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Tiivistelmä

Kipu on �loso�sesti mielenkiintoinen ilmiö, sillä se on yleensä samaan aikaan

sekä fyysinen että psyykkinen tila: kudosvauriota ja kärsimystä. Kivun käsit-

teenmäärittelyn avulla voidaan yrittää rakentaa siltaa psyykkisen ja neuro-

logisen välille. Tämä tutkielma esittelee kivusta käytyä �loso�sta keskustelua

laajalla otteella.

Aluksi käydään läpi 1900-luvun kieli�loso�sta keskustelua kivun viittaamisen

kohteesta. Tästä keskustelussa nousee myös fysikalistisen identiteettiteorian

kritiikki, mistä saadaan linkki erilaisiin mielenteorioihin. Kipukeskusteluun

liittyvät myös erilaiset havainto- ja tunneteoriat sekä kvaliateorian yleinen

kritiikki.

Sisäisten tilojen kommunikoinnin ongelmassa olennaista on introspektion

metodi. Toisaalta tutkin kysymystä, ymmärrämmekö muita ihmisiä kogni-

tiivisesti vai kehollisesti. Myös kivun kulttuurisidonnaisuus ja empatia an-

saitsevat huomion. Viimeiseksi avataan kipukeskustelua kahteen soveltavaan

kysymykseen: eläinten tietoisuuden �loso�aan ja lääketieteen �loso�aan. Tar-

koituksena on tutkia, miten eri kiputeorioihin liittyvät ongelmat heijastuvat

käytäntöön.

Lopuksi esitän, että kivun �loso�an kannalta on hedelmällisintä suunnata

katsetta vielä enemmän kehollisuuden tutkimiseen. Kehitän käsitystä primi-

tiivisestä tunteesta, kehollisesta sisäisestä tilasta, jota hallitsee epämiellyt-

tävyyden vaikutelma.

Avainsanat: kivun �loso�a, mielen�loso�a, viittamisteoriat, kehollisuuden �loso�a
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1 Alkusanat

1.1 Kivun ongelma

�Sattuiko sinuun?� Me tunnemme kivun arkisena ilmiönä. Kipu on yleensä

samaan aikaan sekä fyysinen että psyykkinen tila, kudosvauriota ja kärsimys-

tä. Kipu on universaali tunne. Kivusta halutaan eroon ja sitä pelätään. Näistä

yksinkertaisista huomioista nousee myös mielenkiintoisia �loso�an kysymyk-

siä. Kivun käsitteenmäärittelyn avulla voidaan yrittää rakentaa siltaa fyy-

sisen ja psyykkisen, psyykkisen ja neurologisen, kehollisen ja kielellisen, eläi-

men ja ihmisen välille.

1900-luvun �loso�assa kivun ongelmaa on käsitelty sekä kieli�loso�assa että

siitä nousseessa mielen�loso�sessa keskustelussa. Kipu on toisaalla esimerkki

sisäisestä tilasta, subjektiivisesta kokemuksesta. Näitä sisäisiä tiloja ja niiden

suhdetta neurologisiin selityksiin on tutkittu sekä �loso�assa että psykolo-

giassa. Kipu on kuitenkin myös yksi esimerkki ihmisen kehollisuudesta, jota

on tutkittu muun muassa fenomenologian ja kognitiotieteen saralla.

Kehollisuus on ollut �loso�sen keskustelun aiheena jo 1980-luvulla. Silloin

kyseenalaistettiin kognitiotieteessä vallinnut klassinen laskennallinen, sym-

bolikeskeinen käsitys tietoisuudesta. Mukaan tulivat konnektionistiset mallit

(ks. esim. Revonsuo 2001). Näiden mallien mukaan mieli vaatii muutakin

kuin kausaalisen input�output-laskennalla toimivan prosessorin. Se tarvit-

see oppivan, holistisen systeemin, joka on kiinni ympäristössään. Konnektio-

nismissa systeemin tieto on hajautunut erilaisiin yhteyksien painoihin her-

1



moverkostossa. Myöhemmin 90-luvun puolella mukaan tulleessa laajennetus-

sa tai kehollistuneessa kognitiossa otetaan huomioon se, etteivät aivot muo-

dosta tietoisuutta yksin eristyksessä (ks. esim. Stoutland 1995, Haugeland

1995, Heinämaa 1995).

Keho on moniselitteinen käsite itsessään. Ihmisellä on ruumis, fysikaalinen

kappale, joka on luonnontieteen tutkimuskohde. Kivun tutkiminen kudosvau-

riosta aiheutuvana hermojen toimintana on ruumiin tutkimista. Keho on taas

minun kokemukseni omasta ruumiistani. Kivun tunne on läsnä kehossa, jon-

ka koen. Esimerkiksi haamuraajaan voi sattua, vaikka sitä ei kappaleena ole

olemassa. Tunnemme kehomme sekä tietoisesti että ei-tietoisesti. Osaan ker-

toa, mihin minua sattuu, ja osaan kontrolloida hengitystäni. Nämä asiat ovat

verbalisoitavissa, minulla voi olla uskomuksia näistä tiloista. Mutta kehossa

on paljon sellaista, mistä emme osaa kertoa. Nykypsykologian mukaan meil-

lä on olemassa asento- ja liikeaisti: emme kuitenkaan koskaan pääse omasta

kokemuksestamme käsiksi tällaisiin aisteihin. Joskus fyysinen kipukin on sel-

laista, minkä ominaisuuksia emme osaa kuvailla. Kehollisuuden tutkimus on

tämän takia haasteellista.

Tärkeä lähtökohta kivun �loso�selle käsitteenmäärittelylle on arkijärjen käsi-

tys kivusta. Kipu on erityinen sisäinen tila, johon liittyy negatiivinen vaikutel-

ma. Kipuun on episteeminen pääsy ainoastaan kokijalla itsellään ja se on on-

tologisesti sidottu kokijaansa. Minä en voi tuntea sinun kipuasi. Ei ole järkeä

ajatella, että kipua voisi olla olemassa ilman sitä tuntevaa oliota. Toisaalta

tämä näkemys johtaa ongelmaan, voiko kokija noin vain päättää, mikä hänen
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mielestään on kipua ja mikä ei. Jostakin kivun nimeäminen on opittu. Kie-

len kehitys, kivun kognitiivinen puoli ja kipureaktioihin liittyvät kulttuuriset

taustat on syytä siis ottaa huomioon.

Kipu on nähty myös havaintona tai tunteena. Erona esimerkiksi näköhavain-

toon näyttäisi kuitenkin olevan se, että havaintessamme voimme erehtyä tai

kokea hallusinaatioita, mutta kivusta sen kokija ei voi erehtyä. Tunneteo-

rioissa törmätään siihen, että kivulla ei ole intentionaalista objektia, kuten

monilla tunteilla on. Minä rakastan sinua, mutta kipuni kohdistuu ainoas-

taan minuun, jos johonkin. Kipu on intransitiivinen tuntemus, kuten kutina

tai orgasmi. Vaikka kivun aiheuttaja tulisi ulkopuolelta, itse kivun tunne ei

ole ulkopuolelta tulevaa. Tunnen kätesi lämmön, mutta en tunne pistävän

neulan kipua, tunnen vain kipua.

Mielestäni parhaita keinoja ymmärtää kivun ongelmakenttää on ottaa esiin

muutamia kysymyksiä.

Mistä tunnistamme kivun? Kipu on paraatiesimerkki yleisnimestä, jonka alle

asetetaan monenlaisia kokemuksia. Päänsärky on erilainen tila kuin polven

murtuminen. Aina ei ole kyse edes kudosvauriosta tai sen mahdollisuudesta.

Sydänsurun vihloessa vatsaan sattuu. Näitä kaikkia tiloja yhdistää arvotta-

va vaikutuksellisuus: epämiellyttävyys, halu pois. Kipuun liittyy myös eri-

laisia käytöksellisiä reaktioita. Vaikka skeptikon mielestä meillä ei ole pääsyä

toisen ihmisen ajatuksiin, tai edes tietoa hänen tietoisuutensa olemassaolosta,

voimme monesti nähdä, kun toiseen sattuu. Irvistys, huuto, vahingoittuneen
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ruumiinosan pitely, kiemurtelu tai yksinkertainen kielellinen ilmaisu �nyt sat-

tui� saavat meidät uskomaan vilpittömästi, että toisella on kipuja.

Mikä on aivotilojen ja kivun tunteen yhteys? Nykyajan luonnontieteellisen

maailmankuvan perusteella haluamme uskoa, että kivun tunne, kuten mikä

tahansa muukin sisäinen tila, on jollain lailla aina hermostoon liittyvä. Ai-

vokuvannusmenetelmien kehittyessä voimme jopa näyttää, miten kipu etenee

hermostossa ja aivoissa, kokemuksellisuuden keskuselimessä. Todellinen on-

gelma on ehkä vain kielellinen, semanttisena pelinä olemassa. Monien mielestä

kivun kohdalla suurin ongelma ei ole se, missä kipu sijaitsee, vaan se, että

meillä on olemassa ihmisyksilöitä, jotka tunnistavat kivun, mutta eivät sen

epämiellyttävää vaikutusta. 1 Voiko tällainen olla kipua, vai onko se vain

kutinaa? Onko jotain pielessä vanhoissa tavoissa määritellä kipu?

Millainen tietoisuus kivun tunteeseen vaaditaan? Kipu on tila, josta olemme

hetkessä välttämättä tietoisia. Muuten emme tunne kipua. Emme voi pala-

ta siihen jälkeenpäin tai aistia sitä edeltäpäin. Toisaalta luulemme havaitse-

vamme kivun tunnetta olioilla, joilla ei ole käsitteellistä tiedostamista, sillä

voimme puhua eläinten ja lasten kivusta. Onko lasten ja joidenkin eläinten

havaittu mutta ei-tiedetty kipu samanlaista kuin meidän ihmislajin aikuis-

ten? Toisaalta, kuinka hyvin ymmärrämme edes omaa kipuamme? Introspek-

tioon ei ole aina luottamista, mutta se on tärkeässä osassa kipututkimuksessa.

Kivun �loso�nen tutkiminen on tärkeää. Lääketieteessä kipuun liittyvien

1Pain asymbolia ja Congenital insensitivity to pain, ks. esim.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18808773 (30.12.2011)
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kysymysten kanssa joudutaan painimaan monessa tilanteessa: potilaan ker-

tomus kipukokemuksesta määrittää diagnooseja, puudutus- ja nukutusaineita

kehitetään koko ajan, saattohoidosta ja eutanasiasta keskustellaan, eläinkokei-

den eettisyyttä pohditaan. Tällaiset kysymykset huutavat �loso�sta käsit-

teenmäärittelyä. Teoreettisiksi ydinkysymyksiksi kivusta jää edellä mainit-

tujen seikkojen valossa: Kuinka suora ja yksinkertainen neuraalisen ja men-

taalisen välinen yhteys on? Mitä aivotilojen muutoksista voimme päätellä

eri tilanteissa? Määrittääkö kipua sen negatiivinen vaikutelma? Minkälainen

tämä vaikutelma on ja miten sitä voidaan tutkia? Minkälaisten olioiden kivun

mahdollisuus meidän tulee ottaa huomioon?

1.2 Työn näkökulma ja rakenne

Kipu-ilmiön �loso�nen tarkastelu vaatii aina monia näkökulmia, siihen ei

riitä esimerkiksi pelkkä kieli�loso�nen keskustelu. Kipu on muutakin kuin

kielenkäyttötilanne: se on sisäinen tila, fyysinen tila, neurologinen tila, jopa

kulttuurinen tila. Jotta aiheenkäsittely ei kuitenkaan jäisi liian pinnalliseksi,

olen pyrkinyt keskittymään muutamiin pääsuuntauksiin ja jättämään osan

keskustelusta pienemmälle huomiolle.

Käyn tässä työssä aluksi läpi 1900-luvun kieli�loso�sta keskustelua kivun

viittaamisen kohteesta. Keskustelun ymmärtämisen takia on tärkeää esitellä

ensin viittamisteorioita yleensä, minkä olen tehnyt ensimmäisessä pääluvus-

sa. Olen ottanut keskiöön Saul Kripken viittamisteorian, ja päälähteinäni

toimivat Kripken Naming and Necessity (1980), Hilary Putnamin � 'Merki-

tyksen' merkitys� (1975) ja Scott Soamesin Beyond Rigidity (2002). Toises-
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sa pääluvussa siirryn syvemmälle mentaalisen luokan käsitteeseen. Mielen-

�loso�an yleislähteinä olen käyttänyt pääosin Jaegwon Kimin teosta Philosophy

of Mind (2006) ja Tim Cranen kirjaa Mechanical Mind � A Philosophical

Introduction to minds, machines and mental representation (2003). Toisessa

pääluvussa sivuan myös Kripke-kritiikkejä ja Wittgensteinin huomioita yk-

sityisestä kielestä.

Työni kolmannessa osassa laajennan keskustelua havainto- ja tunneteorioi-

hin sekä kipu-käsitteen kritiikkiin. Erityisesti representationalismia ja suoraa

havaintoa käsittelevissä luvuissa, mutta myös läpi tutkielman, viittaan paljon

Murat Aydeden artikkeleihin ja hänen kokoomaansa artikkeliteokseen Pain

� New Essays on Its Nature and the Methodology of Its Study (2005) ja sen

ansioituneisiin kipu�losofeihin. Tunneteorioihin liittyen olen ottanut mukaan

artikkeleita R. C. Solomonin toimittamasta kirjasta Thinking about feeling

� Contemporary Philosophers on Emotions (2004). Kivun käsitteen kritiikin

puolelta on tärkeää huomata Daniel Dennettin vaikutus, ja käsittelenkin hä-

nen klasikkoartikkeliaan �Why We Can't Make a Computer That Feels Pain�

(1978).

Toisten ihmisen ymmärtäminen on suuressa osassa kokemustamme, ja olen

ottanut tämän myös yhdeksi teemaksi kolmanteen lukuun. Tässä kysymyk-

sessä jaan koulukunnat kahtia niihin, jotka uskovat kielellis-loogisesti tapah-

tuvaan teoreettiseen viitekehykseen, mielenlukemiseen, ja toisaalta primi-

tiivisempään kehonlukemiseen perustava kunta. Tämä kysymyksenasettelu

pohjautuu lähes suoraan Shannon Spauldingin artikkeliin �Embodied Cognition
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and Mindreading� (2010). Muuhun kognition kehollistumisen teemoihin liit-

tyen viittaan Richard Shustermanin teokseen Body Consciousness � a Philosophy

of Mindfulness and Somaesthetics (2008). Toisaalta kipu tai ainakin tavat

reagoida kipuun ovat kulttuurisia. Tärkeänä innoittanaja kivun kulttuurisen

vaikutuksen tutkimukseen sadomasokismin kautta on ollut Arne Johan Vetlesenin

kirjoittama A Philosophy of Pain (2009).

Viimeisessä pääluvussa avaan kipukeskustelua kahteen soveltavaan kysymyk-

seen: eläinten tietoisuuden �loso�aan ja lääketieteen �loso�aan. Eläinten

tietoisuuden kysymyksessä päälähteitä ovat muutamat 2000-luvun puolel-

la julkaistut artikkelit, ja yritän soveltaa niiden tietoja kipu-keskusteluun.

Viimeisin alaluku esittelee hieman lääketieteen �loso�aa ja kivun kytkey-

tymistä siihen. Lääketieteen �loso�an ytimessä on terveyden ja sairauden

�loso�a, milloin hoidon antaminen on pakollista ja milloin oikeutettua.

Olen pyrkinyt pitämään kieli�loso�sen näkökulman mukana loppuun asti.

Sen tarkoitus on ollut lähinnä valottaa sitä, mitä hyötyä koko keskustelusta

lopulta on ollut. Lopuksi esitän, että kivun �loso�an kannalta on hedelmäl-

lisintä suunnata katsetta vielä enemmän kehollisuuden tutkimiseen. Kehol-

lisuudella voidaan tarkoittaa sekä tietoista että ei-tietoista kehotunnetta, ja

nämä kaksi tarvitsevat erilaiset lähestymistavat. Pystymme verbalisoimaan,

missä tunnemme kipua, mutta emme pysty verbalisoimaan asentoaistiamme

eli miten tiedämme missä jäsenemme ovat. Aion kehittää käsitystä primi-

tiivisestä tunteesta, jota hallitsee epämiellyttävyyden vaikutelma. Myönnän

Kripken kausaalisen viittamisen teorian merkityksen keskustelulle, mutta
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myötäilen toisaalta myös Dennettin eliminativismia tietyissä kohdissa.

Olen käyttänyt pääosin englanninkielisiä lähteitä, mutta olen pyrkinyt käyt-

tämään suomenkielisiä käännöksiä alkuperäisartikkeleista aina, kun mah-

dollista. Nähdäkseni tällainen menetelmä edistää suomenkielisen tieteen ja

�loso�sen tutkimuksen arvostusta, varsinkin kun kyse ei ole jonkin tietyn

�loso�n eksegeettisestä tutkimisesta. Lainauksia olen jättänyt tekstiin harkiten,

mutta alkukielisinä, sillä niiden funktio on esittää jokin asia paremmin kuin

minä itse osaisin. Kivusta puhutaan englanniksi ja suomeksi jossain määrin

eri tavoin. Ongelmatapauksien kohdalla olen pyrkinyt systemaattisesti kään-

tämään seuraavasti:

pain = kipu

su�ering = kipu/kärsimys

I am in pain. = Minuun sattuu./Tunnen kipua.

emotion = tunne

feeling = tuntemus

sensation = aistimus

a�ective = vaikuttava

awareness = psyk. tarkkaavaisuus/�l. tietoisuus

aware = tietoinen

conscious = tiedostava

painfulness = tuskaisuus

embodied cognition = kehollinen kognitio

mindreading = mielenlukeminen

En ole pyrkinyt tekemään eroa kivun (pain) ja kärsimyksen (su�ering) välille.
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Se vaatii eri tutkimuksen. Toisena huomautuksena voisin sanoa, että tekemäni

tietoinen/tiedostava (aware/conscious) ja vastaava tietoisuus/tiedostavaisuus

(awareness/consciousness) ovat jokseenkin oma keksintöni. Tarkoitan täl-

lä erottelulla jonkinlaisen primitiivisen tietoisuuden ja toisen asteen re�ek-

toivan tietoisuuden eroa. Kolmanneksi, mielenlukemisen (mindreading) va-

litsin ajatuksenlukemisen sijasta välttääkseni mielleyhtymiä johonkin eso-

teerisempaan tutkimukseen. Muistutan lukijaa useimmista käännöksistä, kun

ne ensimmäistä kertaa tulevat olennaisina vastaan.
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2 Kipu yleisnimenä

Kivun �loso�nen tarkastelu on hyvä aloittaa kielenkäytöstä. �Kipu� on ni-

mi, jonka olemme antaneet tietylle ilmiölle. Nimien käytön yleinen teoria

auttaa hahmottamaan, minkälainen ongelmakenttä tähän kyseiseen ilmiöön

liittyy. Saul Kripken nimiteoria on 1900-luvun kuuluisin viittamisenteoria,

josta voidaan lähteä luonnostelemaan myös kivun erilaisia merkityksiä. Aloi-

tan tarkastelun yksittäisistä kiputapauksista kielenkäytössä ja sen jälkeen

päädyn pohtimaan kipua yleisnimenä.

2.1 Kuvausteoriat ja �tämä kipu�

Jotta Kripken viittamisen teoriaa voidaan ymmärtää, on käytävä läpi sen

historiallista taustaa. Kripke vastusti ensisijaisesti erisnimien kuvausteorioi-

ta (deskriptivism). Kuvausteorioiden edustajaksi kannattaa valita Bertrand

Russellin lanseeraama määräisten kuvausten teoria, joka on ensimmäisiä ja

tunnetuimpia kuvausteorioita.

Russell esittää artikkelissaan �On Denoting� määräisten kuvausten teorian.

Sen mukaan ideaalisessa kielenkäytössä erisnimi voidaan purkaa auki ja kor-

vata tietynlaisella kuvauksella. Nimi on siis naamioitu kuvaus, ja poistamalla

erisnimi lauseesta saadaan esille lauseen looginen muoto. Kun esitetään lau-

seita, voidaan aina korvata nimi tarkalla kuvauksella. Määräinen kuvaus on

tyyppiä:

�On olemassa täsmälleen yksi x, jolle pätee F (x).�

F (x) on määräinen kuvaus, joka sisältää yksilön (muuttumattomien) omi-

10



naisuuksien konjunktion. (Russell 1905, 62�66.) Sitä, mitä ovat nämä ominai-

suudet, joita kuvaukseen liitetään, Russell ei kerro. Kuvausten ei välttämättä

tarvitse olla essentiaalisia kimppuja. Helposti voidaan kuitenkin ajatella, että

näiden ominaisuuksien on oltava keskustelusta toiseen muuttumattomia, jot-

ta viittaaminen onnistuu tilanteesta toiseen. Otetaan esimerkiksi nimi �Susan

Haack�. Voimme missä tahansa viittaustilanteessa korvata lauseessa tämän

nimen esiintymän kuvauksella:

(2.1) �On olemassa täsmälleen yksi x, jolle pätee, että hän on Mi-

amin yliopiston professori, hän on kirjoittanut teoksen Evidence

and Inquiry ja hän on sitä sun tätä.�

Russellin mukaan siis kaikki nimet muotoa a ovat korvattavissa lauseella:

∃x([F1(x) ∧ ... ∧ Fn(x)] ∧ [F1(y) ∧ ... ∧ Fn(y)] ↔ y = x)

Tässä F1(x) ∧ ... ∧ (Fn(x) on määräisen kuvauksen osien kimppu.

Erisnimi ei viittaa mihinkään, sillä se on eräänlainen lyhenne määräisestä ku-

vauksesta. Kuvaus ei myöskään ole yksilöolioon viittaava termi, mutta liitet-

tynä lauseyhteyteen viittaamisessa onnistutaan tai epäonnistutaan saman-

laisella kuvauksella aina samalla tavalla. Tämä on Russellin kontekstiperi-

aate. Viittaamalla voidaan tyydyttää tietynlainen yleinen asiantila, jonka

sitten voi täyttää jokin objekti. (Sosa 2001, 3.) Tällöin siis ilmaistaan jokin

yleinen lause, joka ikään kuin viittaa propositioiden maailmaan, ja etsitään

sen jälkeen jokin yksilö, joka täyttää sen asiantilan. Sama yksilö täyttää aina

samat asiantilat, mihin perustuu myös Russellin käsitys identiteeteistä.
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Tärkeä käsite Russellin teoriassa on tuttuus. Tuttuus määrittelee ajattelua.

Olemme tuttuussuhteessa olioihin, jotka ilmenevät meille välittömästi. Asioi-

hin, joihin emme ole tuttuussuhteessa, tarvitsemme viittausta kuvausten

kautta. Esimerkiksi muiden ihmisten ajattelusta meillä ei ole tuttuustietoa,

mutta voimme silti puhua toistemme ajatuksista. Kuvaus antaa meille jonkin-

laista havaintotietoa tai muuta tuttua, jonka avulla voimme suunnistaa kielel-

lisessä avaruudessa. (Russell 1905, 57�58.)

Voimme yrittää ajatella tiettyä kipua jonkinlaisena yksittäisenä tuttuusoliona.

Joudumme turvaamaan indeksaaliseen nimeen tavallisen erisnimen sijasta,

mutta tässä tapauksessa samastan tapaukset toisiinsa. �Tämä kipu�, jonka

voin havaita juuri nyt sormessani, kun pistin sitä neulalla, on olio, johon

olen suorassa tuttuussuhteessa. Itselleni minun ei tarvitse tästä selittää sen

enempää, mutta jos haluan kertoa kivustani toiselle henkilölle, minun on

laitettava se kielelliseen kontekstiinsa. Kyseiselle kipuoliolle on löydettävissa

jonkinlainen kuvaus, vaikkapa:

(2.2) �On olemassa täsmälleen yksi x, jolle pätee, että se on

sormessani ajanhetkellä t, se aiheutti pienen kudosvahingon, se

pistelee, jne.�

Määräisiin kuvauksiin liittyy kuitenkin ongelmia. Voidaanko joka tilanteessa

korvata erisnimet kuvauksilla, ovatko nimet ja kuvaukset siis semanttisesti

ekvivalentteja? Jos näin on, mihin ylipäänsä tarvitaan nimiä kielenkäytössä?

Herää kysymys, onko nimillä sittenkin jokin muu tehtävä kuin toimia ku-

vausten lyhenteinä, sekä tieteellisen että arkisen kielenkäytön yhteydessä.

Viittaavatko nimet johonkin ja saadaanko viittauksen kohde auki määräisel-
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lä kuvauksella? Jos nimillä tai kuvauksilla ajatellaan olevan viittauksen koh-

de, ajaudutaan helposti kantaan, jonka mukaan nimen viittauksen kohde on

kuvausten kimppu (cluster of descriptions). Toimiiko kielenkäyttö tällaisen

kimppuoletuksen nojalla? Kripkellä on russellilaiselle kuvaustermille elegant-

teja vasta-argumentteja. Näiden kysymysten ja seurausten johdosta Kripke

väittää, että kielenkäytössä ei määritellä nimiä pelkkinä essentiaalisten omi-

naisuuksien joukkona. (Kripke 1980, 30�32.)

2.2 Kiinteä merkitsijä

2.2.1 Kripken argumentit kuvausteoriaa vastaan

Kripkellä on kolme pääargumenttia kuvausteoriaa vastaan (Soames 2002, 19).

Niistä kolmanteen, modaaliseen argumenttiin, keskitytään seuraavassa alalu-

vussa. Kaksi ensimmäistä argumenttia ovat episteeminen argumentti ja se-

manttinen argumentti. Soames esittää semanttisen argumentin näin:

One of Kripke's semantic arguments is based on the observation

that in some cases a speaker's use of a name n may uniquely

refer to an object o, even though the speaker has no uniquely

denoting description at all associated with n. Names of famous

people of whose accomplishments most speakers are only dimly

aware provide examples of this type. For example, many people

have heard the name Cicero and know that it refers to a famous

Roman, but know little else about him. Nevertheless, such speakers

can use the name to refer to a speci�c man, even though they are

not able to provide any description that picks him out uniquely.

(Soames 2002, 19.)
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Semanttinen argumentti perustuu huomiolle, että puhuja saattaa käyttää

nimeä referentiaalisesti, onnistua viittaamisessa, vaikkei puhujalla olisi mitään

yksilöllistä kuvausta, joka liittyisi nimeen. Joku voi puhua joskus vaikkapa

tunnetusta historiallisesta henkilöstä, josta hänellä ei ole lähes mitään ku-

vauksia mielessä. Kivun tapauksessa voin vain sanoa �minuun sattuu�, eikä

kuulijalla tarvitse olla sen enempää tietoa minun sisäisistä tiloistani tai kipuni

yksittäisluonteesta. Tässä mielessä kuvaukset eivät ole semanttisesti saman-

arvoisia kuin nimet.

Luonnollista jatkoa semanttiselle argumentille on episteeminen argumentti.

Nimet ja kuvaukset eivät ole tieto-opilliselta statukseltaan samanarvoisia.

Vaikka joku viittaisi Kolumbukseen, ei hän a priori viittaa samalla myös

�Amerikan löytäjään�. Voihan olla, että tämä joku ei tiedä Kolumbuksesta

juuri sitä, että hän oli tutkimusmatkailija. (Soames 2002, 21.) On hankala

keksiä kuvausta, joka ei jossain tilanteessa kompastuisi näihin argumenttei-

hin.

2.2.2 Modaalinen argumentti

Russellin teoria ei selitä sitä, miten lauseiden modaalisuus, kuten mahdol-

lisuus tai konditionaalisuus, vaikuttaa lauseen totuusehtoihin. Kripken modaa-

linen argumentti perustuu tapaan, jolla mahdolliset maailmat ovat läsnä kie-

lenkäytössä. Tällaisista tilanteista hyvänä esimerkkinä käsitellään kontrafak-

tuaalisia �jos olisikin niin� -lauseita. Näissä tilanteissa kysytään, miten asiat

olisivat olleet, jos jotain olisi tapahtunut eri lailla. Kripke esittää oman käsi-

tyksensä mahdollisista maailmoista Naming and Necessity -teoksessa:
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A possible world is given by the descriptive conditions we assosiate

with it. What do we mean when we say �In some other possible

world I would not have given this lecture today?� We just imagine

the situation where I didn't give this lecture or decided to give

it on some other day. � � Possible worlds are stipulated, not

discovered by powerful telescopes. (Kripke 1980, 44.)

Kielessä ei siis tarvitse rakentaa kokonaisia kaukaisia universumeja, kun tulee

kyse mahdollisista maailmoista. Määräämme maailman tilanteelle oleellisten

seikkojen kannalta. Ei ole tarvetta kuvata kaikkia asiantiloja tai objekteja

mahdollisista maailmoista, vaikka maailmoja käytettäisiin konditionaalisis-

sa lauseissa. Jos kuvitellaan mahdollinen maailma, jossa Tarja Halonen ei

voittanutkaan presidentinvaaleja, ei tarvitse alkaa miettiä Haloseen tai presi-

dentinvaaleihin liittymättömiä asiantiloja. Ei tarvitse olla sen kummempia

apriorisia tietoja siitä, mitkä ominaisuudet ovat Tarja Halosella jokaises-

sa mahdollisessa maailmassa. Riittää, että määrätään maailma, jossa Tarja

Halonen ei voittanutkaan vaaleja, ja mietitään sitten, mitä tietyille kiinnos-

taville asioille olisi käynyt. Tämä kuulostaa varsin intuitiiviselta mahdollisten

maailmojen tulkinnalta.

Russell ei ottanut huomioon lauseiden mahdollisia modaliteetteja erisnimi-

teoriassaan. Kripken modaalinen argumentti etenee seuraavalla tavalla: En-

siksi osoitetaan, että määräisten kuvausten teoria johtaa epämielekkäisiin

tilanteisiin, kun erisnimiä käytetään tietynlaisissa kontrafaktuaalisissa lau-

seissa. Sen jälkeen Kripke esittää vaihtoehtoisen ratkaisun kuvausteorialle.
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Palataan esimerkkiin (2.1) Susan Haackista. Kuvausteorian mukaan seu-

raavien lauseiden pitäisi olla keskenään ekvivalentteja:

(2.3) �Kuvitellaan tilanne, että Susan Haack ei olisi kirjoittanut

teosta Evidence and Inquiry.�

(2.3') �Kuvitellaan tilanne, että olio, jolle pätee, että hän on

Miamin yliopiston professori, että hän on kirjoittanut teoksen

Evidence and Inquiry ja että hän on sitä sun tätä, ei olisi kirjoit-

tanut teosta Evidence and Inquiry? �

Lause (2.3') saadaan kontrafaktuaalisesta lauseesta (2.3) sijoittamalla määräi-

nen kuvaus (2.1) erisnimen �Susan Haack� kohdalle. Nyt lause (2.3') vaikut-

taa ristiriitaiselta.

Kripken argumentit toimivat myös kipu-esimerkin suhteen.

�Jos tämä kipu olisi ollut yhtään kovempi, olisin pyörtynyt.�

�Tämän kivun� kuvausta muutetaan hieman, mutta se ei tunnu keskustelua

haittaavan.

Modaalinen argumentti on suurin syy siihen, että Kripke hylkää määräis-

ten kuvausten teorian (Soames 2002, 22). Kripken mukaan määräiset ku-

vaukset epäonnistuvat, sillä ne eivät pysty selittämään erisnimien tehtävää

kielenkäytössä.

2.2.3 Kiinteä merkitsijä kuvausteorian vaihtoehtona

Nyt voidaan tutkia sitä, mikä on Kripken mielestä parempi tapa käsitellä

erisnimiä kuin kuvausteoriat. Modaalinen argumentti päättyy kiinteän mer-
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kitsijän käsitteen (rigid designator) tuomiseen �loso�seen keskusteluun. Seli-

tys erisnimien ja kuvausten erilaiseen käyttäytymiseen lauseissa on se, että

erisnimet ovat kiinteitä, kuvaukset eivät. Kun termi on kiinteö sen suhde

merkattavaan objektiin on erilainen kuin kuvauksella. Kripken omin sanoin:

Let's call something a rigid designator if in every possible world

it designates the same object, a nonrigid or accidental designator

if that is not the case. Of course we don't require that the object

exists in all possible worlds. � � When we think of a property

as essential to an object we usually mean that it is true of that

object in every case it would have existed. (Kripke 1980, 48.)

Toisin kuin määräiset kuvaukset, nimen kiinteys ei vaadi sen viittauksen

kohteen olemassaoloa tiettynä kuvausten kimppuna. Toisekseen kiinteä mer-

kitsijä poimii aina saman viittauksen kohteen, yksilöolion, jokaisesta mah-

dollisesta maailmasta, jonne tämä yksilö on postuloitu. Tällöin pystytään

määräämään esimerkiksi kontrafaktuaalisten lauseiden totuusehdot, koska

nämä ehdot ovat riippuvaisia jostakin tietystä kiinteästä yksilöstä. Näin ei

voida tehdä kuvauksilla, ainakaan sen tyyppisillä, joita käytetään arkipuheessa,

kuten aiemmat esimerkit osoittivat. Päädytään siihen, että erisnimet ja ku-

vaukset eivät ole semanttisesti ekvivalentteja, vaan erisnimi kiinnittää viit-

tauksen kohteen ensisijaisesti.

Tätä voidaan selventää vielä esimerkillä. On arkijärjenkin kannalta mielekkääm-

pää ajatella, että kun puhutaan Sokrateesta ja siitä, oliko häntä olemassa

vai ei, emme puhu Sokrateen kuvauksen viittamisen kohteen olemassaolosta.

Jos puhutaan vaikka �antiikin Kreikan ensimmäisen �loso�n� olemassaolosta,
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voidaan määräisten kuvausten teorian kautta päätyä tulokseen, ettei tällaisen

kuvauksen täyttämää oliota ole ollut ikinä olemassa missään. (Kripke 1980,

33.) Meillä ei ole useimmille erisnimille essentiaalista kuvausta, joka läpäisisi

Kripken argumenteilla asettamat testit, joten on mielekästä ajatella erisnimiä

kiinteinä merkitsijöinä.

2.3 Miten nimeäminen tapahtuu?

Luonnollinen kysymys, joka herää, kun keskustellaan erisnimien viittaamises-

ta, on tietenkin se, miten annamme nimiä yksilöolioille. Vaikka Kripken teo-

riassa nimet viittaavat välttämättä aina samaan objektiin, ei kuitenkaan pidä

paikkaansa, että tietty nimi olisi objektille välttämätön. Sokratesta voitaisiin

kutsua vaikkapa Aristoteleeksi. Kripken mukaan nimi määräytyy kausaalises-

sa viestinnän ketjussa (a chain of communication). Yhteisön yksilöt siirtävät

nimeä toisilleen. Nimeä käytetään, koska muutkin käyttävät sitä. Voidaan

kuvitella, että historian hämärissä on tapahtunut �kaste�, jolloin nimi annet-

tiin, ja sen jälkeen yhteisö on luonut nimelle historian ketjun käyttäessään

sitä. (Kripke 1980, 91�97.) Nimi voidaan antaa millä perusteella tahansa,

onomatopoeettisesti tai satunnaisesti.

Soamesin mukaan nimen kausaalinen historia on yksi syy Russellin teorian

kompastumiseen, sillä se selittää, miten semanttinen vasta-argumentti on

mahdollinen:

The standard case goes roughly as follows: A name is introduced

and, once introduced, is passed from another speaker to another.

Each time it is passed to a new speaker, the person acquiring
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the name intends to use it to refer to whomever or whatever

that person's sources use it to refer to. Often when this happens,

the person acquiring the name picks up substantial information

about its referent in the process. However, this is not always so,

and in some cases considerable misinformation may be passed

along. (Soames 2002, 19.)

Kuvaukset, joita puhujat liittävät nimen viittauksen kohteeseen, vaihtele-

vat ajan saatossa. Kripke kuitenkin myöntää, että nimeäminen voi tapahtua

myös kuvauksen kautta. Tällöin kuvaus on nimen viittauksen kohteelle satun-

nainen ja apriorinen. Tämä kuulostaa aluksi omituiselta, mutta tarkastellaan

Kripken kuuluisaa esimerkkiä metrin tikusta. Joku keksi joskus, että määrit-

telemme metrin juuri sen tietyn kepin avulla 2. Tämä on satunnaista sen

takia, että kepin sijasta olisi voitu valita joku toinen määritelmä. Toisaalta

tämä on apriorista sen takia, että tämä on määritelmä, jota ilman metristä

olisi turha puhua. (Kripke 1980, 56.) Kontingentti apriorinen määritelmä säi-

lyy ajan saatossa nimen mukana.

Jostain syystä suomen kielessä on päädytty nimeämään epämiellyttävät koke-

mukset kivuksi. Lapset näkevät, että sanaa �kipu� käytetään kipukäytök-

sen tai kudosvaurion tai sen mahdollisuuden yhteydessä, ja näin sen käyt-

tö siirtyy historiassa. Kuitenkin ihmiset ovat luovia, ja tämän kipukäytök-

sen tai muiden kivun ympärillä olevien ilmiöiden ei tarvitse pysyä tiettyinä,

jotta nimeä �kipu� voidaan käyttää onnistuneesti. Yksittäisen kipukokemuk-

2Nykyään metri määritellään SI-järjestelmässä matkana, jonka valo kulkee tietyssä

määritellyssä ajassa. Tämä ei kuitenkaan muuta Kripken ajatusta
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sen kohdalla �tämä kipu tuolla henkilöllä maanantaina� pysyy intuitiivisesti

meille samana, mikäli sitä ei hoideta maanantain aikana tai se ei lopu, vaik-

ka kipu vaihtaisi paikkaa tai muuttuisi pistävämmäksi. Tämä Kripken kanta

epämiellyttävyydestä tulee olemaan oleellinen jatkoa ajatellen.

Kripken erisnimiteoria ei tarkoita kuitenkaan sitä, että olisi mahdotonta

löytää millekään termille kattavaa kuvausta. Tässä vaiheessa on tehtävä huomio

erityyppisistä kiinteistä merkitsijöistä. Voidaan tehdä jako de jure -kiinteisiin

ja de facto -kiinteisiin merkitsijöihin. Pääsääntöisesti erisnimet ovat kiinteitä

de jure, �periaattteen kautta� kiinteitä. Tällä tarkoitetaan sitä, ettei niille

todellakaan voi antaa essentiaalisten kuvausten joukkoa, joka pätisi jokaises-

sa mahdollisessa maailmassa. Mutta on olemassa myös termejä, jotka ovat

kiinteitä de facto, �tosiasiallisesti�. Tällaisille nimille voidaan löytää kuvauk-

sia, jotka kulkevat niiden mukana maailmasta toiseen. Tällöin kuvauksien

kimpun ja nimen välinen identiteettikin on voimassa. Esimerkkeinä tällai-

sista nimistä toimivat matemaattiset termit, kuten �π� tai �pienin alkuluku�.

Kun on kerran todistettu matemaattisella oliolla olevan jokin ominaisuus,

sen on pakko päteä jokaisessa tilanteessa. (LaPorte 2006, luku 2.1; Kripke

1980, 60.) Kripken teoria ei siis tarkoita sitä, etteikö millään nimellä voisi

olla essentiaalista kuvausta. Monilla nimilla ei vain sellaista ole.

2.4 Välttämätön aposteriorinen identiteetti

Kysymys identiteetistä liittyy läheisesti erisnimiin ja viittaamisen teoriaan.

Mitä tarkoittaa, että Aamutähti on identtinen Iltatähden kanssa? Tässä kuu-

luisassa tapauksessa meillä on kaksi nimeä, joihin liittyy eri kuvauksia, mut-
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ta sama olio, eli Venus, johon viitataan. �Tämän kivun� kohdalla nousee

kysymys, onko se identtinen �tuon kivun� kanssa, joka saattaa olla jopa

samantyyppinen kudosvaurio.

Kripke erottaa Naming and Necessity -teoksessa episteemiset ja metafyysiset

käsitteet toisistaan. Apriorisuus ja aposteriorisuus ovat tiedollisia eli epis-

teemisiä käsitteitä; välttämättömyys ja satunnaisuus eli kontingenssi ovat

metafyysisiä käsitteitä. Nämä kaksi kategoriaa eivät ole suoraan sidoksissa

toisiinsa. Yleensä on ajateltu, että asiantila on totta a priori silloin, kun se

on totta aktuaalisessa maailmassa ja sen lisäksi jokaisessa muussa mahdol-

lisessa maailmassa. Jos voimme tietää jotakin a priori, sen on oltava vält-

tämätöntä, koska se ei riipu satunnaisista asiantiloista.

Välttämättömän ja apriorisen yhteenliittävä ajatusketju nojaa Kripken mukaan

väittämään, että voimme tietää asioita aktuaalisesta maailmasta vain kat-

somalla ja emme voi näin tehdä mahdollisten maailmojen tapauksessa. On

kuitenkin olemassa tapauksia, joissa tämä käsitys hämärtyy. Otetaan esimerkiksi

matemaattiset totuudet: ne ovat välttämättömiä, mutta aina ei voida tietää

niiden totuutta ilman, että lopputulos lasketaan koneella tai käsin . (Kripke

1980, 34�39.) Laskemisen lopputulos on kokemuksen kautta hankittua vält-

tämätöntä tietoa. Tämän esimerkin avulla päästään lähelle sitä erottelua,

jonka Kripke tekee metafyysisen ja episteemisen välille. Välttämättömiä ovat

asiat, jotka ovat totta jokaisessa mahdollisessa maailmassa; apriorisia ovat

asiat, jotka voimme johtaa ilman tapauskohtaista asiantilojen tarkastelua.

Näiden kahden ei tarvitse kulkea käsi kädessä.
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Kun yhdistetään tiedollisten ja metafyysisten käsitteiden erottelu Kripken

erisnimien teoriaan, saadaan mielenkiintoinen identiteettien määritelmä. On

tilanteita, jolloin ei tiedetä, merkitseekö jokin termi n samaa yksilöoliota kuin

termim. Tämä identiteettisuhde saattaa paljastua vasta myöhemmin. Identi-

teetit ovat tiedollisesti monesti siis aposteriorisia. Tätä voidaan havainnollis-

taa kuuluisalla esimerkillä Aamutähdestä ja Iltatähdestä: ne molemmat viit-

taavat samaan objektiin, Venukseen, mutta tätä ei aina ole tiedetty. Toisaal-

ta, kun nyt tiedetään, että ne viittaavat samaan objektiin, tiedetään myös

erisnimien kiinteän luonteen perusteella, että ne viittaavat samaan objek-

tiin jokaisessa mahdollisessa maailmassa, jossa käytetään nimiä Aamutähti,

Iltatähti tai Venus:

a = b↔ �a = b

Tämän perusteella identiteetti Aamutähden ja Iltatähden välillä on myös

välttämätön. Välttämätön a posteriori -käsitepari on eräs Kripken �loso�-

aan tuomia uutuksia. (LaPorte 2006, luku 3.1.) Kripken mukaan aito yk-

silöolioiden välinen identiteetti syntyy, kun yhtäsuuruusmerkin molemmil-

la puolilla on kaksi kiinteää termiä. Tällöin identiteetti on myös aina vält-

tämätön edellä mainituista syistä. Identiteetti ei tarkoita sitä, että kahdella

objektilla olisi täysin samat ominaisuudet: identiteetti on kahden kiinteän ni-

men välinen relaatio. Tämä voi kuulostaa epäintuitiiviselta. Palataan takaisin

tähtiesimerkkiin. Kahdella identtisellä oliolla, Aamutähdellä ja Iltatähdellä,

on eroavia kuvauksia, kuten �x näkyy illalla�. (Kripke 1980, 3�4.)

Samoin voidaan ajatella, että kenties kipu on jotain, mihin kaikki yksittäiset
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kiputapaukset viittaavat, vaikka erilaisilla kivullisilla kokemuksilla olisikin

hyvin erilaisia piirteitä. Seuraavaksi onkin järkevämpää puhua kivusta yleis-

nimenä.

2.5 Erisnimien kaltaiset yleisnimet?

Erisnimien lisäksi Kripke määrittelee useat yleisnimet, kuten erilaiset luon-

nonilmiöt ja lajikäsitteet kiinteiksi. Jossain määrin samankaltaiseksi voidaan

ajatella myös kipu. Voidaan kuitenkin nähdä, että tällaisten niin sanottujen

luonnollisten luokkien (natural kinds) viittauksen kohteen määritteleminen

on jo intuitiivisesti hankalampaa kuin erisnimien. Mikä on sanojen �vesi� tai

�tiikerit� viittauksen kohde? Ongelmaan on kaksi ratkaisua: joukon instanssien

osoittaminen tai edellä mainittu kontingentti apriorinen määritelmä. (Soames

2002, 243�248.) Joko luonnollinen luokka �tiikerit� viittaa kaikkiin yksittäisiin

tiikereihin tai sitten se viittaa johonkin ominaisuuteen, jonka avulla tunnis-

tetaan tiikeri. Kripken mukaan:

There is a certain referent which we have �xed, for the real world

and for all possible worlds, by a contingent property of it, namely

the property that it's able to produce such and such sensations

in us. (Kripke 1980, 132.)

Luokat saavat nimensä ja siis viittauksen kohteensa pääosin satunnaisten

ominaisuuksien kautta, siis kontingentti a priori -määritelmällä. Kontin-

genttius takaa toisaalta sen, että tarvittaessa luokan määritelmää, identi-

�kaatioon eli tunnistamiseen tarkoitettujen ominaisuuksien joukkoa, voidaan

muuttaa � instanssien ominaisuuksien tai muuttuneen tieteellisen tiedon kaut-

ta. Tämä myös selittää sen, että voidaan löytää olioita, jotka täyttävät ky-

23



seiset ominaisuudet mutta eivät välttämättä kuulu kyseiseen luokkaan. (Krip-

ke 1980, 132�136.)

Kripken lisäksi Hilary Putnam on kehittänyt tällaista luonnollisten luokkien

teoriaa. Kripke toisaalta puhuu edellä olevassa lainauksessa luonnollisten

luokkien aistimuksista (sensations), sillä luokkien viittauksen kohde kiin-

nitetään sen mukaan, minkälaisessa psykologisessa tilassa puhuja on havaites-

saan tietyn instanssin. Kun esimerkiksi tunnistan vesilätäkön, identi�oin sen

vedeksi, koska näen, että se on läpinäkyvää, tunnen, että se on märkää,

havaitsen, että se maistuu vedeltä kuten kaikki aiempi vesi, mitä olen juonut.

Tämä tila ja kiinnitys pysyy samana, vaikka muut luokan kuvaukset tai

instanssit saattavat muuttua ajan myötä. Putnam ilmaisee asian niin, et-

tä luokan essentiaalisten ominaisuuksien ei tarvitse olla päässä. Esimerkiksi

ihmiskunnan historian aikana vasta suhteellisen myöhään huomattiin, että

veden essentiaalinen ominaisuus on se, että se koostuu molekyylistä, jonka

kemiallinen kaava on H2O. Toisaalta on intuitiivista ajatella, että vettä voi

olla olemassa ilman aistivia yksilöitä. Tällöin voidaan erotella vesi entistä

tarkemmin muusta: voihan olla, että havaitsemani vesilätäkkö olikin vain

pettävän vedenkaltaista kemiallista koostumusta. (Putnam 2008, 366�368.)

Entä onko luokkien välinen identtisyys sitä, että luokkiin kuuluvilla olioilla

on täysin samat essentiaaliset ominaisuudet vai sitä, että sama olio on tällöin

aina molempien luokkien instanssi? Aiemmin todettiin, että Kripken mukaan

identiteetti on kahden samaa objektia merkitsevän nimen välinen relaatio, ei

objektin tai objektien joukon ominaisuus. Jos luokat samastetaan erisnimiin,
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Kripken viittamisen teorian mukaan luokkien väliset identiteetit ovat vält-

tämättömiä.

Otetaan esimerkiksi �lämpö� ja �lämmön tunne�. Määritellään lämpö lopul-

ta tiedon lisääntyessä molekyylien liikkeeksi. Lämmön tunne on lämmön,

kripkeläisen luonnollisen luokan, kontingentti ominaisuus, jonka avulla tun-

nistamme lämmön, mutta joka teki tilaa uudelle määritelmälle molekyylien

liikkeestä. Voisi ihan hyvin olla olemassa maailma, jossa ei olisi olemassa

lämpöä aistivia olioita, mutta silti olisi olemassa lämpöä. Jos sanotaan, että

lämpö ei oikeastaan ole molekyylien liikettä, viitataan lämmön tunteeseen, ei

tieteelliseen lämpöön. Lopulta molekyylien liikettä ja lämpöä ei voida erot-

taa toisistaan. Viitataan välttämättä aina samojen luokkien instansseihin,

kun sanotaan �lämpö� tai �molekyylien liike�. Näiden suhde on siis vält-

tämätön ja aposteriorinen, toisin sanoen identiteettisuhde. Luokkien kontin-

gentti a priori -määrittelyn perusteella voidaan siis huomata kahden luokan

identtisyys vasta jälkeenpäin tiedon lisääntyessä, vaikka luokkien instanssit

pysyvät samoina. Tällaiset essentiaaliset ominaisuudet voivat olla tapaukses-

ta riippuen joko tieteellistä tietoa tai nimeämisprosessiin liittyvä kontingetti

määritelmä. (Kripke 1980, 138.)

2.6 Yleisnimien ja lauseiden semantiikka

2.6.1 Miten predikaatti on kiinteä?

On hyviä syitä olettaa, että luonnolliset luokat käyttäytyvät kuten predikaatit,

eivätkä kuten nimet. Luokaksi voidaan tällöin ajatella �olla tiikeri� tai �ol-

la tuskainen�. Nyt tarvitaan selventämistä Kripken käsitykseen luonnolli-
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sista luokista. Soames esittää yhden varteenotettavan ehdotuksen predikaatin

kiinteyden selittämiseksi: predikaatti on kiinteä, jos ja vain jos se on es-

sentiaalinen predikaatti, eli kyseinen predikaatti on välttämätön ominaisuus

predikoitavalle. Syitä, miksi määritellä kiinteä predikaatti essentiaaliseksi, on

kaksi. Ensinnäkin, kuten edellä kävi ilmi, Kripke esittää, että luokat tunnis-

tetaan ja määrätään kontingentin ominaisuuden kautta. Tämä identi�oiva

voima ei kuitenkaan vielä tee tästä ominaisuudesta välttämätöntä. Tämän

jälkeen voidaan kuitenkin löytää ominaisuuksia, jonka avulla voidaan vielä

varmemmin tunnistaa kyseiseen luokkaan kuuluvat oliot. Kuten sanottua,

aina ei tiedetty, että vesi koostuu tietystä molekyylirakenteesta.

Toisekseen, Soames esittää muutamia omituisia seurauksia epäessentiaalises-

ta kiinteästä predikaatista. Otetaan esimerkki intuitiivisesti ei-essentiaalisesta

predikaatista P . P on kuitenkin kiinteä, eli määritelmän mukaan sen viittauk-

sen kohde on sama niissä mahdollisissa maailmoissa, missä se on epätyhjä.

Tästä seuraa muutamia hassuja asioita. Jos predikaatti P tulkitaan vaikka

�x on eläin�, niin silloin erilaisia, uusia eläimiä ei voisi olla! Jos P on kiinteä

predikaatti, ei voitaisi kuvitella mitään muita eläimiä kuin tunnettuja. Es-

sentiaalisen predikaatin viittauksen kohde, objektien joukko, on taas sama

siirryttäessä mahdollisesta maailmasta toiseen, mutta ilman tällaisia epäin-

tuitiivisia seurauksia. Eläimiä ovat kaikki eläimet riippumatta siitä, onko

niiden eläimeys tiedettyä vai ei. Soames osoittaa, että Kripken ongelma on

osittain se, etteivät kaikki Naming and Necessity -kirjassa käytetyt esimerkit

luokista täytä tätä essentiaalisuuden määritelmää. (Soames 2002, 250�254,

259.)
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Soamesin mukaan Kripken erisnimiteoriasta johdettu luonnollisten luokkien

semantiikka johtaa tietynlaiseen metafysiikkaan, joka selventää, mitä oikeas-

taan luonnollisilla luokilla tarkoitetaan. Oliot, jotka kuuluvat luonnolliseen

luokkaan, kuuluvat siihen välttämättä. Kuten muistetaan, välttämättömyys

oli Kripkellä metafyysinen operaattori: Jokaisessa kuvitellussa tilanteessa on

välttämätöntä, että nämä ja nämä oliot kuuluvat tämän predikaatin alaan.

Tämä tosin harventaa luonnollisten luokkien määrää huomattavasti siitä,

mitä Kripke ajatteli. Luonnollisten luokkien merkitys voisi siis olla tietyn-

lainen essentia, välttämätön ominaisuus, koska kaikki oliot, jotka kuuluvat

predikaatin alaan, ovat sitä välttämättä. Toinen luonnollisten luokkien tut-

kija, Putnam, esittää oman teoriansa, jonka voisi ajatella olevan Soamesin es-

sentiateorian kaltainen. Siinä luonnollisen luokan merkitys jakaantuu neljään

osaan (Putnam 2008, 412.):

VEDEN MERKITYSKAAVIO PUTNAMIA MUKAILLEN

TERMI vesi

SYNTAKTINEN MERKKI substantiivi

SEMANTTINEN MERKKI luonnollinen luokka

STEREOTYYPPI märkä, läpinäkyvä, sammuttaa janon

EKSTENSIO H2O

Kripkeläistä ja putnamilaista näkemystä voisi vertailla seuraavilla tavoil-

la. Syntaktisen ja semanttisen merkitsijän ja niiden ekstension (viittauk-

sen kohteen) välillä on stereotyyppi, jonka avulla tunnistetaan luokan jäsen.
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Kripkellä tämä stereotyyppi on se satunnaisten ominaisuuksien joukko, jo-

ka saadaan suorassa aistihavainnossa, kun luokka kohdataan. Lopullinen es-

sentiaalinen predikaatti liittyy parhailla mahdollisilla metodeilla hankittuun

tietoon ekstension essentiaalisista ominaisuuksista. Tämä on mahdollista sik-

si, että aistihavainto ei aina ole luotettava ja päätös nimetä predikaatti on

aina satunnainen. Toisaalta voidaan tehdä essentiaalisia määritelmiä, kuten

vedelle H2O, tiedon lisääntyessä. Perusta tähän on siinä, että joukon eks-

tensio voi muuttua niiden ominaisuuksien perusteella, joiden kautta luok-

ka on nimetty. Aiemmin kaikki vedeksi luulevamme ei välttämättä olekaan

nimeltään vettä uuden essentian löytymisen takia.

Putnamilla merkitys jakaantuu neljään osaan, mutta Soamesin mukaan luon-

nollisen luokan semanttinen sisältö on identtinen sen essentiaalisen ominai-

suuden kanssa, joka pätee jokaisella luokan jäsenellä. Soamesin luokkateorian

merkitys on siis sama, mikä on Putnamilla luokan ekstensio:

�x on vettä joss x:n molekyylirakenne on H2O�

Putnamin mukaan �merkitys määrää ekstension� (Putnam 1975, 412), jolloin

kaikki komponentit vaikuttavat viittauksen kohteen löytämiseen. Kripke voisi

sanoa tähän: ilmaisu on tietty merkitsijä, joka identi�oidaan sellaiseksi, että

se viittaa juuri siihen tiettyyn olioon siirryttäessä mahdollisesta maailmasta

toiseen. Soames näkee essentiaalisten predikaattien merkityksen intensiona;

funktiona mahdollisilta maailmoilta ekstensioille. Ekstensiot löydetään in-

tensioiden avulla. Tällöin predikaatin intensio on yleensä jokin ominaisuus.

Tämä ominaisuuden avulla voidaan poimia predikaatin alaisuudessa olevat

oliot, siis ne, joilta löydämme tämän essentiaalisen ominaisuuden. (Soames
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2002, 277�278.)

Tällaiselle luonnollisen luokan merkitysteorialle jää kuitenkin ongelma: kuin-

ka �syvälle� essentian on mentävä? Riittääkö luonnontieteellisissä luokissa

molekyylirakenne? Toinen yleinen ongelma luonnollisilla luokilla on se, että

Kripken esimerkit koostuvat erilaisista syntaktisista ja semanttisista kategori-

oista: massasubstantiiveista, predikaateista, yleisnimistä. On vaikeaa määritel-

lä merkitys samalla tavalla vedelle, punaisuudelle, salamoinnille ja tiikereille.

2.6.2 Informaatio ja merkitys

Jo Gottlob Frege erotteli arkittelissaan �Über Sinn und Bedeutung� mer-

kityksen kaksi puolta: merkitsijän �merkityn�3 eli olion, johon viitataan, ja

tietyn �mielen�, johon merkitsijä ensisijaisesti viittaa (1892, 42). Yksi tulkin-

ta Fregen �mielistä� on se, että ne ovat kuvauksien joukkoja. Ajatus siitä,

että merkitys voi liittyä jompaankumpaan, viittauksen kohteeseen tai näihin

kuvauksien joukkoon, on siis vanha.

Yksinkertaisen tulkinnan mukaan termi �kipu� viittaisi siis välttämättä jo-

honkin olioon mielen kautta. Mieli voisi tässä kohtaa tarkoittaa kuvauk-

sia, joita liitämme kipuun, esimerkiksi �epämiellyttävä tuntemus�, �sijaitsee

polvessa ajanhetkellä t� tai �terävän esineen aiheuttama�. Toisaalta joidenkin

3Tuomo Aho käyttää termejä �merkitys� (Bedeutung) ja �mieli� (Sinn) Frege-

käännöksessään siinä, missä minä käytän termejä �merkitty� ja �mieli�. Saksan kielen

�Bedeutung� ja suomen kielen �merkitys� ovat hyvin vastaavia sanoja käytöltään, joten

Fregellä oli tässä jotain ideaa. Itse kuitenkin pidän termin �merkitys� käyttöä tässä koh-

dassa tämän työn kannalta sekaannusta aiheuttavana.
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tulkijitsijoiden mukaan näiden kuvauksien pitäisi olla objektiivisia (Raatikainen

2008, 11). Tällaisten kuvausten ongelmiin tutuistumme jo määräisten ku-

vausten yhteydessä. Subjektiivisia mielenliikkeitä termistä Frege kutsuu mieliku-

viksi (Vorstellung) (Frege 1892, 43). Mielikuvia ovat kaikenlaiset assosiaatiot

ja ei-täsmälliset mielteet.

Minkälainen olio kipu sitten olisi? Mieli voi olla olemassa ilman merkit-

tyä, esimerkiksi �Joulupukki� on Fregen mukaan mielekäs ilmaisu. �Kipu�

ei kuitenkaan ole samalla tavalla �ktiivinen kuin �Joulupukki�. Tässä vai-

heessa täytyy jälleen ajatella kipua yleisnimenä. Fregen mukaan yleisnimen

merkitty on käsite (Soames 2010, 12). Käsite on jotakin, mikä asettaa objek-

tin lauseeseen.

Jos taas ajattelemme kipua vastineena ilmaisulle �X:ään sattuu�, pääsemme

huomauttamaan Fregen teorian mielenkiintoisimmasta osasta. Kun liitämme

tähän ilmaisuun nimen, saamme tutkittavaksemme lauseen. Tällöin �kivun�

merkitty olisi lauseen merkitty, joka on Fregen mukaan lauseen totuusarvo

(Frege 1982, 46). Lauseen totuusarvon kannalta tutkitaan, tyydyttääkö ni-

men merkitty lauseen predikaatin ilmoittaman käsitteen. Tällaisen kannan

mukaan kipu on joko totta tai epätotta.

Soames jakaa nykyiset merkityksen teoriat kahteen: joko merkitystä haetaan

viittauksen kohteesta, tai sitten ilmaisun käytössä tuomasta informaatiosta.

Soamesille merkitys on yhtä (muuttumattoman) semanttisen sisällön kanssa,

ja tämä jo lähtökohtaisesti rajaa pois tietynlaisia lauseen käyttöön liittyviä
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merkityksen kaltaisia ominaisuuksia merkityksen piiristä. (Soames 2002, 56,

65.)

Soames erottelee semanttisen sisällön ja informaation toisistaan. Havainnol-

listetaan tätä seuraavanlaisella tanssilattialla käydyllä keskusteluesimerkillä

A:n ja B:n välillä:

A: �Puristat kättäni liian lujaa.�

B: �Anteeksi, hellitän hieman.�

Tämä keskustelunpätkä vaikuttaa täysin luontevalta arkitilanteelta. B:n lause

kontekstista irrallaan tarkoittaa kuitenkin hyvin eri asiaa, kuin tässä keskustelus-

sa. B näyttää tarkoittavan, että hän haluaa A:n päästävän irti hänen kädestään,

mikä ei yksittäisestä lauseesta kuitenkaan ilmene. Varsinainen asiasisältö,

propositio, että käteen sattuu, ei pelkästään ole B:n tarkoitus. B:n lauseeseen

liittämä informaatio koostuu keskustelun suorasta ja epäsuorasta tiedosta.

Keskustelijat ymmärtävät toisiaan erilaisten taustalla olevien oletusten kaut-

ta. On tehtävä erottelu niiden asioiden välillä, mitä välitetään, ja mitä väitetään.

Paul Grice on esittänyt oman merkityksenteoriansa tueksi implikatuuriteori-

an, mikä selittää, millaisia taustaoletuksia puhujilla on puhetilanteesta. On

otettava huomioon keskustelun taustaoletukset asiantiloista, puhujien inten-

tiot, tulkinnan suopeuden periaate yms. Myös propositionaaliset asenteet,

kuten tietäminen tai uskominen johonkin, vievät lauseiden informaatiota pi-

demmälle kuin semanttiseen merkitykseen tai yksinkertaiseen kontekstitto-

maan tulkintaan. Sitoudun väitteeseen p erilailla, jos aloitan lauseen �uskon,

että p� kuin �en tiedä, että p�. Ensimmäinen ilmaisu saattaa kertoa, että su-
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ostuttelen jotakuta myös uskomaan, että p. Jälkimmäinen ilmaisu kehottaa

muitakin puhujia suhtautumaan varauksella väitteeseen p. Puhujan sitoutu-

minen propositioon on erilainen riippuen siitä, väitetäänkö (to assert) vai

tarkoitetaanko (to imply). (Soames 2002, 72; Davis 2005, luku 2.)

Edellä olevassa esimerkissä B tarkoittaa, että �hellitä otettasi�, mutta jos B:n

ilmaisu ymmärretään väitteeksi, se kuuluu �tunnen liikaa painetta kädessäni�.

Joskus tarkoittaminen ei toimi näin yksinkertaisesti. Tästä syntyy hauskoja

väärinkäsityksiä. Kuvitellaan, että olen hymyilevänä vastassa amerikkalaista

vierasta. Osoitan hänelle ovea ja sanon �sinä olet yksi amerikkalainen idioot-

ti�. Suomen kieltä osaamaton vieraani saattaa ajatella, että sanoin suomeksi

�teidän jälkeenne, olkaa hyvä�. Kaikki tapahtui molempien kannalta hyvin,

vaikka molemmilla oli täysin eriävä käsitys itse väitteestä. Grice ei kokonaan

hylkää väitelauseen tuomaa tietoa, vaan pitää sen universaalia tulkintaa mo-

nesti hyvänä apuna puhujan intentioiden ymmärtämisessä. (Grice 1969, 160�

161.)

Soamesin mukaan implikatuurit eivät kerro merkityksestä kuitenkaan paljon,

koska välitämme monesti eri asiaa kuin mitä ilmaisemamme lause varsinai-

sesti merkitsee. Motivaationa tällaisen erillisen semanttisen sisällön postu-

loimiselle on se, että lopulta kieli kuitenkin tarvitsee minimiytimen, muut-

tumattoman semanttisen sisällön yksiköille, jonka ympärille nämä erilaiset

informaatiorykelmät rakennetaan. Esimerkiksi propositionaalisia asenteita

olisi hankala selittää ilman lauseiden semanttista sisältöä. Lausetta �tiedän,

että p� on turha lähteä analysoimaan ilman p:n muuttumattomana pysyvää
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tulkintaa. (Soames 2002, 72�84, 108-109.)

Informaatio ja semanttinen sisältö voivat siis olla erillisiä. Konteksti vaikut-

taa niiden yhdistämiseen, kokonaistulkintaan. Soamesin mukaan erisnimet

toimivat analogisesti suhteessa väitelauseisiin: nimellä on muuttumaton viit-

tauksen kohde ja lauseella on muuttumaton ja itsenäinen semanttinen ydin.

Näin voidaan selventää myös kripkeläisen erisnimiteorian semantiikkaa, esi-

merkiksi identiteetin määritelmä. Kuinka kaksi objektia, joilla ei ole samoja

ominaisuuksia, voivat olla identtisiä? Niillä voi olla sama semanttinen sisältö,

vaikka niiden käytössä ei välity sama informaatio. Esimerkiksi �Aamutähden�

semanttinen sisältö on sama kuin �Iltatähden�, mutta Aamutähti välittää in-

formaatiota siitä, että se näkyy aamulla. Ihminen voi väittää eri asiaa, vaikka

lauseissa esiintyvät nimet ovat identtisiä. Tämä selittää sen, että keskustelus-

sa nimi monesti kantaa jonkinlaisia implisiittisiä kuvauksia mukanaan. Nimi

voi kantaa informaatiota, vaikka se on itsessään kiinteä. Se ei kuitenkaan ole

sidottu keskustelusta riippumatta tiettyyn informaatioryppääseen. (Soames

63�68.)
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3 Kipu mentaalisena luokkana

�Kipu� on kielellinen olio, mutta kipu on jotain muuta. Keskustelu identi-

teeteistä kieli�loso�assa on johtanut myös materialismin innoittamaan mie-

len�loso�seen kysymykseen, onko tällaista identiteettiä mahdollista luoda

mentaalisten ja neuraalisten tilojen välille. Yleisnimistä ja luonnollisista luo-

kista päästään pohtimaan mentaalisen luokan käsitettä.

3.1 Fysikalismi ja identiteettiteoria

Identiteettiteorian pohja on luonnostaan fysikalismissa ja erityisesti mieli�

ruumis-korrelaatioteoriassa. Jaegwon Kim (2006, 82) esittää korrelaatioteesin

seuraavasti:

Mind-brain correlation thesis. For each type M of mental event

that occurs to an organism o, there exists a brain state of kind

B (M 's neural correlate or substrate) such that M occurs to o at

time t if and only if B occurs to o at time t.

Fysikalismi olettaa myös aivotilojen ja mentaalisten tilojen välisen super-

venienssin: pienikin muutos mentaalisissa tiloissa ei voi ilmetä, jos ei jokin

muutos tapahdu myös aivotiloissa. Tärkeää on kuitenkin huomata, että iden-

titeettiteoria on fysikalismin erityinen muoto. Se sisältää vielä vahvemman

oletuksen kuin korrelaatioteesin ja supervenienssin. Sen mukaan kaksi ter-

miä, mentaaliseen tilaan viittaava ja fysikaaliseen tilaan viittaava, poimivat

maailmasta saman asian. (Kim 2006, 85�88.) Esimerkiksi:

(3.1) �Kipu on C-säikeiden aktivaatiota.�

34



Mielen�loso�assa on ollut tapana jakaa fysikalistinen asenne kahteen haaraan,

esiintymäfysikalismiin (token physicalism) ja tyyppifysikalismiin (type physicalism).

Kim (2006, 102) tekee erottelun näiden kahden suunnan välillä seuraavalla

tavalla:

Token physicalism. Every event that falls under a mental event

kind also falls under a physical event kind (or every event that

has a mental property has also some physical property).

Type physicalism. Mental kinds are physical kinds; alternatively,

mental properties are physical properties.

Esiintymäfysikalismi on hyvin heikko fysikalismin muoto, sillä se ei oleta

identiteettiä lainkaan mentaalisten ja fysikaalisten tapahtumien välille. Sen

sijaan tyyppifysikalismi perustuu identiteettiteorialle.

Identiteettiteoriaa on kannatettu ja vastustettu monin eri argumentein. Parhaat

puolustukset liittyvät selityksellisiin argumentteihin; mille ilmiöille identi-

teetti antaa luonnollisen tuntuisen selityksen. Ensimmäinen selityksellinen

puolustus on se, että nykytietämyksen pohjalta on olemassa systemaatti-

nen korrelaatio mentaalisten ilmiöiden ja aivoprosessien välillä. Identiteetti-

teoria on paras mahdollinen selitys tälle asiantilalle (Kim 2006, 81). Toisek-

seen, mikäli Occamin partaveitseen on uskominen, meidän olisi edullista olet-

taa maailmaan niin vähän olioiden luokkia kuin mahdollista. Koska kaikki

muukin pystytään selittämään fysikalistisesti, miksei mieltä sitten voitaisi?

(Kim 2006, 88�90.)
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Kolmas identiteettiteorian puolustus liittyy oletukseen mentaalisesta kausaa-

tiosta. Mentaalinen kausaatio yksinkertaisimmillaan tarkoittaa sitä, että men-

taalisilla tiloilla on vaikutusta fysikaaliseen maailmaan. Esimerkiksi propo-

sitionaalisilla asenteilla, kuten ihmisen toiveilla, uskomuksilla ja haluilla on

vaikutusta käyttäytymiseen, ja sitä kautta fysikaalisen maailman tapahtu-

miin. Monien mielestä paras selitys tähän on se, että fysikaaliset ja men-

taaliset tapahtumat kuuluvat saman luokan alaisuuteen. (Crane 2003, 54�

56.)

3.2 Identiteettiteorian kritiikki

Käsittelen seuraavassa lyhyesti sitä, mitä mielen ja aivojen identiteetti oikeas-

taan käsitteellisesti tarkoittaa ja mitä seurauksia tällaisella teorialla on. Edel-

lä mainittiin, että identiteettiteoreetikon mukaan mentaalisten olioiden luokka

ja fysikaalisten olioiden luokka ovat itse asiassa sama luokka, mikäli ajat-

telemme olioita ylipäänsä ominaisuuksien kimppuina. Jos emme ajattele näi-

den olioiden olevan ominaisuuksien kimppuja, meidän on ajateltava, että

nämä kaksi luokkaa viittaavat täsmälleen samoihin yksilöihin.

Saul Kripken luonnollisten luokkien analyysi johtaa siihen, että jos identiteet-

ti pätee, mentaalisten tilojen tapahtumien luokka poimii samat instanssit vas-

taavan fysikaalisen luokan kanssa. Kripken mukaan luokat nimetään kontin-

genttien ominaisuuksien perusteella. Tiedon lisääntyessä voimme muuttaa

näitä identi�oivia määritelmiä ja silti viittauksen kohde pysyy samana. Kos-

ka määrittelemme luokat näin, on mahdollista, että tiedon lisääntyessä huo-

maamme kahden luokan välisen identiteettirelaation vasta jälkeenpäin. Toisaal-

36



ta, kun määrittelemme identiteetin luokkien välille, voimme vaihtaa luokkien

määritelmällisiä ominaisuuksia toisiaan vastaaviksi tai yhdistää nämä kontin-

genttien ominaisuuksien luokat tai poistaa jonkin luokan käsitteen kokonaan

turhana. Luokkien instanssit kuitenkin pysyvät samoina. Viittauksen koh-

teet eivät muutu määritelmiä muutettaessa. (Kripke 1980, 56�57, 132�136.)

Mentaalisia luokkia ei kuitenkaan Kripken mukaan voida käsittää samana

fysikaalisten luokkien kanssa. Vertaillaan kahta lausetta:

(3.1) �Kipu on C-säikeiden aktivaatiota.�

(3.2) �Lämpö on molekyylien liikettä.�

Kohdassa (3.1) kipu on mentaalinen luokka ja C-säikeiden aktivaatio aivotila,

fysikaalinen luokka. Mitä tarkoittamme, kun sanomme, että näiden luokkien

instanssien on oltava samoja? Lyhyesti sanottuna se tarkoittaa sitä, että

C-säikeiden aktivaatiota ei voi olla olemassa ilman kipua. Loogisesti tämä

ei näytä mitenkään varmalta väitteeltä. (Kripke 1980, 146.) Tarkastellaan

tapausta (3.2). Siinä on olemassa aito identiteetti. Perustelu kulkee Kripkeä

seuraillen (1980, 149�151) seuraavasti:

1. Määrittelemme lämmön kontingentti a priori molekyylien liikkeeksi.

2. Lämmön tunne on lämmön kontingentti ominaisuus. Voisi olla

olemassa maailma, jossa ei olisi olemassa olioita, jotka aistisivat

lämpöä. Näyttää järkevältä, että tässä tilanteessa olisi olemassa

lämpöä, mutta ei lämmön tunnetta.

3. Jos sanomme, että lämpö ei oikeastaan ole molekyylien liikettä,

viittaamme lämmön tunteeseen, emme lämpöön, jonka olemme

kohdassa 1. määritelleet.
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4. Emme siis voi erottaa kohtien 2. ja 3. perusteella lämpöä ja

molekyylien liikettä toisistaan. Viittaamme aina samoihin luokkien

instansseihin, kun sanomme �lämpö� tai �molekyylien liike�. Olemme

tämän tieteellisellä tutkimuksella todenneet ja määritelleet läm-

mön kohdan 1 tavoin.

5. Lämmön ja molekyylien liikkeiden välinen suhde on välttämätön

ja aposteriorinen kohdan 4. perusteella. Kyseessä on identiteetti.

Onko asia näin tapauksen (3.1) suhteen? Tarkastellaan argumentaation osia

2 ja 3. Kivun kohdalla kivun tunne näyttää olevan sen essentiaalinen, vält-

tämätön ominaisuus; vai onko mielekästä ajatella, että kipua olisi olemassa

ilman kipua aistivia olioita? Tunnistamme kivun fenomenaalisesta ilmiöstä,

se ei ole mitään muuta (Kripke 1980, 153). Tällöin meillä voi olla olemas-

sa kipua ilman minkäänlaisia aivotiloja. Mentaalisten ja fysikaalisten tilojen

yhteys ei siis ole välttämätön eikä näin olen identiteettirelaatio.

Edellisessä luvussa syvensimme luokan käsitettä Hilary Putnamin merkitys-

teorialla. Esimerkkinä kävimme läpi luonnollisen luokan �vesi� merkitystä.

Kun oletamme, että kipu on mentaalinen luokka, voimme johtaa Putnamin

luokka-analyysista tällaisen kaavion:
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KIVUN MERKITYSKAAVIO PUTNAMIA MUKAILLEN

TERMI kipu

SYNTAKTINEN MERKKI substantiivi

SEMANTTINEN MERKKI mentaalinen luokka

STEREOTYYPPI itku, hampaiden kiristys, kudosvaurio

EKSTENSIO kivun tunne

Tässä on kiinnitettävä erityistä huomiota stereotyyppiin. Olennaista on, va-

litsemmeko kivun stereotyypiksi kivun tunteen vai sen fysiologiset ilmen-

tymät. Jos päädymme ensimmäiseen vaihtoehtoon, kivun ekstensioksi pää-

tyisi siinä tapauksessa vaikkapa C-säikeiden aktivaatio.

3.3 Kripken teorian kritiikki

3.3.1 Identiteettiteorian kehittelyä

Jotkut ovat päätyneet siihen, että identiteettiteorian ensisijainen ongelma

on se, että meiltä puuttuu teoria, joka selittäisi auki neuraalisen ja kokemuk-

sellisen korrelaation. Identiteettiteoria ei selkeästi toimi, koska meillä ei ole

hyvää teoriaa. Sen ei itsessään tarvitse olla tuhoontuomittu ajatus. Tätä aja-

tusta jatkavat Thomas W. Polger ja Kenneth J. Sufka artikkelissaan �Closing

the Cap on Pain: Mechanism, Theory and Fit�:

Conscious experience does not present itself as a brain process. � �

If so, then how is it even possible that sensations could turn out

to be brain processes? One answer is that it is not possible. � �

Our ability to imagine like-brained but di�erently experienced

critters reveals a deep metaphysical truth. A more modest but
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still troubling conclusion is that our imaginative successes are

indicative of explanatory failures. It may be that sensations are

brain processes. However, that does not mean that we can explain

facts about conscious experiences with facts about brains. � �

Between minds and brains there is an explanatory gap. (Polger &

Sufka 2005, 325.)

Polgerin ja Sufkan mukaan pitäisi pyrkiä etsimään jonkinlaisia identiteet-

tiehtoja. Tämä on kuitenkin hankalaa, koska meiltä yksinkertaisesti puuttuu

yleinen tausta neurotieteelle, johon voisimme sovittaa kokemuksen mekanis-

tiset piirteet. Meillä on selityksellinen kuilu neutotieteen ja mentaalisen maail-

man välillä. Kirjoittajat käyttävät esimerkkinä jälleen vanhaa tuttua identi-

teettiä �vesi = H2O�. Edes tässä identiteetissä ei olisi mitään järkeä, ellemme

asettaisi sitä molekyylikemian kontekstiin. (Polger & Sufka 2005, 327�332.)

Polger ja Sufka yrittävät luoda kivun eri tyyppeihin ja lajeihin perustuvan

sensorisen systeemin. Kivun eri tyypit asetetaan korreloimaan eri hermoston

osien kanssa, kuten termaalinen kipu lämpörreseptorien kanssa jne. Vesikin

pitää hajottaa eri atomeihin, ja erilaiset veden piirteet selittyvät kemiallisia

ominaisuuksia yhdistelemällä. Polger ja Sufka ehdottavat myös, että evoluu-

tionäkökulma otettaisiin käyttöön neurotieteen taustoituksessa (Polger &

Sufka 2005, 337�344).

Kipua on myös yritetty identi�oida kansanpsykologisesti kivun ilmaisun kaut-

ta. Tätä kutsutaan psykologiseksi identiteettiteoriaksi. Kansanpsykologian

mukaan mielemme liikkeet rakentuvat uskomuksien ja halujen varaan. (Kitcher

1990, 355.) Kipu on tällöin identtinen esimerkiksi tällaisten ilmaisujen kanssa:
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�Uskon, että minuun sattuu.�

�Haluan päästä tästä kivusta eroon.�

Kipu onkin tämän idean mukaan lopulta uskomus tai halu eikä epämääräinen

epämiellyttävä tunne. En kuitenkaan näe tässä tulkinnassa kovin hedelmäl-

lisiä lähtökohtia. Intuitiivisesti ajatellen kipu, jokin viittaamisen kohde, on

ollut jo olemassa ennen kuin muodostin siitä mitään uskomuksia.

3.3.2 Kivun ongelma ja introspektio

Kripken argumentin perustana on tuntemuksen ja käsitteen ontologinen iden-

titeetti, mihin liitetään käsitteen kiinteys. Kipu on kivun tunnetta, ja �kipu�

liittyy aina samanlaiseen mentaaliseen tilaan. Kipu ei myöskään siinä mielessä

ole perinteinen luonnollinen luokka, että sen viittauksen kohdetta ei voida

muuttaa empiirisen tutkimuksen kautta. Episteemisesti �tähän kipuun� on

pääsy klassisen �loso�sen näkemyksen mukaan vain kokijalla itsellään: hän

ainakin tietää, mihin viittaa käsitteellä kipu.

Alexander Heinzel ja Georg Northo� esittävät (2009), että Kripken modaalisen

argumentin suurin ongelma on, että hän odottaa liikaa yksittäisen ihmisen

introspektiolta. Kripke vetoaa perusintuitioihin, mutta niin vetoavat myös

vastaväittäjät. Pieni ajatusleikki selventää asiaa:

Joonas on tuntenut viiltävää kipua oikeassa jalassaan jo muuta-

man päivän. Eilen hän kuitenkin uppoutui videopelien maailmaan

niin syvälle, että hän unohti koko kivun hetkeksi. Käytännössä

hän oli niin riemuissaan pelaamisesta, että kipu ei tuntunut.
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Onko tätä sattumusta ennen tunnettu kipu sama kipu kuin se, mitä hän

tänään tuntee, vaikka välissä oli katkos? Oliko hänellä kipuja katkoksen

aikana, vaikka hän ei itse sitä tiedostanut? Mikäli kipu on riippuvainen kivun

tunteesta, Joonaksen kiputilaa ei todellakaan ollut olemassa videopelin pe-

laamisen aikana. Tämä tekee kivun ja psykologisen tarkkaavaisuuden välille

välttämättömän yhteyden. Tarkkaavaisuus taas voidaan jakaa psykologiassa

monen eri aistin ja asteiden välille. (Heinzel & Northo� 2009, 22�24.) On

tarkasteltava, mitä tämä introspektio mahdollisesti voisi tarkoittaa.

Introspektio on tärkeä osa kivun tutkimusta, mikä tekee kivun tutkimuk-

sen metodologiasta hankalan. Toisaalta kivun introspektio voidaan määritellä

siten, että emme voi erehtyä tehdessämme kipu-arvioita itsestämme. Toisaal-

ta voimme määritellä introspektiiviset arvostelmat joksikin toissijaiseksi kvali-

aan nähden. Introspektio voi tarkoittaa kielellistä kuvausta sisäisestä tilas-

tamme, mikä ei koskaan voi olla tarkka. (Gallagher & Overgaard 2005, 277�

278.) Joidenkin mielestä introspektio on toisaalta taito, jota voi kehittää.

(Nahmias 2005, 310.)

Miten sitten yksityisestä kokemuksesta voitaisiin tehdä julkista, tutkimuksen

alaista? Behaviorismi on hylätty ajat sitten, koska kipuresponssit eivät näytä

vielä kertovan, onko ihmisellä kipuja vai ei. (Coghill 2005, 301.) Yhäkään

emme myöskään pysty tutkimaan sisäisiä tilojamme pelkillä ruumiintoimin-

nan mittauksilla tai aivokuvauksilla. Introspektion metodin �loso�nen tutkimi-

nen voisi olla yksi ratkaisu tähän kysymykseen.
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3.4 Yksityisen kielen argumentti

Wittgensteinin mukaan meillä ei ole yksityistä kieltä, jolla kuvata yksityisiä

sisäisiä tiloja. Nimet eivät ole yksityisiä, kieli on sosiaalista. (Mulhall 2008.)

Suurin ongelma tälle näkemykselle ovat sisäisiin aistimuksiin tai aistimus

(sensation) viittaavat termit, kuten kipu. Koska kipu on jotakin yksityistä,

miten tunnistamme sen kivuksi, ellei meillä ole myös yksityistä termistöä?

Eräs selitys tähän näkemykseen on se, että termi �kipu� ei viittaa itse kivun

tunteeseen, vaan kipukäytökseen. (Mulhall 2008, 27�28.)

Lapsi oppii tunnistamaan oman kipunsa sen kautta, että ympärillä olevat ih-

miset tunnistavat hänen tietynlaisen käytöksensä nimenomaan kipukäytök-

seksi (Mullhall 2008, 30). Kun aikuinen ihminen väittää, että hänellä on

kipua, hän olettaa, että muut uskovat hänen väitteensä ilman vastalauseita.

Ei tarvitse olla välttämättä mitään ulkoista asiantilaa, millä asian voi toden-

taa (Mullhall 2008, 46). Skeptikon epäilyt tässä tilanteessa ovat turhia, koska

käsittelemme ihmiselämän varmuuksia. Varmuus erotetaan tiedosta: tietoon

liittyy aina erehtymisen mahdollisuus. (Mullhall 2008, 49�50.)

Mullhallin mukaan (2008, 74�80) kivun numeeriselle identiteetille ei kannata

etsiä ehtoa aistimuksen sijainnista vaan kivun kokijasta. Numeerinen identi-

teettiehto kivulle on sama kokija, sama keho, ei sinänsä sama paikka aivoissa.

Miten me sitten tiedämme, että tunnemme kaikki samankaltaista kipua?

Onko tämä edes kunnollinen kysymys? Ovatko eri kipukokemukset identtisiä?

Mulhall esittää kaksi vaihtoehtoa: kivut ovat joko värejä tai autoja. Yksit-
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täisen värin havainnoiminen voidaan määritellä tiukasti: punaisen näkemi-

nen on sama sisäinen tila vain kun esine on selkeästi tiettyjä aallonpituuksia

absorboiva. Toisaalta taas mielikuva autosta on kaikilla ihmisillä vähän eri-

lainen, autoja on niin monenlaisia, mutta silti voimme sanoa, että kaikilla au-

toa ajattelevilla ihmisillä on sama käsitteellinen sisäinen tila. Kipuja voidaan

käsitellä kummalla tavalla vain, fysikaalisen identtisyyden kautta tai väljem-

män deskriptiivisen määritelmän kautta. Onko järkevää erottaa kahdenlaista

päänsärkyä, silmäkipua ja pahoinvointia aiheuttavaa, toisistaan? (Mullhall

2008, 70.)

Yksityisen kielen argumentin kannalta hankaluuksia tuottavat konteksisidon-

naiset indeksaaliset termit, kuten �minä�, �tässä� ja �nyt�. Kivun ilmaisussa

tällaiset termit ovat usein läsnä. �Susanna Lankinen tuntee kipua� ei näytä

olevan yhtä vakuuttava ilmaisu kuin �minä tunnen kipua�, vaikka minun il-

maisemanani kyseessä on jossain määrin sama semanttinen ydin. �Minä� on

korvattavissa nimellä �Susanna Lankinen�. Kipu attribuoidaan molemmissa

tapauksessa samalle oliolle, ja tällöin ilmaistaan sama väite.

John Perry (1979, 19) esittää asian seuraavasti:

We have here a metaphysically benign form of limited accessibility.

Anyone at any time can have access to any proposition. But not

in any way. Anyone can believe of John Perry that he is making

a mess. And anyone can be in the belief state classi�ed by the

sentence �I am making a mess�. But only I can have that belief

by being in that state.

44



Aiemmin tutustuimme lauseen merkityksen määrittelemiseen informaation

ja semanttisen sisällön käsitteiden avulla. Indeksaalien tutkimisessa tähän

tulee vielä yksi mutka. Voidaan pohtia, onko seuraavilla väitteillä sama se-

manttinen sisältö ja informaatio:

(3.3) �Susanna Lankiseen sattuu�.

(3.4) �Minuun sattuu.�

Joku voisi väittää, että näiden kahden väitteen semanttinen sisältö on sama,

mikäli ilmaisijana toisessa olen minä. Kontekstiin liittyvä informaatio on jo-

ka tapauksessa olennaista ilmaisutilanteessa. Asiaa voidaan tarkastella myös

tältä kannalta:

(3.5) �Uskon, että Susanna Lankiseen sattuu�.

(3.6) �Minuun sattuu.�

Indeksaalisten termien yhteydessä ei ole järkeä puhua samanlaisesta usko-

misesta kuin arkipsykologiassa yleensä. Minä en usko, että �minuun sat-

tuu�, vaan minuun sattuu. Tällaiset ilmaisut vaikuttavat yksityisiltä. Kellään

muulla ei ole pääsyä minun tilaani, ja vain minulla voi olla tilassa olemistani

käsitteleviä kielellisiä ilmauksia.

3.4.1 Yksityinen mieli?

Yksityisen kielen ongelma liittyy vierastietoisuuden 4 ongelmaan. Ongelman

keskeinen kysymys on, miten meillä on varmuus muiden ihmisten sisäisten

4Suomenkielisessä keskustelussa on yleensä käytety termiä vierassieluisuus. Itse pidän

�sielua� liian suppeana terminä tässä kohdassa. �Sielu� on jotain henkistä, kun taas �tie-

toisuuteen� voidaan liittää myös yksinkertaisempia prosesseja.
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tilojen olemassaolosta. Tämä kysymys voidaan tulkita metafyysiseksi hö-

lynpölyksi, mutta sen episteeminen tulkinta tuottaa aitoja ongelmia kivun

�loso�aan. Miten oikeutamme uskomuksemme toisen persoonan sisäisistä

tiloista?

Vierastietoisuuden ongelma lähtee toteamuksesta, että episteemisesti omien

sisäisten tilojeni ja muiden sisäisten tilojen havainnonnissa on aina ylitse-

pääsemätön epäsymmetria. Tieto omista tiloistani on suoraa, ja tieto muiden

tiloista on epäsuoraa. (Hyslop 2010, luku 1.1.) Kipu on sisäistä, mutta päät-

telen silti, että toisten kipu on samanlaista kuin omani.

Yksi keino ratkaista vierastietoisuuden ongelma on pureutua analogiseen

päättelyyn. Luomme analogian itsemme ja muiden välille. Olemme saman-

laisia ulkoa havaittavan käytöksen suhteen, joten miksemme olisi sitä myös

sisäisten tilojen suhteen. Tähän analogiaan voidaan saada tukea myös liit-

tämällä yleisesti sisäiset tilat neurologisiin tai behavioraalisiin ilmentymiin.

(Hyslop 2010, luku 3.1.) Toisaalta tämä analogia voi aiheuttaa turhaa vas-

takkainasettelua oman yksityisen mielen ja muiden mielien välille. Analo-

gian perustana on oltava ajatus, että on olemassa jokin yksityinen kieli, jota

voidaan sitten verrata muihin kieliin. (Hyslop 2010, luku 6.)

�Toinen tietoisuus� voidaan nähdä myös onnistuneena teoreettisena oliona.

Postuloimme toisen tietoisuuden, koska se tuntuu parhaalta selitykseltä muiden

ihmisten käytökselle. (Hyslop 2010, luku 3.2.) Tässä teoriassa vedotaan vie-

rastietoisuuden uskottavuuteen. Vaikka meillä ei ole vedenpitävää tieteellistä

46



päättelyä, mikä johtaisi toisten ihmisten mentaalisen elämän olemassaolon

todistamiseen, ei kukaan pidä järkevänä lähtökohtana mitään toistakaan seli-

tystä.

Kolmas vaihtoehto on ratkaista vierastietoisuuden ongelma käsitteellisellä

yhteydellä. Tällöin oletetaan, että on olemassa behavioraalinen (tai fysikaa-

linen) tunnusmerkki (criteria) sisäiselle tilalle, minkä havaitessamme emme

voi väittää, ettei sisäistä tilaa olisi olemassa. Miksi joku raapisi kättään,

jos hän ei kutia? Raapiminen liittyy aina välttämättä kutinan tunteeseen.

(Hyslop 2010, luku 3.3.) Tällöin jäädään kuitenkin edelleen vain uskomuksen

varaan. Käsitteelliselle yhteydelle ei itsessään ole perusteita.

Mitä vierastietoisuuden ongelma oikeastaan voi antaa kipututkimukselle, on

se huomautus, että tutkimuksen metodologian pätevyys ei ole mikään itses-

täänselvyys. Miten voimme päätellä mitään ominaisuuksia kivun tunteelle

luonnontieteellisesti, jos meillä ei ole luonnontieteellisen metodin mukaan

pääsyä koko tutkimuskohteeseen? Yleisesti vierastietoisuuden ongelman käsit-

tely tuntuu riippuvan siitä, millainen mielen�loso�nen teoria on kyseessä

(Hyslop 2010, luku 4). Yksittäisen kiputieteilijän ajatusmaailma voi siis ehkä

myös vaikuttaa kipuun liittyvien tulosten tulkintaan. On eri asia esittää väit-

teitä itse hermostollisesta re�eksistä, kuin kivun laadullisista ominaisuuksista

tai sen tuottamista re�ektiivisistä tulkinnoista.
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3.5 Funktionalismi

I shall, in short, argue that pain is not a brain state, in the

sense of a physicalchemical state of the brain (or even the whole

nervous system), but another kind of state entirely. I propose the

hypothesis that pain, or the state of being pain, is a functional

state of a whole organism. (Putnam 1967, 162.)

Niinpä kipu on se mentaalinen tila, jonka aiheuttajan on tyypil-

lisesti jokin organismin kudoksia vahingoittava ärsyke, kipu ai-

heuttaa halun päästä kivusta ja sen aiheuttajasta nopeasti eroon,

mikä puolestaan aiheuttaa käyttäytymistä, jolla pyritään torju-

maan kivun aiheuttaja. Sama funktionaalinen analyysi pätee ih-

misten, koirien, murmeleiden, taviokuurnien, rantakäärmeiden ja

mustekalojen kipuihin; funktionalistien mukaan on epätodennököistä,

että näiden olioiden kivuilla olisi yhteinen fysiologinen toteu-

tumaperusta � funktionaaliset tilat ovat materiaaliselta perustal-

taan monirealisoituvia tai monitoteutuvia (multiply realizable).

(Revonsuo 2001, 57.)

Funktionalismi nousi materialistisen identiteettiteorian korvikkeeksi. Funk-

tionalismi perustuu idealle, että ainakin sisäinen tila on määriteltävissä sen

kausaalisen rakenteen, funktioiden, perusteella (Crane 2003, 132�133). Jos

ihmisen silmällä on jonkinlainen funktio, voidaan ajatella, että erilaiset men-

taaliset tilat ovat myös kehittyneet täyttämään jotakin tehtävää. Kun silmään

tulee valoa, se reagoi, ei pelkästään re�eksinomaisesti, vaan myös entisen

tilansa huomioiden. Kysymykseksi enää jääkin, mikä mentaalisten tilojen
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tehtävä olisi, ja millä tavalla se on �ohjelmoitu� mieleen.

Tärkeintä on huomata, että funktionalismi ei kiellä fysikaalisen ja mentaalisen

välistä korrelaatiota. Se olettaa vain, että meillä voi olla muitakin fysikalis-

tisia tapoja kuin vain yksi toteuttaa tietynlainen funktionaalinen organi-

saatio. (Putnam 1967, 164.) Kripke ja Putnam ovat yhtä mieltä siitä, et-

tä aivotoimintojen ja mentaalisten tapahtumien välinen korrelaatio on vain

yksi mahdollisista, muttei välttämättömistä asiantiloista. Tämän takia on

järkevämpää selittää asioita niiden funktionaalisen rakenteen kuin fysikaalisen

korrelaatin kanssa.

Nykyään on järkevää myöntää, että neuraalisten tilojen ja mentaalisten tilo-

jen välillä vallitsee jonkinlainen yhteys. On olemassa muutama erilainen tapa

suhtautua kieli�loso�sesti mentaalisten tilojen materialismiin. Toisaalta voimme

ajatella, että mentaalisen luokan viittauksen kohde on fysikaalinen, ja loput

merkityksen osaset, kuten stereotyyppi, eivät. (Kitcher 1990, 352.) Tässä

ilmeisesti on kyse siitä, että jos viittauksen kohde on �C-säikeiden aktivaatio�,

kuvaukset ja muu merkitykseen liittyvä voisivat olla tätä mystistä mentaalis-

ta kieltä, vaikkapa erilaisten stereotyyppien kautta. Luonnollisesti Soamesin

käsitys merkityksestä pelkkänä viittauksen kohteena ei sovi tähän malliin.

Funktionalismin kannalta mentaaliset tilat viittavat funktionsa kautta fysi-

kaaliseen. Kipu on tällöin seurausta jostakin fysikaalisesta, kuten kudosvau-

riosta, ja toisaalta se taas aiheuttaa esimerkiksi itkua ja hampaiden kiristystä.

(Kitcher 1990, 348.) Toisaalta funktiot voivat olla vaikkapa evolutiivisia, sil-
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lä kipu auttaa meitä selviämään. Ensimmäinen vaihtoehto on ongelmallinen

Soamesin merkityksen teorian kannalta, sillä siinä viittauksen kohde identi-

�oidaan merkitykseksi. Jos tämä vasta-argumentti jätetään huomioimatta,

tässä materialismin mallissa kipu voi säilyttää oman erityisluonteensa.

Ongelma funktionalismissa taas on, että emme voi määritellä kivuksi sellais-

ta sisäistä tilaa, josta emme löydä kivun tyypillisiä funktionaalisia yhteyk-

siä. Toisaalta kipua voi tämän säännön mukaan olla myös ilman kivun tun-

netta, mikä sekin taistelee arkijärjen käsitystä vastaan. (Kitcher 1990, 350.)

On kuitenkin otettava huomioon, että funktionalistisen teorian väite riip-

puu paljon sen kontekstista. Komputationaalinen funktionalismi näkee mie-

len syöte�tuloste-rakennelmana (Crane 2003, 132�133), ja myöhemmin meille

tulee vastaan evolutiivinen funktionalismi.

Yleensä identiteettiteorioiden kritiikeissä viitataan siihen, ettei kivun olemus-

ta saavuteta. Mitä tämä olemus sitten on? Minkälainen olio voisi olla Krip-

ken korostama kivun tunne? Näihin kysymyksiin yritetään vastata tutkimalla

kvalia-teorioita.
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4 Kipu kvaliana

Kripken tuoman näkökulman voidaan nähdä puolustavan kvalioiden ( qualia)

olemassaoloa. Ne ovat laadullisia, kokemuksellisia ilmiöitä, joista emme voi

välittää tietoa muille ihmisille. Klassisena esimerkkinä voidaan pitää värien

havainnointia tai edellä käsiteltyä kivun tunnetta. Tähän liittyy myös kuu-

luisa zombie-argumentti: Kuvitellaan ihminen, joka on fysikaalisesti täysin

samankaltainen kuin minä, mutta jolla ei ole kvalioita. Mikäli tällainen ihmi-

nen on olemassa, on fysikalismi ilmeisesti väärässä. (Crane 2003, 223.) Kyse

on lopulta kuitenkin siitä, onko tällainen kuvitelma intuitiivisesti järkevä.

Oletetaan kuitenkin hetki kvalioiden olemassaolo tai edes kvalian käsitteen

kelpoisuus �loso�sessa keskustelussa. Minkälainen kvalia esimerkkimme kipu

sitten voisi olla?

4.1 Havaintoteoriat

4.1.1 Kipu suorana havaintona

Kipu voidaan ensinnäkin ajatella samanlaisena havaintona kuin vaikka nor-

maali havainto �ulkopuolella� pöydällä olevasta omenasta. Tällöin kipu on

jotain empiiriseen maailmaan liittyvää. (Aydede 2010, luku 3.) Havainto on

itsessään jonkinlainen kvalia, mikäli ajattelemme vaikkapa värejä. Havain-

toon liittyy kuitenkin tiiviisti se, että se on samaan aikaan myös todennet-

tavissa vääräksi tai oikeaksi. Murat Aydede on kuitenkin argumentoinut,

että on olemassa epäsymmetria sen välillä, miten raportoimme kivusta ja

miten taas kerromme havaintokokemuksesta. Ero on siinä, minkälaisia käsit-

teitä käytämme puhuessamme jommastakummasta. Jos sanon �näen edessäni
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punaisen pallon�, yleensä tulkitsemme tämän siten, että väitteen voi falsi�oi-

da katsomalla, onko edessäni punainen pallo vai ei. Kivun suhteen näin ei

ole, sillä kipuväitteiden totuusehdot ovat erilaiset arkikielen käytön ja arki-

psykologian mukaan. Ne perustuvat introspektioon. (Aydede 2009, 531�536.)

Ei ole olemassa kivun tunnetta ja kivun tunteen hallusinoimista. Sen sijaan

on eri asia, jos näen edessäni punaisen pallon, ja se �oikeasti� on siinä, kuin

jos hallusinoin punaisen pallon.

Jos näen harhoja, jolloin �olen näkevinäni edessäni punaisen pallon� on lä-

hempänä totuutta, kuin ensimmäinen havaintoväite. Tällöin olen siirtynyt

raportoinnissani introspektion tasolle. Tällaista hyppyä ei kuitenkaan tapah-

du kipukokemuksessa, sen totuusarvo pysyy, oli kivun lähde havaittava tai

ei. (Aydede 2009, 541.) Osittain tästä johtuen kipu ja sen mahdollisesti ai-

heuttanut fyysinen tila eivät ole semanttisesti ekvivalentteja eli korvattavis-

sa toisillaan jokaisessa kielenkäyttötilanteessa (Aydede 2009, 548). Ongelma

on selkeä varsinkin silloin, kun ei voida löytää mitään fyysistä tilaa, johon

viitata. Kipu ei näytä olevan identtinen aivotilojen eikä havainnon kanssa.

Kivulle annetaan erilaisia ominaisuuksia kuin normaalille havainnolle. Mitä

kipukokemus sisältää on tärkeämpi kysymys, kuin se, mitä tai missä se on.

Kyse on siitä, minkälaisiin havaintoihin sovellamme käsitettä kipu (Aydede

2005A, 7). Meillä ei ole tiettyä tunnusmerkkiä (label) kivulle, joka esiintyisi

säännöllisesti kipukokemuksen yhteydessä. Vaikka esimerkiksi veri yleensä

implikoi kivun tunnetta, kaikissa kipukokemuksissa sitä ei ole läsnä. Kuten

Aydede esittää:
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What, then, do such sentences report, if not the obtaining of a

perceptual relation between the perceiver and a perceived object

or condition? The answer is somewhat anti-climactic: why of

course, they report pain experiences! That is, they report mental

states or events with a certain phenomenal character. (Aydede

2009, 537.)

Olisi järjetöntä sanoa, että kipu representoi kivun tunnetta. Kipu on tässä

mielessä läpinäkymätöntä: sillä ei ole mitään selkeää viittauksen kohdetta

ulkopuolisessa maailmassa. Monesti kipu voidaan lokalisoida johonkin. Kä-

teeni sattuu. Hammassäryn huomaan, kun liikutan kieltäni hampaan päällä

tai kun pureskelen jotain. Toisaalta on olemassa haamuraajatapauksia. Näis-

sä tapauksissa itse kipu ei kuitenkaan ole sen vähemmän uskottava, vaikka

jollain tavalla kipu ei �vastaa todellisuutta�. Sydänkohtaus aiheuttaa kipua

käsivarteen, tai selkäjumi voi heijastella jalkoihin. Kipu ei edellisessä tapauk-

sessa kuitenkaan ole sydämessä eikä jälkimmäisessä yhteydessä jalassa.

4.1.2 Kivun paradoksi ja representationalismi

Perinteinen havaintoreoria perustuu suoralle (tai naiiville) realismille. Havait-

sijalla on läpinäkyvä pääsy maailmaan ja havainnot kertovat objektin todel-

lisista ominaisuuksista. Havaintoteorian kilpailijana ovat epäsuora realismi

ja toisaalta suoralle realismille myöskin perustuvat representationistiset teo-

riat. Epäsuoran realismin mukaan havainnon suoruus on illuusio: havainto

on mentaalinen objekti. (Aydede 2010A, luku 2.1.) Representationalistiset

teoriat eivät oleta kvalioita, sillä kvalia on jotakin, jota ei voida palauttaa

mihinkään representoitavaan (Crane 2003, 217). Seuraavaksi esitän muuta-
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man ehdotuksen kivun representationalismista.

Christopher S. Hill esittää kivun paradoksin seuraavasti. Oletamme arkijär-

jen kipukäsityksen mukaan, että:

(A) Jos x:llä on kipua, niin x:llä on kivun kokemus.

(B) Jos x kokee kipua, niin x:llä on kipua.

Hill jakaa kipukokemuksen kahtia: K-representaation ja K-tilaan. K-represen-

taatio on sensorinen aistimus kivusta, kun taas K-tila on se, mitä representoi-

daan. Tämä voisi selittää sen, miksi kaikki eivät tunne kipua: Hillin mukaan

K-tilalla on kausaalisia kykyjä vain, mikäli ne representoituvat ylöspäin. (Hill

2005, 75.)

Representationalismin perusväite voi olla esimerkiksi se, että kipu-käsitteen

representationaalinen sisältö on yksinkertaisesti fenomenaalinen kuvaus kivus-

ta. Michael Tyen mukaan kipu on yhteydessä kudosvahinkoon jos ja vain jos

kudosvahinko kuuluu kokijan representaatioon. Kipu on mentaalinen objek-

ti, jota tunne representoi. (Tye 2005, 99�103.) Kipu ei ole sormessa, vaan

kehonkuvamme mukaan sormen representaatiossa. Tästä voimme toisaalta

myös päätellä, että kivun tuntemiseen ei tarvita käsitteen tuntemista, sil-

lä normaalisti muissakaan tilanteissa emme ole tietoisia representaatioista.

Näen käteni, enkä sen representaatiota. (Tye 2005, 109.)

Tätä näkemystä voidaan toki pitää ongelmallisena, sillä minkä takia lisätä

representaatiota tällaiseen käsitykseen kokemuksesta. (Aydede 2005B, 127.)

Tye ei myöskään pysty selittämään kivun epämiellyttävyyttä representatio-
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naalisin käsittein. Ehdotus, että jos jokin on epämiellyttävää, se sattuu, ei

tunnu menevän oikein päin. (Noordhof 2005, s. 159.)

Representationalismia vastustaa myös ihmisen kehollisuutta korostava �loso�a,

kuten Merleau-Pontyn ajattelu ja myöhäisemmän Wittgensteinin käsityk-

set. On helppo ottaa kokemuksellista näkökulmaa kehoon haamurajojen tar-

joamien esimerkkien kautta. Haamuraaja on ilmiö, missä raajansa menet-

tänyt ihminen saa yhäkin tuntemuksia raajasta. (ks. esim. Aydede 2005A,

3.) Esimerkiksi: Pekalta on jouduttu amputoimaan jalka, mutta silti Pekka

tuntee, että tämä kyseinen jalka edelleenkin kutiaa.

Haamuraajan ongelman kautta päästään pohtimaan kehoa �loso�sena koh-

teena. Keho on toisaalta fysikaalinen objekti, ruumis. Tähän ruumiiseen,

mikä on luonnontieteellisen tutkimuksen kohde, haamuraaja ei kuulu. Sen

sijaan kehoon, kokemukseen omasta ruumiista, se kuuluu. Kenties kehoa

voidaan ajatella ruumiin representaationa.

Richard Shusterman esittelee Merleau-Pontyn ajattelua teoksessaan Body

consciousness: a philosophy of mindfulness and somaesthetics (2008). Jos

otamme kehollisuuden olemisemme keskiöön, me emme tarvitse representaa-

tioita. Ei-re�ektoiva intentionaalisuus järjestää �hiljaisesti� havaintomme. Me

opimme ei-tiedostavasti tuntemaan oman kehomme. (Shusterman 2008, 59�

62.) Liika re�ektoiminen kehollisen suorituksen yhteydessä saattaa monesti

jopa haitata itse suoritusta. Merleau-Pontyn radikaalein argumentti reflektii-

vistä somaattista ymmärrystä kohtaan on, että emme edes kykene täydellises-
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ti havainnoimaan omaa kehoamme. Tämä perustuu siihen, että havaintomme

lähtökohtana on oma kehomme. Voimme havainnoida vain osia kehostamme,

emme kokokaisuutta.

[I]f our body is the observing subject of experience, then it cannot

at the same time be the object of observation. (Shusterman 2008,

71.)

Shusterman (2008, 120) toteaa Wittgensteinin kehollisuuden käsitystä seu-

raillen seuraavaa:

[O]ur knowledge of bodily location and movement is typically

immediate and nonre�ective.

Meidän ei tarvitse mennä somaattiseen re�ektioon tietääksemme, mihin koh-

taan vartaloa sattuu. Keho ei ole representaatio. Shusterman kuitenkin esit-

tää, että tarvitsemme representaatioita, kun haluamme muuttaa opittuja

kaavojamme kehomme suhteen, vaikkapa epäergonomista istumaasentoa tai

kävelytyyliä (Shusterman 2008, 65). Kuitenkin kehollisuuden rationalisoimisen

yritys voi epäonnistua juuri sen primitiivisyyden takia.

4.2 Tunneteorioita

Tunteet ovat eräs mielenkiintoisimmista esimerkeistä kvalioista. Kipu ajatel-

laan monesti tunteena. Voidaan ajatella, että vaikka sen aiheuttaa jokin

fysikaalinen, joko kausaalinen tai historiallinen, tapahtuma, itsessään se vaikut-

taa olevan perusolemukseltaan mentaalista (Vetlesen 2010, 35�36). Varsinkin

tämä pätee silloin, kun niputamme yhteen fyysisen ja psyykkisen kivun.
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Tunteita on kuitenkin hyvin erilaisia. Rajanveto erilaisten mentaalisten tilo-

jen välillä on vaikeaa, ja kysymys voi kuulua myös, tarvitsemmeko ollenkaan

erillistä tunteiden luokkaa. Ehkä erilaiset tunnetilat voidaan hajauttaa muiden

mentaalisten luokkien alle. Asiaa hankaloittaa sekin, että tunteita voidaan

jakaa monien ominaisuuksien perusteella eri kategorioihin: läpinäkyvyys, in-

tensiteetti, ilmeneminen käytöksessä, ilmenemisherkkyys, kohdistuvuus. Oli

niin tai näin, on kuitenkin pitkälti päädytty siihen, että on olemassa tun-

netiloja, jotka ovat universaaleja ihmisten kesken. Tällaisia kulttuurin ylit-

täviä tunteita ovat mm. ilo, suru, pelko, viha, yllättyneisyys ja inho. Hyvä

mielenteoria ottaakin huomioon tunteiden olemassaolon tavalla tai toisella.

(de Sousa 2010, luku 1.)

Yksi tapa lähestyä tunteita on ajatella ne tuntemuksina (feelings). Tunteet

redusoidaan tällaisissa teorioissa alemman tason tuntemuksista. Ne ovat fy-

siologisista muutoksista aiheutuvia kausaalisia seurauksia. (de Sousa 2008,

luku 2.) Kivun voisi helposti ajatella kuuluvan johonkin tällaiseen tunnelu-

okkaan. Huono puoli tällaisissa teorioissa on kuitenkin, ettei erilaisia tuntei-

ta tai kipuja voi erotella, jos ne vain tulevat samasta kohteesta. Esimerkiksi

kipu, pelko ja viha voivat joskus sekoittua keskenään. Eri yksilöt reagoivat

eri tavoin samoisin ärsykkeisiin.

Eräs kuuluisimmista tunneteorioista löytyy pragmatisti William Jamesilta.

James väittää, että tunteet tulevat reaktion jälkeen: olemme surullisia, koska

huomaamme itkevämme. Tunteet ovat fysikaalisten reaktioiden havaitsemi-

sesta nousevia tuntemuksia. Tällaista näkemystä kutsutaan ei-kognitiiviseksi
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a�ektiteoriaksi. Jamesin teoriaa vastakkain ovat kognitiiviset teoriat, joiden

mukaan tunne on ensisijaisesti arvostelma. (Haaparanta 2010, 67.)

On toisaalta outo ajatus, että suru olisi vain kehontapahtuman tuntemista.

Jamesin huomio on joidenkin mielestä äärimmäinen, mutta toisaalta se pistää

ajattelemaan tunteiden kehollisuutta (Shusterman 2008, 116). Kun olemme

surullisia tai ahdistuneita, vatsamme tulee kipeäksi. Mutta silti tunteet ovat

meille merkityksellisiä kielellisellä tavalla. Jesse Prinz (2004, 45) on tiivistänyt

tämän asetelman:

Emotions are somatic, but they are also fundamentally semantic:

meaningful commodities in our mental economies.

Ja:

The experimenters conclude that bodily change is indeed necessary

for emotion, but cognitive interpretation is needed to determine

what emotion a bodily change amounts to. (Prinz 2004, 51)

Ehkä kivun merkitys on sen aiheuttajan välttely tai yleisesti jonkin asian

muuttaminen ympäristössämme.

Hyvän tunneteorian pitäisi kyetä selittämään sekä intentionaaliset tunteet

että primitiiviset tunteet (ks. esim. Deigh 2004). Jotta voisimme ymmärtää

primitiivisiä tunteita, meidän on kuitenkin ensiksi erotettava ne konventio-

naalisista tunteista.
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Ruumiilliset tuntemukset jaetaan transitiivisiin ja intransitiivisiin tuntemuk-

siin. Transitiivinen tuntemus on jotakin �ulkopuolista�:

�Tunnen hänen kätensä lämmön.�

Tässä toisen ihmisen käsi on lämmin. Lämmön tunteella on jokin objekti.

Kipu sen sijaan on yksi intransitiivista ruumiillisista tuntemuksista (esim.

Aydede 2010, luku 2). Se on jotenkin osa minua, en voi siirtää sitä mihinkään

objektiin ulkopuolellani. Käteni ihoon työnnetään neula.

�Tunnen neulan kivun.�

�Tunnen kipua.�

Ylempi väite on järjetön. Neula on kivun aiheuttaja, mutta kipu on yksino-

maan minun.

Tunteita ajatellaan monesti intentionaalisina tiloina. Joillekin tunteille kohde

on välttämätön, mutta kaikilla tunteilla ei kuitenkaan ole kohdetta. (de Sousa

2008, luku 3.) Erityisinä esimerkkeinä vaikkapa alakulo tai kipu. Varsinkaan

kivulla ei ole yleensä kohdetta. Kipu on minussa, kun �minuun sattuu�.

(Vetlesen 2010.) Sen sijaan lause �rakastan sinua� on eri tapaus. Tunteen ym-

märrettävyydelle kohde on kuitenkin joskus tarpeellinen. Esimerkiksi joskus

tunne pelkoa ja ilmaisen sen lauseella �minua pelottaa�. Tämä voi tapahtua

vaikkapa kun herään yöllä painajaisesta, jota en muista. Sellaisesta pelosta

on vaikea puhua. Sen sijaan ilmaisu �pelkään koiria� on ymmärrettävämpi.

Ilmaisussa on objekti, koirat, mikä auttaa jo heti käsittämään, mitä tarkoi-

tan (tässä ei ole olennaista eroa silloin, kun pelkään koiria yleisesti tai jo-

tain tiettyä koiraa). Ehkäpä tämän takia masennus on vaikeasti hoidettava
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sairaus, kun taas läheisen kuoleman sureminen on tila, joka kuuluu normaa-

liin elämään.

Nykyajan trendi on tietenkin selittää myös tunteet evolutiivisella tavalla.

Tähän viitattiin edellä funktionalismin yhteydessä; kipu voisi olla jotakin,

josta halutaan pois, jotta voidaan elää ja lisääntyä paremmin. Yleensäkin

tunteet pyrkivät ohjaamaan �hyvää kohti� ja �pahasta pois� (de Sousa 2008,

luku 4). Tässä tunteen merkitys yksilölle jää selvittämättä. Darwinin mukaan

tunteet ovat osa populaation kommunikointiverkostoa. Tämä selittää ehkä ns.

primitiivisimpiä tunteita, joiden voidaan kuvitella olevan samoja monien la-

jien kesken. Tunteet voidaan havaita ilmeistä ja eleistä, mutta miten selittää

tunnereaktiot vetoamatta kielellisiin sisäisiin tiloihin? Kun koira haukkuu

minulle, onko koiralla uskomus, että olen vaarallinen? (Deigh 2004, 18�20.)

Jotkut jopa väittävät, että tunteet voidaan ajatella luonnollisina luokkina

nisäkkäiden aivoissa. Tässäkin eri tunteiden erottelu sekä korkeamman tason

tunteet jäävät varjoon. Ihminen voi itkeä monesta eri syystä, sekä surusta et-

tä onnesta. Tätä seikkaa darwinilaiset eivät pysty selittämään. (Deigh 2004,

22�23.)

Kognitivistiselta kannalta on keskitytty paljon tunteiden kielelliseen puoleen.

On jopa ehdotettu, että tunteet kumpuavat aina jostakin propositionaalisesta

asenteesta. Tunteet ovat deduktiivisesti johdettuja arvostelmia. Esimerkiksi:

�Tiedän, että Pekka on epäreilu.� → �Vihaan Pekkaa.�

Tälle on helppo ajatella yksinkertaisia vastaesimerkkejä. Vaikkapa lentopelko

ei monesti liity mitenkään rationaalisiin uskomuksiin. Tunteet saattavat olla
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taipumuksia, joilla ei ole suoria kohteita (de Sousa 2010, luku 8).

Tietenkin voidaan ajatella, että kivun välttely toimii näin:

�Tiedän, että jos laitan käden keittolevylle, minuun sattuu.�

→ �En laita kättä keittolevylle.�

Toisaalta kipu on tässä kohtaa premissien osa: meille ei ole auennut mitään

uutta tietoa itse kivun tunteen laadusta.

Tunteiden rationaalisuuden tarkastelussa on monia ongelmia. Ihmiset eivät

monesti edes tiedosta omia tunteitaan, minkä takia tunne ei voi aina olla

läpiväkyvän tiedostetun deduktiivisen propositioketjun tulos. Toinen ratio-

naalisuuteen liittyvä mutka on kehysongelma (frame problem). Jos kerran

päättelemme tunteita, miten valitsemme päättelyyn käytettävän datan? (de

Sousa 2010, luku 8.) Monesti asiat eivät ole yksiselitteisiä. Minulla on Pekas-

ta monia uskomuksia. Pekka on epäreilu, mutta Pekka on myös komea ja

älykäs. Olen päättänyt vihata Pekkaa, joten olen valinnut juuri epäreiluus-

ominaisuuden painavimmaksi premissiksi, mutta miksi?

Tunteita voidaan lähestyä myös havaintoteoreettiselta kannalta. Näemme

jotain rakastettavaa, siksi rakastamme. Tämä ei kuulosta oikealta. Pikem-

minkin asia tuntuu olevan niin, että tunteet kehystävät havaintomaailmaamme

(de Sousa 2010, luku 6). Näemme rakastetun ihmisen rakastettuna, koska

rakastamme häntä.

Tunteita on kuitenkin niin erilaisia, että voimme ajatella, ovatko ne ollenkaan
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yhteen teoriaan kimputettavissa. Miten tunteet voisivat olla vaikkapa luon-

nollinen luokka? Yleinen oletus on, että tunne on luokka, koska tietyn tun-

teen sisältö on aina sama (Gri�th 2004, 244�245). Tunnistamme vihan tun-

teen herättämän asenteen kautta. Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen,

olemme nähneet sen jo kognitivismin kritiikin kautta. Gri�th (2004, 235�

236) on käsitellyt tätä aihetta artikkelissaan:

Emotion, I argue, is not a natural kind relative to the domains of

properties that are the focus of investigation in psychology and

the neurosciences. It is not the case that the psychological states

and processes encompassed by the vernacular category of emotion

form a category that allows extrapolation of psychological and

neuroscienti�c �ndings about a sample of emotions to other emotions

in a large enough domain of properties and with enough reliability

to make emotion comparable to categories in other mature areas

of the life sciences, such as biological systematics or the more

robust parts of nosology.

Gri�thin mukaan voimme kuitenkin luokitella joitakin primitiivisiä tuntei-

ta. Esimerkiksi kaikkia pelkotuntemuksia yhdistää se, että ne ovat reaktioita

johonkin uhkaan (Gri�th 2004, 238). Tästä voisimme tehdä jälleen jonkin-

laisen yhteenvedon Putnamilta lainatulla kaaviolla.
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PELON MERKITYSKAAVIO PUTNAMIA MUKAILLEN

TERMI pelko

SYNTAKTINEN MERKKI substantiivi

SEMANTTINEN MERKKI mentaalinen luokka

STEREOTYYPPI säpsähtäminen, karvojen pystyyn nouseminen

EKSTENSIO reaktio uhkaan

Tästä voimme huomata, ettei meidän välttämättä tarvitse viitata mihinkään

yksittäiseen neuropsykologiseen ilmiöön määritellessämme tunteita. Tämä

kaavio ei kuitenkaan päde monimutkaisempiin tunteisiin. Pelko voidaan ajatel-

la evolutiivisena dispositiona, mutta esimerkiksi syyllisyydentunne on enem-

mänkin konventionaalinen psykologinen prosessi. Vielä on olemassa tietenkin

kysymys, voitaisiinko monimutkaisia tunteita ajatella primitiivisten tuntei-

den kautta. Hylkäämisenpelko on ehkä yhtenä motivaationa syyllisyyden-

tunteelle. (Gri�th 2004, 239.) Toisaalta jotkut ovat myös ehdottaneet, et-

tä tunteet voitaisiin samastaa a�ektioita tuottaviin aivoprosesseihin, mutta

Gri�thin mielestä tämän stipulaation etu voisi olla vain erityisessä luonnon-

tieteellisessä tutkimuksessa, ei niinkään �loso�sessa käsitteenmäärittelyssä.

(Gri�th 2004, 241.) Gri�th päätyykin siihen, että olisi hedelmällisempää

tutkia erilaisten tunnetyyppien eroja ja suhtautumista toisiinsa, kuin etsiä

yhdistävää tekijää. (Gri�th 2004, 248.)

Tunteita on käsitelty myös muun muassa elämän narratiivin osana ja tekoina.

Sartre erityisesti korostaa tunteita tekoina ja niiden vapaaehtoisuutta sekä

yksilön vastuuta omista tunteista.
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Arne Johan Vetlesen on tutkinut erityisesti Sartren teoriaa tunteista. Sartren

mukaan voimme hallita omia tunteitamme, kunhan pääsemme pois meitä

ajavasta �huonosta uskosta� (bad faith5) (Vetlesen 2010, 44). Esimerkiksi jos

suren läheiseni kuolemaa, voin laittaa surun hetkeksi syrjään, kun minulta

vaaditaan tietynlaista muuta käytöstä. Me voimme myös päättää, jäämmekö

�kieriskelemään� surun tunteeseen loppuelämäksemme. Vetlesen (2010, 47)

näkee asian lopulta toisin:

Sartre succeeds in saying something about the person who has

the feelings, about the person's way of acting towards the feeling.

But nothing has been said or shown about the feeling as such. It

simply is there.

Kivun erottaa muista tunteista se, että se on äärimmäisen kehollista, ja se,

että se varastaa kokijan koko huomion. Sitä ei voi siirtää sivuun noin vain

ja jatkaa myöhemmin. Tämä pätee niin henkiseen kuin fyysiseen kipuun:

masentunut on monesti keskittynyt hyvin paljon oman kehonsa tuntemuksiin.

Kipu ei ole jokin ulkopuolinen objekti, jota voimme tahdonvoimalla siirrellä.

(Vetlesen 2010, 53.) Itse asiassa me olemme lopulta kivun objekteja: Kun

sanon, että �sattuu�, tarkoitan, että �minuun sattuu� (Vetlesen 2010, 16).

4.3 Kvalioita vastaan

Kvaliateoriaa on kritisoitu muun muassa siitä, että kipu ilmenee niin mones-

sa eri tilanteessa, ettei se voi olla tietyn tapahtuman aiheuttama yksinker-

tainen kokemus. Kipuun liittyy myös dispositionaalisuus käytöksen suhteen,

5Korostan tässä, että luen Sartrea englanninkielisen sekundaarilähteen kautta.
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välttely. Monien �loso�en mielestä kvaliaan ei tulisi sellaista liittyä. Kipu ei

ole samalla tavalla kvalia kuin vaikka yksittäinen värikokemus. (Clark 2005,

178�179, 181.)

Austen Clark argumentoikin iskevästi nimetyssä artikkelissaan �Painfulness

is Not a Quale� (2005), että kipeys on korkeintaan kvalian aiheuttama dispo-

sitionaalinen tila. Aistimus tai tuntemus on eri asia kuin halu. Kipuun liittyy

kvalioita, mutta myös paljon muutakin. Kivun moninaisuus tarkoittaa sitä,

että siihen voi liittää monenlaisia adjektiiveja: temporaalisia, kuten sykkivä,

värisevä; spatiaalisia, kuten vihlaiseva; termisiä, kuten kuumottava, palava;

terävyys, kuten pistävä (Clark 2005, 182).

Daniel Dennett on esittänyt, että kipua, kuten muitakaan kvalioita, ei ole ole-

massa. Tämä johtuu kivun arkikielisen käsitteen epäjohdonmukaisuudesta: se

ei täytä kaikkia sille kvaliana asetettuja ehtoja jokaisessa tilanteessa. On ym-

märrettävää, että ihmisellä saattaa olla kipua ilman varsinaista fyysistä mi-

tattavaa kipua, esimerkkeinä psykologiset kivut tai haamuraajat. Tutkimuk-

set ovat kuitenkin osoittaneet myös, että kaikki ihmiset eivät tunne kivun

tunteisiin vaikuttavaa, �epämiellyttävää� osaa lainkaan. Tämä voi johtua

vammasta tai lääkityksestä. Kuitenkin nämä samat ihmiset pystyvät tun-

nistamaan kivun; he eivät vain koe kipua epämiellyttävänä. (Aydede 2010,

luku 6.) Voidaanko siis sanoa, ettei kipua aina tunnisteta kivun tunteen pe-

rusteella? Kivun epämiellyttävä tunne ei näytä olevan kivun välttämätön

ominaisuus, mikäli tutkitaan kiputuntemuksiltaan poikkeavia henkilöitä.
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Dennettin kuuluisa artikkeli �Why You Can't Make a Computer that Feels

Pain� (1978) käsittelee tätä aihetta. Se alkaa huomiolla, että jos vertaamme

itseämme tekoälyyn, ajattelu ja tunteminen ovat erillään. Ajattelu on ohjel-

massa (software), tunto taas on itse fyysisessä koneessa (hardware) (Dennett

1978, 415). Tekoäly toimii siten, että koneelle annetaan kuvauksia jostakin

ilmiöstä, joista se sitten laskee uusia kuvauksia ilmiön mallin mukaan. Tätä

voidaan havainnollistaa seuraavasti: Hurrikaaneja ennustava tietokoneohjel-

ma ei taio itse hurrikaania paikalle, vaan (mikäli se on utopistisen tarkka

sääilmiöiden kuvaaja) se voidaan ohjelmoida vaikkapa näyttämään tietyn

aikajakson kuluessa esiintyvien hurrikaanien koordinaatit.

Dennett vetää tästä johtopäätöksen: tietokone ei voi käsitellä kivun tunnetta.

Tietokone voi toimia kivun mallintajana ja ennustajana, mutta sen algoritmi

ei sisällä itse kipua:

IF (kivun aiheuttaja) THEN (kivun ilmeneminen)

Syötän koneelle siis vaikkapa �käsi keittolevyllä� ja se vastaa �kirkaisu ja kä-

den vetäminen pois keittolevyltä�. Kivun teorian mallintajan ei siis tarvitse

pystyä tuntemaan kipua. Tekoäly ei varsinaisesti tunne mitään, vaikka se

mallintaisi tunteita edellä esitellyllä tavalla. Näin käy tietynlaisten mallinnet-

tavien asioiden kanssa. Keinoväri on selkeästi väri, mutta tekokukka ei ole

kukka (Dennett 1978, 421).

Kripken olettamaa kivun tietynlaista viittamisenkohdetta, epämiellyttävää

vaikutelmaa, ei pystytä mallintamaan, sillä se ei ole käsitteellisesti selkeä.

Dennettin mukaan arkijärjen kipu on sekoitus selviytymisviettiä, eri aiste-
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ja ja muuta sellaista. Kivun käsite on sekä sosiaalinen että eettinen. Kipua

tunteva koneen siis pitäisi näyttäytyä meille lohdutettavana oliona. (Dennett

1978, 422.)

Kipu ei ole edes fysiologisesti täysin yksinkertainen kausaalinen tapahtuma.

Neurologisesti kipu kulkee kahdella tasolla, toisaalla epätietoisella ja toisaalla

tietoisella (Dennett 1978, 424�426). Filoso�sesti voimme myös kysyä, mistä

tiedämme nukutuksen kivun lievityksenä toimivan. Mitä jos potilas tuntee

kipua koko leikkauksen ajan, muttei pysty halvaukseltaan ilmaisemaan sitä,

ja lääke tekee potilaalle muistinmenetyksen, jottei potilas muista leikkauksen

jälkeen tunteneensa kipua. Vaikka tavallaan potilas ei jälkeenpäin kärsi tästä

asiasta, pidämme tätä kuitenkin epäeettisenä. (Dennett 1978, 433.) Mutta

tämä osoittaa Dennettin mukaan sen, että kivun tuntemiseen ja siitä op-

pimiseen vaaditaan jonkintason korkeampaa tietoisuutta, esimerkiksi muis-

tia.

Dennettin mukaan ongelma tulee muun muassa siinä, että kipu on toisaalta

aistihavaintoa, toisaalta sisäinen tila. Meillä ei voi siis olla yksinkertaista teo-

riaa kivun käsitteestä. Kuten edellä totesimme tunneteorioiden ja tekoälyn

kohdalla, kipua ei ole järkevää ajatella yksistään propositioiden kautta.

Näyttää myös olevan, että arkijärjen mukaan on luotettava ihmisen omaan

kokemukseen kivun suhteen. Hänellä joko on kipuja tai ei ole sen mukaan,

mitä hän itse on tästä asiasta mieltä. Kuitenkin on muistutettava potilaista,

jotka eivät tunne epämiellyttävää kipua. Voi olla, että ihminen on sitä mieltä,
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että hän tunnistaa kivun ilman kivuliasta tunnetta. On arkijärjen mukaan

kuitenkin mahdotonta, että tällainen kipu olisi kipua. Kivun välttämätön

epämiellyttävyys johtaa ristiriitaan kokijan episteemisen auktoriteetin suh-

teen.

Dennettin kantaa kutsutaan eliminativistiseksi. Eliminativismi perustuu yllä

mainittuihin havaintoihin. Ei ole olemassa sellaista arkijärjen kivun käsitet-

tä, jota yritetään �loso�assa hakea ja määrittää. Eliminativistisen päättelyn

onnistuminen riippuu toisaalta siitä, mitä kaikkia ominaisuuksia kivun käsit-

teelle arkipsykoliassa annetaan. Onko kivun yksityisyys vahvempi väite kuin

kivun tunnepuoli? Mikäli ylipäänsä tunnistan kivun, enkä voi siinä erehtyä,

eikö se jo itsessään puolusta kvalioiden olemassaoloa? Eliminativistien suurin

puolustus on se, että on parempi luopua epämääräisestä arkijärjen käsitteestä

kuin naturalistisesta mielenteoriasta; on �loso�sesti hedelmällisempää keskit-

tyä tutkimaan ilmiöiden fysikaalista puolta. (Aydede 2010, luku 6.)

Dennett päätyy esittämään, että meillä on systeemin mentaalisista tiloista

ainakin kahdenlaisia selityksiä: syöte�tuloste-tyyppinen informaation siirtymi-

nen systeemin sisällä ja toisaalta meidän tekemämme arvostelmat systeemistä.

Dennettin mukaan ylimmän selitystason tilat, kuten uskomukset, toimivat

monimutkaisten systeemien kuvauksessa hyvin, mutta niitä ei ole varsinaises-

ti olemassa systeemin sisällä. Varsinaiset funktionaaliset selitykset toimivat

vain, jos pystymme analysoimaan monimutkaiset toiminnat yksinkertaisem-

pien avulla. Alemman tason systeemin kuvaus täytyy aina olla yksinker-

taisempi ylempäänsä. Lopulta päädytään ideaalitilanteessa alimmalle perus-
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tasolle, mikä tietokoneessa vastaa binäärikoodia. Sisäisen mentaalisen tilan

ollessa kyseessä ylin selitystaso on arkipsykologian taso uskomuksineen ja

muine intentionaalisine tiloineen. (Revonsuo 2001, 59�61, 76.)

Dennett pitää kvaliateoriaa epäonnistuneena, koska kvalioissa päädytään viit-

taamaan kahteen selitystasoon edellä mainitulla tavalla. Kvalia itsessään ei

myöskään tuo mitään uutta, substantiaalista selitystasoa. Toisaalta on esitet-

ty, että kvalioiden ei tarvitse olla niin mysteerisiä, kuin mitä Dennett väittää.

Yksi vastalause Dennettille on, että kvalioihin ei sittenkään tarvittaisi korke-

amman tason tiedostavuuden kykyjä, kuten muistia. Potilas, jolle halvaan-

nuttavan nukutuksen sijaan annettiin muistinmenetyslääkettä, tunsi kipunsa

yhtä lailla, kuin jos muistinmenetyslääkettä ei olisi annettu. Tällöin voimme

yrittää asettaa kvaliat vain informaationsiirtoon, eikä meidän tarvitse viedä

niitä arvostelmien tasolle. Näin Dennettin kivun paradoksi vältettäisiin. (ks.

esim. Park 2011.)

4.4 Mielenlukeminen, empatia ja kulttuurinen kipu

Yleensä näemme, kun toisella on kipuja. Pystymme muutenkin ymmärtämään

toisiamme hyvin erilaisissa tilanteissa. Arvaamme toistemme motiiveja ja en-

nustamme tulevaa käytöstä. Ihmisellä on ainutlaatuinen kyky tulkita mui-

ta laumanjäseniään, mutta miten mielen�loso�a pystyy selittämään tämän?

Miten tällainen kyky on kehittynyt?

Nativisti uskoo, että ihmisellä on sisäsyntyinen Teoria Mielen Mekanismeista
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(Theory of Mind Mechanism). Päässä on jonkinlaiset valmiit mallit arkipsy-

kologian käsitteistä, kuten uskomuksista ja haluista. Empiristit taas usko-

vat, että lapsi oppii mentaalisista tiloista yksinkertaisesti testaamalla ym-

päröivää maailmaa. (Spaulding 2010, 121.) Tässä voidaan puhua sosialisaa-

tiosta. Molemmat väitteet perustuvat kehityksellisille, evolutiivisille argu-

menteille.

Ajatuksenluku-teoriat voidaan jakaa vielä kahtia: teoriateoriaan ja simu-

laatioteoriaan. Teoriateoriassa me opimme ja sovellamme käytännön koke-

muksia arkipsykologisen teorian mukaan. Teoria on osittain jotain synnyn-

näistä. Simulaatioteorian mukaan ymmärrämme toisiamme, koska pystymme

asettumaan toisen asemaan. Molemmissa teorioissa kuitenkin pätee, että

ajatustenlukeminen on ensisijainen tapa ymmärtää toista. (Spaulding 2010,

121.) Tätä tietyssä mielessä laskennallista teoriaa tulee vastaan kehollistunut

kognitio (embodied cognition) .

Monlempien teoriateorian ja simulaatioteorian ongelma kuitenkin on valin-

nan vaikeus: kuinka valita, mitä teoriaa käyttää, tai kuinka valita, mihin mie-

lentilaan asetumme. Törmäämme (taas) kehysongelmaan. (Spaulding 2010,

136.) Tähän ongelmaan on esitetty nativistinen ratkaisu heuristiikoista, joil-

la mieltä mekaanisesti tulkitaan.

Spaulding esittelee artikkelissaan mielenlukemiselle vaihtoehdon: kehonlukemisen.

Kehonlukemisen taito kehittyy erilaisten ominaisuuksien kautta. Perustavin

näistä on primaarinen intersubjektiivisuus. Spaulding luettelee tähän kuu-
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luvaksi mm. esikäsitteellisen ymmärryksen omasta kehosta, kyvyn imitoida

ilmeitä ja kyvyn havainnoida ja seurata silmänliikkeitä.

Sekundaarinen intersubjektiivisuus alkaa kehittyä noin vuoden vanhana. Sii-

hen kuuluu jaetun huomion kehittyminen. (Spaulding 2010, 122.) Ihmisellä

on ainutlaatuinen kyky kohdistaa huomiota samaan asiaan kuin muutkin:

kun osoitan sormella jotakin, seuralaiseni kääntyvät katsomaan osoitettua

asiaa. Jaettu huomio mahdollistaa sen, että obektista voi tulla kohde ih-

misten välille. Lapsi ymmärtää, että on mahdollista kommunikoida jaetun

huomion kohteesta. (Spaulding 2010, 123.)

Spaulding väittääkin, että suurimmaksi osaksi sosiaalinen ymmärryksemme

toimii kehonlukemisen autopilotilla eikä teoreettisella tasolla toimivalla mie-

lenlukemisella (Spaulding 2010, 124). Tämä käytännössä tarkoittaa myös sitä,

että lapset pystyvät intersubjektiiviseen käyttäytymiseen jo ennen, kuin heil-

lä on käsitystä mielen teoreettisista rakenteista kuten uskomuksista (Spauld-

ing 2010, 126). Arkinen sosiaalinen toimintamme ei näytä sisältävän selit-

tämistä ja ennustuksia, me vain toimimme. Kuitenkin on tilanteita, jolloin

autopilotilla ei ole mitään kaavaa, minkä mukaan toimia. Näihin tilanteisiin

on järkevää voida ottaa mukaan mielenlukeminen.

Ongelma onkin se, miten kehonlukemisen teoria oikeastaan kumoaa mielen-

lukemista, sillä fenomenologisesti emme voi arvioida itse prosessien sisältöä.

Emme siis oikeastaan voi tietää, milloin kyseessä on kehonlukeminen ja mil-

loin mielenlukeminen. (Spaulding 2010, 131.) Jos kuitenkin haluamme esittää
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uskottavan mallin näistä prosesseista ei-fenomenologiselta kannalta, on mie-

lenlukemisteorioilla paljon selitettävää.

Kipuun suhtautuminen ja kivun mittaaminen ovat myös yhteiskunnallisia

asioita, riippumatta siitä, onko olemassa mitään yksiselittäistä ja yhtenäistä

kipu-käsitettä. Vetlesen vertaa teoksessaan �A Philosophy of Pain� (2010)

henkistä ja fyysistä kipua toisiinsa. Vetlesenin mukaan ne ovat lopulta sama

asia ja kipua ilmiönä voi sen takia käyttää kuvaamaan ihmisten välisiä mo-

nimutkaisia suhteita.

Vetlesenin mukaan monet sosiaaliset tilanteet, tasapainoiset tai kon�iktino-

maiset, toimivat kivun siirtämisenä. Henkistä kipua siirretään toiseen ih-

miseen. Äärimmäisissä tilanteissa tästä syntyy hyväksikäyttöä ja sadismia;

lievempänä ilmiönä kivun siirtäminen toimii empatian synnyttämisenä. Yk-

sinkertainen kivunsiirto on kateus ja siitä johtuva käytösmalli. (Vetlesen 2010,

100�102) Minulta puuttuu jotakin, kärsin siitä, ja tällöin käsittelen kipua

kohtelemalla tylysti kateuden kohdetta. Yritän siirtää pahaa oloa tietoisesti

tai tiedostamatta. Tällaisiin teorioihin kannattaa kuitenkin suhtautua va-

rauksella. Vaikkei kipua noin vain sovellettaisi yhteiskunnalliseen analyysiin,

tärkeää tietoa voidaan kuitenkin saada perustason sosiaalisesta toiminnasta.

Jaak Pankseppin mukaan on mahdollista, että henkinen kipu, kuten hylätyksi

tulemisen tunne, on kehittynyt evolutiivisesti samoista aivotoiminnoista, jot-

ka ohjaavat fyysistä kipua (Panksepp 2005, 369). Kipu yhdistää ihmisiä em-

patian kautta. Kykymme rakastaa on mahdollisesti rakentunut kyvyllemme
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kokea menetystä. Esimerkiksi synnytyskivut luovat naisen ympärille lohdut-

tavan ja auttavan ringin, joka myös edesauttaa vastasyntyneen tilaa. (Panksepp

2005, 377.) Nainen yleensä tarvitsee muiden apuasynnytyksessä ja näin yhteisö

on vastassa uutta tulokasta. Synnytys on tuskaista ja hankalaa äidille, mut-

ta toisaalta se sitoo vauvan yhteisöön. Tämä on eräs esimerkki siitä, miten

tunteiden kehitys voi linkittyä fysiologian ja laumaelämän kehitykseen.

Kulttuuri rajaa mahdollisuuksia reagoida kipuun. Brutaali väkivalta on meil-

lä esimerkiksi tyypillistä visuaalisessa viihteessä: elokuvissa, peleissä ja sar-

joissa. Ihmisiä sekä pelottaa että kiehtoo kivun raja. Vetlesen esittääkin

varoituksen väkivallan liiallisesta eksplisiittisestä esittämisestä. Mitä abstrak-

timpia keinoja meille annetaan yhteiskunnassa kohdata ja käsitellä omaa

kipuamme, sitä sivistyneemmin osaamme käyttäytyä sen kanssa. Mikäli meille

annetut mallit ovat yksipuolisia ja köyhiä, emme ehkä opikaan olemaan ih-

misiksi.
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5 Kivun �loso�a käytännön kysymyksissä

5.1 Eläinten kipu

Eläinten tietoisuus ja kyky tuntea kipua on tärkeä �loso�nen keskustelunai-

he tänä päivänä, sillä kysymys liittyy läheisesti eläinoikeuksiin. Kaikki var-

masti hyväksyvät modernin länsimaisen moraalin perustaksi jonkinlaiset ih-

misoikeudet, vaikka niiden tulkinnasta voidaankin kiistellä. Eläinoikeudet

eivät vieläkään ole meille liian itsestään selvä asia. Tulkinta eläinten kivus-

ta vaikuttaa moniin käytännön ongelmiin, kuten eläinten kohteluun ruoan

tehotuotannossa ja lääketieteen koe-eläinkäytäntöihin. Käsittelen ongelmaa

yhdistämällä perinteistä keskustelua kivun käsitteestä ja eläinten tietoisuudesta.

Kun haluamme keskustella eläinten tietoisuudesta, on järkevää ensin määritel-

lä ja rajata pari seikkaa. Ensinnäkin kysymys kuuluu, mistä eläimistä puhumme.

�Eläin� on varsin laaja biologinen kategoria, ja arkijärkikin jo kertoo, etteivät

kaikki siihen kuuluvat oliot ole tietoisuuden suhteen samalla lähtöviivalla.

Nisäkkäät ja tietyt linnut ovat selkeästi ryhmä, joiden tietoisuutta on mielekkäin-

tä lähteä pohtimaan. Tähän viittaavat sekä arkinen kokemus että tieteelliset

tutkimukset. Tosin nykyään on huomattu myös esimerkiksi kaloilla kipuun

liittyvää käyttäytymistä (Panksepp 2005, 370). Toisaalta, kun keskustelemme

päättely- ja tulkintavirheistä, joita teemme, kun vertaamme ihmisiä ja eläi-

miä ja niiden tietoisuutta, esimerkeiksi kelpaa mikä tahansa tutkittu eläin.

Toisekseen on määriteltävä tietoisuus, josta puhumme. Tämä ei ole �loso�-

sesti helppo tehtävä. Tässä kirjoituksessa tietoisuus otetaan jonain fenome-
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naalisena yksityisenä kokemuksena, jonkinlaisena aisteista ja tuntemuksista

koottuna koherenttina konstruktiona. Tietoisuus voidaan myös jakaa kah-

teen osaan: ensimmäisen asteen havaintoon, ja toisaalta toisen asteen it-

setiedostamista ja tulevaisuuden suunnittelua vaativiin mentaalisiin operaa-

tioihin (Gri�n & Speck 2004, 6). Olio voi olla tietoinen (aware) tai tiedostava

(conscious).

Esimerkkinä tietoisesta tilasta käsittelen kipua. Kipu on siitä mielenkiin-

toinen ilmiö, että se on samalla jotain universaalia ja yksityistä, se on sekä

fyysistä että psyykkistä. Filoso�sesti kipua voidaan käsitellä ekvivalenttina

kudosvaurion kanssa tai sitä voidaan ajatella tunteena, mikä tekee eläinten

kivun arvioimisesta entistä haastavampaa. Jonkinlainen tietoisuus vaaditaan,

jotta otamme vakavissamme olion kärsimyksen.

5.1.1 Kolme puolustusta

Donald R. Gri�n ja Gayle B. Speck (2004) ovat jakaneet eläinten tietoisuut-

ta puoltavat argumentit kolmeen kategoriaan. Näissä argumenteissa kyse ei

ole varmasta deduktiosta; ne ainoastaan lisäävät sen todennäköisyyttä, että

monilla eläimillä on ainakin alhaisemman tason tietoisuus. (Gri�n & Speck

2004, 5.)

Ensimmäinen puolustus vetoaa neuraaliseen samankaltaisuuteen. Tämä vaatii

oletuksen, että tietoisuudella yleensä on jonkinlainen korrelaatio aivotiloihin.

Mikäli näin on ihmisillä, on järkevää ajatella, että myös aivotoiminnaltaan

samankaltaisilla eläimillä on jonkinlainen tietoisuus. (Gri�n & Speck 2004,
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7�8.) Tämä kanta tarkoittaa sitä, että kipu on aina yhteydessä johonkin ti-

ettyyn tapahtumaan aivoissa. Tällöin aivojen kehittyneisyys määräisi sen,

tunteeko eläin kipua vai ei.

Toisaalta tiedämme, että monet eläimet, kuten ihminenkin, sopeutuvat eri-

laisiin ympäristöihin. Miten tällaista käytöstä muokataan, ellei jonkinlaisen

tietoisen toiminnan, ei pelkän vaistonvaraisuuden, kautta? Monesti puhutaan

tässä kohtaa eläinten ja ihmisten välisestä erosta: eläin toimii vaistojen varas-

sa, ihminen tietoisesti. Tämä toinen puolustus eläimen tietoisuuden puoles-

ta, eli muuntautumiskyvyn argumentti on vastaus behavioristille: monimuo-

toinen sopeutuminen eri tilanteisiin ei voi olla pelkkää klassista ehdollistu-

mista. Muuntumiskyvyn kohdalla ei voida puhua pelkästä vaistosta; eläin ei

voi toimia vaistojen varassa �ohjelmoidusti� tilanteessa, joka on sille täysin

uusi. (Gri�n & Speck 2004, 8�10.) Kivun tunteen kannalta tämä argument-

ti ei ole merkittävä, sillä kipu ajatellaan yleensä niin pakottavaksi käyttäy-

tymismalliksi, ettei sinänsä ympäristönvaihdos tai organismin kyky muuttaa

käytöstään poista sitä.

Kommunikaatiokyky on kolmas todiste eläinten tietoisuuden puolesta. Del-

�inien ja apinoiden tiedetään jakavan kokemuksia toisilleen jonkinlaisen kie-

len välityksellä. Tällöin on selvää, että on oltava jotain, mitä jakaa. (Gri�n

& Speck 2004, 12�13.) Kipu on tunne, jota laumaeläimet jakavat toistensa

kanssa eleiden, ilmeiden ja ääntelyn avulla.

Yleinen argumentti eläinten tietoisuutta vastaan on eläinten puutteellinen
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itsetiedostus. Esimerkiksi peilitestien avulla ei ole löydetty montakaan lajia,

jolla on kyky itsetiedostukseen. Mikäli oletamme tietoisuutta olevan myös

toisenlaista, alemman tason tietoisuutta, tämä argumentti ei osu maaliinsa.

Ei ole syytä olettaa, että tunteakseen kipua olion tulisi tiedostaa itsensä.

(Allen 2010, luku 5.)

Toisaalta ongelmaksi muodostuu muuntumiskyvyn ja kommunikaatioargu-

mentin kanssa se, miten tulkitsemme sitä, mikä on vaistonvaraista tai reflek-

sinomaista, ja mikä tietoista. Esimerkiksi hedelmäkärpäset selkeästi kommu-

nikoivat toisilleen, ja saattavat tilanteen muuttuessa muuttaa kommunikaa-

tiotapaansa. (Gri�n & Speck 2004, 14.) Arkijärkemme kuitenkin sanoo, että

hedelmäkärpänen on viimeisiä eläimiä, joilla on tietoisuus. Kommunikaation

intentionaalisuutta on vaikea todistaa. Kun suurehko kivenlohkare putoaa

varpaalleni, huudahdan kivusta, vaikkei intentioni olisi kertoa muille ym-

pärillä olevilleni yhtään mitään. Samalla tavalla jotkin eläinten varoitusäänet

saattavat olla vain re�eksinomaisia, vaikka ne samalla herättävät ympärillä

olevat saman lajin edustajat.

Esimerkkinä neuraalisesta korrelaatiosta on helpointa ottaa vahva identiteet-

titeoria, josta oli puhe aiemmassa luvussa. Sen mukaan kipu on täsmälleen

sama asia, kuin aivotila x. (Kripke 1980, 85�88.) Tässä vaiheessa on hyvä ot-

taa huomioon Kripken kritiikki identiteettiteoriaa kohtaan. Kipu ei voi olla

identtinen minkään aivotilan kanssa, koska tämä yhteys ei ole välttämätön.

Kipu on samastettavissa kivun tunteeseen, eikä ole mitään syytä ajatella,

ettei voisi olla oliota, joka on neuraalisesti samanlainen kuin kipua tunte-
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va olio, mutta joka ei kuitenkaan tuntisi kipua. Kripken mukaan emme voi

sanoa kipua kivuksi, ellei siihen liity kivun tunne. Täten kipu ei ole identti-

nen siihen liittyvän aivotilan kanssa. (Kripke 1980, 153.) On siis mahdollista,

että neuraalinen samankaltaisuus ei vielä kerro kyvystä tuntea kipua.

Samankaltaisuutta yleisellä tasolla voidaan käyttää myös eläinten tietoisuu-

den tyrmäämiseen. Ihminen ja eläin voivat olla fysiologisesti samankaltaisia,

mutta me tiedämme, kuinka paljon ihmistenkin välillä tapahtuu asioita ilman

tietoista toimintaa. (Allen 2010, luku 5.) Kyse on siis tulkinnasta - ovatko

eläimet sen tietoisempia kuin vaikkapa pienet lapset, humalainen tai unis-

sakävelevä ihminen?

Kipu on niin subjektiivinen kokemus, että voidaan väittää, ettemme voi

tutkia eläinten kipua. Toisaalta voimme väittää, että vaikka tutkimus olisi

mahdollista, kipuun vaaditaan mielenteorian hallitsemista, mikä jättää mo-

net eläinlajit pois kuvioista. (Allen ym. 2005, 352.) Käytännön syistä on

myös hankalaa ottaa huomioon vaikkapa kalojen tuntemaa kipua. Niin jul-

malta kuin se kuulostaakin, kalojen eettisen statuksen parantaminen tekisi

hallaa monille tutkimuskäytännöille, mikä ei edistä kalojen kivun tutkimista

(ja hyväksymistä). (Allen ym. 2005, 370.)

5.1.2 Tutkimus ja arkijärki kohtaavat

Gri�nin ja Speckin esittämät argumentit eläinten tietoisuudesta koskevat to-

dennäköisyyksiä, jotka muuttuvat tieteellisten tulosten myötä. Tällä hetkellä

tulokset viittaavat pitkälti siihen, että tietyillä lajeilla on joitakin saman-
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laisia korkean tason mentaalisia kykyjä, tiedostavuutta, kuin ihmisillä. On

kuitenkin syytä huomata, etteivät nämä korkean tason kyvyt suoranaisesti

liity siihen, voiko eläin kokea kipua.

Eläinten kivusta voidaan keskustella �loso�sesti. Voimme yhdistellä natu-

ralistista tieteen tulkintaa ja perinteistä teoreettista tietoisuuskeskustelua ja

kieli�loso�aa. Emme voi saada lopullista tietoa asiasta, mutta Wittgensteinin

tapaan sanottuna voimme olla varmoja tiettyjen eläinlajien kyvystä tuntea

kipua, kuten olemme varmoja toisten ihmisten tietoisuuden olemassaolosta.

On varsin helppoa tuntea empatiaa tietynlaisia eläimiä kohtaan, ja siis samal-

la ajatella, että ne tuntevat kipua. Behavioraalisia samankaltaisuuksia on

olemassa paljon. (Allen ym. 2005, 352.) Eläimet vetäytyvät kivusta, hoivaa-

vat haavoittuneita kehonosia ja tovereitaan. Useimmat ihmiset eivät halua

nähdä eläimen kärsimystä sen enempää kuin ihmisenkään. Tunnistamme

kivun eleistä, äänistä ja ilmeistä. Uskomme, että tiedämme, kun toisesta

tuntuu pahalta, vaikka kipu on subjektiivinen, yksityinen kokemus.

Omiin harrastuksiini kuuluu gerbiilien hoivaaminen. Wittgensteinia mukaillen

voin sanoa, etten tiedä asiaa �loso�na, mutta ihmisenä olen varma, että ger-

biilini tuntevat kipua.

5.2 Kivun merkitys lääketieteen �loso�assa

Lääketieteen �loso�an keskeisin teoreettinen kysymys on, missä kulkee raja

terveen ja sairaan tai normaalin ja patologisen välillä. Lääkärin etiikkaan kuu-
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luu se, että apua tarvitsevalle ihmiselle annetaan hoitoa riippumatta siitä,

kuka tämä ihminen on. Toisaalta historiallisesta ja toisaalta myös kansan-

taloudellisesta näkökulmasta on kuitenkin mielenkiintoista, minkälaisten oirei-

den hoitaminen kuuluu perusterveydenhuoltoon. Mikä on se ideaalista tarpeek-

si kaukana oleva poikkeama, jota tulee hoitaa lääketieteellisesti, ja millä pe-

rustein tämä ideaali määritellään? Ennen homoseksuaalisuus oli sairaus. Aina

ei ole hoidettu ihmisten hampaita. Nykyään puhutaan siitä, milloin pohjois-

maisen yhteiskunnan tulisi maksaa lihavuusleikkauksista. Kauneusleikkauk-

sia pidetään yhäkin pääsääntöisesti ihmisen paranteluna, ei tarpeellisena

lääketieteellisenä operaationa. Kivun �loso�an kannalta tärkeä kysymys on,

milloin kivunlievitys on tarpeellista.

Christopher Boorse esittelee artikkelissaan �Concepts of Health and Disease�

(2011) erilaisia tapoja määritellä sairaus. Yksi tapa lähestyä asiaa on todeta,

että sellainen olotila on sairaus, johon on olemassa lääketieteellinen hoito-

muoto. Tässä on kuitenkin suuria ongelmia: ennen ei ollut mitään hoito-

muotoja syöpään, tarkoittaako se sitä, että syöpää ei ollut olemassa? Mo-

niin sairauksiin oli olemassa vain kivunlievitys, riittääkö se lääketieteelliseksi

hoitomuodoksi? Ylipäänsä, mitkä kaikki hoidot ovat �lääketieteellisiä�? Tämä

tekee sairauden määritelmästä hyvin kulttuurisidonnaisen. (Boorse 2011, 20�

21.)

Toinen tapa määritellä sairaus on kivun kautta. Tämä on puuttellinen mää-

ritelmä jo lähtökohtaisesti, sillä esimerkiksi syöpää sairastava ihminen ei

aluksi välttämättä tunne minkäänlaisia kipuoireita. Kolmas tapa on liittää
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sairaus tilastolliseen poikkeamaan: kuitenkaan kaikki poikkeamat, vaikka-

pa punainen tukka tai vasenkätisyys, eivät ole sairauksia meidän maailmas-

samme. (Boorse 2011, 21�22.)

Lääketieteen määritelmien yleinen ongelma on, että niihin välttämättä sekoit-

tuu arvolatauksia. Sairautta voidaan lähestyä siltäkin kannalta, että ihmis-

elämässä on joitakin normatiivisia tavoitteita. Jos jokin ominaisuus häirit-

see näiden tavoitteiden toteuttamista, voidaan se määritellä sairaudeksi. On-

gelma tulee vastaan siinä, mitä nämä normaalielämään kuuluvat tavoitteet

ovat. (Boorse 2011, 23�24.) Itse olen 159 cm pitkä, mikä estää minua saavut-

tamasta tiettyjä asioita, esimerkiksi hakeutumasta lentoemännäksi tai huip-

pumalliksi. Jos olisin lapsena asettanut tavoitteekseni jonkin tällaisen am-

matin, olisiko pituuteni minulle sairaus?

Arkikielen kipu on kuitenkin määritelmällisesti jotakin, mistä ihminen halu-

aa eroon. Voidaan kuitenkin esittää kysymys, kuinka paljon ihmisen kuu-

luu kestää kipua. Milloin kipulääkitys on paikallaan? Jos alkaa re�ektoida

liikaa, jonkinlaista jomotusta voi löytää milloin vain omasta kehostaan. Tör-

mätään liukuvaan pintaan, jos yritetään määritellä normaalielämän tavoit-

teeksi kivuttomuus.

Lääketieteen määritelmissä ei monesti voida välttyä biologiselta puheelta.

Tärkeät biologiset ideat terveyden ja sairauden kannalta ovat Boorsen (2011,

24) mukaan homeostaasi, kelpoisuus ja sopeutuneisuus. Homeostaasi tarkoit-

taa organismin tai sen osien sisäistä tasapainoa, johon kuuluvat muuttujat
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kuten ruumiinlämpö ja verenpaine. Sairaus voidaan määritellä tätä tasapai-

noa häiritseväksi. Monet ylemmän tason funktiot kuitenkin jäävät tämän

määritelmän ulkopuolelle, kuten näkö tai hedelmällisyys.

Kelpoisuus (�tness) termin laajassa merkityksessä voi tarkoittaa sekä selviy-

tymistä että jälkeläistentuotantoa. Tässä kohtaa mikä tahansa, mikä vähen-

tää hedelmällisyyttä tai eliniänodotusta, on sairaus. Tässä määritelmässä

vaikka siis vuorikiipeilyharrastus tai homoseksuaalisuus luokiteltaisiin sairaudek-

si, mikä ei sekään täysin vastaa nykyajan intuitioita. Toisaalta sairauksiksi ei

luokiteltaisi vaikkapa vaikeita iho-ongelmia. Voidaan myös leikitellä ajatuk-

sella, että kelpoisuusteorian mukaan jokainen jälkeläinen tekee biologisista

vanhemmistaan terveempiä.

Sopeutuneisuus (adaptation) on samantyyppinen kriteeri kuin kelpoisuus,

mutta se ottaa huomioon eri ympäristöjen vaatimukset. Eri ominaisuudet

altistavat sairauksille eri ympäristöissä. Valkoihoisuus aiheuttaa ihosyöpää

päiväntasaajalla. Laktoosi-intoleranssi on lääketieteellinen ongelma Pohjois-

maissa, koska meillä juodaan paljon maitoa. Toisaalta heikko immuniteetti

ei ole sairaus, jos elää steriilin muovikuplan sisällä. (Boorse 2011, 25�26.)

Kipu välittää usein tietoa siitä, että jokin ei ole tasapainossa. Evolutiivisesta

näkökulmasta kipu on tila, joka ohjaa sopeutumaan erilaisiin ympäristöihin.

Se auttaa välttämään organismin normaalia elämää haittaavia tilanteita ja

varmistamaan jälkeläisten tuotannon mahdollisuuden. Se ei kuitenkaan näytä

antavan mitään selvennystä terveyden ja sairauden määritelmiin.
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Yleisiä teorioita terveydestä ja sairaudesta on yritetty rakentaa. Poimin Boorsen

artikkelista (2011, 27�39) joitakin käsitepareja ilmentämään tätä keskustelua.

Näihin kuuluvat muun muassa:

normaalius � patologisuus omassa biologisessa viiteryhmässä

organismin osien sisäinen toiminta � toimintahäiriö

sosiaalinen normaalius � harmi

potentiaali toimintaan � kadonnut potentiaali

Kuten sanottu, näillä kaikilla käsitepareilla ei ole suoraa yhteyttä kipuun.

Voisiko sitten yksi näistä kuitenkin olla kivuttomuus ja kipu? Se voisi toimia

yhtenä lisäparina terveyden teoriaa arvioitaessa.

Mikään käsitepari yksistään ei näytä vastaavan terveyden ja sairauden prob-

lematiikan ongelmaan. Yksi käsitteellinen ongelma on vielä arkijärjen ja lää-

ketieteen määritelmien mahdollinen eroavaisuus: lääkärin on kuitenkin diag-

nosoitava potilas ja uskottava tämän kertomuksiin (Boorse 2011, 17). Tästä

pääsemme ihmisen subjektiiviseen kokemukseen siitä, että jotain on pielessä,

mihin tilaan monesti liittyy kipuja.

Kipuni on perusteellisesti minun. Oli identiteettiteorian mahdollisuuksista

mitä mieltä tahansa, lääkärit eivät voi skannata aivojani ja todeta sen perus-

teella, onko minulla kipua, missä kipuni on ja kuinka voimakasta se on. Edel-

lisistä luvuista voimme päätellä, etteivät viittamisen kohteeseen keskittyvät

kieli�loso�set teoriat tai kognitivistiset mielenteoriat tavoita kivun kaikkea

olemusta.
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Kipu vetää monesti kaiken huomion itseensä. Stan van Hoof (2011, 256)

esittää huomion, jota voimme re�ektoida edellä käsittelemäämme kehollista

kognitiota vasten:

Normally most parts of one's body are, as it were, absent from

one's attention. Internal organs like the heart, lungs, or liver do

their life-preserving work without calling attention to themselves

in any way. Even where we are able to be aware of them indirectly,

as in the case of our own heart and lungs, our attention is normally

upon the things in the world with which we are actively engaged.

Similarly, those parts of our body which we regularly use and

can apprehend, such as our legs and hands, are absent from our

attention as we use them. Our agency �ows through them, as it

were, and focuses upon the things in the world with which we are

dealing. Let any part of our body be in pain, however, and our

attention is likely to be drawn to it.

Vaikka kipu ei ole tunne, jolla olisi selkeä intentionaalinen objekti, se on

monesti lokalisoitavissa johonkin, vaikka sitten se jokin olisi haamuraaja tai

sydänsärystä aiheutuva vatsakipu. Oman kehon tiedostaminen nousee toiselle

tasolle. Samalla se on kuitenkin arvoista riippuva fyysinen tila, jonka kanssa

lääkäri joutuu vastatusten. Lääkäri on toinen, hänen on oltava taitava luke-

maan ihmistä. On ironista, että samaan, kun lääketieteen käytäntö voidaan

määritellä kivun ja kärsimyksen poistamisena, on kipu kolmannen persoonan

tavoittamattomissa toisin kuin yksittäiset mittaustulokset, kuten verenpaine

(Edwards 2003, 59�60).
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5.2.1 Tappaako kipu kommunikaation?

Kivunlievitys on yksi lääkärien perustehtävistä. Monesti siinä ei kuitenkaan

onnistuta, varsinkaan jos potilas ei itse pysty ilmaisemaan kipuaan. Toisaalta

van Hoof esittää itse järjestelmään ja potilaskäsitykseen liittyvän ongelman

(van Hoof 2003, 255):

Very frequently, pain-relieving drugs tend to be administered

in time-regulated and parsimonious amounts irrespective of the

expressed wishes of patients, or even of doctors. Patients who

complain or seek more frequent relief are sometimes deemed soft,

self-seeking, or trouble-making. Pain relief is considered a scienti�c

and objective discipline administered by experts on the basis of

objective regimens rather than that of patient needs.

Potilaan kipuun pitäisi aina suhtautua vakavasti, koska eri ihmisillä on hyvin

erilaiset kipukynnykset. Kipu on kuitenkin niin subjektiivinen kokemus, et-

tä siitä on hankala kertoa toiselle kovin monisanaisesti ja yksityiskohtaisesti.

Toisaalta kipulääkityksiä varmasti myös väärinkäytetään paljon. Tästä joh-

tuen Van Hooft tarkasteleekin kivun ongelmaa kommunikaation ongelmana.

Vaikka toisten ihmisten ymmärtäminen perustuisi aiemmin mainitulle kehol-

liselle kognitiolle, sen ei tarvitse tarkoittaa, että kipu olisi täysin verbaalisen

kognition saavuttamattomissa. Van Hooft tutkii väitettä, jonka mukaan kipu

tuhoaa kielenkäytön (van Hooft 2003, 257):
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This seems to me to overstate the case. Firstly, there is nothing

unusual about experiences having to be described in metaphors.

Try describing the beauty of a sunset without using them. That

one needs metaphors here does not imply that the experience

is radically private, incommunicable, or unshareable. Secondly,

all experience is inherently unshareable in some sense. � � You

cannot make another feel a pain by talking about it. But this

is both obvious and uninteresting. � � Similarly, the experience

that I have when I enjoy a beautiful sunset is unshareable, but

I can communicate much of it to another through language even

if to do so e�ectively I might have to become rather poetic or

metaphorical.

Tässä vedotaan kokemuksen yleiseen jakamattomuuteen, luonnontieteellisen

pääsyn mahdottomuuteen. Kielenkäytössä kuitenkin liikkuu jatkuvasti myös

epäsuoraa tietoa. Silti pystymmme ymmärtämään toisiamme. Kuten yksi-

tyisen kielen ja vierastietoisuuden ongelman kohdalla todettiin, luontaisesti

ajattelemme, että muiden kipu on samankaltaista kuin omamme. Löydämme

näitä metaforia kielestä kivulle jaettavuuden oletuksen kautta.

Kipua yksityisenä kokemuksena voidaan yrittää jakaa metaforisen kielen kaut-

ta. Tämä ratkaisee joitakin analyyttisen kieli�loso�an tuomia ongelmia kivun

luonteeseen: mystisyyden verhoa voidaan ehkä sittenkin avata, jos emme juu-

tu atomistisiin viittausteorioihin. Toisaalta kipua kommunikoidaan myös ei-

verbaalisesti, huutamalla, voivottelemalla ja itkemällä. Kipu tuhoaa kielen

siinä mielessä, että se ei sovi perinteisiin viittausteorioihin. (van Hooft 2003,
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258.) Jos tähän yhdistetään vielä edellisessä luvussa käsitelty ei-verbaalinen

ymmärrys toisesta ihmisestä ja empatia-käsitys, on selvä, että kipu tulee

kuulluksi, tavalla tai toisella.
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6 Loppusanat: Kipu primitiivisenä tunteena

Kipu on niin laaja ilmiö, että sen selvittämiseen ei selkeästi riitä kieli�loso�s-

ten viittaamisteorioiden tarkastelu. Kripken ja kumppaneiden avulla olemme

kuitenkin todenneet, että arkijärjen käsitys kivusta voi ohjata meitä hedelmäl-

lisempään �loso�seen keskusteluun. Perinteinen identiteettiteoreetikko olet-

taa liikaa tulevaisuuden neurotieteestä, jotta sen avulla voitaisiin järkevästi

keskustella siitä, mitä kipu oikeastaan on. Selityksellinen kuilu, jonka aiheut-

taa se, ettei meillä ole mentaalisten tilojen ja neurotieteen kattavaa yhteistä

teoriaa, on suurin ongelma fysikaalisen identiteettiteorian kannalta. Tämä

kuilu on samalla kuitenkin mahdollisuus: se haastaa meidät kehittämään täl-

laista teoriaa. Ehkä jonain päivänä �kipu� on identtinen jonkin fysikaalisen

prosessien joukon kanssa yhtä selkeästi kuin �vesi = H2O�.

Kipu on jonkinlainen konsistentti luokka: intuitio on, että eri kiputapauksil-

la on jokin kiinnekohta, missä ne yhtyvät. Arkikäsityksen mukaan tulee aina

olemaan, että nimi �kipu� viittaa samaan asiaan, oli kyseessä minkälainen

tilanne tahansa. Kripken ansio on se, ettei meidän (vielä) tarvitse löytää

mitään fysikaalista kuvausta tähän kiinnepisteen tehtävään. Tuntuu luon-

nolliselta ajatella kivun viittauksen kohdetta epämiellyttävyyden tunteena.

Putnamin luokka-analyysi auttaa hahmottamaan yleisnimien käytön moni-

mutkaista ilmiötä. Merkitystä voidaan ajatella moninaiseksi: tällöin viittauk-

sen kohteen valitseminen vie merkityksen keskipisteen, viittauksen kohteen,

sinne, minne teoriaa halutaan viedä. Kripken mukaan ekstensio on kivun

tunne, ja identiteettiteoreetikon mukaan ekstensio on C-säikeiden aktivaatio.
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Molemmissa tapauksissa voidaan yhtä lailla ottaa huomioon kivun stereo-

tyypit. Identiteettiteorialle voidaan antaa mahdollisuus tässä suhteessa, jos

selityksellinen kuilu ratkaistaan.

Kipu ei ole normaali havainto, sillä siitä ei voi erehtyä samalla tavalla kuin

näköhavainnon kohdalla voi erehtyä. Kipuni on aina �todellista�. Kivun koh-

dalla on mielekästä säilyttää arkikäsitys kokijan episteemisestä auktoriteetista.

Kipu ei ole myöskään representaatio jostakin, sillä sen viittauksen kohteet,

representoitavat, ovat liian erineviä. Representaatiot eivät tuo mitään sel-

ventävää näkökulmaa kivun kokemiseen, ne korkeintaan monimutkaistavat

kivun tuntemisen sinänsä yksinkertaista kokemuksellista tilaa.

Vahvin argumentti representationalistisia kipukäsityksiä vastaan on kehol-

listuneen kognition näkökulma. Kipu ei ole mikään propositionaalinen tai

re�ektoitu asenne, se tunnetaan kehossa ilman tarvetta erilliseen representaa-

tioiden tasoon. Kehollisen kognition mielenlukeminen on esimerkki ei pelkästään

jostakin ei-kielellisestä tietoisuudesta vaan kokonaan epätiedostavasta sellai-

sesta. Meillä on paljon kehoon liittyvää tiedostavuutta, jota voimme tarvit-

taessa eksplikoida, vaikkemme sitä normaalisti tekisi. Voimme ohjata hengi-

tystämme, vaikka se yleensä toimii automaattisesti. Mutta sen lisäksi meil-

lä on paljon salattua tietoa omasta kehostamme: miten kävelemme, miten

hahmotamme kehomme rajat, miten aistimme. Kysymys kehollisuudesta on

hankala. Reflektoivan kehotietoisuuden tutkimus ei ole sama asia kuin biolo-

gisen kehon, ruumiin, tutkimus. Toisaalta myös ei-tiedostavainen kehollinen
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kognitio tarvitsee oman tutkimusmetodinsa.

Dennett on siinä mielessä oikeassa, ettei �kvalia� oikeastaan tarkoita mitään,

eikä sille voida määritellä yhtä viittamisen kohdetta. Kvalian selitystaso voi

kuitenkin olla tarpeellinen tutkiessamme kivun eri ilmenemismuotoja. Ar-

kijärjen kipu on primitiivisen selitystason tunne, ei pelkkä aistimus, muttei

re�ektoidun tietoisuuden tai arkipsykologisen päättelyn tulos. Kipu on enem-

män kuin aistimus sen aiheuttaman epämiellyttävyyden takia. Silti kipu ei ole

lähtökohtaisesti monimutkainen tunne, johon vaadittaisiin episodista muistia

tai sosiaalisia konventioita. Näkisinkin kivun sisäisenä tilana, yksinkertaisena

kvaliana, jossa epämiellyttävyys on vahvasti läsnä. Ihmiset, jotka eivät tunne

tätä epämiellyttävyyttä, ovat joka tapauksessa poikkeuksia, joille normaali

elämä on haastavaa. Dennettin vastalause toimii epämiellyttävyyden yksioi-

koisuuden kritiikkinä. On totta, ettei epämiellyttävyys ole aina samantuntu-

ista. Erilaisia epämiellyttävyyskvalioita voidaan löytää. Kun tunnistamme eri

kipukvalioita, voimme liittää niitä erilaisiin reseptorien yhteistoimintaan, jol-

loin ehkä pystymme rakentamaan analogiaa sisäisten tilojen ja hermoverkos-

ton välille.

Kipu sisältää monia luokituksia. Yksi luokitusongelma syntyy fyysisen ja

psyykkisen kivun välille, mihin tässä työssä ei ollut tilaa ottaa kantaa syväl-

lisemmin. Nopeasti ajateltuna fyysisen kivun ja psyykkisen kivun evolutiivi-

nen funktionaalinen yhteys voisi olla mielekkäin tapa selittää näiden kahden

samankaltaisuutta. Kykymme empatiaan on voinut rakentua kyvyllemme

tunnistaa oma ja muiden kipu. Hylkäämisen tunteesta johtuva psyykkinen
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kipu on rakentunut samoille mekanismeille kuin fyysinen kipu.

Laajemmassa merkityksessä kipu on myös sosiaalinen ja eettinen ilmiö. Tämä

mahdollistaa myös eläinten kivun tunnistamisen ja tunnustamisen. Rohkenisin

kuitenkin pitää tätä aspektia kivussa jo eri asiana kuin perustason kivun

tunnetta. Kivun kaltaisen tilan tunnistaminen muissa olioissa on enemmän

kehollista kanssakäymistä kuin propositionaalista, siihen ei tarvita eettistä

pohdintaa. Tästä alkukantaisesta tuntemuksesta voidaan kuitenkin laajen-

taa kulttuuriseen käsitteeseen, joka vaikuttaa muun muassa kipuun liittyvään

käyttäytymiseen. Ihmisisssä on eroja siinä, miten siedettävänä tai oikeutet-

tuna he tuntevat minkäkin kivun. Me annamme kognitiivisella tasolla kivulle

muitakin merkityksiä kuin �epämiellyttävä� tai �päästävä eroon�.

Lääketieteen �loso�an kannalta on tärkeää, että hyväksymme sen, että voimme

päästä lähelle toisen ihmisen kipua. Kipuun liittyvä kommunikaatio, sekä ei-

kielellinen että kielellinen, on aitoa. Metaforat kivun kiellellisessä ilmaisussa

ovat tärkeitä, jotta yksityisestä voidaan tehdä julkista. Metaforat ja kielen

sosiaalinen rakentuminen voivat toimia ratkaisuina yksityisen mielen ja kie-

len ongelmaan.

Kivun episteemisestä luonteesta johtuen introspektio on aina osa kipututkimus-

ta. Meidän on luotettava tässä tapauksessa tiettyihin kommunikaatioproses-

seihin. Tarkoitan tällä sitä, että meidän on uskottava, että voimme päästä

lähelle toisten ihmisen sisäisiä tiloja. Parhaiten tämä käy, kun lisätään ym-

märrystä siitä, miten kipua kommunikoidaan ja miten empatia liittyy niihin
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tilanteisiin.

Ehdotan, että kipua voidaan ajatella primitiivisenä tunteena. Tämänkaltainen

tunne on ei-kognitivistinen, a�ektiivinen ja intransitiivinen tuntemus. Kipu

on siinä mielessä ei-kognitivistinen ja a�ektiivinen, että se on lähtöisin kehos-

ta ja propositionaaliset asenteet eivät vaikuta siihen. Intransitiivisuus tulee

siitä, että kivulla ei ole kohdetta, se on kokijassa. A�ektiivisuus tekee kivus-

ta arvotetun, epämiellyttävän. Primitiivisyys tarkoittaa tässä kohtaa sitä,

että kipu ei ole niin monimutkainen laumaelämään liittyvä tunne kuin vaik-

ka mustasukkaisuus.

Kipu primitiivisenä tunteena voisi tarkoittaa muun muassa näitä asioita:

1. Kipu ei ole aistimus.

2. Kipu ei ole uskomus.

3. Kipu on alemman tason kehollinen tunne. Kipuun ei tarvita

hyvää muistia tai muita ylemmän tason operaatioita.

4. �Toisen� kivun tunnistamiseen ei tarvita eettistä teoriaa.

5. Epämiellyttävyys kuuluu kipuun aina.

6. Re�ektoitu kipukäyttäytyminen on eri asia kuin primitiivinen

kivun tunne.

Kipu on laajuudessaankin lähtöisin kehosta. Kehon kokemuksen tutkiminen

on nähdäkseni ensisijainen �loso�nen tutkimuskohde kivun saralla. Lisäksi

mielen�loso�assa yleensä on tulevaisuuden haasteena neurotieteen ja men-

taalisten tilojen selityksellisen kuilun kaventaminen. Erilaisten tutkimusalo-

jen, kuten neurotieteen, fenomenologian ja kognitiotieteen tulosten yhdis-
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täminen on myös tärkeässä osassa. Kivun �loso�nen tarkastelu ei ole vielä

lähelläkään loppua.
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