politiikan kirjoituksissa 
(mm. Wendt 1999, Wight 1999; 2006, Patomäki ja 
Wight 2000, Patomäki 2002, Kurki 2006; 2007; 
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Joseph 2007). Se on synnyttänyt myös huomatta-
via kriittisiä kannanottoja tieteenalalla (mm. Kra-
tochwil 2000; Chernoff 2002, 2007, 2009; Jackson 
2008; 2008b; Michel 2009). Kaiken kaikkiaan 
kriittinen realismi voidaan nyt nähdä huomattava-
na vaihtoehtona tutkimustamme pohjaavaksi meta-
teoriaksi. Esimerkkinä kriittisen realismin merki-
tyksen kasvusta voidaan nostaa esiin Friedrich 
Kratochwillin (2000) spekulaatiot siitä, ollaanko 
kriittinen realismin myötä häilyvälle tieteenalal-
lemme luomassa ”uutta ortodoksiaa”. 

Niin tai näin, on totta että kriittinen realismi on 
nostanut merkitystään politiikan tutkimuksen pii-
rissä viimeisen vuosikymmenen aikana, ja tällä 
elpymisellä voi olla seurauksia paitsi metateoreet-
tisiin sitoumuksiimme, myös aksiologisiin sitou-
muksiimme – siihen, minkä näemme olevan tie-
teellisen tutkimuksen arvo ja mihin sen tulisi täh-
dätä. Nämä molemmat tasot ovat tärkeitä kohteita 
analyysille pyrittäessä selventää tieteenalamme it-
sekuvaa. Metatason debatit ovat tärkeitä, koska ne 
eivät pelkästään vaikuta siihen kuinka käytännön 
tutkimusta tehdään, vaan myös itsessään eri ajatte-
lutapojen mahdollisuuteen kyseisellä tieteenalalla; 
ja edelleen, yhteisymmärrys metadebateissa voi 
osittain määrittää kyseisen tieteenalan maalaisjär-
keä. lisäksi kyky kyseenalaistaa tämän tieteenalan 
intellektuaalista status quota jo lähtökohtaisesti 
vaatii sekä filosofisia että poliittisia sitoumu k-
siamme koskevia debatteja (ks. Guzzini 2000, 
156). Nämä metadebatit vaikuttavat myös tieteen-
alan itsekuvaamme usein vahvasti. Esimerkiksi 
ennen kielellistä käännettä inhimillisen toiminnan 
materiaalisiin ehtoihin ja rajoitteisiin painottuvaa 
yhteiskuntatieteellistä tutkimusta harjoitettiin 
usein ”tieteellisen sosialismin” muodossa. Tämä 
projekti on ollut jo hetken kuopattuna, mutta – ai-
nakin Chris Brownin (2009) mukaan – elpymisen 
merkkejä on havaittavissa. Kriittisen realismin ul-
koisen todellisuuden ei-havainnoitavissa olevien 
entiteettien, rakenteiden ja kausaalisten mekanis-
mien painottaminen on teoreettisesti hyvin yhteen-
sopivaa historiallisen materialismin kanssa, ja 
Brown näkeekin kriittisen realismin uuden marxis-
min intellektuaaliseksi perustaksi ja historiallisen 
materialismin elvyttäjäksi1. Siihen, onko tämän 
projektin elvyttäminen mielekästä, emme ota kan-
taa tämän artikkelin puitteissa, mutta tämä esi-

merkki osoittaa että metateorian analysointi on 
merkityksellistä sekä empiirisesti että teoreettisesti. 

Debatti kriittisen realismin ympärillä onkin kes-
kittynyt erityisesti metateoreettisiin kysymyksiin 
tutkimuksen ontologisista ja epistemologisesta pe-
rustasta. Kriittiset realistit ovat olleet vahvan kriit-
tisiä tieteenalallamme käydyn ”steriilin ja sekasor-
toisen epistemologisen debatin” (Wight 2007, 394) 
hyödyllisyydestä, ja he ovat painottaneet sen si-
jaan mielen ulkopuolisen, emergentin, rakenteistu-
neen todellisuuden merkitystä totuusväitteidemme 
lähteenä ja perustana. Erityisesti kriittiset realistit 
ovat painottaneet ontologisten metateoreettisten 
sitoumustemme merkitystä ja ensisijaisuutta suh-
teessa tieteenalaa perinteisesti hämmentäneisiin 
epistemologisiin kysymyksiin. Esimerkiksi Colin 
Wight on painottanut ontologisten sitoumusten 
merkitystä ja eksplikointia tutkimuksenteon lähtö-
kohtana; hänen mukaansa todellinen ero eri 
teorioi den välillä ei ole eriävissä näkemyksissä 
epistemologisten kysymysten suhteen, vaan kyse 
on ensisijassa kilpailevista ontologioista (Wight 
2006, 1–2). Pelkistetysti, kyse on postuloimiemme 
teoreettisten entiteettien statuksesta: siitä, tuleeko 
postuloimamme ontologia nähdä kirjaimellisesti 
totena vai tuleeko meidän ottaa siihen enemmän 
instrumentaalinen asenne, ja käsitellä sitä ”ikään 
kuin” se olisi totta (ks. Jackson 2008, 129–130). 
Tällä valinnalla on luonnollisesti myös epistemo-
logisia seurauksia: kysymys on silloin siitä, kuinka 
näemme havainnoivan tutkijan ja tutkittavien ob-
jektien välisen suhteen – näemmekö, että tieteen 
tulisi kuvata todellisuutta sellaisena kuin se ”oi-
keasti on”, vai asettavatko käsitteelliset ja kielelli-
set viitekehyksemme tälle suhteelle niin merkittä-
vän roolin, että itsessään koko kysymys ”ulkoisen 
todellisuuden” merkityksestä voidaan nähdä väis-
tyvän. Kysymys on siis siitä, tuleeko teoreettiset 
käsitteemme nähdä olevan enemmän tai vähem-
män semanttisessa referenssisuhteessa ulkoisen 
todellisuuden objekteihin, vai tuleeko ne nähdä 
vain instrumentaalisina työkaluina tutkimukselle.

Tässä artikkelissa tulemme keskittymään juuri 
kysymykseen siitä, kuinka kriittinen realismi nä-
kee tutkijan ja ulkoisen maailman välisen suhteen, 
ja mitä loogisia ongelmia tästä seuraa politiikan 
tutkimukselle, ja laajemmin ottaen yhteiskuntatie-
teille ylipäänsä.  Tulemme esittämään, että kriitti-
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sen realismin metateoria on sisäisti ristiriitainen ja 
monitulkintainen, ja että politiikan tutkimuksen ei 
tule ajautua kriittisen realismin peräänkuulutta-
maan ”ontologiseen käänteeseen” (ks. Wight 2006, 
71). Erityisenä ongelmana tulemme nostamaan 
esiin totuuden korrespondenssin ongelman: toi-
saalta kriittiset realistit tähtäävät ”asioiden oikein-
kuvaamiseen” (ks. Wight 2007, 381) tieteellisen 
realismin tavoin, jolloin korostuu ajatus ulkoisen 
todellisuuden objektien toimimisesta validien to-
tuusväittämiemme ”viimeisenä mittatikkuna”, 
mutta toisaalta he painottavat myös epistemologis-
ta relativismia, jonka mukaan kaikki uskomukset 
on sosiaalisesti rakennettuja ja näin ollen mahdol-
lisesti erehtyväisiä, mikä tekee ajatuksen vahvasta 
referenssisuhteesta (korrespondenssista) teoreettis-
ten käsitteidemme ja ulkoisen todellisuuden välillä 
hyvin ongelmalliseksi. Tulemme esittämään, että 
– vaikka kriittiset realistit väittävät kiivaasti toisin 
– kriittisen realismin metateoria kiteytyy tälle me-
tateorialle loogisesti välttämättömiin totuuden kor-
respondenssiteorian elementteihin, jotka ovat jo 
lähtökohtaisesti vahvan ongelmallisia yhteiskunta-
tieteille. Esitämme, että vaikka kriittiset realistit 
painottavat epistemologista relativismia, he pai-
nottavat myös kahta tieteellisen realismin peruspe-
riaatetta: (1) että tieteessä käytetyt teoreettiset kä-
sitteet tavallisesti ovat referenssisuhteessa ulkoi-
seen todellisuuteen, ja (2) että yleisesti hyväksytyt 
tieteen teoreettiset lait ovat yleensä likimääräisesti 
tosia. Tiivistetysti, esitämme että esiin nostamam-
me korrespondenssin ongelma on olennaisen tär-
keä, koska ei ole mahdollista yhdistää toisiinsa 
toisaalta yhteiskuntatieteissä vaadittavaa riittävän 
vahvaa fallibilistista asennetta ja toisaalta realistis-
ta näkemystä korrespondenssista; näin ollen tu-
lemme esittämään, että kriittisen realismin meta-
teorialla on loogisia ja empiirisiä hankaluuksia 
johtaa riittävän vakuuttavasti ajatus jonkin väit-
teen käytännöllisestä hyödyllisyydestä ajatukseen 
tämän väitteen korrespondenssista todellisuuden 
kanssa. Näin ollen esitämme edelleen, että on vah-
vasti ongelmallista antaa tieteellisen realismin 
vaatimia selityksiä ulkoisesta todellisuudesta myös 
fallibilistisemmassa, ”totuudenkaltaisuus”– merki-
tyksessä. Tulemme lisäksi esittämään, että korres-
pondenssin ongelma määrittää ratkaisevasti myös 
kahta kriittiselle realismille olennaista käsitettä: 

retroduktiivista päättelyä ja emergenssiä, ja koska 
korrespondenssi itsessään on ongelmallinen käsite, 
myös nämä kaksi muuta käsitettä kohtaavat huo-
mattavia loogisia hankaluuksia, ainakin jos ne ym-
märretään kriittisen realismin tavoin, eivätkä nämä 
käsitteet tuo erityistä oikeutusta kriittisen (tieteel-
lisen) realismin tarpeellisuudelle. Artikkelin lo-
puksi otamme kantaa siihen, mitä kriittisen realis-
min metateorian hyväksyminen voisi tarkoittaa 
politiikan tutkimuksen – ja laajemmin yhteiskunta-
tieteiden – kannalta.

Kuten kriittiset realistit itsekin huomauttavat, 
kriittisen realismin ymmärrys tieteenalallamme on 
ollut vaillinaista ja pinnallista (ks. Wight 2006, 9; 
Kurki 2007, 369, 375; Joseph 2007, 345). Tämä 
artikkeli tuleekin nähdä pyrkimyksenä lisätä kriit-
tisen realismin ymmärrystä tieteenalallamme aset-
tamalla kriittisen realismin metateoria käsitteelli-
sen analyysin alle ja tarkastelemalla kriittisesti 
muutamia kriittisen realismin perusaksioomia. Tu-
lemme tarkastelemaan erityisesti Heikki Patomäen 
ja Colin Wightin kriittistä realismia, mutta heidän 
ohessaan – ja tätä tarkastelua tukeaksemme – tu-
lemme myös tarkastelemaan mm. Roy Bhaskarin 
ja ilkka Niiniluodon tieteellisen kriittisen realis-
min tekstejä2. Ennen kriittisen realismin tarkempaa 
analyysiä aloitamme tarkastelumme tarjoamalla 
lukijalle tiivistelmän siitä, mistä kriittisen realis-
min metateoriassa on kyse.

Kriittisen realismin metateoria

Pelkistetysti, kriittinen realismi lähtee liikkeelle 
seuraavista neljästä olettamuksesta: (1) Koska on 
olemassa ontologisesti mielestä riippumaton, ul-
koinen todellisuus, ja (2) koska totuudessa on kyse 
jonkinasteisesta semanttisesta referenssisuhteesta 
kielen ja ulkoisen todellisuuden välillä, (3) on 
mahdollista lähestyä totuutta, ja (4) täten toden ja 
epätoden käsitteet ovat soveltuvia arvostelmalli-
selle rationaalisuudelle, tieteelliselle tutkimukselle 
ja tieteelliselle kehitykselle. Tämä päättelyketju 
perustuu kolmelle metateoreettiselle sitoumuksel-
le: (1) ontologiselle realismille, (2) epistemologi-
selle relativismille ja (3) arvostelmalliselle ratio-
naalisuudelle.

”Ontologinen realismi” lähtee olettamuksesta, 
jonka mukaan ulkoisen todellisuuden entiteetit 
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ovat loogisesti ja ajallisesti ihmismielen ja ihmisen 
toiminnan tuotoksia edeltäviä; näin ollen ulkoinen 
todellisuus on myös itsenäinen suhteessa näke-
myksiimme siitä (ks. Bhaskar 1978, 21–22; Niini-
luoto 1999, 26–27; Searle 1996, 150–155; Pato-
mäki 2002, 8; Patomäki ja Wight 2000, 223; Sayer 
2000, 10–11). Tämä ulkoinen todellisuus nähdään 
rakenteistuneena kolmeen tasoon, Todelliseen, Ak-
tuaaliseen ja Empiiriseen. ”Todellinen” viittaa ta-
soon, joka koostuu reaalisista, ihmisestä riippu-
matta olemassa olevista olioista, voimista, raken-
teista ja potentiaaleista – siitä, mitä todella on. 
”Aktuaalinen” viittaa tasoon, jossa nämä todelliset 
voimat ja potentiaalit aktivoituvat tavalla, joka 
synnyttää uusia mekanismeja ja prosesseja: olen-
naista tässä on, että nämä mekanismit ja prosessit 
ovat ihmisen tietämyksen suhteen invariantteja – 
ne tapahtuvat ja vaikuttavat vaikka kukaan ei olisi 
niitä tarkkailemassa tai kuvaamassa (Wight 2006, 
29–30; Patomäki ja Wight 2000, 223). Nämä to-
delliset (ja mahdollisesti aktuaaliset) voimat voi-
vat olla myös ei-havainnoitavissa olevia. Tämä 
tieteelliselle realismille olennainen ajatus ei-ha-
vainnoitavissa olevista voimista on kiinteässä yh-
teydessä myös kriittisen realismin käsityksiin 
emergenssistä ja kausaliteetista. Pelkistettynä, aja-
tus emergenssistä tarkoittaa ajatusta kahden tai 
useamman ominaisuuden tai mekanismin yhdisty-
misestä, joka tuottaa uusia kausaalisia voimia 
omaavia ilmiöitä, joita – vaikkakin ne ovat välttä-
mättömiä tämän ilmiön olemassaololle – ei voida 
redusoida takaisin alkuperäisiin rakennusosiinsa 
(ks. Sayer 2000, 12; Kim 1999, 4; Silberstein ja 
McGeever 1999, 182; leon 2010; ks. myös Hum-
preys 1997a, 341–342 ja Elder-Vass 2005, 316–
320). Olennaista tässä on huomata, että olemassa 
olevat todelliset voimat voivat joko aktualisoitua 
tai ei, ja ne eivät täten ole ennustettavissa, redusoi-
tavissa eivätkä empiirisesti havainnoitavissa. 
Tämä näkemys on vastakkainen humelaiselle 
”kau saaliselle säännönmukaisuusdeterminimille”, 
joka näkee maailman rakentuvan yksittäisistä ta-
pahtumista ja niiden empiirisesti havainnoitavissa 
olevista ”säännönmukaisista konjunktioista” (ks. 
Hume 1955, 60–79). Tälle ajatukselle vastakkai-
sesti kriittiset realistit väittävät, että ”jatkuvien 
konjunktioiden” postulointi on mahdollista vain 
ns. ”suljetussa systeemissä”, jossa kausaliteetti on 

keinotekoisesti yksinkertaistettu reduk tiiviseksi ja 
riittämättömäksi tieteelliseksi malliksi, joka ei pai-
nota tarpeeksi ei-havainnoitavissa ole vien ja emer-
genttien (todellisten) kausaalisten voimien moni-
naisuutta ja rakenteistunutta luonnetta (Bhaskar 
1978, 69–78; Bhaskar 2002, 7–8; ks. myös Pato-
mäki ja Wight 2000, 227–230; Bhaskar 1991, 
5–7). Kriittiset realistit esittävät tästä kritiikistä 
ponnistaen laajempaa ja holistisempaa näkemystä 
kausaliteetista, jossa humelainen ”työntämis- ja 
vetämiskausaliteetti” laajennetaan ”avoimen sys-
teemin” mukaiseksi ”rajoittavaksi ja mahdollista-
vaksi” kausaliteetiksi, jossa kaksi tai useam pia 
mekanismia voi yhdistyä ja tuottaa uusia kausaali-
sia seurauksia, ja jossa odottamattomia uusia seu-
rauksia voi edelleen syntyä kun uusia mekanisme-
ja aktivoituu (Kurki, 2006; Bhaskar 1978, 33, 119; 
Patomäki ja Wight 2000, 223–224, 230–232; Pato-
mäki 2002, 76–79)3. Täten, myös tieteellisen selit-
tämisen tulee perustua tähän ontologis-realistiseen 
näkemykseen kausaliteetista, joka mahdollistaa 
yksityiskohtaisemmat ja kompleksisemmat seli-
tykset, eli tieteelliset ”ikoniset mallit” (ks. Pato-
mäki 2002, 123–142), ja laajentaa tieteellistä seli-
tysvoimaa ei-havainnoitavissa olevien entiteettien 
postulointiin. yllä olleista todellisuuden tasoista 
”Empiirinen” viittaa puolestaan ihmiselle suoraan 
havainnoitavissa olevaan tasoon, jossa selitettävät 
ilmiöt näyttäytyvät (usein kausaalisten seurausten-
sa kautta), ja jossa tieteen tehtävä on yrittää identi-
fioida ja selittää näitä ulkoisen todellisuuden 
emergenteistä mekanismeista kumpuavia ”todelli-
sia aktuaaleja ilmiöitä”.

Kriittinen realismi painottaa myös ”epistemolo-
gista relativismia”, jonka mukaan ”[…] kaikki us-
komukset ovat sosiaalisesti tuotettuja ja täten po-
tentiaalisesti erehtyväisiä” (Patomäki ja Wight 
2000, 224). Näin ollen on huomioitava, että – pait-
si mahdollisuutta tyhjentää käsite ”todellinen” em-
piirisesti havaittuun – kriittinen realismi ei myös-
kään kannata ”suoraa realismia”, mahdollisuutta 
”suoraan pääsyyn” ulkoisen maailman objekteihin. 
Päinvastoin, ulkoisen todellisuuden objektit muo-
dostavat kriittisille realisteille tiedon ”intransitiivi-
sen dimension”, jossa nämä todelliset objektit it-
sessään ovat invariantteja suhteessa ihmisen käsi-
tyksiin niistä. Sen sijaan ”Empiirisen” tason ob-
jektit muodostavat tiedon ”transitiivisen tason”, 
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ihmisen tuottaman käsitteellisen ja kielellisen ra-
kennelman, jossa propositiot ja teoriat ovat ”[…] 
nykytieteen tuottamia tiedon keinotekoisia objek-
teja” (Bhaskar 1978, 21–22). Vaikka transitiivinen 
tai episteeminen taso voivat muuttua uuden teorian 
tai paradigmamuutoksen myötä, intransitiivinen, 
ulkoinen todellisuus ei (yleensä) muutu (Bhaskar 
1987, 54; Sayer 2000, 10–11). Tähän transitiivi-
nen-intransitiivinen- jaotteluun tukeutuen Patomä-
ki (2002, 129) johtaa, että vaikkakin on olemassa 
ulkoinen todellisuus (todellinen maailma), se on 
kuitenkin ”osittain vieras” suhteessa tietoomme 
siitä. Olennaista on kuitenkin huomata, että tästä 
huolimatta Patomäen mukaan tieteellisessä tutki-
muksessa on mahdollista luoda ”[…] vahvasti hy-
väksytty ikoni, suhteellisen luotettava ikkuna yh-
teiskuntatieteellisten mallien transitiivisesta sfää-
ristä intransitiivisen maailman geo-historiallisiin 
kausaalisiin komplekseihin”. Täten, vaikka kriitti-
set realistit tiedostavat kielellisen ja käsitteellisen 
elementin olemassaolon uskomustenmuodostuk-
sessa, he samalla painottavat vahvasti kahta olen-
naisesti ontologis-realistista ajatusta ”objektien 
maailmasta”: sen ulkoisuutta ja sen määräävyyttä 
(ks. Jackson, 2008: 133). Tämä tarkoittaa, että (1) 
on olemassa mielen ulkopuolisia, rakentuneita, 
kau saalisia voimia ja (2) nämä voimat asettavat ra-
joja (ja myös mahdollisuuksia) ihmisen mahdolli-
suudelle kuvata niitä. Esimerkiksi emme pysty rati-
onaalisesti kuvaamaan, että pystyisimme lentä-
mään jos hyppäisimme ikkunasta (Patomäki 2002, 
144), tai että voisimme kielellisesti uudelleenku-
vailla kuolettavan virussairauden omaavan henkilö 
ei omaavan sitä (Wight 2007, 379). Näillä esimer-
keillä kriittiset realistit pyrkivät oikeuttamaan hei-
dän ontologisesti orientoituneen lähtökohtansa pa-
remmuuden suhteessa moniin episteemisesti orien-
toituneeseen sosiaalis-konstruktivistisiin viiteke-
hyksiin, jotka heidän mukaansa aliarvioivat ulkoi-
sen todellisuuden roolia ja sen asettamia rajoitteita, 
ja jotka yliarvioivat kielellisen uudelleenkuvauksen 
mahdollisuutta tieteellisen tiedon tuotannossa.

Tämä ulkoisen todellisuuden painottaminen 
suhteessa rationaalisiin episteemisiin perspektii-
veihimme on olennaista myös kriittisen realismin 
”arvostelmalliselle rationaalisuudelle”: vaikka ra-
tionaalisuudella on sosiaalinen (ja näin ollen rela-
tiivinen) eksistenssinsä, todellisuus asettaa rajat 

jokaiselle rationaaliselle väitteelle, ja jokaisen 
ratio naalisen väitteen täytyy koskea samaa ulkois-
ta todellisuutta. Täten on oltava myös tästä kaikille 
yhteisestä ulkoisesta todellisuudesta kumpuava 
yhteinen rationaalinen pohja teorioiden ja usko-
musten arviointiin paremmiksi tai huonommiksi. 
Kuitenkin, johtuen epistemologisesta relativismis-
ta, arvostelmallinen rationaalisuus voi toimia vain 
kielellisessä ja kommunikatiivisessa sosiaalisesti 
tuotettujen fallibilististen perusteiden sfäärissä. 
Tästä huolimatta yhteinen ulkoinen todellisuus ta-
kaa jokaisen rationaalisen väitteen rationaalisuu-
den, ja näin ollen nämä välttämättä kommunikatii-
viset väitteet eivät voi olla täysin yhteismitattomia 
(ks. Wight 1996; Patomäki ja Wight 2000, 224). 
Näin ollen on loogista ajatella, että jotkin sanastot 
ovat oikeampia kuvaamaan ulkoista todellisuutta 
kuin toiset, ja että nämä sanastot ovat paremmin 
yhteydessä ulkoisen maailman itsenäisiin objektei-
hin. Tästä ajatuksesta kummuten kriittiset realistit 
näkevät teoreettisten entiteettien ja totuuden väli-
sen suhteen siten, että aktuaalinen empiirinen me-
nestys nostaa todennäköisyyttä – ja toimii fallibi-
listisena indikaattorina – teorian todenmukaisuu-
delle, ja tämä teoria voidaan täten nähdä olevan 
likimääräisesti tosi tai ”totuudenkaltainen” (ks. 
esim. Niiniluoto 1999, 185–192). Tämä tarkoittaa, 
että kriittiset realistit painottavat ulkoisen todelli-
suuden tuottamaa selitysvoimaa, ja he näkevät em-
piirisen kanssakäymisen tämän todellisuuden 
kanssa olevan tälle selitysvoimalle alisteista, onto-
logisia olettamuksiamme todeksi vahvistavaa toi-
mintaa (Wight, 2006: 29–33).

Hieman tarkemmin, tieteellisen selittämisen lo-
giikka empiirisestä aineistosta ”todella toteen” tai 
”totuudenkaltaisuuteen” kulkee kriittisen realismin 
tutkimusstrategiassa ”parhaaseen selitykseen päät-
telyn” tai ”retroduktion” hengessä (ks. Bhaskar, 
1978: 125, 135; Patomäki ja Wight, 2000: 223–
224; Niiniluoto, 1999: 187; Wuisman, 2005). Se 
siis lähtee liikkeelle luovasta yrityksestä selittää 
aktuaalinen havainnoitavissa oleva ilmiö tai ”selit-
tämätön hämmästyttävä fakta” (Wuisman 2005, 
383), jonka jälkeen se esittää postuloidun teoreet-
tisen argumentin tai ”ikonisen mallin” selittämään 
tätä ilmiötä tavalla, joka – ollessaan totta – antaisi 
parhaan mahdollisen selityksen selittämistä vaati-
valle ilmiölle, joka lopulta voidaan empiirisesti 
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verifioida olevan (ainakin likimääräisesti) totta. 
Näin ollen tieteen tehtävä on selventää ja verifioi-
da näiden postuloitujen teoreettisten ”eksistenssi-
hypoteesien” rationaalisuus ja todenmukaisuus. 
Kriittisten realistien mukaan heidän teoreettisen 
viitekehyksensä paremmuus suhteessa empiristi-
siin viitekehyksiin juontuu suuremmasta selitys-
voimasta: koska retroduktiivisessa (abduktiivises-
sa) päättelyssä on mahdollista postuloida ei-ha-
vainnoitavissa olevia teoreettisia entiteettejä – 
joka ei ole mahdollista empiirisesti orientoituneis-
sa (induktiivisissa) viitekehyksissä – on mahdol-
lista paremmin paljastaa ja identifioida tapahtu-
man taustalla olevat prosessit ja mekanismit, ja 
samalla paljastaa todellisuudesta yhä uusia kerrok-
sia (ks. Peacock 2000, 320–321). Tämä tarkoittaa 
sitä, että tämän realistisen päättelytavan nähdään 
antavan parempia työkaluja tutkimamme (sosiaali-
sen) maailman ”ontologiseen selventämiseen”; siis 
sitä käsittelevien teorioidemme relevanttien onto-
logisten sitoumusten – kuten muuttujien, toimijoi-
den, yksiköiden ja prosessien – uudelleenmuok-
kaamiseen ja eksplikointiin. lisäksi, koska ratio-
naalisten tieteellisten teorioiden selitysvoimaa ja 
tieteen menestystä ei ole mahdollista (tai rationaa-
lista) selittää ihmeen tai sattuman avulla, on loo-
gista ajatella, että paras selitys näille – ja myös 
näiden välttämätön edellytys – on teorioidemme 
totuus tai totuudenkaltaisuus, ja näin ollen on 
myös rationaalista omaksua asenteeksi tieteellinen 
kriittinen realismi (ks. Kukla 1996, 298; Kaidesoja 
2005, 36–37). 

Korrespondenssin ongelma kriittisessä  
realismissa

yllä olleen kriittisen realismin metateorian tiivis-
tyksen jälkeen olemme valmiita tarkastelemaan 
muutamia sen ongelmakohtia kriittisesti. Ensinnä-
kin tarkastelemme tämän metateorian suhdetta to-
tuuden korrespondenssiteoriaan – kuinka vahvasti 
korrespondenssi-ajatus näyttäytyy kriittisen realis-
min metateoriassa ja mikä on sen rooli siinä. Eri-
tyisen ongelmalliseksi tämän kysymyksen tekee 
kriittisen realismin pyrkimys nivoa yhteen ontolo-
ginen realismi ja epistemologinen relativismi ta-
valla, jonka tavoitteena on ”asioiden oikeinkuvaa-
minen”. Tämän yhtälön ongelmallisuudessa on 

kyse epämääräisyydestä sen suhteen, kuinka vah-
van semanttisen referenssisuhteen teoreettisten en-
titeettien ja ulkoisen todellisuuden välillä kriitti-
nen realismi todella olettaa: onko ”totuudenkaltai-
suudesta” puhuttaessa kyse ”vain” aksiologisesta, 
normatiivisesta ja lopulta metaforisesta asenteesta 
tieteentekemistä kohtaan, joka painottaa tieteente-
kijän velvollisuutta toimia tieteellisten hyveiden 
mukaan, vai ovatko kriittisen realismin teoreetikot 
todella ottamassa kyseenalaista loikkaa ”empiiri-
sesti hyvin oikeutetusta” ”todella toteen”? Ensim-
mäisellä vaihtoehdolla ei ole mitään tekemistä tie-
teellisten väitteidemme realistisen totuusarvon 
kanssa, ja tähän aksiologiseen näkemykseen olisi-
kin helppo yhtyä. Sen sijaan – kuten esitämme – 
jos kyse on jälkimmäisestä vaihtoehdosta, kysy-
myksiä on nostettava. Esimerkiksi, jos oletamme 
Bhaskarin (1991, 7) tavoin, että voimme ”löytää 
[ontologisesti] todelliset tendenssit”, on lopulta 
vaikea nähdä, kuinka käsite ”löytää” ei tukeutuisi 
väistämättä kykyymme olla korrespondenssisuh-
teessa ulkoisen todellisuuden kanssa, ja käsite 
”tendenssi” ei viittaisi liian vahvasti sementoituun, 
tiedettyyn prestrukturoituun maailmaan.

Oikeastaan, kriittisen realismin leiri on jaetta-
vissa (ainakin) kahteen eri näkemykseen korres-
pondenssin suhteen: tieteelliseen (filosofiseen) 
kriittiseen realismiin ja poliittiseen kriittiseen rea-
lismiin. Esimerkiksi Niiniluodon (1999) ja Searlen 
(1996) edustama tieteellinen kriittinen realismi ko-
rostaa eksplisiittisesti non-episteemistä totuusteo-
riaa, joka määrittää totuuden kielen ja todellisuu-
den väliseksi semanttiseksi referenssisuhteeksi 
modernin, tarskilaisen T-ekvivalenssin mukaan 
määritellyn totuuden korrespondenssiteorian mu-
kaisesti: ”p” on totta jos ja vain jos p. Näin ollen 
väite on tosi jos ja vain jos se kuvaa aktuaalisesti 
olemassa olevia asiantiloja; muussa tapauksessa se 
on epätosi (ks. Niiniluoto 1999, 55–64)4. Pato-
mäen ja Wightin edustama kriittisen realismin 
”poliittinen” haara on sen sijaan puolustanut 
eksplisiittisesti vahvemmin epistemologis-relati-
vistista (tai sosiaalis-konstruktivistista) näkemystä 
koskien korrespondenssin ongelmaa. Esimerkiksi 
Patomäki on eksplisiittisesti kieltänyt korrespon-
denssin ajatukseen perustuvan epistemologisen 
realismin mahdollisuuden. Hän on muun muassa 
todennut, että kriittisen realismin tekee metateo-
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reettisesti kriittiseksi juuri ajatus, jonka mukaan 
”tieto ei ikinä yksinkertaisesti uudelleentuota to-
dellisuutta tai ’peilaa’ sitä. Korrespondenssissa 
tässä merkityksessä ei ole mitään mieltä” (Patomä-
ki 2002, 9–10). lisäksi hän on jopa todennut kor-
respondenssin ajatuksen olevan ”kestämätön”, 
”triviaali” ja ”epäinformatiivinen”, sillä se ”[…] 
olettaa että totuus on jo ennakolta tiedetty, sillä el-
lei totuus ole jo ennakolta tiedetty, kuinka on mah-
dollista sanoa jotakin väitteen totuus-sisällöstä 
[…]” (Patomäki 2002, 161n2)5.  Patomäen mu-
kaan sen sijaan ”tieto on aina hetkellistä, eikä niin 
totuus-arvot tai rationaalisuuden kriteerit ole ole-
massa geo-historiallisten prosessien ulkopuolella” 
(Patomäki 2002,144; ks. myös Wight 2006, 39). 

Mikä sitten on korrespondenssin rooli poliitti-
sessa kriittisessä realismissa? Patomäki antaa tä-
hän seuraavan määrittelyn:

Totuus siirtää ajatuksen episteemisten väittei-
den ja ontisten objektien välillä olevasta kor-
respondenssista regulatiiviseksi metaforaksi 
tieteen käytäntöjen tavoitteille, joissa pyritään 
artikuloimaan yhteensopiva representaatio ko-
konaisuuden [complex] osista ja näiden osien 
olennaisista suhteista (Patomäki 2002, 148, pai-
notus lisätty. Ks. myös Patomäki 2002, 125; 
Patomäki ja Wight 2000, 224; Wight 2007, 
383).

Näin ollen totuus korrespondenssina on jonkin-
näköinen tieteen normatiivinen tavoite, joka tulee 
ennen kaikkea nähdä ”regulatiivisena metaforana” 
– totuuden korrespondenssiteoria itsessään on sen 
sijaan ”kestämätön” ja ”triviaali”. Tämä aksiologi-
nen ideaali on ajatuksena hyväksyttävä, mutta on-
gelmia nousee esiin siinä vaiheessa kun Patomäki 
esittää, että ”totuus” on kuitenkin jotain muuta 
kuin metafora, se tulee nähdä oikeutuksesta itse-
näisenä, jonakin suurempana kuin mitä on mah-
dollista nähdä vain aktuaalisesti käytössä olevan 
todistusaineiston kautta (Patomäki 2002, 149, 
147). itse asiassa, tämä ajatus näyttäytyy yllä ole-
vassa lainauksessa: vaikka totuus on toisaalta vain 
”regulatiivinen metafora”, on se toisaalta ”yhteen-
sopiviin representaatioihin” pyrkivä vastaavuus-
suhde teorian ja todellisuuden välillä (Patomäki 
2002, 144, 148–149). Kuitenkin, kuten olemme 
nähneet, Patomäen mukaan sekä tieto että ratio-
naalisuuden kriteerit eivät voi olla geo-historiallis-
ten prosessien ulkopuolella. Tämä kaksimielinen 

lähestymistapa totuuden käsitettä kohtaan jättää 
Patomäen position moniselitteiseksi mitä tulee ul-
koisen todellisuuden rooliin totuuskandidaattien ja 
rationaalisten väitteiden ”viimeisenä mittatikku-
na”, ja se jättää myös moniselitteiseksi kysymyk-
sen siitä, kuinka teoreettiset entiteetit todella ovat 
yhteydessä ulkoiseen todellisuuteen. Edelleen, 
tämä moniselitteisyys tekee vaikeaksi ymmärtää, 
mitä käsitteet kuten ”vastaavuussuhde” tai ”yh-
teensopiva representaatio” todella tarkoittaa Pato-
mäen kriittisen realismin versiossa, kuinka nämä 
käsitteet ovat eroavia suhteessa korrespondenssin 
käsitteeseen, ja kuinka Patomäen kriittisen realis-
min versio todella eroaa tieteellisestä realismista.

itse asiassa väitämme, että jopa Patomäen, joka 
tulee nähdä kriittisistä realisteista eniten ”sosiaa-
lis-konstruktivistisena” ajattelijana, edustama po-
liittinen kriittinen realismi omaa liian vahvoja tie-
teellisen realismin elementtejä, jotka tekevät siitä 
metateoreettisesti liian heikosti kriittisen. Niini-
luodon tieteelliselle realismille on luonnollista 
esittää, että ”[…] heti kun valitsemme kielen l, se 
on MAAilMA [W] itsessään, joka valitsee 
W(l):n rakenteen” (Niiniluoto 1999, 224). Tässä 
yhteydessä on kuitenkin huomattava, että tämä 
ajatus on yhteinen sekä tieteellisessä että poliitti-
sessa kriittisessä realismissa. Tämä on tavallaan 
luonnollista, sillä myös poliittisen kriittisen realis-
min teoreettinen pohjan luoja, Roy Bhaskar, ei ole 
todellisuudessa valmis luopumaan korrespondens-
sin käsitteestä johtuen hänen sitoutumisestaan ul-
koiseen todellisuuteen väitteidemme ”viimeisenä 
mittatikkuna”. Hän esimerkiksi väittää, että tieteen 
tehtävä on ”vangita maailman rakentuneisuus” 
(Bhaskar 1978 144),

[…] paljastaa mitkä hypoteettiset tai kuvitel-
lut mekanismit eivät ole kuvitteellisia vaan oi-
keita; tai, toisin sanoen, paljastaa millaisia 
oikeat mekanismit ovat, siis tuottaa niistä 
adekvaatti näkemys. […] Avain tässä on hypo-
teettisten entiteettien ja mekanismien postu-
lointi, joiden todenmukaisuus voidaan sen jäl-
keen varmistaa (Bhaskar, 1978: 146, 169; ko-
rostukset lisätty).

Tämä sama teoreettinen pohja heijastuu myös 
poliittisessa kriittisessä realismissa. yllä olemme 
nähneet Patomäen samankaltaisuuden tämän aja-
tuksen kanssa, ja myös Colin Wight näkee tieteen 
tehtävän analogisesti Bhaskarin kanssa: koska rea-
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listinen ontologia hyväksyy ajatuksen siitä, että 
”entiteetillä on kokoelma luontaisia ominaisuuk-
sia”, on tieteen tehtävä on ”tuottaa teoreettisia nä-
kemyksiä, jotka vangitsevat jollakin tavoin kuvail-
tavan objektin mieltä [luontaisia ominaisuuksia]”, 
ja edelleen, ”parhaat tieteelliset abstraktiot ovat 
niitä jotka antavat meille mahdollisuuden vangita 
suurimman osan ominaisuuksista ja objektin ole-
misen tavoista” (Wight 2006, 168, 121, 217; ko-
rostukset lisätty).

Todellakin, molemmat yllä olevat kriittisen rea-
lismin haarat näkevät tieteen tehtävänä ei pelkäs-
tään ”empiirisesti adekvaattien” teorioiden tuotta-
misen, vaan erityisesti (tieteellisten) uskomuk-
siemme – propositioiden, mallien ja teorioiden – 
mukauttamisen todellisuuden rakenteiden mukai-
siksi, näiden rakenteiden yhä tarkemman paljasta-
misen, ja tietoväitteidemme ”totuudenkaltaisuu-
den” (Niiniluoto 1999, 97) tai ”likimääräisen to-
tuuden” maksimoinnin (Wight, 2007: 383). Väi-
tämme, että tämä näkemys tieteestä yhdistettynä 
realistis-ontologiseen sitoumukseen siitä, että to-
dellisuus ”uppiniskaisesti vastustaa pyrkimyksiä 
käsitteellistää se tavoilla jotka ovat ristiriidassa 
suhteessa siihen itseensä” (Jackson 2008, 138), 
johtaa sekä tieteellisen että poliittisen kriittisen 
realismin loogiseen pakkoon sisällyttää korrespon-
denssin ajatus metateoriaansa tämän metateorian 
koherenttiuden takaamiseksi – vaikka he itse väit-
tävät toisin. Tämä ”looginen pakko” johtuu seuraa-
vista seikoista: Jos ulkoinen maailma asettaa toden-
mukaisten väitteidemme totuuden, tarkoittaa se sa-
malla loogisella välttämättömyydellä sitä, että epä-
todet ja epäpätevät hypoteesit ovat epätosia, koska 
ne eivät ”sovi” maailmaan – toisin sanoen ulkoinen 
todellisuus falsifioi ne. Näin ollen ”tosien” tai ”to-
denkaltaisten” hypoteesien täytyy enemmän tai vä-
hemmän vastata ulkoista todellisuutta ja sopia sii-
hen niin kuin avain sopii lukkoon, joka tarkoittaa 
sitä, että ”totuudelliset” tai ”adekvaatit” hypoteesit 
täytyy rakentaa teoreettisin käsittein, jotka viittaa-
vat ulkoiseen todellisuuteen oikein (ovat semantti-
sessa referenssisuhteessa siihen) – siis ovat korres-
pondenssissa ulkoisen todellisuuden objektien 
kanssa. Molempien kriittisen realismin haarojen 
täytyy käyttää korrespondenssimaisia käsitteitä, 
kuten ”totuudenkaltaisuus”, ”vastaavuus”, ”analo-
gia” tai ”yhteensopivuus”, koska on loogisesti 
välttämätöntä painottaa mahdollisuutta semantti-

sesti viitata oikein ulkoiseen todellisuuteen – siis 
mahdollisuutta olla korrespondenssimaisessa suh-
teessa teoreettisten mallien ja todellisuuden välillä 
– jos alun perin väitetään, että ulkoinen todellisuus 
mahdollistaa ja asettaa rajat tiedolle, rationaalisuu-
delle ja lopulta määrittää tieteellisten väitteiden 
totuuden. Näin ollen on mahdollista väittää, että 
kriittiset realistit ovat sitoutuneet totuuden korres-
pondenssiteorian elementteihin ei ainoastaan ”re-
gulatiivisen metaforan” tai totuuden määritelmän 
mielessä, vaan myös väitteidemme totuusarvon 
kriteerinä.

”Asioiden oikeinkuvaamisen” vaikeus

Jackson (2008, 139) osuu naulan kantaan todetes-
saan, että on vaikea kuvitella johdonmukaista rea-
lismin muotoa, joka ei rajoittaisi totuusväitteitä 
yllä esitetyllä tavalla. Kriittiset realistit kuitenkin 
väittävät ohittavansa korrespondenssin ongelman 
painottamalla epistemologista relativismia ja kon-
struktivistisia elementtejä tiedon tuottamisessa ja 
arvostelmallisessa rationaalisuudessa. Tämä nostaa 
esiin jälleen kriittisen realismin metateorian moni-
selitteisyyden. Ajatus korrespondenssista olisi 
puolustettavissa, jos hyväksyisimme epistemologi-
sen realismin lähtökohdaksemme. Kuitenkin, ku-
ten olemme nähneet, kriittiset realistit eivät kanna-
ta tätä näkemystä, mutta samalla he kuitenkin pyr-
kivät yhdistämään vahvoja elementtejä siitä episte-
mologisen relativismin kanssa! Tämä yhdistelmä 
on jo lähtökohtaisesti ongelmallinen, se tekee 
kriittisen realismin metateoriasta moniselitteisen ja 
ongelmallisen, tai vähintään vahvasti epäilyttävän. 
Seuraavassa analysoimme muutamia tämän yhdis-
telmän tuottamia ongelmia hieman tarkemmin 
nostaaksemme esiin niiden ongelmien suuruuden, 
jotka kohtaa kriittistä realismia sen pyrkimyksessä 
”asioiden oikeinkuvaamiseen”, ja nostaaksemme 
esiin kriittisten realistien yhteiskuntatieteille pe-
räänkuuluttaman ”ontologisen käänteen” teoreetti-
sen kyseenalaisuuden.

Korrespondenssi ja totuus

Ensimmäinen esiin nostamamme kriittisen realis-
min metateorian ongelma on kysymys korrespon-
denssimaisen ”asioiden oikeinkuvaamisen” ja to-
tuuden välisestä suhteesta. Mitä tulee tähän ”oi-
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keinkuvaamiseen”, Wight on esittänyt, että ontolo-
gisen realistin ei ole tarpeen sitoutua mihinkään 
tiettyyn kokoelmaan tieteessä oletettuja teoreetti-
sia entiteettejä, sillä tieteellinen realismi ei oleta, 
että kaikkien tieteen postuloimien teoreettisten en-
titeettien on täytynyt olla olemassa. Jotkut näistä 
postulaatioista ovat tosia ja toiset ei, silti tieteen 
kehityksen tekee mahdolliseksi juuri oletus ulkoi-
sesta todellisuudesta tietyllä tavalla rakentuneena, 
johon tieteen tekijät pyrkivät viittaamaan yrittäes-
sään erottaa väärät ja oikeat oletukset toisistaan. 
Tieteellinen realismi tuleekin nähdä Wightin mu-
kaan transsendentaalisena siinä mielessä, että se 
tarkastelee tieteellisen toiminnan mahdollisuuden 
ehtoja, eikä naiivina yrityksenä paljastaa maail-
man ikuisesti kiistattomat totuudet. Täten tieteelli-
nen realismi tulee nähdä Wightin mielestä tietoteo-
reettisilta lähtökohdiltaan fallibilistisena. (Wight 
2006, 252 23–24; ks. Jackson 2008b, 342). 

Tämä ajatus tulee nähdä jälleen kriittisen realis-
min pyrkimyksenä irrottautua korrespondenssin 
käsitteestä. Kuitenkin, mitä oletus ulkoisesta to-
dellisuudesta tietyllä tavalla rakentuneena toimin-
nan ehtojen asettajana sitten tarkoittaa? Ja kuinka 
fallibilismi on yhdistettävissä ”asioiden oikeinku-
vaamiseen”? Jos oletamme ontologisen realismin 
tavoin ulkoisen todellisuuden olevan olemassa tie-
tyllä tavalla, on loogista myös ajatella, että kun 
kriittiset realistit esittävät, että on olemassa tie-
tomme suhteen invariantti ”todellinen objekti X”, 
on tällä objektilla oltava myös tietty olemisen 
tapa, tietty luontainen ominaispiirre – ”dispositio-
naalinen olemus” (ks. Jackson 2008, 133) ”luon-
nollisen välttämättömyyden” kautta (Doty 1997, 
368; ks. myös Bhaskar, 1978: 183) – jonka se 
omaa suhteessa joka ikiseen kuvaukseen siitä, ja 
johon viitaten se on paremmin ja ”totuudellisem-
min” kuvattu. Minkä tahansa asianmukaisesti rea-
listisen viitekehyksen tulee hyväksyä tämä oletus. 
Edelleen, jos tavoitteena on ”kuvata asiat oikein”, 
vaatii tämä – kuten olemme nähneet – mahdolli-
suutta tiukkaan semanttiseen referenssisuhteeseen 
käsitteidemme ja ulkoisen maailman välillä. Mutta 
kriittiset realistit itse kieltävät tämän mahdollisuu-
den kieltäessään ajatuksen korrespondenssista. 
Toisaalta, jos ”totuus” on tieteen tavoite, mutta ai-
noastaan ”regulatiivisen metaforan” merkitykses-
sä, kuinka on mahdollista tietää milloin olemme 

saavuttaneet ”yhdenmukaisen representaation” ny-
kyisen totuusmetaforamme ja ulkoisen todellisuu-
den välillä? Jos emme pysty tätä tietämään, missä 
on ylipäänsä näiden ”yhdenmukaisuuksien” etsi-
misen mielekkyys? Juuri tässä kriittinen realismi 
kapsahtaa katajaan.

itse asiassa, kriittinen realismi aiheuttaa itsel-
leen ylitsepääsemättömiä ongelmia todetessaan, 
että ”[…] ei ole merkitystä kuinka paljon episte-
mologista tukea on olemassa jonkin teoreettisen 
entiteetin olemassaolon puolesta, ontologinen ky-
symys siitä, onko tämä entiteetti olemassa vai ei, 
on itsenäinen suhteessa epistemologisiin väittei-
siimme” (Wight 2006, 24 ). Kääntäen sanottuna, 
tässä Wight itse myöntää, että emme ikinä pysty 
tietämään, olemmeko osuneet oikeaan epistemolo-
gisissa väitteissämme. On huomattava, että vaikka 
kriittiset realistit eivät sitä missään mielessä tar-
koita, on tämä ajatus sisällöltään analoginen suh-
teessa antirealismin kantavaan teesiin, jonka mu-
kaan ei ole mahdollista tehdä eroa kielen ja sen 
objektien välillä erottaaksemme mitkä osat teo-
reettisesta rakennelmastamme ovat ”luonnon 
omia” ja mitkä meidän omiamme (ks. esim. Rorty 
1998, 84–91). Näin ollen ei ole myöskään mahdol-
lisuutta sanoa vilpittömin sydämin, että jotkin 
väitteet olisivat paremmassa korrespondenssisuh-
teessa todellisuuteen. On sinällään paradoksaalis-
ta, että vaikka kriittisten realistien tarkoitus on täs-
sä vain painottaa todellisuuden ontologista itsenäi-
syyttä, tulevat he rivien välissä myöntäneeksi sa-
malla, että maailma ei ole ontologisesti vain ”osit-
tain vieras”, vaan ”täysin menetetty” (ks. Rorty 
1982, 3–18)! Se ei ole menetetty siinä mielessä, 
että olisimme jotenkin irrallaan materiaalisesta to-
dellisuudesta, vaan yksinkertaisesti siinä mielessä, 
että ei ole olemassa epistemologisesta kontekstista 
irrallisia ontologisia käsitteitä, ja näin ollen kaikki 
mitä tiedämme maailmasta on ihmisen kielellisiä 
konstruktioita, joiden taakse emme ikinä pääse. 
Putnam (1981, 49) osui naulan kantaan todetes-
saan, että kysymys ”[…] mistä objekteista maail-
ma koostuu? on mielekäs kysymys kysyä vain jon-
kin teorian tai kuvauksen sisällä.” Näin ollen, aja-
tus ”osittain vieraasta” itsenäisestä ja ulkoisesta 
todellisuudesta tieteellisten väitteiden mittatikkuna 
on kysymyksiä herättävä. Paitsi että se herättää 
kysymyksiä niiniluotomaisten (1999, 29–32) ob-
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jektiivisten ”ominaisuus-yksilöiden” järkevyydes-
tä, herättää se kysymyksiä myös siitä, onko yli-
päänsä järkevää puhua ”ulkoisuudesta” ja ”itsenäi-
sistä ulkoisista objekteista” suhteessa tietoväit-
teidemme oikeellisuuteen – tai edes lievemmin 
suhteessa näiden aiheuttamaan tietoväitteidemme 
”motivointiin” kyseisten väitteiden determinoinnin 
sijaan. On toki mahdollista puhua ”ominaisuus-
yksilöistä” osana selittävää tieteellis-ontologista 
viitekehystämme, mutta ”Jumalan näkökulmaa” 
(Putnam, 1981: 49) ulkoiseen todellisuuteen emme 
ikinä saa. Näin ollen, paitsi Niiniluodon ”ominai-
suus-yksilöt”, myös Bhaskarin ”intrasitiiviset ob-
jektit” ovat yhtä tyhjiä postulaatioita tieteellisen 
tiedon perustaksi kuin vaikkapa Kantin noumena. 

Tiivistetysti, kysymys joka nousee korrespon-
denssin ongelmasta on ”korrespondenssi mihin?” 
Perinteisesti realistit ovat vastanneet että ”ulkoi-
seen ja ihmisestä itsenäiseen todellisuuteen”. Mut-
ta koska emme voi ikinä tietää milloin olemme 
saavuttaneet tämän maailman sen ”oikeinkuvaami-
sen” merkityksessä, on myös dualistinen jako ih-
mistarkkailijan ja ulkoisen todellisuuden välillä 
lähtökohtaisesti ongelmallinen. Näin ollen jou-
dumme kysymään lisäkysymyksen ”millainen to-
dellisuus on, voisitteko näyttää sen luontaiset omi-
naisuudet meille sellaisena kuin ne itsessään 
ovat?” Kriittiset realistit vastaisivat tähän luulta-
vasti että ”se on huono kysymys, sekoitatte episte-
mologian ja ontologian, emmekä pyri ’peilaamaan’ 
maailmaa vaan saavuttamaan siitä kuvauksia, jot-
ka ovat likimääräisesti tarkkoja suhteessa siihen” 
(ks. Patomäki 2002, 149). Tämä vastaus on askel 
oikeaan suuntaan, mutta edelleen hämmentävä, sil-
lä jos ei ole mahdollista puhua ”totuudesta” josta-
kin asiasta sanotun ”viimeisen sanan” merkityk-
sessä, kuinka on mahdollista väittää että olemme 
lähestyneet totuutta antamalla siitä totuudenkaltai-
sia kuvauksia? Ja edelleen, jos käytämme käsittei-
tä kuten ”yhteensopivuus” ja ”vastaavuus”, emme-
kö oletakin vahvaa referenssisuhdetta teoreettisten 
käsitteiden ja todellisten objektien välillä? Ja em-
mekö näin ollen käytä korrespondenssimaisia kä-
sitteitä? lisäksi, jos kriittiset realistit todella kan-
nattavat epistemologista relativismia, eikö silloin 
ontologinen ajatus ”intransitiivisista objekteista” 
itsessään olisi episteeminen ja transitiivinen tie-
teellisen tiedon objekti ilman tyhjentävää selitys-

voimaista funktiota, ja eikö tämän seurauksena 
koko ajatus ”intransitiivisuudesta” olisi kokolailla 
merkityksetön ja tyhjä suhteessa ihmisen tietoon ja 
tietämiseen? Tällöin myös ei paitsi korrespondens-
sin ajatus, vaan myös ”totuus” metaforana olisi tri-
viaali eikä se olisi verifioitavissa. Toisaalta, jos 
käytämme termiä ”tosi” realismin sitoumusten 
mukaisesti, ei ole lopulta mahdollisuutta olla falli-
bilisti, sillä tässä tapauksessa sanomme miten asiat 
oikeasti ovat, eikä näitä tosia väittämiä olisi loogi-
sesti mahdollisuutta kumota. Oli asia niin tai näin, 
kriittisen realismin metateoreettinen projekti on 
ongelmissa.

Argumenttimme on, että jos kriittinen realismi 
pyrkii ”asioiden oikeinkuvaamiseen”, ei ole mah-
dollista ohittaa tunnettuja totuuden korrespondens-
siteorian ongelmia yksinkertaisesti toteamalla, että 
”totuus on metafora”, että ”kaikki tieto on relati-
vistista”, tai että ”arvostelmallinen rationaalisuus 
pohjautuu vain osittain ulkoiseen todellisuuteen”. 
Toisin sanoen, totuuden korrespondenssiteorian 
ongelmia ei ole mahdollista ohittaa määrittelemäl-
lä se eufemistisesti ja ad hoc esimerkiksi ”totuu-
denkaltaisuuden muistuttavuusteoriaksi”. Esitäm-
me, että kriittisen realismin tulisi joko (1) tiedos-
taa ja hyväksyä korrespondenssi totuuden kriteeri-
nä, tai (2) todeta että totuudenkaltaisuudessa on 
kyse vain hyvin oikeutetusta empiirisestä validi-
teetista ilman pyrkimystä määrittää sen totuusar-
voa, ja että T-ekvivalenssi ei tuo mitään ihmisen 
kielellisen skeeman ulkopuolista sisältöä käsittei-
den merkityssisältöön. Väitämme että jälkimmäi-
nen vaihtoehto olisi parempi, sillä jos emme voi 
ikinä tietää milloin uskomuksemme ovat yhtäpitä-
viä ulkoisen todellisuuden asiantilojen kanssa, ja 
näin ollen tiukasti määrittelen realistisia, myös-
kään ”totuus” T-ekvivalenssin määritelmän mukai-
sesti on järjetön tavoite tieteelle, eikä meidän tulisi 
puoltaa ”asioiden oikeinkuvaamiseen” pyrkivää 
asennetta. ”Totuus” realistisesti määriteltynä me-
nettää merkityksenä jos oletamme että väitteemme 
voivat olla väärin. Näin ollen sen sanominen, että 
”teoriamme muistuttaa ja tarkasti kuvaa todelli-
suutta” tai että ”olemme päässeet lähemmäs to-
tuutta” on vain metafyysisen uskon ilmentymä 
vailla tyhjentävää selitysvoimaista funktiota, ja 
näin ollen liian raskaasti sanottu. Edelleen, käsit-
teet kuten ”totuudenkaltaisuus”, ”samankaltai-
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suus” tai ”totuuden lähestyminen” kaatuvat realis-
tisen ”totuus”- käsitteen kanssa, sillä kaikkien näi-
den käsitteiden kohdalla meidän tulisi tietää enna-
kolta, että olemme episteemisesti korrespondenssi-
suhteessa ulkoisen todellisuuden kanssa. Ja tämä 
on taas jotakin, jota emme voi ikinä tietää. 

Retroduktio ja tieteellinen tutkimus

Toinen kriittisen realismin metateorian ongelma 
liittyy retroduktiivisen päättelyn kyvyttömyyteen 
oikeuttaa tieteellisen realismin välttämättömyys. 
Jos hyväksymme yllä olevan lähtökohdan (1) ja 
oletamme, että postuloimamme teoreettiset enti-
teetit ovat vähintään ”totuudenkaltaisia” – siis liki-
määräisessä vastaavuussuhteessa ulkoisen todelli-
suuden kanssa – ongelmaksi nousee, että emme 
kuitenkaan pysty todentamaan tätä ”totuudenkal-
taisuutta” muuta kuin empiirisen keinoin. Esimer-
kiksi todellisuuden ”piilevät rakenteet, voimat ja 
tendenssit” (Patomäki ja Wight 2000, 223) eivät 
lopulta ole tutkittavissa muiden kuin niiden ha-
vainnoitavissa olevien seurausten kautta, siis em-
piirisesti (ks. Bhaskar 1978, 145–146; Niiniluoto 
1999, 185–192; Patomäki 2002, 129, 132–135; 
Wight 2006, 51, 61, 239).  Tämä tekee jo lähtö-
kohtaisesti ongelmalliseksi (tai mahdottomaksi) 
hypyn ”empiirisestä validiteetista” ”todella toteen” 
ja myös sen, mikä lopulta käytännöllisessä yhteis-
kuntatieteellisessä tutkimuksessa erottaa kriittisen 
realismin muista (empiriaan nojaavista) tutkimuk-
sellisista viitekehyksistä. Kriittisen realismin vas-
taus tähän on tieteellisen realismin selitysvoima. 
Tämän ajatuksen mukaan, empiiriselle tutkimuk-
selle mielletty induktiivinen päättely ei ole riittä-
vää, koska siinä päättelymme rajoittuu havainnoi-
tavissa oleviin ilmiöihin, eikä myöskään sosiaalis–
konstruktiivisiin viitekehyksiin mielletty deduktii-
vinen päättely ole riittävää, sillä siinä vaarana on, 
että analyyttinen logiikka toimii puhtaasti kielel-
listen rakenteiden sisällä unohtaen ulkoisen todel-
lisuuden asettamat ehdot. lopullinen ongelma kui-
tenkin on, että nämä päättelyn muodot eivät ole 
ampliatiivisia, tietoamme lisääviä, vaan ainoastaan 
”totuuden säilyttäviä”6. Tiede on kriittisen realis-
min mukaan mahdollista vain, jos maailma koos-
tuu todellisista, intransitiivisista objekteista, johon 
tieteelliset diskurssit suuntautuvat (Wight 2006, 

29), ja uudet syvälliset selitykset ”ulkoisen todelli-
suuden rakenteista” vaativat ensisijaisesti retro-
duktiivista (abduktiivista) päättelyä (ks. esim. 
Wight 2006, 34–37), koska vain sen kautta on 
mahdollista selittää uusien pätevien tieteellisten 
hypoteesien ja uuden tiedon synty – ja lopulta 
koko tieteen menestys.

On hyvinkin totta, että abduktiivinen päättely 
on olennaista tieteelliselle tutkimukselle, mutta 
tämä huomio ei anna mitään ratkaisevaa oikeutus-
ta tieteelliselle realismille, eikä se ole todiste siitä, 
että (likimääräisesti) viittaamme ulkoiseen todelli-
suuteen sellaisena kuin se itsessään on. Tämä sik-
si, että pelkkä selittävän hypoteesin ehdottaminen 
ei todista mitään: ”deduktio todistaa että jonkin 
täytyy olla, induktio osoittaa että jokin todella on 
toimintakunnossa oleva; abduktio pelkästään esit-
tää että jokin voi olla” (Peirce viitattuna teoksessa 
Fischer 2001, 369). induktio, deduktio ja abduktio 
ei olekaan hedelmällistä mieltää toisistaan erilli-
siksi päättelyn tavoiksi, vaan mikä tahansa validi 
päättelyketju tarvitsee näitä kaikkia päättelyn muo-
toa. Abduktiivinen hypoteesi itsessään, muista 
päättelyn muodoista irrallaan, on loogisesti epäpä-
tevä, sillä se tarvitsee deduktiivista vahvistusta 
teoreettisten viitekehystemme ja käsitteellisten 
systeemiemme sisällä, kuin myös induktiivista 
vahvistusta pragmaattisesti empiiristen kokemus-
ten kautta (Fischer 2001, 367–374; ks. myös Wuis-
man 2005, 367–370, 382–386; Minnameier 2004, 
78–86). Tämä tarkoittaa käytännössä että abduktii-
vinen ”parhaaseen selitykseen päättely” toimii loo-
gisesti ainoastaan tilanteessa, jossa meillä on alun 
perin vaihtoehtoja, joista valita ”paras mahdolli-
nen selitys” (ks. van Fraassen 1989). Tässä tilan-
teessa emme voi tietää, onko selitysvoimaisin hy-
poteesi totuutta lähestyvä, sillä tämä selityksemme 
”alkuperäinen valinta” väistämättä pohjautuu ja ra-
joittuu suhteessa aikaisempaan tietoomme ja eri-
laisiin tieteen tekemisessä vaikuttaviin kulttuuri-
siin taustamuuttujiin, ja on täten vahvan teoriapai-
notteinen. lisäksi, emme voi tietää myöskään 
onko selityksemme realistisesti määritellen ”todel-
la totta”, sillä jos emme voi tietää milloin olemme 
lähellä totuutta, on täysin mahdollista, että paras 
mahdollinen käsillä oleva abduktiivinen hypoteesi 
on vain paras ”huonosta joukosta” hypoteeseja. 
Samalla valitsemamme ”paras mahdollinen seli-
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tys” tulee nähdä vain yhtenä mahdollisena kuvana, 
satunnaisena valintana mahdollisten selitysten jou-
kossa. Toisin sanoen, tämä huomio kontekstualisoi 
abduktion mukanaan tuoman selitysvoiman: olen-
naista on huomata, että ”tieteellisen selityksen 
projekti” on kulttuurisidonnainen alusta alkaen, 
koska käytämme väistämättä aikaisempaa tietoam-
me ja teoria-painottuneita käsitteitä muotoilles-
samme selittävää abduktiivista hypoteesia, eikä 
abduktio pysty täten pakenemaan epistemologisen 
relativismin voimaa.  Tämä huomio on yhteiskun-
tatieteissä painava, mutta erityisen painava se on 
kansainvälisen politiikan tieteenalalla, sillä abduk-
tiivisen parhaaseen selitykseen päättelyn tehok-
kuus riippuu oletetusta varmuuden asteesta tie-
teenalan taustamuuttujissa (ks. Day ja Kincaid 
1994): kansainvälisen politiikan tieteenalan tapai-
sissa erityisen pluralistisissa, ontologisilta, episte-
mologisilta ja metodologisilta lähtökohdiltaan mo-
ninaisissa tieteissä sen mahdollisuudet ”asioiden 
oikeinkuvailuun” ovat varsin rajalliset. 

luonnollisesti, empiirisesti tutkimalla saamme 
syitä ontologisille ja teoreettisille sitoumuksillem-
me. On kuitenkin selvää, että myös empiiriset huo-
miomme ovat vahvasti arvolatautuneita, tulkinnan-
varaisia ja kontekstualisoituja alusta lähtien. Jos 
tilanne on se, että ei-havainnoitavissa olevia teo-
reettisia entiteettejä ei ole mahdollista todentaa 
muuta kuin empiirisesti niiden seurausten kautta, 
eikä empiirisestä validiteetista voi puolestaan joh-
taa hypoteesin (likimääräistä) ”totuutta”, kuinka 
tämä johtaminen voisi olla mahdollista transsen-
dentaalisesti; eli kuinka väitteen totuusarvo voisi 
lisääntyä päättämällä tätä väitettä koskeva ontolo-
gia a priori abduktiossa? Tämä ei ole mahdollista, 
ja näin ollen sen sanominen, että abduktiossa luotu 
hypoteesi on ”totta” on enemmän metafyysinen il-
moitus kuin validi tieteellinen väite. Mutta kuten 
todettua, abduktio on hyödyllinen osa tieteellistä 
päättelyä, eikä transsendentaalin perustan puute 
tarkoita etteikö tieteessä olisi praktisia ja empiiri-
siä standardeja tietyn väitteen arvioimiseksi pa-
remmaksi – selittävämmäksi, rationaalisimmaksi 
ja koherentimmaksi – kuin toisen. Tämä tarkoittaa 
sitä, että on täysin mahdollista olla antirealistisesti 
”abduktiivinen”, ja että on täysin mahdollista pos-
tuloida teoreettisia entiteettejä, testata niitä empii-
risesti ja antaa perusteita niiden hyväksyttävyydel-

le. Esimerkiksi, on täysin mahdollista lisätä tietoa-
mme instrumentalistisessa viitekehyksessä luomal-
la maailmasta uusia, selitysvoimaisia metaforia ja 
mielikuvituksellisia hypoteeseja, jotka voivat mah-
dollisesti auttaa ymmärtämään ilmiötä tavalla, 
joka koetaan paremmaksi kuin entinen. Näin ollen 
on täysin mahdollista hyväksyä abduktio ja ko. tie-
teellinen ontologia samalla pysyen agnostisena 
teoreettisia entiteettejä kohtaan ja hyväksymättä 
realistista ontologista pakettia. loppujen lopuksi, 
abduktiivinen päättely on ”mitä suurimmassa mää-
rin relevanttia radikaalin konstruktivismin loogi-
selle perustalle” (Fischer, 2001: 368), eikä ”pel-
kästään tieteen tavallisten kaavojen seuraaminen 
tee meistä kaikista ilmiselvästi ja automaattisesti 
realisteja” (van Fraassen 1980, 23).

Emergenssi ja selitysvoima

Kolmas kriittisen realismin metateorian ongelma 
liittyy emergentin todellisuuden ja ”asioiden oi-
keinkuvaamisen” väliseen ristiriitaan. Kuten yllä 
olemme nähneet, kriittisen realismin pyrkimys 
olla korrespondenssimaisessa suhteessa ulkoisen 
todellisuuden kanssa asettaa vakavia ongelmia 
ajatukselle retroduktiosta. Tämä sama pyrkimys 
asettaa laajemmin ongelmia myös koko kriittiselle 
realismille olennaiselle ”selitysvoiman” käsitteel-
le. Kuten on jo käynyt ilmi, kriittiset realistit nä-
kevät oman teoreettisen viitekehyksensä suurim-
maksi ansioksi juuri sen mahdollistaman selitys-
voiman: vain ulkoisen todellisuuden todellisten 
voimien löytäminen antaa tieteelle sen selitysvoi-
man (Wight 2006, 46), ja jotta nämä ”syvälliset” 
selitykset olisivat mahdollisia, ja jotta ”emansipa-
torinen tiede” itsessään olisi mahdollinen, ei-ha-
vainnoitavissa olevien entiteettien postulointi, nii-
den kausaalisten voimien painottaminen ja niiden 
”todenkaltaisuuden” olettaminen on keskeistä, 
jotta olisi mahdollista ”valaista” (Wight 2006, 
51), tai selittää, määräävät suhteet ja välttämättö-
myydet empiiristen havaintojen takaa. Kuitenkin, 
koska reduktionismin kieltäminen on ”ensisijaisen 
tärkeää” (Wight 2006, 37), ja koska ”kausaalinen 
säännömukaisuusdeterminismi” on väärä lähesty-
mistapa kausaliteettiin, on nämä ulkoiset voimat 
– ja ulkoinen todellisuus itsessään – nähtävä 
emergenttinä. Kuten Bhaskar (1987, 104) toteaa, 
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”emansipaatio on riippuvainen selityksestä joka 
puolestaan on riippuvainen emergenssistä [tai 
emergenttien, ei-havainnoitavissa olevien entiteet-
tien olemassaolosta]” (ks. Elder-Vass 2005, 315).

Erityisesti kriittisen realismin ”selitysvoima” 
suhteessa ajatukseen emergenssistä on ongelmissa 
seuraavista syistä. Jos ulkoinen todellisuus todella 
on emergentti – kuten kriittiset realistit väittävät – 
ja täten emme ikinä voi tietää kaikkia tapahtuman 
kau saalisia syitä, kuinka on mahdollista puoltaa 
”asioiden oikeinkuvaamiseen” pyrkivää asennetta 
emansipatorisen yhteiskuntatieteen pohjaksi? Aja-
tus emergenteistä ominaisuuksista on loogisesti yh-
teensopimaton ”asioiden oikeinkuvaamiseen” pyr-
kivän asenteen kanssa, sillä näiden ominaisuuksien 
koko ydin on siinä, että ne omaavat uusia ja ennus-
tamattomia kausaalisia voimia. Tämä tarkoittaa 
sitä, että emergentit ominaisuudet eivät ole redukti-
ivisesti selitettäviä tai ennustettavia osiensa kautta 
(ks. Silberstein ja McGeever 1999; El-Hani ja Pihl-
stöm 2002; Kim 1999; vrt. leon 2010). Näin ollen 
”asioiden oikeinkuvaaminen” ei ole mahdollista, 
jos se tarkoittaa mahdollisuutta olla korrespondens-
simaisessa suhteessa ulkoisen todellisuuden kanssa 
yksinkertaisesti koska jos emme voi tietää emer-
gentin systeemin koko rakennetta, ei ole myöskään 
mahdollista tietää mitä ontologisia ja todellisia 
”ominaisuuksia”, ”tendenssejä” ja ”mekanismeja” 
tämä systeemi todella pitää sisällään, ja näin ollen 
emme voi tietää onko tietty systeemin ominaisuus/
tendenssi/mekanismi todella tutkimaamme ilmiötä 
määrittävä tai määräävä todellinen ominaisuus, ten-
denssi tai mekanismi. Emergenttejä ilmiöitä ei yk-
sikertaisesti voi selittää osiensa kautta ilman että 
tämä emergentti ilmiö hajoaisi rakenteeltaan, sillä 
jos tämä selittäminen olisi mahdollista, ilmiö ei oli-
si enää emergentti (ks. Elder-Vaas 2005, 322).  Toi-
saalta, voidaan myös ajatella, että jotta emergentti 
ilmiö syntyisi ja edelleen muuttuisi, täytyisi emer-
gentin ilmiön olla alaspäinmenevässä kausaalisuh-
teessa tämän ilmiön synnyttäneen pohjatason omi-
naisuuksiin, jolloin nämä pohjatason ominaisuudet 
omaisivat itsessään tämän ilmiön kausaaliset voi-
mat, jolloin ylempi taso ei myöskään olisi emer-
gentti (ks. Kim 1999).  Kuten Kim (1999: 33, ko-
rostus lisätty) huomauttaa, ”jos emergenttejä omi-
naisuuksia on olemassa, ne ovat kausaalisesti, ja 
näin olleen selitysvoimaisesti, inerttejä ja näin ol-

len kokolailla hyödyttömiä kausaalisille/eksplana-
toorisille teorioille”. 

Oikeastaan, emergentin käsitteeseen nojaava 
tieteellisen realismin selitysvoima on ongelmissa 
kahdella tasolla. Ensinnäkin, jos pyrkimyksenä on 
”kuvata asiat oikein”, tämä vaatii koko emergentin 
käsitteelle loogisesti yhteensopimatonta reduktii-
vista asennetta7; kuitenkin, ajatus reduktiivisesta 
holistisesta asenteesta on käytännössä kestämätön. 
Vaikkakin on täysin loogista olettaa, että ilmiöille 
on olemassa todellisia, luonnollisia ja myös ei-ha-
vainnoitavissa olevia syitä, näitä kausaalisia ”mää-
rääviä suhteita” ei ole kuitenkaan mahdollista löy-
tää emergentistä systeemistä. Paradoksaalista on, 
että kriittiset realistit saattaisivat olla tässä samaa 
mieltä, mutta he kuitenkin pyrkivät samalla ”tark-
koihin” tai ”totuudenkaltaisiin” kuvauksiin tästä 
emergentistä systeemistä, tai sen aktualisoituneis-
ta, määräävistä osista. Näin tehdessään he samalla 
rikkovat yhtä emergentin ajatukselle olennaista 
elementtiä, selittämättömyyden ajatusta. On huo-
mattava, että koko emergentin käsite menettää 
mielekkyytensä jos lopulta pyrimme jonkinlaiseen 
”mikro-reduktioon”. Oikeastaan, on helppo yhtyä 
Paul Humpreysin (1997, 338) huomioon, jonka 
mukaan vaikka monet emergenssiä painottavat lä-
hestymistavan ovat non-reduktiivisia lähtökohdil-
taan, monissa niissä on kuitenkin vahvoja jäänteitä 
reduktivistisesta terminologiasta: tämä sama on 
havaittavissa myös kriittisessä realismissa. Toisek-
si ja toisaalta, jos tarkoitus ei ole ”paljastaa maail-
man totuudet”, vaan antaa pätevien tieteellisten 
hypoteesien ehtoja valaiseva selitys, on yksittäisen 
väitteen totuusarvon ja tämän väitteen selitysvoi-
man määrittäminen kuitenkin vahvasti ongelmal-
lista. Tämä siksi, että koska kriittiset realistit näke-
vät emergentit kausaaliset voimat mahdollisesti 
aktualisoitumattomina tendensseinä, ne ovat sa-
malla transsendentaalisia, tieteellisten havaintojen 
tuolla puolen. Tässä tapauksessa on periaatteessa 
mahdollista keksiä loputtomasti hypoteeseja, jotka 
väitetysti selittävät tarkasteltavan ilmiön (ks. Kai-
desoja 2007). On luonnollista, että tässä tapauk-
sessa väitteen tieteellinen selitysvoima ei voi par-
haimmillaankaan olla muuta kuin väitteen empii-
ristä validiteettia, ja lopulta se teoria, joka nähdään 
selitysvoimaisimpana, ei ole teoria, joka postuloi 
”parhaat” ei-havainnoitavissa olevat teoreettiset 



Kriittinen realismi kriittisin silmin 261

entiteetit, vaan teoria joka parhaiten selittää ha-
vainnoitavissa olevat ilmiöt, joista nostamme ky-
symyksiä (ks. Chernoff 2009, 386). Tämä puoles-
taan ei vaadi tieteellistä realismia teoreettiseksi 
viitekehykseksi.

Kriittiset realistit ovat tästä varmasti eri mieltä. 
itse asiassa, kriittiset realistit luultavasti vastaisi-
vat kysymyksiimme ”asioiden oikeinkuvaamisen” 
ja emergenssin välisestä suhteesta yllä olevalla jäl-
kimmäisellä tavalla sanoen, että emergenssi (kuten 
myös tieteellinen realismi itsessään) on ennen 
kaikkea toiminnan ehtoja selittävä transsendentaa-
linen ontologinen ajatus, ei episteeminen. Argu-
mentti on tällöin, että tieteen tekijöiden on hyvä 
omata tiettyjä ”ontologisia ennakkoluuloja” en-
nemmin kuin toisia, jotta heidän työnsä edistys 
olisi ylipäänsä mahdollinen, ei siksi että tutkimus 
joskus osoittaa nämä ”ennakkoluulot” oikeiksi. Jos 
”argumentin vuoksi” unohdamme kriittisen realis-
min pyrkimyksen ”asioiden oikeinkuvaamiseen”, 
vaatisi tämän kriittisten realistien esittämän väit-
teen todentaminen laajaa empiiristä tutkimusta tie-
teentekijän metafyysisten sitoumusten suhteesta 
hänen työnsä menestykseen, ja tämä projekti kai-
kessa massiivisuudessaan ja ongelmallisuudessaan 
lienee mahdottomuus (ks. Chernoff 2009, 379). 
lisäksi, vaikka tavoitteena ei olisi ”asioiden oi-
keinkuvaaminen”, vaan ontologisten lähtökohtien 
tarkka eksplikointi, on huomattava, että sekä filo-
sofinen että tieteellinen ontologiamme ymmärret-
tynä oikeutettuina uskomuksina ulkoisesta todelli-
suudesta ovat väistämättä myös episteemisiä, ja 
täten epistemologisen relativismin leimaamia. Ku-
ten El-Hani ja Pihlström (2002) toteavat, ”emer-
gentit ominaisuudet eivät ole metafyysisesti itse-
näisiä suhteessa tutkimuksen käytäntöihin, vaan 
saavuttavat ontologisen statuksensa käytäntö-pai-
nottuneista ontologisista sitoumuksistamme, [ja 
lisäksi] ontologia ei ole selvästi erotettavissa epis-
temologiasta, koska se käsittelee inhimillisesti ra-
kentunutta käsitteellistettyä todellisuutta.” Tämä 
tarkoittaa samalla sitä, että pelkkä nyökkäys emer-
genssin käsitteen suuntaa ei puhdista kriittisen rea-
lismin metateoriaa totuuden korrespondenssiteo-
rian elementeistä, varsinkin jos tämä metateoria 
käyttää emergenssin ajatusta oletetun selitysvoi-
man kantajana ”asioiden oikeinkuvaamisen” pro-
jektissa.

”Asioiden oikeinkuvaaminen” aksiologisena 
ongelmana

Mitä tämä yllä esittämämme metateoreettinen ana-
lyysi tarkoittaa sitten käytännön politiikan tutki-
muksen kannalta? Ja edelleen, mitä kriittisen rea-
lismin hyväksyminen laajemmin tieteen tekemistä 
määrittäväksi yleiseksi teoreettiseksi viitekehyk-
seksi voisi tarkoittaa? Kriittisen realismin vastaus 
tähän olisi ontologian ensisijaisuuden korostamista 
ja sen mahdollistamaa ”ontologista selventämistä”, 
siis tutkimuksemme ontologisten lähtökohtien pa-
rempaa eksplikointia, ja tieteen menestyksen edel-
lyttäminen teoreettisten entiteettien postulointia ja 
toiminnan materiaalisiin ehtoihin keskittymistä. 
Tästä näkökulmasta esimerkiksi Touko Piiparinen 
(2009, 676) pyrkii osoittamaan kriittis-realistisen 
viitekehyksen tarpeellisuuden yK:ta käsittelevässä 
artikkelissaan toteamalla, että perinteisesti yK:ta 
käsittelevä kirjallisuus on vajavaisesti nojautunut 
metodologiseen individualismiin8, kun taas yK.n 
toiminnan ymmärtäminen vaatisi Turvallisuusneu-
voston emergenttejä ja itsenäisiä voimia suhteessa 
yksittäisiin toimijoihin omaavien ”ympäröivien ra-
kenteiden ja mekanismien” ymmärtämistä. Piipari-
nen (2009, 682) peräänkuuluttaakin juuri tarvetta 
”ontologiseen syvyyteen”, joka viittaa 

[…] kerrostumiseen pintatason puheaktien ja 
niitä säätelevien piilevien mekanismien (edel-
lytykset) tason välillä […]. Kriittisen realismin 
näkökulmasta, nämä edellytykset muodostavat 
kiinnostavamman tutkimuskohteen kuin kom-
munikatiivinen toiminta itsessään, sillä ensin 
mainitut suuressa mittakaavassa määrittävät 
jälkimmäisten suuntaa.

Samoin esimerkiksi Jones (2008, 908, 912–913) 
toteaa omassa, rasismia kriittisen realismin näkö-
kulmasta tutkivassa artikkelissaan, että

[…] on välttämätöntä mennä [rasismia käsitte-
levää] diskursiivista kritiikkiä pitemmälle […]. 
Realismi puolustaa ns. ’syvyys-ontologiaa’, 
erotuksena empirismin kannattamasta ’litteästä’ 
ontologiasta. [Kriittinen realismi] puolustaa 
mahdollisuutta hankkia sosiaalisista ilmiöistä 
tietoa, joka on pätevämpää ja selitysvoimai-
sempaa kuin suorasta kokemuksesta johdettu 
maallikko-tieto. […] Kriittinen realismi puoltaa 
erilaista sosiaalista ontologiaa, joka puolustaa 
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sosiaalisen elämän rikkaampaa materialistista 
ymmärtämistä.

Toisin sanoen, näiden lainausten peräänkuulut-
tama ”ontologinen syvyys” viittaa siis ei-havain-
noitavissa olevien rakenteiden postuloinnin tuo-
man metodologisen selitysvoiman lisääntymiseen, 
ja tämän kautta myös kyseisen politiikan ilmiön 
parempaan ymmärtämiseen.

Sen enempää asiaan ottamatta kantaa tämän ar-
tikkelin puitteissa, on selvää, että minkä tahansa 
sosiaalisen ilmiön kausaaliset jäljet ovat niin mo-
nimutkaisia, että reduktiivinen asenne ja metodo-
loginen individualismi eivät ole erityisen selitys-
voimaisia, ja niitä voidaan pitää jopa kestämättö-
minä lähtökohtina yhteiskuntatieteille. Kuitenkin, 
myöskään ”ontologinen syvyys” ei voi olla ratkai-
su tähän kausaliteetin moninaisuudesta juontuvaan 
selittämisen ongelmaan. yllä olemme pyrkineet 
osoittamaan niiden ongelmien laajuuden, jotka jo 
lähtökohtaisesti tutkija kohtaa pyrkiessään sukelta-
maan ”ontologiseen syvyyteen”. On myös huomat-
tava, että nämä loogiset ongelmat johtavat lopulta 
siihen, että ei ole olemassa erityisen pätevää syytä 
nostaa ontologiaa muiden teorian rakennusosien 
yläpuolelle. Tämä siksi, koska minkä tahansa teo-
reettisen entiteetin olemassaolon oikeuttaminen 
vaatii sen teorian hyväksymistä, johon tämä enti-
teetti kuuluu, ja tämän teorian hyväksyminen puo-
lestaan vaatii vastauksia ennen kaikkea tämän teo-
rian epistemologisten ehtojen ja metodologian ky-
symyksiin. Ontologinen selvyys on vain yksi hy-
vän teorian kriteeri muiden joukossa, eikä yhteis-
kuntatieteissä ole tarvetta erilliseen ”ontologiseen 
käänteeseen”9. Ennen kaikkea tämä johtuu siitä, 
että kansainvälisen politiikan tieteenalaa – ja laa-
jemmin yhteiskuntatieteitä – leimaa teorioiden 
moninaisuus ja havainnoitavissa olevia ilmiöitä se-
litetään eri teoriaperinteisissä hyvinkin eri tavoilla 
ja erilaisten teoreettisten entiteettien avulla. Tässä 
tilanteessa, jossa keskeisiä teoreettisia debatteja 
jatketaan vuosikymmen vuosikymmenen jälkeen 
ilman tiedeyhteisön laajuista yhden teorian hyväk-
syntää, ”asioiden oikeinkuvaamiseen” pyrkivän 
tieteellisen realismin soveltaminen on hyvin ky-
seenalaista ja hankalaa (ks. Chernoff 2009, 391–
392). Bleiker (2000) osuu naulan kantaan todetes-
saan, että jos tavoitteenamme on selventää vaikka-

pa kylmän sodan loppumisen syitä, huomaamme 
kuinka erilaisia ontologisia entiteettejä painotam-
me käyttäessämme esimerkiksi high-politics- kiel-
tä kuin vaikkapa feministisen teorian kieltä, tai 
rauhantutkimuksellista kieltä ennemmin kuin vaik-
kapa kansainvälisen poliittisen taloustieteen kieltä. 
Tässä tilanteessa on vaikea arvottaa, minkä tutki-
muksellisen viitekehyksen mahdollistama ontolo-
gia tunkeutuu totuudenkaltaisemmin ulkoisen to-
dellisuuden (luonnollisen ja/tai sosiaalisen) todel-
lisiin mekanismeihin.

On kuitenkin huomattava, että – kuten esimer-
kiksi Piiparinen (2009, 680–681) ja Jones (2008, 
912) painottavat – kriittinen realismi tulee nähdä 
ennen kaikkea yleisenä metateoreettisena ja meto-
dologisena viitekehyksenä tai suhtautumistapana 
tutkimuskohteeseen, ei niinkään teoriana. Tämän 
ajatuksen mukaan, koska kriittinen realismi pai-
nottaa todellisuuden kompleksiivisuutta, on kriitti-
sen realismin yleiseen viitekehykseen näin ollen 
mahdollista soveltaa pluralistisesti mitä erinäisim-
piä teorioita tutkittavan kohteen vaatimalla tavalla. 
Kuitenkin, kuten yllä olemme argumentoineet, 
kriittinen realismi on ongelmissa pluralistisena 
yleisenä viitekehyksenä tai transsendentaalien tie-
teen toiminnan edellytysten tarkasteluna, jos ja 
kun sen lopullisena tavoitteena on kuitenkin löytää 
oikeat ja todet mekanismit – eli antaa niistä vii-
meinen sana. Tai, hieman lievemmin sanottuna, 
kriittinen realismi ainakin olettaa, että viimeinen 
sana on periaatteessa olemassa ja teoriassa mah-
dollista antaa, ja täten on suotavaa pyrkiä kohti ti-
lannetta, jossa näin olisi mahdollista tehdä. Jos, 
kuten olemme argumentoineet, tämä oletus ja pyr-
kimys on jo lähtökohdiltaan ongelmallinen, herää 
kysymys, miksi politiikan tutkijan olisi syytä olla 
tieteellinen ja kriittinen realisti, ja pyrkiä totuuteen 
tai edes totuudenkaltaisuuteen. Tässä artikkelissa 
esittämäämme kritiikkiä ei tule kuitenkaan ym-
märtää siten, että haluaisimme väittää kriittistä 
realismia seuraavien tutkijoiden tekevän jollakin 
tasolla epäpätevää empiiristä yhteiskuntatiedettä. 
lisäksi on selvää, että kriittinen realismi omaa tut-
kimussuuntauksena piirteitä, joita ei pidä turhaan 
ja kategorisesti kammoksua; esimerkiksi ajatus 
emansipaatiosta tai laajemman ja holistisemman 
kausaliteetin korostaminen on vahvasti kannatetta-
vaa. Monien tutkimussuuntauksien kannattaman 
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atomistisen maailmankatsomuksen sijaan kausali-
teetti pitää laventaa, mutta tämän laventamisen tu-
lee henkiä yhteiskuntatieteiden fallibilismia, ei me-
tafyysistä ontologiaa, joka johtaa ”oikeiden” seli-
tysten etsimiseen. Näin ollen kriittinen realismi ei 
ole (sellaisenaan) yleisenä teoreettisena viitekehyk-
senä puollettava. Se ei ole myöskään välttämätön. 
Esimerkiksi kriittisen realismin oikeutus transsen-
dentaalisten toiminnan ehtojen tarkasteluna on tois-
sijaista käytännöllisten tieteellisten praktisten sään-
töjen mukaisen toiminnan menestyksen selittämi-
sessä, sillä käytännön tutkimuksessa toiminta seu-
raa samoja tieteenteon normatiivisia ja kulttuurisia 
kriteereitä huolimatta siitä, hyväksymmekö lähtö-
kohdaksemme instrumentalistisen ”as if”- asen-
teen, vai tieteellisen realismin oletuksen teoreettis-
ten entiteettien todellisesta olemassaolosta. 

Ongelma ei siis ole niinkään käytännöllisen 
empiirisen politiikan tutkimuksen tasolla, vaan 
toisella, metateorian tasolla, sillä minkä tahansa 
metateorian ”metafyysisten sitoumusten” hyväk-
symisellä voi olla huomattavia seurauksia tieteel-
liselle toimintakulttuurille ja tieteen aksiologial-
le10. Tästä näkökulmasta johdannossa mainitun 
”historiallisen materialismin” elpymisen lisäksi 
kriittisen realismin mahdollisesti mukanaan tuo-
ma realistinen ”totuuspuhe” voi tuoda mukanaan 
myös pluralistisille yhteiskuntatieteille ongelmal-
lisia kulttuurisen konservatismin aineksia. Esi-
merkiksi Patomäki (2002, 148) huomaa tämän to-
detessaan, että liian vahvasti ontologisesti painot-
tunut teoreettinen viitekehys voi tuoda tieteelli-
seen kulttuuriin mukanaan, kenties sitä tarkoitta-
matta ja vahingossa, konservatistisia elementtejä, 
tai ”dominantin auktoriteetin”. yhdymme tähän 
näkemykseen, eikä meidän tulisikaan puoltaa edes 
pientä mahdollisuutta kulttuuriselle tai tieteellisel-
le konservatismille, joka tarpeettomasti rajoittaa 
käytettävissämme olevien teoreettisten työkalujen 
skaalaa. Todellakin, Jones (2008, 912) on oikeas-
sa todetessaan, että ”realistisesta teoriasta ontolo-
gian suhteen on seurauksia epistemologialle ja 
tieteellisen tutkimuksen suorittamiselle”. Tästä 
näkökulmasta perimmäinen ongelma kriittisessä 
realismissa on ennen kaikkea sen perusoletus (tai 
johtopäätös, riippuen näkökulmasta); siis realisti-
sesta ontologiasta juontuva pyrkimys ”totuuden-
kaltaisuuteen”, ja pyrkimys kehittää tähän mis-

sioon uusia keinoja ja uutta sanastoa. Näin ollen 
myöskään ajatus ”yleisestä viitekehyksestä” ei 
väistä kriittisen realismin metateorian tuomia 
aksiologisia ongelmia, sillä ajatus totuudenkaltai-
suudesta saattaa johtaa yhteiskuntatieteilijät ajat-
telemaan, että jos ulkoinen (sosiaalinen) todelli-
suus on tietyllä tavalla, ja yhteiskuntatieteiden 
tehtävä on antaa tästä olemisen tavasta mahdolli-
simman tarkka (eli totuudenmukainen) kuvaus, on 
myös loogista ajatella, että on olemassa tietty me-
todi, jota seuraten ulkoinen todellisuus voidaan 
löytää paremmin. lopputuloksena tässäkin suh-
teessa on mahdollisuus metodologisen työkalu-
pakkimme tarpeettomaan kuihduttamiseen.

Juuri tämän vuoksi ontologinen käänne realisti-
sesti ymmärrettynä on ongelmallinen. Kuitenkin, 
kriittinen yhteiskuntatiede ilman pyrkimystä ”to-
tuudenkaltaisuuteen”, ja täten ilman tieteen aksio-
logisia ongelmia (totuus tutkimuksen tavoitteena 
vai ei), on ehdottomasti legitiimiä: tällöin kriitti-
nen realismi olisi ainoastaan eräs tapa pyrkiä kä-
sitteellistämään sitä, miten maailman – ja tässä 
yhteydessä rajatummin politiikan – tapahtumia 
voisi lähestyä ja ymmärtää ”paremmin” tai moni-
naisemmin (laaja kausaalisuus). Sen sijaan, jos 
kriittiset realistit kuitenkin todella olettavat, että 
laajempi kausaalisuus johtaa väistämättä totuuden-
kaltaisuuden kasvuun sen sijaan, että se ymmärret-
täisiin – kirjaimellisesti – ainoastaan pyrkimykse-
nä laajempiin, moninaisempiin ja kenties dynaa-
misempiin (mutta pragmaattisiin) mahdollisuuk-
siin niin selittää kuin myös ymmärtää politiikan 
tapahtumia – toisin sanoen jos he haluavat pyrkiä 
”asioiden oikeinkuvaamiseen” – todistustaakka on 
heidän puolellaan osoittaa, että nykyiset tieteen 
uskomukset ovat ”todella totta”, eikä vain toistai-
seksi tietyssä sosiaalisessa kontekstissa hyvin em-
piirisesti oikeutettuja. Koska tämä oikeutus on lo-
pulta mahdotonta, tieteellisen realismin puoltami-
nen on lopulta vain metafyysisen uskon ilmenty-
mä, transsendentaalinen dogma ilman verifioivaa 
tai falsi fioivaa voimaa. ”Syvyys”-metafora on loo-
gisesti ongelmallinen metafora yhteiskuntatieteil-
le, koska jos ”syvyys” näyttäytyy vain siinä aktu-
alisoituvien mekanismien empiiristen seurausten 
kautta, joita selittämään postuloidaan ei-havain-
noitavissa olevia entiteettejä, niin siinä tapaukses-
sa periaatteessa mikä tahansa ilmiö on mahdollista 
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selittää mitä moninaisimmilla transsendentaalisilla 
syillä, kuten vaikka antamalla ilmiölle primaari-
seksi selitykseksi Jumalan tahto. Kuten Michel 
(2009) on todennut, tästä näkökulmasta esimerkik-
si yhdysvalloissa laajaa tuhoa aiheuttaneen hurri-
kaani Katrinan selittämiseen voisi olla vaihtoeh-
toisia, transsendentaalisia teorioita: voisimme ar-
gumentoida, että tietyt välttämättömät, mutta ha-
vainnon tuolla puolen olevat luonnon prosessit ja 
mekanismit johtivat hurrikaanin kehittymiseen ja 
syntymiseen, tai toisaalta voisimme yhtä hyvin se-
littää tätä ilmiötä Jumalan rangaistuksena ”synti-
sille” tai ”vääräuskoisille”. Sama saattaisi yhtä hy-
vin päteä sosiaalisten ja poliittisten ilmiöiden – 
kuten esimerkiksi seksuaa lisen suuntautumisen tai 
vaikkapa finanssikriisin – selittämiseen. Näille il-
miöille voitaisiin, teoriassa, hakea selitystä niin 
materiaalisista, sosiaalisista kuin myös Jumalalli-
sistakin syistä. Ei olisi (valitettavasti) ensimmäi-
nen kerta maailmanhistoriassa, kun vaikkapa ho-
moseksuaalisuus katsottaisiin olevan Saatanasta, 
tai yhteiskunnallisen kriisin olisi katsottu henkivän 
maailmanloppua ja Jumalan käden jälkeä. Tässä 
mahdollisessa pattitilanteessa on näkemyksemme 
mukaan hyvin vaikea olla metafyysinen realisti. 
Michelin (2009, 407) johtopäätökseen onkin help-
po yhtyä; lopullisessa merkityksessä

[…] ei ole olemassa mitään keinoa päättää, 
mikä ’teorioista’ on tarkempi tai parempi. Voi-
maa, joka aiheutti ne kaikki syyt, jotka johtivat 
Katrinan syntyyn, ei ole mahdollista osoittaa 
olemassa olevaksi, aivan kuten tieteelliset rea-
listit myöntävät, ja niinpä päätöksemme selittää 
Katrinan aiheuttaneita [ei-havaittavia] kausaali-
sia voimia luonnossa olevilla prosesseilla tai 
Jumalalla riippuu tässä tapauksessa uskomus-
järjestelmästämme, joka on sosiaalisesti legiti-
moitu. loppujen lopuksi meillä ei ole käytettä-
vissä neutraalia viitekehystä tai standardia pää-
töksillemme, josta käsin voisimme arvioida 
kilpailevia väitteitä.

Tämä tilanne on luonnollisesti ongelmallinen 
realisteille. Aivan erityisesti Jumalallisen selityk-
sen mahdollisuus on sitä heidän puolustaman me-
tafyysisen ja transsendentaalin selitysvoiman nä-
kökulmasta. Niinpä olisikin loogisesti kestäväm-
pää omaksua agnostinen ja instrumentalistinen 
asenne ei–havainnoitavissa olevia entiteettejä koh-

taan. Kaiken kaikkiaan, pahimmillaan tieteellinen 
realismi voi olla – ja tässä olemme tietoisesti hie-
man yliampuvia – ”ontologisen virhepäätelmän” 
ilmentymä, jossa ylikorostetaan ulkoisen todelli-
suuden merkitystä uskomusten oikeuttamisessa – 
todellisuuden, joka ilmenisi meille jollakin käsittä-
mättömällä suoruudella tai välittömyydellä. Jos 
aliarvioimme jopa syvimpien ontologisten usko-
mustemme arvolatautuneisuutta, olemme vaarassa 
dehumanisoida inhimillinen keskustelu ja vaarassa 
lipsua jälleen takaisin omintakeiseen ”annetun 
myytin” muotoon.

Tämän sijaan kriittisen realismin tulisi hyväksyä 
epistemologinen relativismi kokonaisuudessaan 
yhteiskuntatieteitä leimaavaksi lähtökohdaksi. Täl-
lä emme luonnollisesti tarkoita epistemologisen 
”anything goes” anarkismin hyväksymistä: on tär-
keää huomata, että kaikki tieteessä esitetyt väitteet 
eivät ole yhtä valideja, ja että tieteellinen toiminta-
kulttuurimme omaa praktisia ja empiirisiä standar-
deja tietyn väitteen arvioimiseksi paremmaksi kuin 
toisen. Epistemologisen relativismin puoltamisella 
haluamme paitsi trivialisoida tieteellisen realismin, 
myös painottaa, että erityisesti yhteiskuntatieteissä 
on olennaista (1) tiedostaa tiedolliset rajoitteemme, 
(2) vastustaa mahdollisuutta dogmatismiin ja (3) 
olla teoreettisesti suvaitsevaisia ja pyrkiä puolta-
maan pluralismia. On sinällään hämmentävää, että 
kriittiset realistit olisivat varmasti täysin samaa 
mieltä näistä kohdista, mutta he yhtä kaikki samal-
la pyrkivät tieteeseen, joka pyrkii ”asioiden oikein-
kuvaamiseen”. Kuitenkin, vasta tieteellisten käy-
täntöjen normatiivisen luonteen kokonaisvaltainen 
hyväksyminen täyttäisi Wightin (2006, 2) teesin 
”jokainen ontologia on poliittista”, ja tekisi tieteel-
liseen realismiin pohjaavan ”ontologisen käänteen” 
vähintään kyseenalaiseksi. 

Lopuksi

Tarkoituksemme tässä artikkelissa oli kriittisen 
realismin immanentti kritiikki; tarkoituksemme 
oli arvioida kriittisesti kriittisen realismin meta-
teorian perusaksioomia ja myös osoittaa tämän 
metateorian ongelmakohtia sekä internaalisesti it-
sessään, että erityisesti politiikan tutkimuksen,  ja 
laajemmin yhteiskuntatieteiden kannalta. Aloitim-
me artikkelimme tarjoamalla tiivistelmän kriitti-
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sen realismin metateoriasta, ja jatkoimme analyy-
siämme nostamalla esiin muutamia tämän meta-
teorian kannalta olennaisia ongelmakohtia. Tiivis-
tetysti, havaitsimme tämän metateorian olevan 
ongelmallinen ainakin seuraavissa kohdissa. En-
sinnäkin, ajatus ulkoisesta todellisuudesta epäpä-
tevien tieteellisten hypoteesien falsifioijana johtaa 
kriittisen realismin metateorian sisällyttämään it-
seensä sille loogisesti välttämättömiä totuuden 
korrespondenssiteorian elementtejä. Tieteellistä 
realismia ei ole mahdollisuutta koherentisti kan-
nattaa ilman, että kannattaisi jotakin versiota to-
tuuden korrespondenssiteoriasta. Samalla tämä 
metateoria nojaa liian optimistiseen näkemykseen 
mahdollisuudesta päästä käsiksi ulkoiseen todelli-
suuteen yhteiskuntatieteiden, ja laajemmin ratio-
naalisten väitteiden, viimeisenä mittapuuna. Toi-
seksi, ja tähän liittyen, kriittisen realismin näke-
mys retroduktiivisesta päättelystä ei anna todistei-
ta tieteellisen realismin välttämättömyydestä, 
vaikka tämä määriteltäisiin huolettomammin ”to-
tuudenkaltaisuuden muistuttavuusteoriaksi”. Kol-
manneksi, kriittisen realismin käsitys emergentis-
tä todellisuudesta on ongelmallinen suhteessa aja-
tuksiin toisaalta ”selitysvoimasta” ja toisaalta 
”epistemologisesta relativismista”, sillä se para-
doksaalisesti vaatii reduktiivista asennetta pyrki-
essään ”asioiden oikeinkuvaamiseen” antamalla 
selityksiä viittaamalla ”todellisiin ominaisuuk-
siin” tai ”luonnollisiin tendensseihin”.  lopuksi 
totesimme kriittisen realismin metateorian ongel-
mien tiivistyvän käytännön politiikan tutkimuksen 
kannalta erityisesti aksiologiseksi ongelmaksi 
koskien totuudenkaltaisuutta yhteiskuntatieteitä 
määrittävänä perusarvona.

Totuuden korrespondenssin ongelma on puoles-
taan määrittävä suhteessa kriittisen realismin me-
tateorian sisäisiin ristiriitoihin ja ongelmiin. Tähän 
liittyen esitimme, että kriittisen realismin tulee 
joko hyväksyä totuuden korrespondenssiteoria 
osana metateoriaansa, tai vaihtoehtoisesti hylätä se 
ja samalla tieteellinen realismi. Kriittiset realistit 
luultavasti puolustautuisivat tähän toteamalla että 
kyse ei ole joko-tai- valinnasta, ja että on täysin 
mahdollista yhdistää toisiinsa ontologinen realismi 
ja epistemologinen relativismi tavalla, joka ohittaa 
korrespondenssin ongelmat (ks. esim. Niiniluoto 
1999, 104; Bhaskar 1991, 20; Bhaskar 1978, 36; 

Wight 1996, 45, 311; Patomäki ja Wight 2000, 
217–218). Mutta kuten olemme nähneet, asian lai-
ta ei ole näin. Kriittisen realismin pyrkimys olla 
jonkinlainen ”kevyempi” versio tieteellisestä rea-
lismista on kuitenkin mahdollista nähdä myös stra-
tegisena siirtona pyrkimyksessä herättää kiinnos-
tusta kyseistä metateoriaa kohtaan laajemman so-
siaalis-konstruktiivisesti suuntautuneen yleisön 
keskuudessa. Koska tieteellinen realismi (ja histo-
riallinen materialismi) ei ole ollut erityisemmin 
muodissa yhteiskuntatieteissä viimeisten vuosi-
kymmenten aikana, saattaa todellakin olla hyvä 
strateginen siirto yrittää yhdistää tieteellinen rea-
lismi epistemologiseen relativismiin. Mutta tämän 
”siirron” strateginen luonne ei puolestaan sinällään 
voi olla riittävän rationaalinen tai ryhdikäs syy hy-
väksyä tieteellisen realismin puoltama ”ontologi-
nen käänne” tai tieteellis-realistinen metateoria 
yhteiskuntatieteiden perustaksi.
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ViiTTEET

1 Samalla kannalla on esimerkiksi Jonathan Joseph 
(2007, 345), joka näkee kriittisen realismin metateorian 
”suhteen marxistiseen teoriaan kaikista vakuuttavimpana”. 

2 Näin ollen jätämme tässä yhteydessä tarkastelematta 
Alexander Wendtin (1999) kirjoituksia laventaaksemme 
kriittisestä realismista käytyä keskustelua. Bhaskarin esiin 
nostaminen on välttämätöntä, koska sekä Patomäki että 
Wight nojaavat ensisijaisesti hänen töihinsä. Niiniluodon 
tarkastelu Patomäen ja Wightin yhteydessä on perusteltua, 
jotta lukijalle tulee selväksi erot ja yhtäläisyydet mm. Nii-
niluodon edustaman tieteellis-filosofisen kriittisen realis-
min position ja politiikan tutkimuksen kriittisen realismin 
välillä.

3 Tämä ajatus ”laajemmasta kausaliteetista” yhdistyy 
kriittisessä realismissa aristoteliseen kausaliteettinäkemyk-
seen, joka mahdollistaa kausaliteetin näkemisen monimut-
kaisena ja elävänä; ks. lisää Kurki 2006, 206–209; ks. myös 
Bhaskar 1978, 121–122, 194–195 ja Bhaskar 1987, 54–55. 
Kriittisen realismin mukaan myös sosiaalinen todellisuus 
on paras ymmärtää tämän kausaliteettinäkemyksen mukai-
sesti ihmisen toiminnan emergenttinä tuotoksena; ks. esim. 
Wight, 2006, 46–51. 

4 On kuitenkin huomattava, että myös Niiniluodon mu-
kaan tiedossa on kyse yhteisön sosiaalisesta tuotoksesta, 
eikä hänen tieteellistä realismiaan tule virheellisesti ym-
märtää naiivin tai suoran realismin muodoksi; ks. Niini-
luoto 1999, 32–33, 82–85, 93–94, 248).

5 Patomäki nojaa tässä myös Bhaskariin, joka toteaa kor-
respondenssin idean olevan ”sisällyksetön” ja ”ei-verifioita-
vissa oleva”; ks. Patomäki 2002, 146. 

6 Toisin sanoen, deduktiivisessa päättelyssä meidän täy-
tyy tietää jo etukäteen se yleinen hypoteesi, josta deduktiot 

johdetaan, ja induktiivista päättelyä voidaan käyttää vain jo 
ennalta tiedettyjen hypoteesien validiointiin, sillä jotakin 
kokonaisuutta koskeva datanäyte voidaan mieltää tällaisek-
si vain jos tunnemme etukäteen tämän kokonaisuuden.

7 David leon (2010) esittää tästä johtopäätöksestä poik-
keavan näkemyksen, joka on samalla päivitetty versio kriit-
tisen realismin ”synteettisestä emergenssistä” kansainväli-
sen politiikan tieteenalan (meta)teoriakeskusteluissa.

8 Tämä tarkoittaa ajatusta, jonka mukaan sosiaaliset il-
miöt ovat seurausta pelkästään yksittäisten toimijoiden 
toiminnasta, jolloin kokonaisuuden voidaan ajatella ole-
van osiensa summa.

9 Perinteisesti hyvän teorian kriteereinä on pidetty mm. 
sisäistä johdonmukaisuutta, tiiviyttä, yksinkertaisuutta, seli-
tyksen skaalan laajuutta, mutta varsinkin yhteiskuntatieteis-
sä hyvän teorian kriteereiksi ymmärtävissä lähestymista-
voissa on noussut yhä enemmän myös teorian poliittisten ja 
normatiivisten sitoumuksien esilletuominen, sekä myös 
pyrkimys ottamaan kriittinen näkökulma teorian kautta saa-
vutettavien tulosten statuksesta. On toki myös huomattava, 
että dekonstruktiivisessa perinteessä on nostettu esiin jopa 
kokonaisvaltainen ”teorian” hylkääminen, jolloin pyrkimys 
on enemmänkin kyseenalaistamaan teorioita ja niiden kaut-
ta saatuja / luotuja maailmankuvia.

10 Aksiologia on filosofisen ajattelun haara, joka keskit-
tyy erityisesti kysymykseen arvosta, joskin ”arvoteoriana” 
sen voi katsoa ulottuvan laajemmin myös politiikan tutki-
muksen ja politiikan teorian piiriin. Tässä kontekstissa ky-
symys arvosta kohdistuu erityisesti metateoreettiseen ja 
tieteenfilosofiseen kysymykseen totuudesta eräänä politii-
kan tutkimuksen tavoitteena, ja samalla sen keskeisimpänä 
arvona.
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Critical realism (CR) has become one of the prominent metatheoretical frameworks
upon which substantive inquiry of world politics in the discipline of International
Relations (IR) can build. The aim of this article is to critically reconsider CR meta-
theory and its attitude to ‘get things right’ about the world. This is done, primarily,
by focusing on the existence of the correspondence theory of truth in the CR frame-
work. To support this analysis, the notions of explanatory power, retroduction and
emergence are also engaged. The article poses three broad research questions: first,
what is the relationship between external reality and human knowledge in the CR
framework? Second, what sort of logical problems does this account entail? And
last, what are the implications of the acceptance of CR metatheory for IR? The
article argues that both the emphasis on the external reality as the yardstick for
(social) scientific research and the attempt to combine fallibilism with the realist
aim of ‘getting things right’ about reality with the help of the correspondence
theory of truth are highly problematic. The article concludes that CR metatheory
could entail serious axiological problems for IR. Among the most serious ones is
the potential scientific conservatism based on realist ‘truthtalk’.
Journal of International Relations and Development (2011) 14, 401–439.
doi:10.1057/jird.2011.13; published online 22 July 2011
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Introduction

William James stated in 1904 about the ‘curious unrest’ in the philoso-
phical atmosphere of his time that ‘strangest of all, natural realism, so long
decently buried, raises its head above the turf and finds glad hands outstretched
from most unlikely quarters to help it to its feet again’ (James 1904: 533). In our
time, in the philosophical atmosphere of the discipline of International Relations
(IR), there exists a widely noticed ‘curious unrest’ related to the debates concerning
alternative research frameworks and their metatheoretical assumptions for the
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discipline (cf. Wæver 2007: 290�1; Monteiro and Ruby 2009). However, it is not
unfair to say that the intellectually most interesting metatheoretical frameworks
since the 1980s have been influenced by the so called linguistic turn with an emphasis
on epistemology.1 Instead of the problematic notions of ‘certain knowledge’ or
‘facts’ characteristic of the positivist-empiricist mainstream IR, these frameworks
have emphasised ‘perspectivism’, ‘social constructivism’ and ‘new relativism’ based
on the idea that all knowledge is mediated by our linguistic and cultural heritage (cf.
Lapid 1989; Jarvis 2002).

Despite the heavy influence of the linguistic turn in the recent IR (meta)-
theory, ‘the reality’ was, however, ready to strike back. For at least over a
decade, a camp of Critical Realists (CRs)2 led by Alexander Wendt, Heikki
Patomäki and Colin Wight, has been critical of the ‘textualist’, epistemic view
on truth, and has had doubts concerning the usefulness of ‘sterile and confused
epistemological debate’ (Wight 2007a: 394) within the discipline. Instead, they
have been arguing that the real differences between (IR) theories are not about
competing epistemological views, but about competing ontologies — ‘about
what kind of “stuff ” the international system is made of ’ (Wendt 1999: 35).
For CRs, the theoretical objects of study must be identified before inquiry
may advance epistemologically or methodologically (cf. Wight 2006a: 1�2).
Furthermore, they have been rigorously and influentially defending the mind-
independent, structured and emergent (social) reality as the source and
backbone of our knowledge claims. As Wendt (1999: 40) puts it most clearly,
‘what really matters is what there is rather than how we know it’. This return of
a philosophically realist perspective that endorses scientific realism and relies
on the theses of ‘ontological realism’, ‘epistemological relativism’ and
‘judgmental rationalism’ is, thus, an especially ontologically oriented way of
understanding the world, which, nevertheless, makes use of the popular notion
of socially constructed knowledge (Patomäki and Wight 2000: 224). It seems
we must echo James’ words over a century later, and acknowledge that realism
has raised its head above the turf again. Even though the very rise of realism is,
itself, somewhat surprising, the most surprising thing about it is the quarters
from which it is rising — from the quarters that claim to endorse epi-
stemological relativism and combine this with heavy realist ontology.

It may be that Kratochwil (2000) overestimated the influence of CR when
pondering whether there is a ‘new orthdoxy’ being constructed as the meta-
theory of IR.3 Nevertheless, it is clear that CR has gained influence in recent
years, and in fact it is becoming one of the prominent metatheories of IR
theorising. For instance, the acceptance of CR has been apparent in the works
of distinguished scholars such as Wendt (1987, 1999); Wight (1999, 2006a,
2007a, b, c, 2008); Patomäki and Wight (2000); Patomäki (2002); Kurki (2006,
2007, 2008); Joseph (2007); Jones (2008); Piiparinen (2009), to name a few
examples. This emergence of CR has not gone unnoticed. For example,
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Kratochwil (2000, 2007a, b); Chernoff (2002, 2007, 2009); Jackson (2008a, b) and
Michel (2009) have recently critically analysed the framework. The authors of
this article have also offered a preliminary critical analysis of the CR
framework (Käpylä and Mikkola 2009); this particular piece draws from and
elaborates the arguments therein.

These debates about CR in IR have been mostly about the metatheoretical
premises of scientific inquiry. However, CRs themselves have been unsatisfied
with the general ‘poor understanding’ of their framework (cf. Wight 2006a: 9).
For example, Kurki (2007: 369�75) claims that CR has been engaged ‘rather
superficially in IR’, and that there has been ‘a somewhat skewed notion of critical
realism’, which has mostly ignored the beneficial core arguments, methods and
political sensitivities that all ‘critical’ approaches share. Skewed or not, at the very
least CR seems to be still a rather confusing metatheoretical framework, and is
sometimes even confused with ‘political realism’ (Joseph 2007: 345).

Given this, the aim of this article is to contribute to the (critical) understanding
of the basic axioms of CR by engaging it in conceptual and metatheoretical
analysis from a pragmatist point of view.4 As such, our discussion is geared
specifically at the level of metatheory. This metatheoretical approach may divide
scholars of IR into two camps. Some scholars, such as Holsti (1989) and
Monteiro and Ruby (2009), think that metatheoretical debates have mostly a
negative impact on substantive research in IR.5 Others, such as Wendt (1999: 34),
Guzzini (2000: 156), Jackson (2009b: 463) and Kurki (2009), share a more
positive view and stress the profound importance of metadebates to help reframe
the conduct of inquiry in IR.6 Given our approach, we obviously include
ourselves in the latter camp. Thus, we do not aim to participate in the well-known
agent-structure debate at the level of social theory (cf. Wendt 1987; Dessler 1989;
Doty 1997; Wight 2006a), nor is our aim primarily to apply our metatheoretical
insights to any particular empirical cases. However, we do discuss some of the
potential disciplinary implications of CR in the last substantive section of the
article.

Now, CRs argue that their metatheory should be considered ultimately as
a metaphysical and transcendental umbrella theory concerning the conditions
of possibility for science, and not about the correctness of any particular theory
(cf. Wight 2006a: 23�24). However, we agree with Jackson (2008a: 129�30)
that a vital issue for any robust account of the status of social scientific
findings, and of the possibilities of science itself, has been the question of how
to understand the relationship between scholarly observers and the objects that
they observe. The answer to this question cannot be plainly ontological in
the metaphysical sense. Instead, the answer is, at the very least, equally
methodological and epistemological. The question becomes then whether
social sciences ought to portray and mirror the world ‘as it really is’, or whether
we are ‘trapped’ by our conceptual and linguistic frameworks in some kind of a
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‘social constructivism’, ‘cultural relativism’ and in more or less ‘deflationary’
views on truth. The question especially concerns the status of theoretical
concepts and entities in our scientific ontology: should we see them
corresponding to reality with a strict semantical reference, or should we see
them as socially constructed and fallible tools that help us to cope in the world
(cf. Lebow 2007: 17)?

It is exactly this question that makes CR so ‘skewed’, or difficult to
understand. On the one hand, CRs want to ‘get things right’ (cf. Wight 2007a:
381, 2007c: 309) in a more or less scientific realist way by endorsing the need
for ‘depth ontology’ — for heavy ontological furniture of the world — acting
as the final yardstick for valid scientific hypotheses. But, on the other hand,
they don’t forget to endorse epistemological relativism, the claim that all beliefs
are socially constructed and potentially fallible, which ultimately makes the
notion of a strong referential or correspondence relation to reality problematic.

To put it in a one-liner, this article wants to problematise whether the
‘getting things right’ attitude really gets things right. Building on this, the
article engages CR with three broad research questions at the level of
metatheory. First of all, what is the relationship between external reality and
human knowledge in the CR framework? Second, and following from this,
what sort of logical problems does the CR account, which relies on corres-
pondence, entail? And last, what are the implications of the acceptance of CR
for pluralistic social sciences, and especially for IR?

The article will proceed in the following manner. The first substantive part
of the article offers a rough summary of the CR metatheory for the reader.
After that, we will start our analysis by explicating the meaning, and the
apparent vagueness, of the CR idea of ‘getting things right’. First of all, we will
argue, pace the CR view, that there exist logically determining elements of the
correspondence theory of truth in their metatheory, and that instead of being
primarily transcendental in nature, CR in fact boils down to the notion of
correspondence. After that, we will turn our attention to the logical and empi-
rical difficulties of the CR framework in reasoning convincingly enough from
the ‘empirical adequacy’ to the ‘truthlikeness’ (as correspondence) of knowl-
edge claims in (social) science. We will analyse in detail the key notions of the
CR metatheory, all connected to the problem of ‘getting things right’. First of
all, and stemming from our pragmatist point of view, we will discuss some of
the reasons why the notion of correspondence is problematic. Second, in addi-
tion to the implicit acceptance of the correspondence theory of truth, the CR
metatheory builds more explicitly upon the notion of explanatory power when
trying to elucidate the supposed necessity of realist ontology in science. This
notion is justified with the help of two other key concepts, namely retroductive
inference and emergence. We will argue that since the existing elements of
the correspondence theory of truth overshadow the CR understanding of
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retroduction and emergence, and since the notion of correspondence is itself
deeply problematic, the CR understanding of the notions of retroduction
and emergence has severe logical difficulties. As a result, it is problematic to
use the notion of ‘explanatory power’ to further justify the superiority of the
framework.

In the final section before concluding the article, we will discuss some of the
implications, as well as potential problems, of the CR metatheory to social
scientific inquiry in IR. In particular, we will focus our discussion on the
axiology of IR. We claim that the CR framework, as a whole, is problematic
from this perspective: the emphasis on ontology coupled with the notion of
truthlikeness — in other words the very idea of ‘getting things right’ — may
result not only in the withering away of our methodological toolbox for the
study of social phenomena and world politics, but also in the worst case it may
bring with it a potentially authoritarian and foundationalist atmosphere to
social sciences in which criticism is replaced with the aim of ‘proving’ particular
metaphysical commitments true and beyond doubt.7

CR metatheory

We will start our work with a brief summary of the CR metatheory. To begin
with, the framework is based on the thesis of ontological realism. By this is
meant the assumption that the entities of external reality are, and must be,
prior to entities of mental consciousness and products of human social action
(such as language) in logic and in time. Thus, the external reality must also be
independent of our thoughts and conceptions about it (Bhaskar 1978: 21�22;
Searle 1996: 150�5; Niiniluoto 1999a: 26�27; Patomäki and Wight 2000: 223;
Sayer 2000: 10�11; Patomäki 2002: 8). This mind-independent external reality
is not considered to be ‘flat’ but deeply emergent and stratified, distinguished
by three levels: the Real, the Actual and the Empirical. Moreover, reality is not
merely ‘bare’, made up of property-less particulars, or ‘noumenal jam’ (cf.
Niiniluoto 1999a: 217), but consists of real things, powers, structures and their
potentials: for the CRs this is the level of ‘the Real’. When these powers and
potentials are activated, for one reason or another, they constitute the level of
‘the Actual’, and generate real mechanisms and processes that may be invariant
to our knowledge of them; they occur and affect even if we do not observe or
describe them (Patomäki and Wight 2000: 223; Wight 2006a: 29�30).

This notion of ‘unobservables’ — of powers that are real, and possibly
actual, yet unobservable — is closely linked to the emergent view on ontology
and causality. By the emergence of reality is meant, roughly put, that the
combination of two or several ‘underlying’ properties or mechanisms can
produce a new ‘higher level’ phenomenon or entity that is not reducible to its
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original constituents, even if these constituents are necessary for the existence
of the phenomenon or entity (Sayer 2000: 12; cf. Kim 1999: 4; Silberstein and
McGeever 1999: 182; Leon 2010). Although the phenomenon or entity may
bring with it new causal powers, the crucial point about emergent causality
is the claim that the existing real powers may or may not actualise, and they
are thus unpredictable, irreducible and out of the reach of purely empirical
observations.8

Stemming from this, CR emphasises a ‘broad’ and holistic conception of
causality in which the Humean empiricist ‘pushing and pulling’ causality in
closure is broadened into a ‘constraining and enabling’ type of causality in an
‘open system’. In an open system, two or more mechanisms may combine to
produce a new entity and causal powers, and thus unexpected new effects may
become possible through the activation of (these) new mechanisms (Bhaskar
1978: 33, 69�78, 119, 1991: 5�7, 2002: 7�8; Patomäki 2002: 76�79; Patomäki
and Wight 2000: 223�32; Kurki 2006).9 This account is seen to make possible
more complex and nuanced explanations of reality in the form of scientific
‘iconic models’ (cf. Patomäki 2002: 123�42), and to expand the scope of rele-
vant emergent, rational factors in explaining an event, including the unobser-
vable powers or mechanisms and the more hermeneutic ‘reasons as causes’. At
the level of ‘the Empirical’, then, the aim of science is to try to identify and
explain these ‘real actuals’ stemming from the emergent mechanisms of the real
external reality.

Following from this anti-reductive attitude towards external reality, CRs
also endorse the thesis of epistemological relativism, that ‘all beliefs are socially
produced and hence potentially fallible’ (Patomäki and Wight 2000: 224). By
this claim CRs aim to avoid both the possibility of ‘direct realism’10 and the
exhaustion of the real to the empirically observed. For example, according
to Bhaskar the objects of the ‘Real’ constitute what he calls the intransitive
dimension of knowledge, where the objects of external reality are invariant to
our knowledge or descriptions about them. The objects of the ‘Empirical’, on
the other hand, constitute the so-called transitive domain of knowledge. This
domain is a human-made conceptual and linguistic construction where human
propositions and theories about the reality are ‘artificial objects fashioned into
items of knowledge by the science of the day’ (Bhaskar 1978: 21�22). Although
the transitive or epistemic world may change with a theory change or new
paradigm-shift, the intransitive, external world will not (usually) change
(Bhaskar 1987: 54; Sayer 2000: 10�11).

Stemming from this Bhaskarian dualism, CRs tend to conclude that
although there exists a ‘real world’, it must remain partially alien in relation to
our knowledge about it (Patomäki 2002: 129). Nevertheless, and despite the
dualism, it is possible to create ‘a well-endorsed icon, a relatively credible
window from the transitive sphere of social scientific models to the intransitive
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world of a geo-historical causal complex’ (Patomäki 2002: 129) through
scientific investigation. Thus, although CRs acknowledge the linguistic and
conceptual elements in human belief-formation, they emphasise two essentially
ontological and scientifically realist notions concerning the ‘world of objects’:
externality and determinacy (cf. Jackson 2008a: 133). That is, they strongly
endorse that (1) there exist mind-independent, structured causal forces of nature,
and (2) these forces set limits to (as well as enable) the possibilities of human
descriptions of them. For example, we cannot linguistically redescribe that we
could fly if we jumped out of the window (Patomäki 2002: 144), or that a person
with a fatal viral disease could not actually be ill (Wight 2007a: 379). With these
examples, CRs emphasise the superiority of their ontologically oriented frame-
work over many epistemically oriented social-constructivist frameworks, which
(allegedly) underestimate the role of external reality as a constraining and
enabling factor, and overestimate the possibility of linguistic redescriptions in
human belief formation. Furthermore, and as a result, CRs warn us not to
commit an ‘epistemic fallacy’ — that ‘statements about being [could] be reduced
y in terms of statements about knowledge; i.e. that ontological questions can
always be transposed into epistemological terms’ (Bhaskar 1978: 36).11

This emphasis on ontology and the independent reality over our rational
epistemic perspectives is also definitive of judgmental rationalism in CR: even
though rationality has a social existence, reality sets limits to any rational
assertion, and any rational assertion must be about the same external reality.
Thus, there must be a rational basis stemming from this reality for evaluating
different rational theories as better than others. However, because of the con-
dition of ‘epistemological relativism’, our ‘judgmental rationalism’ must
work in the communicative and linguistic sphere of socially produced fallible
warrants. Yet the common external reality guarantees the rationality of any
rational statement, and these necessarily communicative statements cannot be
totally incommensurable (cf. Wight 1996; Patomäki and Wight 2000: 224).
Thus, it is logical to think that some vocabularies are more adequate to the
world than others, and that they are in better grips with the independent things
of the world.

Stemming from the interpretation of the theses of ‘ontological realism’,
‘epistemological relativism’ and ‘judgmental rationalism’ above, CRs share
a common chain of inference that includes the following theoretical premises:
because (1) there exists ontologically mind-independent reality, and because
(2) truth is, in the end, some sort of a semantical reference relation bet-
ween reality and language, (3) it is possible to approach the truth, and therefore
(4) the concepts of truth and falsity are applicable to judgmental rationalism,
scientific inquiry and scientific progress. On the basis of this, they also share
a common view on the relationship between truth and theory (including
its theoretical entities): the actual empirical success increases the probability,
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and serves as a fallible indicator, of the truth of a theory. As such, an
empirically verified theory could be considered approximately true or
‘truthlike’ (cf. Niiniluoto 1999a: 185�92; Wight 2006a: 29�33).

The CR logic of scientific discovery works in the spirit of inference to the
best explanation and retroduction (cf. Bhaskar 1978: 125, 135; Niiniluoto 1999a:
187; Patomäki and Wight 2000: 223�4; Wuisman 2005). That is, it starts
from a creative attempt to explain an actual observable phenomenon or an
‘unexplained amazing fact’ (Wuisman 2005: 383), then brings forth a postu-
lated ‘theoretical argument’ or an ‘iconic model’ to explain the phenomenon
that, if true, would give the best possible explanation to the explanandum, and
which can finally be empirically verified to be (at least partly) true. Thus, the
aim of scientific inquiry is to clarify and verify these postulated theoretical
‘existential hypotheses’ as true and rational. According to CRs, the superiority
of their theoretical framework over empiricist frameworks is due to bigger
explanatory power: since one can postulate unobservable entities in retro-
ductive (or abductive) inference — something that is not possible in empirically
oriented, inductive frameworks — one can better uncover and identify the
underlying mechanisms and processes of an event, and uncover deeper layers of
reality that constrain and enable action in the world (cf. Peacock 2000: 320�1).

Moreover, the CR mode of inference is seen to offer better tools for what
Wight (2007a: 385 n23) has called ontological clarification; that is to say, for the
remodification and explication of relevant ontological commitments in our
theories. This clarification is vital, not least because it is taken to help the
scholar to come up with a more comprehensive theoretical understanding
of the object of her study (cf. Lewis 2002: 17). Moreover, since neither the
explanatory power nor the success of science can be explained by chance or
miracle, it is logical to think that the best explanation — and also the necessary
condition — for both of these is the truth or truthlikeness of theories and
ontological commitments therein. Because of this, it is only rational to endorse
elements of scientific realism (cf. Kukla 1996: 298; Kaidesoja 2005: 36�37).

The ‘getting things right’ attitude and its logical problems

Correspondence theory of truth in critical realism (CR)

So far we have provided the reader with a sketch of the CR framework, and
we are now in a position to analyse it. We start this by explicating the ambi-
guity surrounding the idea of ‘getting things right’, which is at the core of CR
metatheory. This ambiguous idea, and the very question concerning the
‘skewed’ nature of the CR metatheory itself, is intimately related to the pro-
blem of whether and how to connect ontological assumptions about reality at
the level of philosophical ontology (how reality must be) with corresponding
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assumptions at the level of scientific ontology (how it is conceptualised and
studied in science).12 In fact, this problem boils down to the question of
reference: to the ‘epistemological problem of how mind and language hook on
to the world [through] a particular theory of reference’ (Wendt 1999: 53). And
more specifically, it boils down to the question related to the existence of the
correspondence theory of truth in the CR metatheory. In order to ‘get something
right’, it is logically essential to use concepts that are referring — that is
corresponding — correctly to the external reality.

Therefore, what kind of a semantical reference relation between our
theoretical concepts (in language) and the mind-independent reality are CRs
really assuming when they endorse the ‘getting things right’ attitude? Influ-
entially, Wendt (1999: 57�60) has claimed a strong thesis in which the notion
of correspondence is essential for the overall coherence of any scientifically
realist framework. As he puts it, ‘[r]ealism entails a correspondence theory of
truth, which means that theories are true or false in virtue of their relationship
to states of the world. y What makes a theory true is the extent to which it
reflects the causal structure of the world’. At first sight, then, the answer to the
question of correspondence seems to be clear enough: CR draws from scientific
realism that entails the correspondence theory of truth. However, in reality, the
case is far away from being clear.

Roy Bhaskar, the ‘founding father’ of CR — and the intellectual guide of
Patomäki, Wight and Wendt — takes a critical stance towards the whole idea
of correspondence by stating that it is ‘meaningless’ and ‘unverifiable’ (quoted
in Patomäki 2002: 146). Similarly, according to Patomäki (2002: 9�10), what
makes CR metatheoretically critical is precisely the view that ‘[n]o knowledge
simply reproduces reality or “mirrors” it. Correspondence in this sense would
not make any sense’. In the same vein — and even though he explicitly posi-
tions himself as a scientific realist who aims to ‘get things right’ — Wight
(2006a: 23�4) emphasises that the scientific realist approach is not about ‘the
naı̈ve view that science uncovers truths of the world’, but is instead, and
ultimately, a transcendental claim at the level of philosophical ontology —
‘transcendental in the sense of examining the conditions of possibility for a
given set of practices, in this instance science’. Moreover, and epistemically
speaking, Wight states that ‘scientific realism is derived from the practices of
science, not particular existing theories; such theories are always in principle
revisable and/or refutable’ (ibid.: 24). Thus, he argues that CR metatheory does
not imply a dogmatic commitment to any particular scientific postulations at
the level of scientific ontology (cf. ibid.: 252). Although ‘[s]cience is possible y
because the world consists of “intransitive” objects which form the focus of
scientific discourses’ (Wight 2006a: 29), CR endorses fallibilism in the sense
that it does not presume that the theoretical entities postulated in all scientific
theories must have existed at some point in time: ‘[s]ome may exist and some
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may not, but it is the attempt to differentiate between the two that drives
scientific enterprise on’ (ibid.: 24).

Problematically enough, the above transcendental ‘success of science’
argument distances CR from the notion of correspondence; by doing this, it
gives no answers to the question of how de facto to differentiate between two
(competing) theories or theoretical entities if we do not use correspondence-like
concepts — that is, how is it possible to ‘get things right’ in the spirit of
scientific realism? Yet Wight also holds the view that since realist ontology
accepts the idea that an entity has a set of ‘intrinsic properties owing to the
kind of object they are’, the task of science is to develop ‘accounts that capture
some sense of the objects [i.e. intrinsic properties] they purport to describe’, and
thus ‘the best scientific abstractions are those that allow us to capture most of
the attributes and ways of being of the object under scrutiny’ (ibid.: 168, 121,
217, emphasis added). Moreover, according to him, ‘[i]t is the discovery of the
real powers, propensities and forces of the world that gives science its
explanatory power’ (ibid.: 46).

But how is it logically possible to ‘discover’ or ‘capture’ anything, even in the
sense of offering a partial description of an object,13 unless by using concepts
that are seen to be in strong semantical relation with reality — that is, unless
they are seen more or less to correspond? If realism is just a bare assertion (at
the level of philosophical ontology) that there exists a mind-independent reality
in which objects have intrinsic properties in general, but which says nothing
about the particular nature of that reality (at the level of scientific ontology), it
follows that it cannot give any answer to the question of ‘reference’, to the
question of what is the relationship between theories or theoretical entities and
the real entities of the mind-independent reality, nor does it give any other
positive contribution to our scientific ontology and epistemology in the quest
for ‘getting things right’ (cf. Aronson et al. 1995: 2�3). Furthermore, if this
were the case, it wouldn’t be logically possible for a scientific realist to say that
a theory is reaching out for reality in order for science to progress, and thus
CRs wouldn’t be able to differentiate between ‘really existing’ and ‘non-existing’
(theoretical) entities. Nevertheless, this is exactly what Wight, for example,
advises us to do!

Indeed, Wight’s position is fragile when trying to combine the scientific
realist transcendental argument with his ‘getting things right’ attitude. Patomäki,
on the other hand, has been defending explicitly a more ‘social constructivist’
or ‘epistemologically relativist’ version of CR than Wight, and has tried to
deny the possibility of epistemological realism based on the idea of corres-
pondence. For example, he (2002: 161 n2) has claimed that the conventional
notion of correspondence is ‘untenable’, ‘trivial’ and ‘non-informative’.
Despite this critical attitude, Patomäki (cf. 2002: 14) is still unacceptably
unambiguous and vague towards the notion of correspondence, especially
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when claiming that a ‘metaphysical correspondence theory’ ought to be
replaced by what he calls a ‘metaphorical correspondence theory’. This
vagueness becomes clear, for instance, in his following statement:

Truth relegates the notion of correspondence between epistemic statements
and ontic objects to the status of a metaphor for the goal of scientific
practices, which aim at articulating a matching representation of components
of a complex and their essential relations. (Patomäki 2002: 148, emphasis
added; cf. Patomäki and Wight 2000: 224; Patomäki 2002: 125)

The problem is that, for Patomäki, the notion of truth is on the one hand only
a regulative metaphor — some kind of a normative goal of science — but on the
other hand a resemblance relation between theory and reality which aims for
‘matching representations’ (Patomäki 2002: 144, 148�9). That is, on the one
hand Patomäki (ibid.: 144) states that ‘[k]nowledge is transient, and neither
truth-values nor criteria of rationality exist outside geo-historical processes’,
but on the other hand, he also claims that truth must nevertheless be seen as
partially independent of justification, as something more than the actually
available evidence (ibid.: 147, 149). This two-track approach towards the
concept of truth leaves Patomäki’s position ambiguous especially in relation to
reality’s role as a yardstick for truth candidates, and in relation to the question
of how theoretical entities at the level of scientific ontology are really connected
to external reality (and the way it must be) at the level of philosophical onto-
logy. Because of this problematic dualism, we have some trouble under-
standing the following; first, what would notions like ‘resemblance relation’ or
‘matching representations’ mean in Patomäki’s version of CR; second, how
would this kind of ‘non-corresponding correspondence’ — or ‘correspondence
lite’ — actually make sense; and last, how would the Patomäkian notion of
‘resemblance’ really differ from the notion of correspondence, from strong
referential relations between theoretical entities and reality common to
scientific realism, as claimed by Wendt and strongly emphasised by Wight?
The biggest black spot for us in this kind of CR metatheory seems to be that if
truth is the goal of science, but nevertheless only in a ‘regulative metaphoric’
way, how can we know when we have a ‘matching representation’ between our
current ‘truth metaphor’ and the external reality? If we cannot know this — ‘if
theories are always tested against other theories’ (Wendt 1999: 59) — what’s
the use of the whole idea of getting these matches in the first place?14

However, despite the overall vagueness regarding the notions of corres-
pondence, truth and ultimately knowledge, CR does consider science as an
activity that aims not just at ‘empirical adequacy’ but at conforming scientific
beliefs — models, theories and propositions — to the structures of reality, to
reveal more and more about them, and to maximise the ‘expected truthlikeness’
(Niiniluoto 1999a: 97) or the ‘approximate truth’ (Wendt 1999: 59; Wight
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2007a: 383) of knowledge claims. This line of thought is, in fact, common to all
CRs. Bhaskar (1978: 144) already set the ground when stating that the task of
science is ‘to capture the stratification of the world’,

to discover which hypothetical or imagined mechanisms are not imaginary
but real; or, to put it the other way round, to discover what the real mecha-
nisms are, i.e. to produce an adequate account of them. y The key move in
this involves the postulation of hypothetical entities and mechanisms, whose
reality can then be ascertained. (ibid.: 146, 169, emphases added)

Thus, although holding the notion of correspondence ‘meaningless’, Bhaskar
was not really willing to let go of it, due to his commitment to the discovery of
the external reality as the final yardstick of scientific assertions; it is reality that
‘provides each science with its own internal inductive warrant’ (ibid.: 204).
Wendt (1999: 58) agrees: ‘[b]ringing knowledge into conformity with natural
kinds is the main task of science’. Therefore, this scientific realist aspiration
towards approximate truth must be regarded, logically speaking, as something
more than a metaphysical and transcendental argument concerning the con-
ditions of possibility for science. It must be regarded also epistemic in nature,
and because of this, CR must include the notion of correspondence in order
to be coherent, no matter how it tries rhetorically to distance itself from this
notion.

The reason for this ‘logical necessity’ is simple enough. It is logically necessary
to endorse the possibility to refer semantically to the external reality— that is there
must exist the possibility of having a some kind of a correspondence-like relation
between scientific models and reality — if we claim that it is the external reality to
which we refer that eventually enables and sets the limits of our knowledge and
rationality. Jackson (2008a: 139) is dead right when stating that ‘it is difficult to
imagine a consistent realism that did not limit knowledge claims in this manner’.
More specifically speaking, if untrue hypotheses are incompetent since they don’t
‘fit the world’ — if they are falsified by nature — it means with logical necessity
that the ‘true’ or ‘truthlike’ ones must more or less correspond with the external
reality, and the ‘valid’ and ‘adequate’ hypotheses must be constructed with the
help of theoretical terms that refer correctly— that is, are in correspondence — to
the external objects of the world.

To sum up so far, it is essential for the reader to note our basic premise here.
We claim that CRs are indeed committed to the correspondence theory of truth
not only as a ‘regulative metaphor’ or as a definition, but also as the criterion,
of truth. Because of this, CR cannot be considered merely to be a trans-
cendental framework, operating at the level of philosophical ontology. In fact,
we suggest that CR uses correspondence-like concepts, such as ‘truthlikeness’,
‘approximate truth’, ‘resemblance’, ‘analogy’ or ‘matching’ to preserve clear
elements of the correspondence theory of truth defined as T-equivalence: ‘p’ is

Journal of International Relations and Development
Volume 14, Number 4, 2011

412



true if and only if p.15 This must include, and have implications in terms of,
specific claims about the nature of reality at the level of scientific ontology.
Thus, we agree with Aronson et al. (1995: 9) that attempts to formulate
scientific realism without some concept of truth or verisimilitude — that is,
truthlikeness — are misguided, if not downright deceptive. Truth, realism
and verisimilitude are all part of a single picture, and these concepts must
be included in any interesting and coherent version of realism. This applies
also to CR.

Correspondence and truth

So far we have established the existence of logically necessary and determining
elements of the correspondence theory of truth in the CR metatheory. Next we
will move on to elaborate why the notion of correspondence itself is meta-
theoretically untenable as the guiding principle for (social) scientific inquiry.
Our critique of correspondence is based on two pragmatist assumptions. First
of all, we always start from where we are; we are always already immersed in
particular spatio-temporal, or geo-historical, practices that create what
Gadamer (1985: 269) once called the ‘horizon’ of our thinking and under-
standing. Second, and to complement this, language is ubiquitous; ‘we can never
compare human thought or language with bare, unmediated reality [and thus]
all problems, topics, and distinctions are language-relative — the results of our
having chosen to use certain vocabulary, to play a certain language-game’
(Rorty 1982: 139�40). Or, perhaps a bit more strongly put, a particular truth
candidate is made possible by the existence of, and socialisation into, a
linguistic conceptual scheme — or a broader discursive practice — and it can
only be evaluated against an alternative candidate on the basis of the resources
supplied by the scheme and its particular normative grid of intelligibility.

These claims have received some support in recent metadebates within IR.
For example, Kratochwil (2007a: 3, 2007b: 60) has claimed that conceptual
schemes or changes in them ‘cannot be conceived of as “hitting” on a more
accurate description of how things “really” are, or of coming “closer” to the
truth’. Instead, objects of investigation of (social) sciences are the ‘formal
objects’, and the preference of one theory (with particular objects) over another
is tested ‘only against other more or less well-articulated theories’. Contrary to
Wight (2007c: 304�8) who thinks this view is ‘absurd’ and claims that ‘we
connect with the real world through [language and] theory’, we are prone to
agree with Kratochwil (2007b: 70) that the constitutive powers of language, or
linguistic practices, go all the way down, that ‘[u]nless we can know with
certainty what the real world actually is, independent of our theories, there is no
way of ascertaining whether the knowledge claims made for them truly
“represent” or “correspond” to the world’.
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On the basis of this, we could understand ourselves being in touch with
reality not in the sense of ‘representing [more or less] accurately’, but ‘caused
by and causing’ (Rorty 1991: 9). This would mean two things. First of all,
we would not conflate, too optimistically, the ‘real’ with the ‘material’ (cf.
Kratochwil 2007b: 61); and second, we would and could not understand the
‘material’ apart from the horizon of the linguistic scheme (cf. Hansen 2006:
22�23). As a result, the realist contemplation of the way the world must be for
knowledge and science to be possible would need to be contextualised from the
very start. This would also amount to what Jackson (2008a) has recently called
a ‘monist’ view, in which it is impossible to make the dualistic distinction
between two orders of being — between the real external, independent and
mostly material world (‘the things’) and the socially conditioned and shared
practices of knowledge production (thoughts, language, theory) — and in
which the latter must represent the former for knowledge, science and
ultimately truth to be possible. This view is, of course, a close relative to
Putnam’s (1981: 49) ‘internalist perspective’ where the question ‘what objects
does the world consist of ? is a question that only makes sense to ask within a
theory or a description’.

In other words, the second we actually started to talk (or think) about the
kind of categories or things the world is made of, or what causes what, we
would not be dualistically confronting, and being responsible to, the external
reality as such, but simply interacting — causing and being caused — in a
complex world as beings already engaged in a historically conditioned and
socially constructed system of signification in which the ‘things’ and ‘causes’ we
take there to be become delineated, defined and understood in particular
(although transforming) ways. We would, in short, merely test theories against
other theories — as Wendt suggested. If this is the case, it makes no sense to
talk about the external reality as such, or as a foundation of our rational
scientific judgements and practices.

Following from this, the realist notion of a ‘partially alien’ independent and
external reality as a yardstick for (social) scientific assertions becomes proble-
matic. In fact, we have serious doubts whether we can, in any way, speak about
‘externality’ and (more or less) capture the ‘real things’ of the world as they are,
independent of us. However, Wight (2006a: 252; cf. Jackson 2008b: 342),
among others, claims that being a realist concerning ontology does not mean
that it is necessary to commit oneself to a particular set of posited entities.
Nevertheless, it seems only logical to conclude that if CRs assume or claim that
there is a ‘Real Thing X’ in the world, which is, and must be, representationally
independent of us, it must also mean, in principle, that the ‘Thing X’ must have
an intrinsic feature or a set of them, some kind of a ‘dispositional essence’
(cf. Jackson 2008a: 133) by simple ‘natural necessity’ (Doty 1997: 368; cf. also
Bhaskar 1978: 183). This would also mean that the ‘Thing’ must have these
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features under any and every description, and that it is better described by these
terms than by others. A properly realist framework must maintain some notion
of this kind. However, because of the pragmatist premises above, we have
a hard time understanding what this ‘intrinsic’, ‘fixed’ or ‘real’ feature, or a set
of them, is, since there does not seem to be any criteria available to define it (or
them) by those who claim such a feature exists in the first place.

In fact, the dualism of CR gets things wrong because one simply cannot find
a way to get between language and its real referent objects in the world in order
to suggest an objective way of telling which connections between things in
Reality, and ultimately between words and particular things, are offered by
‘nature’ and which are merely invented by ‘us’ — and consequently, which
word-world connections are necessary and which merely contingent. Thus, and
if we want to use dualistic concepts here, the world is not just ‘partially alien’
but well lost (cf. Rorty 1982: 3�18, 1998: 84�91; Goodman 1988: 4; Foucault
1989: 46�49, 88�105). By this we don’t mean that we would be somehow
separated from, and unconnected to, the material world, but merely that there
are no context-independent ontological concepts, and thus all we can know
about the way the world must be is made possible in and by the human-made
and linguistic conceptual constructions beyond which we can never go.

Paradoxically, CRs themselves implicitly admit that the world is more than
just partially alien by saying that ‘no matter how much epistemological support
there may be for the existence of a given theoretical entity, the ontological
question of whether or not it exists is independent of the epistemological
claims’ (Wight 2006a: 24).16 Inversely, the point is not about the ontological claim
concerning the existence of external reality, but about the epistemological
insight that the world is ‘lost’ in the sense that it is never possible to know if/
when even our best (mature) theoretical entities describe the external reality
as it is in itself. This also means that, for example, neither the Bhaskarian
notion of ‘intransitive objects’ nor the Niiniluotoan (1999a: 29�32) notion of
‘property-individuals’17 would be acceptable, because the very idea of objec-
tive, or intransitive, particulars or their objective features is totally empty. It is
possible to talk about ‘particulars’ or their features as a part a scientific or a
common sense ontology, but one can never actually find a ‘God’s point of
view’ (Putnam 1981: 49) to grab ‘the intrinsic reality’ as it is at the level of the
‘intransitive domain’, apart from a particular framework. Therefore, both the
above realist notions as foundational elements of the mind-independent,
external and fixed ‘ontological furniture’ of the world seem to make no sense
other than as wishful transcendental a priori assumptions.

The above problematisation is a good example why the notion of ‘corresp-
ondence with reality’ with all its variants is problematic, especially in the
context of social sciences that operate in a ‘double hermeneutic’ (cf. Patomäki
2002: 123) situation: it always prompts the question ‘correspondence to what?’.
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The traditional realist answer to this question would probably be something
like ‘to external and human independent reality’. But, since we argue that this
dualistic distinction between independent external world and human observer/
linguistic scheme is problematic from the start, and that the world is hopelessly
out of our reach (or at least we can never know when we have reached it in the
sense of really ‘getting things right’), we are prone to ask further, ‘What’s the
reality really like? Please show its intrinsic nature as it is in itself to us’. A CR
would probably answer that ‘it is a bad question: you are mixing ontology and
epistemology’. Furthermore, they would probably continue that ‘epistemically
speaking, we are not aiming for similarity, for mirroring pictures of world, but
for descriptions which are (increasingly) accurate to the world by capturing
some aspects of it’ (cf. Wendt 1999: 59�60; Niiniluoto 1999a: 222�3; Patomäki
2002: 149).

This latter claim is already better, but still troubling. And it is also
connected to the first traditional claim in such a way that if we cannot talk
about ‘truth’ in the sense of an ‘end of inquiry’ or the ‘last word’ about reality
that would ‘get things right’, how could we still claim to get closer to it, or to
know when we are, in any realistic sense, giving accurate and truthlike
descriptions about the reality (or aspects of it) that, both in principle and
practice, would (and must!) always elude us? Concepts such as ‘truthlikeness’,
‘resemblance’ or ‘approaching truth’ fall with realist conception of ‘truth’,
because in both cases we would have to know beforehand that we were, or
could be, at some level truly corresponding with the world (not of our making)
in an epistemic sense. But this is something we can never know. However,
and problematic from this point of view, if we use notions like ‘matching’ and
‘resemblance’, aren’t we also presupposing strong semantical reference rela-
tions between theoretical concepts and real objects? And if so, aren’t we using
correspondence-like concepts? Moreover, if CRs truly endorsed epistemolo-
gical relativism, wouldn’t the ontological notion of ‘intransitive objects’ itself
only be an epistemic ‘transitive’ object of knowledge at the level of scientific
ontology without exhausting explanatory function, and as a result, wouldn’t
the notions of ‘intransitivity’ and ‘external reality’ be quite empty and mea-
ningless for their metatheory?18

In fact, our overall argument is that if we follow CRs and claim that the aim
of scientific inquiry is to gain truthlike knowledge about the external reality, it
is not possible to bypass the well-known problems of the correspondence
theory of truth (discussed above) simply by stating that truth is merely a meta-
phor; all knowledge is relativist; truthlike descriptions capture merely parts
of the totality of the real; or argumentative rationalism is only partly based
on external reality. In short, one simply cannot bypass the problems of the
correspondence theory of truth by redefining it, ad hoc, as the ‘resemblance
theory of truthlikeness’. The problematic remains not only intact but crucial to
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the CR framework, and it is not possible to bypass it simply because the notion
seems somehow archaic, or tiresome to analyse.

This brings along, at the very least, three consequences. If we claim with CRs
that knowledge is relativist, it seems impossible, first of all, to accept the idea of
external reality, or the possibility of non-relativistic assumptions about the way
the external reality must be. Second, it seems similarly impossible to preserve
even a fraction of the old epistemological realism, and with it the notion of
correspondence (to the external reality). And last, it seems impossible, logically
speaking, to accept the realist conception of truth if, at the same time, one
accepts the relativism and potential fallibilism of human beliefs.19

From the pragmatist perspective, the conclusion to be drawn here is the
following: CRs should either admit and acknowledge the existence of some sort
of T-equivalence (in which ‘p’ is true iff p) in their criteria of truth, resulting in
the loss of their metatheoretically critical attitude; or they should admit that
what they call ‘truthlikeness’ is nothing but a relabelled case of empirical ade-
quacy, resulting in the loss of their scientific realism.20 And if the latter is the
case, truth defined as a T-equivalence in the Patomäkian sense of a regulative,
axiological ‘metaphor’ doesn’t add any human-independent ‘content’ to the
meaning of words in that vocabulary. Therefore, it is only logical to think that
the world is ‘lost’ and to hold a thoroughly fallibilistic and ‘agnostic’ (cf.
McMichael 1985: 258; van Fraassen 1989) attitude towards ontology. In such
an attitude, it might be prudent to be cautious in terms of fixing particular
ontological (and theoretical) entities as true ones. Therefore to say that we are
‘resembling’ or ‘accurately describing’ reality, that ‘we have got closer to the
truth’ or that ‘the world does communicate with us, accepting or rejecting our
attempts to fashion it in ways to suit our interests on the basis of its specific
modes of being’ (Wight 2007b: 46) are simply too heavily put.

Explanatory power and scientific inquiry

Given that the correspondence theory of truth is an integral although proble-
matic part of the CR metatheory, it has an impact on other core notions of the
metatheory, among them the promise of increased ‘explanatory power’ gained
through ‘retroductive inference’. This claim of increased explanatory power,
however, is coupled with the notion of ‘emergence’ in order to avoid reductivist
research strategies. Next the article will move on to analyse the ways in which
the correspondence theory of truth overshadows the promise of increased
‘explanatory power’, and more broadly the three above-mentioned notions in
the CR metatheory. These critical reflections, as a whole, are meant to further
illustrate the problematic aspect(s) of CR metatheory, which aims to go beyond
‘empirical adequacy’ towards ‘truthlikeness’ of claims in (social) science.
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It is self-evident that we can never have an engagement with reality, and
especially with its ‘underlying structures, powers and tendencies’ (Patomäki
and Wight 2000: 223), other than by empirical means. Empirical engagement
with the world is simply an unavoidable human condition. CR is not, of
course, unaware of this (cf. Bhaskar 1978: 145�6; Niiniluoto 1999a: 185�92;
Patomäki 2002: 129, 132�5; Wight 2006a: 239). The crucial point to note here
is that CRs themselves state that unobservable theoretical entities cannot be
directly perceived but must be empirically identified, studied and inferred from
their effects (Wight 2006a: 51�61). This claim makes the realist jump from the
‘empirically adequate’ to the ‘truthlike’ fatally compromised from the start. If
all we have is empirical warrants, what’s the point of making the metaphysical
leap to the ‘truthlikeness’ of a postulated entity in the first place? Furthermore,
this also prompts the question of whether or how CR really differs from other,
explicitly more empirically oriented frameworks, and what’s the real benefit
of endorsing scientific realism as a metatheoretical framework for (social)
scientific inquiry?

Here, the CR answer would be explanatory power: although we need
empirical engagement with reality, it is not sufficient to answer the so-called
‘why questions’; it does not to offer us ‘depth explanations’ of phenomena or
events. According to this view, the success of a particular scientific assertion (to
explain why something happens) is made possible only by making the realist
ontological assumption that the world consists of ‘intransitive’ objects which
need to be the focus, or at least a very important part, of scientific inquiry.
That is, only because the reality has a certain structure and a way of being to
which we can more or less correctly refer, can we explain not only the efficacy
and competence of valid scientific hypotheses but also the success of science: ‘it
is the discovery of the real powers, propensities and forces of the world that
gives science its explanatory power’ (Wight 2006a: 46).

However, since the rejection of all forms of reductionism is of ‘paramount
importance’ (Wight 2006a: 37) to CR, the notion of ‘discovery’ (of reality) is
coupled with the notion of ‘emergence’. As mentioned earlier, by emer-
gence is meant, roughly put, that the combination of two or several unobser-
vable properties or mechanisms of reality help to produce a novel, higher-level
phenomenon or entity (with independent causal capacities) that, nevertheless,
cannot be reduced to its original constituents. The new phenomenon or
entity is more than the sum of its constituent parts. For example, when CRs
claim that the state is an emergent, higher-level entity with its own powers, it
cannot be reducible, pace Moravcsik (1997: 516�7, 2003: 161�2), to its
observable microlevel constituents, namely to the individual or group actors
and their demands. According to Leon (2010), the reduction of state action
to its microfoundations at the individual level would leave no reason to stop
reducing them further, to psychological, neurological or biochemical processes
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of individual actors. This would result in an unfortunate regress to
apoliticality.

The notion of ‘unobservability’ is taken to give special ‘explanatory power’
to scientific realism since unobservables with emancipatory powers — which
may or may not actualise — are seen as essential in order to ‘illuminate’ (Wight
2006a: 51), or to explain, the determining relations and necessities beyond
empirical observations (of individual actors). In this regard, according to
Bhaskar (1987: 104), ‘[e]mancipation depends upon explanation depends upon
emergence [or emergent unobservables]’. It is only the notion of emergence
that makes realist explanations in the human sciences justified (cf. Elder-Vass
2005: 315).

This also means that for the purpose of the best possible scientific expla-
nation, a retroductive, or abductive, mode of inference is needed for scientific
inquiry. The inductive mode of inference that is closely associated with
empiricist research frameworks is problematic, because it is limited to the sen-
sory observation of individual acts or properties from which one infers general
regularities. As such, inductive research strategies are confined to the study of
observable entities or phenomena. The deductive logic of inference that is
associated with social constructivist frameworks is also problematic, for two
specific reasons. First of all, the inference from a general law to a particular
act or property is not logically valid since no universal laws that would
explain human action have been, or can be, found to exist. Second, deductive
inference is taken to ignore the constraints of external reality since the logic
of inference works only intravocabularly, within the postulated theoretical
framework.21 Instead of these, CRs emphasise abductive inference. It is
only the original abductive ‘creative act’ that can answer the ‘why questions’
and explain the birth of valid scientific hypotheses beyond mere empirical
regularities or rationalism. However, we argue that the defence of scientific
realism (endorsed by CR) based on ‘explanatory power’ — and on the notions
of retroduction and emergence — has its own problems. Even if the CR goal
were not to uncover the truths of the world, but merely to give an explanation
for the conditions of possibility for science, we would still not be offered any
persuasive justification for scientific realism. Next we will discuss why this is
the case.

Let us start with the notion of retroduction, or abduction. It is true that this
mode of inference is crucial for the generation of new knowledge in (social)
scientific inquiry, but this observation does not give any conclusive justification
for scientific realism, and it does not prove that we would be referring to the
mind-independent external reality. That is, a mere suggestion of an explanatory
hypothesis does not prove anything. This is something that Peirce (1994: 5.171)
suggested a long time ago: ‘deduction proves that something must be; induc-
tion shows that something actually is operative; abduction merely suggests that
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something may be’. Moreover, it might not be prudent or worthwhile to
separate induction, deduction and abduction as distinct and independent
modes of inference; any valid chain of inference must include these all. As
Fischer (2001: 374) has suggested, ‘abductive inferences are of the kind of
hypotheses, they are logically invalid and must, therefore, be corroborated
deductively (within conceptual systems and theoretical frameworks) as well as
inductively, that is pragmatically, by experience’ (cf. Fischer 2001: 366�77;
Minnameier 2004: 78–86; Wuisman 2005: 367�70, 382�6).

Thus, the abductive ‘no miracles’-argument used as a justification for philo-
sophical realism has its problems.22 For example, as van Fraassen (1989) has
suggested, the explanatory power given by the abductive ‘inference to the best
explanation’ can only work if we have some set of hypotheses from which to
make the original choice.23 Since this ‘original choice’ is necessarily limited
by and grounded on our ambivalent prior knowledge and (culturally) specific
background assumptions, it is possible that the best possible abductive
hypothesis at hand is only the best from a ‘bad lot’ of hypotheses. Moreover,
we must hold our current views as one possible account of the world, as a
random selection from all possible explanations, and also contextualise the
explanatory power allegedly brought forth by abduction. The essential point
here is that the ‘cycle of scientific discovery’ is highly culture-laden and con-
textualised from the very start. We inevitably use our prior knowledge and our
theory-laden concepts to formulate new hypotheses in the original ‘creative act’.

In addition, the effectiveness of an abductive inference to the best explana-
tion depends on the supposed level of certainty in the background assumptions
(cf. Day and Kincaid 1994). In a diverse and pluralistic social science like IR,
its utility is highly dubious — at least if it is understood realistically with the
‘getting things right’ attitude — and the risk of committing a fallacy of ‘con-
firming the consequences’ as true with the help of our ‘preferred compositions
of reality’ is high (cf. Chernoff 2009: 392). That is, although abduction may
indeed be a good way to formulate ‘worthwhile hypotheses’ (Niiniluoto 1999b:
441), as a logical inference abduction cannot escape the essential condition of
epistemological relativism. Because of this, it is unable to confer any ‘addi-
tional’ truth-value for scientific claims, or to prove the superiority of the frame-
work in general; for all that, empirical warrant is needed.

The CR account of explanatory power coupled with the notion of emergence
is also problematic in two ways. First of all, if the nature of reality is emergent
as CRs claim, and we can never know all the constitutive, lower-level causes of
a higher-level emergent phenomenon or entity, how is it possible to support the
realist attempt to ‘get things right’ as the basis for emancipatory social science?
At the very least, it seems to us that the notion of emergence is not helpful here,
most of all because it is logically incompatible with the realist ‘getting things
right’ attitude: to ‘get things really right’ would, in fact, necessitate a reductivist
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attitude that explains higher level entities or phenomena and their independent
causal powers in terms of (the activation of ) lower-level mechanisms. This
move, however, goes against the very idea of emergence: emergent properties
or entities are ‘novel and unpredictable with new causal powers’, and, as such,
they are neither reductively explainable nor predictable (cf. Kim 1999: 10). If it
were possible to explain them in terms of their basal conditions, they would
lose their status as emergent entities with novel powers.24

For example, if the ‘state’ is an emergent entity with causal powers beyond
those of its component parts (such as human beings), CRs seem to be incapable
of specifying (1) the full range of the ontologically real, lower-level constitutive
components (most of which must exist by natural necessity), and (2) the
relative causal importance of the components that they postulate there to be. As
such, it is highly problematic to claim, in a realist sense, that a particular postu-
lated component (or a set of them) is, for example, the really real mechanism
that makes possible the emergence of an entity such as a state, or to claim with
certainty the relative causal efficacy of such a component or components in
terms of other (perhaps still unobserved) mechanisms. All this leaves, as Kim
(1999: 33, emphasis added) has suggested, the notion of emergence largely
useless for the purpose of causal/explanatory theories.

This is a problem for CRs for two reasons. First of all, if they are committed
to ‘getting things right’ about the real mechanisms of the world in a scientific
realist way, it seems very problematic to combine the notion of emergence
with the attempt to be in correspondence-like relations with ‘real causes’. On
the other hand, if they endorse emergence, and aim simply for more and more
nuanced ‘iconic models’, which can be rationally judged better or worse in
terms and at the level of our scientific ontology, it becomes problematic to say
that a certain ‘iconic model’ is actually ‘getting things right’ about the external
world because of the condition of epistemological relativism in rational
argumentation and scientific practices.

But, as we have claimed, CR boils down to the aspiration to give ‘right’ and
‘truthlike’ explanations about phenomena stemming from the emergent reality.
The essential point is that by claiming this they are incontrovertibly violating
one of the key elements of emergentism, the notion of unexplainability. It is clear
that a mere nod to the notion of emergence does not wash away the ‘dirty
laundry’ of a reductivist correspondence theory of truth from the CR meta-
theory, especially if it de facto uses the notion as the guarantee of the presumed
explanatory power in its quest for ‘getting things right’.25

Second, CRs may try to bypass our critique above by stating that we are still
arguing against a ‘straw man’: scientific realism and its promise of increased
‘explanatory power’ are and rely on essentially transcendental ontological
assumptions, not on epistemic ones. However, one must notice that both philo-
sophical and scientific ontology understood as warranted beliefs concerning the
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external reality are also epistemic. El-Hani and Pihlström (2002) are correct in
claiming that ‘emergent properties are not metaphysically real independently of
our practices of inquiry but gain their ontological status from the practice-
laden ontological commitments we make, [and moreover] ontology is not
clearly separable from epistemology, because it concerns a humanly structured
conceptualized reality’. Moreover, a purely ontological or metaphysical notion
of explanatory power is problematic because in such a case CRs would assume
emergent causal powers as possibly non-actual tendencies that can be regarded
as transcendental, beyond scientific observations. Thus, it is possible to invent
an indefinite number of hypotheses that all could, allegedly, explain the
phenomena (cf. Kaidesoja 2007). It is clear that this situation might not be very
‘explanatory’, and that we must choose — one way or another — between
competing hypotheses. In this case, what else could the explanatory power of
the ‘best theory’ be other than the practical yet value-laden ‘cash value’26 of the
theory and its assertions, achieved through empirical engagement in the world.
As a result, the theory that is seen as the most explanatory is not the one that
postulates the best non-observable theoretical entities, but the one that
provides a better explanation of the observable phenomena about which we
pose questions (cf. Chernoff 2009: 386). And this does not require scientific
realism as a theoretical framework.

Thus, it is by interacting in reality that we gain empirical and practical
reasons for ontological commitments and for believing that a given theory
is rational, adequate and plausible. But of course, we are not claiming that it
is possible to make a clear distinction between theory-independent data and
empirical facts nor that the latter can be inferred from the former (cf. King
et al. 1994). Paramount for the idea of empirical engagement is the notion that
our empirical observations are always value-laden, interpretative and
contextualised from the very start. Thus, since our ‘realistic’ commitments
and ‘referential’ relations between theoretical entities and their referent entities
must be based on these ‘biased’ empirical engagements, our ‘realism’ is ‘inter-
nal’ in nature, and our ontological commitments are not, in the strict sense,
realistic at all — in the external sense. Instead, they are heavily praxis-oriented,
and steered by our normative and political presuppositions and expected goals
of research.

However, if the aim of scientific inquiry was to escape the above relativist
and social constructivist condition and to ‘get things right’ in a more or less
scientific realist way, we would like to ask CRs a clarifying question: if the
truth(likeness) of a claim cannot be proven by providing it with empirical back-
up, how can it be done transcendentally? That is, how is the real truth-content
of any given assertion increased by deciding the ontology concerning this asser-
tion a priori in an abductive act? From our pragmatist point of view, a hypo-
thesis simply cannot be proven true, in the realist sense, on transcendental
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grounds because the very engagement in the practices of social and political life
makes the postulation of transcendental commitments problematic. Because of
this, to say that a hypothesis created with an abductive mode of inference is
‘approximately true’ seems more like a metaphysical ‘act of faith’ or a ‘trans-
cendentally authoritative pronouncement’ (Jackson 2008a: 141) than a valid
scientific statement.

Thus, we don’t seem to have any reason to prefer ontological questions over
epistemological and methodological ones. As Chernoff (2009: 391�2) argues,
‘[t]he only way we can justify any existence claim for a theoretical object is by the
superiority of a theory which postulates it, and the only way we can show the
superiority of a theory is by having answered important questions of (natural or
social) scientific methodology’; ontological clarity is only one criterion for a good
scientific theory. Of course, the lack of transcendental grounds doesn’t mean that
we wouldn’t have a set of evolving, socially accepted, distributed and sometimes
contested — in a word, value-laden — standards to evaluate the rationality or
explanatory power of theoretical postulations and/or theories (cf. Lebow 2007:
22). On the basis of this, it is completely possible to endorse abductive inference
without buying the whole realist epistemological and ontological baggage. After
all, abductive inference is also ‘of the greatest relevance to the logical foundations
of radical constructivism’ (Fischer 2001: 368), and of ‘postpositivism’ in IR (cf.
Kornprobst 2009: 99).27

CR and the Axiology of IR

Having engaged the CR metatheory rather extensively, we are now in a
position to consider the possible conclusions that could be drawn from the
above metatheoretical analysis in relation to the possibilities and limitations of
social sciences in general, and the study of world politics in IR in particular.
And specifically, we can consider the possible implications and problems of the
acceptance of the CR framework for the conduct of inquiry in IR.

The CR answer to these ‘considerations’ would be, primarily, the emphasis
on (stratified) ontology over epistemology, based on the ideas of ‘ontological
clarification’ and ‘broad causality’ that result in ‘ontological depth’ and
ultimately help the scholar of world politics to discover a truthlike description
of a phenomena or an entity of reality — to ‘get things right’ about it. In other
words, CRs would call for the careful (re)explication of the relevant ontological
commitments of any given research agenda. This task would include, to begin
with, the postulation of a broader array of theoretical entities to unveil the
complex causal nature of social reality and to explain the (general) success
of science. And second, it would also include the re-emphasis on material
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conditions as the necessary basis of concrete political action, in addition to the
discursive and ideational elements.

These metatheoretical premises have also axiological and political conse-
quences. Kurki (2009: 441) has suggested recently that metatheoretical frame-
works — or philosophy of science (PoS) positions — should not be seen as either
‘abstract’ or ‘apolitical’; they are not merely philosophical and ‘distinguishable
from the more ‘concrete’ study of politics or international politics’. Even if there
does not exist a ‘direct or mechanical causal link between PoS positions and poli-
tical positions’ (ibid.: 444), it is possible to claim that there exists a ‘constraining
and enabling’ relationship — or what Kurki calls ‘elective affinity’ — ‘between
PoS positions and IR theorists’ political outlooks’. As such, metatheoretical
interests, and frameworks, are arguably normative and ‘politically charged’. The
crucial point to note here is that PoS is ‘an area where political debate in IR can
be, in important ways, grounded’, and that ‘there are certain kinds of avenues of
inquiry and explanatory interests that are more natural within some PoS
positions than others’ (ibid.: 450�1). As such, we are ‘more inclined to take some
[metatheoretical] leaps of faith than others and y socially and politically
consequential leanings may arise from the leaps we do take’ (ibid.: 453).
Accepting this, what is meant by the CR emphases on ‘depth ontology’ and
materialism as the basis of concrete political action? And furthermore, how
would these assumptions ‘constrain and enable’ the axiology of IR?

The CR insistence on the language of material, stratified, and often
unobservable reality, together with the notion of truthlike knowledge claims,
the emphasis on socially conditioned agency and a ‘transformational model
of social reality’, is aimed to reject not only philosophically idealist, conven-
tionalist and/or relativist argumentation, but also (ontologically) the atomistic
image of society and the related epistemological claim about the way world
politics should be studied, namely in terms of individuals and their actions
and decisions (cf. Kurki 2009: 445; Leon 2010). Related to this, Jones (2008)
and Piiparinen (2009), among others, have recently tried to point out the axio-
logical benefits of the CR framework in their studies of contemporary racism
and the actions of the UN Security Council, respectively. Jones has claimed
that even if there exists, nowadays, a critical and broad literature on racism,
it has engaged racism inadequately, ‘for the most part focus[ing] on discursive
aspects of racial power, and conceptualis[ing] race and racial oppression in
relation to identity’ (Jones 2008: 908). Somewhat similarly, Piiparinen has
claimed that a vast portion of the literature related to the study of the UN
has relied, problematically, on ‘methodological individualism’ (shared by
both political realist and idealist frameworks) according to which ‘all social
phenomena, and particularly the functioning of social institutions, should
always be seen as resulting from the decisions of individual actors’ (Piiparinen
2009: 676).
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Contrary to these tendencies, both authors have called for more depth
explanations that go beyond the discursive and individualist biases. In terms of
the former, says Jones, the scholar of global racism ought to ‘develop an under-
standing of race and racial oppression which encompasses structural dimensions
in order to account for the way in which global racial inequality is routinely
produced by an international order formally committed to racial equality and
universal human rights’ (Jones 2008: 908�9). For this, the CR framework is
helpful, mostly because it ‘locates causation at a deeper level of reality, in terms
of the operation of tendencies or mechanisms through which the causal powers
of real, structured entities are realized’ (ibid.: 912). Consequently, there exists ‘the
possibility of acquiring knowledge of social phenomena which has greater
adequacy and explanatory power than lay knowledge derived from direct
experience [such as empirically analysable discourses]’ (ibid.: 913).

In terms of the latter bias, Piiparinen has claimed in his study (of the UN
Security Council) that ‘the missing piece in the puzzle’ is the ‘conglomeration
of mechanisms and their underlying structures that possess independent
powers in relation to the decision-making of state-representatives and UN
officials’ (Piiparinen 2009: 676). In this light, CR would operate as a ‘general
approach’ (ibid.: 680) or an ‘umbrella meta-theory’ (ibid.: 681) to a research
topic, and would serve as a ‘safety net’ (ibid.) to prevent the reductionist
tendencies of methodological individualism. Moreover, says Piiparinen (ibid.:
682), ‘[f]rom the Critical Realist perspective, such [structural] preconditions
present a more interesting research object than communicative action itself, as
the former to a large extent determine the course of the latter’.

Few conclusions could be drawn from these examples. The ‘political charge’
of metatheories, the emphasis on the ‘structural preconditions’, and more
broadly the assumption of a stratified, deeper ontology, seem to suggest that
the philosophical language of CR has affinities with ‘left-leaning, transforma-
tionalist, and critical theory perspectives’ (Kurki 2009: 445), or more explicitly
‘with Marxist, historically materialist, and new left thinking’ (ibid: 444; cf.
Brown 2007; Joseph 2007). This is because of the assumption that it is only
possible to use knowledge about social conditions and their inequalities to
transform society if knowledge claims about the (political) world can be treated
as non-relative and intransitive. As Kurki (2009: 445) claims, ‘[b]eing able to
conceive of social structures as real and causally efficacious social objects,
ontologically emergent from but separable from individuals and their concep-
tions, enforces the importance of struggling politically for collective and struc-
tural transformation of social structures such as capitalism and patriarchy’. All
in all, a CR framework is seen as necessary to make possible ‘left-leaning’
emancipatory political action.28

We have nothing against emancipatory political action. In fact, the way we
see it, the core problems of CR are not at the level of political or ideological
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commitments, but at the level of metatheoretical assumptions and their
consequences for the conduct of inquiry. The call for ‘depth ontology’ in the
abovementioned CR examples (by Jones and Piiparinen) refers to the assumed
increase in explanatory power brought about by the postulation of non-
observable entities that, nevertheless, capture the operations of real structures
and mechanisms that are necessary not only for an explanatorily efficient, but
also importantly for a truthlike description of a specific political phenomenon
or entity. Now, CRs are correct in claiming that the causal traces of any given
social phenomenon are so complex that a reductive attitude based on metho-
dological individualism is not particularly explanatory and, in fact, can be seen
as a problematic premise for social scientific research. For example, the idea
that state action ought to be reduced to its microfoundations leads to a
potential (and misfortunate) regress towards biology and apoliticality. Never-
theless, the claim of ‘ontological depth’ that results from the assumptions of
‘stratified ontology’, ‘broad causality’, ‘ontological clarification’ and ‘emer-
gence’, it seems to us, cannot be the (simple) solution to the problem of
explanation in situations of complex causality, especially for two reasons.

First of all, it is unclear whether CR can maintain its realism while postu-
lating unobservable entities. If the actual detection of such entities relies on
empirical engagement in the first place, it is hard to make the distinction
between the ‘empirical adequacy’ and ‘truthlikness’ of a particular postulation.
If, on the other hand, these entities rely primarily on transcendental argument,
it becomes difficult to support the core idea of ‘getting things right’ about
reality at the level of philosophical ontology. Second, and using Ian Hall’s
(2009: 630) phrase here, it is not all that clear in the end ‘what causes what’.
That is, the CR pursuit of a ‘broad’ account of causality does not provide ‘the
means to tell which “causal conditioners” matter more than others, how they
matter or when’.

This failure to distinguish between specific sources of causality at the level
of philosophical ontology, and consequently between specific claims at the
level of scientific ontology that do and do not correspond with the external
reality (the way it must be philosophically), is something that CRs themselves
have accepted and realised. In terms of the importance of the material aspect,
Wight (2007c: 306) has admitted, very honestly, that even if social practices
have (also) their material aspect, it would be wrong to claim that it determines
them. In fact, its relevance is unspecified: ‘I do not know when and how
material circumstances might play a role in social practices and outcomes. I
suspect that there is no overarching answer and that the interplay of material
and ideational factors [or causes] varies over time and space’. Hence, Wight
(2006b: 53) admits, and again with integrity, that ‘we may be unable to deci-
sively decide, for example, between an account of the causes of international
terrorism that privileges issues of language and identity over an account that
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foregrounds material factors and national interest’. This, of course, may be
read to suggest that in situations of complex causality, the reality — as the
totality of causes — is unmappable, and hence the very possibility of being true
to it, that is being a scientific realist, may end up being problematic. And it is.

The ‘depth’ metaphor itself, at the core of CR vocabulary, is logically pro-
blematic for social sciences, especially if the relative importance of the stratified
parts of reality, and especially of its ‘material’ component, remains unspecified,
and if we understand the notion of ‘depth’ through the empirical effects of
actualised mechanisms which require us to postulate a set of non-observable
entities that would explain these empirical effects. If this is the case, then
in principle any phenomenon — such as the development of gender, sexual
orientation or a finance crisis — can be explained away with, and be based on,
numerous alternative and explanatory causes, transcendental or natural. This
point has been recently brought about by Michel (2009: 407) in regard to the
explanation of the emergence of hurricane Katrina:

Like it or not, there is no way we can decide which ‘theory’ is more accurate
or better. The force behind the causes for Katrina cannot be shown to exist
[other than through their empirical effects], as scientific realists admit, and
therefore our decision to ascribe causal power to natural processes or God is
in this case dependent upon our system of belief which is socially legitimized.
At the end of the day we have no neutral frame of reference or standard of
judgment that is at our disposal in a non-conceptualized way on the basis of
which differing claims can be assessed — there are no uninterpreted facts
and subsequently there always are incommensurable positions.

With this explanatory problematique at hand, it seems to us that it is very
difficult to be a consistent and thorough-going realist with realist metaphysical
presuppositions that logically precede any engagement in the world. This
conclusion is, of course, problematic for the CRs. But it is logically plausible.
Moreover, it warns us about the potential(ly) serious consequences that a wide
acceptance of a transcendental argumentation might have for the axiology of
social sciences.

The reasons to be aware of this problematique at disciplinary and
metatheoretical levels stem from two facts. First of all, IR as a discipline is
characterised by a plurality of metatheoretical frameworks that are politically
charged; this is something that we learned from Kurki (2009) already. Second,
IR, as a discipline, is also characterised by a plurality of theoretical frame-
works. Concrete political phenomena are explained through various ‘ideal-
typeish’ (Jackson and Nexon 2009) theories that may, and often do, draw on
incommensurable ‘scientific ontologies’ with differing and essentially instable
‘catalogue[s] of basic objects’ (Jackson 2009a: 180; cf. Glynos and Howarth
2007: 11; Lebow 2007: 18).
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In this respect, Bleiker (2000) has hit the mark in his observation about the
difficulty to explain the end of the Cold War. If the aim of IR research would
be (and is) the clarification of the reasons for the end, we are faced with a
multiplicity of ontological entities that help constitute the ‘event’ depending on
the way we look at it through a particular theoretical lens: if we approach it
through the perspective of high politics (e.g. political realism) we end up with a
set of relevant ontological entities that are drastically different than if we were
to approach it through the perspective of feminism, peace research or even
international political economy. An insightful conclusion from Jackson (2008a:
148�9) sums this up well: ‘a study conducted from the perspective of, say, a
Marxist conception of class relations represents not a definitively correct or
incorrect way of viewing the world, but rather serves as a systematic demon-
stration of what it would be like to construct the world in that way’.

This multiplicity of possible yet relevant ontological commitments makes it
hard for a scholar of world politics to arrive at an ultimate value judgement, and
thus at a consensus, about the ontology enabled by a particular theoretical frame-
work that would be more in sync with, and thus more truthlike to, the real
natural and/or social mechanisms than an ontology enabled by another frame-
work. This, in turn, opens up the conceptual possibility that there is no single
explanation for ‘the end of’ the Cold War to be found. Because of all this, the
potential for ‘overlapping’ between theoretical accounts is, as Kornprobst (2009:
89) suggests, possible and perhaps even desirable to some extent, but only if
a number of constitutive and metatheoretical assumptions can be agreed upon —
that is, if theorists ‘find a common language’ (Kornprobst 2009: 101) in dialogue.
This, however, is often not the case, not because of ‘communication failures’ or
bad argumentation, but because of deep-rooted political and normative
disagreements that simply cannot be resolved. Ultimately, it is this political split
that is the significant reason why not only metatheories but also theories may end
up being incommensurable and confrontational.29

In a situation where this kind of often incommensurable metatheoretical,
theoretical, and ultimately political debates around differing IR discourses
seem to continue ad infinitum — or at the very least they have continued for
decade after decade — without the acceptance of a single theory or a single set
of scientific ontologies by the scientific community, the CR attitude of ‘getting
things right’ that stems from the emphasis on reality and ontology may not
only be questionable but also rather problematic, if not even apolitical (cf.
Chernoff 2009: 391�2). And forgetting the political and sociological aspects
of science is highly dangerous, especially if the ultimate aim is to provide the
‘Ultimate Argument’ (van Fraassen 1980: 39), which, in some way, would
capture and find out the true mechanisms behind a given phenomenon or
entity. CR seems, at least, to imply that in principle such a goal (truth about
the mechanisms) does exist, and theoretically speaking it is possible that
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research may arrive at (or at least get closer and closer to) such a state, which,
again, would ‘get things right’ in terms of our practical/scientific and philo-
sophical assumptions. Because of this, CRs tend to suggest that it would be
desirable to move (progress!) towards a research setting in which such an
account would be possible to give (cf. Wendt 1999: 38�40).

Now, from the perspective of axiology of science, the possible ‘truthtalk’ that
often accompanies the CR framework may bring about not only ‘the false
promise of philosophical foundations’ (Monteiro and Ruby 2009, emphasis
added; cf. Jackson 2009b), but also elements of scientific conservatism that would
be deeply problematic for pluralistic social sciences, IR included.30 This is some-
thing CRs themselves have noticed. Patomäki (2002: 148), for example, admits
that a (too heavily) ontologically oriented framework could be potentially
dangerous for social sciences, since there exists the possibility of discovering one
particular (scientific) ontology as ‘real’ and ‘truthlike’. This might bring with it,
maybe unwittingly and by accident, conservative elements, ‘the authority of the
dominant’, to the scientific culture. For example, in this potentially (but certainly
not necessarily!) conservative atmosphere, it might be possible to end up with a
definitive explanation of the Cold War that would be taken as the dogma, and
hence it would have consequences for the ways in which future research
(agendas) would become framed, and future politics understood. We heartily
agree with Patomäki on this issue, and thus it is vital that we not advocate even
the possibility of cultural and scientific conservatism that could unnecessarily
limit the amount of possibly useful tools at our disposal. In short, we should
acknowledge that there are potential dangers in the claim that we speak truth to
power.

In fact, Kratochwil (2007b: 69�75) has even suggested that CR might, at
worst, end up being a ‘some type of “prophetic” realism’ based on ‘prophetic
ontology’ conjured up by ‘a charismatic leader [who] does not assemble
a following by arguing, but by saying “what is the case” ’. In this worst-
case scenario, CR may end up being a manifestation of what Chernoff (2009:
391) has recently called an ontological fallacy; that ‘we must settle on which
objects — both pre-theoretical and theoretical — belong in our ontology
before we can inquire into what we know about them’. For us, the fallacy
would mean the over-emphasis on the role of human-independent reality in
belief-fixing; that our theory construction, and in fact very understanding of
the world, would have to move logically from reality to knowledge, and that
reality could (be made to) appear to us with an unimaginable immediacy. Yet,
if we underestimate the contextuality and the value-ladenness of even our
deepest ontological commitments, we are in fact committing a dehumanisation
(and depolitisation) of human discourse and, in a way, in danger of falling once
again to a peculiar form of the ‘Myth of the Given’. Thus, to avoid the onto-
logical fallacy, it might be worthwhile, and logically more tenable, to assume
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an agnostic, fallibilistic and pragmatist attitude towards ontology, and
especially towards non-observable entities.

In terms of research methods, the ontological fallacy may lead a scholar of
world politics to think that if the external (social) reality exists in a particular
way, and if the aim of a scholar is to give an adequate and precise (that is, a
truthlike) account of this way of being, it is also logical to think that there
exists a particular method that enables the scholar to discover the way of being
better than with the help of other methods, based on extra-contextual claims.
The result of all this may easily be the withering away of our methodological
toolbox for the study of social phenomena and world politics.31

However, if CRs still want to assume that ‘ontological depth’, ‘ontological
clarification’ and ‘broad causality’ inevitably increase the truthlikeness of social
scientific claims instead of merely, and literally, increasing the broadness,
dynamicity and complex explanatory power of them in practical terms — that is
to say, if broad causality is taken to help CRs really to ‘get things right’ — it seems
to us that the burden of proof rests at their camp to show which conceptions of
science and which specific scientific claims (especially about unobservable entities)
concerning the world are, and should be, taken as truthlike, and not just
empirically adequate. Because the former kind of justification — that science does
and must capture reality — seems to us an impossible dream, the endorsement of
scientific and CR (as presented here) is, it seems to us, ultimately a contemporary
manifestation of metaphysical faith, a kind of transcendental dogma beyond any
kind of verification or falsification.

Thus, it is crucial to ask why a scholar of world politics should be a scientific
and critical realist, and why her goal should be the truth or even the truthlikeness
of her claims. It also leads to other connected questions, such as why a scholar
of world politics should think that the notions of ‘depth ontology’ and ‘broad
causality’ would somehow increase the truthlikeness of her results, and as such
would indicate the progress of (world) political science. All this is not to say,
however, that ontology does not matter, or that the contemplation of ontological
commitments could not be thought as relevant (especially in terms of causal
questions) in social scientific research or in the study of world politics. On the
contrary, every piece of social scientific research does assume ontological
commitments, explicitly or implicitly. This, we take it, is the core of Jackson’s
(2008a) call to ‘foreground’ ontology, yet in a particularly limited Weberian and
pragmatist sense. However, the logical problems we discussed above — all
undermining the CR tendency to prioritise ontology and to understand knowledge
as a kind of a correspondence relation — seem to indicate that there is no need to
aim for the kind of ‘ontological depth’ emphasised, for example, by Piiparinen and
Jones above, nor is there a need to consider ontology as primary to other aspects
of theory building or in social scientific research in general. As such, the very call
for a specific ‘ontological turn’ à la CR within social sciences is uncalled for.
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Conclusion

This article has critically reconsidered CR metatheory as a potential
foundation for social scientific research in IR. The article offered a rough
sketch of the CR framework and then discussed in the following sections
some of the problems related to the metatheory. To conclude, we found CR
metatheory to be problematic in the following ways. First of all, we argued
that CR cannot be considered as purely transcendental examination of the
conditions of science; instead, in order to be metatheoretically interesting or
meaningful, it must also take a stand in epistemic issues. Following from this,
we inferred that the endorsement of the mind-independent external reality as
the falsifier of untrue hypotheses leads CRs to uphold, by logical necessity, a
version of the correspondence theory of truth — even if described more
carefreely as what we called the ‘resemblance theory of truthlikeness’. Thus,
CR metatheory relies on an overly optimistic view on the possibility of ‘getting
things right’ — to access the pre-structured, mind-independent reality acting
as the yardstick for rational judgements, and more broadly, for scientific
claims in social sciences. Second, and related to the above, since CR
metatheory boils down to the problematic elements of the correspondence
theory of truth, the defence of scientific realism (that CR endorses) based on
the notion of ‘explanatory power’ is in trouble when combined with the
‘getting things right’ attitude. Related to this, we concluded that the CR
understanding of the notion of retroductive inference gives no evidence for the
necessity of scientific realism. Moreover, the CR understanding of emergent
causality is also problematic in relation to the notions of ‘explanatory power’
and ‘epistemological relativism’, since it seems to require, paradoxically, a
reductivist attitude when giving explanations by referring to ‘Real properties’
or ‘natural tendencies’ of the world — when aiming to ‘get things right’.
Finally, we concluded that the CR metatheory could entail serious axiological
problems for pluralistic social sciences such as IR. Among the most serious
ones is the potential scientific conservatism based on the realist ‘truthtalk’ and
desire for ‘depth ontology’.
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Notes

1 These frameworks, generally considered to be part of the so-called ‘Third Debate of IR’ (Lapid

1989), would include ‘post-structuralist’ (George and Campbell 1990; Ashley and Walker 1990a,

1990b), ‘feminist’ (Harding 1986; Enloe 1989; Tickner 1992; Sylvester 1994, 2002), ‘constructivist’

(Wendt 1992), ‘historical’ (Kratochwil 2006), and ‘pragmatist’ (Deibert 1997; Neumann 2002;

Rytövuori-Apunen 2005) frameworks. About ‘linguistic turns’ in IR, cf. Fierke (2002).

2 Henceforth, the abbreviation ‘CR’ is used to refer either to ‘Critical Realism’ as a

metatheoretical framework, or to the adjective ‘Critical Realist’, for example in the case of

‘Critical Realist’ metatheory. The abbreviation ‘CRs’, on the other hand, refers to scholars who

subscribe to Critical Realism.

3 To be clear, Kratochwil has been deeply pessimistic about the possibility of CR as the ‘new

orthodoxy’. A good summary of this can be found, for example, in Kratochwil (2007b: 68�75).
4 It is worth noticing that pragmatism(s) has also increased its influence in IR as a general

metatheoretical position. A pragmatist framework has been accepted, for example, in the works

of Deibert (1997); Cochran (2002); Neumann (2002); Owen (2002); Rytövuori-Apunen (2005);

Kratochwil (2007a); Kangas (2009); and Jackson (2008a, 2008b). Cf. also two special forums on

pragmatism in IR, the first in Millennium 31(3) in 2002, and the second in International Studies

Review 11(3) in 2009.

5 According to Monteiro and Ruby (2009: 17), metadebates tend to escalate substantial or

methodological disagreements at a lower, foundational level, and to produce ‘imperial projects’

that ‘have contributed to the fragmentation of the discipline along meta-theoretical lines’.

6 The importance of metadebates lies in the claim that they affect not just the ways in which

research is conducted but the very ways in which thinking is possible in a given discipline;

agreements on metatheories may partly define the ‘common sense’ of the discipline. For

example, as Guzzini (2000: 156) has stated, the ability to question the intellectual status quo of

the discipline involves debates about philosophical as well as political commitments:

‘[m]etatheories do matter both empirically and politically’. Or as Wendt (1999: 34) put it,

‘empirical questions will be tightly bound up with ontological and epistemological ones; how we

answer “what causes what?” will depend in important part on how we answer “what is there?”

and “how do we study it?” ’

7 A note to the reader: for the most part, we have focused our analysis of CR on the post-

Wendtian works of Patomäki and Wight, which have broadened, and made more apparent, the

emergence of CR within the contemporary (metatheoretical) debates of IR. This is especially the

case on the European side of the discipline. However, references to Wendt’s work are present in

the text, too.

8 This view on emergent reality is sometimes called ‘process ontology’ by CRs (cf. Niiniluoto 1999a:

31). For criteria for emergence, see Humpreys (1997: 341�2); cf. Elder-Vass (2005: 316�20).
9 This idea of ‘broader’ causality is linked to an Aristotelian definition of causality, where Aristotle

defined the notion not just as a ‘pushing and pulling’ or efficient causality, but more broadly based

on four categories: material, formal, efficient and final causality. This ‘broadening’ of causal

explanation allows the consideration (and assessment) of causes as complex and interacting. Cf.

Kurki (2006: 206�9); also Bhaskar (1978: 121�2, 194�5, 1987: 54�55).
10 By ‘direct realism’ is meant the possibility of a ‘direct access’ to external reality in order to

capture its way of being unhindered, as it is.

11 Bhaskar calls this fallacy also in more general terms a ‘linguistic fallacy’, cf. Bhaskar (1991:

68 n6). Cf. also Patomäki and Wight (2000: 217�8).
12 This definition draws from Jackson (2008a: 151).

13 Wendt’s (1999: 59) realist answer to the problem of ‘indeterminacy of reference’ in which

‘natural kinds’ are claimed to be either very difficult or even impossible to specify as objects of
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reference (the latter especially due to the fact that ‘natural kinds’ might not have essential

properties) is to claim that ‘natural kinds’ are constituted by ‘homeostatic clusters of properties’.

In other words, ‘individual elements in these clusters might not be essential’. Instead, all ‘kind-

definitions’ ought to be understood ‘in terms of “fuzzy sets” or “stereotypes” rather than

necessary and sufficient conditions’.

14 According to Wendt (1999: 58�59), ‘[w]hat makes a theory true is the extent to which it reflects

the causal structure of the world, but theories are always tested against other theories, not

against some pre-theoretical ‘foundation’ for correspondence’. Thus, the answer to the question

of ‘how can we know that a claim of reference is true’ must be that ‘we cannot’. However, he

suggests that ‘we should have confidence only in the referents of “mature” theories that have

proven successful in the world’. And he continues that even then ‘we can speak only of

“approximate” truth’.

15 The notion of T-equivalence is related to the so-called Tarskian definition of truth where ‘the

definition of truth for language L should entail all T-equivalences of the form x is true iff

p where x is a name of a sentence in L and p is the translation of this sentence in the

metalanguage ML’ (Niiniluoto 1999a: 59). Some philosophers have interpreted the Tarskian

view as stating merely a relationship between two languages (e.g. an object-language L and the

meta-language ML), not between language and reality. This is often called the ‘disquotational’

or ‘deflationary’ view of truth. A more realist view is suggested by Niiniluoto (1999a: 63�64;
1987: 137�8), according to whom the Tarskian definition of T-equivalence can be seen as a

version of a correspondence theory of truth in which socially constructed sentences (in language

L) are made true, and satisfied, ‘by objects in the world, not by their substitution instances in

the language’. In this article, the notion of T-equivalence refers to the realist view (of

correspondence).

16 Wight (2007c: 305) also claims, elsewhere, that ‘[a]lternative social theories think of their formal

objects in differing terms and we should accept the possibility that some of these might be of

value y [B]ecause I insist on the existence of a complex structured world beyond its ontological

specification in any given theory, then I am also committed to the view that it is probably

impossible to for any one theory to capture the totality of that reality’.

17 By ‘property-individuals’ Niiniluoto means objectively existing and necessary features or

qualities (of material) located in time and space.

18 The problem of correspondence is particularly problematic in terms of unobservable entities.

Empirically speaking, the history of science itself, and the so-called ‘pessimistic meta-induction’

(cf. e.g. Cummiskey 1992; Laudan 1981: 42), has shown that many widely accepted scientific

theories with postulated unobservable entities have indeed been incorrect from the perspective

of our current knowledge. Because of this, we must have doubts concerning unobservables even

in the today’s most warranted or mature scientific theories. Moreover, we have plenty of

examples of theoretical concepts and entities that have been practically effective in scientific use

but that have not, from today’s perspective, genuinely referred (cf. Laudan 1981). Therefore,

even if we endorsed the notion of correspondence and other semantically referring concepts, we

simply wouldn’t have any way to know whether we are corresponding with reality correctly, or

maybe just conducted, for instance, a functional ‘lucky or unlucky guess’ (Jackson 2008a: 138).

19 To elaborate the last claim a bit further: if we used the concept of ‘truth’ — if we said that

something is ‘true’ — with realist commitments, we could be in danger of losing the fallibilism of

our ‘truth claims’ simply because the very idea of claiming something true realistically implies,

or the very least strongly suggests, that ‘true statements’ could not, and perhaps need not, be

critically engaged in any way, for they are not only vouched by the external way of being, but are

also, by the very definition, undeniably true, infallible, and therefore beyond doubt. But, if we

deny the possibility of infallibilism, then the strict realist view on truth goes out the window.

And if we also reject the notion of correspondence, not only the epistemological realist view

Juha Käpylä and Harri Mikkola
Reconsideration of critical realism

433



based on the Tarskian T-equivalence (‘p’ is true iff p) but also truth as a metaphor can be seen

trivial and unverifiable.

20 According to Niiniluoto (1999a: 67), this conclusion amounts to an ‘All-or-Nothing Fallacy’.

21 The problem for a realist is that in the cases of induction and deduction the origin of a valid

or truthlike scientific hypothesis cannot be explained: these modes of inference are not

‘ampliative’ — or truth-increasing — but only ‘truth-reserving’. That is, in a deductive inference

we must, of course, know beforehand the general hypotheses from which we deduce, and

induction can only be used for the validation of a beforehand known hypotheses simply because

a sample of data can be understood as a sample of some totality only if we know beforehand the

totality in issue.

22 This kind of justification for scientific realism has been most forcefully given by Putnam (1978),

Boyd (1984), Leplin (1987).

23 Cf. also Jackson (2008a: 137). For a critique of van Fraassen, cf. Kvanvig (1994); Psillos (1996).

24 For a detailed discussion of this problem in the context of ‘downward causality’, cf. Kim (2006:

557–8).

25 By criticising the CR use of the notion of emergence, we do not, of course, want to endorse

a positivist account of causality, but simply argue with Putnam (1992: 64) that the notion of

causation is relative to human interests, in the sense that the things or reasons we say to be

causes of something depend on the context and our understanding of the relevant alternative(s).

In fact, the CR view on broad, emergent causality is an interesting contribution in the context of

IR to the attempt to combine naturalism and holism. In particular, Kurki (2006: 209�10)
concludes that the social world is a holistic combination of a multitude of irreducible causes,

and thus the ascription of ‘causes’ must be seen as a question connected to our ‘pragmatic

explanatory interests’.

26 By the (Jamesian) notion of ‘cash value’ we do not aim to promote cruder forms of

utilitarianism or value-free and unemotional economic thinking in which merely the rationally

(in its abstract sense, as opposed to its ‘bounded’ sense) inferred benefits would bear down on

theory choice, or on human choices more generally.

27 From a pragmatist point of view, it is possible to be abductive non-realistically, or ‘internally’;

one can postulate theoretical entities to offer plausible (natural) explanations for an amazing or

troublesome phenomena or entity in the world, refer to these theoretical entities within (but not

without) the scientific and/or common sense discursive formation and ontology, test the validity

of such postulations in terms of concrete and empirical results, and when successful, gain

warrants and reasons for their acceptability. New imaginative hypotheses can help us come up

with metaphoric uses of language that create new associations and broader (and perhaps

alternative) ways of explaining a phenomenon. Against Wendt’s (1999: 47) claim that most IR

scholars are at least ‘tacit realists’, we agree with van Fraassen (1980: 23) that ‘[m]erely following

the ordinary patterns of science does not obviously and automatically make realists of us all’.

However, and to be clear, we do not want to claim that scholars should blindly follow the

existing, ordinary patterns of science, either.

28 The political nature of metatheoretical commitments applies, as Kurki correctly points out, also

to other metatheoretical positions; for example, pragmatism is often accompanied by ‘liberal

pluralist undertones’ (Kurki 2009: 449).

29 But, contrary to Monteiro and Ruby (2009), this need not be taken as a bad thing. As Kurki

(2009: 452) points out, both philosophical and political views are often held strongly, and hence

disagreement on both/either is not only probable but also desirable to some extent.

Metatheoretical debates do not lead to ‘dead ends’ because they ‘fail to enhance understanding

of our subject matter’, as claimed by Holsti (1989: 260). Instead, and as suggested by Kurki, they

‘provide, even if indirectly and in complex ways, an important grounding for political forms of

argumentation in IR theory’.
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30 The claim of conservatism is not, of course, limited and specific to CR metatheory. Social

constructivist frameworks, pragmatism included, may lead to such ends, too. For the inverted

critique of ‘authoritarianism’ (à la pragmatism), cf. Wight (2007b: 47�50).
31 To be fair, CRs have advocated the importance of methodological pluralism and epistemological

opportunism. Cf. Wight (2006a: 25�26, 257�61, 2006b: 54�55).
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Juha Käpylä and Harri Mikkola
Reconsideration of critical realism

435



Fierke, K.M. (2002) ‘Links Across the Abyss: Language and Logic in International Relations’,

International Studies Quarterly 46: 331–54.

Fischer, Hans Rudi (2001) ‘Abductive Reasoning as a Way of Worldmaking’, Foundations of

Science 6(4): 361–83.

Foucault, Michel (1989) The Archeology of Knowledge, New York: Routledge.

Gadamer, Hans-Georg (1985) Truth and Method, London: Sheed and Ward.

George, Jim and David Campbell (1990) ‘Patterns of Dissent and the Celebration of

Difference: Critical Social Theory and International Relations’, International Studies Quarterly

34: 269–93.

Glynos, Jason and David Howarth (2007) Logics of Critical Explanation in Social and Political

Theory, New York: Routledge.

Goodman, Nelson (1988) Ways of Worldmaking, Indianapolis: Hackett Publishing Company.

Guzzini, Stefano (2000) ‘A Reconstruction of Constructivism in International Relations’, European

Journal of International Relations 6(2): 147–82.

Hall, Ian (2009) ‘What Causes What: The Ontologies of Critical Realism’, International Studies

Review 11: 629–30.

Hansen, Lene (2006) Security as Practice: Discourse Analysis and the Bosnian War, New York:

Routledge.

Harding, Sandra (1986) The Science Question in Feminism, Ithaca: Cornell University Press.

Holsti, K.J. (1989) ‘Mirror, Mirror on the Wall, Which Are the Fairest Theories of All?’

International Studies Quarterly 33(3): 255–61.

Humpreys, Paul (1997) ‘Emergence, Not Supervenience’, Philosophy of Science 64: 337–45.

Jackson, Patrick Thaddeus (2008a) ‘Foregrounding Ontology: Dualism, Monism and IR Theory’,

Review of International Studies (34): 129–53.

Jackson, Patrick Thaddeus (2008b) ‘Ontological Investigations’, Cooperation and Conflict 43(3):

341–46.

Jackson, Patrick Thaddeus (2009a) ‘How to Think about Civilizations’, in Peter Katzenstein, ed.

Civilizations in World Politics: Plural and Pluralist Perspectives, 176–200, London: Routledge.

Jackson, Patrick Thaddeus (2009b) ‘A Faulty Solution to a False(ly Characterized) Problem:

A Comment on Monteiro and Ruby’, International Theory 1(3): 455–65.

Jackson, Patrick Thaddeus and Daniel H. Nexon (2009) ‘Paradigmatic Faults in International

Relations Theory’, International Studies Quarterly 53: 907–30.

James, William (1904) ‘A World of Pure Experience’, Journal of Philosophy, Psychology and

Scientific Methods 1(20): 533–43.

Jarvis, Darryl S.L. (2002) International Relations and the ‘Third Debate’: Postmodernism and its

Critics, Westport: Praeger Publishers.

Jones, Branwen Gruffydd (2008) ‘Race in the Ontology of International Order’, Political Studies

56(4): 907–27.

Joseph, Jonathan (2007) ‘Philosophy in International Relations: A Scientific Realist Approach’,

Millennium: Journal of International Studies 35(2): 345–59.

Kaidesoja, Tuukka (2005) ‘The Trouble with Transcendental Arguments: Towards a Naturalization

of Roy Bhaskar’s Early Realist Ontology’, Journal of Critical Realism 4(1): 28–61.

Kaidesoja, Tuukka (2007) ‘Exploring the Concept of Causal Power in a Critical Realist Tradition’,

Journal of the Theory of Social Behavior 37(1): 63–87.

Kangas, Anni (2009) ‘From Interfaces to Interpretants: A Pragmatist Exploration into Popular

Culture as International Relations’, Millennium: Journal of International Studies 38: 317–43.
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