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The world is hopeless to one without hope.

- John Dewey
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JOHDANTO

“Nykypäivän kiinnostavin elossa oleva filosofi.” Näillä sanoilla kirjallisuudentutkija

Harold Bloom kuvailee yhdysvaltalaisen ”uuden pragmatismin” huomattavinta nykyistä

edustajaa Richard Rortya. Bloomin kommentti on varsin mairitteleva, ja on selvää, että

monille muille Bloomin näkemys on kaikkea muuta kuin itsestäänselvyys. Tietyille

Rortyn kriitikoille Rorty edustaa ”lapsellista ja älyllisesti riittämätöntä filosofista

naivismia”, toisille taas ”sietämättömän kepeää” suhtautumista ”aitoihin, syvällisiin ja

merkityksellisiin filosofisiin ongelmiin”. Toisille Rortyn ”olankohautus-filosofia”

edustaa muodikasta mannermaista ”postmodernistista” käsien pystyynnostamista

todellisuuden edessä – eräänlaista vastauksia välttävää ”quietismia”. Toisille Rorty

edustaa liian optimistista suhtautumista ihmisen mahdollisuuksiin, ja liian avointa - jopa

”äärirelativistista” - suhtautumista ”totuuteen”, ”moraaliseen hyvään” ja lopulta

”ihmiseen” itseensä. Samalla toisille hän - paradoksaalisesti - edustaa ”ääri-

konservatiivista status quon- politiikkaa”, vallan ja voiman ihannointia. Toisten mukaan

taas Rorty tarjoaa – parhaimmillaan tai pahimmillaan – vain apologian ”läpeensä

mädälle” länsimaiselle liberalismille. Silti, suurimmalle osalle suomalaisista politiikan

tutkimuksen opiskelijoista Rorty ei edusta mitään näistä. Sen sijaan monille meistä

kysymys onkin ”Kuka Rorty?” Käsillä oleva Pro Gradu- tutkielmamme pyrkii

vastaamaan tähän kysymykseen; se pyrkii valottamaan ja avaamaan Rortyn edustamaa,

monille vierasta, yhdysvaltalaista (neo)pragmatismia erityisesti politiikan tutkimuksen

kontekstissa.

R o r t y n h e n k i l ö h i s t o r i a s t a . Kuka Richard Rorty oikeastaan sitten on? Hänen

filosofisiin ajatuksiinsa saamme perehtyä varsin kattavasti myöhemmin työmme

kappaleissa, mutta ennen sitä muutama sana hänen koulutustaustastaan ja akateemisesta

urastaan. Rorty syntyi lokakuun neljäntenä päivänä vuonna 1931 New Yorkissa,

opiskeli Chicagon yliopistossa, jossa hän muun muassa Rudolph Carnapin alaisuudessa

suoritti filosofian kandidaatin (BA)- ja maisterin (MA)- tutkinnot vuoteen 1952

mennessä. Vuosina 1952-1956 hän teki väitöskirjansa The Concept of Potentiality

Yalen yliopistossa. Parin vuoden armeijapalveluksen jälkeen vuonna 1958 hän aloitti

akateemisen opetusuransa Wellesley Collegessa, josta hän siirtyi kolmen vuoden

jälkeen Princetonin yliopistoon, ja jossa hän työskenteli seuraavat parikymmentä vuotta.

Vuonna 1982 hän otti vastaan humanististen tieteiden Kenan- professuurin Virginian
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yliopistossa, josta hän siirtyi vuonna 1998 Stanfordin yliopistoon kirjallisuustieteiden

laitokselle.

Chicagon vuosien aikana Rorty sai koulutuksen tyylipuhtaaseen analyyttiseen

filosofiaan, jonka edustajana hän loi mainetta muun muassa vaikutusvaltaisten

Incorrigibility as the Mark of the Mental (1970)- ja Functionalism, Machines and

Incorrigibility (1972)- artikkeleiden kirjoittajana. Rorty ei kuitenkaan ollut tyytyväinen

rooliinsa anglosaksisen epistemologian, siis analyyttisen filosofian, edustajana; hän -

kuten hän itse toteaa omaelämänkerrallisessa Trotsky and the Wild Orchids-

artikkelissaan - yritti parhaansa ”olla platonisti”, mutta samalla hän kuitenkin koki

ongelmallisena ajatuksen filosofisesta argumentaatiosta ”varman tiedon” saavuttamisen

välineenä ja lähteenä. Nuoruudessa tutustuttu kriittinen Nietzsche ja Rortyn omasta

yhdysvaltalaisesta perinteestään tuttu reformistisempi pragmatismin klassikko John

Dewey kummittelivat herkeämättä Rortyn mielessä, ja ajoivat nuoren Rortyn

tutustumaan tarkemmin ensiksi Hegeliin ja myöhemmin muun muassa Jacques

Derridan, Martin Heideggerin ja Ludwig Wittgensteinin ajatuksiin. Tämä

”tutustumiskierros” sai lopulta Rortyn hylkäämään analyyttisen perinteen, ja johti hänet

sille tielle, jolla hän edelleen kulkee; tielle, joka varsinaisesti alkoi Rortyn todellisen

läpimurron, Philosophy and the Mirror of Nature (PMN) (1979)- teoksen ilmestyttyä.

Tämän filosofisen ajattelun perusteita ravistelevan teoksen myötä Rorty sai mainetta

myös analyyttistä perinnettä laajemmissa piireissä. Rortyn saavuttama maine ei

kuitenkaan ollut kauttaaltaan positiivista: muun muassa yksi hänen omista

läheisimmistä opettajistaan, Carl Hempel, pettyi karvaasti Rortyn päätökseen ”hylätä

Totuus”; hänen mukaansa Rorty petti kaiken sen, mihin ”kunniallinen ihminen” uskoo.

Rortyn muutos ja liike filosofisessa maastossa on siis ollut varsin suuri ja dramaattinen;

kuten Daniel C. Dennett toteaa, katsottuna laajemmassa perspektiivissä Rortyn

intellektuellista kehitystä, voi olla jopa vaikea nähdä yhteyksiä Princetonin ajan pienen

piirin analyyttisen filosofian kirjoittajan ja PMN- teoksen jälkeisen tuotannon

”kansainvälisen sivistyneen akateemikon” - ”international man of letters” - välillä.

T yö m m e t a v o i t t e e t . Tämä yleinen johdatus Rortyn henkilöhistoriaan saa nyt

työmme osalta jäädä. Pro gradu- tutkielmamme pyrkii ensisijaisesti pääsemään käsiksi

Rortyn filosofian keskeisimpiin ajatuksiin laajasti ja perustellusti, sekä soveltamaan ja

liittämään näitä ajatuksia politiikan tutkimukseen. Tässä vaiheessa on hyvä nostaa esiin

työmme tavoitteet, joita ovat seuraavat:
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Oppineisuuden osoittaminen.  Ensimmäiseksi tavoitteenamme on osoittaa ”akateeminen

oppineisuutemme” - kykymme käsitellä vaikeitakin asiakokonaisuuksia jäsennellysti,

loogisesti ja koherentisti, mutta samalla kriittisesti ja tarkkanäköisesti. Tämän pyrimme

tekemään tarkastelemalla kolmea kokonaisuutta - pragmatismia, politiikkaa ja

liberalismia - tavalla, joka onnistuessaan luo työmme eri osista kokonaisen ja

yhtenäisen tarinan; tarinan, joka kantaa otsikkoa Pragmatismi, politiikka ja liberalismi.

Olemme pyrkineet myös käyttämään tähän aineistoa - tässä tapauksessa

metateoreettisen tarkastelumme primäärikirjallisuutta - monipuolisesti ja laajasti,

kuitenkin  - työn sisältö huomioon ottaen - korostaen Rortyn omaa tuotantoa.

Poikkitieteellisyys.  Käsillä  oleva  tutkielmamme  on  siis  kahden  eri  oppialan  -

kansainvälisen politiikan ja valtio-opin - opiskelijan välisen yhteistyön tulos. On

mahdollista väittää, että nykyisessä akateemisessa keskustelussa korostuu kolme

ajatusta suhteessa tieteentekemiseen - ajatukset ”perustutkimuksesta”, ”soveltavasta

tutkimuksesta” ja ”poikkitieteellisyydestä”. Työmme tavoitteena on yhdistää nämä

kolme ajatusta toisiinsa ottamalla metateoreettinen lähestymistapa esimerkiksi

kysymykseen ”inhimillisestä tiedosta”. Tämä siksi, että mielestämme vain vastaamalla

pohjalla oleviin metatason peruskysymyksiin suhteessa esimerkiksi ”tietoon”,

”totuuteen”, ”hyvään” ja ”oikeaan”, voimme luoda maailmankatsomuksen - meidän

maailmankatsomuksemme - jonka pohjalta ja jonka tarjoamin apuvälinein voimme

puolestaan vasta luoda teorioita - tai uusia maailmankuvia. Siksi esimerkiksi politiikan

tutkimuksen onkin hedelmällistä nähdä politiikan tutkimuksen ja filosofian ongelmat ja

kysymykset yhä enemmän keskinäisriippuvaisina sen sijaan, että ne olisivat joko täysin

erillisiä ja tiukasti oppiaineisiin (Fach) rajattuja - jopa täysin yhteismitattomia. Tästä

”holistisesta” näkökulmasta käsin meidän tulee nähdä työmme ”poikkitieteellisyys”

myös kolmen seuraavan työmme tavoitteen kanssa - ajatuksen ”metateoreettisuudesta”,

ajatuksen ”prolegomenasta” ja ajatuksen laajemmasta ”kontribuutiosta” tutkimukselle.

Metateoreettisuus. On mahdollista myös väittää, että nykyisessä

yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa on varsin laajasti hyväksytty ”relativistinen”

näkemys, jonka mukaan ”totuus” on aina kielellistä, se on ymmärrettävä suhteessa

aikaan ja paikkaan, ja se on täten aina muuttuvainen. Allekirjoittaneilla ei ole mitään

tätä ajatusta vastaan – päinvastoin – mutta voidaan väittää samalla, että tämä ajatus on

eräällä tapaa ”vaiettu totuus” – eräänlainen ”hiljaisuus” tieteentekemisemme kentässä,
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joka hyväksytään sellaisenaan, ja jonka perusteita ei tarvitse sen enempää kysyä.

Kuitenkin, jos haluamme ymmärtää tätä ajatusta tarkemmin, tulee meidän keskittyä

tarkemmin metateoreettisiin kysyksiin, kuten ”Mikä totuus?”, ”Mikä tieto?”, ”Mikä

mieli?”, ”Mikä kieli?”; toisin sanoen meidän tulee vastata - tai antaa oma

ehdotuksemme - kysymykseen siitä, mikä on se maailmankuvamme, josta käsin tiedettä

teemme, ja jonka pohjalta suhtaudumme edellä mainittuihin suuriin ”filosofisiin”

käsitteisiin.

Prolegomena. Tässä vaiheessa lienee paikallaan puolustaa työmme normaalista

politiikan tutkimuksen pro gradu- tutkielmasta poikkeavaa laajuutta. Työmme tuleekin

nähdä laajemmin ensimmäisenä osana mahdollista myöhempää akateemista pyrkimystä.

Allekirjoittaneille työmme olennainen merkitys ja anti on siinä, että se toimisi

eräänlaisena ”prolegomenana” - tietynlaisena lukuoppaana ja älyllisenä pohjana -

tulevalle tutkimukselle. Tämän vuoksi työmme etenee ikään kuin ”laajalla rintamalla”

Rortyn filosofian olennaisimpia ajatuksia selventäen ja kooten sen sijaan, että se

keskittyisi  käsittelemään  yhtä  tai  toista  spesifiä  ongelmaa.  Toisin  sanoen,

tavoitteenamme on luoda eräänlainen laajempi ajatuksellinen pohja - tietty

”maailmankatsomus” - jonka pohjalta olisi tulevaisuudessa mahdollista keskittyä

tiettyihin spesifimpiin kysymyksiin. Lukijan on hyvä tässä yhteydessä kuitenkin

huomata seuraavat seikat: ensinnäkin se, että laajoissa ja runsaissa alaviitteissämme

pyrimme käsittelemään työmme aiheisiin liittyviä spesifimpiä kysymyksiä tai laajempia

yhteyksiä tarkemmin ja useasti myös kriittisesti, jonka johdosta lukijan - jos hän haluaa

perehtyä käymäämme keskusteluun perusteellisemmin - on hyvä ja olennaista paneutua

tarkasti myös niihin. Toiseksi, pyrimme myös työmme jälkimmäisissä osissa liittämään

Rortyn filosofiaa spesifimpiin politiikan tutkimuksen aiheisiin.

Kontribuutio. Tarkoituksemme on myös kirjoittaa tutkielma, jolla voisi olla annettavaa

toisaalta suomalaiselle Rorty-tutkimukselle - heille, joita kiinnostaa ”yhdysvaltalainen

uusi pragmatismi”, ja samalla heille, joita kiinnostaa kysymys kaiken inhimillisen

tiedon ja tietämisen poliittisuudesta - ja toisaalta myös politiikan tutkimukselle.

Tavoitteenamme on samalla luoda osaltamme näkemystä politiikan tutkimuksesta – tai

oikeammin sen itsekuvasta – ei jyrkästi kansainväliseen politiikkaan ja valtio-oppiin

eriytyneinä erityistieteinä, vaan osana laajempaa keskustelua inhimillisestä

kanssakäymisestä – tai laajemmin elämästä. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että

pyrkimyksenämme on luoda politiikan tutkimuksesta sen kaltaista oppiainetta
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tieteenalamme opiskelijoiden silmissä, jossa poikkitieteellisyys on mahdollista ja jopa

suotavaa – ainakin jos kyseessä ovat puhtaan tieteelliset intressit.

Vaihtoehtoinen sanasto. Viimeiseksi tavoitteenamme on tuoda myös politiikan

tutkimukseen uutta sanastoa heille, jotka yhtyvät Nietzschen antiessentialistiseen

toteamukseen, että ”Jumala on kuollut”, ja jotka täten Foucault’ta mukaillen näkevät

totuuden olevan vain tulosta ”vallan regiimeistä” – toisin sanoen heille, jotka näkevät

kaiken tiedon ja tietämisen poliittisuuden. Tästä lähtökohdasta on mahdollista vaipua

destruktiiviseen kyynisyyteen ja epätoivoon, lopulta jopa kaiken ”silleenjättämiseen”.

Rortyn pragmatismin voi katsoa tarjoavan ”positiivisemman sanaston” samoista

antiessentialistisista lähtökohdista, jotka Nietzsche jätti jälkeensä. Tavoitteenamme on

siis tuoda esiin tämä pragmatismin ”positiivinen kontribuutio” erityisesti politiikan

tutkimuksen kontekstissa.

T u t k i e l m a m m e s i s ä l t ö j a r a k e n n e . Nämä tavoitteemme mielessä pitäen on

hyvä esitellä pääpiirteissään käsilläolevan työmme rakenne ja tutkimuskysymykset.

Kuten tarkkaavainen lukija on jo varmasti huomannut, tutkielmamme koostuu kolmesta

osasta: Osa I: Pragmatismi, Osa II: Politiikka ja Osa III: Liberalismi.

Osa I: Pragmatismi keskittyy seuraavan kysymyksen ympärille:

Tällöin tarkastelemme myös tästä yleisestä tutkimuskysymyksestämme seuraavia kahta

lisäkysymystä:

Miten Rortyn pragmatistisesta lähtökohdasta käsin inhimillinen tieto tulee

 ymmärtää?

Miten Rortyn pragmatistisesta tieto- ja totuuskäsityksestä lähtien inhimillinen kieli

tulee ymmärtää?

Minkälaisia seurauksia Rortyn pragmatistisella totuus- ja kielikäsityksellä on

suhteessa filosofiaan itseensä ja laajemmin suhteessa koko länsimaiseen kulttuuriin?
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Näihin kysymyksiin vastaaminen ja samalla osa I rakentuu seuraavasti:

Kappaleessa 1 pyrimme johdattamaan lukijan lähtökohtaisesti ja yleisesti ”Rortyn

tietokäsityksen lähtökohtiin”, jotta lukija pääsisi mahdollisimman hyvin sisään siihen

”antiessentialistiseen henkeen”, joka pohjaa Rortyn filosofiaa. Kappaleessa 2

keskitymme perinteiseen näkemykseen ihmisen mielestä ”suoran ja varman tiedon”

saavuttamisen välineenä; toisin sanoen siihen, miten mieli on määritelty ”optisen

metaforan” kautta ”maailman peilaajana” - ”lasisena olemuksenamme” - ja siihen miten

Rorty tämän perinteisen näkemyksen hylkää. Kappaleessa 3 keskitymme kysymykseen

siitä, miksi olemme ajatelleet, että ihmisen mieli kohtaisi maailman suoraan sellaisena-

kuin-se-on, jotenkin erityisen ”etuoikeutetulla” tapaa. Erityisesti keskitymme toisaalta

kysymykseen tämän ajatuksen historiallisesta synnystä, ja toisaalta mahdollisuudesta

hylätä nämä Rortyn kutsumat ”etuoikeutetut representaatiot”. Kappaleessa 4,

hylättyämme ajatuksen ”etuoikeutetuista representaatioista”, konstruoimme Rortyn

pragmatistisen tieto- ja totuuskäsityksen, joka painottaa erityisesti kielen merkitystä

inhimillisen tiedon tuottamisessa. Kappaleessa 5, kun oletamme kielen merkityksen, tai

sen ”kaikenkattavuuden”, keskitymme tarkastelemaan Rortyn käsitystä siitä, miten

”kieli” olisi hyvä ymmärtää. Kappaleessa 6 vedämme kaksi kielifilosofista

johtopäätöstä Rortyn ”kielikäsityksestä”: ajatuksen kielestä ”työkaluna” tai

”maailmassapärjäämisen välineenä”, ja ajatuksen kielestä ”kuolleiden metaforien

kokoelmana”. Kappaleessa 7 vedämme Rortyn tieto-, totuus- ja kielikäsityksistä

seuraavia laajempia kulttuurisia johtopäätöksiä, joita kutsumme Rortyn ”post-

Filosofisiksi avauksiksi”. Näitä ovat muun muassa ajatukset ”post-Filosofisesta

kulttuurista”, ”edifikaatiosta”, ”vahvasta runoilijasta” sekä  ”ironiasta”. Lopuksi

nostamme esiin Rortyn ajattelun politiikan tutkimukselle merkittävän ongelmakohdan,

liian jyrkän ”yksityinen-julkinen- jaottelun”, jota kutsumme ”Rortyn virheeksi”.

Osa II: Politiikka keskittyy puolestaan edellisessä osassa sanotun pohjalta

metateoreettiseen kysymykseen teoriavalinnan poliittisuudesta. Erityisesti se keskittyy

seuraavien kysymysten ympärille:

Miten valinta tiettyjen kansainvälisten teorioiden välillä olisi hyvä nähdä Rortyn

pragmatismin tarjoamissa puitteissa?
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Erityisesti voimme kysyä tällöin tieteenalastamme seuraavaa:

Näihin kysymyksiin vastaaminen ja samalla osa II rakentuu seuraavasti:

Kappaleessa 8 asetamme tarkemmin osan II lähtökohdan ja tutkimuskysymykset.

Kappaleessa 9 asetamme kansainvälisen politiikan ”kolmannen debatin”

metateoreettisen tarkastelumme taustaksi, sillä juuri se mahdollistaa kysymykset ”tiedon

ja tietämisen poliittisuudesta”. Kappaleessa 10 esittelemme eräänlaiseksi

tutkimusaineistoksi neljä erilaista ”tarinaa kansainvälisestä politiikasta” – toisin sanoen

neljä keskeistä kansainvälisen politiikan teoriaa: neoidealismin, neorealismin,

konstruktivismin ja poststrukturalismin. Kappaleessa 11 pyrimme soveltamaan Rortyn

pragmatismin tarjoamia ajatuksia politiikan tutkimuksen hahmottamiseen, ja samalla

tarkastelemaan näitä edellä mainittuja ”kansainvälisiä tarinoita” esimerkkeinä yleisestä

metateoreettisesta ajatuksesta ”teoriavalinnan poliittisuudesta” tai ”teorioiden

yhteismitattomuudesta”.  Pyrimme siis tuomaan esille sitä painottamaamme seikkaa,

jonka mukaan valinta eri teorioiden - tai yleisesti erilaisten maailmankuvien - välillä on

aina ”poliittinen, mutta ei avoimesti politisoitunut päätös”. Tässä valossa tieteenalamme

on myös hyvä nähdä pragmaattisesti ainoastaan eräänlaisena ”käytännöllisten

ratkaisujen joukkona”.

Osa III: Liberalismi keskittyy kahden edellisen osan pohjalta kysymykseen Rortyn

filosofian suhteesta liberalismiin. Kuten osassa II tulemme huomaamaan, valinta eri

poliittisten teorioiden tai maailmakuvien välillä on aina väistämättä poliittinen. Tästä

lähtökohdasta osa III keskittyy seuraavien kysymysten ympärille:

Tähän kysymykseen vastaaminen vaatii erityistä keskittymistä seuraavaan

kysymykseen:

Miten koko tieteenalaamme pitäisi suhtautua, eli minkälainen itsekuva

kansainvälisen politiikan tieteenalalla voisi täten olla?

Miksi meidän Rortyn mukaan tulisi valita juuri liberalismi?

Minkälaisen argumentin Rorty rakentaa liberalismin tueksi?
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Näihin kysymyksiin vastaaminen ja samalla osa III rakentuu seuraavasti:

Kappaleessa 12 asetamme tarkemmin osan III lähtökohdan ja tutkimuskysymykset.

Kappaleessa 13 nostamme esiin Rortyn ajatuksen ”yhteisömme Filosofisen

oikeuttamisen mahdottomuudesta”, ajatuksen yhteisömme historiallisesta

sattumanvaraisuudesta, kontingenssista, ja samalla nostamme esiin väitteemme, jonka

mukaan Rortyn filosofiassa on löydettävissä päättelyketju, jonka tarkoituksena on

nimenomaan oikeuttaa liberalismi – tai oikeammin tietty ”liberaali asenne”.

Kappaleessa 14 keskitymme kysymykseen ”yksilön olemuksesta” ja sen merkityksestä

tämän Rortyn ”liberalismin apologian” synnyttämisessä. Erityisesti tällöin nousevat

esiin kysymykset antiessentialistisen filosofian suhteesta ajatukseen Rortyn

peräänkuuluttamasta ”liberaalista kiltteydestä” – ajatuksiin antiessentialistisesta

moraalista, ”sensitivismistä” ja liberaaleista ihmisoikeuksista, joita ei voi Rortyn

mukaan redusoida meidän kaikkien jakamaan ”inhimilliseen ominaisuuteen” -

ihmisyyteen suoraan - vaan myös niissä on kyse poliittisesta valinnasta olla

rortylaisittain ymmärrettynä ”liberaali”. Kappaleessa 15 laitamme yhteen sanottua

Rortyn antiessentialistisen pragmatismin ja liberalismin välisestä suhteesta.

Johdannon lopuksi - koska työmme on kahden henkilön yhteistyön tulos - lienee hyvä

sanoa muutama sana käytännön työnjaostamme. Työtä tulee katsoa ensisijaisesti

kokonaisuutena - pitkän ja hedelmällisen yhteistyön, tiedonhaun, keskustelun ja

keskinäisen neuvonannon tuloksena - minkä johdosta jokainen työmme osa on nähtävä

nimenomaan yhteistyön tuloksena, eikä näitä osia näin ollen ole kovin helppoa

työnjaollisesti rajata selviin vastuualueisiin. Kuitenkin, Harri Mikkola kantaa

päävastuun työmme kappaleista 1. – 4. ja 12. – 15. ja Juha Käpylä puolestaan

kappaleista 5. – 11. Työmme johdanto ja loppusanat ovat täysin yhteistä käsialaa.

Mutta nyt - pidemmittä puheitta - siirrymme työmme osan I: Pragmatismi, ja

yleisemmin Rortyn pragmatistisen tieto- ja totuuskäsityksen, pariin.
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I
PRAGMATISMI

But man, proud man,
dress’d in a little brief authority,

most ignorant of what he’s most assur’d
- his glassy essence –

like an angry ape plays such fantastic tricks before high heaven
as makes the angels weep;

who, with our spleens, would all themselves laugh mortal.

- William Shakespeare
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1. RORTYN TIETOKÄSITYKSEN LÄHTÖKOHTIA

utkielmamme ensimmäinen osa käsittelee siis Richard Rortyn pragmatismia,

ja erityisesti sen suhdetta kysymykseen ihmisen kyvystä saada tietoa

maailmasta. Tätä tarkastelua varten asetamme tutkielmamme ensimmäisen

osan  tutkimuskysymyksen seuraavasti:

Miten Rortyn pragmatistisesta lähtökohdasta käsin inhimillinen tieto tulee ymmärtää?

Ennen kuin aloitamme tarkemmin tähän kysymykseen vastaamisen ja Rortyn

epistemologiaa ja niin sanottuja ”etuoikeutettuja representaatioita” vastaan esittämän

hyökkäyksen purkamisen, lukijan on hyvä olla alustavasti perillä siitä hengestä ja niistä

lähtökohdista, josta Rorty tämän hyökkäyksen suorittaa; näin ollen, alla muutama sana

lähtökohtaisesti ja yleisesti Rortyn näkemyksistä ”tiedosta”, ”totuudesta”, ”filosofiasta”

ja ”oikeuttamisesta”.

1.1. Epistemologia tieteiden kuningattarena

Richard Rorty aloittaa ”Philosophy and the Mirror of Nature” –teoksensa (PMN)

johdantokappaleella, jossa hän tuo tiivistelmänomaisesti ja selkeästi esille oman

positionsa suhteessa filosofiaan, ja erityisesti sen tiedon saavuttamisen mahdollisuuksia

ja rajoja käsittelevään haaraan, epistemologiaan. Rortyn mukaan filosofit yleensä

näkevät oman tieteenalansa ikuisia ja aina olemassa olleita ongelmia ja kysymyksiä

käsittelevänä, koskien muun muassa mielen ja ruumiin välistä suhdetta (mind-body) tai

kysymyksiä koskien tietoväitteiden oikeutusta (justification) ja kysymystä tiedon

perusteista (foundations of knowledge). Rortyn mukaan filosofia näkee itsensä

tieteenalana, joka luo pohjan ja arvioi tieteiden, taiteen tai uskonnon asettamia

totuusväittämiä; tieteenalana, joka toimii eräänlaisena ”järjen tribunaalina”. Tämän

näkemyksen mukaan filosofia voi tehdä näin, koska kulttuuri on tietoväitteiden

kokoelma, ja filosofialla, tukeutuen erityistietämykseensä tiedon ja mielen luonteesta,

on kyky nähdä ja löytää tiedon ja tieteen pohja ja perusta. Filosofian erityistietämys

saavutetaan tutkimalla ”tietävää ihmistä” (man-as-knower), ”mentaalisia prosesseja” tai

”representaatioiden toimintaa”, jotka tekevät tiedon mahdolliseksi. Perinteisesti

T



18

epistemologia olettaa, että jonkin löytäminen tiedon perustasta on yhteydessä jonkin

löytämiseen mielestä ja toisinpäin. Rorty toteaakin tästä hylkäämästään perinteisestä

näkemyksestä:

”Se, että tietää, tarkoittaa sitä, että representoi, kuvastaa,
tarkalleen ja täsmällisesti sitä, mitä on mielen ulkopuolella;
niinpä tiedon mahdollisuuksien ja luonteen ymmärtäminen
vaatii sen ymmärtämistä, kuinka mieli tuottaa kyseisiä
representaatiota. Filosofian keskeinen tehtävä on toimia
representaatioiden yleisenä teoriana, teoriana, joka jakaa
kulttuurin niihin alueisiin, jotka representoivat todellisuutta
hyvin, niihin jotka representoivat sitä vähemmän hyvin ja niihin
jotka eivät representoi sitä lainkaan [… ].”1

Rortyn mukaan ajatus ”mentaalisten prosessien” ymmärtämiseen pohjautuvasta

”tietoteoriasta” voidaan ajoittaa 1600- luvulle, ja erityisesti John Lockeen. Samalle

ajanjaksolle, ja erityisesti Rene Descartes’hen, voidaan ajoittaa myös ajatus ”mielestä”

erillisenä entiteettinä, jossa ”prosessit” ilmenevät ja tapahtuvat. Ajatus filosofiasta

puhtaan järjen tribunaalina, joka hyväksyy tai hylkää kulttuurin muiden osien esittämät

väitteet, voidaan ajoittaa 1700-luvulle, ja erityisesti Immanuel Kantiin.2  Valistuksen

myötä alkoi korostua ajatus, jonka myötä filosofiasta tuli yhä enenemissä määrin

uskonnon korvike ihmisen toiminnan ja maailman selittämisessä ja tietoteoriasta

1 PMN, 3. Korostus lisätty. Malachovskin (1990), 144-145, mukaan Rorty käsittelee teorioita tiedosta
ikään kuin kaikenkattavina näkemyksinä representaatioista; tällöin näiden teorioiden olennainen piirre
on, pystyvätkö ne erottelemaan ”hyvät representaatiot” (eli tiedon) ”huonoista representaatioista” (mikä
tahansa tietoa alempi, mikä pyrkii tiedoksi). Malachovskin mukaan Rorty näkee kolme mahdollisuutta
rakentaa kriteeri ”hyvälle representaatiolle”: (1) oikea kausaalinen alkuperä, (2) korrekti suhde
representoitaviin objekteihin ja (3) asianmukainen yhteys ja suhde toisiin representaatioihin. Kaksi
ensimmäistä ovat foundationaalisia mahdollisuuksia, jotka Rorty hylkää. Kolmannen Rorty hyväksyy
ateoreettisena; tällöin tämä tarkoittaa holistista näkemystä, jonka mukaan tiedon voi oikeuttaa vain
koherenssi muiden uskomustemme kanssa. On kuitenkin huomattava, että Rorty ei hyväksy varsinaisesti
tiedon koherenssiteoriaa; ks. työmme kappale 4.1.3., ja erityisesti alaviite 143.  Tietoteorian rajaamien
representaatioihin on myös ongelmallista; ks. työmme alaviite 8.
2 PMN, 4. Descartes’ta, Lockea ja Kantia käsitellään tarkemmin tämän työn mielen ja tietoteorian syntyä
tarkastelevissa luvuissa. Modernin epistemologian historialliset juuret voidaan kuitenkin tässä vaiheessa
todeta pelkistetysti olevan seuraavat: Descartes’n mielen keksiminen antoi filosofialle tutkimuskohteen,
joka voitiin tietää ja jonka olemassaolosta voitiin olla varmoja. Locke toi olennaisen lisän esittäessään,
että tiedolle (knowledge) voidaan antaa perusta antamalla kausaalinen selitys siitä, kuinka mieli toimii.
Tämä oli mahdollista, koska Locke näki tiedon suhteena yksilön ja objektin, ei niinkään propositioiden
välillä: ”[Locke] thought, as had Aristotle, of ’knowledge of’ as prior to ’knowledge that’.” PMN, 142.
Näin ollen oli mahdollista antaa tiedolle perusta, eli oikeuttaa se muutoin kuin koherenssin kautta,
nimittäin tutkimalla, kuinka mieli vastaanottaa aistimuksia (sense data). Kuitenkin vasta Kantin myötä
epistemologia syntyi: Locken kuvaukset mielen mekanismeista ei riittänyt erottamaan filosofiaa muista
tieteistä. Kantin erottelu kokemuksen formaalisten ehtojen - se osa kokemuksesta, jonka tuotamme itse -
ja intuition - se osa joka on meille annettu ”ulkopuolelta”- välillä, erotti filosofian, joka tutkii
”formaalista”puolta kokemuksesta (sitä mikä on välttämättä totta jokaisessa kokemuksessa), tieteestä,
joka tutkii kokemusta, siis formaalisten ehtojen ja intuition synteesiä. Näin Kant asetti filosofian ”tieteen
varmalle polulle” (secure path of science) ja nosti epistemologian ikään kuin ylimmäksi - tai Rortyn
sanoin ennemminkin  perustana olevaksi (underlying) tieteeksi, PMN, 132. Tolland (1991), 12-13.
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kulttuurin perusta.3 Perinteinen ”ensimmäinen filosofia” eli metafysiikka, se ”kuinka

taivaat ja maat sidotaan yhteen” 4, ei ollut osoittanut edistymisen merkkejä ja oli

joutunut fysiikan syrjäyttämäksi. Sen sijaan Kantin myötä epistemologia otti itselleen

aseman ”ensimmäisenä filosofiana”. Rortyn mukaan juuri ajatus siitä, että filosofian

ydin on ”teoria tiedosta” mahdollisti filosofian erottautumisen muista tieteistä näitä

perustavaksi tieteeksi ja epistemologian asettamisen ”tieteiden kuningattareksi”5.

1.2. Luonnonpeili ja lasinen olemuksemme

Ajatus luonnon peilaamisesta, representoinnista, ja samalla epistemologiasta, pohjautuu

Rortyn mukaan optiseen metaforaan mielestä luonnon peilaajana, metaforaan mielestä

eräänlaisena ”luonnonpeilinä” (Mirror of Nature) tai ”lasisena olemuksenamme” (our

Glassy Essence)6, joka representoi mielen ulkopuolista todellisuutta enemmän tai

vähemmän täsmällisesti, ja joihin representaatioihin viimekädessä tieto ja Totuus

nojautuvat. Tämä käsitys juontuu antiikin kreikkalaisten metaforan valinnasta,

platonisesta analogiasta havaitsemisen ja tietämisen välillä; tämä tarkoittaa sitä, että

suora havainto objektista yhdistetään tietoon objektin ”luonteesta” tai ”olemuksesta”.

Tällöin propositio nähdään kausaalisesti objektin aiheuttamaksi, objekti ikään kuin

"pakottaa" proposition totuuden. Ajatus ”välttämättömästä totuudesta” on sama kuin

ajatus propositiosta, johon uskotaan, koska objektin ote siitä on pakottava ja

väistämätön. Tämän ns. ”Platonisen Periaatteen” mukaan erot varmuudessa täytyy

täsmätä eroihin tiedetyissä objekteissa7. Rortyn mukaan epistemologian ongelmana on

juuri sitoutuminen peilimetaforaan ja ajatukseen siitä, että maailma pakottaa

3 Rortyn mukaan ajatus filosofiasta sekä uskonnosta että tieteestä erillisenä autonomisena tieteenalana on
varsin viimeaikaista alkuperää. Filosofia vakiintuneena akateemisena aineena voidaan ajoittaa 1800-
luvulle; voimme nähdä ”modernin filosofian alun” Descartes’sta ja Hobbesista, mutta he näkivät oman
kulttuurisen roolinsa suhteessa ”sotatilaan uskonnon ja tieteen välillä”, Rortyn sanoin: ”They were
fighting [… ] to make the intellectual world safe for Copernicus and Galileo.” Kantin oli mahdollista
laittaa filosofia ”tieteen varmalle polulle” vasta kun sota uskonnon ja tieteen välillä oli jo voitettu. PMN,
131.
4 ”How heavens and earth are put together”. PMN, 132.
5 PMN, 132.
6 Ajatus ”lasisesta olemuksestamme” on peräisin jo ennen Descartes’ta mm. Shakespearen ja Baconin
tuotannosta. Ks.  jo siteerattu Shakespeare (1966), 46: “But man, proud man, dress’d in a little brief
authority,  most  ignorant  of  what  he’s most  assur’d – his  glassy  essence  – like  an  angry  ape  plays  such
fantastic tricks before high heaven as makes the angels weep; who, with our spleens, would all
themselves laugh mortal.” Myös ibid. 46n120-1, jossa tulkinta tästä “lasisesta olemuksesta”: “Man’s
essence is his intellectual soul, which is the image of God, and hence is glassy for its mirrors God”. Ks.
myös Bacon (1965), 138: “By influxion, is grounded upon the conceit that mind, as a mirror or glass,
should take illumination from the foreknowledge of God and spirits [...]”. Myös PMN, 42-43.
7 PMN, 156-157. Juuri totuus korrespondenssina, vastaavuutena propositioiden ja maailman välillä, on
Rortyn kritiikin kohteena. ”Platonisesta periaatteesta” ks. esim. työmme alaviitteet 77 ja 148.
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väitteemme totuuteen, eli toisin sanoen että välittömät, kyseenalaistamattomat

kokemukset ulkomaailman objektien kanssa perustavat väitteemme8. Tähän ”katsomis-

metaforaan” liittyy ”etuoikeutetut representaatiot” (privileged representations), eli

ajatus siitä, että täsmällisen ja tarkan representaation kautta olisi löydettävissä joukko

etuoikeutettuja representaatioita; niin vakuuttavia havaintoja, ettei niiden oikeellisuutta

ja totuudellisuutta voida epäillä, vaan ne oikeuttavat itse itsensä.9 Nämä representaatiot

ovat peilimetaforaan sitoutuneen epistemologian perustana. Ilman ajatusta mielestä

luonnonpeilinä ajatusta tiedosta representaatioiden täsmällisyytenä ja tarkkuutena ei

olisi olemassa. Puolestaan ilman ajatusta representaatioista Descartes’lle ja Kantille

yhteinen strategia ”yhä tarkempien representaatioiden saamiseksi peiliä tutkimalla,

korjaamalla ja kiillottamalla” ei olisi ollut mahdollinen. Ilman tätä käsitystä mielestä

pyrkimykset siihen, että filosofia voisi rakentua ”käsitteellisistä analyyseistä” tai

”fenomenologisista analyyseistä” tai ”merkitysten selittämisestä” tai tutkimukset

”kielen logiikasta” eivät olisi olleet järkeenkäyviä.10

8 Ks. Vuorio (1998), 14. Rortyn mukaan nämä ”peruskokemukset” muodostavat perinteisessä
epistemologiassa sen pohjan, jonka avulla epistemologia on yritetty tehdä foundationaaliseksi, varman
perustan omaavaksi. Goldmanin mukaan Rorty yhdistää kaiken epistemologian foundationalismiin, ja
unohtaa samalla mm. epistemologisen koherentismin luoden samalla keinotekoisesti itselleen
mahdollisuuden hylätä epistemologia hylkäämällä foundationalismi. Goldmanin mukaan
foundationalismin ja epistemologian yhdistäminen on mahdollista esim. Descartes’n kohdalla, mutta ei
läheskään kaikkien nykyaikaisten epistemologian projektiin sitoutuneiden filosofien kohdalla. Goldman
(1986), 79. Rortyn painotuksen voi ymmärtää, jos hyväksytään ajatus, että koko ajatuksen ”teoriasta
tiedosta” oikeuttaa mahdollisuus saavuttaa tilanne, jossa olisimme saavuttaneet niin varman tiedon, että
epäily olisi mahdotonta; siis maailman-sellaisena-kuin-se-on. Lisää aiheesta erityisesti työmme
kappaleessa 3.5. Rorty näkee tämän pyrkimyksen ahistoriallisuuteen mahdottomaksi; näin ollen hän
voikin todeta epistemologian projektin epäonnistuneeksi ja politiikan, sosiologian ja historian
olennaisimmiksi inhimilliseksi aktiviteeteiksi. Ks. Rorty (2001), 103.  Myös Malachovski (1990) on
nostanut kritiikkiä Rortyn epistemologian väheksymistä vastaan; hänen mukaansa Rorty ei näytä toteen,
että rajoitettu, kausaalisuuteen perustuva epistemologia, tai edes foundationaalinen epistemologia olisi
toivotonta tai mahdotonta. Malachovskin mukaan Rortyn näkemys on liian yksinkertainen ja
eksklusiivinen; Rorty ei ota huomioon uusinta kehitystä epistemologian saralla. Malachovski (1990), 146-
148.
9 PMN, 163. Mm. Deweyn näkemys, jolle Rorty on paljosta velkaa, tästä ”tarkastelijan tietoteoriasta”
(spectator theory of knowledge) pohjautuu kreikkalaisten erotteluun varman ja ikuisen tiedon ja
muuttuvaisten uskomusten välillä. Deweyn mukaan ”[t]ämän tiedonkäsityksen vakiinnuttaminen asetti
myös klassiselle filosofialle erityisen tehtävän. Tiedon muotona se pyrki paljastamaan todellisuuden
sinänsä, olevaisen sinänsä ja itsessään [… ]. [Tällöin] aidon tiedon ja todellisuuden välillä vallitsee
täydellinen vastaavuus [… ]. Tiedostamista koskevan teorian mallina on se, mitä näköhavainnossa
oletetaan tapahtuvan. Objekti heijastaa valoa silmään ja tulee nähdyksi. Tämä vaikuttaa silmään ja
ihmiseen, jolla on näköelimet, muttei lainkaan nähtyyn kohteeseen. Todellinen objekti on niin
jähmettynyt ylhäiseen yksinäisyyteensä, että se hallitsee jokaista alamaistaan, joka katsahtaa siihen.
Tarkastelijan tietoteoria on välttämätön lopputulos.” Dewey (1999), 22, 26,28.
10 PMN, 12.
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1.3. Filosofian tarve a priorille ja yhteisö uskomusten oikeuttajana

Epistemologian asema ”ensimmäisenä filosofiana” ja luonnon representointi pitävät

sisällään ajatuksen apriorisuudesta, eli ajatuksen siitä, että tiedon etsiminen ja tutkimus

tapahtuvat viitekehyksessä, joka voidaan ikään kuin eristää ennen tutkimuksen tuloksia.

Tämä ajatus yhdistää peili-metaforaan sitoutuneen osan nykyaikaisesta filosofiasta

(kuten empirismi ja realismi) Descartes-Locke-Kant– traditioon. Tämä apriorisuuden

vaatimus tarkoittaa sitä, että näemme tiedon etsimisen ja saavuttamisen viitekehyksen

(1) tietävän subjektin olemuksen, (2) hänen kykyjensä olemuksen tai (3) sen välittäjän,

mediumin, olemuksen pakottamana, jonka avulla subjekti toimii. Ajatus siitä, että on

olemassa ”tiedon perusta” tai ”representaatioteoria” riippuu olettamuksesta, että on

olemassa edellä mainittuja apriorisia rajoitteita (constraint). Rortyn mukaan juuri

pyrkimys aprioriseen tietoon oikeuttaa ja mahdollistaa filosofian ”ensimmäisenä

tieteenä” ja samalla epistemologian ”ensimmäisenä filosofiana”.11 Epistemologian

perustava kysymys ”kuinka tieto on mahdollinen” pitää jo sisällään ajatuksen

apriorisuudesta kysyessään tiedon perusteita.  Rorty kieltää tämän apriorisuuden

etsimisen tarpeen ja hyödyllisyyden; hän haluaa nähdä tiedon läpeensä inhimillisenä

käsitteenä ja kokonaisuudessaan kielen kyllästämänä. Tämä Rortyn deweylainen käsitys

näkee tiedon ”oikeutettuna uskomuksena”  (what we are justified in believing); tällöin

näemme oikeuttamisen ennemmin sosiaalisena ilmiönä, kuin suhteena ”tietävän

subjektin” ja ”todellisuuden” välillä. Myöskään kieli ei takaa apriorista tietoa tai aseta

apriorisia rajoitteita tutkimukselle. Päinvastoin, Rorty näkee kielen

wittgensteinilaisittain ja pragmatistisesti ennemmin työkaluna kuin peilinä; tällöin

emme enää etsi välttämättömiä ehtoja kielellisen representaation mahdollisuudelle, vaan

kyse on vain eri sanastojen hyödyllisyydestä tai hyödyttömyydestä eri päämäärien

tavoittamisessa. Tässä Rortyn näkemykset kielestä ovat jyrkästi vastakkaisia muun

muassa Rortyn itsensä ennen edustamalle analyyttiselle perinteelle12; itse asiassa,

analyyttinen filosofia voidaan nähdä keinona paeta historiaa, yrityksenä löytää non-

historiallisia ehtoja mille tahansa historialliselle kehitykselle. Rortyn mukaan tämä

11 Pyrkimys kokemusta edeltävien ehtojen löytämiselle on nähtävissä  1900-luvun filosofiassa mm.
Russellin ”loogisissa muodoissa” tai Husserlin ”olemuksissa”. PMN, 166-167. Ks. myös työmme alaviite
111.
12 Oxford Dictionary of Philosophy määrittelee analyyttisen filosofian seuraavasti: ”The philosophy that
takes the process of analysis to be central to philosophical method and progress. The common idea of
analytical philosophers was that the surface form of a language may conceal hidden logical structure, and
may  mislead  us  as  to  that  structure.  This  could  be  revealed  by  a  process  that  would  itself  solve
philosophical problems, or alternatively show them to be the offspring of the delusive surface forms of
ordinary language.” Blackburn (1996), 14-15. ”Analyyttisyydestä” ks. myös työmme kappale 3.5. ja
erityisesti kappale 3.5.3.
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pakeneminen on mahdotonta, sillä pystymme työskentelemään vain omista

lähtökohdistamme käsin (work by our own lights); yritykset löytää perusta tiedolle,

moraalille, kielelle tai yhteisölle voidaan nähdä yrityksinä tehdä ikuisiksi tiettyjä

hetkittäisiä kielipelejä, sosiaalisia tapoja tai itsekuvia; ikään kuin paeta oman ihomme

alta johonkin ikuiseen ja universaaliin13. Samoin kuin mahdollisuuden aprioriselle,

Rorty kieltää siis myös mahdollisuutemme löytää maailmasta sen luonnollista olemusta

(intrinsic nature of things), siis maailmaa-sellaisena-kuin-se-on. Tällöin hän kieltää

myöskin tiedon korrespondenssina maailmaan; maailma voi tosin kausaalisesti

aiheuttaa uskomuksemme, mutta se ei voi toimia niiden perustana tai oikeuttaa niitä.14

Juuri kysymys totuusväittämien oikeuttamisesta on olennaisessa osassa Rortyn

ongelmakenttää; siinä missä useissa modernin tietoteorian empiristisissä tai

realistisissa muodoissa maailma oikeuttaa uskomuksemme, niin Rortyn mukaan väitteen

voi oikeuttaa todeksi vain yhteisö, jossa elämme; se kuinka hyvin ja koherentisti

väitteemme sopii yhteen ”uskomustemme verkon” (our web of beliefs) kanssa.

Proposition voi oikeuttaa vain toinen propositio, ei maailma.

1.4. Epistemologian eliminointi

Vaikutusvaltaisessa PMN- teoksessaan Rorty nostaa esiin ennen kaikkea kolme

”herostaan”, joita hän kutsuu ”1900-luvun kolmeksi merkittävimmäksi filosofiksi”:

Ludwig Wittgensteinin, Martin Heideggerin ja John Deweyn15. He pyrkivät Rortyn

13 Näin ollen Rortyn käsitys tiedosta on vahvan historisistinen. Hänen mukaansa totuus, kuten myös muut
inhimilliset rakennelmat kuten kieli, persoonallisuus ja yhteisö, on nähtävä kontingenttien, erilaisten
sattumanvaraisten ja spatio-temporaalisten käytäntöjen ja kielipelien sanelemina eikä  minkään ikuisen tai
varman tai olemuksellisen ’pakottamina’. Ks. CIS, osa I : Contingency. Tässä Rortyn filosofia on velkaa
ennen muuta Hegelille, jonka dialektiikka mahdollisti aikoinaan näkemään metaforien muutoksen myötä
tapahtuvan kulttuurin muutoksen historiallisuuden. Rortyn mukaan Hegel aloitti mm. Nietzschen,
Heideggerin ja Derridan jatkaman ”ironistisen” tradition filosofiassa, ja auttoi näkemään filosofian vain
eräänlaisena kirjallisuuden lajina. CIS, 78-79. On kuitenkin huomattava, että Rortylle historian kehitys ei
ole liikettä kohti Absoluuttista Maailmanhenkeä, vaan kyse on ennen kaikkea joukosta pieniä
kontingentteja sattumia: Rorty toteaakin: ”What Hegel describes as the process of spirit gradually
becoming self-concious of its intrinsic nature is better described as the process of European linguistic
practices changing at a faster and faster rate.” CIS, 7. Tämä sattumanvaraisuus tarkoittaa myös, että uuden
sanaston hyödyllisyys selviää vasta retrospektiivisesti; tai Hegelin sanoin ”minervan pöllö lähtee lentoon
vasta hämärän laskeutuessa”; siis että voimme ymmärtää tietyn tapahtuman merkityksen vasta
jälkikäteen: ”Whatever happens, every individual is a child of his time; so philosophy too is its own time
apprehended in thoughts [… ]. When philosophy paints its grey in grey, then has a shape of life grown old.
By philosophy’s grey in grey it cannot be rejuvenated but only understood. The owl of Minerva spreads
its wings only with the falling of the dusk.” Hegel (1967), 11, 13; tästä myös työmme alaviitteessä 335.
Ks. myös Sorell (1990), 20. Historisismista ks. myös työmme alaviite 762.
14 Näin ollen Rorty ei ole filosofisessa merkityksessä idealisti. Ks. kappale 4.3.
15 Rorty voidaankin tulkita eräänlaiseksi ”nimien heittelijäksi” (name-dropper), jonka filosofia pohjautuu
usein vahvastikin tiettyihin suuriin nimiin; yllä mainittujen herrojen lisäksi on syytä mainita ainakin
ennen kaikkea Donald Davidson, joka on Rortyn kielikäsityksen taustalla. Myös mm. Hegel, Nietzsche,
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mukaan vapautumaan kantilaisesta käsityksestä, jonka mukaan tiedolle tulisi löytää

”perusta”, tehdä tieto foundationaaliseksi16. Rortyn mukaan - ja tässä Rorty näkee

Wittgensteinin, Heideggerin ja Deweyn tarjoavan hänelle vahvasti apua - ajatus tiedosta

erityisten mentaalisten prosessien ja yleisen representaatioteorian mahdollistamana

täsmällisenä representaationa tulisi hylätä samoin kuin kartesiolainen pyrkimys vastata

epistemologiselle skeptikolle. Samoin myös ”sisäisessä tilassa” sijaitseva, sellaisia

elementtejä ja prosesseja omaava ”mieli”, joka mahdollistaa tiedon, pitäisi hylätä

tutkimuksen kohteena. Tämä tarkoittaa, että Rorty ei tarjoa kilpailevaa ”tietoteoriaa” tai

”mielifilosofiaa”; päinvastoin, epistemologia ja metafysiikka tulisi kokonaisuudessaan

hylätä mahdollisina tieteenaloina.17 Rortyn mukaan juuri Wittgenstein, Heidegger ja

Dewey toivat meidät ”vallankumouksellisen” filosofian aikaan luomalla filosofian

maastosta uusia ”karttoja”, jotka yksinkertaisesti eivät sisällä elementtejä, jotka ennen

dominoivat maastoa; he ikään kuin pyrkivät perinteisiin kysymyksiin vastaamisen

sijasta vaihtamaan keskustelun aihetta.18

Edellä mainittuja filosofeja seuraten Rorty hyökkää epistemologiaa vastaan anti-

kartesiolaisesta ja anti-kantilaisesta näkökulmasta. Kuvaavasti Rorty ilmoittaa

tarkoituksekseen PMN- teoksessa

”[… ] heikentää lukijan luottamusta ’mieleen’ jonain, josta
pitäisi omata ’filosofinen’ mielipide, ’tietoon’ jonakin, josta
pitäisi olla ’teoria’ ja jolla on ’perusta’, ja ’filosofiaan’
sellaisena, kuin se on käsitetty Kantista lähtien”19.

Darwin, Freud, Derrida, Kuhn, Quine ja Sellars ovat tärkeissä sankarin rooleissa Rortyn kertomassa
tarinassa.
16 Rortyn mukaan kaikki kolme ”sortuivat” kuitenkin varhaisina vuosinaan yritykseen tehdä filosofiasta
foundationaalista, perustan omaavaa. Wittgenstein ytitti luoda teoriaa representaatioista, joilla ei olisi
mitään tekemistä mentalismin kanssa, Heidegger yritti luoda uusia filosofisia kategorioita, jolla ei olisi
mitään tekemistä tieteen, epistemologian tai kartesiolaisen varmuuden etsimisen projektin kanssa ja
Dewey yritti konstruoida naturalisoitua versiota Hegelin historiankäsityksestä. PMN, 5.
17 Rortyn mukaan kyseisten filosofien asenne perinteisiä filosofisia ongelmia kohtaan on sama kuin 1600-
luvun filosofeilla skolastikkoja kohtaan: perinteinen sanasto on yhtä merkityksetön heille kuin 1300-luvun
sanasto oli Valistuksen ajan filosofeille. Näin ollen he eivät niinkään halua argumentoida vastaan, vaan
ennemminkin jättää sivuun perinteiset kysymyksenasettelut. PMN, 6. Rorty on samoilla linjoilla: meidän
ei kannata tuhlata aikaamme etuoikeutettuihin representaatioihin pohjautuvasta epistemologiasta
puhumiseen ja pyrkimykseen vastata epistemologiselle skeptikolle, vaan voimme hylätä ja jättää sivuun
epistemologian kokonaisuudessaan. Näin ollen mielestäni Rortyn kannan voidaan nähdä edustavan
osiltaan eliminativismia tai quietismia; ajatusta siitä, että esim. tietty teoria on parempi hylätä kuin pyrkiä
ongelman ratkaisemiseen  ja totuuden löytämiseen, koska totuutta ei ole mahdollista löytää, ainakaan
siinä suhteessa kuin nykyään totuuden käsitteen ymmärrämme.
18 PMN, 5. Toisin sanoen, he ovat Rortyn jargonilla ”periferisiä filosofeja” suhteessa oman aikansa
normaalidiskurssiin. Ks. esim. työmme kappale 7.2.2.
19 PMN, 7.
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Edellä oleva sitaatti tiivistää mielestäni Rortyn epistemologiaa käsittelevän filosofian

”ongelmakentän”; Rortyn koko tuotannon kattava ”punainen lanka” on pyrkimys

vapauttaa meidät ajatuksesta, jonka näkee tiedon, mielen ja representaation jonakin,

josta meillä tulisi olla teoria20. Rortyn tarkoituksena ei ole luoda uusia teorioita

perinteisistä epistemologisista ongelmista (kuten mieli-ruumis- ongelma,

referenssiteoriat), vaan osoittaa että ongelmaa ei ole21. Nähdäkseni Rortyn filosofian

päällimmäisin tarkoitus onkin ennen kaikkea terapeuttinen22; tarkoituksena on

”parantaa” lukija filosofian perinteisestä ideasta. Tässä ”parannustyössä” Rorty

käsittelee edellä mainittujen kolmen filosofin lisäksi, analyyttisen koulukunnan

kasvattina, useiden analyyttisten filosofien ajatuksia. Rortyn mukaan analyyttistä

filosofiaa tulee viedä ”muutama askel eteenpäin”, joiden avulla ajatus analyyttisestä

filosofiasta itsessään ja filosofia, sellaisena kuin se on Kantista eteenpäin ymmärretty,

voidaan asettaa kritiikin kohteeksi. Rortyn mukaan analyyttinen filosofia on vain yksi

muunnelma lisää kantilaisesta filosofiasta - ajatuksesta siitä, että filosofia voisi toimia

muiden kulttuurin alojen tuomarina johtuen sen erityistietämyksestä näiden muiden

alojen ”perustasta”. Erotuksena on, että analyyttinen filosofia näkee representaation

lingvistisenä, eli kielellisenä, eikä mentaalisena, ja kielifilosofian ennen kuin

esimerkiksi ”transsendentaalin kritiikin” tai psykologian tieteenalana, joka näyttää

”tiedon perustan”.23

20 Ks. esim. CIS, 8. Rortyn mukaan 2500 vuotta vanhat yritykset vastata ns. ”ikuisiin” filosofisiin
ongelmiin ovat olleet tuloksettomia. Samalla yritykset löytää tiedolle perusta ja pyrkimykset luoda
teorioita tiedon suhteen ovat epäonnistuneet; ne ovat olleet ”hedelmättömiä ja epämieluisia” ORT, 7.
Taylorin (1990), 262-263, mukaan tämä ei ole riittävä syy hylätä epistemologiaa, sillä tämä
yksinkertaisesti ei ole totta kahdesta syystä: ensiksi (1), on olemassa tiettyjä asioita länsimaisen ajattelun
historiassa, jotka on ratkaistu; esim. Aristoteles on haudattu Galileon ja Newtonin toimesta, eikä paluuta
takaisin ole. Toiseksi (2) vaikka tietyt asiat ovatkin voimakkaan eripuran alaisena, ei tämä konsensuksen
puute välttämättä johda mahdottomuuteen ratkaista asia; erimielisyys voi johtua vain syvistä
harhakäsityksistä puolin tai toisin.
21 Sen lisäksi, että Rorty yrittää ”quietistimaisesti” ikään kuin vaihtaa aihetta perinteisiin ongelmiin
vastaamisen sijasta, voidaan hänen sanoa tavoittelevan kolmea siirtoa filosofisessa positiossamme.
Ensiksi (1), siirtymistä kohti antirealismia ontologiassa. Tämä tarkoittaa sitä, että Rortyn filosofiassa ei
ole tilaa totuuden korrespondenssiteorialle (ajatus, jonka mukaan tosi uskomus on totta vain, jos se on
korrespondenssissa todellisten ja faktuaalisten asiantilojen kanssa). Toiseksi (2), siirtymistä kohti
antifoundationalismia epistemologiassa. Tämä siirto kieltää etuoikeutettujen representaatioiden
mahdollisuuden ja näkee totuuden vain oikeutettuna uskomuksena. Kolmanneksi (3) Rorty hylkää mielen
filosofisen tutkimuksen kenttänä ja samalla okulaarisen metaforan epistemologiassa. West (1985), 263-
265.
22 Tämä terapia tarkoittaa terapeuttista suhtautumista ontologiaan, jonka mukaan filosofia voi selventää
järjettömiä kiistoja arkiymmärryksen ja tieteen välillä, mutta ei voi tarjota argumentteja jonkin
olemassaolon tai ei-olemassaolon puolesta. Tässä Rorty seuraa Wittgensteinia: ”The real discovery is the
one that makes me capable of stopping doing philosophy when I want to. [...] There is not a philosophical
method, though there are indeed methods, like different therapies.” Wittgenstein (1958), 51e.
23 Näin ollen analyyttinen filosofia ei muuta kartesiolais-kantilaista problematiikkaa, vaan se on edelleen
sitoutunut rakentamaan pysyvän, neutraalin viitekehyksen tutkimukselle ja koko kulttuurille. PMN, 8.
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Työmme ensimmäisen osan I: Pragmatismi ensimmäinen puolisko, kappaleet 1.-4.,

tulee käsittelemään Rortyn kritiikkiä totuuden korrespondenssiteoriaa vastaan.

Pyrkimykseni on avata Rortyn totuus- ja tietokäsitys hänen tuotantonsa ja häntä

käsittelevien kommentaarien kautta, mutta mielen suhteen päähuomio kiinnittyy

ymmärrettävästi PMN- teoksen ensimmäiseen ja toiseen osaan, jossa Rorty käsittelee

mielen ja tietoteorian syntyä ja etuoikeutettuja representaatioita perusteellisimmin koko

hänen tuotannossaan. Mielen käsittely on olennaista, sillä juuri ajatus mielen avulla

saavutettavien etuoikeutettujen representaatioiden mahdottomuudesta vie Rortyn

mukaan pohjan tietoteoreettiselta filosofialta, ja ottaa filosofialta pois sen, mitä Hilary

Putnam kutsuu ”Jumalan näkökulmaksi” (God’s Eye Point of View) - ajatuksen

filosofiasta ylimpänä tai pohjan luovana tieteenä24.

Ennen keskittymistä representaatioihin tutustumme kuitenkin Rortyn näkemykseen

representaatioita tuottavasta välineestä; mielestä. Tämä siksi, että ajatus

”etuoikeutetuista representaatioista” pitää sisällään ajatuksen kausaalisesti oikein

mielessä tuotetusta tiedosta; tiedosta, joka on totta ennemmin näiden kausaalisten

syiden vuoksi kuin esitettyjen argumenttien toimesta.

2. MIELIFILOSOFIA - MIELI REPRESENTAATION VÄLINEENÄ

jatus representaatioista pitää sisällään siis ajatuksen mielestä välineenä, joka

tarkastelee kyseisiä representaatioita. Itse asiassa, kartesiolaisen mielen

keksiminen synnytti modernin filosofian paradigmaattisen ongelman;

ongelman siitä, kuinka voimme päästä ”sisäisestä tilasta ulkoiseen tilaan”, eli ongelman

”mielen ulkopuolisesta maailmasta” (external world). Ongelmaksi, ja samalla ”teorian

tiedosta” pohjaksi, tuli nyt kysymys siitä, kuinka voimme tietää, ovatko

representaatiomme täsmällisiä kuvauksia maailmasta.25 Tähän tietoteoreettiseen

kysymykseen vastaaminen vaatii metafyysistä dualismia, eli ontologista erottelua

mentaalisen ja fysikaalisen maailman välille. Jotta voisimme kysyä, kuinka sisäiset

representaatiomme vastaavat ulkomaailmaa, täytyy meillä olla käsitys sisäisestä

maailmasta, eli mielestä.

24 Ks. Putnam (1981), 49: ”On this [metaphysical realism] perspective, the world consist of some fixed
totality of mind-independent objects [...]. Truth involves some sort of correspondence relation between
words or thought-signs and external things and sets of things. I shall call this perspective the externalist
perspective, because its favourite point of view is a God’s Eye point of view.”
25 PMN, 139-140.

A
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Kappaleessa 2. kokonaisuudessaan käsitellään siis Rortyn mielenfilosofiaa; kappaleissa

2.1.-2.4.  käsitellään hänen näkemystään suhteessa siihen, kuinka tietoteoreettinen

filosofia on pyrkinyt ”mielen” määrittämään, ja kuinka käsityksemme mielestä on

historiallisesti syntynyt. Tämän tehtyämme voimme siirtyä kappaleessa 2.5.

käsittelemään Rortyn näkemystä mieli-ruumis–ongelmasta.

2.1. Mentaalisen kriteeri ja ontologinen kuilu

Rortyn mukaan perinteinen käsitys mielestä ”luonnonpeilinä” pitää sisällään ajatuksen

maailman jakamisesta kahteen osaan; (1) mentaaliseen ja (2) fysikaaliseen. Oikeastaan,

tämä dualistinen käsitys on meihin eräällä tavoin ”sisäänrakennettu”, se on intuitiivinen

ja maalaisjärjellä kyseenalaistamaton. Filosofiassa ajatus maailman jakautumisesta

näihin kahteen entiteettiin voidaan kuvata termeillä materiaalinen ja immateriaalinen.

Mutta miten mieli on perinteisesti määritelty ja miten se voidaan määritellä; mikä on

kriteerinä mentaaliselle?26

Perinteisesti mentaalisina nähdään muun muassa kivut, mielialat, kuvat ja lauseet, jotka

”välähtävät mielessä”, unet, hallusinaatiot, uskomukset ja asenteet; siinä missä

nonmentaalisina, eli toisin sanoen fysikaalisina, nähdään esimerkiksi mahakivut ja

hermostolliset prosessit, siis kaikki, joille voidaan antaa selvä sijainti kehossa. Näin

ollen intuitiivisesti ajatellen non-spatiaalisuuden, sijaitsemattomuuden, nähdään

määrittävän mentaalista. Vaikka emme ajattelisi klassisen kartesiolaisittain ja

hylkäisimme ajatuksen ”mieli-aineksesta” (mind-stuff) ja res cogitansin27, ajattelevan

26 Rortyn mukaan filosofit ovat perinteisesti nähneet ainakin seuraavat mentaalisen kriteerinä: “(1) ability
to know itself incorrigibly (‘privileged access’), (2) ability to exist separately from the body, (3) non-
spatiality (having a nonspatial part or ‘element’), (4) ability to grasp universals, (5) ability to the
inexistent (‘intentionality’), (6) ability to use a language, (7) ability to act freely, (8) ability to form part of
our social group, to be ‘one of  us’, (9) inability to be identified with any object ‘in the world’.” PMN, 35.
27 Descartes’n voidaan nähdä synnyttäneen pohjan epistemologialle luomalla ”mielen” erillisenä
ontologisena kategoriana. Tämän hän teki tekemällä erottelun ajattelevan substanssin, res cogitansin, ja
tilassa olevan ruumiin, res extensan,  välillä: ”I am in the strict sense only a thing that thinks [...].  I  am
simply a thinking, non-extented thing [...].” Descartes (1984), 18,54. Vaikka Descartes toteaakin esim.,
että “[I am] a substance, of which the whole essence or nature consist in thinking, and which, in order to
exist, needs no place and depends on no material thing; so that this ‘I’, that is to say, the mind, by which I
am what I am, is entirely distinct from the body, and moreover, that even if the body were not, it would
cease to be all that it is” Descartes (1968), 54, on kuitenkin olennaista huomata, että Descartes puhuu
myös mielen ja ruumiin välisestä yhteydestä sanoessaan mm. että ”[n]ature also teaches me, by these
sensations of pain, hunger, thirst and so on, that I am not merely present in my body as a sailor is present
in a ship, but that I am very closely joined and, as it  were, intermingled with it,  so that I and the body
forms a unit.” Descartes (1984), 56. Toisaalta hän huomauttaa tästä suhteesta myös, että “[… ] considering
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olion, subjektin kuvauksena, voimme silti erottaa mielen ruumista, ja tämä on

mahdollista tehdä enemmän tai vähemmän kartesiolaiseen tapaan huolimatta nykyisestä

olettamuksesta, että eräällä tapaa ei ole mitään ihmisorganismin ulkopuolella28: neo-

dualistien29 mukaan kartesiolaista mentaalinen-fysikaalinen –jaottelua ei ole mahdollista

poistaa empiirisin keinoin; mikään tieteellinen löytö ei voi paljastaa mieltä.  Tämä

ajatus synnyttää ylitsepääsemättömän, ontologisen, kuilun mentaalisen ja fysikaalisen

välille.30

Rortyn mukaan mieli-ruumis- jaottelun lisäksi ainoat ajateltavissa olevat ”ontologiset

kuilut”, jossa ”tiedämme”a priori, että mikään empiirinen tutkimus ei voi laittaa yhteen

kahta entiteettiä, ovat seuraavat:

(1) erottelut äärellisen/ajallisen ja äärettömän/ikuisen,

(2) inhimillisen ja jumalallisen, sekä

(3) partikulaarisen ja universaalin välillä.

the  body  in  itself,  we  perceive  nothing  in  it  demanding  union  with  the  soul,  and  nothing  in  the  soul
obliging it to be united to the body [… ].” Descartes (1991), 200.
28 Tämä siirtyminen kartesiolaisesta dualismista eräänlaiseen ”tupla-aspektiteoriaan” -  siis  ajatukseen,
jonka mukaan sama organismi voidaan määritellä niin mentaalisin kuin fysikaalisin termein, sen sijaan,
että ajateltaisiin mieltä ja ruumista erillisinä ”olioina” - ei poista kartesiolaisen dualismin ongelmia, sillä
siinä vain dualismin ongelma mielen ja ruumiin suhteesta  siirtyy ongelmaan siitä, kuinka eri
ominaisuudet ovat vaikutussuhteessa keskenään. Vaikka neo-dualistit hyväksyvät osittain ryleläisen
käsityksen siitä, että uskomukset, halut, asenteet jne. olisivatkin vain tapoja puhua organismista ja sen
osien liikkeestä, ”lyhytaikaisten” mentaalisten tilojen (esim. kivut ja mentaaliset kuvat) kohdalla he
empivät. Rortyn mukaan syystäkin: ero dualismin ja materialismin välillä häviäisi, jos jonkun
”mentaalisen” tilan kuvailu olisi vain yksi tapa puhua tämän organismin osien tilasta, sillä näiden osien
pitäisi olla fysikaalisia. Ks. PMN, 18-19.
29 Rorty ei eksplisiittisesti kerro, keihin hän viittaa puhuessaan ”neo-dualisteista”. Hornsby (1990) löytää
kaksi eri merkitystä näille ”neo-dualisteille”. Ensiksi, (1) Hornsbyn mukaan Rorty viittaa neodualisteilla
käsitteellisiin neo-dualisteihin, jotka myöntävät ontologisen merkittävyyden tiettyyn mieli-ruumis–
jaottelun ylläpitävään käsitteelliseen jakoon. Toiseksi, (2) Rorty viittaa neodualisteilla episteemisiin neo-
dualisteihin, jotka asettavat painotuksen kahteen tapaan ymmärtää tai tietää ilmiö. Tällöin myönnetään
ontologinen merkittävyys tiettyyn episteemiseen erotteluun. Hornsbyn mukaan ensimmäisessä
merkityksessä neo-dualistit tekevät erottelun ihmisten mentaalisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin, ei
kartesiolaisesti sielun ja ruumiin välille; näin ollen neo-dualistien käsitteellinen jako ei yhdisty suoraan
kartesiolaiseen substanssi-jakoon, vaan kyse on mentaalisista tiloista ja tapahtumista aivoissa.
Jälkimmäisessä merkityksessä neo-dualismilla viitataan tiettyihin mentaalisiin korjaamattomiin
tapahtumiin, jotka ovat vain yksilön havaittavissa ja samalla mahdottomia supistaa esim. hermostolliseen
prosessin materiaaliseen kuvaukseen. Hornsbyn mukaan Rortyn tyyli vetää yhteyksiä kartesiolaisen
substanssi-dualismin ja niin kutsutun ”neo-dualismin” välillä ei osoita, että neo-dualistit ylläpitäisivät
kartesiolaista perintöä; kartesiolaisen mielen vastustaminen ei tarvitse johtaa koko mielen käsitteen
hylkäämiseen. Hornsby (1990), 44-56. Mielestäni Rorty ei missään nimessä viittaa kertesiolaiseen
dualismiin puhuessaan neo-dualisteista; esim. Rortyn mukaan nämä neo-dualistit ovat valmiit
myöntämään ”pace Descartes, that a stream of consciousness without a body is unimaginable. Such
filosophers are content to think of mental entities as states of persons rather than bits of ghostly stuff
[...].” PMN, 66. Rortyn tarkoitus on vain osoittaa mielen synnyn historiallinen alkuperä ja auttaa
näkemään, kuinka kartesiolainen ajatus mielestä erillisenä filosofisen tutkimuksen piirinä ja varman
tiedon saavuttamisen välineenä elää, vaikka substanssi-ajattelu onkin hylätty.
30 PMN, 17-19.
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Näitä määriteltäessä törmäämme kuitenkin ongelmiin: joudumme sanomaan, että meillä

ei ole tietoa siitä, miten jokin ”ääretön/ikuinen” voisi olla olemassa. Määriteltäessä

puolestaan ”jumalallista” joudumme joko määrittämään sen täysin negatiivisen termein,

eli mitä se ei ole, tai sitten määrittelemme sen ”äärettömän” ja ”immateriaalisen” kautta,

ja koska ”jumalallisen” määrittäminen ”äärettömän/ikuisen” kautta on liian

epämääräistä, jää jäljelle vain kenties vähemmän hämärä ”immateriaalinen”. Näin ollen,

jos hyväksymme ajatuksen, että jos jokin ääretön voisi olla olemassa, sen täytyisi tulla

esiin vain ”immateriaalisen” kautta.31

Tämä ”immateriaalisuus” liittyy samalla olioiden luonteen, niiden luonnollisen

olemuksen löytämiseen, joka esimerkiksi Platonilla oli tiedon todellinen luonne ja

ehto32; tämä siksi, että jos kuvittelemme jonkin universaalin olemassaolon, täytyy tämä

universaalisuus tulla esiin vain immateriaalisen kautta. Näin ollen hämärä käsite

”immateriaalisuus” jää myös mielen avulla saavutettavien universaalien33 kriteeriksi.

”Immateriaalisuus” tarkoittaa samalla sitä, että universaalit eivät koskaan identifioidu

spatio-temporaalisten ja materiaalisten partikulaarien kanssa. Mutta onko

”immateriaalinen” synonyymi ”mentaalisen” kanssa? Vastaus on ei:  mentaalinen  on

temporaalista mutta ei spatiaalista, sen sijaan immateriaalinen ei ole spatiaalista eikä

temporaalista. Kuitenkin samalla fysikaalinen on spatio-temporaalista. Törmäämme

jälleen ongelmaan luodessamme ontologista kuilua; tämä siksi, että Rortyn mukaan

”Kant ja Strawson ovat antaneet vakuuttavia argumentteja sen puolesta, että mentaaliset

tilat on mahdollista identifioida vain spatiaalisesti sijoittuneiden henkilöiden tiloiksi34”.

Ongelma on tällöin seuraava:

31 PMN, 19-20.
32 Ks. Platon (2001), 204: ”[… ] tieto kohdistuu olevaan, se pyrkii saamaan selville olevaisen olemuksen.”
33 ”Universaalit” tässä yhteydessä viittaa ominaisuuteen tai suhteeseen, joka voidaan osoittaa usealle, tai
oikeammin kaikille tietyt ehdot täyttävälle partikulaarille objektille; esim. ”keltaisuus” keltaiselle
objektille, eli jonkin universaalin kattamat asiat ovat kaikille olioille samanlaisia jonkin ominaisuuden
suhteen. Ratkaisu kysymykseen, löydetäänkö vai luodaanko universaalit, määrittää mahdollisuuden
saavuttaa varmaa tietoa maailmasta, ja siksi kysymys universaaleista on tärkeässä osassa Rortyn
käsityksessä tiedosta. Esimerkiksi Platonin mukaan ideat, eidos, määrittävät kunkin oliolajin
muuttumattoman olemuksen. Tämä olemus voi ilmetä eri tavoin erilaisissa yksittäisissä olioissa; esim.
kauniit esineet ovat kauniita, koska niitä yhdistää ja niissä ilmenee kauneuden idea, joka itsessään on
ikuinen ja muuttumaton. Platon (2001), 207, erityisesti kohta 479a. Rorty ei voisi olla tässä enempää eri
mieltä; ks. esim. työmme kappaleet 3.4. ja 3.5.
34 Kantin mukaan empiirinen tietoisuus itsestä (self-consciousness) on mahdollista vain tilassa olevien
objektien tiedostamisen kautta. Kant toteaa: “I am conscious of my own existence in time [… ]. This
permanent can’t be an intuition in me. For all the determining grounds of my existence which can be
found in me, are representations, and, as such, do themselves require a permanent, distinct from them,
which may determine my existence in relation to their changes, that is, my existence in time, wherein they
change.” Kant (1986), 170, 22n1. Strawsonin mukaan “[s]pace is the necessary permanent framework for
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Kuinka on järkeenkäypää ajatella, että jotkut spatiaalisen entiteetin - siis paikassa

kiinni olevan fysikaalisen olion - tilat ovat spatiaalisia ja jotkut eivät ole?

On mahdollista väittää, että non-spatiaaliset tilat ovat henkilön funktionaalisia tiloja -

ei-käsilläolevia, ei välittömästi havaittavia ominaisuuksia, jotka koostuvat

ominaisuuksien välisistä suhteista, esimerkiksi ihmisen maine. Tämä ei auta:

esimerkiksi terveys on henkilön funktionaalinen tila, mutta sitä ei lueta mentaaliseksi.

Tästä seuraa, että onkin löydettävä ominaisuus, joka yhdistää tuntemukset ja

uskomukset (siis ”mentaaliset” ominaisuudet), mutta ei kauneuttamme ja terveyttämme

(funktionaaliset ominaisuudet); mentaalisen määrittäminen funktionaalisten tiloja kautta

ei onnistu, sillä myös terveys on henkilön non-spationaalinen tila.35

Näin ollen, Rortyn mukaan tästä voidaan vetää seuraava johtopäätös:

Non-spatiaalisuutta ei voi pitää mentaalisten tilojen kriteerinä.

Toisin sanoen, voimme saada jonkin hämärän esi-kantilaisen selvyyden ja ymmärryksen

ajatuksesta paloista ainetta (matter) ja paloista ”mieliainesta” - ihmisestä ”haamujen”

asuttamana - mutta emme voi saada jälki-kantilaista selvyyttä ja järkeä ajatuksesta

spatiaalisten partikulaarien (henkilöiden) sekä spatiaalisista että nonspatiaalisista

tiloista. On mahdotonta puhua mieli-ruumis- ongelmasta tai mentaalisten ja

fysikaalisten tilojen identiteetistä kysymättä ensin, mitä ”mentaalisella” tarkoitetaan.

Rortyn vastaus tähän, ja hänen lähtökohtansa mieltä koskevien kysymysten suhteen on

seuraava:

Niin sanottu intuitiomme mentaalisesta on pelkästään valmiutta toimia tietyssä

filosofisessa kielipelissä, tietyssä historiallisesti syntyneessä teknisessä sanastossa, jolla

ei ole käyttöä filosofian kirjojen ulkopuolella.36

Näin ollen, jos haluamme seurata Rortya tässä ja jos haluamme tästä lähtökohdasta

ymmärtää mieli-ruumis- ongelmaa, on olennaista tutkia, kuinka tämä historiallinen

objective time-relations [...]. He [Kant] has established the principle of the necessary conservation of the
identity of the world of things in space. This is what must be conceived as absolutely permanent and
abiding: the spatio-temporal frame of things at large.” Strawson (1966), 125, 129.
35 PMN, 17-21.
36 PMN, 22.
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sanasto on syntynyt. Ennen sitä kuitenkin tarkastellaan erästä nykyaikaista tapaa

määritellä mentaalinen ja elvyttää mieli-ruumis- erottelu, nimittäin ”intentionaalista” ja

”fenomenaalista”.

2.2. Intentionaalinen ja fenomenaalinen mentaalisen kriteerinä

Olemme siis edelleen ”hämillämme” siitä, mikä toimisi kriteerinä mentaaliselle, ja

miten voisimme mielen määritellä. Yksi, neo-dualistinen, vaihtoehto on yhdistää mielen

kriteeriksi (1) intentionaalisuus, mikä tarkoittaa tässä tietoisuuden, ja samalla sanojen,

suuntautumista johonkin itsensä ulkopuolella, jonkin edustamista, olemista ”kyse

jostakin”; eli merkitystä, ja (2) fenomenaalisuus, eli se, miten asiat ihmiselle suoraan

ilmenevät; tässä erityisesti raakatuntemukset, kuten kipu.

On kuitenkin huomattava, että ajatusta mentaalisen määrittämisestä intentionaaliseksi

vastaan voidaan hyökätä huomiolla, että fenomenaaliset, suoraan ihmiselle ilmenevät,

kivut eivät ole intentionaalisia; ne eivät edusta mitään suoraan, niissä ei ole merkitystä

suoraan, niissä ei ole kysymys mistään, ne eivät suuntaudu mihinkään. Ajatusta

mentaalisen määrittämisestä fenomenaaliseksi vastaan voidaan hyökätä huomioimalla,

että intentionaaliset uskomukset eivät tunnu miltään, niillä ei ole fenomenaalisia

ominaisuuksia. Ajatus perinteisesti ”mentaalisen” piiriin kuuluvien tuntemusten - kuten

esimerkiksi kipujen - ja uskomusten ”hitsaamisesta” yhteen vaikuttaa olevan ad hoc –

niillä ei tunnu olevan muuta yhteistä kuin se, ettemme suostu kutsumaan niitä

”fysikaalisiksi”.37

Neo-dualistinen ratkaisu tähän ongelmaan saattaisi olla seuraava: jos näemme

hetkittäisten ajatusten ”välähtävän” mielen edessä suoraan tietyin sanoin tai mentaalisin

kuvin, on käsissämme jotain, joka on jossain määrin fenomenaalista, kuten kivut, ja

jossain määrin intentionaalista, kuten uskomukset. Sanat tekevät ajatukset, ja värit ja

muodot tekevät kuvat fenomenaalisiksi, kuitenkin niin, että molemmat suuntautuvat

johonkin intentionaalisesti. Näin ollen voimme nähdä ajatukset ja mentaaliset kuvat

paradigmaattisina mentaalisina entiteetteinä, ja samalla kivut ja uskomukset

mentaalisina johtuen niiden vastaavuudesta (family resemblance) mentaalisen

paradigman kanssa. Ominaisuudet, jotka eivät ole intentionaalisia tai fenomenaalisia

37 PMN, 22.
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liitetään ”pelkkään fysikaaliseen”, materiaaliseen ja spatiaaliseen, eli ei mentaaliseen.

Samalla intentionaalisuuteen ja fenomenaaliseen liitetään non-materiaalisuus. On

kuitenkin huomattava, että tämä non-materiaalisuus ei silti näytä toteen kahden erillisen

ontologisen alueen olemassaoloa, sillä intentionaalisuus on, totta kai, sinällään non-

materiaalista: näin ollen vastauksena kysymykseen ”miksi intentionaalinen on non-

materiaalista”, Rorty vastaa Wittgensteinin ja Sellarsin funktionalistisen lähtökohdan

hyväksyen, että intentionaalinen on non-materiaalista, koska ”mikä tahansa

funktionaalinen tila – mikä tahansa tila, joka voidaan käsittää vain suhteuttamalla se,

mitä tutkitaan, laajempaan kontekstiin – on, triviaalilla tapaa, non-materiaalinen”. Tämä

tarkoittaa seuraavaa:

Kielellisten tai aivoissa tapahtuvien kuvausten ”merkitys” ei ole kiinni kuvauksen

”immateriaalisessa” ominaisuudessa - olemuksessa - vaan kuvauksen paikasta

suhteessa ympäröivän kielipelin tapahtumien kontekstiin38.

 Näin ollen funktionaalinen ominaisuus voidaan nähdä vain suhteessa muihin

ominaisuuksiin: esimerkiksi henkilön kauneus nähdään vain ruumiin osien kautta, eli

kysymyksessä on vain osien näkeminen tietyssä kontekstissa.

Kuitenkin Rortyn hyväksymä funktionaalinen lähtökohta ei voi toimia, kuten edellä

näimme, neo-dualisteilla mielen kriteerinä. Ongelmana, ja haasteena mieli-ruumis-

ongelman hyväksyvälle filosofialle, on liittää tämä triviaali funktionaalinen ”non-

materiaalisuus” – ymmärrettynä jonain mikä ei ole välittömästi nähtävissämme –

filosofiseen termiin ”immateriaalinen”. Tässä nousee esiin olennainen huomio suhteessa

ajatukseen kyvystämme saavuttaa maailmasta suoraa tietoa:

38 Tämä tarkoittaa sitä, että “merkitys” on aina holistisessa suhteessa siihen “merkitysten verkkoon”,
missä se esiintyy: “[...] you can’t recognize a picture of X as a picture of X without being familiar with
relevant pictoral conventions. [...] To say that we cannot observe intentional properties by looking at the
brain is like saying that we cannot see a proposition when we look at a Mayan codex – we simply do not
know what to look for, because we do not yet know how to relate what we see to a symbolsystem.” PMN,
25-26. Esim. tietämättömyytemme aivojen hermostollisesta toiminnasta estää meitä ”näkemästä
ajatuksiamme ’Leibnizin tehtaassa’” (aivot kuviteltuna tehtaana, joiden läpi voimme kulkea). Eli toisin
sanoen: Rortyn mukaan, jos tunnemme tarpeeksi hermostollisia korrelaatioita, pystymme ”näkemään
ajatukset.” Sen sijaan esim. Locke ei näkisi ajatuksia, koska emme voi nähdä non-spationaalisia ideoita,
jotka “kyllästävät” näkyvän intentionaalisuudella, eli merkityksellä: esim. sanat saavat merkityksensä
mielen ideoista, ne ovat ikään kuin idean luomia merkkejä: ”The Comfort and Advantage of Society, not
being to be had without Communication of Thoughts, it was necessary, that Man should find out some
external sensible Signs, whereby those invisible Ideas, which his thoughts are made up of, might be made
known to others.” Locke (1990), 405.
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Rortyn mukaan tämä on mahdollista vain herättämällä henkiin Locken käsitys siitä,

kuinka merkitys kiinnittyy kuvaukseen; Locken mukaan kuvauksen intentionaalinen

luonne, eli merkitys, on idean tuottama; idea vuorostaan on se ”mikä on ihmisen

mielessä ’käsillä’ kun hän ajattelee.39” Idea, josta olemme ”välittömästi tietoisia”

samalla tavalla kuin olemme tietoisia kivuista, ikään kuin ”kyllästyttää” aivoissa

tapahtuvan prosessin ”merkityksellä” suoraan.40 Näin ollen, jotta olisi mahdollista

ajatella dualistisesti, intentionaalisuus voidaan nähdä immateriaalisena, jos olemme

ensin vakuuttaneet itsellemme, että intentionaalisuus on olennaista vain

fenomenaalisten, meille ilmenevien, asioiden kohdalla, jotka ovat suoraan ”käsillä

mielessä” (before the mind). 41 Eli tosin sanoen, vain jos kuvittelemme, että mielemme

”peilaa” representaatioita suoraan maailmasta, siis saavuttaa maailman-sellaisena-kuin-

se-on suoraan aistihavainnosta, jota ”mielen silmä” tarkastelee mielessä olevien

ideoiden kautta.

Edellä sanotun johdosta, jotta voisimme ymmärtää, kuinka on mahdollista nähdä

uskomusten ja arvostelmien olevan samalla tapaa ”mielessä käsillä” kuin ”mentaaliset

kuvat” (mental image) ovat, ja miten mentaalinen on immateriaalista, täytyy vielä

vastata kysymykseen kuinka fenomenaalinen on immateriaalista. Triviaali vastaus tähän

on, että vaikka voisimme tietää kaiken jonkin fysiologisista ominaisuuksista, emme

ikinä voi tietää, miten se jokin tuntee42. Kuitenkin, tämä ei ratkaise sitä, kuinka voimme

39 ”Idean” määritelmästä, Locke (1990), 47: ”[… ] [Idea] being that Term, which, I think, serves best to
stand for whatsoever is the Object of the Understanding when a Man thinks [...].” Myös Ibid., 134:
“Whatsoever the Mind perceives in it self, or is the immediate object of Perseption, Thought, or
Understanding, that I call Idea [...].”
40 Sen sijaan, esim. Wittgensteinille asiat tekee representaationaalisiksi tai intentionaalisiksi
(merkityksellistää) se osa, mikä niillä on laajemmassa kontekstissa, vaikutussuhteessa muiden näkyvien
asioiden kanssa: ”An intention is embedded in its situation, in human customs and institutions.”
Wittgenstein (1958), 108e.
41 PMN, 22-28.
42 Esimerkiksi Thomas Nagel (1979) on esittänyt vaikutusvaltaisessa artikkelissaan ”What is it like to be a
bat?” huomion, että vaikka tietäisimme kaiken organismin fysiologisista ominaisuuksista, emme ikinä
tiedä, millaista on olla tämä organismi (siis emme tunne tämän organismin kokemuksen kvaliaa; sitä,
millaista on omata tietty kokemus). Nagelin mukaan juuri tämä tietoisuuden ongelma ”tekee mieli-ruumis
–ongelmasta todella vaikeasti käsiteltävän.” Ibid., 165. Esimerkkinä Nagel nostaa lepakot. Jos lähdemme
siitä, että lepakoilla on kokemuksia, on myös olemassa jotakin, millaista on olla lepakko. Vaikka
tiedämme paljon lepakon fysiologisista ominaisuuksista (kuten että ne liikkuvat eräänlaisen ääniluotaimen
avulla), emme tiedä, miten asiat lepakolle ilmenevät. Voimme kuvailla lepakon käyttäytymistä, mutta
omasta kokemusmaailmastamme käsin emme voi tietää millaista on olla lepakko. Ibid., 168-169. Nagelin
mukaan ”[t]his bears directly to the mind-body problem. For if the facts of experience – facts about what
it is like for the experiencing organism – are accessible only from one point of view, then it is mystery
how the true character of experiences could be revealed in the physical operation of that organism”. Ibid.,
172. Näin ollen tietoisuuden ongelma ei ole redusoitavissa esim. organismin fysiologisiin tiloihin. Rortyn
mukaan fysikalismin puolustaminen ei sen sijaan vaadi, että fenomenaaliset ominaisuudet on selitettävä
fysikaalisin termein; Rorty edustaakin eräänlaista non-reduktiivista fysikalismia.  Ks,  PMN,  28n4.
”Fysikalismilla” Rorty tarkoittaa ajatusta, jonka mukaan ”every event can be described in micro-structural
terms, a description which mentions only elementary particles, and can be explained by reference to other
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olla varmoja, ettemme vain puhu samasta asiasta kahdella eri tavalla, vaan puhumme

kahdesta eri entiteetistä, esimerkiksi puhuessamme henkilön kehosta ja hänen

aivoistaan? Kuinka neo-dualisti voi olla varma, että fenomenaaliset, suoraan

maailmasta meille ilmenevät, ominaisuudet todistavat kahden erillisen ontologisen

alueen olemassaolon? Rortyn mukaan neo-dualistien vastaus tähän on, että

fenomenologiset ominaisuudet eivät salli todellisuus-näyttäytyminen/vaikuttaminen –

erottelua (reality-appearance); niiden todellisuus tyhjentyy näyttäytymisessä, siinä,

kuinka ne yksilölle ilmenevät, eikä yksilö ei voi erehtyä omista mentaalisista tiloistaan.

Näin ollen yksilö, joka asettaa jonkin fysikaalisen ominaisuuden jollekin oliolle, voi

erehtyä, mutta fenomenaaliset ominaisuudet ovat jotain, josta niitä omaava tietty

henkilö ei voi erehtyä43. Näin määritellen mikään fenomenologinen ominaisuus ei voi

olla fysikaalinen. Mutta tämäkään ei ole vakuuttava todiste kahden ontologisen alueen

todistamiseksi. Rorty kysyykin seuraavasti:

Miksi tästä episteemisestä erosta pitäisi seurata ontologinen erottelu kahteen olemisen

piiriin  -mieli-ruumis tai immateriaalinen-materiaalinen?

Neo-dualistien vastaus tähän on, että tuntemukset yksinkertaisesti ovat ilmenemisiä,

sellaisia jona ne ilmenevät, puhtaita ”ilmenemiä”44. Niiden todenperäisyys tyhjentyy

siihen, miltä ne näyttävät - kuten esimerkiksi kivun tunteminen on sama asia kuin kipu.

Samalla kaikki, mikä ei ”ilmene” tähän tapaan suoraan, on pelkkää fysikaalista. Näin

ollen maailma jakaantuu niihin asioihin, joiden luonne tyhjentyy siihen miten ne

ilmenevät, ja asioihin joiden luonne ei tyhjene ”ilmenemään”. Tämä vastaus ohjaa

takaisin kartesiolaiseen dualismiin ja tiukkaan substanssijakoon aineen ja mielen (mind

events so described.” ORT, 114. Tämän fysikalismin tulee kuitenkin olla anti-reduktiivista (ei voi sanoa,
että X:ssä on kyse vain Y:stä); rortylaisessa (tai davidsonilaisessa) ”reduktiossa” on kyse vain suhteesta
kielellisten asioiden välillä  (esim.  jos  pystyt  puhumaan  Y:stä,  sinun  ei  tarvitse  puhua  X:stä), ei
ontologisten kategorioiden välisestä suhteesta. Näin ollen voimme edelleen puhua mentaalisista ilmiöistä,
jos koemme sen hyödylliseksi. ORT, 113-116. ”Non-reduktiivisesta fysikalismista” ks. myös työmme
alaviite 288.
43 Mm. Kripken (1980) mukaan fenomenaaliset ominaisuudet, kuten kivun tunteminen, eivät salli
näyttäytyminen-todellisuus- erottelua (appearance-reality).  Sen sijaan esimerkiksi valoilmiöt, jotka
näyttävät salaman välähdyksiltä taivaalla eivät välttämättä ole salamoita (Ibid., 132.), samoin lämmön
tunteen aiheuttama molekyylien liike voi tapahtua ilman lämmön tuntemusta (Ibid., 151.), mutta samaa
mahdollisuutta ei ole Kripken mukaan kivun tai muiden mentaalisten ilmiöiden kohdalla, vaan kivun
kokeminen on yhtä kivussa todella olemisen kanssa: ” To be in the same epistemic situation that would
obtain if one had a pain is to have a pain; to be in the same epistemic situation that would obtain in the
absence of a pain is not to have a pain [...]. Pain [...] is not picked out by one of its accidental properties;
rather it is picked out by property of being pain itself, by its immediate phenomenological quality.” Ibid.,
152-153.
44 ”Feelings just are appearences. Their reality is exhausted in how they seem. They are pure seemings.”
PMN, 29.
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and matter) välillä, koska tällöin on lopetettu puhumasta kivuista tiloina, joita ihmiset

kokevat, ja on alettu puhua kivuista partikulaareina, erityisinä partikulaareina, joiden

luonne tyhjentyy yhteen ominaisuuteen - eli kivusta fenomenaalisena, ja samalla

mentaalisena, ominaisuutena. Tämän myötä syntyneen ”ontologisen kuilun” vuoksi

emme enää puhu henkilön tiloista ja ominaisuuksista, vaan erillisistä partikulaareista

puhuessamme ”julkisesta” ruumiista ja ”yksityisestä” mielestä. Tällöin neo-dualisti

erottamalla kivun tuntemuksen (having pain) ihmisen kivusta (being in pain), on tehnyt

kivusta oman erillisensä entiteetin, joka on irti ihmisestä samalla tavoin kuin

universaalit ovat irti yksittäisistä partikulaareista. Itse asiassa, hän on tehnyt

partikulaareista kivuista universaalin, eli universaalin kivun olemuksen, joka voidaan

tietää varmasti ja joka todistaa mieli-ruumis– jaottelun merkittävyyden.  Näin ollen,

toisin kuin ihmisten mentaaliset tilat, mentaaliset partikulaarit ovat universaaleja, ja

samalla immateriaalisia. Jos mentaalinen rajataan fenomenologiseen, ja mielen sisältö

samalla rajataan fenomenaalisiin mentaalisiin mielteisiin, raakatuntemuksiin (raw feels)

ja vastaaviin, ollaan kaukana ongelmista koskien (antiikin kreikkalaista) järkeä ja

luonnetta, ja niiden tilalle on tullut kysymykset koskien partikulaarien tuntemuksien,

kuten kivun, universaalia luonnetta.45 Samalla kivun ja vastaavien käsittäminen

partikulaareina avaa uudelleen mahdollisuuden tehdä sijoittamattomuudesta mentaalisen

kriteerin, mutta kuten edellä nähtiin, Rortyn mukaan non-spatiaalisuus ei voi toimia

mentaalisen kriteerinä.

Sen sijaan, Rortyn mukaan kuvittelemme fenomenaalisen olevan immateriaalista, koska

ajattelemme itsepintaisesti kipua, ja muita raakatuntemuksia, okulaarisen metaforan

kautta; ikään kuin mielen silmän tarkasteltavana olisi jotain erityisiä partikulaareja.

Tarkastelu on siirretty ihmisestä kivussa kipuun itseensä; kivulla on tällöin vain yksi

varsinainen luontainen (intrinsic) ominaisuus – nimittäin kivun tunteminen.

2.3. Yhteenvetoa sanotusta – mielen supistuminen raakatuntemuksiin

Tässä vaiheessa on tarpeen painottaa, että Rortyn fysikaalis-materialistis-naturalistisen

lähtökohdan mukaan ei ole välttämätöntä nähdä kahta erillistä ontologista aluetta

puhuttaessa mielestä ja ruumiista: tämä ajatus on syntynyt vain tiettyjen historiallisten

sattumien myötä, eikä siinä ole mitään sen mystisempää. Seuraavassa kappaleessa 2.4.

45 PMN, 29-30.
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keskitytään näihin historiallisiin sattumiin, mutta aluksi yritän selventää hieman jo

sanottua.

Rortyn mukaan siis, jotta olisi mahdollista puhua dualistisesti ja nähdä kahden

ontologisen alueen olemassaolo, täytyy yhdistää ajatus mielestä ja intentionaalisuudesta

immateriaalisen kanssa, koska jos intentionaalinen yhdistettäisiin materiaaliseen, ei olisi

mahdollista puhua ”mielestä” omana ontologisena luokkanaan; tämä siksi, koska

dualistisesti ajateltuna mieli ei voi olla materiaalinen, sillä silloin se olisi fysikaalinen,

ja mieli-ruumis– jaottelu menettäisi merkityksensä. Samalla on välttämätöntä

identifioida intentionaalinen fenomenaaliseen, jotta tarkasteltavat asiat,

suuntautumisemme kohteet, olisivat ”käsillä mielessä” samalla tapaa kuin esimerkiksi

raakatuntemukset ovat; tämä tarkoittaa sitä, että asiat voivat ilmetä meille suoraan ja

varmasti, sellaisena-kuin-ne-ovat, vain mielessä. Puolestaan ainoa keino yhdistää

fenomenaalinen immateriaaliseen on hypotetisoida ja synnyttää universaalit, eli

kuvitella ominaisuutta ikään kuin ”eristyksissä” muista ominaisuuksista, ja samalla

kuvitella niitä ennemmin itsenäisinä partikulaareina kuin partikulaarien abstraktioina;

ainoa keino yhdistää fenomenaalinen immateriaaliseen on luoda fenomenaalisista

tuntemuksista oma luokkansa, tavallaan tarkastella niitä eristyksissä ”mielen peilin”

avulla. Tämän myötä ne saavat non-spatio-temporaalisen sijainnin. Tämä on

välttämätöntä, koska muuten fenomenaalinen heijastuisi partikulaarien kautta, eikä

partikulaari ole immateriaalinen, kuten vaaditaan. Tästä seuraa, että universaali-

partikulaari on ainoa metafyysinen erottelu, jossa voidaan liikkua tilan, ja samalla

materian, ulkopuolella. Näin ollen Rorty voikin todeta, että mentaalinen-fysikaalinen–

erottelu on alisteinen universaali-partikulaari– erottelulle. Ajatus ”mentaalisista

entiteeteistä” erillisenä ontologisena luokkana vaatii avuksi ajatuksen ”fenomenaalisista

entiteeteistä”, kuten kivusta, joiden olemus tyhjennetään yhden ominaisuuden kautta

universaaleiksi - siis asioiden luonnolliseen olemukseen, kuten keltaisuus, sammakkuus.

Taistelu realistien ja konseptualistien välillä universaalien luonteesta on näin ollen

tyhjä, koska ajatus ”mieliaineksesta” sinä, mistä kivut ja uskomukset on tehty, on yhtä

paljon tai vähän järkeenkäypää kuin ajatus siitä, mistä universaalit on tehty; mieli

erillisenä entiteettinä on tehty siitä, mistä universaalitkin. Näin ollen fenomenaalinen

entiteetti ei eroa esimerkiksi platonisesta ”muodosta” tai lockelaista ”ideasta”: näissä

kaikissa tiettyä olion ominaisuutta käsitellään eristyksessä, irrotetaan tämä yksi

ominaisuus ja nähdään se predikaation, määrittämisen, subjektina, olion olemuksena ja
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samalla universaalina.46 Tämä tarkoittaa sitä, että oliossa olisi olemassa jo ennalta jokin

ominaisuus, joka ikään kuin ”pakottaa” tätä oliota koskevat väitteemme totuuteen

suoraan, nonlingvistisesti. Juuri tämä fenomenaalinen ilmenevä oikeuttaisi

ajatuksemme mielestä suoran ja korjaamattoman tiedon saavuttamisen välineenä.

2.4. Mielen synnyn historiallisesta taustasta

Rortyn mukaan taipumuksemme laittaa yhteen intentionaalinen ja fenomenaalinen

”mentaaliseksi” johtuu okulaarisen metaforan kautta syntyneestä ajatuksesta ”Mielen

Silmästä” ja Descartes’n ajatuksesta ”oman mielen ’korjaamattomasti’ tiedetystä

sisällöstä”(incorrigibly known), jonka avulla nämä kaksi liitettiin yhteen. Tämän myötä

oli myös mahdollista muodostaa tietoisuudesta perusta epistemologialle.

Alla kappaleessa 2.4.2. tarkastellaan Descartes’n ajatuksen syntyä ja edellä mainittua

okulaarista metaforaa tarkemmin, mutta ennen sitä muutama sana mieli-ruumis-

ongelman moninaisuudesta.

2.4.1. Nominalismista ja mieli-ruumis- ongelman moninaisuudesta

Edellä sanotun perusteella on mahdollista sanoa, että olemme ratkaisseet mieli-ruumis-

ongelman olemalla nominalisteja, kieltäytymällä hypotetisoimasta yksittäisiä

ominaisuuksia universaaleiksi47. Näin ollen ajatus tuntemusten ilmenemisestä yksilölle -

esimerkiksi ajatus kivusta ja sen harhaanjohtamattomuudesta - ei nähdä ”mentaaliseksi”

nimetyn erillisen ontologisen alueen ilmenemisenä, vaan huomiona kielipelistä; siitä

että meillä on tapana uskoa ihmisten sanaan, siitä mitä he tuntevat48. Emme myöskään

kuvittele, että olisi olemassa entiteettiä nimeltä ”kipu”, joka olemalla fenomenaalinen ei

voi olla fysikaalinen. Samalla Rortyn mukaan

46 PMN, 31-32.
47 Nominalismilla tarkoitetaan tässä siis ajatusta. jonka mukaan objektit, joita määrittää sama termi, eivät
omaa muuta yhteistä ominaisuutta kuin kyseisen termin; näin ollen kaikki olemassa oleva koostuu
yksittäisistä yksilöistä. Täten universaaleja ei myöskään ole olemassa. Vrt. esim. Blackburn (1996), 264:
”Nominalism (lat. belonging to a name) [is a view] that things denominated by the same term share
nothing  except  that  fact:  what  all  chairs  have  in  common  is  that  they  are  called  ’chairs’”.  Ks.  myös
työmme alaviite 325.
48 Tästä näkökulmasta ei ole mitään ontologista eroa sillä huomiolla, että ihminen tuntee, mitä hän tuntee,
ja sillä huomiolla että perustuslaki on sellainen, millaiseksi eduskunta sen säätää tai pallo on maalipotku,
jos tuomari niin asian näkee. Ks. PMN, 32.
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”näemme intentionaalisen ainoastaan funktionaalisen alalajina,
ja funktionaalisen ainoastaan sellaisena ominaisuutena, jonka
atribuutio riippuu tiedostamme kontekstista ennemmin kuin
suoraan havainnoitavissa olemisesta. Näemme, ettei
intentionaalisella ole mitään yhteyttä fenomenaaliseen, ja
fenomenaalisen riippuvaisena siitä, kuinka puhumme. Mieli-
ruumis- ongelma, voimme nyt sanoa, oli ainoastaan seurausta
Locken valitettavasta virheestä sen suhteen, kuinka sanat saavat
merkityksensä, yhdistettynä hänen ja Platonin kömpelöön
yritykseen puhua adjektiiveista ikään kuin ne olisivat
substantiiveja.”49

Kuitenkin tämä on vasta osa vastausta, jos haluamme päästä eroon, kuten Rorty haluaa,

mieli-ruumis-ongelmasta. On myöskin ymmärrettävä, kuinka ”virheet” tehtiin, ja

kuinka filosofia alun perin sekaantui tähän ongelmaan. Tällöin on kiinnitettävä

huomiota näiden ajatusten historiaan, aikaan ennen käsitteitä kuten ”fenomenaalinen”,

”intentionaalinen”, ”spatiaalinen” jne. On siis tarpeellista kiinnittää huomiota siihen,

mikä synnytti meissä ”mieleen” liitetyn ”intuition”, ajatuksen ”aidosta” filosofisesta

ongelmasta; sillä

[tämä] intuitio ei ole kokolailla mitään muuta kuin läheisyyttä
kielipeliin, joten jotta voisimme paljastaa intuitiomme lähteen,
pitää meidän avata pelaamamme filosofisen kielipelin historia.50

Samoin on käsiteltävä kysymystä mielen muutoksesta järjestä tietoisuuteen. Tämän

tehtyämme meidän on mahdollista siirtyä tarkastelemaan kappaleessa 2.5. tarkemmin

Rortyn käsitystä mieli-ruumis– ongelmasta.

2.4.2. Mielen synnyn ja okulaarisen metaforan historiasta ja muutoksesta

Antiikin Kreikassa mielen, ymmärrettynä järkenä (reason), kuviteltiin olevan se, mikä

erottaa ihmisen eläimestä, se on jotain joka on yhtä kirjallisuuden ja uskonnon

tuottaman ajatuksen kuolemassa ihmisen jättävän Sielun kanssa; se oli jotain

immateriaalista. Siinä missä ruumiin silmä kykeni sisäistämään yksittäisten objektien

muodon ja värin, kyettiin mielen silmällä näkemään yleisiä totuuksia sisäistämällä

universaaleja.51 Tämä antiikin kreikkalaisilta peräisin oleva käsitys ”Mielen Silmästä”

49 PMN, 32-33.
50 PMN, 34. Korostukset lisätty.
51 Juuri universaalien tutkiminen mielen avulla oli filosofian tehtävä antiikissa, ja tämä olemuksien
etsiminen on filosofian painopisteen muutoksesta huolimatta ”tihkunut” moderniin filosofiaan.  Rortyn
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(Mind’s Eye) yhdistää järjen ja persoonallisuuden; käsitys, joka on osaltaan periytynyt,

vaikka käsityksemme mielestä on muuttunut. Kreikkalaisille aistihavainto liittyi

kuitenkin ruumiiseen, ei niinkään mieleen; maailmaa havainnoi tällöin ruumiin, ei

mielen silmä. Mielen silmä havaitsi universaaleja järjen avulla. 1600-luvulle tultaessa

Descartes laajensi mielen käsitettä: hän laski mieleen kuuluvaksi ja ”Mielen Silmän”

tarkasteltavaksi universaalien lisäksi myös kaikki ajatukset, jokaisen tuntemuksen ja

aistihavainnon52. Kysymys ”tietoisuudesta” (consciouness) nousi samalla keskeiseksi

mieltä koskevaksi kysymykseksi ja määritelmäksi. Toisin sanoen, ero antiikin ja

kartesiolaisen mielikäsityksen välillä voidaan muotoilla myös ongelmien kautta: siinä

missä antiikissa filosofian ongelmana oli ”ongelma persoonallisuudesta” tai ”järjen

ongelma” (ihmisen erottaa eläimestä se, että me tiedämme; emme pelkästään yksittäisiä

faktoja, vaan myös universaaleja totuuksia, olemuksia, ikuisuuden), kartesiolainen

ongelma keskittyy ”tietoisuuden” (conciousness) ympärille (aivot, raakatuntemukset ja

ruumiilliset liikkeet).

Kartesiolainen muutos, jossa antiikin ”mieli järkenä” (mind-as-reason) vaihtui

”mieleen sisäisenä tilana53” (mind-as-inner-arena,) tarkoitti Rortyn mukaan siirtymistä

viisauden etsimisen sijasta varmuuden etsimiseen, ja loi pohjan epistemologian

astumiselle filosofian, ja samalla kaiken tieteen, keskiöön.54

Tämä synnytti ajatuksen mielestä luonnon peilaajana; ”Mielen Silmälle” annetut

ajatukset ja perseptiot olivat vain representaatioita maailmasta; Maailma, jota mieli

representoi, ei itse ollut annettuna. Rortyn mukaan Descartes laittoi ajatukset ja

havainnot yhteen, koska ne omasivat yhteisen ominaisuuden; epäilyksettömyyden

(indubitability), eli ajatuksen siitä, että ”mikään ei ole lähempänä mieltä kuin mieli

sanoin: ”The notion of ’contemplation’, of knowledge of universal concepts or truths as θεωρια, makes
the Eye of the Mind the inescapable model for better sort of knowledge.” Mielen kyky saavuttaa
universaali (esim. “sammakkuus” yksittäisestä sammakosta) teki siitä erityisen ja samalla
immateriaalisen: ”[… ] the soul as immaterial-because-capable-of-contemplating-universals remained the
Western philosopher’s answer to question ’Why is man unique?’ for some two thousand years.” Tämän
seurauksena väite, jonka mukaan universaaleita ei ole, tarkoittaa ainutlaatuisuutemme vaarantamista.
PMN, 42-43.
52 Ks. Descartes (1984), 19: ”But what then am I? A thing that thinks. What is that? A thing that doubts,
understands, denies, is willing, and also imagines and has sensory perceptions.”
53 On huomattava, että ”tila” tässä ei tarkoita mielen tilaa merkityksessä state, vaan merkityksessä area,
eli alue tai näyttämö.
54 PMN, 34-35, 65. Tämä johtuu Descartes’n ”epäilyksen metodista”, jonka mukaan ihminen voi epäillä
minkä tahansa ulkoisen olemassaoloa tai oikeellisuutta, mutta hän ei voi erehtyä omasta
olemassaolostaan, siis siitä, että on olemassa joku, joka ajattelee ja epäilee, cogito ergo sum: ”I must
finally conclude that this proposition, I am, I exist, is necessarily true whenever it is put forward by me or
conceived in my mind.” Descartes (1984), 17.
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itse”; samalla mielestä tuli varman tiedon lähde55. Nyt se, mikä oli mahdollista tietää,

ovat representaatiot itsessään, ei se, mitä ne representoivat; mielestä tuli, Shakespearen

sanoin, ”lasinen olemuksemme”, läpinäkyvä itselleen.56

Eli toisin sanoen, siinä missä esimerkiksi Aristotelesin mukaan tieto ei ole objektin

tarkkaa representaatiota, vaan ennemminkin sitä, että subjekti tulee identtiseksi objektin

kanssa (tämä tarkoittaa, että antiikin ”katsomis-metafora” piti sisällään ajatuksen

”ymmärryksestä” (intellect), joka sisältää sekä peilin että silmän yhdessä; tällöin

näköhavainto paljastaa objektin sellaisenaan), lähtee kartesiolainen ajatus siitä, että

”ymmärrys” tutkii ”peilin heijastuksia”, eli representaatioita mielessä. Tämä synnytti

uuden skeptisismin lajin: ”ideoiden verho”- skeptisismin (veil of ideas) - ongelman siitä,

että mistä tiedämme, että Mielen Silmä näkee todellisuuden, eikä todellisuuden eteen

vedettyä näyttäytymien verhoa. Tämä skeptisismi keskittyi kysymykseen, onko

mahdollista löytää ja tietää mitään mielen ulkopuolella? ”Ideoiden verho”– skeptisismi

muodosti perustan epistemologialle; pyrkimykselle tutkia ja kehittää mielen peiliä niin,

että sen avulla saataisiin parempia ja tarkkoja representaatioita - eli Totuuksia -

maailmasta.  Descartes’n ”mielen laajentamisen” ja Locken ”ideoiden” myötä syntyi

”sisäinen silmä”, jossa ruumiilliset ja perseptuaaliset kokemukset (aistihavainnot)

yhdessä matemaattisten totuuksien ja kaiken sen kanssa, jota nykyään kutsumme

”mentaaliseksi”, olivat tarkastelun kohteena. Samalla syntyi mieli-ruumis-erottelu57 sen,

mikä on osa tietoisuutta, ja sen mikä ei ole tietoisuutta välille. Tämän seurauksena

syntyi myös ”epäilyksettömyys” mentaalisen kriteeriksi58. Aristoteelinen erottelu

55 Eli toisin sanoen, Descartes määritteli mielen nimenomaan episteemisin termein; siis suhteessa
tietoomme siitä. Tällöin mentaalinen määritellään sen täydellisen episteemisen pääsyn kautta; se on
paikka, jossa erehtyminen on mahdotonta. Rorty kutsuu tätä kartesiolaista etuoikeutettua pääsyämme
mentaaliseen termillä ”korjaamattomuus” (incorrigibility).
56 PMN, 38-50. Mielen metafora on juuri lasinen, peilintapainen, koska (1) se pystyy heijastamaan uusia
muotoja itse muuttumatta ja (2) peilit ovat tehty aineesta joka on puhtaampaa, vähemmän rosoista,
herkempää ja hienompaa kuin useammat muut aineet: ”[… ] our Glassy essence is something we share
with  the  angels,  even  though  they  weep  for  our  ignorance  of  its  nature.”  PMN,  43.  Vrt.  ”lasisesta
olemuksestamme” työmme alaviite 6.
57 Kreikkalaisilla ei ollut mieli-ruumis- ongelmaa nykyisessä mielessä, koska (1) aistihavainnot koettiin
ruumiillisina, (2) eikä heillä ollut keinoa erottaa sisäisessä maailmassa tapahtuvat ”tietoisuuden tilat”
”ulkoisesta maailmasta”, koska heillä ei ollut käsitteitä tähän. Vasta 1600-luku, ja erityisesti ”ideoiden
verho”- ongelman synty problematisoi mieli-ruumis-jaottelun ja synnytti samalla mieli-ruumis-ongelman.
PMN, 47, 51.
58 Tämä kriteeri syntyi Descartes’n ajatuksesta ”selvistä ja selkeistä ideoista” (clear and distinct ideas),
joiden oikeellisuutta emme voi epäillä: ”I could take it to be a general rule that the things we conceive
very clearly and very distinctly are all true.” Descartes (1968), 54. Lisäksi “ as far as ideas are concerned,
provided they are concidered solely in themselves and I do not refer them to anything else, they cannot
strictly speaking be false; for whether it is a goat or a chimera that I am imagining, it is just as true that I
imagine the former as latter.” Descartes (1984), 26. Descartes ei selvästi kerro, mitä hän tarkalleen ottaen
näillä “selvillä ja selkeillä ideoilla” tarkoittaa, mutta Dickerin (2001), 211, mukaan ”it may be taken to
mean that in rebuilding one’s knowledge, it is permissible to use materials of the same kind as those that
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”järjen-universaalien-käsittäjänä”, ja aistihavainnoista ja liikkeestä huolehtivan ruumiin

välillä korvautui Descartes’n myötä mieli-ruumis-jaottelulla tietoisuuden ja sen, mikä ei

ole tietoisuutta, välillä. Samalla lockelaisen empirismin myötä epistemologia ilmestyi

filosofian paradigmaksi.59

On huomattava, että nykyään - tai oikeammin jo Kantista lähtien – Descartes’n

epäilyksettömyyden metodi ja samalla epäilyksettömyys mielen kriteerinä on laajasti

kyseenalaistettu. Varsinkin ajatus ”mieli-aineksesta” (mind-stuff) erillään ruumiista on

sinällään laajasti hylätty. Myös useat filosofit, joiden mukaan on väärin puhua

fysikaalisesti esimerkiksi kipujen ja ajatuksien sijainnista ruumiissa, näkevät

uskomukset, halut ja mielialat rylelaisittain tapoina puhua dispositioista, taipumuksista

käyttäytyä, jotka eivät vaadi mitään immateriaalista välittäjää, vaan pelkästään ihmisen.

On kuitenkin vaikeampi ajatella raakatuntemuksia, mentaalisia mielteitä, mentaalisia

heijastuksia ja ajatuksia tähän tapaan; nykyaikaisille dualisteille vain mielen

”tapahtumat” (event-like), kuten kivut, ovat olemassa tietyllä tapaa erillään ruumiista.60

Selvyyden vuoksi on hyvä painottaa ja selventää tässä vaiheessa lukijalle Rortyn

tekemiä rajauksia ”mielen” suhteen. Rorty käyttää ”mentaalista objektia” synonyyminä

”korjaamattomasti tiedetyn objektin” kanssa, joten näin ollen ”omata mieli” on sama

asia kuin ”omata korjaamatonta tietoa”; eli mieli rajautuu tällöin, kenties

ongelmallisesti, korjaamattomasti tiedettyihin raakatuntemuksiin.61

enter into the cogito: namely, (a) contingent statements about one’s own thoughts (e.g. “I’m thinking”),
(b) obvious necessary truths (e.g. “if I am thinking, then I exist”), and (c) the logical consequences of (a)
and (b) (e.g. “I exist).”
59PMN, 45-60. Lockesta enemmän työmme kappaleessa 3.2. Tämä empirismi viittaa ”brittiläiseen
empirismiin”, jolla yleensä viitataan kolmikkoon Locke-Hume-Berkeley. Empirismin kantava ajatus on
tiedon sitominen kokemukseen; siis aistidataan. Brittiläistä empirismiä voidaan luonnehtia esim.
seuraavalla kolmella tavalla. Ensiksi, (1) se oli rationalismia vastaan luottaessaan suoraan aistihavaintoon.
Toiseksi, (2) se oli analyyttistä ja reduktionistista ja liittoutuneena luonnontieteen kanssa, ja kolmanneksi
(3) se näki tarpeen uskonnon ”naturalisoinnille” luonnontieteiden avulla. Humber (2001), 310. Tämän
”uuden tieteen” mahdollistaman naturalistisen asenteen tiivistää mielestäni hyvin Hume Inquirynsä
loppukappaleessa: ”When we run over libraries, persuaded of these principles, what havoc must me
make? If we take in our hand any volume – of divinity or school metaphysics, for instance – let us ask,
Does it contain any abstract reasoning concerning quantity or number? No. Does it contain any
experimental reasoning concerning matter of fact and existence? No. Commit it then to the flames, for it
can contain nothing but sophistry and illusion.” Hume (1977), 173.
60PMN, 66-69.
61 Hornsbyn (1990), 42-43, mukaan Rortyn mielen rajaus raakatuntemuksiin ei ole riittävän kattava;
erityisesti Hornsby kiinnittää huomiota Rortyn huomion vähyyteen intentionaalisuutta kohtaan.
Kuitenkin, huomion kiinnittäminen fenomenaalisiin ominaisuuksiin johtuu Rortyn näkemyksestä, jonka
mukaan mieli-ruumis- ongelmaan sitoutuneet filosofit ovat ajatelleet intentionaalisuutta
fenomenaalisena, ja nähneet epäilyksettömyyden (joka nähdään enemmän fenomenaalisena kuin
intentionaalisena) olennaisena määritettäessä mentaalista. Tämän johdosta mieli-ruumis- ongelma on
mahdollista jättää sivuun vain hylkäämällä fenomenaalinen mielen kriteerinä. Rortyn mukaan erityisesti
Rylen yritys ratkaista kartesiolaisen dualismin ongelma raakatuntemusten avulla toimi Rylen
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2.5. Rortyn käsitys mielestä - persoonat vailla mieltä

Kappaleessa 2.5. tarkastellaan Rortyn anti-kartesiolaista näkemystä ”etuoikeutetusta

pääsystämme mentaaliseen”. Tämä on olennaista, sillä - kuten olemme huomanneet -

Rortyn mukaan metafyysinen

”’tietoisuuden ongelma’ ei ole mitään muuta kuin
epistemologinen ongelma ’etuoikeutetusta pääsystä’, ja kun
tämä huomataan, kysymykset koskien dualismin ja
materialismin välistä suhdetta, ja samalla mieli-ruumis–
ongelmaa, menettävät kiinnostavuutensa.”62

Toisin sanoen, tarkoituksena on osoittaa kyvyttömyytemme todistaa kahden ontologisen

alueen olemassaolo, ja mielen kyvyttömyys saavuttaa maailmasta universaaleita, siis

kyvyttömyys saavuttaa maailman ”ikuiset olemukset” suoraan, nonlingvistisesti,

sellaisina-kuin-ne-ovat.

2.5.1. Antipodealaiset

Rorty aloittaa oman mielikäsityksensä rakentamisen kuvitteellisella ”scifi-esimerkillä”;

kertomuksella antipodealaisista. Antipodea oli kaukainen planeetta, jossa asui

kaltaisiamme olioita, joiden fysiologia ja kulttuuri olivat lähes yhtenäiset ihmisten

kanssa. Kuitenkin oli olemassa kaksi merkittävää eroa antipodealaisten ja ihmisten

välillä.

(1) Ensinnäkin, antipodealaiset  eivät tienneet,  että heillä on mieli. Heillä oli käsitykset

”jonkin haluamisesta” ja ”jonkin aikomisesta” ja ”uskomisesta että” ja ”kauhealta

tuntumisesta” jne., mutta heillä ei ollut aavistusta, että nämä ovat mentaalisia tiloja,

erilaisia kuin esimerkiksi ”flunssassa oleminen” tai ”oleminen seksuaalisesti

kiihottuneena”. He kohtelivat oman lajinsa yksilöitä persoonina, mutta he eivät

selittäneet persoonan ja ei-persoonan välistä eroa käsitteillä kuten ”mieli”, ”tietoisuus”,

tarkoitusperiä vastaan luoden vahvaa pohjaa raakatuntemusten asettamiselle mielenfilosofian keskiöön.
Näin ollen mieli-ruumis- ongelma on keskittynyt erityisesti kysymykseen kivuista ja kiinnittänyt
vähemmän huomiota uskomuksiin ja intentioihin. Rylestä enemmän työmme kappaleessa 2.5.4. ja
alaviitteessä 76. Tämä on osittain seurausta Kripken huomiosta, että kivut eivät salli näyttäytyminen-
todellisuus– erottelua suhteessa tietoon niistä; ks. työmme alaviite 43. PMN, 96-97. Myös Wittgenstein
on huomauttanut samansuuntaisesti:  “[… ] only I can know whether I am really in pain; another person
can only surmise it [...]. Other people cannot be said to learn of my sensations only from my behaviour, -
for I cannot be said to learn of them. I have them [...]. It makes sense to say about other people that they
doubt whether I am in pain; but not to say it about myself.” Wittgenstein (1958), 89e.
62 PMN, 69. Korostus lisätty.



42

”henki” jne. Eli toisin sanoen, heidän filosofinsa eivät olleet muotoilleet ongelmaa

subjektin ja objektin, ja mielen ja aineen välille. Näin ollen heillä ei ollut myöskään

”ideoiden verho”– skeptisismiä, koska ajatukset ”ideasta”, ”perseptiosta” tai

”mentaalisesta representaatiosta” puuttuivat.

(2) Toiseksi, neurologia ja biokemia olivat erityisen kehittyneitä Antipodeassa, jonka

seuraukset näkyivät myös tavallisessa elämässä. Antipodealaisten tietoisuus omasta

fysiologiastaan tarkoitti, että kaikki kielen lauseet voitiin rinnastaa identifioitavissa

olevaan hermostolliseen tilaan. Esimerkiksi, kun antipodealais-pienokainen ryömi kohti

kuumaa hellaa, äidit huusivat ”hänen C-hermosäikeensä stimuloituvat!” Joskus he

saattoivat sanoa, että ”se näytti mammutilta, mutta sitten tajusin että mammutit ovat

kuolleet sukupuuttoon, joten tajusin että sen täytyy olla elefantti.”. Mutta samassa

tilanteessa he saattoivat sanoa, että ”minulla oli G-412 yhdessä F-11:ta kanssa, mutta

sitten minulla oli S-147, joten tajusin, että sen täytyy olla elefantti.”63

Retkikunta Maasta saapui Antipodeaan, joukossa myös filosofeja. Ensimmäisenä

filosofit huomasivat, että antipodealaisilta puuttuu ”mielen” käsite, ja he kysyivät

itseltään, onko antipodealaisilla mieltä, eli onko heillä mentaalisia aistimuksia, eli

toisin sanoen fenomenaalisia aistimuksia, kuten kipua, stimuloituneiden C-

hermosäikeiden lisäksi, kun he koskettavat kuumaa hellaa? Antipodealaiset kykenivät

antamaan suoria, ei-johdettuja raportteja sekä neurologisista tiloistaan, että siitä, miltä

heistä tuntui. He inhosivat, kun heidän C-hermosäikeensä stimuloituvat, mutta

kokivatko he fenomenaalisia aistimuksia, eli tuntuiko stimuloitunut C-hermosäie

kivuliaalta?64

Antipodealaiset sanoivat, että he saattavat kyllä erehtyä olevansa tietyssä neurologisessa

tilassa, mutta he eivät voineet erehtyä siitä, että heistä vaikuttaa siltä, että he ovat

tietyssä neurologisessa tilassa. Eli he kyllä saattoivat erehtyä siitä, että heidän C-

hermosäikeensä ovat stimuloituneena, mutta he eivät voineet erehtyä siitä, että heistä

vaikuttaa siltä, kuin heidän C-hermosäikeensä ovat stimuloituneena. Näin ollen

antipodealaiset tiesivät korjaamattomasti (incorrigible) vain sen, miltä asiat heistä

vaikuttivat. Mutta ei ollut selvää, että tämä ”vaikuttaminen” oli riippuvainen siitä, mitä

raakatuntemuksia (raw feel) he kokevat, päinvastoin kuin mitä he olivat vain taipuvaisia

63 PMN, 70-71.
64 PMN, 74-75.
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sanomaan. Kuten olemme nähneet maan filosofien ajattelevan, jos antipodealaisilla olisi

kivukkuuden (painfulness) raakatuntemus, heillä olisi myös mieli. Tämä siksi, että

raakatuntemukset omaavat fenomenaalisen ominaisuuden, jota ei ole mahdollista

erehtyä omaavansa, sillä tuntemuksen vaikutelman omaaminen on yhtenäistä

tuntemuksen omaamisen kanssa (having the illusion of having it is to have it). Ero

fysikaalisten stimuloituneiden C-hermosäikeiden ja mentaalisten kipujen välillä on, että

on mahdollista kuvitella, että C-hermosäikeet ovat stimuloituneena, ilman että ne

todellisuudessa ovat65; mutta ei ole mahdollista kuvitella olevansa kivussa ilman, että

todella olisi kivussa - koska fenomenaalinen ominaisuus, kuten kipu, tyhjenee

ilmenemään; kipu tyhjenee kivun tuntemukseen. Antipodealaisten ”näyttää näyttävän

siltä kuin”- lausuma (seems to seem) pitää sisällään vain ajatuksen ”vaikutelmasta”, eikä

todista ”fenomenaalisten ominaisuuksien” - toisin sanoen mielen - läsnäoloa. Rortyn

mukaan ajatus hänen hylkäämästään vaikutelma-todellisuus– erottelusta (appearance-

reality) ei todellisuudessa pohjaudu (1) erotteluun subjektiivisten representaatioiden ja

objektiivisten asioidentilojen välillä, vaan siinä on kyse vain (2) jonkin ymmärtämisestä

väärin, väärän uskomuksen omaamisesta. Näin ollen antipodealaisten käsitys edellisestä

erottelusta ei auttanut filosofeja liittämään jälkimmäistä erottelua heihin.66 Voidaankin

sanoa, että Rortylle koko antipodealais-esimerkin tarkoituksena on osoittaa, että itse

asiassa antipodealaisten tavassa puhua ei puutu mitään oleellista, eikä Maan filosofit

näin ollen kykene tekemään minkäänlaista kaiken perustavaa erottelua antipodealaisten

ja Maan asukkien välille suhteessa tapoihin puhua; toisin sanoen tarkoituksena on

painottaa mielen määrittämisen ongelmallisuutta. Täten Rorty voi sanoa, että

selitysvoimamme ja kykymme kuvailla asioita ei olisi yhtään heikompi, vaikka

olisimme puhuneet antipodeaa koko ikämme67. Rortyn lopullisena tarkoituksena on

65 Esimerkiksi hermostollinen tila T-435, joka viittaa lauseeseen ”vaikuttaa siltä kuin C-hermosäikeet
olisivat stimuloituneena”, saattaa esiintyä ilman stimuloituneita C-hermosäikeitä esimerkiksi tilanteessa
jossa yksilö sidotaan kiinni kidutuskoneeseen, joka muka laitetaan päälle, vaikka se ei olisi oikeasti
päällä. PMN, 76.
66 PMN, 76-77.
67 Kritiikkiä tälle väitteelle on esittänyt mm. Kenneth Gallagher (1985). Hänen mukaansa Rortyn
esimerkissä ei ainoastaan ole ongelmana sen oikeellisuus, vaan siinä on myös sisäisiä
epäjohdonmukaisuuksia, ja siitä näin ollen puuttuu todellinen argumentatiivinen voima. Gallagher toteaa,
että voimme nähdä Rortyn antipodealaisten ikään kuin tarkkailevan omia hermostollisia tilojaan. Tämä on
Gallagherin mukaan lähtökohtaisesti väärin, koska olio kokiessaan tuntemuksen ei vain tarkkaile sitä vaan
on siinä; esim. antipodealais-pienokaisella täytyy olla olemassa jo jonkinlainen tuntemus taustalla, jotta
hän alunperin voisi yhdistää tietyn tuntemuksen tiettyyn hermostolliseen tilaan ja tietyn C-hermosäikeen
stimuloitumiseen. Näin ollen stimuloitunut C-hermosäie ei voi olla alun perin kokevan olion
tarkkailtavana samalla tapaa kuin fysiologi tarkkailee hermoratojen toimintaa; toisin sanoen, kokevalla
oliolla täytyy olla ”alkukokemus”, joka ei ole tarkkailevan fysiologin saavutettavissa. Rorty on tosin
kertonut meille, että antipodealaisilla on käsitys jonkin tuntumiselta kauhealta. Tässä tullaan ongelmaan;
jos antipodealaiset raportoivat kaikista tuntemuksistaan hermostollisten korrelaatioiden kautta, he ovat
ikään kuin tarkkailijan asemassa omiin tuntemuksiinsa nähden. Mutta stimuloituneiden C-hermosäikeiden
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antipodealais-esimerkin avulla puolustaa tietynlaista ”non-reduktiivista materialismia

tai –fysikalismia68”. Mutta syventykäämme nyt hieman tarkemmin tämän kuvitteellisen

tarinan ”opetukseen”.

2.5.2. Fenomenaalisista ominaisuuksista

Antipodealaisten esimerkki pyrkii osoittamaan tarpeen tarkastella lähemmin

”fenomenaalisia ominaisuuksia”, ja erityisesti vastaamattomuutta fysikaalisen ilmiön -

kuten stimuloituneet C-hermosäikeet - ja mentaalisen ilmiön - kuten kipu -

väärinymmärtämisen välillä, sillä juuri ajatus ihmisille suoraan ilmenevistä

fenomenaalisista ominaisuuksista oikeuttaa ja perustaa ajatuksen mielestä suoran tiedon

saavuttamisen välineenä. Tämä siksi, että intuitiomme mukaan on mahdollista erehtyä

fysikaalisesta ilmiöstä, mutta mahdotonta mentaalisesta, eli fenomenaalisesta, ilmiöstä.

Esimerkiksi voimme kuvitella määrittävämme väärin taivaalla olevan ”tähden” mutta

emme kokemaamme ”kipua”. Onko antipodealaisilla mieltä, siis fenomenaalisia

ominaisuuksia, kun he eivät koe kipua, vaan stimuloituneita C-hermosäikeitä? Onko

yksilön episteeminen suhde raakatuntemukseensa välttämätön ja riittävä kyseisen

raakatuntemuksen olemassaolon toteennäyttämiseksi? Vai pitäisikö meidän sanoa, että

kyseessä on vain kaksi tapaa puhua samasta asiasta; ehkä antipodealaiset kokevat kipua

ja kutsuvat sitä ”tilaksi, jossa vaikuttaa siltä, että yksilön C-hermosäikeet ovat

stimuloituneena?” Näin ollen he olisivat samassa tilassa, kuin me olemme

nähdessämme jotain punaista tai kun olemme muissa vastaavissa ”korjaamattomissa”,

eli fenomenaalisissa, tiloissa. Vaikka hyväksyisimme, että yleinen kriteeri sille, onko

tarkkailemisessa ei sinällään ole mitään epämiellyttävää; epämiellyttävyys ei ole tarkkailijan
saavutettavissa. Sen sijaan kivussa olemisessa ei ole kyse tarkkailijana olemisesta, vaan olemisessa
kivussa. Samoin Rorty kertoo, että antipodealaiset pystyvät myös korreloimaan kaikki lauseet, siis ei vain
tuntemuksia vaan myös ajatukset, tiettyihin hermostollisiin tiloihin. Gallagherin mukaan tämä on jo
sinällään mahdotonta mahdollisten lauseyhdistelmien äärettömyyden vuoksi, mutta myöskin siksi, että
nämä hermostolliset korrelaatit on opittava empiirisesti; siis on opittava, että tietyt ajatukset ja lauseet
vastaavat tiettyä hermostollista prosessia. Nyt herää kysymys, kuinka tämä on mahdollista? Kuinka voi
epäsuorasti oppia, että itsellä on jokin ajatus; kuinka joku voi kertoa sinulle, että sinulla on ajatus? Näin
ollen vaikuttaa siltä, että ajatuksen on jotenkin oltava välittömästi ajattelijan mielessä. Toisin sanoen,
hermostolliset tilat eivät ole suoraan annettu kokevalle oliolle havainnoitavaksi; täten, ellei kokevalla
oliolla ole esim. äärettömän laajaa tietosanakirjaa, jossa jokainen hermostollinen tila on laitettu
vastaamaan jotakin lausetta tai lausumaa, hänen täytyy nähdä korrelaatio suoraan; se puolestaan ei ole
mahdollista hermostollisten prosessien tapauksessa. Ajatukselle, joka sanoo, että tietty hermostollinen tila
korreloi tiettyä ajatusta, tulee olla myös hermostollinen korrelaatti, jolle puolestaan taas tarvitsee olla oma
hermostollinen korrelaatti; näin ollen tämänkaltainen regressio on loputon. Jos kuvittelemme, että aivot
pystyisivät tarkkailemaan omia hermostollisia tilojaan, se tekisi sen aina aivotoiminnan kautta, ja näin
ollen olisi aina vähintään yksi hermostollinen korrelaatti, joka ”pakenisi aivojen otteesta”. Näin ollen,
Gallagherin mukaan on aina olemassa kognitiivinen ”mentaalinen” ulottuvuus, jota ei voida kääntää
hermostolliselle kielelle. Gallagher (1985), 449-455.
68 Ks. työmme alaviite 288.
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antipodealaisilla raakatuntemuksia on nimenomaan - kuten Rorty näkee -

korjaamattomuus, siis kyvyttömyyttä omata harhakuva jostakin, ongelma kahdesta

vaihtoehtoisesta kuvauksesta säilyy, eikä todisteita mieli-ruumis- jaottelun

olemassaololle löydy.

Ajatus ilmenemisten jakamisesta kahteen luokkaan vaatii kahta ontologista kategoriaa,

eli jakoa mentaaliseen ja fysikaaliseen. Mutta esimerkki antipodealaisista laittaa koko

jaottelun epäilyksen alaiseksi. Jos näemme ”mentaalisten ilmiöiden” kriteeriksi - kuten

Rorty tulkitsee - episteemisen kriteerin, siis korjaamattomuuden, identifioituu

”mentaalinen” raakatuntemusten, hetkittäisten ajatusten ja mentaalisten kuvien kanssa,

ja sulkee ulos muun muassa uskomukset, mielialat ja vastaavat, koska ne eivät ole

”korjaamattomasti tiedettyä sisäistä elämää” (inner life). Vaikkakin ne ovat tietyllä

tapaa ”korkeampia” tiloja, ne eivät rohkaise kartesiolaiseen jakoon kahden ontologisen

alueen välille. Tästä seuraa, että

(1) mentaalisen tilan kriteeriksi riittää, että se on korjaamattomasti tiedetty sen haltijan

toimesta, ja

(2) emme määritä mitään nonfysikaalista tilaa - esimerkiksi uskomuksia - olioille, joilta

puuttuu korjaamattomasti tiedetyt tilat.

Jos puhumme samasta asiasta kahdella eri tavalla, ja raporttimme tuntemuksistamme

ovat yhteneviä antipodealaisten raporttien neuroneista kanssa, raportoimmeko me

”kivun” ollessa kyseessä tuntemuksista vai neuroneista? Miksi me kuvittelemme, että

omaamme ”tuntemuksia” ja ”mielen”? Kuinka on mahdollista saada, kuten dualistit

haluavat, antipodealaiset ymmärtämään, että mielen ja ruumiin välinen erottelu on

paradigmaattinen ontologinen erottelu? Meidän täytyy olla valmiina myöntämään, että

”materialistiset” antipodealaiset voivat olla oikeassa; että raportoimme neuroneista, kun

luulimme raportoivamme raakatuntemuksista. Näin ollen,

 oli vain kulttuurinen sattuma, että jäimme niin kauaksi aikaa kiinni ajatukseen

raakatuntemuksista.

 Ajatus ”raakatuntemuksista” vain ikään kuin ”piti paikkaa” neuroneille; eli selitimme

asiaa, jota emme ”ymmärtäneet”, tietyllä riittävän hämärällä yleisellä termillä.

Esimerkinomaisesti voimme sanoa, että tämä on yhtenevä ajatuksen kanssa, että jos
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emme olisi kehittäneet astronomiaa, olisi meillä silti paljon monimutkaista sanottavaa

pisteistä mustassa kuvussa - tähdistä yötaivaalla - mutta astronomian kehittyessä ja

näkemyksiemme muuttuessa pystyisimme kuvailemaan asioita uudelleen. Näin ollen,

ero ”todellisuuden” ja ”vaikutelman” välillä on vain ero asioiden historiallisen ja

kontekstiin sidotun oikein- ja väärinymmärtämisen tai -tekemisen välillä. Toisaalta,

voimme edelleenkin sanoa, että vaikka olisimme materialisteja, emme pysty silti

redusoimaan tuntemuksia fysikaalisiin tiloihin; emme pysty ikinä saavuttamaan tätä

”vaikutelmaa”. Jotta edellä kuvattu vastalause olisi uskottava, täytyy meidän nähdä

”vaikutelma” Rortyn näkemystä laajempana käsitteenä; ajatuksena, joka täytyy

hahmottaa ”fenomenaalinen ominaisuus” -käsitteen kautta. Tällöin täytyy pitää kiinni

seuraavanlaisesta periaatteesta, jota Rorty kutsuu nimellä periaate (P): 69

”(P) Aina kun teemme korjaamattoman raportin tietyssä
tilassamme, meille on oltava läsnä ominaisuus, joka saa meidät
tekemään kyseisen raportin.”70

Tämä periaate, joka siis tarkoittaa, että jokin olion metafyysinen, luontainen (intrinsic)

tai olemuksellinen ominaisuus, kuten ”tietoisuuden läsnäolo”, luo pohjan suorille ja

korjaamattomille - siis ei päättelemällä johdetuille, lingvistisille - raporteille

tiloistamme, kätkee sisälleen sekä kartesiolaisen ajatuksen siitä, että ”mikään ei ole

lähempänä mieltä kuin mieli itse”, että dualistisen epistemologian yhdistämällä

epistemologiset ajatukset ”korjaamattomuudesta” ja ”epäilyksettömyydestä”

metafyysiseen ajatukseen ”Mielen Silmälle” suoraan annetuista entiteeteistä. Tämä

periaate ei kuitenkaan ratkaise antipodealais-ongelmaa, koska se on kiinni

”tuntemuksissa”, eikä antipodealaisilla ole ymmärrystä niistä tai ajatuksesta ”sisäisestä

tilasta”. Samoin emme vieläkään ymmärrä, mitä eroa on kivun tuntemuksella ja

stimuloituneeseen C-hermosäikeeseen reagoimisella sanalla ”kipu”,

välttämiskäyttäytymisellä jne. Tähän joudumme sanomaan, että jos seuraamme

periaatetta (P), ei ole mitään eroa ulkopuolelta, sillä ulkoinen käytös on sama, mutta

suuri ero sisäpuolelta katsottuna, koska vain meillä itsellämme voi olla tämän

kokemuksen kvalia71. Tämä ei auta, sillä ajatus ”sisäisestä tilasta” on mahdoton

läpeensä materialistille antipodealaisille.

69 PMN, 78-84.
70 PMN, 84. “(P) Whenever we make an incorrigible report on state of ourselves, there must be a property
we are presented with which induces us to make the report.”
71 Kvalia tarkoittaa tässä kokemuksen laadullista puolta, sitä subjektiivista kokemusta, millaista on omata
tietty kokemus; esimerkiksi emme voi tietää, kuten Thomas Nagel toteaa, millaista on olla esimerkiksi
lepakko. Nagelista lisää työmme alaviitteessä 42.
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Itse asiassa, antipodealaiset näkisivät ajatuksen fenomenaalisista ominaisuuksista

seurauksena huonolaatuisen kielen oppimisesta:

”Koko ajatus korjaamattomasti tiedetyistä entiteeteistä, ei
niinkään ajatus korjaamattomuudesta sen suhteen, miltä asiat
vaikuttavat  -  eli  siis  ajatus  ’näyttäytymistä’  [seemings]
eräänlaisina entiteetteinä - vaikuttaa heidän silmissään vain
huonolta tavalta puhua. Koko Maan sanasto ’tietoisuuden
tiloineen’, ’tuntemuksineen’ jne. näyttäytyy heille vain
valitettavana kielen käänteenä.” 72

Toisin sanoen, antipodealainen materialisti näkee ajatuksemme ”mielestä ja aineesta”

(mind and matter) vain heijastumina kielellisestä kehityksestä.

Näin ollen meillä on kaksi vaihtoehtoa:

(1) Ensinnäkin joko antipodealaisen materialistin vaihtoehto, joka sanoo, että ”he [maan

filosofit] kuvittelivat omaavansa mielen, mutta he eivät omaa”, tai

(2) toiseksi Maan filosofin vaihtoehto, joka sanoo, että ”heillä [antipodealaisilla] on

fenomenaalisia tuntemuksia - eli mieli - mutta he eivät tiedä sitä.”

Kysymys kuuluukin, mikä filosofinen metodi voisi ratkaista tämän ongelman, tai löytää

kompromissin tähän umpikujaan; mikä filosofinen metodi voisi osoittaa yllä olevien

vaihtoehtojen (1) tai (2) oikeellisuuden?

2.5.3. Korjaamattomuudesta ja raakatuntemuksista

Toisin sanoen, ongelma antipodealaisista, eli kysymys siitä, onko heillä

raakatuntemuksia vai ei; siis kykenevätkö he suoraan tietoon - Rortyn jargonilla

”maailman peilaamiseen” - voidaan tiivistää yllä sanotun perusteella seuraaviin kohtiin:

(1) Raakatuntemuksille on olennaista, että ne ovat korjaamattomasti tiedettyjä

yhdessä

(2) Ei ole olemassa mitään, minkä antipodealaiset kuvittelevat tietävänsä

korjaamattomasti

72 PMN, 87. Korostukset lisätty.
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kanssa johtaa joko

(3) Antipodealaisilla ei ole raakatuntemuksia

tai

(4) Antipodealaiset eivät tiedä omasta korjaamattomasta tiedostaan

Kuitenkin, ongelma (3) suhteen on, että antipodealaisilla on kokolailla sama kulttuuri,

käytös ja fysiologia kuin meillä, ja antipodealais-pienokaiset voidaan opettaa

raportoimaan raakatuntemuksia. Tämä ohjaa (4) suuntaan, mutta se vaikuttaa ajatuksena

käsittämättömältä, joten se pitää muuttaa seuraavanlaiseksi:

(4’) Antipodealaiset eivät tiedä omasta kapasiteetistaan korjaamattomaan tietoon,

josta seuraa ongelma; joko

(5) Antipodealaiset voidaan opettaa tunnistamaan omat raakatuntemuksensa

tai

(5’) Antipodealaiset voidaan opettaa, kiitos raakatuntemuksien ja hermostollisten

prosessien välisen samankaltaisuuden, jäljittelemään raportteja raakatuntemuksista niitä

kuitenkaan omaamatta.

Esimerkiksi kaksikielinen antipodealainen voidaan opettaa sanomaan ”kipu”, kun hän

C-hermosäikeensä ovat stimuloituneena. Mutta tämä ei ratkaise kysymystä

”tuntemisesta”, miltä kipu tuntuu. Tähän kaksikielinen antipodealainen vastaa, että ”se

tuntuu kivulta”. Kun häneltä kysytään, ”tuntuuko se C-hermosäikeiltä?”, hän vastaa,

että Antipodeassa ei ole ”tuntumisen” käsitettä, joten hän ei voi tuntea stimuloituneita

C-hermosäikeitään, vaikka hän onkin niistä tietoinen. Tämä vaikuttaa meistä

paradoksaaliselta, koska ajattelemme ”välitöntä tietoisuutta” ja ”tuntemusta”

synonyymeinä. Jos ajattelemme näin, antipodealaisilla on ymmärrys ”tuntemukseksi”

nimetystä tilasta, mutta heillä ei ole ”tuntemuksen” käsitettä tiedon intentionaalisena

kohteena.  Tämä tarkoittaa sitä, että on ero sen, että on tilassa, joka ”vaikuttaa yksilölle

siltä, että hän on kivussa”, ja raakatuntemuksien - siis että on kivussa - välillä. Edellinen

tila tarkoittaa sitä, että on episteemisessä asemassa jonkin suhteen, missä epäily on

mahdollista. Jälkimmäinen tila laittaa yksilön automaattisesti episteemiseen asemaan,
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jossa epäily on mahdotonta. Näin ollen, jos hyväksymme yllä olevat päätelmät, meidän

täytyy joko kieltää tai hyväksyä seuraava:

(6) Jokainen raportti siitä, miltä jokin vaikuttaa yksilölle, on raportti

raakatuntemuksista.

Tämä voidaan hyväksyä ainoastaan hyväksymällä kohta (1) käänteisessä muodossa,

siis:

(7) Olennaista mille tahansa korjaamattomasti tiedetylle on, että se on raakatuntemus.

Tämä puolestaan on vain yksi muoto yllä mainitusta periaatteesta (P), siis:

(P) Aina kun teemme korjaamattoman raportin tietyssä tilassamme, meille on oltava

käsillä läsnä ominaisuus, joka saa meidät tekemään kyseisen raportin.

Tässä periaatteessa oleellista on kohta ”oltava läsnä”, ajatus, joka juontuu ”Mielen

Silmä”- metaforaan, ”tietoisuuden läsnäoloon” ja vastaaviin, jotka ovat puolestaan

juontuneet ajatuksesta ”Luonnonpeilistä”; ajatuksesta, joka näkee tiedon joukkona

immateriaalisia, maailman suoraan ”Mielen Silmälle” heijastamia representaatioita.

On kuitenkin huomattava, että jos hyväksymme tämän periaatteen (P), emme voi enää

olla skeptikkoja, sillä silloin antipodealaisilla on automaattisesti raakatuntemukset, eli

meidän täytyy valita (5) ja (5’) välillä. Koska emme kiistä sitä, että antipodealaisesta

vaikuttaa siltä, kuin hänen mahaansa kouristelisi, olemme valmiit hyväksymään

korjaamattomuuden tämänkaltaisiin raportteihin; eli meidän täytyy myöntää, että

hänellä on tiettyjä raakatuntemuksia, jotka toimivat ”vaikuttaa– lausumien” (seem-

statement) pohjana, ja joista antipodealainen voidaan opettaa raportoimaan opettamalla

hänelle tähän sopiva sanasto. Mutta tämä periaatteen (P) seuraaminen johtaa

paradoksaalisesti sekä eräänlaiseen behaviorismiin että kartesiolaiseen ajatukseen

”Mielen Silmästä”. Näin ollen pystymme olemaan vain skeptikkoja; meidän täytyy

valita (5’) ja myöntää, että antipodealaisen ”vaikuttaa– lausuma” ei ole yhtenevä meidän

vastaavien lausumiemme kanssa, koska antipodealainen voi erehtyä, ”että hänestä

vaikuttaa että”. Täten hänellä ei ole korjaamatonta tietoa, eli raakatuntemuksia.

Toisaalta, jos hylkäämme (6), täytyy meidän hyväksyä mahdollisuus, että meillä
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itsellämme ei ole koskaan ollut tuntemuksia, mentaalisia tiloja, mieltä; siis ”Lasista

Olemustamme”. Tämä paradoksi ajaa meidät takaisin periaate (P):hen ja

Luonnonpeiliin. Eli meillä on valittavana seuraavat kolme vaihtoehtoa:

(1) Joko meidän täytyy jakaa ”Lasinen Olemuksemme” kaikkien olioiden kanssa, joiden

kieli sisältää ”vaikuttaa-lausumia”,

(2) siirtyä pyrrhonistiseen skeptisismiin73, koska skeptisismimme antipodealaisten tietoa

kohtaan ei voi enää pohjata ”mieleen”, tai

(3) hyväksyä mahdollisuus, että meillä itsellämme ei koskaan todellisuudessa ole ollut

”Lasista Olemusta” eikä raakatuntemuksia.

Jos hyväksymme (7) ja raakatuntemusten välttämättömyyden, meidän täytyy myöntää

joko

(a) että antipodealaisilla on raakatuntemuksia, koska heidän kielensä sisältää tiettyjä

korjaamattomia raportteja,

(b) ettemme koskaan voi tietää muun muassa antipodealaisten kielestä mitään, koska

emme voi tietää onko heillä raakatuntemuksia, eli mieltä, tai

(c) koko kysymys raakatuntemuksista on väärin, koska antipodealais-esimerkki osoittaa,

että meillä itsellämme ei ole ikinä ollutkaan raakatuntemuksia.

Nämä vaihtoehdot vastaavat suurin piirtein kolmea perinteistä näkökulmaa

mielenfilosofiaan; (1) behaviorismia,  (2) skeptisismiä toisten mieliä kohtaan ja (3)

materialismia. Rorty ei hyväksy sellaisenaan mitään näistä edellä esitetyistä

vaihtoehdoista, vaan hän vetää seuraavan johtopäätöksen:

Sen sijaan, että hyväksyisimme sellaisenaan mitään näistä kolmesta, meidän tulisi

kieltää (7) ja (P) sen mukana; meidän tulisi kieltää ajatus siitä, että erityisiin

”mentaalisiin objekteihin” omaamamme erityisen suhteen avulla voisimme saada

korjaamatonta ja suoraa tietoa maailmasta.

73 Rorty haluaa erottaa pyrrhonismin kartesiolaisesta skeptisismistä. Pyrrhonismi kysyy tiedon
mahdollisuuksia yleisemmällä tasolla huomauttaessaan varmuuden mahdottomuudesta, kun taas
kartesiolainen skeptisismi johtaa ”ideoiden verhoon”, eli siis yksityiskohtaisempaan kysymykseen siitä,
että” kun voimme tietää vain oman mielemme sisällön, kuinka voimme ikinä oikeuttaa päätelmän jostakin
muusta”. PMN, 94.
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Toisin sanoen, meidän tulisi hylätä tämä Wilfrid Sellarsin kutsuma ”Annetun myytti”74

- ajatus siitä, että ”välitön tieto”, ”korjaamaton tieto” tai ”varma tieto” syntyy tietyn

objektin ja mielen välisestä suhteesta. Sen sijaan, jos ajattelemme ”korjaamatonta

tietoa” ainoastaan sosiaalisena käytäntönä, siis normaalissa puhetilanteessa esitetyn

totuusväittämän vastineen puutteena, voimme hylätä (7) tai (P):n kaltaiset periaatteet

tarpeettomina ja epäuskottavina.75

2.5.4. Kohti materialismia ilman mieli-ruumis- identiteettiä

Kuten edellä sanottiin, Rorty haluaa erottautua sekä behaviorismista että skeptisismistä,

mutta myöskin materialismista perinteisesti ymmärrettynä. Kaikki nämä kolme kantaa

omaavat omat vahvat argumenttinsa, mutta  Rortyn mukaan ne sisältävät myös

ratkaisevat virheensä, jonka johdosta ne tulisi sellaisenaan hylätä.

B e h a v io r i s m i n  v i r h e . Behaviorismin mukaan puhe ”sisäisistä tiloista” on vain

harhaanjohtava tapa puhua taipumuksista käyttäytyä tietyllä tavalla76. Rylelaisessa

”loogisessa” muodossaan behaviorismin keskeinen doktriini on, että tietyn

raakatuntemuksen aiheuttaman raportin ja taipumuksen käyttäytyä tietyllä tapaa välillä

on välttämätön yhteys. Tällöin raportit raakatuntemuksista eivät viittaa mihinkään

nonfysikaaliseen entiteettiin, vaan pelkästään taipumukseen käyttäytyä tietyllä tapaa.

Vaikka behaviorismia kohtaan on hyökätty useasta Rortyn mukaan oikeutetusta syystä,

muun muassa siksi, että se vaatii taakseen verifikationistisen dogman, eli halun

redusoida näkymätön näkyväksi, behavioristien vahva näkökohta on, että mitä

enemmän yrittää vastata esimerkiksi antipodealaisten kohdalla kysymykseen

74 Sellarsista ja ”Annetun myytistä” enemmän työmme kappaleessa 3.5.2.
75 PMN, 88-96.
76 Rylen mukaan ”virallisen kartesiolaisen doktriinin” mukaan ihmisellä on sekä mieli että ruumis. Tämä
tarkoittaa sitä, että mielen liikkeet ovat yksityisiä, eivätkä ne näin ollen ole kenenkään muun
tarkkailtavana (eli yksilöllä on niihin etuoikeutettu pääsy) ja ruumiin julkisia, kaikkien havainnoitavissa.
Toisen mielen liikkeitä voi havainnoida vain hänen käytöksensä kautta, sillä ”vain ruumiimme voivat
tavata”. Näiden kahden mainitun entiteetin välinen vaikutussuhde on aiheuttanut paljon teoreettisia
ongelmia filosofisessa perinteessä, kuten esimerkiksi skeptisismin toisten mielten olemassaolon suhteen.
Rylen mukaan kartesiolainen ajatus mielestä, ”haamusta koneessa” (the dogma of Ghost in the Machine),
perustuu kategoriavirheeseen (category-mistake); virheeseen, jonka johdosta asetamme behavioraaliset
käsitteet mentaalisten käsitteiden alle, ”sinne minne ne eivät kuulu”. Tällöin vaikka näkisimme ruumiin
fysikaalisten toimintojen leimaamana - eli konemaisena - näemme mentaalisen erilaisena; eräänlaisena
omana kokonaisuutenaan, joka jotenkin kuuluu kuitenkin yhteiseen kokonaisuuteen ruumiin kanssa; mieli
ei ole osa kellomaista koneistoa, vaan se on jotakin, joka voidaan määritellä vain negatiivisin termein, se
on jotain haamumaista. Ryle ei kiellä mentaalisia tapahtumia; mentaaliset tilat on vain identifoitava
näkyvän käyttäytymisen kanssa. Tässä mielessä mieli ruumiista erillisenä kokonaisuutena ei ole
järkeenkäypä ajatus: puheemme mentaalisista tiloista onkin vain helppo tapa puhua havainnoitavissa
olevasta inhimillisestä käyttäytymisestä, ei mitään sen enempää. Ryle (1966), 13-24.
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”raakatuntemuksia vai ei?”, sitä järjettömämmältä tämä kysymys vaikuttaa. Esimerkiksi

voimme sanoa antipodealaisista, että heillä ei ole raakatuntemuksia; siis ei mieltä; joten

he eivät ole persoonia lainkaan, mutta lähes varmasti tämä ei olisi johtopäätöksenä

antipodealais-ongelmalle. Rortyn mukaan behaviorismi menee vikaan ajatuksessa

”välttämättömistä yhteyksistä” raakatuntemusten ja käyttäytymistapojen välillä;

ajatuksessa, jonka Ryle oli perinyt positivistisesta epistemologiasta. Sen sijaan, että  -

kuten Rorty -  Ryle olisi sanonut, että korjaamattomassa tiedossa on kyse vain

aikalaisten keskuudessa hyväksytyistä oikeuttamisen käytännöistä, Rylen mukaan tietyn

tyyppinen käyttäytyminen muodosti riittävän ja välttämättömän ehdon

raakatuntemuksien kuvaamiselle (ascription), joka tapahtui ”meidän kielemme” kautta;

tällöin kielellinen käytäntö, behavioraalinen käytäntö, oikeutti myöskin johtopäätöksen

raakatuntemuksien olemassaolosta. Kuitenkin, tarkoituksena behaviorismilla oli

osoittamalla ulkoisen käyttäytymisen ja sisäisten tilojen välinen yhteys osoittaa, että itse

asiassa ei ole olemassa ”sisäisiä tiloja”; näin ollen behavioristi yritti tuoda esiin

sosiaalisuuden roolia suhteessa ajatuksiin raakatuntemuksista. Samalla behaviorismi ei

ole kuitenkaan vapautunut kartesiolaisesta ajatuksesta ”Luonnostaan Annetusta”

(Naturally Given); siis ajatuksesta, jonka mukaan tietoa voi olla joko (1) entiteetistä,

joka on suoraan tietoisuudessamme esillä, tai (2) entiteetistä, jonka olemus ja

ominaisuudet ovat seurausta ensiksi mainituista entiteeteistä, ja täten myöskin

redusoitavissa niihin. Ero kartesiolaisuuden ja behaviorismin välillä on siinä, että

kartesiolaisten mukaan suoraan tietoisuudessa esillä olevat entiteetit olivat mentaalisia

tiloja, siinä missä behavioristeille tietoisuudelle olivat suoraan esillä fysikaalisten

objektien tilat. Näin ollen, vaikka behavioristit pyrkivät irtautumaan ”Lasisesta

Olemuksestamme”, he pysyivät uskollisina kartesiolaiselle ajatukselle ”Mielen

Silmästä”, joka havaitsee tiettyjä asioita suoraan; asioita, jotka muodostavat eräänlaisen

”perustan” (ground-floor) kaikelle muulle. Vaikka behavioralistit hylkäsivätkin

kartesiolaisen ajatuksen siitä, että ”mikään ei ole lähempänä mieltä, kuin mieli itse”,

pitivät he Rortyn mukaan edelleen ajatuksen siitä, että tietyt asiat ovat luonnostaan

tiedettyjä ja tietyt toiset eivät ole, ja metafyysisen ajatuksen, jonka mukaan vain

”luonnostaan tiedetyt” ovat ”todella todellisia” (really real). Tämä ”Platoninen

Periaate”77 yhdessä ”Luonnostaan (suoraan) Annetun” kanssa synnyttää joko (1)

77 Ajatus, jonka mukaan parhaiten tiedettävissä olevat asiat ovat eniten todellisia. Platonin mukaan ”tieto
kohdistuu olevaan, se pyrkii tietämään olevaisen olemuksen, [kun taas] luulo [… ] pyrkii luulemaan.”
Tämän  johdosta  sama  asia  ei  voi  kuulua  sekä  tiedon  että  luulon  alaan:  ”Jos  kerran  eri  kyvyillä  on  eri
kohteet ja jos sekä luulo että tieto ovat kykyjä kumpikin, kuten me väitämme, siitä seuraa ettei tiedettävä
ja luultava ole samaa.” Jos oleva kuuluu tiedon alaan, silloin luulon alaan on kuuluttava jotakin muuta.
Platon (2001), 204-205.
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idealistisen ajatuksen fysikaalisen redusoitavuudesta mentaaliseen, tai (2)

behavioralistisen ajatuksen mentaalisen redusoitavuudesta fysikaaliseen. Molemmissa

tapauksissa on selvä ajatus siitä, mikä on ”parhaiten tiedettävissä”; tällöin jonkin

tietäminen on tietämistä kyseisellä parhaalla tapaa,  tai osoittamista, että tämä jokin on

tiedettävissä kyseisellä tapaa. Sen sijaan, jos ajattelemme antipodealaisittain, meillä ei

ole sijaa ajatukselle ”Luonnostaan Annetulle” suoralle tiedolle. On kuitenkin

huomattava, että tämä ei tarkoita, etteikö meillä sinällään olisi sijaa ajatukselle ”suorasta

tiedosta” (direct knowledge). Tällöin tämä tarkoittaa kuitenkin yksinkertaisesti ja

triviaalisti tietoa, jonka tiedon omaaja saavuttaa ilman tietoista päättelyä; tällöin tämä

ei siis tarkoita, että olisi olemassa tiettyjä universaaleja entiteettejä, jotka olisivat

erityisen hyvin tiedettävissä kyseiseen tapaan. Tämän rortylaisen näkökulman mukaan

”suora tieto” nähdään seuraavasti:

Se, minkä tiedämme suoraan ja ei-päätellysti on vain se, mikä sattuu olemaan meille

tuttua (what we happen to be familiar with).

Esimerkiksi jotkut saattavat tuntea puiden tauteja ja raportoida tietyn näkemänsä

sairauden ikään kuin ”suoraan”, kun taas antipodealaisille tuttua on heidän

hermostolliset tilansa ja Maan asukeille raakatuntemukset. Antipodealaiset eivät näe

syytä, miksi puhua raakatuntemuksista erillisinä metafyysisinä entiteetteinä; Maan

asukkien mukaan, vaikka mitä tahansa voitaisiinkin tietää eräällä tapaa suoraan

(noninferentially), ei tämä tarkoita, että muita kuin soveltuvia entiteettejä voitaisiin

tietää korjaamattomasti (incorrigibly). Antipodealaisille ei ole olemassa mitään

entiteettejä, jotka voitaisiin tietää korjaamattomasti, vaan vain raportteja, ”vaikuttaa–

lauselmia” (seem-statements), jotka ovat korjaamattomia, ja jotka voivat viitata mihin

tahansa entiteettiin.78

S k e p t i s i s m i n  v i r h e .  Rortyn  mukaan skeptisismissä toisten mielten suhteen - eli

siis ajatuksessa, jonka mukaan voi olla olemassa sisäisiä tiloja ilman ulkoisesti

havainnoitavaa behavioraalista liitännäistä - pätevää on, että meillä todellakin on

ylivertainen kyky tuntea omat ”raakatuntemuksemme”, eli meillä todellakin on

etuoikeutettu pääsy yksityisiin entiteetteihimme. Tällöin tämä ei kuitenkaan tarkoita

muuta kuin Rortyn edellä mainittua käsitystä ”suorasta” tiedosta (direct knowledge).

Kuitenkin, jos ”Luonnostaan Annetun”- periaate puuttuu peliin, ja ajattelemme, että

78 PMN, 98-106.



54

koska raakatuntemukset ovat niin hyvin tunnettavissa, niiden täytyy olla ainutlaatuisia

entiteettejä, kenties prosesseja ”yksityisessä, nonmateriaalisessa välineessä”; jos

kuvittelemme ”Mielen Silmän” tarkastelevan sisäisiä tilojamme ja

raakatuntemuksiamme, vaikuttaa raakatuntemus-raporttien ympärillä oleva koko

monimutkainen sosiaalinen rakennelma ja behavioraaliset ilmenemät täysin

irrelevanteilta. Näin ollen emme voi myöskään ikinä tietää, mitä on kanssaihmistemme

”sisällä”, tai onko siellä ylipäänsä mitään. Kuitenkin, ajatus siitä, että introspektio olisi

katsaus toiseen ontologiseen alueeseen, ei ole ajatus, mikä tulisi selväksi, kun

aktuaalisesti introspektioimme, vaan kyseessä on vain tiettyjen epistemologisten

ajatusten hyväksymisen seuraus.

Toisin sanoen, etuoikeutettu pääsymme omiin mentaalisiin tiloihimme ei ole

metafyysistä puolustusta tai skeptistä tuhoamista vaativa mysteeri79. Skeptikon mukaan

sisäisissä tiloissa on kyse ennen kaikkea ”erityisistä kommunikoimattomista tunnetuista

(felt) ominaisuuksista”. Meidän täytyykin erottaa toisistaan

(1) meillä on etuoikeutettu pääsy omiin kipuihimme, ja

(2) tiedämme missä mentaalisessa tilassa olemme puhtaasti niiden tunnettujen (felt)

ominaisuuksien kautta,

tehdäksemme eron (1) Rortyn ”suoran” tiedon käsityksen ja (2) kartesiolaisen ”suoran

tiedon” välille:

(1) Ensimmäisen - Rortyn - vaihtoehdon mukaan ei ole olemassa parempaa tapaa tietää

onko joku kivussa, kuin yksinkertaisesti kysymällä sitä häneltä.

(2) Toisen - kartesiolaisen - vaihtoehdon mukaan etuoikeutetun pääsymme tekee

mahdolliseksi omien mentaalisten tilojemme fenomenologisten ominaisuuksien

tarkastelu.

Siirtyminen ensimmäisestä vaihtoehdosta (1) jälkimmäiseen vaihtoehtoon (2) vaatii

tuekseen kartesiolaista analogiaa tiedon itsestä ja mielensä tarkastelun välille, eli siis

ajatusta ”Sisäisestä Silmästä”, ja ajatusta siitä, että esimerkiksi vatsakrampit eivät ole

79 Tämä tarkoittaa, että meillä todellakin on triviaalilla tapaa etuoikeutettu pääsy omiin mentaalisiin
tiloihimme, kuten alla todetaan, mutta esimerkiksi Wittgensteinin mukaan tästä ei ole tarpeen sanoa
tämän enempää: ”[Sensation] is not not a something, but not nothing either! The conclusion was only that
a nothing would serve just as well as a something about which nothing could be said.” Wittgenstein
(1958), 102e. Ks. myös PMN, 109.
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”Luonnostaan Annettuja” samaan tapaan kuin vatsakrampin aiheuttamat tuntemukset.

Kuitenkin, voimme omata etuoikeutetun pääsyn tiettyyn entiteettiin ilman ajatusta

”suoran tiedon” saavuttamisesta entiteetin ”erityisiä, tunnettuja (felt),

kommunikoimattomia ominaisuuksia” tutkimalla. Voimme tehdä tämän, jos

huomamaamme, että ilman tyypillistä kipukäyttäytymistä emme voisi ikinä opettaa

lapselle termin ”hammaskipu” merkitystä. Esikielellinen pienokainen tuntee kipunsa

samalla tapaa kuin kasvi tietää auringon suunnan tai ameeba veden lämpötilan. Tällä ei

kuitenkaan ole mitään yhteyttä siihen, mitä kielellinen ihminen (language-user) tietää,

kun hän tietää, mitä kipu on, siis että se on mentaalista ennemmin kuin fysikaalista, että

se on vaurioituneiden kudoksien aiheuttamaa jne. Näin ollen, on virhe ajatella, että

oppisimme mitä kipu on toissijaisesti ikään kuin pukemalla kielellinen puku sen

ensisijaisen tietomme päälle, mitä meillä on kivusta; siis pukemalla sanoin suora

tietomme erityisesti tunnetuista (felt), kommunikoimattomista ominaisuuksistamme.

Ajatus siitä, että ensisijainen, suora ja korjaamaton tieto on toissijaisen tiedon perusta

(foundation), on kartesiolaisen mallin seurausta. Niin kauan kuin ajattelemme, että

”Luonnostaan Annettu” tiedetään läpikotoisin ”Mielen Silmän” kautta, vaikuttaa

oudolta väittää, että käytöksellä ja ympäristöllä, jotka meidän täytyy tietää

käyttääksemme sanaa ”kipu” jokapäiväisessä keskustelussa, olisi mitään tekemistä sen

kanssa, mitä ”kipu” merkitsee. Kuitenkin antipodealaisille ajatus ”yksityisistä

entiteeteistä” - entiteeteistä, joista vain yhdellä henkilöllä on korjaamatonta tietoa -

tuntuu oudolta, mutta ei käsittämättömältä. Sen sijaan, käsittämättömältä heistä tuntuisi

ajatus niin yksityisistä entiteeteistä, että tieto niistä ei olisi vain etuoikeutettua, vaan

myös kommunikoimatonta.80

Rortyn mukaan perinteinen kartesiolainen skeptisismi ei ole mahdotonta, se on vain

hyödytöntä, ellei muuta syytä anneta epäilylle, kuin että varmuutta ei voi saada. Tämä

skeptisismi ei ole sen hyödyllisempää kuin esimerkiksi skeptisismi sen suhteen,

katoaako pöytä, kun kukaan ei ole paikalla sitä katsomassa. Sillä onhan loppujen

lopuksi aivan mahdollista, että pöytä katoaa. Samoin on mahdollista, että toiset ihmiset

80 PMN, 107-112. Rortyn tulkinta kivuista, siis fenomenaalisista ominaisuuksista, on siis vahvan
lingvistinen. Raakatuntemus sinällään ei merkitse mitään; merkitys sille annetaan vain kielellisissä
käytännöissä.  Sama hermostollinen prosessi voidaan tulkita eri tavoin tilanteesta riippuen; esimerkiksi
piiskanisku tulkitaan eri tavoin, riippuen siitä, onko sille annettu kielteinen merkitys (esim.
rangaistuksena) vai myönteinen merkitys (esim. seksuaalinen nautinto). Iskun aiheuttamat hermostolliset
prosessit ovat samoja, mutta hermostollisten prosessien merkitys riippuu siitä, mikä merkitys sille on
ihmisten toimesta annettu; tällöin kipu on ikään kuin merkityksellistetty. Tässä Rorty nojaa vahvasti
Sellarsin hyökkäykseen ”Annetun Myyttiä” vastaan; ks. työmme kappale 3.5.2. ”Merkityksellistetystä
kivusta” ks. myös työmme alaviite 317.
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teeskentelevät kipu-käyttäytymistä olematta oikeasti kivussa. On myös mahdollista, että

maailma on erilainen paikka kuin kuvittelemme. Tämä skeptisismi ei olisi Rortyn

mukaan ikinä aiheuttanut kiinnostusta ilman ajatusta ”Luonnostaan Annetusta”, ja siitä

seurannutta ajatusta, jonka mukaan kaikki, mikä ei ole osa ”Sisäistä Peiliämme”, eli

osaa ”Lasisesta Olemuksestamme”, on vain ”kanta” tai ”päätelmä” tai ”konstruktio”, tai

jotain yhtä ”epäilyttävää”, joka vaatii joko metafyysistä ”systeemin-rakentamista” tai

”löytöjä kielestämme” tuekseen. Kyseisten rakennelmien todellisuuden tai kielen

suhteen on tarkoitus osoittaa, että skeptikon on mahdotonta epäillä mitä hän epäilee

ilman että hän olisi tehnyt ratkaisevan älyllisen virheen. Mutta, kuten sanottua, se ei ole

mahdotonta; se on vain hyödytöntä.81

M a t e r i a l i s m i n  v i r h e  j a  m i e l i - r u u m i s –  j a o t t e lu s t a  l u o p u m i n e n .

Myös materialismi menee Rortyn mukaan vikaan, jos se ilmaistaan sen tradition

sanastolla, johon se on syntynyt vastauksena. Materialistien mukaan viittaukset

neurologisiin mikrorakenteisiin ja prosesseihin voivat korvata viittaukset lyhytaikaisiin

mentaalisiin tiloihin, kuten aistimuksiin, ajatuksiin ja mentaalisiin kuviin, ihmisen

käyttäytymisen selittäjänä. Rortyn mukaan, jos materialisti on viisas, hän ei ajattele

samaa uskomuksista, haluista ja muista pitkäaikaisista (siis ei korjaamattomasti

tiedetystä) mentaalisista tiloista, vaan tyytyy näkemään nämä ennemmin holistisesti

persoonien kuin atomistisesti mielten ominaisuuksina. Jos hän ei tyydy tähän, hän

saattaa haluta sanoa jotain metafyysistä, kuten ”mentaaliset tilat ovat vain neurologisia

tiloja”; tällöin hän sanoo, että mielen olemus on tähän asti ymmärretty väärin,  ja  jos

ymmärrämme sen oikein, voimme sanoa, että se on vain hermostollinen systeemi82.

Tässä materialismi on yhtenevä behaviorismin kanssa, mutta materialismi on

kiinnittynyt enemmän Rylelle hankaliin raakatuntemuksiin ja mentaalisiin kuviin

konstruoidessaan nämä ”siksi, mikä aiheuttaa tietyn käytöksen”. Tämä ikään kuin jakaa

mentaalisen kahteen osaan: toisaalta (1) kausaaliseen rooliin ja toisaalta (2) ”Lasiseen

Olemukseemme”, jonka nähtiin näyttelevän tätä kausaalista roolia. Mutta vaikuttaa

tietyllä tapaa ”vilpilliseltä” puolittaa käsitteemme ”mentaalinen tila” niihin osiin, jotka

ovat yhteneviä materialismin kanssa ja niihin osiin jotka eivät ole, ja väittää, että

edellinen osa on ensisijainen ja olennainen koko ”mentaalisen” käsitteelle. Tällöin nämä

81 PMN, 112.
82 Esimerkiksi D.M. Armstrong näkee mielen ja ruumiin välisen suhteen kyseisellä reduktiivis-
materialistisella tapaa identtisiksi; ”Mental states are identified with physical states of the organism that
has the mind [… ]. Some philosophers speak of Identity theory, that is,  the theory that the mind and the
brain are identical.” Armstrong (1976), 10-11.
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”reduktionistiset” materialistit toimivat yhä mentalistisin termein tutussa mieli-ruumis –

kielipelissä. 83

Sen sijaan ”eliminativistiset”’ materialistit eivät sano, että olemme harhaanjohtavasti

kutsuneet hermostollisia prosesseja ”aistimuksiksi” (sensation), vaan pelkästään että ei

ole olemassa fenomenaalisia aistimuksia. Eliminativistiset materialistit eivät halua

tarjota ”analyysejä” käsitteistä, joiden avulla voitaisiin huomata, että käsitteen

”aistimus” merkitys voitaisiin analysoida niin, että voitaisiin väittää ”mentaalisen” ja

”fysikaalisen” olevan jollakin tavalla yhteensopivia käsitteitä. Mutta kuitenkin voimme

sanoa, että vaikka tietyllä tapaa ei ole olemassa aistimuksia, ne mitä ihmiset ovat

kutsuneet ”aistimuksiksi”, eli hermostolliset tilat, ovat olemassa. Kuten Rorty toteaa,

”[tämä on] yhtenevä, ja yhtä suuria älyllisiä ponnisteluja vaativa
ajatus, kuin että taivasta [sky] ei ole olemassa, on vain olemassa
jotain, jota ihmiset kutsuvat taivaaksi (siis taittuneen
auringonvalon aiheuttama vaikutelma sinisestä kuvusta).”84

Tämä tarkoittaa, että vaikka ei sinällään olekaan mentaalisia tapahtumia, voimme sanoa

että on olemassa fysikaalisia tapahtumia, joita ihmiset ovat kutsuneet mentaalisiksi.

Esimerkiksi  ihmiset  pitävät  totena  väitettä,  että  aurinko  nousee,  vaikka  se  ei  ole

sinällään totta. Samoin ”mentaalinen” ja ”fysikaalinen” ovat ajatuksina yhtä

yhteensopimattomia kuin ”nousee horisontin yläpuolelle” ja ”pysyy paikallaan”.85

Vaikka Rortyn voisi tulkita edustavan juuri eliminativistista materialismia, näkee hän

kuitenkin, että ”eliminatiivinen materialismi” ei ole sen uskottavampi versio mielen ja

aivojen identiteetistä kuin ”reduktiivinen materialismi”. Rortyn mukaan sekä

reduktiivinen että eliminativistinen versio mielen identiteettiteorioista ovat vain

kömpelöitä yrityksiä heittäytyä mukaan nykyiseen filosofiseen jargoniin; ne molemmat

tulisi hylätä, ja samalla tulisi hylätä myös koko ajatus ”mieli-ruumis- identiteetistä”.

Rortyn mukaan oikea reaktio antipodealais-tarinaan on hyväksyä materialismi, joka ei

ole missään mielessä identiteettiteoriaa. Tämä tarkoittaa sitä, että materialistien pitäisi

lopettaa reagoimasta antipodealais-tarinan tapaisiin tarinoihin sanomalla metafyysisiä

asioita, ja todeta niiden sijaan, että ”kykymme ennustaa, selittää ja kuvailla ei olisi

83 PMN, 114-117.
84 PMN, 117.
85 PMN, 117-118.



58

vähentynyt, jos olisimme puhuneet antipodeaa koko ikämme.86” On hyödytöntä kysyä,

ovatko antipodealaisten raportit omista sisäisistä tiloistaan raportteja mentaalisista

tiloista vai ei. Tämä on hyödytöntä, koska sen lisäksi, että kenelläkään ei ole

aavistustakaan, miten ratkaista tämä ongelma, tämä ongelma ei johda mihinkään.

Ajatus, että ongelmaan olisi jokin selvä ratkaisu, nojautuu esimerkiksi ajatukseen

”kieleemme rakennetuista välttämättömistä ja riittävistä ehdoista”, termien kuten

”aistimus” ja  ”mentaalinen” käyttöönotosta, tai vastaavanlaisen essentialismin

hyväksymisestä. Rortyn mukaan ”vain filosofeilla, joilla on paljon investoituna

ajatukseen ’ontologisesta statuksesta’, on tarvetta olla huolissaan siitä, onko raportti

kivusta ’todella’ kipua vai vaan stimuloituneita C-hermosäikeitä.” Lopulta Rortyn

mukaan voimme vetää seuraavan johtopäätöksen:

Mieli-ruumis- ongelmassa on kyse vain ajatuksesta ”korjaamattomuudesta” -

episteemisestä ajatuksesta suoraan ja korjaamattomasti tiedetystä tiedosta - ei

kysymyksestä kahdesta ontologisesta alueesta, ”mentaalisesta” ja ”fysikaalisesta”.

Jos  sanomme  ”tuntemukset  ovat  mentaalisia  tiloja”  sijaan  ”kivun  tuntemukset  ovat

korjaamattomasti raportoitavissa”; jos sanomme samoin ”hermostolliset tilat ovat

fysikaalisia tiloja” sijaan ”hermostolliset tilat eivät ole korjaamattomasti

raportoitavissa”, ja tämän seurauksena sanomme ”mentaalinen ja fysikaalinen ovat

yhteensopimattomia käsitteitä” sijaan ”mikään ei voi olla sekä korjatusti, eli epäsuoraan,

että korjaamattomasti, eli suoraan, raportoitavissa”, on meidän helpompi puolustaa

ajatusta, että kivun tuntemus on hermostollinen tapahtuma. Tämä siksi, että on helppoa

osoittaa, että jokin voi olla sekä ”korjatusti” (corrigibly) raportoitavissa esimerkiksi

heidän toimestaan, jotka tuntevat neurologiaa, että korjaamattomasti raportoitavissa

heidän toimestaan, jotka eivät tunne neurologiaa. Tällöin puhumme opituista

sosiaalisista käytännöistä ennen kuin ”kyseessä olevien entiteettien luonnollisista

ominaisuuksista” tai ”kielemme logiikasta”, sillä on helppo kuvitella eri sosiaalisia

käytäntöjä eri objektien suhteen, riippuen esimerkiksi kyseessä olevan kulttuurin

älyllisen ja tieteellisen kehityksen ”asteesta”. Tällöin voimme sanoa, että ”aistimus” ja

”aivoprosessi” ovat vain kaksi tapaa puhua samasta asiasta.87

86 PMN, 120. Tollandin (1991), 11, mukaan menettäisimme kuitenkin kykymme puhua deskriptiivisesti
kvalian ominaisuuksista ja olemassaolosta. ”Kvaliasta” ks. työmme alaviitteet 42 ja 71.
87 PMN, 118-122.
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Mutta tähän on mahdollista kysyä: ”Puhua mistä? Mentaalisesta vai fysikaalisesta?”

Tässä Rortyn ”quietismi” nostaa jälleen päätään; Rortyn mukaan tässä tilanteessa

meidän pitää vastustaa ”luonnollisia” metafyysisiä halujamme, ja jättää vastaamatta

”jostain kolmannesta asiasta, jossa sekä mentaalinen ja fysikaalinen ovat aspekteina”.

Tällöin Rortyn mukaan olisi parempi hylätä argumentointi kokonaan, ja samalla

”[siirtyä] sarkasmiin kysyen retorisia kysymyksiä, kuten  ’Mitä
merkitystä mentaalinen-fysikaalinen– jaottelulla ylipäänsä on?
Kuka on sanonut, että asioiden täytyy kuulua yhteen kahdesta
(tai kuudesta) ontologisesta piiristä?’”88

Kuitenkin, tämä taktiikka saattaa Rortyn mukaan vaikuttaa turhalta, koska meillä on

vakaa usko siihen, että ”fysikaalinen” olisi jo jotenkin voittanut kamppailun

”mentaalista” vastaan. Mutta tämä pitää jo sisällään ajatuksen kokonaan

hylkäämästämme mentaalinen-fysikaalinen– jaottelusta.  Ongelmana  on,  että  samalla

kun yritämme asettaa sivuun kuvaa ihmisestä luonnon peilaamiseen kykenevän

”Lasisen Olemuksen” omaavana, roikumme toisella kädellä kiinni siitä. Perinteiset

taistelevat vastakohtaparit, kuten ”mentaalinen ja fysikaalinen”, ”mieli ja aines” jne.,

ovat ajatuksia, jotka eivät olisi järkeenkäypiä ilman joukkoa 1600-luvulta perittyjä

kuvia ja metaforia. Vain ajatus filosofiasta pysyvien kategorioiden välittäjänä, joihin

kaikkien mahdollisten tieteellisten ja kulttuurillisten löytöjen tulee saumattomasti

kuulua, saa meidät kysymään kysymyksiä, joihin on mahdotonta vastata, kuten

”Olimmeko väärässä mielen olemuksen suhteen?” Vaikka saisimme selville, että

neuronit eivät toimisi kuvitellulla tavalla, siis että niitä liikuttaisi jokin tieteelle vieras

voima, ”Descartes ei olisi voittanut.” Jos ajattelisimme muulla tavalla, tarkoittaisi se

sitä, että kaikki mitä emme ymmärrä, olisi vain jotenkin apriorisesti tiedettyjä

”haamuja”, jotka olisivat myös tieteen ulottumattomissa, ja jotka näin ollen tulisi

epätoivoisesti asettaa filosofian tarkasteltavaksi. Sen sijaan, jos emme kuvittelisi, että

filosofia voisi tarjota pysyviä ontologisia kehyksiä, johon jokaisen tieteellisen tuloksen

tulee kuulua,

”[… ] emme näkisi tieteen kyvyttömyyttä selittää ’mentaalinen’
Descartes’n voitoksi yhtään sen enempää kuin näemme tieteen
kyvyttömyyden selittää ensimmäisen elävän solun alkuperä
Tuomas Akvinolaisen voitoksi. [… ] Nämä niin kutsutut
’ontologiset kategoriat’ ovat vain keino laittaa kasaan joukko
varsin heterogeenisiä ja varsin erilaisista historiallisista

88 PMN, 122. Korostus lisätty.
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lähteistä syntyneitä ajatuksia, jotka olivat soveliaita Descartes’n
omiin tarkoitusperiin. Mutta hänen tarkoitusperänsä eivät ole
meidän tarkoitusperiämme.”89

Tämä tarkoittaa, että ”fysikaalisen” julistaminen voittajaksi edellyttää ajatusta, että

ontologinen kategorisointi ”mentaalisen” ja ”fysikaalisen” välillä olisi ikuisesti pätevä,

eikä historiallinen kontingenssi, joka saattaa menettää kokonaan, tai on jo menettänyt,

sekä merkittävyytensä että hyödyllisyytensä. Filosofian ei tulisi pitää näitä keinotekoisia

ja kontingentteja rakennelmia todisteina jonkin tieteelle pysyviä rajoitteita luovan

apriorisen olemassaolosta.90

2.6. Yhteenvetoa sanotusta – materialismia ilman mieli-ruumis- identiteettiä

Edellä on käsitelty osittain varsin yksityiskohtaisestikin Rortyn käsitystä mieli-ruumis-

ongelmasta. Pääpiirteissään sanottu voidaan tiivistää seuraavasti: Rorty on käsitellyt

”mieltä” synonyyminä ”korjaamattomuuden” kanssa, koska yleinen mielifilosofian

kehitys, jossa on keskitytty lyhyt-aikaisiin mentaalisiin mielteisiin, on rajannut ”mielen”

raakatuntemuksiin ja jättänyt pitempiaikaiset prosessit (kuten uskomukset) ”persoonien”

ominaisuuksiksi. Samalla raakatuntemukset on nähty olennaisimpana kriteerinä

mentaaliselle, ja mentaalinen on näin ollen identifioitu fenomenaalisiin ominaisuuksiin,

joiden todellisuus tyhjentyy siihen, kuinka ne ihmiselle ilmenevät. Samalla tämä neo-

dualistinen taktiikka on onnistunut ylläpitämään mieli-ruumis- jaottelua ja kahta

ontologista luokkaa ”mentaalisen” ja ”fysikaalisen” välillä, ja ajatusta mielestä suoran ja

korjaamattoman tiedon lähteenä.

Alun perin käsitys siitä, että on olemassa ongelma mielen ja ruumiin välillä on lähtöisin

1600-luvun yrityksestä tehdä ”mielestä” oma erillinen tutkimuskohteensa. Ajatus siitä,

että tuntemalla mentaalisia prosesseja voitaisiin hyväksyä tai hylätä tiettyjä

totuusväittämiä, nosti filosofian, ja erityisesti epistemologian kaiken perustavaksi,

foundationaaliseksi tieteeksi. Samalla antiikin käsitys ”mielestä järkenä” vaihtui

kartesiolaiseen käsitykseen ”mielestä tietoisuutena”, ja ajatukseen ihmisen itselleen

läpinäkyvästä ”Lasisesta Olemuksestamme”. 1600- luvun sanastoon nojaava

epistemologia on yrittänyt turhaan jo vuosisatoja ratkaista ongelmaa mielen ja ruumiin

välillä.  Rortyn mukaan tämä voitaisiin jo lopettaa; voisimme hylätä koko vanhentuneen

89 PMN, 125. Korostus lisätty.
90 PMN, 122-125.
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mieli-ruumis- ongelman, ja hyväksyä ajatuksen, että voimme tulla toimeen ilman

”Lasista Olemustamme”;  voisimme yksinkertaisesti jättää vastaamatta koko

kysymykseen mielen ja ruumiin välisestä suhteesta. Samalla meidän tulee irrottautua

omana aikanaan omia tarkoitusperiään varten syntyneestä historiallisesta sanastosta, ja

alkaa nähdä mieli-ruumis- ongelma ennemmin kulttuurisena ja historiallisena,

kielellisesti ja kontingentisti syntyneenä rakennelmana kuin todellisena metafyysisiä

ratkaisuja vaativana ja kahden ontologisen alueen olemassaolon todistavana ongelmana.

Rortyn mukaan voisimme alkaa puhua materialistista antipodeaa selitysvoimamme

yhtään häviämättä; Rorty on näin ollen perinteisesti ymmärrettynä materialisti, mutta

hän itse näkee ”materialismin” tietystä platonisesta sanastosta kummunneena käsitteenä;

hänen mukaansa materialismi tuleekin ymmärtää ilman minkään näköistä mieli-ruumis-

identiteettiä. Eli toisin sanoen, jos haluamme irrottautua mieli-ruumis- jaottelusta, tulee

meidän tehdä valintoja:

(1) Ellemme ole valmiita herättämään henkiin platonisen ja aristoteelisen ajatuksen

mielestä universaalien saavuttajana, emme ajattele, että yleisten totuuksien

saavuttaminen on mahdollista jollakin erityisellä, ihmisissä olevalla erillisellä

metafyysisellä aineksella - mielellä.

Samalla tämä tarkoittaa sitä, että

(2) ellemme ole valmiita hyväksymään kartesiolaisen ”mieliaineksen” olemassaoloa,

ajatus jaosta mentaaliseen ja fysikaaliseen tuntuu kokonaisuudessaan turhalta.

Samalla,

(3) ellemme ole valmiita hyväksymään periaatetta (P), siis että jokin erillinen olion

olemuksellinen metafyysinen ominaisuus perustaa tietyt suorat raporttimme - siis

tietomme - tietystä oliosta, emme kykene käyttämään ajatusta kuten ”entiteetit, joiden

totuudellisuus tyhjentyy näyttäytymiseen” mentaalinen-fysikaalinen– jaottelun

pönkittämiseen.

”Mieliaineksen” olemassaolo on sinällään laajasti hylätty, ja sen sijaan

”fenomenaalisten ominaisuuksien” on nähty  määrittävän ”mentaalista” ja

”tietoisuuttamme”. Mutta jos näemme, että fenomenaalinen on vain seurausta siitä,

kuinka puhumme, siis että ihmiset itse merkityksellistävät fenomenaaliset ominaisuudet,

putoaa pohja pois mieli-ruumis- jaottelulta, ja samalla ajatukselta mielestä suoran tiedon



62

välineenä; näin ollen voimme nähdä tämän jaottelun vain eräänä omana aikanaan

käyttökelpoisena tapana selittää jotain tieteelle käsittämätöntä.

Seuraavassa kappaleessa 3. siirrytään tarkastelemaan tarkemmin ajatusta

representaatiosta. Tarkoituksena on osoittaa, että meidän on mahdollista jättää ajatus

”Lasisesta Olemuksestamme” ja tiedosta joukkona ”Luonnonpeilissä” olevia

representaatioita - siis ajatus mielestä suoran tiedon välineenä -  taaksemme. Ennen tätä

tarkastelemme kuitenkin hieman tarkemmin ”teorian tiedosta” syntyä; toisin sanoen

seuraavaa kysymystä:

Kuinka alun perin kuvittelimme, että maailma oikeuttaisi uskomuksemme suoraan,

pakottaisi uskomuksemmme totuuteen ja antaisi niille totuuden arvonimen?

 Tämän ajatuksen kehityksen historiallisen tarkastelun tarkoituksena on pohjustaa

kappaleessa 4. esitettävää Rortyn tieto- ja totuuskäsitystä –antiessentialistista käsitystä,

jonka mukaan tiedossa ja totuudessa on kyse oikeuttamisesta, joka on ennemmin

sosiologinen ja poliittinen, kuin epistemologinen, ilmiö – auttamalla näkemään tutut

ajatuksemme epistemologiasta ennemmin historiallisten ja kontingenttien sattumien

kautta syntyneitä ja sattumanvaraisina, kuin maailman todellisuuden pakottamina

välttämättömyyksinä.

3. EPISTEMOLOGIA - AJATUS ”TEORIASTA TIEDOSTA.”

uten edellä todettiin, Rortyn tulkinnan mukaan epistemologiassa ”tieto”

tarkoittaa representaation täsmällisyyttä. Tämä 1600-luvun synnyttämä

näkemys tiedosta joukkona representaatioita on se, joka aiheuttaa

”ongelman” ja synnyttää tarpeen ”teorialle”. Jos tämä pitää paikkaansa, näkemyksemme

”tiedosta” on syntynyt verrattain viimeaikoina; samalla tämä tarkoittaa sitä, että 1600-

luvulla syntynyt näkemys tiedosta representaatioiden täsmällisyytenä on, totta kai,

inhimillisesti ja historiallisesti syntynyt ja näin ollen myöskin valinnainen. Jos tämä

pitää paikkaansa, niin myöskin epistemologia ja filosofia sellaisena kuin se on 1800-

luvulta asti ymmärretty on valinnainen. Tämä Rortyn historisistinen näkemys

tietoteoriasta eräänlaisena kulttuurisena sattumana vaatii siis taakseen näkemyksen

siitä, kuinka tietoteoria historiallisesti syntyi; siitä siis seuraavassa.

K
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3.1. Filosofia epistemologiana

Kuten todettiin, ajatus filosofiasta sekä uskonnosta että tieteestä erillisenä tieteenalana

on varsin viimeaikaista alkuperää, akateemisena aineena se syntyi vasta 1800-luvulla.

Ennen tätä ei Rortyn mukaan ollut ajatusta ”filosofiasta” tieteistä irrallaan. Rorty

näkeekin modernin filosofia-tiede- jaottelun syntyneen vasta Kantista lähtien. Samalla

filosofian erottautuminen uskonnosta oli mahdollista vasta, kun ”sota” tieteen ja

uskonnon välillä oli päättynyt edellisen voitoksi. Filosofian erottautuminen tieteestä oli

puolestaan mahdollinen vasta, kun ajateltiin, että filosofian ydin on ”teoria tiedosta”.

Tämä teoria oli tieteestä erillään, koska se oli tieteen perusta. Rortyn mukaan on vaikea

kuvitella, mitä muuta kuin ”teoriaa tiedosta” filosofia olisi ollut modernin tieteen

aikana. Kuten kappaleessa 1.1. todettiin, metafysiikka oli joutunut fysiikan

syrjäyttämäksi maailman selittäjänä. Kant kuitenkin onnistui muuttamaan vanhan

käsityksen filosofiasta, eli metafysiikan ”tieteiden kuningattarena”, joka käsitteli eniten

yleistä ja vähiten materiaalista, ajatukseen ”perustavimmasta”, foundationaalisesta

tieteenalasta; filosofiasta tuli primaarista ”perustavan” merkityksessä, ei niinkään

”ylimmän”. Tämä kantilainen kuva filosofiasta epistemologian ympärille keskittyneenä

saavutti kuitenkin yleisen hyväksynnän Rortyn mukaan vasta, kun Hegel ja

spekulatiivinen idealismi ei enää dominoinut intellektuaalista näyttämöä Saksassa. Neo-

kantilaiset 1860-luvulla Saksassa pyrkivät erottamaan filosofian autonomisen non-

empiirisen tieteenalan toisaalta ideologioista ja toisaalta empiirisestä psykologiasta.

Tämä ajatus epistemologiasta filosofian keskipisteenä on sisäänrakennettu filosofiaan

vielä tänäkin päivänä.91

3.2. Locke ja sekaannus selittämisen ja oikeuttamisen välillä

Descartes’n mielen keksiminen antoi filosofialle uuden maaperän. Se tarjosi

tutkimuksen kohteen, jonka myötä varmuus -  eikä vain mielipide -  oli mahdollinen.

Samalla se synnytti ”ideoiden verho”- skeptisismin modernin filosofian

paradigmaattiseksi ongelmaksi. Ajatus ”teoriasta tiedosta” syntyi tämän ongelman

ympärille; tällöin ongelmana oli tietää, ovatko sisäiset representaatiomme täsmällisiä ja

tarkkoja. Tällöin skeptikolle vastaamiseen pyrkivä ja ”inhimillisen tiedon luonteen,

alkuperän ja rajojen” tutkimiseen keskittyvä epistemologia sai tutkimuskentäkseen

Descartes’n luoman ”mielen”. Kuitenkin, kartesiolaisen mielen keksiminen ei ollut

91 PMN, 131-135.
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riittävä ehto epistemologian kehittymiselle. Tämä antoi meille ajatuksen sisäisistä

representaatioista, mutta tämä ajatus ei olisi nostanut epistemologian arvoa ylöspäin

ilman ajatusta representaatioiden episteemisestä merkityksestä; eli ilman sekaannusta,

jonka Rorty asettaa Locken harteille, nimittäin sekaannusta mielemme operaatioiden

mekanistis-kausaalisen näkemyksen ja tietoväitteidemme oikeuttamisen välillä. Tämä

tarkoittaa sitä, että sekoitamme uskomuksen kausaalisen selittämisen uskomuksen

sosiaalisen oikeuttamisen kanssa. Tällöin ajattelemme ”totuutta” ennemmin suhteena

persoonan ja ulkomaailman objektien, kuin persoonan ja propositioiden välillä.

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

tarkastelemme objekteja oikein, siis riittävän kirkkaalla peilillä, niin objekti ikään kuin

pakottaa propositiomme totuuteen92.  Kuitenkin,  Rorty   -  Sellarsia  mukaillen  -   näkee,

että tietämisessä ei ole kyse uskomuksen empiirisestä ja kausaalisesta kuvauksesta.

Näin ollen Rorty voi vetää seuraavan johtopäätöksen:

Tietämisessä on kyse uskomuksen asettamisesta ”perusteiden loogiseen avaruuteen”

(logical space of reasons); siis kyse on oikeuttamisesta ja kyvystä oikeuttaa

sanottavansa93.

Rorty näkee Locken virheen johtuneen siitä, että Locke, kuten muut 1600- luvun

ajattelijat ylipäänsä, ei nähnyt tietoa ”oikeutettuna tosi uskomuksena.” Hän ei nähnyt

näin ollen tietoa suhteena persoonan ja proposition välillä vaan suhteena persoonan ja

objektin välillä. Locke näki siis tiedon aristoteliseen tyyliin ”tietona jostakin”

(knowledge of), eikä, kuten me, ”tietona, että”  (knowledge that). Tätä taustaa vasten

ajatus ymmärryksemme toiminnan tutkimisesta on järkeenkäypä, ja vielä enemmän se

on järkeenkäypä, jos näemme ymmärryksemme eräänlaisena ”vahalaattana”, johon

objektit painavat kuvansa, ja jos ajattelemme sitä itsessään ennemmin tietämisenä kuin

tietämisen kausaalisena edeltäjänä. Tällöin tiedon propositionaalinen oikeuttaminen on

alisteista tietoon aistivaikutelmana ja mentaalisina representaationa; ajatukseen siitä,

että Maailma pakottaa totuusväitteemme Totuuteen. Totuus on tällöin identtisyyttä

maailman objektien kanssa;  tieto objektista esitettynä totena arvostelmana on alisteinen

92 Locken mukaan ihmisillä ei ole myötäsyntyisiä ideoita, vaan nämä ideat syntyvät aistihavainnon kautta:
“This great Source, of most of the ideas we have, depending wholly upon our Sences, and derived by
them to the Understanding, I call Sensation.” Locke (1990), 105.
93 Ajatus “perusteiden loogisesta avaruudesta” on siis alunperin peräisin Wilfrid Sellarsilta: “[… ] in
characterizing an episode or a state as that of knowing, we are not giving an empirical description of that
episode or state; we are placing it  in the logical space of reasons, of justifying and being able to justify
what one says.” Sellars (1963), 169. Myös PMN, 141. Sellarsista enemmän työmme kappaleessa 3.5.2.
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tälle, ja täten myös redusoitavissa tähän. Ajatuksessa ”kuvan painautumisesta” mieleen

ei ole olennaista itse ”painautuminen”, vaan tämän painautumisen tarkkailu. Tällöin

edellä mainittu vahalaatta on jatkuvasti ”Mielen Silmän” tarkkailun alaisena, sillä tieto

syntyy juuri tämän ”Silmän” toimesta, ei niinkään vahalaatasta itsestään. Locken yritys

muotoilla kaikki tieto aistihavaintojen varaan juontuu juuri okulaarisen metaforan

varaan rakentuneesta näkemyksestä, mikä saa Locken redusoimaan ”tietää että”-

väitteen (propositioiden sosiaalisesti oikeutettu tosi uskomus) ”tietoon jostakin” (suora

tieto maailmasta) ymmärrettynä merkityksessä ”olla suoraan mielessä”. 94

Locken kuvaukset mielen mekanismeista ei välttämättä ollut mitään, mikä olisi erillään

muista tieteistä95, eikä tämä Locken edustama brittiläinen empirismi ollut tarpeeksi

tekemään epistemologiaa todella ”itsetietoiseksi”. Historiallisesti ajatellen, jotta

epistemologian oli mahdollista kohota asemaansa ”tieten kuningattareksi”, tuli

epistemologian projektista tehdä non-empiirinen projekti, erillään kaikista fysiologisista

löydöistä; toisin sanoen siitä tuli tehdä eräänlainen ”nojatuolioppi”, jonka avulla voitiin

tuottaa välttämättömiä totuuksia. Locken mielen toiminnan tutkiminen ei onnistunut

pitämään kiinni kartesiolaisesta varmuudesta. Rortyn mukaan vasta Kantin onnistui

laittaa filosofia ”tieteen varmalle polulle”.96

3.3. Kant ja sekaannus predikaation ja synteesin välillä

Kantin onnistui asettaa epistemologia ”tieteiden kuningattareksi” transsendentaalisen

käänteensä avulla. Hänen onnistui saavuttaa Lockelta karannut kartesiolainen varmuus

ikään kuin laittamalla se, mikä ennen nähtiin ”ulkoiseksi tilaksi” ”sisäisen tilan” sisälle.

Tämä tarkoittaa sitä, että Kantin vastaus kysymykseen, kuinka on mahdollista päästä

sisäisestä tilasta ulkoiseen, oli että ulkoiset tilat ovat rakentuneet mielessämme olevien

käsitteiden avulla (Vorstellungen), jotka asuttivat sisäisen tilan. Tämä tarkoitti sitä, että

Kant saavutti varmuuden  sovittelemalla kartesiolaisen väitteen, jonka mukaan meillä

voi olla varmuus vain omista ideoistamme, yhteen ajatuksen kanssa, jonka mukaan

meillä itse asiassa on varmuus eli apriorista tietoa myös niistä, jotka eivät näyttäneen

94 PMN, 139-144, 146 .
95 Voidaankin väittää, että Locken ajatukset olivat ennemmin aloituspiste psykologialle kuin
epistemologialle luodessaan ”naturalisoidun” kuvan mielestä. Kuitenkin, jos hyväksytään ajatus, että tieto
on todellisuuden tarkkaa representoimista, niin silloin kysymys mielen mahdollisuudesta ja rajoista tiedon
saavuttamisessa nousee olennaiseen osaan. Näin ollen Locken filosofia voidaan nähdä alkusysäyksenä
filosofian erolle tieteistä; itse asiassa, tietomme mahdollisuuksien ja rajojen tutkiminen oikeuttaa
filosofialle oman tutkimushaaransa ja nostaa epistemologian filosofian keskiöön.
96 PMN, 137.
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olevan ideoita; Kantin mukaan meillä voi olla apriorista tietoa objektista, jos itse

konstituoimme sen, ikään kuin itse konstituoimme maailman97; Kantin sanoin ”intuitiot

ilman käsitteitä ovat sokeita”. Tällöin Kant nosti epistemologian keskeiseksi

kysymykseksi suhteen kahden lajin representaatioita välillä:

(1) Toisaalta kokemuksellemme on olemassa formaaleja ehtoja (käsitteet), jotka itse

tuotamme, ja

(2) toisaalta materiaalisia ehtoja (intuitiot), jotka saamme ”ulkopuolelta”.

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

toimintaa. Näin ollen objekti on jotain, josta useampi predikaatio (jonkin sanominen

objektista, jonkin määrittäminen joksikin) on mahdollinen, ja joka on näiden kahden

ehdon välisen synteesin seurausta98. Itse asiassa, Rortyn mukaan yritykset muodostaa

”teoria tiedosta” etenivät Kantin myötä puoliväliin kohti ajatusta tietona muodossa

”tietää, että”, ennen kuin tietona muodossa ”tietää jostakin”, eli siis puoliväliin ajatusta

tiedosta, joka ei ollut rakentunut havaitsemisen (perception) mallin mukaisesti; vain

puoliväliin siksi, että Kantin vastaus pysyi edelleen kartesiolaisen viitekehyksen sisällä.

Väittäessään, että  olemme itse ”konstituoineet” kaiken sen minkä sanomme, Kant

mahdollisti sen, että epistemologia voidaan nähdä foundationaalisena tieteenä,

eräänlaisena nojatuolioppina, joka kykenee löytämään ”formaalisen” (tai myöhemmissä

versioissa ”strukturaalisen”, ”fenomenologisen”, ”grammatillisen” tai ”käsitteellisen”)

piirteen tai tuntomerkin jokaisesta inhimillisen elämän alueesta99. Näin ollen filosofian

professoreiden oli mahdollista ”puhtaan järjen tribunaalistaan” käsin päätellä, pysyvätkö

muut tieteenalat niiden omien kysymystensä struktuurien asettamissa rajoissa. 100

Persoona muodostaessaan predikatiivisen arvostelman uskoo myös, että lause on tosi.

Kantilainen ”transsendentaali ego” näkee lauseen totena, jos lause yhdistää kaksi

radikaalisti erilaista representaatiota toisiinsa, eli toisaalta (1) käsitteet ja toisaalta (2)

97 Kuten Kant toteaa, ”[i]t has hitherto been assumed that our cognition must conform to the objects [… ].
Let us then make the experiment whether we may not be more succesful in metaphysics, if we assume
that  the  objects  must  conform  to  our  cognition  [...].  If  the  intuition  must  conform  to  the  nature  of  the
objects,  I  do  not  see  how  we  can  know  anything  of  them a priori. If, on the other hand, the object
conforms to the nature of our faculty of intuition, I can then easily conceive the possibility of such an a
priori knowledge.” Kant (1986), 12.
98 Ks. Kant (1986), 93-98.
99 Ks.  esim.  Kant  (1986),  12:  ”Before  objects  are  given  to  me,  that  is, a priori, I must presuppose in
myself laws of the understanding which are expressed in conceptions a priori. To these conceptions, then,
all the objects of experience must necessarily conform.”
100 PMN, 137-139, 147-148.
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intuitiot. Tämän kantilaisen käsityksen lyödessä läpi, oli myös mahdollista muodostaa

ajatus ”filosofian historiasta” kahden vastakkaisen kannan välisenä taisteluna, nimittäin

taisteluna ”rationalistien”, jotka halusivat redusoida aistimukset käsitteisiin ja

”empiristien”, jotka halusivat päinvastaista reduktiota, välillä. Kant oli siis tietoinen

totuuden käsitteellisestä piirteestä, mutta hänelle silti tieto näyttäytyi jonakin sisäisenä.

Kant puhui siis edelleen sisäisistä representaatioista lauseiden sijaan. Tämä näkemys

synnytti ajatuksen, että ”aidosti filosofisessa” täytyy olla kyse universaalien ja

partikulaarien välisestä suhteesta; siis suhteesta, joka on nähtävissä jo antiikin

kreikkalaisilla. Nyt oli mahdollista nähdä filosofia tämän ongelman 2500 vuotta

kestäneenä pohtimisena; Rortyn mukaan

”[… ] ilman tätä yhdistävää teemaa, emme ehkä olisi nähneet
jatkuvaa kreikkalaisten löytämää ja jatkuvasti meidän
päiviimme asti murehdittua ongelmallisuutta [problematic],
emmekä täten olisi nähneet ajatusta  ’filosofiasta’ jonakin, jolla
on 2500- vuotinen historia. Kreikkalainen ajattelu ja 1600-luvun
ajattelu olisivat voineet näyttää yhtä kaukaisilta toisistaan ja
meidän nykyisistä huolenaiheistamme kuin esimerkiksi hindujen
teologia ja mayojen numerologia.”101

Itse asiassa, Rortyn mukaan Kant rakensi sisään käsitteeseemme ”teoria tiedosta” yhden

oletetusti ”vanhemmista ja universaaleimmasta filosofisista käsityksistä”, nimittäin

ajatuksen, jonka mukaan kognitiivinen kokemuksemme sisältää kaksi elementtiä:

(1) Välittömän annetun datan (aistihavainnot), ja

(2) ajattelun aktiviteettia edustavan konstruktion tai tulkinnan.

Rortyn  mukaan  tämä ”käsitys” ei  ole  kuitenkaan  vanha  eikä  universaali.  Se  ei  ole  sen

vanhempi kuin ajatus ”kognitiivisesta kokemuksesta”. ”Kokemus” viittaa tässä

epistemologialle olennaiseen ja filosofiseen käsitteeseen, joka on varsin erilainen kuin

arkiymmärryksen ”kokemus”. Jos pyytäisimme filosofiassa kouluttautumattoman

henkilön,  joka  ei  tietäisi,  että  Locke  käytti  sanaa  ”kokemus”  kuvaamaan  vain

”aistimusten ja reflektioiden ideaa” jättäen ”arvioinnin” (judgment) syrjään, ja joka ei

tietäisi, että Kant käytti samaa termiä kuvaamaan ”objektin ja tiedon metodin

yhdistelmää”, löytämään introspektion avulla tämä erottelu kahden ”kokemuksen”

merkityksen välillä, saattaisi kyseinen henkilö mennä hämilleen siitä, mikä erottelu

101 PMN, 149.
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hänen ylipäätänsä tulisi löytää, mitä hänen tulisi etsiä. Rortyn mukaan ajatus

”kokemuksesta” filosofisessa merkityksessään, jossa yhdistyy yleiset käsitteet ja

erityiset asiantilat, on olennaista vain filosofisessa ajattelussa; he, jotka eivät näe tätä

jaottelua eivät kutsu itseään ”filosofeiksi”. Toisin sanoen, ajatus on ”filosofinen”, jos se

etsii kausaalisia syitä  (causes), eikä käytännöllisiä ”järkisyitä” (reasons) empiirisille

tietoväitteille, ja jos tämä kausaalinen selitys on sekä edeltävä että yhtenevä kaiken sen

kanssa, joita esimerkiksi psykologia voi löytää102. Kantilainen synteesi ei tyydy vain

kertomaan meille, että meillä on tietoa, kun meillä on oikeutettu tosi uskomus, jolloin

maalaisjärki (common sense) ja yleinen käytäntö määrittäisi sen, mikä hyväksytään

oikeuttamiseksi. Sen sijaan se olettaa selittävänsä maalaisjärjen ylittävästi a prioriseen

tapaan, kuinka tieto ylipäänsä on mahdollinen. Rortyn mukaan ajatus siitä, että

törmäisimme väistämättömästi heti aloitettuamme filosofisen pohdiskelun intuitio-

käsite– erotteluun, on väärä. Emme tietäisi, mikä lasketaan ”kokemukseen” kuuluvaksi,

tai emme osaisi suhtautua siihen filosofisesti, ellemme olisi itse luoneet kyseistä

erottelua. Itse asiassa, koko ajatus ”teoriasta tiedosta” ei olisi järkeenkäypä, ellemme

olisi sekoittaneet lockelaiseen tapaan kausaalista selittämistä ja sosiaalista

oikeuttamista, ja vielä sen jälkeenkin se tuntuu hämärältä, ennen kuin olemme eristäneet

sisäisen tilamme tietyt entiteetit, joiden kausaalinen suhde vaikuttaa ongelmalliselta;

”käsitteet” ja ”intuitiot” ovat juuri vaaditut entiteetit. Jos Kant olisi nähnyt tiedon (kuten

Rorty) persoonan ja proposition välisenä suhteena, hän ei olisi tarvinnut ajatusta

”synteesistä”. Tällöin hän

”[… ] olisi nähnyt persoonan vain [… ] lauseiden levittäjänä, ja
näiden lauseiden oikeutus olisi löydettävissä persoonan
suhteessa ympäristöönsä [… ] [siis kanssaihmisiin]. [Jos Kant
olisi kuvitellut näin], kysymys ’kuinka tieto on mahdollinen?’
olisi muistuttanut kysymystä ’kuinka puhelin on mahdollinen?’
tarkoittaen jotain tyyliin ’kuinka on mahdollista rakentaa jotakin
johonkin tarkoitusperään?’”103

Itse asiassa, jos Kant olisi nähnyt näin, olisi Rorty mukaan myös Locken esseiden

seuraaja ollut fysiologinen psykologia eikä epistemologia.104

102 Perinteisessä kantilaisessa, Rortyn kritisoimassa filosofiassa on lähdetty ajatuksesta, että filosofia voisi
löytää kaikkea tutkimusta edeltäviä, apriorisia rajoitteita. Näin ollen ”yhteneväisyys” tässä tarkoittaa sitä,
että kaikki empiirinen tutkimus on tämän näkemyksen mukaan rajoittunut näiden apriori-ehtojen
mukaisesti, eikä näin ollen mikään totuudellinen empiirinen tutkimus voi erota näistä ehdoista. Tässä
mielessä psykologian löytöjen tulee olla yhteneviä filosofian löytämien apriori-rajoitteiden kanssa.
103 PMN, 152.
104 PMN, 148-152.
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Näin ollen, Kantin voidaan sanoa ajatelleen, että aistien avulla havainnoitava

”moninaisuus” (manifoldness) on eräällä tavalla ”annettua”, siinä missä yhtenäisyys

tehdään; siis että sisäinen tila koostuu kokoelmasta aistien tuottamia havaintoja, mutta

nämä intuitiot eivät voi olla tietoisuuden käsiteltävänä ilman, että ne olisivat

”syntetisoitu” toisenlaisten representaatioiden, eli käsitteiden, toimesta. Tämä tarkoittaa,

että aistien tuottama moninaisuus ei voi esittäytyä moninaisuutena ennen kuin

ymmärrys on käsitteiden avulla syntetisoinut sen.

Tämä synnyttää kuitenkin ongelman: koska emme voi olla koskaan selvillä

syntetisoimattomista intuitioista, emme voi koskaan saavuttaa ”moninaisuutta”

introspektion avulla. Kuitenkin, jos emme voi koskaan saavuttaa ”moninaisuutta”,

kuinka voimme kuvitella sen olemassaolon esianalyyttisenä faktana ja premissinä? Jos

oletamme, että voimme olla tietoisia vain syntetisoiduista intuitioista, kuinka voimme

saada tietoa synteesiä edeltävistä intuitioista? Eli toisin sanoen, sekä synteesin että

käsitteiden ja intuitioiden tulee olla joko (1) noumenaalisia  - asiat inhimillisen tiedon

ulottumattomissa sellaisina, kuin ne itselleen ilmenevät -  tai (2) fenomenaalisia - asiat

sellaisina kuin ne meille ilmenevät. Jos ne ovat fenomenaalisia, voimme olla suoraan

ilman synteesiä tietoisia niistä. Jos ne ovat noumenaalisia, emme voi tietää niistä

ylipäänsä mitään. Rortyn mukaan meidän tulee myöntää, että ”intuitiot” ja ”käsitteet”

kantilaisessa merkityksessään voidaan ymmärtää vain suhteessa niiden

kontekstuaaliseen määrittelyyn, siis osina teoriaa, joka pyrkii selittämään jotakin; tässä

tapauksessa Kantin ”kopernikaaninen” teoria pyrkii selittämään kykymme omata

synteettistä a priorista tietoa. Tämä ajatus kantilaisesta synteesistä jotakin

tarkoitusperää varten postuloituna katkaisee siteet kartesiolaiseen ja lockelaiseen

varmuuteen, sillä varman tiedon ajatus konstituoiduista objekteista riippuu

kartesiolaisesta ajatuksesta, jonka mukaan meillä on etuoikeutettu pääsy tähän

tekemis/konstituoimis-prosessiin. Kuitenkin, jos hyväksymme Rortyn Kant-tulkinnan,

meillä ei ole pääsyä mielemme konstituoiviin aktiviteetteihin, eivätkä postuloidut

teoreettiset entiteetit sisäisessä tilassamme auta meitä selvittämään mysteeriä

välttämättömästä tiedosta. Ennen Kantia tiedon luonteen ja alkuperän etsiminen oli

joidenkin etuoikeutettujen sisäisten representaatioiden etsimistä (kuten kartesiolaiset

selvät ja selkeät ideat tai Humen impressiot), mutta Kantin myötä siitä tuli mielen

itselleen asettamien sääntöjen etsintää - siis Puhtaan Ymmärryksen Prinsiippien

etsintää. Vaikka Kant olikin ensimmäinen, joka ajatteli tiedon perustan olevan

propositioissa eikä objekteissa, ja näin ollen vapautti meidät ajatuksesta, jonka mukaan
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tiedämme luonnon pakottamalla tavalla, hän ei vapauttanut meitä Locken

sekaannuksesta oikeuttamisen ja kausaalisen selittämisen välillä. Idealistisen

epistemologian ajatus siitä, että vapautemme vuoksi meidän tulee transsendentaalisesti

väittää konstituoivamme maailman itse, johtaa suoraan Locken virheeseen. Tällöin

nimittäin yhä oletamme, että väitteidemme väistämättä sosiaalisen oikeuttamisen tulee

olla jossakin erityisessä suhteessa kausaalisen selittämisen kanssa. Vaikka Kant

näkikin, että nämä kaksi eivät ilman synteesiä sinällään voi vaikuttaa toisiinsa, hän

ajatteli että tämän todistaminen vaatii ajatusta luonnon ”konstituoinnista” tietävän

subjektin toimesta. Kantin eteneminen kohti propositionaalista tietoa eteni vain

puoliväliin, koska se pysyi kausaalisten metaforien  - kuten, konstituointi, syntetisointi

jne.  - viitekehyksen sisällä. Vaikka Kant oli osittain tietoinen tiedon käsitteellisestä

luonteesta, hänelle kyse oli edelleen jostakin sisäisestä; samalla Kantin näkemys oli

edelleen ”mekaaninen”, sillä hän pyrki selittämään, kuinka kokemus tuotetaan

mielessä.105

3.4. Foundationaalinen tieto

Vastalauseena edellä olevalle Rortyn Kant-tulkinnalle voidaan sanoa, että itse asiassa

käsite-intuitio- jaottelu on yhtä vanha kuin Platon, yhtä vanha kuin ajatus toisaalta

matemaattisista, ja  toisaalta ”arkipäiväisimmistä” totuuksista. Voidaan sanoa, että aisti-

intuitiot voivat toimia tiedonlähteenä kontingenteille totuuksille, kun taas käsitteet

toimivat tiedonlähteinä välttämättömille ja ikuisille totuuksille. Platon ei kuitenkaan

Rortyn mukaan keksinyt eroa kahden entiteetin, sisäisen ja ulkoisen, välille, vaan hän

ainoastaan ensimmäisenä keksi ”Platonisen Periaatteen”, siis että erojen varmuudessa

täytyy täsmätä eroihin tiedetyssä objektissa, joka puolestaan on luonnollinen seuraus

yritykselle mallintaa tietäminen havaintoon pohjautuvaksi; siis yritykselle pohjata ajatus

”tietää, että” ajatukselle ”tietää jostakin”. Platonin erottelussa ei ollut kyse kahdesta

erilaisesta sisäisestä representaatioista (intuitiot ja käsitteet); eli Platonin ajatuksessa ei

ollut kyse ajatuksesta kahdesta nonpropositionaalisesta sisäisestä representaatiosta, vaan

eroissa propositioihin kiinnittyneessä varmuuden asteessa; tällöin hänen ajattelunsa oli

tietyllä tavalla ”realistista”.106

105 PMN, 152-155, 160-161.
106 PMN, 156.
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Itse asiassa, filosofinen ajattelu on Rortyn mukaan niin vahvasti nojautunut ajatukseen

matemaattisista totuuksista, että meidän on vaikea päästä irti ”Platonisesta

Periaatteesta.” Rortyn mukaan kuitenkin, jos ajattelemme ”rationaalista varmuutta”

ennemmin voittona argumentoinnissa kuin suhteena tiedettyyn objektiin, koetamme

selittää ilmiön ennemmin puhetovereidemme kuin sielun kykyjemme avulla. Tällöin

varmuudessamme on kyse persoonien välisestä keskustelusta, ei niinkään interaktiosta

noninhimillisen todellisuuden kanssa. Samoin emme näe eroa kontingenttien ja

välttämättömien totuuksien välillä; näemme ainoastaan eroja uskomustemme

vastustamisen helppoudessa. Tällöin olemme siinä, missä sofistit olivat ennen Platonia;

yritämme löytää ennemmin vedenpitävän argumentin (air-tight case) kuin

järkähtämättömän perustan (foundation) tiedolle. Tällöin olemme myös sellarsilaisessa

sosiaalisessa ”perusteiden loogisessa avaruudessa” ennemmin kuin ”objektien

kausaalisuhteiden loogisessa avaruudessa”107. Rortyn mukaan koko välttämätön-

kontingentti- jaottelu on seurausta ajatuksesta ”tiedon perusteista”, siis totuuksista, jotka

ovat varmoja niiden kausaalisista syistä (causes), ennemmin kuin niistä annetuista

argumenteista (reasons) johtuen. Ajatus ”tiedon perusteista” on puolestaan seurausta

kreikkalaisesta, ja erityisesti platonisesta analogiasta havaitsemisen ja tietämisen välillä.

Tämän analogian olennainen piirre on, että proposition totuus pohjautuu objektiin

itseensä;

”[… ] ajatus ’tiedon perusteista’ [… ] [pohjautuu platoniseen]
analogiaan havaitsemisen ja tietämisen välillä. Tämän analogian
olennaisin piirre on ajatuksessa, jonka mukaan proposition
tietäminen todeksi identifioituu jonkin tekemisestä objektin
aiheuttamana. Objekti, josta propositiossa on kyse, pakottaa
proposition totuuden. Ajatus ’välttämättömästä totuudesta’ on
juuri ajatus propositiosta, johon uskotaan, koska objektin ote
meistä on väistämätön.”108

Tällöin toisin sanoen objekti näyttää olemuksensa sille, joka sitä osaa oikein katsoa.

Matemaattiset totuudet eivät salli väärintulkintaa, eivätkä ne tarvitse oikeutusta tai

argumentointia tai keskustelua; ne ovat välttämättömiä. Käsitteiden voidaan nähdä

olevan lähteenä ”välttämättömille totuuksille”, mutta tämä ”lähde” ei ole

esianalyyttisesti annettu. Rortyn mukaan siinä on kyse vain vaihtoehtoisten metaforien

valinnasta. Toisin sanoen, matemaattisten totuuksien olemassaolo ei ole annettu heti

filosofisen ajattelun alettua, vaan siinä on kyse joukon metaforia valinnasta; joukon

107 Tarkemmin tästä työmme kappaleessa 3.5.2.
108 PMN, 157. Korostukset lisätty.
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havaitsemiseen liittyviä metaforia, jotka leimaavat sekä platonista että modernia

keskustelua.109

Rortyn mukaan siis ajatus ”foundationaalisesta tiedosta” on seurausta havaitsemiseen

liittyvien metaforien valinnasta. Tiivistettynä, voimme ajatella tietoa kahdella tavalla:

(1) Voimme ajatella tietoa, kuten Rorty haluaa, suhteena propositioihin, ja oikeuttamista

suhteena kyseisen proposition ja niiden propositioiden, joista kyseinen propositio on

johdettu, välillä, tai

(2) voimme ajatella sekä tietoa että oikeuttamista etuoikeutettuna suhteena objekteihin,

joista propositiot esitetään.

Jos ajattelemme ensimmäisellä - Rortyn - tavalla, emme näe mitään tarvetta keskustelun

lopettamiselle. Sen sijaan, jos ajattelemme jälkimmäisellä tavalla, haluamme päästä

perusteiden (reason) taakse syihin (causes), argumentoinnin taakse tiedetyn objektin

pakottavuuteen, tilanteeseen, jossa keskustelu on mahdotonta, koska jokainen joka

näkee objektin oikein, ei voi epäillä tai nähdä vaihtoehtoa. Tämän pisteen

saavuttaminen tarkoittaa tiedon perusteiden saavuttamista. Tämän pisteen etsimistä

voidaan nähdä - kuten edellä huomattiin -  aina Platonista Kantiin asti, ja eteenpäin.

1900-luvulla analyyttinen filosofia tutkiessaan loogisesti perustavia propositioita, ja

lingvistisen käänteen mannermaiset filosofit pyrkiessään erottamaan filosofian tieteestä

pysyivät edelleen kantilaisina. Filosofia on näissä piireissä laajasti nähty tieteenalana,

joka tutkii uskomustemme ”formaalisia” tai ”strukturaalisia” puolia samalla pitäen muut

tieteenalat eräällä tavalla ”rehellisinä” toimiessaan tieteen asettamien totuusväittämien

tuomarina.110

3.5. Etuoikeutetut representaatiot

Dominoiva metafora tiedon suhteen on siis koostunut ajatuksesta siitä, että

uskomuksemme syntyy asetuttuamme ikään kuin ”kasvotusten” tiedettävän objektin

kanssa. Tällöin ihmisen mieli nähdään ”Luonnonpeilinä”, ja tieto joukkona täsmällisiä

ja tarkkoja representaatioita tässä ”Peilissä.” Täsmällisten representaatioiden löytäminen

109 PMN, 157-159.
110 Rortyn mukaan poikkeuksena tähän neo-kantilaiseen konsensukseen ovat Dewey, Wittgenstein ja
Heidegger. Ks. PMN, 162.
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vaatii tiettyjen erityisten representaatioiden löytämistä, joiden täsmällisyyttä ja

tarkkuutta ei voi epäillä. Nämä etuoikeutetut representaatiot ovat  tiedon  perusta  ja

tieteenala, joka ohjaa meitä kohti näitä representaatioita -  eli tietoteoria - on kulttuurin

perusta. Tällöin filosofia on pysyvien struktuurien etsimistä, joiden sisälle tieto,

kulttuuri ja elämä rajautuu.

3.5.1. Pyrkimyksistä kohti apodiktista  totuutta

Kuten edellä kerrottiin, Kantin tehtyä maailman turvalliseksi ”apriorisille synteettisille

totuuksille”, on epistemologia dominoinut filosofian kenttää. Kantin näkemys tiedon

tuottamisesta käsitteiden ja intuitioiden synteesin kautta vaaditaan, jotta ajatus ”teoriasta

tiedosta” olisi järkeenkäypä psykologiasta erillään olevana puhtaasti filosofisena

oppiaineena. Apodiktinen, kiistämätön ja välttämättömästi varma, totuus nähtiin

filosofien oikeutena. 1900- luvun alussa matemaattinen logiikka ja henki valtasivat

filosofian kentän, joista paradigmaattisina esimerkkeinä voidaan nostaa Husserlin

”olemukset” ja Russelin ”loogiset muodot.”111 Näiden etuoikeutettujen

representaatioiden etsintä kesti Rortyn mukaan noin 40 vuotta, jonka jälkeen Husserlin

”kerettiläiset” seuraajat - Sartre ja Heidegger - ja Russelin ”kerettiläiset” seuraajat  -

Sellars ja Quine -  asettivat kyseenalaiseksi mahdollisuuden apodiktiseen tietoon.

Vaikka Russelista lähtien anglosaksinen epistemologia, eli analyyttinen filosofia,

hylkäsikin kantilaisen näkemyksen käsitteiden apriorisuudesta - nojautuen jälleen

samalla lockelaiseen näkemykseen aistihavainnosta tietoisuuden rakentajana - pysyi

analyyttinen filosofia edelleen kantilaisena nojautuen käsite-intuitio– jaotteluun; tämä

teki analyyttisen filosofian  - ja muun muassa ”loogiset muodot” - mahdollisiksi

antamalla sille tutkimuskentäksi välttämättömän totuuden merkityksen nojalla. Näin

111 Husserlin pyrkimyksenä oli löytää fenomenologisen reduktion ja olemuksennäkemisen avulla
olemustotuudet, jotka ovat riippumattomia empiirisen alueen totuuksista. Tällöin hän etsi sitä, mikä tekee
tietystä oliosta sen, mitä se on; sitä olemusta, joka apriorisesti määrittää ajattelun ja kokemisen kohteen
luonteen. Puhdas olemus voidaan määritellä objektiivisen käsitteen ajattomasti samaksi tiedostetuksi
sisällöksi (eli intensioksi). Tätä husserlilaista löydettyä olemusta voidaan luonnehtia ajattomaksi ja
universaaliksi muodoksi, ideaksi tai puhtaaksi käsitteeksi, jonka suhde aktuaaliseen ja reaaliseen
maailmaan on apriori; se edeltää ja asettaa kokemusta. Ks. Satulehto (1992), 36-39. Myös PMN, 166n2.
Russelin mukaan logiikka oli filosofian todellinen olemus; kielen rakenne ei avaa kielen formaalia
loogista muotoa; tämän johdosta onkin kehitettävä loogisesti täydellinen kieli, jonka avulla filosofiset
ongelmat voidaan ratkaista: ”It [logic] has in my opinion, introduced the same kind of advance into
philosophy as Galileo introduced into physics, making it possible at least to see what kinds of problems
may be capable of solution, and what kinds must be abandoned as beyond human powers.” Russell
(1961), 68-69. Russelin vaikutuksen myötä Wienin piiri ja erityisesti Carnap ajatteli, että on luotava
erityispiirteistään puhdistettu neutraali kieli, jonka kaikki voivat ymmärtää samalla tavalla, ja jonka avulla
kielemme osat on mahdollista loogisesti redusoida aistihavaintojamme ja todellisuutta koskeviksi
väitelauseiksi; näin ollen Carnap (kuten myös Russell) pyrki pohjaamaan kaiken tietomme välittömästi
havainnossa annettuun. Ks. Carnap (1967), myös Sintonen (1989), 8-11.
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ollen, analyyttinen filosofia pohjautuu ajatukseen kahdesta erilaisesta joukosta

representaatioita:

(1) intuitioista (eli aisti-datasta), ja

(2) käsitteistä.

W.V.O. Quinen ja Wilfrid Sellarsin myötä kuitenkin nämä kaksi representaation tapaa

joutuivat kyseenalaistetuiksi analyyttisessä perinteessä. Sellars hyökkäsi ”annettua”

vastaan ja Quine hyökkäsi välttämätön-kontingentti –jaottelua vastaan

kyseenalaistaessaan Wienin piirin jaottelun ”totta merkityksen nojalla - totta

kokemuksen nojalla”.  Quinen epäilys sen suhteen, kuinka voimme erottaa, milloin

toimimme kielen ja milloin kokemuksen mukaan, vaikeutti kykyämme selittää missä

mielessä filosofialla on oma formaalinen tutkimusalueensa ja kuinka sen tulokset

olisivat luonteeltaan apodiktisia. Sillä jos meillä ei olisi erottelua sen välillä, mikä on

”annettua” ja samalla kontingenttia (intuitiot) ja mikä on lisättyä mielen toimesta ja

samalla välttämätöntä (käsitteet), emme tietäisi mitä tietomme ”rationaalinen

rekonstruktio” tarkoittaisi, ja mikä olisi epistemologian todellisena päämääränä ja

tavoitteena. Rortyn mukaan Sellarsin ja Quinen haasteet haastoivat kokonaisuudessaan

ajatuksen ”teoriasta tiedosta” ja samalla filosofiasta itsestään epistemologiana.112

Rortyn mukaan, niin kauan kun tieto nähdään todellisuuden täsmällisenä

representointina ja mieli ”Luonnonpeilinä”, Sellarsin ja Quinen väitteet eivät ole

järkeenkäypiä, sillä tällöin ”teoria tiedosta” vaatii teoriaa etuoikeutetuista,

automaattisesti ja sisäisesti täsmällisistä representaatioista. Rorty näkee kuitenkin

Sellarsin ja Quinen erottelut holismin113 muotoina, jotka eivät vaadi edellä olevaa

näkemystä. Rortyn mukaan sekä Sellars että Quine ovat sitoutuneet ajatukseen, jonka

mukaan oikeuttamisessa ei ole kyse erityisestä suhteesta ideoiden tai sanojen ja

objektien välillä, vaan kyse on keskustelusta, sosiaalisesta käytännöstä. Keskusteluun

pohjautuva oikeuttaminen on luonnostaan holistista, siinä missä epistemologiseen

perinteeseen nivoutunut oikeuttaminen on  reduktiivista ja atomistista. Olennainen

premissi  Rortylla   -  ja  Rortyn  tulkinnan  mukaan  myös  Quinella  ja  Sellarsilla  -  onkin

seuraava:

112 PMN, 168-169
113 Holismista ks. työmme kappale 4.1.2.
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”Ymmärrämme tiedon, kun ymmärrämme uskomuksen
sosiaalisen oikeuttamisen; näin ollen meidän ei tarvitse nähdä
sitä representaation täsmällisyytenä114.”

Tämä tarkoittaa samalla sitä, että kun keskustelu (conversation) syrjäyttää

vastakkainasettumisen objektin kanssa (confrontation), ajatus filosofiasta

etuoikeutettujen representaatioden etsintänä tulee järjettömäksi. Holistisessa

näkemyksessä ei ole tilaa ajatukselle filosofiasta ”käsitteellisenä”, ”apodiktisena”,

”foundationaalisena” jne. Rortyn sanoin,

”[… ] jos näemme tiedossa olevan kyse keskustelusta ja
sosiaalisesta käytännöstä, ennemmin kuin yrityksenä peilata
luontoa, emme luultavasti tule kuvittelemaan metakäytäntöä,
joka toimii kritiikkinä kaikille mahdollisille sosiaalisen
käytännön muodoille.”115

Näin ollen holismi luo käsityksen filosofiasta, jolla ei ole mitään tekemistä varmuuden

etsimisen kanssa. Mutta tästä lisää tuonnempana.

Seuraavaksi siirrymme hetkeksi tarkastelemaan Sellarsin käsitystä ”annetusta” ja

Quinen käsitystä ”analyyttisyydestä”. Rortyn mukaan, kun Sellarsin ja Quinen doktriinit

puhdistetaan116, ne vaikuttavat olevan toisiaan täydentävät ilmaukset yhdestä väitteestä,

joka voidaan muotoilla seuraavasti:

Mikään näkemys inhimillisestä tiedosta ei voi nojautua teoriaan todellisuuteen

erityisessä suhteessa olevista representaatioista.

3.5.2. Sellars, Annetun Myytti ja esi-kielellinen tietoisuus

Sellarsin luoman ”psykologisen nominalismin” mukaan mitä tahansa asiaa koskevassa

tietoisuudessa  - sekä abstrakteista entiteeteistä että partikulaareista -  on kyse vain ja

114 PMN, 170. Korostus lisätty.
115 PMN, 171. Korostus lisätty.
116 Rortyn mukaan sekä Sellars että Quine eivät ole kehittäneet mitään yksityiskohtaista uutta käsitystä
filosofiasta. Esimerkiksi Quine väittää, että koska filosofiaa ei voi erottaa tieteestä, voi tiede syrjäyttää
filosofian. Rortyn mukaan ei kuitenkaan ole selvää, minkä takia juuri tieteen ennemmin kuin esimerkiksi
taiteen, uskonnon tai politiikan tulisi täyttää filosofian jättämä aukko. Samoin Quine ei ole onnistunut
Rortyn mukaan irrottautumaan ”annetun” ajatuksesta.  Sellars puolestaan hylätessään ajatuksen
”annetusta” pyrkii silti esittämään ”analyysejä”, joiden mahdollisuuden Quine kumosi. Rortyn mukaan
kumpikaan edellä mainituista herroista ei halunnut katkaista siteitä ”logiikkaan filosofian olemuksena”.
Rorty toteaakin, että analyyttistä filosofiaa ei voi kirjoittaa ilman ainakin toista näistä suurista kantilaisista
jaotteluista. PMN, 170-171.
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ainoastaan kielellisistä asioista·. Mieltä käsittelevässä osassa kuvailtujen

raakatuntemusten olemassaolo voidaan kuitenkin nähdä vastalauseena tälle doktriinille.

Edellä näimme kuinka raakatuntemukset, eli fenomenaaliset ominaisuudet, toimivat

perustana mieli-ruumis- jaottelulle ja peilimetaforaan sitoutuneelle tietokäsitykselle.

Kumotakseen empirismin olennaisen myytin ”annettavuudesta”, eli siis maailman

objektien tuottamasta suorasta ja välittämättömästä tiedosta117, Sellars tekee

seuraavanlaisen jaottelun:

(1) Tietoisuus diskrimantiivisena-käyttäytymisenä, ja

(2) tietoisuus ”perusteiden loogisessa avaruudessa” olemisena.

Ensimmäinen tietoisuus (1) voidaan nähdä esimerkiksi ameeboilla ja rotilla ja

tietokoneilla; se on yksinkertaisesti kykyä vastata tiettyyn ärsykkeeseen.  Se  siis  viittaa

hermostolliseen reaktioon, kun näemme esim. punaisen objektin tai koemme kipua.

Jälkimmäisessä tietoisuudessa (2) on kyse kyvystä oikeuttaa sanottavansa; siis lauseiden

käyttämisestä toisten lauseiden oikeuttamiseen. Ensimmäinen tietoisuus (1) voi olla

kausaalinen ehto tiedollemme, mutta tämä tietoisuus ei voi oikeuttaa tietoamme; jos

olettaisimme toisin, syyllistyisimme lockelaiseen virheeseen ja sekoittaisimme

keskenään ilmiön kausaalisen selittämisen ja sosiaalisen oikeuttamisen. Toisin sanoen,

tällöin olettaisimme, että maailma, eivätkä ihmiset, oikeuttaisi uskomuksemme.  Rortyn

mukaan kaikki pyrkimykset nonpropositionaalisen pohjan löytämiseksi

propositionaaliselle tiedolle on väistämättä tuhoontuomittuja. Tämän väitteen

olennainen premissi on tällöin seuraava:

”Ei ole olemassa oikeutettua uskomusta joka olisi
nonpropositionaalinen, eikä ole olemassa oikeuttamista, jossa ei
olisi kyse propositioiden välisistä suhteista.”118

Näin ollen, esimerkiksi välitön aistihavaintomme punaisesta objektista ei voi perustaa

tietoamme punaisesta objektista tyyliin ”tämä objekti on punainen”, vaikkakin

aistihavainto voi tosin toimia tietomme kausaalisena ehtona. Miksi näin? Oletamme

117 Tällöin empirististen aistisisältöteorioiden mukaan ajatellaan, että tietty aistihavainto avautuu ihmiselle
suoraan tietynlaisena, siis että ihminen tietää suoraan, minkälainen aistittava asia on: tällöin ”it is
logically necessary that if a sense content be sensed, it be sensed as being of a certain character, and that
if  it  be  sensed  as  being  of  a  certain  character,  the  fact  that  it  is  of  this  character  be  non-inferentially
known.” Sellars (1963), 129-130. Tämä voidaan muotoilla seuraavasti: aistia aistisisältöä à omata
suoraa, ei-pääteltyä tietoa. Sellars (ja Rorty) kiistää tämän jyrkästi: tietämisessä on kyse vain
oikeuttamisesta, asioiden asettamisesta ”perusteiden loogiseen avaruuteen”.
118 PMN, 183. Korostus lisätty.
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kuitenkin esimerkiksi, että esikielellinen lapsi tietää kivun, vaikka hän ei olisikaan vielä

kiinni yhteisessä kielipelissämme.  Kuinka tämä on mahdollista, jos kaikki tieto on aina

propositionaalista, eli kielellistä? Vastatakseen tähän Sellars tekee seuraavan jaottelun:

(1) ”tietää millainen X on” (what X is like), ja

(2)”tietää, millainen asia X on” (what sort of thing X is like)119.

Ensimmäisen vaihtoehdon tieto kivusta on yksinkertaisesti olemista kivussa. Lapsi

tuntee täsmälleen samalla tavalla ennen ja jälkeen kielen oppimisen. Tällöin lapsen tieto

kivusta tarkoittaa vain hänen kykyään tehdä suoria raportteja tilastaan, siis tuntea kipu.

Lapsi ei kuitenkaan sinällään ”tiedä” kivusta mitään, ennen kuin hän on oppinut

asiaankuuluvan sanaston, siis merkityksellistänyt kivun. Ennen tämän sanaston

oppimista lapsi ”tietää” kivusta vain merkityksessä ”omata” (being had or felt). Vasta

sanaston oppimisen jälkeen lapsi tietää, millainen asia kipu on, tai että edessä näkyvä

punainen pallo on punainen ja pallo120. Ainoa yhteys edellä mainitun kahden tietämisen

välillä on, että ensimmäinen on (a) riittämätön ja (b) tarpeeton kausaalinen ehto

jälkimmäiselle. Se on riittämätön, koska voimme tietää millainen punainen on

tietämättä kuitenkaan, että se on eri kuin sininen, tai että se on väri jne. Se on tarpeeton,

sillä voimme tietää asioita esimerkiksi punaisesta, vaikka olisimme olleet syntymästä

asti sokeita; toisin sanoen meillä voi olla myös tässä tilanteessa ”oikeutettuja tosi

uskomuksia” punaisesta. Kielessä ei ole kyse esimerkiksi siitä, että se ”syntetisoi

aiemmin tiedostamattoman moninaisuuden” - eli aisti-datan - tai että se tuottaisi jonkun

toisenlaisen sisäisen muutoksen, vaan siinä on kyse siitä, että se mahdollistaa

osallistumisemme yhteisöön, jonka jäsenet vaihtavat keskenään oikeutuksia

esittämilleen väitteille. Näin ollen perinteinen empirismi on väärässä, ja voimmekin

todeta seuraavasti:

Aistihavainto ei sinällään ja suoraan voi koskaan oikeuttaa väitteitämme.

119 ”[… ] [B]aby, say, can have the ’sensation of a red triangle’ without either seeing or seeming to see
that the facing side of a physical object is red and triangular.  [… ] [T]here is no reason to suppose that
having the sensation of a red triangle is a cognitive or epistemic fact.” Sellars (1963), 133. Korostukset
lisätty.
120 Toisin sanoen, suora aistihavainto asiasta ei riitä tietoon siitä, millainen tämä asia on; tämä siksi, että
tietäminen millainen jokin asia on edellyttää tiettyjen käsitteiden oppimista. Sellars toteaakin: ”[… ]
instead of coming to have a concept of something because we have noticed that sort of thing, to have the
ability to notice a sort of thing is already to have a concept of that sort of thing, and cannot account for
it.” Sellars (1963), 176.
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Tämä tarkoittaa samalla, että oikeuttamisessa on kyse sosiaalisesta käytännöstä, ja

mikään, mikä ei ole sosiaalista käytäntöä, ei voi oikeuttaa väitteitämme; voimme tulla

episteemisten sääntöjen alaiseksi vain sen jälkeen, kun olemme astuneet osaksi

yhteisöä, jossa näiden sääntöjen ohjaama peli pelataan. Epistemologisessa perinteessä

filosofit ovat yrittäneet löytää ”perustaa” tiedolle, ja kaikelle muulle yksilön

ominaisuudelle - kuten esimerkiksi maulle tai moraalille. Mutta Sellarsin jälkeen

voimme oikeutetusti esittää seuraavan kysymyksen:

Kuinka on mahdollista, että yhteisö(i)ssä olisi joitakin suoraan ja ihmisen toiminnasta

irrallaan olevia merkityksiä, joita ihmiset eivät olisi sinne laittaneet?

Rortyn hegeliläinen käsitys onkin, että yksilö irrallaan yhteisöstä onkin vain

”eräänlainen eläin”121. Sellarsin jälkeen meidän on mahdollista nähdä raakatuntemukset

ja oikeutetut tosi uskomukset erillään, ja välttää lockelaisen sekaannuksen synnyttämän

”empirismin virhe”, siis sekaannus kausaalisen selittämisen ja sosiaalisen oikeuttamisen

välillä. Samalla meidän on mahdollista repiä raakatuntemuksilta etuoikeutetun

representaation status.122

Eli toisin sanoen, ajatus annettavuudesta pitää sisällään ajatuksen, että maailman

objektit ilmenisivät ihmiselle suoraan tietyllä, välttämättömällä tavalla - kuten

esimerkiksi punainen pallo ilmenisi ihmiselle suoraan punaisena pallona -  ja näin ollen

objektin ja proposition välillä on oltava looginen ja välttämätön yhteys. Kuitenkin

Rortyn Sellarsiin tukeutuva johtopäätös onkin muotoiltavissa seuraavasti:

Ei ole olemassa empirismin olettamaa annettavuutta, joka voisi oikeuttaa väitteemme;

maailma voi toki kausaalisesti aiheuttaa uskomuksia, mutta se ei voi ikinä oikeuttaa

niitä.

Itse asiassa koko ajatus annettavuudesta on vain myytti (Myth of the Given); maailmaa

ei koostu objektikategorioiden välisistä suhteista, jotka pakottaisivat ihmisten totuuden,

tieto ei ole Luonnon-Oman-Kielen tarkkaa kuuntelemista, vaan ihmisten yhteisöllistä

puhetta luonnosta ja eri asioista; väitteen oikeuttamisessa on kyse toimimisesta

”perusteiden loogisessa avaruudessa.” Luonto ei puhu meille, vaan me puhumme

121 Rortyn naturalismista ja neo-darwinismista ks. esim. työmme kappaleet 4.7. ja 6.1.3.
122 PMN, 182-186, 192.
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luonnosta. Samoin raakatuntemukset, eli fenomenaaliset ominaisuudet,  saavat

merkityksensä vasta kielellisten käytäntöjen myötä.

3.5.3. Quine ja analyyttisyys

Siinä missä Sellars auttoi Rortya repimään fenomenaalisilta ominaisuuksilta ja

raakatuntemuksilta irti etuoikeutetun representaation statuksen, auttoi Quine tekemään

vastaavan ns. analyyttisten totuuksien suhteen. Rortyn mukaan Quinen jälkeen oli

mahdollista hylätä Kantin erottelu välttämättömien eli apodiktisten, ja

sattumanvaraisten eli kontingenttien totuuksien välillä123.

Quinen mukaan empirismiä on muokannut kaksi dogmia:

(1) Ensinnäkin usko mahdollisuuteen erottaa toisistaan merkityksiin perustuvat

analyyttiset totuudet ja tosiasioihin perustuvat synteettiset totuudet, ja

(2) toiseksi usko reduktionismiin, siis siihen, että jokainen väitelause olisi mahdollista

palauttaa välittömään aistikokemukseen.124

Jyrkän erottelun tekeminen apriorisen ja aposteriorisen tiedon, sekä analyyttisten ja

synteettisten totuuksien, välillä on ollut perustava uuden ajan filosofialle: perinteiselle

rationalismille ja empirismille, kantilaiselle kriittiselle filosofialle, loogiselle

positivismille sekä fenomenologialle125. Analyyttisyys ja synteettisyys voidaan

muotoilla Kantia ja Quinea seuraten seuraavasti:

(1) Väitelause on analyyttinen, jos se on totta merkityksen nojalla ja katsomatta

tosiseikkoihin.

(2) Väitelause on synteettinen, jos se on totta maailman asettamien tosiasioiden nojalla.

Quinen mukaan ajatus, että tällainen erottelu on mahdollista tehdä, on vain ”empiristien

epäempiirinen dogmi, metafyysinen uskonkappale126”; tämänkaltaisen, analyyttisen

123 PMN, 193.
124 Quine (1997), 133. Myös Quine (1980), 20.
125 Raatikainen (1997), 24.
126 Quine (1997), 146, myös Quine (1980), 37. Tämä tarkoittaa sitä, että Quinen mukaan usean filosofisen
koulukunnan olettama mahdollisuus jakaa väitelause selkeästi erotettavaan analyyttiseen ja synteettiseen
osaan on olettamus, jolle ei todellisuudessa ole pohjaa. Quinen argumentti on pelkistetysti, sen
oikeellisuutta sen enempää kommentoimatta,  seuraava: Analyyttisyys määritellään siten, että väite on
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filosofian ja usean epistemologian haaran olettaman rajan ja erottelun vetäminen on

mahdotonta. On kuitenkin huomattava, että Quine toteaa olevan ilmeistä, että totuus

yleisesti ottaen perustuu sekä kielellisiin että kielen ulkopuolisiin tekijöihin; esimerkiksi

väitelause ”Brutus tappoi Ceasarin” olisi epätosi, jos maailma olisi ollut osiltaan

erilainen, mutta se olisi epätosi myöskin, jos ”tappoi” tarkoittaisi ”synnytti”. Quinen

mukaan tästä saattaa syntyä kiusaus olettaa, että väitelauseen totuus olisi analysoitavissa

kielelliseen ja tosiasioita koskevaan osatekijään; kuitenkaan tämä ei ole käytännössä

Quinen, eikä myöskään Rortyn, mukaan mahdollista. Tämä empirismin ensimmäinen

analyyttinen, jos se on totta merkityksen nojalla; siis riippumaton maailman asettamista empiirisistä
”tosiseikoista”. Tämä määritelmä ei ole kuitenkaan riittävä; tämä siksi, että se olettaa merkityksen
käsitteen ennalta selväksi ja ongelmattomaksi. Analyyttisyyden selittäminen merkityksen käsitteellä on
hämärän selittämistä vielä hämärämmällä. Toiseksi on erotettava toisistaan (1) merkitys ja (2)
nimeäminen tai viittaaminen; termit voivat nimetä saman olion, mutta erota merkitykseltään (esim.
”iltatähti” ja ”aamutähti”). Quinen mukaan, heti kun erotetaan toisistaan merkitys ja viittauksen kohde,
”on vain kukonaskel oivaltaa, että merkityksen teorian ensisijainen tehtävä on tutkia kielellisten muotojen
synonyymisuutta ja väitelauseiden analyyttisuutta; itse merkitykset, hämärinä välissä olevina olioina,
voidaan hylätä.” Näin palataan jälleen analyyttisyyden ongelmaan. Analyyttiset lauseet voidaan jakaa
kahteen luokkaan: ensinnäkin (1) loogisiksi totuuksiksi (esim. ”kukaan naimaton mies ei ole naimisissa),
ja toiseksi (2) on olemassa toinen luokka analyyttisia väitelauseita, jotka voidaan muuttaa loogisiksi
totuuksiksi korvaamalla synonyymi synonyymilla (esim. ”kukaan poikamies ei ole naimisissa”à
”kukaan naimaton mies ei ole naimisissa”). Tämäkään ei auta, sillä tässä joudumme turvautumaan
”synonyymisuuden” käsitteeseen, joka on yhtä hämärä käsite ja kaipaa selvennystä siinä missä
”analyyttisuus”. Quinen mukaan tästä seuraa, että on mahdollista väittää, että edellä mainitut luokan (2)
lauseet muutetaan loogisiksi totuuksiksi määritelmän avulla (esim. että ”poikamies” määritellään
”naimattomaksi mieheksi”). Kuitenkin, tässä tilanteessa tulee Quinen mukaan kysyä, kuinka voimme olla
varmoja, että määritelmä on juuri oikea määritelmä? Voimme esim. viitata sanakirjaan, mutta miksi
meidän tulisi hyväksyä juuri se kyseinen määritelmä, mikä tekee juuri sanakirjan tekijästä luotettavan
auktoriteetin; itse asiassa, tämänkaltainen määritelmäyritys olisi Quinen mukaan ”kärryjen valjastamista
hevosen eteen”. Näin ollen määritelmän käsite ei ole avain analyyttisuuden ja synonyymisuuden
käsitteiden ymmärtämiseksi. Yksi vaihtoehto määritellä synonymia on se, että ”kahden kielellisen
ilmaisun synonyymisuus on niiden vaihdettavuutta kaikissa asiayhteyksissä totuusarvoa muuttamatta –
Leibnizin sanoin vaihdettavuutta salva veritate.” Kuitenkin, esim. ”poikamies” ja ”naimaton mies” eivät
ole kaikissa yhteyksissä käännettävissä salva veritate (esim. ”ilmauksessa ’poikamies’ on vähemmän kuin
kymmenen kirjainta”). Tähän voidaan huomauttaa, että tällöin emme keskity sanan kognitiiviseen
sisältöön, joka on olennaista synonymian tutkimisessa. Erinäisten argumenttien jälkeen Quine kuitenkin
toteaa, että käännettävyys olisi riittävä ehto kognitiiviselle synonymialle, mutta tämä on järkevää vain, jos
jo ennestään ymmärrämme mitä ”analyyttinen” tarkoittaa. Tässä tilanteessa argumentti olisi kehämäinen:
selittäisimme alkuperäisen selitettävän jonkin sellaisen avulla, joka jo esiolettaa sen, mitä alun perin oli
tarkoitus selittää. Ja koska emme tiedä, mitä ”analyyttisuus” tarkoittaa, joudumme toteamaan, että
synonyymisuus ei ole avuksi analyyttisuuden selittämisessä. Näin ollen törmäämme jälleen kerran
analyyttisuuden ongelmaan. Voimme yrittää selittää analyyttisuuden myös semanttisten sääntöjen avulla;
siis voisimme väittää, että arkikielen puutteellisuus estää meitä ymmärtämästä analyyttisuutta, mutta jos
loisimme selkeän keinotekoisen kielen, jossa olisi selkeät säännöt, jotka kertoisivat välittömästi, että tämä
tai tuo lause on analyyttinen, tämä kielen puutteellisuuden ongelma poistuisi. Mutta tämä ei auta asiaa;
”nyt vaikeutena vain on se, että säännöt sisältävät juuri sanan ’analyyttinen’, jota emme ymmärrä!”.
Jälleen kerran, tällöin sen sijaan että vetoaisimme selittämättömään sanaan ”analyyttinen”, vetoamme
selittämättömään ilmaisuun ”semanttinen sääntö”. Quine toteaakin, että ”analyyttisuuden ongelman
näkökannalta ajatus keinotekoisesta kielestä, joka on varustettu semanttisilla säännöillä, on feu follet par
excellence, pelkkä virvatuli. Semanttiset säännöt, jotka määräävät keinotekoisen kielen analyyttiset
väitelauseet, ansaitsevat huomiomme vain sikäli, kuin me jo ymmärrämme analyyttisuuden käsitteen;
niistä ei ole mitään hyötyä tämän ymmärryksen saavuttamisessa.” Quine (1997), 134-146, myös Quine
(1980), 20-37.  Näin ollen, Quine voi todeta, että mm. empiristien olettama jako analyyttisten ja
synteettisten totuuksien välillä on vailla pohjaa; todellisuudessa emme tiedä miten erottaa toisistaan
lauseen analyyttinen ja synteettinen osa. Rorty tulkitsee tämän Quinen ajatuksen tuekseen väittäessään,
että ei ole olemassa totuuksia kielen perusteella. On kuitenkin kyseenalaista, saako Quinelta
todellisuudessa tukea näin radikaaliin väitteeseen. Quinesta myös työmme alaviittessä 220.
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dogmi on kiinteässä yhteydessä toiseen dogmiin, nimittäin reduktionismiin127. Tämä

siksi, että jotta olisi mielekästä puhua propositioiden kokemusperäisestä tukemisesta -

reduktionismista - on myös mielekästä puhua sellaisesta propositioiden rajatapauksesta,

joka tulee triviaalisti tuetuksi sinällään, ”tuli mikä tuli”; nimittäin analyyttisista

propositioista, joissa vain kielellinen osatekijä on tärkeä.128 Kuitenkin, Quinen mukaan

mahdollisuus tehdä erottelu analyyttisten ja synteettisten totuuksien välillä on ”silkkaa

hölynpölyä”. Rorty tulkitsee tämän Quinen ajatuksen tukemaan seuraavaa väitettään:

Ei ole olemassa erityisesti kielellisiä tosiasioita, välttämättömiä totuuksia; emme tiedä,

emmekä pysty kertomaan, milloin vastaamme kielen ennemmin kuin kokemuksen

asettamaan ”pakkoon”129.

Samalla - ja tämän johdosta - Rortyn mukaan Quinen epäilysten jälkeen on tullut

vaikeaksi selittää, kuinka filosofialla olisi oma ”formaali” tutkimuskenttänsä, ja kuinka

tällä täten olisi halutunkaltainen ja tarvittava apodiktinen luonne130.

127 Quine itse on antireduktivistinen: Quinen esittämä, ja Rortyn pääpiirteittäin hyväksymä näkemys
tiedosta onkin vahvan holistinen. Quinen tunnetun teesin mukaan ”ulkoista maailmaa koskevat
väitelauseemme eivät joudu kokemuksen tuomioistuimeen yksi kerrallaan vaan järjestäytyneenä
yhteisönä.” Tällä Quine tarkoittaa sitä, että yksittäinen sana tai lause ei sinällään merkitse mitään, vaan
merkitys syntyy lauseen suhteesta tiettyyn teoriaan, tai wittgensteinilaisittain tiettyyn kielipeliin. Tämä
tarkoittaa samalla sitä, että tietomme ja uskomustemme kokonaisuus on ihmisten tekemä kudelma, ”joka
koskettaa kokemusta vain reunoiltaan”; konflikti kokemuksen kanssa reuna-alueilla käynnistää
uudelleenjärjestelyjä kentän sisäosissa. Näitä uudelleenjärjestelyjä voidaan tehdä missä tahansa
inhimillisen järjestelmän ja kategorioiden alueella, edes puhtaan matematiikan ja logiikan lait eivät ole
turvassa mahdollisilta tarkistuksilta, samoin mitä tahansa väitelausetta voidaan pitää totena, jos teemme
riittävän suuria uudelleenjärjestelyjä muualla järjestelmässä. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että kokemus ei
riitä määrittämään, mitä uudelleenjärjestelyjä teemme ja mitä väitelauseita arviomme uudestaan; näin
ollen kokemus alimäärää teorian: samasta evidenssistä on mahdollista luoda yhtä päteviä ja evidenssin
kanssa yhteensopivia mutta toisilleen ristiriitaisia teorioita. Näin ollen yksityisellä väitelauseella ei
myöskään ole löydettävissä suoraa kokemusperäistä sisältöä. On kuitenkin huomattava, että Quine on
empiristi: hän uskoo, että ”tieteen käsitteellinen koneisto on perimmiltään väline tulevan kokemuksen
ennustamiseen menneen kokemuksen valossa.” Tällöin kuitenkin on kyse pragmaattisesta valinnasta:
periaatteessa on sama puhummeko fysikaalisista objekteista vai ”Homeroksen jumalista”, mutta Quinen
mukaan fysikaalisista olioista puhuminen on osoittautunut ”tehokkaammaksi kuin muut myytit
kokemuksen virran järjestämisessä hallittavaksi rakenteeksi.” Quine (1997), 149-152, myös Quine
(1980), 41-45. Tämä Quinen empirismi näkyy hänen ajatuksissaan siitä, että ei ole olemassa tieteen
ulkopuolista viitekehystä tieteelle ja hänen näkemyksessään ”naturalisoidusta epistemologiasta”, jonka
mukaan perinteisesti epistemologiset ongelmat tulee ratkaista luonnontieteen menetelmin luonnontieteen
tutkimuskentän sisällä. Quine ei siis halua hylätä epistemologiaa kokonaisuudessaan, päinvastoin kuin
Rorty, jonka mukaan epistemologian jättämä aukko ei tule täyttyä.
128 Quine (1997), 146, 149-150, myös Quine (1980), 36-37, 41-42.
129 Rortyn mukaan käsitteet ovat kuitenkin vahingollisia vain, jos niitä kohdellaan tietyn tyyppisten
totuuksien lähteenä: ”[… ] [C]oncepts and meanings are harmless if posited to give explanation to our
behavior, and become harmful only when treated as a source of a special kind of truth and of a special
sort of authority for certain assertions.” PMN, 194. Tässä Rorty kritisoi Quinen pyrkimystä kieltää kaikki
intentiot (ks. esim Quine [1980], 221) ja intentionaalisuuden hyödyttöminä tieteelle. Rortyn mukaan tavat
puhua ”are justified simply by their internal coherence, and that such practices as translation and
ascription of intentional states are justified by their social utility.” PMN, 194.
130 PMN, 169.
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3.6. Yhteenvetoa sanotusta – kohti pragmatistista tieto- ja totuuskäsitystä

Kuten edellä mainittiin, Kantista lähtien filosofian on ollut mahdollista nähdä itsensä

tieteenalana, joka arvioi muiden kulttuurinalojen esittämiä tietoväitteitä. Tämä on ollut

mahdollista, koska filosofian on nähty omaavan erityistietämystä tiedon luonteesta.

Juuri tietoteoria, epistemologia, on ollut filosofian ydin ja sen erityisaseman oikeuttaja.

Rortyn mukaan epistemologian olettama näkemys tiedosta representaation

täsmällisyytenä oikeuttaa epistemologian aseman ”tieteiden kuningattarena.” Ajatus

tarkkojen ja täsmällisten representaatioiden saavuttamisesta on olennainen, jotta koko

ajatuksella ”teoriasta tiedosta” olisi mitään mieltä. Kuitenkin, Rortyn mukaan Sellarsin

”annetun” ja Quinen ”analyyttisyyden” kritiikistä täytyy vetää seuraava johtopäätös:

Ei ole olemassa etuoikeutettuja representaatioita.

Tällöin täytyy hylätä koko ajatus totuudesta korrespondenssina todellisuuteen, ja

samalla epistemologia sellaisena kuin se on Kantista lähtien ymmärretty. Tällöin

totuutta määrittäessä keskustelu ja uskomusten sosiaalinen oikeuttaminen korvaa

konfrontaation, vastakkainasettautumisen objektin kanssa. Tämä on Rortylle askel kohti

epistemologista behaviorismia – tai oikeastaan pragmatismia.

4. TOTUUS, TIETO JA PRAGMATISMI - RORTYN KÄSITYS TIEDOSTA JA
OIKEUTTAMISESTA

dellä työssämme kappaleissa 1.-3. olemme käsitelleet perinteistä näkemystä

ihmisen mielestä ”suoran ja korjaamattoman” tiedon saavuttamisen välineenä,

sekä tästä kumpuavaa ajatusta ihmisestä ”maailman peilaajana” ja varman,

apodiktisen tiedon saavuttajana. Kuten olemme nähneet, Rorty on hylännyt nämä

”optiseen metaforaan” pohjautuvat perinteiset näkemykset meille vanhanaikaisen

sanaston tuotoksina ja jäänteinä. Seuraavassa kappaleessa 4. tulen käsittelemään ja

avaamaan Rortyn tästä perinteisestä ”optisen metaforan”- traditiosta poikkeavaa

pragmatistista  näkemystä tiedosta ja totuudesta. Samalla pyrin konstruoimaan jo

sanottua tarkemmin vastauksemme edellä esitettyyn seuraavaan

tutkimuskysymykseemme:

E
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Miten Rortyn pragmatistisesta lähtökohdasta käsin inhimillinen tieto tulee ymmärtää?

4.1. Epistemologinen behaviorismi

Miten meidän siis Rortyn mukaan tulisi tieto ja oikeuttaminen ymmärtää? Tähän

vastaaminen voidaan aloittaa palaamalla Rortyn tulkintaan Sellarsin ja Quinen

esittämistä ”annetun” ja ”analyyttisyyden” kritiikeistä, joiden Rorty näkee antavan tukea

sille näkemykselleen, mitä hän kutsuu ”epistemologiseksi behaviorismiksi”.

Epistemologisen behaviorismin kantavaksi periaatteeksi Rorty muotoilee seuraavan:

”Rationaalisuuden ja episteemisen auktoriteetin selittäminen
suhteessa siihen, mitä yhteisömme sallii meidän sanoa,
ennemmin kuin jälkimmäisen selittäminen suhteessa
ensimmäiseen, on ydin ajatuksessa, jota minä kutsun
’epistemologiseksi behaviorismiksi’ [… ]. Tämän kaltainen
behaviorismi on parhaiten nähtävissä holismin muotona – mutta
sellaisena muotona, joka ei vaadi mitään metafyysistä
pönkittämistä. Sen mukaan, jos ymmärrämme kielipelin säännöt,
ymmärrämme kaiken, mitä ymmärrettävissä on siitä, miksi
siirtoja tässä kielipelissä tehdään [… ].”131

Alla kappaleessa 4.1. pyrin avaamaan tämän ”epistemologisen behaviorismin”

tarkemmin. Rortyn koko tuotanto suhteessa tietoon ja totuuteen pohjautuu ajatukseen

uskomusten sosiaalisesta oikeuttamisesta, joten kappale 4. kokonaisuudessaan on

nähtävä tämän ajatuksen avaamisena. Mutta ensin vielä hetkeksi Quinen ja Sellarin

pariin.

4.1.1. Behaviorismi

Rortyn mukaan Sellarsin ja Quinen hyökkäykset loogista empirismiä ja analyyttisyyttä

vastaan voidaan nähdä behavioristisien kysymysten nostamisena siitä episteemisestä

etuoikeudesta, jonka looginen empirismi ja analyyttinen filosofia asettaa

etuoikeutettujen representaatioiden kautta tietyille väitteille. Behaviorismi tarkoittaa

tässä yhteydessä sitä, että  emme pyri pääsemään käyttäytymisen ”taakse” mihinkään

perustavaan, vaan keskitymme vain ulkoapäin todennettavaan käyttäytymiseen. Näin

ollen behaviorismi tässä merkityksessä ei viittaa rylelaiseen reduktionistiseen

131 PMN, 174. Korostus lisätty.
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behaviorismiin. Epistemologinen bevaviorismi on nimenomaisesti epistemologista;

siinä ei ole kyse mentaalisista tiloista, vaan kyse on tiedosta ja oikeuttamisesta.

Epistemologinen behaviorismi ei pyri tarjoamaan reduktionistisia analyyseja, vaan se

kieltäytyy selittämästä oikeuttamista ja tiedon perustamista sisäisten entiteettien avulla.

On kuitenkin huomattava, että voimme hyväksyä raakatuntemukset, a priori käsitteet,

aisti-datan tai minkä tahansa, minkä ihmiset näkevät hyödylliseksi postuloida

selitettäessä kausaalisesti ihmisen käyttäytymistä. Voimme tehdä tämän, mutta emme

voi ottaa tietoa näistä ”sisäisistä” ja ”abstrakteista” entiteeteistä premissiksi, joista

kaikki tietomme muista entiteeteistä johdetaan ja joita ilman jälkimmäinen tieto olisi

vailla pohjaa (ungrounded); toisin sanoen, emme voi oikeuttaa tietoamme objektista tätä

edeltävän sisäisten, yksityisten ja ei-sosiaalisten raporttien luoman auktoriteetin avulla,

oli se sitten tietoa merkityksistä tai tietoa aistivaikutelmista132. Behaviorismi viittaa siis

ulkoapäin havaittavaan käyttäytymiseen, ja tässä tapauksessa puheeseen.

Behavioristisesta tulkinnasta herää kysymys: kuinka kanssaihmisemme voivat tietää,

milloin luottaa sanaamme, ja milloin on syytä etsiä lisävahvistusta ja pohjaa

väitteellemme? Epistemologia on yrittänyt löytää perustan tiedollemme käyttämällä

termejä kuten ”tietoisuutemme välitön läsnäolo” pyrkimyksenään selittää, että

arkiymmärryksemme takana on jotakin, joka meidän on välttämätöntä löytää, jotta

apodiktinen tieto ylipäänsä olisi mahdollinen. Kuitenkin, kuten olemme huomanneet,

varmuus ”olen kivussa” on vain seurausta siitä tosiseikasta, että kukaan ei halua

kyseenalaistaa sitä; se on eräällä tapaa välitöntä ja suoraa, mutta ei annettua.

Behavioristista lähtökohtaa seuraten Rorty toteaa, että kanssaihmisillemme riittäisi

täysin, jos he tietäisivät, mitkä väitteemme ovat ”ehdottomasti tosia”, ilman että ne

olisivat tosia ”kielen perusteella”. Samoin heille riittäisi uskomus, että sisäiset tilamme

voidaan parhaiten tietää niistä itse antamiemme raporttien kautta, ilman että heillä olisi

tietoa, mitä näiden raporttien ”takana” olisi. Uskomuksemme näistä ei vaadi mitään

ontologista perustaa.133  Väitteitämme ei siis voi oikeuttaa minkään sisäisen avulla.

4.1.2. Holismi

Jos väitteitä ei voi oikeuttaa behavioristisesti verifioimattomien tapahtumien avulla, ja

jos oikeuttamisessa on kyse siitä ”mitä yhteisömme sallii meidän sanoa”, on

132 PMN, 177.
133 PMN, 174-175.
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oikeuttamisen oltava holistista. Epistemologinen behaviorismi on näin ollen selkeän

holistinen kanta, joka painottaa kokonaisuuden merkitystä osiinsa nähden niin kielessä

kuin totuusväittämien oikeuttamisessa. Tämä Rortyn ”oikeutusholismi” kieltää

ajatuksen itsensä oikeuttavista ja muista uskomuksista riippumattomista

perususkomuksista, joiden tehtävänä on oikeuttaa ja perustaa muut uskomuksemme;

näin ollen uskomustemme hyväksyttävyys riippuu uskomusjärjestelmämme muista

osista, siis siitä kuinka koherentisti uskomuksemme sopii siihen tietoon, mikä meillä jo

ennestään on tietystä asiasta134. Käsitys tiedosta representaation täsmällisyytenä pitää

sisällään ajatuksen tietyistä ”perustavista”, ”etuoikeutetuista” ja ”foundationaalisista”

ominaisuuksista, jotka ovat olennaisia tietyn asian oikein ymmärtämiselle; siis

ominaisuuksia, jotka ovat ensisijaisia muihin osiin nähden, ja joihin muut ominaisuudet

ovat lopulta redusoitavissa. Holistinen lähtökohta kieltää tämän mahdollisuuden:

Holistisen lähtökohdan mukaan emme pysty eristämään näitä peruselementtejä muuten

kuin suhteessa aikaisempaan tietoomme siitä  kokonaisuudesta, jossa nämä elementit

esiintyvät.

Toisin sanoen, ymmärryksemme kokonaisuudesta ja käytännöistä määrittää minkä

elementin valitsemme, eikä päinvastoin. Tämä kokonaisuus ei ole ikinä selkeä, koska

siinä kaikki vaikuttaa kaikkeen; näin ollen meillä ei ole mahdollisuutta käsitellä

holistisen suhde- ja vaikutusverkoston yhtä osaa eristyksissä muista135. Pyrkimys

”etuoikeutettujen representaatioiden” löytämiseen on juuri pyrkimystä eristää yksi

elementti kokonaisuudesta ja kohdella sitä kaiken perustana. Sellarsin hyökkäys

intuitiivisesti annettua vastaan ja Quinen hyökkäys käsitteellisesti ja merkityksen nojalla

annettua vastaan ovat hyökkäyksiä kantilaisia representaatioita vastaan, joihin Rortyn

mukaan koko epistemologia nojaa.  Rortyn mukaan Sellarsin ja Quinen tarkoituksena ei

ole luoda uutta selitystä inhimillisestä tiedosta, vaan ennemmin heidän voidaan nähdä

pyrkivän irti koko ajatuksesta uuden selityksen antamisesta. He molemmat pyrkivät

eroon ajatuksesta väitteiden oikeuttamisesta behavioristisesti verifioimattomissa olevien

tapahtumien kautta, ja hyväksyvät samalla ajatuksen, jonka mukaan oikeuttamisen on

134 Vuorio (1998), 71. Alkuperäinen lähde Kraut (1990), 165.
135 Rortyn mukaan kokonaisuuden ensisijaisuus osiinsa ei ole absoluuttinen. Tämä siksi, että holistisessa
näkemyksessä  emme voi välttää hermeneuttista kehää: emme kykene ymmärtämään vieraan kulttuurin,
käytännön, kielen, teorian tai minkä tahansa osia, ennen kuin ymmärrämme jo ennestään jotain siitä,
kuinka kokonaisuus toimii. Samoin emme kykene ymmärtämään kokonaisuuden toimintaa, ennen kuin
ymmärrämme jo valmiiksi jotakin sen osista. Näin ollen kokonaisuus ei voi ikinä avautua täydellisesti
määrittelylle. PMN, 319.
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oltava holistista. Tällöin myös tiede ei ole rationaalista sen vuoksi, että sillä olisi jokin

välttämätön perusta, vaan siksi koska se on itsekorjautuva hanke, joka voi laittaa minkä

tahansa väitteen kyseenalaiseksi136; se on eräänlainen voimakenttä137, jonka sisällä

mikään julistus ei ole turvassa tarkistukselta ja mahdolliselta uudelleenmuokkaukselta

tai kumoamiselta. 138 Samalla Rortyn mukaan,

”[… ] emme ole holisteja, koska olemme ’mieltyneet
kokonaisuuksiin’, tai emme ole behavioristeja, koska emme pidä
’haamumaisista entiteetetistä’, vaan olemme niitä, koska
oikeuttamien on aina tosiasiassa ollut holistista ja
behavioristista. Vain ammattifilosofit ovat kuvitelleet, että se
voisi olla jotakin muuta. Holistisessa tietokäsityksessä ei ole
kyse antifoundationaalisesta polemiikista, vaan siinä on kyse
epäluottamuksesta koko epistemologista hanketta kohtaan.
Samoin behavioristisessa näkökulmassa ’välittömään
tietoisuuteen’ ei ole kyse antimentalistisesta polemiikista, vaan
epäluottamuksesta platonista pyrkimystä kohtaan, jossa
erityinen varmuus assosioituu visuaalisen havainnon kanssa.”139

Toisin sanoen, kyse on  epäluottamuksesta sitä ajatusta kohtaan, jota olemme Rortya

seuraten kutsuneet ajatukseksi mielestä maailmaa suoraan ja korjaamattomasti -

nonlingvistisesti - peilaavana ”Luonnonpeilinä”.

4.1.3. Yhteisö uskomustemme oikeuttajana

Toisin sanoen, ”epistemologisen behaviorismin”, ja samalla rortylaisen pragmatismin,

kantavaksi periaatteeksi voidaan holistisesti muotoilla seuraava periaate (R):

(R) Ymmärrämme totuuden, rationaalisuuden ja episteemisen auktoriteetin vain

suhteessa siihen, mitä yhteisömme sallii meidän sanoa.

Näin ollen, jos väitteet oikeutetaan yhteisön toimesta ennemmin kuin niiden

etuoikeutettujen representaatioiden toimesta, joita nämä väitteet ilmentävät, ei ole

järkeenkäypää yrittää eristää etuoikeutettuja representaatioita; itse asiassa, mitään

etuoikeutettuja representaatioita ei ole. Epistemologinen behaviorismi  ei vaadi mitään

136 Sellars (1963), 170: “[… ] empirical knowledge, like its sophisticated extension, science, is rational,
not because it  has a foundation but because it is a self-correcting enterprise which can put any claim in
jeopardy, though not all at once.” Myös Sellars (1997), 244.
137 Quine (1980), 42: ”[… ] total science is like a field of force whose boundary conditions are experince.”
138 PMN, 180-181, 319.
139 PMN, 181. Korostus lisätty.
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idealistis-metafyysistä pönkittämistä. Voimme antaa vastauksen perinteisiin

episteemisiin kysymyksiin sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta; siis sen kautta,

hyväksyykö yhteisö vastaukset totuuksiksi. Kuten jo totesimme, tämän lähtökohdan

mukaan periaate (R) tarkoittaa myös seuraavaa:

Kun ymmärrämme kielipelin säännöt, ymmärrämme myös kaiken sen, mikä on

ymmärrettävissä siitä, miksi erilaisia siirtoja tehdään kielipelin sisällä.

Tietoa tässä kielipelissä voidaan hankkia esimerkiksi tutkimalla kielen historiaa tai

aivojen rakennetta tai lajien evoluutiota tai pelaajien kulttuurista ja poliittista ilmastoa,

mutta näillä ei ole mitään tekemistä epistemologian kanssa. Tämä behavioristinen

lähtökohta ei johda meitä edellä mainittuihin kantilaisiin suuriin jaotteluihin.

Inhimillisen tiedon tutkiminen ei tällöin vaadi ontologista perustaa, vaan se voidaan

nähdä sen tutkimisena, kuinka ihmiset toimivat keskenään. Samoin voimme nähdä

yksilön  esittämän  proposition,  uskomuksen  tai  tiedon  (”S  tietää,  että  p”,  ”S  uskoo

korjaamattomasti, että p”, ”S:n tieto p:stä on varmaa”) vain yksilön väitelauseiden

luotettavuutena hänen kanssaihmistensä silmissä, ennemmin kuin suhteena subjektin ja

objektin tai luonnon ja ”Peilin” välillä. Sen sijaan, että yrittäisimme ontologisesti

selittää esimerkiksi mielen ja merkityksen, mielen ja aisti-datan, universaalien ja

partikulaarien, ja tietoisuuden ja aivojen välistä suhdetta, voimme hyväksyä Rortya

seuraten

(1) pragmatistisen näkemyksen totuudesta, ja

(2) terapeuttisen suhtautumisen ontologiaan, jonka mukaan filosofia voi selventää

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

jonkin olemassaolon tai ei-olemassaolon puolesta.

Tällöin ”välttämätön tieto” on vain väite, jolle kukaan ei ole antanut niin kiinnostavaa

vaihtoehtoa, että se olisi kyseenalaistettu. Jos väitämme muuta, yritämme tehdä

totuudesta jotakin enemmän kuin deweylaista ”perusteltua väitettävyyttä”  (warranted

assertability): jotakin enemmän kuin mitä kanssaihmisemme sallivat meidän sanoa140.

140 Muun muassa Goldman (1986) on esittänyt kritiikiä Rortyn väitteelle, jonka mukaan totuus on sitä,
mitä yhteisömme sallii meidän sanoa. Golfman ottaa käsittelyyn esimerkinomaisesti tilanteen, jossa on
tapahtunut murha, josta X:ää syytetään. X on täysin syytön rikokseen, mutta hän näyttää rikoksen tekijältä
ja useat silminnäkijät vahvistavat X:n tehneen rikoksen. Samalla oikea syyllinen on kuollut
onnettomuudessa eikä X:llä ole alibia. Tässä tilanteessa todellista totuutta, siis sitä että X on syytön, ei voi
puolustaa menestyksekkäästi. Goldmanin esimerkin tarkoitus on osoittaa, että ”totuus” on jotakin, joka
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Valinta ontologisiin selityksiin pyrkivän lähtökohdan ja pragmaattisen lähtökohdan

välillä on valinta kahden totuuskäsityksen välillä; ensiksi mainitussa lähtökohdassa

totuus nähdään ”kontaktina todellisuuteen”. Jälkimmäisen, pragmatistisen näkökulman

mukaan totuus nähdään ”jonakin, joka meidän on hyvä uskoa”  (good for us to

believe).141

Näin ollen, oikeuttamisessa ei siis ole kyse siitä, että voisimme verrata

väitelauseittemme totuudellisuutta maailmassa oleviin todellisiin asiantiloihin (matter of

fact). Sen sijaan, oikeuttamisessa on kyse propositioiden välisestä suhteesta; näin ollen

propositio voidaan oikeuttaa vain toisella propositiolla. Tällöin totuus on seurausta

voitetusta argumentista, ei sen korrespondenssista maailman kanssa. Totuus on sitä,

mikä syntyy ”pakottamattoman yhteisymmärryksen” (unforced agreement)142, siis

yhteisymmärryksen, joka on syntynyt  ennemmin suostuttelun kuin voimankäytön

(persuation rather than force) myötä; tämän ajatuksen mukaan, paras keino päättää

mihin uskoa, on kuunnelle mahdollisimman monta argumenttia. Samalla väitteen

hyväksyttävyyden määrittää se, kuinka koherentisti se sopii aikaisempiin

uskomuksiimme; uskomusten verkkoomme. Uskomuksillemme ei voi olla mitään

aikaisempien uskomustemme ulkopuolista testiä, eikä mikään voi olla oikeutettu muuta

kuin suhteessa siihen mitä olemme jo aikaisemmin oikeuttaneet143.

täytyy erottaa siitä, kuinka hyvin sitä voidaan puolustaa. Goldman (1986), 18. Mielestäni Goldmanin
esimerkki ja kritiikki ei osu maaliinsa. Tämä siksi, että Goldmanin esimerkki on lähtökohdiltaan väärä:
se esiolettaa ja tarjoaa meille ”Jumalan Näkökulman” ”todellisiin” asiantiloihin, jota emme ikinä voi
saavuttaa suhteessa maailmaan-sellaisena-kuin-se-on; siis emme voi saavuttaa tilannetta, jossa voisimme
olla varmoja, että olemme saavuttaneet universaalin ja ikuisen Totuuden, emmekä vain hyvin perusteltua
ja oikeutettua uskomusta. X:n tapauksessa ”Totuus” on, että X on syytön, mutta totuus, siis voitetun
argumentin kautta oikeutettu uskomus, tuomitsevalle yhteisölle on, että X on syyllinen. Tosin yhteisö
omaksuttuaan fallibilistisen asenteen myöntää voivansa olla väärässä, ja ”totuus” voi muuttua esimerkiksi
uuden evidenssin myötä.
141 PMN, 170-176, CoP, 92
142 ”Pakottamattoman yhteisymmärryksen” suhteesta ”keskustelun vapauteen” ja ”manipulointiin”, ks.
työmme alaviitteet 907 ja 880.
143 PMN, 178, ORT, 39, 88. Uskomustemme muutoksesta ja erityisesti sen suhteesta sanastojen ja
metaforien muutokseen, ks. työmme kappaleet 5.4. ja 6. Rorty ei eksplisiittisesti kerro, miten hän
tarkalleen ottaen tarkoittaa koherenssin käsitteellä. Davidsonin (1990), 123-137,  koherenssiteorian ydin
on ajatuksessa, jonka mukaan mikään muu kuin toinen uskomus ei voi olla syynä uskomuksemme
ylläpitämiseen; ”[… ] coherentist will hold that there is no use looking for a source of justification outside
of other sentences held true [...]. Accordingly, I suggest we give up the idea that meaning or knowledge is
grounded on something that counts as ultimate source of evidence.” Ibid., 127. Tämä ajatus on yhtenevä
Rortyn ajatuksen kanssa, jonka mukaan ”nothing counts as justification unless by reference to what we
already accept,  and there  is  no  way to  get  outside  our  beliefs  and our  language  so  as  to  find  some test
other than coherence.” PMN, 178. Mielestäni Rortyn kanta ei kuitenkaan kannata totuuden
koherenssiteoriaa; päinvastoin, hän haluaa irrottautua ajatuksesta, jonka mukaan ”totuus” olisi jotakin,
joka tarvitsisi teorian, sillä siinä ei ole kyse muusta kuin oikeutetusta uskomuksesta; ”[… ] it is no more
necessary to have a philosophical theory about the nature of truth, or the meaning of the word ’true’, than
it is to have one about the nature of danger, or the meaning of the word ’danger’.” Rorty (2001), 4, myös
5n13. Sanan ”tosi” käytön tulee olla ”varovaista” (cautionary); tällöin se muistuttaa meitä siitä, että
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Rorty toteaa, että epistemologista behaviorismia voidaan periaatteessa kutsua myös

pragmatismiksi, ”ellei tämä termi olisi hieman ylivärittynyt144.” PMN- teoksen

jälkeisessä tuotannossa Rorty siirtyy kuitenkin järjestelmällisesti käyttämään termiä

”pragmatismi” kuvaamaan epistemologisen behaviorismin kantavia periaatteita, joten

näitä kahta termiä voi mielestäni käyttää synonyymeina; tämän jälkeen käytämmekin

työssämme järjestelmällisesti termiä ”pragmatismi” kuvaamaan edellä luonnosteltuja

periaatteita.

4.2. Objektivisuudesta ja rationaalisuudesta

Epistemologisen behaviorismin tarjoaman pragmatistisen lähtökohdan mukaan

filosofialla ei siis ole arkiymmärrystä ja tervettä järkeä enempää tarjottavana tiedon tai

totuuden suhteen145. Tämä sotii raa’asti perinteistä näkemystä Filosofiasta146 vastaan.

Tämän näkemyksen mukaan Filosofialla on erityisasema suhteessa kulttuurin muihin

osa-alueisiin johtuen sen omaamasta erityistiedosta kaiken perustasta. Kuten edellä

kerrottiin, epistemologian halu löytää tiedolle perusta voidaan nähdä haluna löytää

tilanne, jossa keskustelu on mahdottomuus; tilanne, jossa olisi saavutettu niin varma

tieto, että sitä ei olisi mahdollista epäillä. Realistien pyrkimys oikeuttaa tietoväitteet

”objektiivisesti”, siis totuuden korrespondenssiteorian avulla, voidaan nähdä

pyrkimyksenä löytää sellaiset oikeuttamiskäytännöt, joiden täytyy johtaa Totuuteen;

asioiden luonnolliseen olemukseen (intrinsic nature of things).  Samaten  se  voidaan

nähdä haluna paeta historiaa johonkin ikuiseen ja universaaliin; se voidaan nähdä

Putnamin termein pyrkimyksenä löytää ”Jumalan Näkökulma”, pyrkimyksenä irtaantua

pois ”oman ihon alta”, siis pois siitä traditiosta, missä ajattelumme tapahtuu, kohti

uskomuksemme ei välttämättä ole totta (ks. työmme alaviite 150), siis korrespondenssisuhteessa
todellisuuden kanssa. Rortyn tapauksessa koherenssi tuleekin tulkita eräällä tapaa negatiivisena terminä;
siis huomiona, jonka mukaan oikeuttaminen ei voi pohjautua mihinkään nonpropositionaaliseen. Rortyn
ja Davidsonin suhteesta sekä heidän eroistaan ”totuus”- käsitteen suhteen ks. työmme alaviitteet 213 ja
221, sekä myös Davidson (1990), 123, 134-137, TaP 25n23.
144 PMN, 176.
145 Tämä ei tarkoita, etteikö filosofialla voisi olla tarjottavana hyödyllisiä näkemyksiä eri asioista; tämä
tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että Filosofian sanasto ei ole missään etuoikeutetussa asemassa
todellisuuteen nähden, eikä se voi näyttää muita sanastoja totuudellisemmin ja tarkemmin maailmaa-
sellaisena-kuin-se-on. On kuitenkin huomattava arkiymmärryksen ja Rortyn post-Filosofista kulttuuria
leimaavan ironismin välinen suhde: ironismi on arkiymmärryksen vastakohta siinä mielessä, että
arkiymmärrys nojautuu normaalidiskurssiin, kun taas ironia on aina tälle arkiymmärrykselle reaktiivista
epänormaalia diskurssia. Rortyn post-Filosofisesta kulttuurista, samoin kuin ironiasta ja normaali-
epänormaali diskurssi- jaottelusta tarkemmin työmme kappaleessa 7.
146 Käytämme työssämme monesti termejä kirjoitettuna isolla kirjaimella – esimerkiksi Filosofia, Tiede
tai vaikkapa Totuus, jolloin viittaamme Rortyn näkemysten vastaiseen essentialistiseen tapaan ymmärtää
kyseessä oleva termi.
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jotakin varmaa ja objektiivista ei-inhimillistä todellisuutta147. Tämä halu paeta oman

aikansa ja paikkansa äärellisyyttä voidaan nähdä juontavan juurensa Platonin erottelun

epistemen, varman tiedon, ja doxan, väärän tiedon tai uskomuksen, pelkän mielipiteen

ja aidon tiedon,  vaikutelman ja todellisuuden välillä 148.   Ajatuksena  on  tällöin,  että

”tosi lauseet” eivät ole vain tosia lauseita, ne ovat osa Totuutta itsessään, ja Totuus on

universaali ja ikuinen. Epistemologia pyrkiessään konsensukseen on lähtenyt liikkeelle

”yhteismitallisen” ajatuksesta: tämän ajatuksen mukaan, ollaksemme rationaalisia,

”kuten ihmisen tulee olla”, meidän tulee löytää yhteisymmärrys muiden ihmisten

kanssa. Epistemologian projektissa on kyse maksimaalisen yhteisen maaperän

löytämisestä muiden ihmisten kanssa; pohjan, joka yhdistää kaikki ihmiset yhteiseen

universaaliin rationaalisuuteen, huolimatta ajasta ja paikasta.  Tämä ”yhteinen

maaperä” on vaihdellut eri aikoina; niitä voidaan nähdä olleen esimerkiksi 1600-luvulla

mieli, jonka tuntemalla meidän on myös mahdollista löytää Totuus, ja analyyttisessä

perinteessä sen on nähty olevan kielessä. Tätä taustaa vasten epistemologian projektin

kieltäminen saattaa vaikuttaa koko rationaalisuuden kieltämiseltä; se vaikuttaa

relativistiselta, subjektivistiselta ja irrationalistiselta.  Jos  väitämme,  että  tieto  ei  ole

foundationaalista, jos väitämme, että sille ei ole pohjaa, tuntuu siltä, että koko ajatus

rationaalisuudesta on uhattuna. Jos väitämme, että filosofia erillisenä ammatillisena

tieteenalana (Fach) ei eroa esimerkiksi sosiologiasta tai historiasta, tuntuu kuin jotakin

olennaista länsimaiselle intellektuaaliselle elämälle menetetään. 149

Edellä mainittu uhkakuva on kuitenkin uhkakuva vain, jos olemme tehneet

sekaannuksen ja käyttäneet termiä ”objektiivinen” kuvaamaan sekä

(1) sitä näkemystä, joka tulee vallitsevaksi argumentoinnin jälkeen, että

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

147 ORT, 21-22, CoP, xix.
148 CoP, xvi. Platon toteaa, että “[...] niillä, jotka katselevat kaikenlaista kaunista mutta eivät näe
kauneuden olemusta eivätkä kykene seuraamaan sitä, joka yrittää opastaa heitä siihen, ja jotka näkevät
monenlaista oikeaa mutta eivät oikeuden olemusta ja niin edelleen, heillä on kaikesta tästä luuloja mutta
ei tietoa siitä mitä luulevat [… ]. Mutta niitä, jotka arvostavat kaikkea olevaa sinänsä, ei pidä nimittää
luulon vaan viisauden ystäviksi, siis filosofeiksi.” Platon (2001), 208-209.  Rortyn (2001), 7, mukaan
tämä “[...] opinion-knowledege [...] distinction appear to Deweyans like myself as remnants of Plato’s
obsession with the kind of certainty found in mathematics, and, more generally, with the idea of
universal, being somehow eternal and unconditional, somehow provides an escape from what is
particular, temporal, and conditioned.”
149 PMN, 315-316, CoP, xxxviii, 172, ORT, 22.
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Jos hyväksymme jälkimmäisen määrittelyn (2), alamme kysymään kysymyksiä, joihin

ei ole vastausta, kuten ”missä mielessä Hyvyys odotti tulevansa representoiduksi

täsmällisesti rationaalisen argumentoinnin seurauksena moraalisista kysymyksistä?”

Jälkimmäinen näkemys (2)  linkittää objektiivisen ”kontaktina todellisuuteen”, ”totuus

korrespondenssina” ja ”representaation täsmällisyytenä” kanssa. Rortyn mukaan

”objektiivinen” ei voi kuitenkaan olla mitään muuta kuin eräänlaista konsensusta

yhteisön keskuudessa: objektiivinen on vain yhteisymmärrystä, ei Todellisuuden

peilaamista sellaisena kuin se on. Pragmatistinen näkemys (1) ”objektiivisesta” ei näin

ollen vaadi metafysiikkaa tai epistemologiaa; objektiivinen nähdään vain

intersubjektiivisena tai solidaarisuutena. Tämä tarkoittaa  sitä,  että  pragmatistin  täytyy

olla fallibilisti ja myöntää, että se minkä nyt näemme olevan rationaalista meidän uskoa,

ei välttämättä ole Totta. Näin ollen joku voi keksiä aina paremman ja toimivamman

idean uuden hypoteesin, evidenssin tai sanaston myötä150. Meihin on niin vahvasti

150 Fallibilismilla tarkoitetaan siis ajatusta, jonka mukaan ei ole välttämätöntä, että uskomuksemme
pohjautuvat mihinkään absoluuttisesti varmaan tietoon; tällöin uskomuksemme voivat muuttua uuden
tiedon ja tulkinnan myötä. Tämä fallibilistinen asenne tietoon yhdistetään yleensä amerikkalaiseen
pragmatismin traditioon, ja erityisesti Peirceen (1966), 426: ”[… ]we can never attain knowledge of things
as they are. We can only know their human aspect. But that is all the universe is for us.”  Tämän johdosta
”[d]oubts about them [the premises] may spring up later, but we can find no proposition which are not
subject to this contingency.” Ibid., 101n.  Rorty on tässä samoilla linjoilla: koska (1) emme voi ikinä
tietää, mitkä uskomuksistamme on totta (siis totta korrespondenssin merkityksessä), (2) totuus ei voi olla
tutkimuksen tavoite. Rorty (2001), 262. Rortyn mukaan Peirce piti kuitenkin yllä totuuden käsitettä ja
totuusteoriaa näkemällä totuuden siksi, mikä on tulos ”tutkimuksen lopussa ideaalin keskustelutilanteen
synnyttämänä” Tämä ”ideaali keskustelutilanne” on terminä kuitenkin yhtä hämärä kuin
”korrespondenssi”, sillä emme voi ikinä tietää, koska olemme ”tutkimuksen lopussa” vai olemmeko
esimerkiksi vain kyllästyneitä. Rorty peräänkuuluttaakin totuuden-käsitteen ”varovaista” käyttöä
(cautionary use of true) ”selittävän” (explanatory) käytön sijaan: tällöin uskomme, että uskomuksemme
voi olla hyvin oikeutettu, mutta se ei ole välttämättä totta (mielestäni Rorty on tässä ristiriitainen: toisaalta
hän sanoo, että ei ole olemassa mitään käytännössä merkityksellistä eroa oikeuttamisen ja totuuden
välillä, ja toisaalta hän puhuu ”totuus-käsitteen varovaisesta käytöstä”, joka jo sinällään pitää sisällään
erottelun totuuden ja oikeuttamisen välillä. Tämä ristiriita on kuitenkin vältettävissä, jos ajattelemme
”totuus-käsitteen varovaisen käytön” painottavan vain uskomustemme fallibilisuutta). Fallibilismissa on
siis kyse ennen kaikkea tietystä asenteesta, joka ei ole yleinen kaikkialla maailmassa; kyse on ihmisistä,
jotka on koulutettu ajattelemaan, että he voivat olla väärässä, ja että on olemassa ihmisiä, jotka ovat eri
mieltä heidän kanssaan ja joiden mielipidettä tulee kunnioittaa. Tämä asenne synnyttää kuilun
oikeuttamisen ja totuuden välille; tämä siksi, että vaikka koemme, että jokin on oikeutettu tyydyttävästi
tietylle yleisölle, voi aina ilmestyä uudempia ja idearikkaampia yleisöjä, joille uskomus täytyy edelleen
oikeuttaa: näin ollen meidän täytyy tyytyä vain oikeuttamiseen tietylle yleisölle. Tällöin oikeutettu
uskomus on ”totta”, mutta vain triviaalissa merkityksessään, ei filosofisessa.  ORT, 23n1, 128-132, Rorty
(2001), 4, Rorty (2001), 57, Bilgrami (2001), 245. Bilgramin mukaan fallibilistinen asenne on
ongelmallinen käsite, koska yksilön (first-person) näkökulmasta hänen uskomuksensa ovat ”totta”,
eivätkä pelkästään oikeutettuja: tällöin ”totta” on se, jota yksilöllä ei ole aihetta epäillä ja jotka
muodostavat yksilön maailmankuvan (world-view); oikeutusta vaativat vain epäilyksenalaiset
uskomukset. Bilgrami (2001) 253-254. Rortyn mukaan Bilgramin käsitys totuudesta on liian raskas, sillä
ei-filosofisessa merkityksessä on oikein sanoa, että ”totta” tarkoittaa samaa kuin ”olla varma”, joka
puolestaan tarkoittaa ”olla uskomusteni joukossa”. Tällöin Bilgrami unohtaa totuus-oikeuttaminen-
jaottelun epistemologisen merkityksen, jossa totuus on universaalia ja ikuista ja oikeuttaminen hetkellistä.
Rorty (2001) 263-264. ”Totta” tässä jälkimmäisessä merkityksessä eroaa ”pelkästä uskomuksesta”, siinä
missä ensimmäisessä merkityksessä se on nivoutunut yhteen ”oikeutetun uskomuksen” kanssa; ja koska
”totuus” ja ”oikeutettu uskomus” ei eroa triviaalissa, arkipäiväisessä merkityksessä, Rorty voikin sanoa:
”Pragmatists think that if something makes no difference in practice, it should make no difference in
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sisäänrakennettu muun muassa subjektiivinen-objektiivinen- ja tieto-uskomus- jaottelut,

että Filosofian pudottaminen vain ”eräänlaiseksi kirjoittamisen tavaksi151” saattaa tuntua

vaikealta. ”Tosi lauseet” saattavat olla hyödyllisiä maailmassa selviämiseen, mutta ne

eivät vaadi tuekseen Filosofista selittämistä niiden hyödyllisyydestä. Pragmatistille

kaipuu objektiivisuuteen ei ole halua paeta oman yhteisömme asettamia rajoituksia,

vaan vain halua niin laajaan intersubjektiiviseen ymmärrykseen kuin mahdollista.

Samalla pragmatisteille ero tiedon ja mielipiteen välillä on vain ero asioiden, joista on

helppo päästä yhteisymmärrykseen, ja asioiden, joista on vaikeampi päästä

yhteisymmärrykseen, välillä.152

4.3. Todellisuuden olemassaolosta, vaikutuksesta ja kuvaamisesta.

Tässä yhteydessä on paikallaan tehdä eräs huomautus. Vaikka Rortyn filosofia on

vahvan antirepresentationaalista, antifoundationaalista ja antiessentialistista ja samalla

antirealistista, ei Rortyn filosofiaa tule missään nimessä tulkita idealistiseksi153. Itse

philosophy. This conviction makes them suspicious of the philosopher’s emphasis on the difference
between justification and truth.” TaP, 19. Tästä näkökulmasta, “totuus”, kuten Davidson (2001), 73,
toteaa ei ole muuta kuin “one concept among a number of other related concepts which we use in
describing, explaining and predicting human behavior.” Tosin on huomattava, että vaikka Rorty ja
Davidson ovat yhtä mieltä siitä, että Totuus ei voi olla tutkimuksen tavoite (ks, esim. Davidson [1990],
123, [2001], 67, TaP, 25, Rorty [2001], 262), pitää Davidson totuus-käsitettä elintärkeänä selittävänä
käsitteenä ajattelussamme. Rorty kiistää tämän: hän ei näe, miten totuus-käsite on tärkeämpi kuin esim.
uskomuksen tai halun käsite, eikä ”totuudelle” ole mitään syytä antaa ensisijaista eksplanatoorista roolia.
TaP, 25.   Mm. Steinhoff (1997), 358-361, kritisoi Rortyn väitettä, jonka mukaan ei erottelulla
oikeutuksen ja totuuden välillä ei ole mitään konkreettista merkitystä. Hänen mukaansa sillä on
merkitystä esimerkiksi hyöty-kustannus– arvioissa. Esimerkkinä hän nostaa tilanteen A, jossa vesi on
myrkytetty ja tästä on tiettyjä todisteita, mutta on olemassa myös raskaampia todisteita, jonka mukaan
vesi on puhdasta. Tässä tilanteessa uskomus, jonka mukaan vesi on puhdasta on täysin oikeutettu, mutta
väärin. Tällöin taustalla oleva ”tosiasia” laittaa ihmisen harkitsemaan kaksi kertaa, ennen kuin juo vettä,
vaikka hänen uskomuksensa veden puhtaudesta olisikin oikeutettu. Näin ollen Steinhoff (1997), 359,
voikin sanoa, että ”the significance of the difference between good and better justifications already
presupposes the difference between justificaton and truth. But why should anyone who thinks that this
difference does not practically matter take it into consideration? Why not just say in case A ‘Well, my
belief is justified. Nothing else matters. Cheers!’? Says it, drinks and dies. Seeing that Rorty is such an
admirer of Darwin, it is noteworthy that Rortian ‘pragmatists’ are not as fit for survival as nasty truth
metaphysicans.”
151 Filosofiasta ”eräänlaisena kirjoittamisen tapana” ks. myös työmme kappale 7.1. ja erityisesti alaviitteet
327 ja 328.
152 ORT, 23, PMN, 333-334, 337.
153 ”Antirepresentationalismilla” viitataan tässä näkemykseen, joka kieltää eutoikeutetun representaation
mahdollisuuden; ”antifoundationalismilla” tästä seuraavaan ajatukseen, jonka mukaan uskomuksiamme ei
voi pohjata, eikä niitä voi perustaa maailman asettamien ontologisten rajoitteiden mukaisesti;
”antiessentialismilla” viitataan tässä ajatukseen, joka kieltää maailmasta löydettävien olemusten
olemassaolon; ja ”antirealismilla” näitä yhdistävään ajatukseen, joka kieltää, että voisimme saavuttaa
maailman pakottavan luonteen sellaisena-kuin-se-on. Realismista ja Rortyn suhteesta siihen ks. myös
esim. työmme kappale 12.1.  ”Idealismilla” puolestaan  viitataan tässä filosofiseen ajatukseen, jonka
mukaan todellisuus on luonteeltaan mentaalista. Itse asiassa, Rortyn mukaan idealismi on filosofinen
positio, jota tuskin kukaan enää hyväksyy.  Rortyn kannattaman tekstualismin - siis ajatuksen, jonka
mukaan maailma on ”tekstiä”, tai että tieto maailmasta on aina propositionaalista ja sosiaalista - ja 1800-
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asiassa, Rorty huomauttaa pitkin tuotantoaan, että hän ei kiistä ulkomaailman

olemassaoloa. Ajatus on Rortylle vieras jo senkin vuoksi, että meillä ei ole mitään syytä

epäillä ulkomaailman olemassaoloa154. Rortylle ”maailma on tuolla jossain” tarkoittaa

sitä, että useimmat asiat ajassa ja paikassa ovat olemassa meistä riippumatta. Emme

näin ollen elä mielen luomassa käsiteavaruudessa. Väite ”totuus on tuolla jossakin”

vaatii puolestaan aina inhimillistä toimintaa. Maailma on, mutta se on hiljaa; vain

ihmiset puhuvat keskenään maailmasta.155 Maailma voi kausaalisesti aiheuttaa

luvun idealismin välillä on kuitenkin yhteneväisyyksiä. Ensinnäkin (1) molemmat omaavat tietyllä tavalla
antagonistisen suhtautumisen luonnontieteisiin ja toiseksi (2) molemmat lähtevät ajatuksesta, jonka
mukaan ihmisen ajattelua tai kieltä ei voi suoraan verrata välittömään todellisuuteen. Idealismi, toisin
kuin 1900-luvun tekstualismi, perustui kuitenkin metafyysiseen teesiin; siis ajatukseen mielestä
eräänlaisena etuoikeutettuna representaationa, jonka kautta pääsisimme lähemmäs totuutta, eli siis
ajatukseen, jonka mukaan todellisuus on olemukseltaan mentaalista. Tekstualistien mielestä jonkin
olemuksen löytäminen on vain kuluneen metaforan käyttöä; sanoessaan ”tekstin ulkopuolella ei ole
mitään” tekstualistit eivät sano mitään tiedon tai kielen tai luonnon todellisesta luonteesta. Päinvastoin,
koko ajatus ”olemuksen löytämisestä” tulisi hylätä. Rortyn mukaan 1800-luvun idealismi oli eräs
filosofisen romantismin - siis ajatuksen, jonka mukaan itse tietyllä tapaa ”luomme” maailman, emmekä
löydä sen sisäistä luonnetta tai olemusta; tai Rortyn sanoin, romantismissa olennainen ajatus on, että
”olennaisinta ei ole tietää, mitkä propositiostamme on totta, vaan mitä sanastoja meidän tulisi käyttää -
muoto, kun taas tekstualismi on post-Filosofinen romantismin muoto. Tämä post-Filosofinen romantismi
on myös Rortyn pragmatismin tausta-ajatuksena: ajatuksen, jonka mukaan sanastojen löytäminen tai
keksiminen ei valota piilotettuja luonnon salaisuuksia, vaan uudet tavat puhua voivat edesauttaa meitä
saavuttamaan mitä haluamme; siis pärjäämään maailmassa. CoP,139-151.
154 Ks. PMN, 112, CoP, xxvi, CSI, 4-6, ORT, 81, PSH, 33.
155 CSI, 4-6. Toisin sanoen, pragmatisti ei kiellä “raa’an fysikaalisen vastustuksen” , siis ulkomaailman,
vaikutusta. Se, minkä hän ei näe mahdolliseksi on tämän nonlingvistisen ”raakuuden” siirtämistä
faktoiksi, eli lauseiden totuuksiksi. Tätä fysikaalisen objektin kausaalista ”jääräpäisyyttä” ei pidä
sekoittaa intentionaaliseen ”jääräpäisyyteen”, siis ”objektin haluun” tulla kuvailluksi tietyllä tavalla, sen
omalla tavalla. Maailma voi siis kausaalisesti aiheuttaa uskomuksia, mutta ei ikinä oikeuttaa niitä;
kausaalisen tapahtuman myötä maailmaan tulee yhtä paljon faktoja, kuin on olemassa sanastoja
kuvaamaan tätä kausaalista tapahtumaa. ORT, 81, 83. Goodmanin termein maailma tehdään ennemmin
kuin löydetään; siis että on olemassa useita eri tapoja lähestyä todellisuutta, riippuen mm. siitä,
minkälaisiin kategorioihin olemme maailman asiat jakaneet. Luomistamme kategorioista saattaa tulla
meille niin tuttuja, että alamme pitämään niitä sinällään, meistä riippumatta, olemassaolevina. Ks.
Goodman (1988), 7-9, 14. Sartrelaisin termein, meidät on eräällä tapaa ”tuomittu vapauteen”, vaikka
maailma asettaa erilaisia kitkatekijöitä, ”todellisuuden vihamielisyystekijän”, tiellemme. Tämä vapaus ei
näin ollen ole muuta kuin vapautta tulkita ja merkityksellistää asioita. Ks. esim Sartre (1977a), 554:
“[Person] must assume the situation with the proud consciousness of being the author of it, for the very
worst disadvantages of the very worst threaths which can endanger my person have meaning only in and
through my project; and it is on the ground of the engagement which I am that they appear. It is therefore
senseless to think of complaining since nothing foreign has decided what we feel, what we live, or what
we are.”  Ks. myös Saarinen (1983), 143, 157-161. Vaikka Rortyn filosofia on paljosta velkaa Sartrelle,
Sartre näkemys yksilön vapaudesta tulkita ja merkityksellistää asioita on mielestäni rortylaisittain liian
yksilökeskeinen. Rortylle asioiden merkityksellistäminen on aina suhteessa tiettyyn sanastoon ja tätä
sanastoa käyttävään yhteisöön; siis siihen, mitä ”yhteisö sallii meidän sanoa”. Ks. esim. PMN, 170.
Tollandin (1991), 15-16, mukaan Rorty on tässä suhteessa ristiriitainen: Tolland löytää PMN:sta kaksi
versiota epistemologisesta behaviorismista. Ensimmäistä (1) voidaan kutsua epistemologiseksi
behaviorismiksi koherenssina. Tämän ajatuksen mukaan uskomustemme täytyy olla suhteessa siihen,
mitä jo ennestään uskomme. Toista (2) versiota voidaan kutsua epistemologiseksi behaviorismiksi
keskusteluna. Tämän mukaan meidän tulee muuttaa vallitsevaa metaforaa tiedosta visuaalisesta
metaforasta kohti keskustelu-metaforaa. Ensimmäinen painottaa yksilöllisiä uskomuksiamme
oikeuttamisessa. Jälkimmäinen sen sijaan painottaa kanssaihmisiämme, siis onko uskomuksemme
hyväksyttävää kanssaihmistemme silmissä. Voimme lievittää tätä vastakohtaa painottamalla koherenssin
sosiaalista luonnetta ja syntyperää; kieli ja koherenssi, ja näin ollen myös oikeuttaminen ja tieto, ei ole
yksityistä vaan sosiaalista; ks. esim. PMN, 187. Yksilön vapauden ja ”ulkomaailman vastustuksen”
välisestä suhteesta ks. myös työmme kappale 7.3. ja alaviite 894.
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uskomuksia, mutta se ei voi ikinä oikeuttaa niitä; toisin sanoen, maailman aiheuttamia

kausaalisia paineita tulee olemaan aina ihmisten hyötynä ja haittana, mutta tämän

kausaliteetin kuvaaminen tulee vaihtelemaan riippuen eri ajasta ja tarkoitusperästä. Vain

kuvaukset maailmasta voivat olla totta tai väärin, ei maailma itse; maailma voi

kausaalisesti aiheuttaa,  että  näemme  olevamme  oikeutettuja  uskomaan  tosi

uskomukseen, mutta maailma ei ole jakautunut omasta aloitteestaan kuvattaviksi

palasiksi. Näin ollen emme kuvaa maailmaa realistisesti, sellaisena kuin se on ja ikään

kuin haluaa tulla kuvattavan.

On tässä yhteydessä huomattava, että Rorty haluaa kuitenkin tehdä erottelun yleensä

toisiaan lähes vastaavina pidettyjen (1) antirepresentationalismin ja (2) antirealismin

välille:

(1) Antirepresentationalistisen näkemyksen Rorty määrittelee näkemykseksi, joka ei

näe tietoa todellisuuden tarkaksi representoinniksi, vaan vain tiettyjen toiminnan

tapojen luomiseksi, jotka helpottavat pärjäämistämme (coping) maailmassa. Kielen

otettua mielen paikan etuoikeutettujen representaatioiden lähteenä 1900-luvulla,

realismin vastakohta ei enää ole idealismi vaan antirealismi.

(2) Antirealismilla on viitattu näkemykseen (a), jonka mukaan jokin tietty

totuusväittämä ei pidä sisällään jotakin todellista asiantilaa (matter of fact), jota tämä

totuusväittämä representoi. Nykyään sillä kuitenkin viitataan ennen kaikkea

näkemykseen (b), jonka mukaan mikään linqvistinen ei viittaa mihinkään

nonlingvistiseen.

Ensimmäisessä merkityksessä (2a) antirealismi pysyy vielä representaatiofilosofian

piirissä. Jälkimmäisessä merkityksessä (2b) se viittaa nimenomaan

antirepresentationaaliseen näkemykseen, jonka pyrkii välttämään keskustelua

realismista kiistäessään, että ”representaatiolla” tai ”todellisilla asiantiloilla” olisi

mitään hyödyllistä roolia filosofiassa. Antirepresentationalisti ei näe mitään mieltä

idealismi-realismi- tai skeptisismi-antiskeptisismi- jaotteluissa, sillä nämä molemmat

jaottelut ovat vain seurausta optiseen metaforaan pohjautuvan tietonäkemyksen

hyväksymisestä, joka Rortyn mukaan tulisi hylätä. Voidaankin näin ollen sanoa, että

myös realismi-antirealismi- jaottelu nousee esiin vain representationalisteille.

Antirepresentationalistit, kuten Rorty itse, myöntävät ilomielin, että ruumiimme ja

kielemme ovat muokkaantuneet sen ympäristön toimesta, jossa elämme; siis kielemme
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tai mielemme ei voi olla yhtään sen enempää ”irrallaan todellisuudesta”156 kuin

ruumiimmekaan. Se, minkä antirepresentationalistit kieltävät, on ajatus, jonka mukaan

kielestämme tai mielestämme on löydettävissä osia, jotka representoivat todellisuutta

tarkemmin ja totuudellisemmin kuin muut osat. Antirepresentationaalisesta

näkökulmasta jokin asia tai sanasto voi olla toista hyödyllisempi maailmassa

pärjäämiseen, mutta tätä hyödyllisyyttä ei voi selittää representationalistisesti

väittämällä, että todellisuus oli jollakin tavoin määrätty (determinate) ennen kuin tietty

sanastomme tästä todellisuudesta syntyi.157

4.4. Löytämisestä ja luomisesta

Lopulta näkemyksissämme tiedosta ja totuudesta onkin kyse seuraavasta jaottelusta:

(1) Katsommeko että Totuus löydetään maailmasta, siis että puhumme Luonnon-Omaa-

Kieltä, vai

(2) näemmekö, että totuus luodaan keskustelun kautta?

Toisin sanoen, kyse on siitä, näemmekö, että Filosofian tulisi löytää luonnollinen,

kulttuurisista traditioista irrallinen lähtöpiste, vai pitäisikö filosofian ainoastaan

rinnastaa ja vertailla kulttuurisia traditioita. Rorty rinnastaa nämä kaksi näkemystä

tiedosta kahteen moraalifilosofiseen näkemykseen, joiden mukaan yksilön oikeudet ja

velvollisuudet ovat yhteisön luomaa tai ne ovat jotakin, jotka ovat jo ihmisen sisällä ja

jotka yhteisö tunnustaa. Nämä kaksi moraalifilosofian koulukuntaa ovat yhtä mieltä

siitä, että ihmisillä on oikeuksia, joiden puolesta kannattaa vaikka kuolla. He eroavat

siinä, onko sen jälkeen kun olemme ymmärtäneet, kuinka ja miksi nämä oikeudet on

hyväksytty tai hylätty, enää mitään ymmärrettävää jäljellä. Toisin sanoen, he eroavat

siinä, onko ihmisoikeuksille olemassa ontologista perustaa vai ei158. Rorty, Quinea ja

Sellarsia seuraten, vastaavasti eroaa empiristisesta ja rationalistisesta perinteestä siinä,

että sen jälkeen kun ymmärrämme, kuinka ja miksi tietyt uskomukset on hyväksytty tai

hylätty, meillä olisi jotakin ”suhdetta tiedon ja todellisuuden välillä”, joka meidän tulisi

ymmärtää. Tämä analogia moraalifilosofiaan johtaa uuteen huomioon: lopulta kyse ei

ole siitä, onko inhimillisellä tiedolla itse asiassa ”perusta”, vaan kyse on siitä, onko

156 Tällöin tämä “oleminen kosketuksessa todellisuuden kanssa” ei voi tarkoittaa ”täsmällistä
representointia” vaan vain ”olemista jonkin aiheuttama ja aiheuttaa” (caused by and causing). ORT, 9.
157 ORT, 1, 4-8, PSH, 33, 58, CIS, 5-6.
158 Itse asiassa, kysymykseen ihmisoikeuksista otetaan kantaa laajemmin työmme kappaleessa 14.6.
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järkeenkäypää väittää sillä sellaista olevan; eli siis kuinka koherentisti159 ajatus

”perustasta” sopii uskomustemme verkkoon (our web of beliefs), ja onko Filosofinen

yritys eristää Totuuden olemus kannattanut160. Näin ollen mikään, mitä emme jo

ennestään hyväksy, ei voi toimia uskomustemme oikeuttajana; tämä siksi, että meillä ei

ole mitään keinoa päästä omien uskomustemme ja kielemme ulkopuolelle

löytääksemme jonkun muun kuin koherenssin uskomustemme todentajaksi. Mikään

muu, kuten esimerkiksi korrespondenssi, ei voi toimia uskomustemme oikeuttajana.161

4.5. Pragmatismi post-Filosofisena filosofiana

Rortyn pragmatistisen näkemyksen mukaan kirjallisuudenala162, jota me kutsumme

”Filosofiaksi” on tullut tiensä päähän; sen pohjana toiminut platoninen sanasto on

samalla tapaa hyödytön meille  kuin keskiajan uskonnollinen sanasto on hyödytön

sekulaareihin tarkoitusperiin. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä ei ole uusia platonisia

vastauksia vanhoihin platonisiin kysymyksiin. Ennemmin on kyse siitä, että näitä

kysymyksiä ei tulisi kokonaisuudessaan kysyä. Pragmatisteille kyse ei ole siitä, mikä

todellisuus ”tekee” uskomukset todeksi; toisin sanoen, pragmatisteille totuudelliset

lauseet eivät ole ”tosia”, koska ne vastaavat todellisuutta. Sen sijaan, rortylaisille

pragmatisteille

”[… ] ’totuus’ on vain ’kohtelias’, tyhjä termi uskomuksille,
joihin meidän on hyvä uskoa; siis uskomuksille, jotka ovat tällä
hetkellä mielestämme niin hyvin oikeutettuja, että
lisäoikeuttamiselle ei ole tarvetta.”163

Tämä tarkoittaa samalla, että pragmatistit eivät halua tarjota uutta, ”relativistista” tai

”subjektivistista” teoriaa Totuudesta tai Hyvyydestä. He haluavat yksinkertaisesti

vaihtaa aihetta; he näkevät, että epistemologinen sanasto ei ole se, mitä meidän tulisi

käyttää. Rorty haluaa irrottautua Filosofiasta, jos tällä tarkoitetaan platoniseen

159 ”Koherenssista” ks. työmme alaviite 143.
160 CoP, xxix. Kuten olemme nähneet, Rortyn mukaan nämä yritykset ovat olleet tuloksettomia; ks. esim.
työmme alaviite 20.
161 PMN, 179-180, CoP, xxxvii.
162 Filosofian pudottaminen pois etuoikeutetusta asemastaan tarkoittaa samalla filosofian näkemistä vain
yhtenä kulttuuritraditiona muiden joukossa; vain eräänä kirjoittamisen tapana. Rortyn mukaan kantilainen
perinne on nähnyt kirjoittamisen vain ”välttämättömänä pahana”; todellinen tarkoitus on ollut
demonstartiivisesti osoittaa Totuus ja samalla lopettaa keskustelu. Rortylle kirjoittaminen johtaa sitä
vastoin vain enempään kirjoittamiseen; siis kirjoitettujen tekstien jatkuvaan uudelleentulkintaan. CoP, 92,
94.
163 ORT, 24. Korostus lisätty.
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sanastoon nojautuvaa representationaalista näkemystä, mutta hän ei halua lopettaa

filosofista keskustelua sinällään, jos sillä tarkoitetaan Sellarsin sanoin ”yritystä nähdä,

kuinka asiat, termin laajimmassa merkityksessä, liittyvät yhteen, termin laajemmassa

merkityksessä”164. Tällöin emme oleta, että olisi olemassa jokin yleinen, kaikki ihmiset

kattava rationaalisuus. Rortyn mukaan rationaalisuus tulee aina ymmärtää suhteessa

yhteisöön; näin ollen rationaalisuus, kuten muutkin episteemiset käsitteet, kuten tieto ja

oikeuttaminen, ovat syntyneet keskustelun kautta, eikä toivo yhteisymmärryksestä ei ole

ikinä mennyt niin kauan kuin keskustelu jatkuu. Rortyn peräänkuuluttamassa post-

Filosofisessa kulttuurissa pappi tai fyysikko tai runoilija tai puolue ole yhtään toista

”rationaalisempi” tai ”tieteellisempi” tai ”syvällisempi”. Jos hylkäämme Filosofian,

menetämme - todellakin - olennaisen osan länsimaista perinnettä. Kyse on vain siitä,

että pragmatistit uskovat että se, mikä tästä muutoksesta seuraisi, on parempaa meille,

samoin kuin Valistuksen ajan filosofit uskoivat, että luopuminen teologian kielestä olisi

parempaa heille. Lopulta eri suhtautumistavat inhimilliseen tietoon voidaankin tiivistää

yhteen kysymykseen:

Voimmeko hyväksyä, että kieli on aina läsnä kaikkialla?

Toisin sanoen, voimmeko kuvitella kohtaavamme todellisuutta ikinä muutoin kuin

valitun  kuvauksen  kautta;  siis  että  ”teemme” maailman ennemmin kuin ”löydämme”

sen? Post-Filosofisessa kulttuurissa uusien kuvausten antaminen on kaikki, mitä

filosofia voi tehdä. Pyrkimys filosofian tekemisestä Filosofiaksi on vain pyrkimys

löytää jokin ikuinen sanasto, joka olisi yhteinen ydin kaikille muille sanastoille; siis

yritys paeta aikaa ja paikkaa johonkin ikuiseen. Pragmatistin täytyy kuitenkin myöntää,

niin nöyryyttävää kuin se onkin, että

”[… ] sisässämme ei ole mitään, mitä emme olisi sinne itse
laittaneet, ei mitään kriteeriä, mitä emme olisi luoneet
luodessamme tiettyä käytäntöä, ei rationaalisuuden standardia,
joka ei olisi yhteydessä näihin luotuihin käytäntöihin.”165

164 Rortyn mukaan ajatus siitä, että Filosofia voi joskus päättyä, tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että tietty
kulttuuritraditio voi ”kuolla pois”. Jos näin käy Filosofian saralla, emme enää näkisi Filosofiaa
eräänlaisena ”kartesiolaisten ongelmien standardoituna listana”; tällöin tutkimuksen keskiössä olisi
ennemmin kysymys, miksi alun perin nämä ongelmat nousivat Filosofian keskiöön. Rorty mukaan tämä
muutos olisi analoginen muutoksen ”teologiasta” ”uskonnon tutkimiseen” kanssa; tällöin kuva ihmisestä
luonnon representoijana vaikuttaisi meistä yhtä vieraalta, kuin nykyään usealle meille vaikuttaa kuva
ihmisestä Jumalan lapsena. Tällöin tuntuisi yhtä oudolta kuvitella tietoa erityisenä suhteena ihmisen
mielen ja objektin välillä, kuin nykyään tuntuu kuvitella hyvyyttä suhteena ihmisen sielun ja Jumalan
välillä. CoP, 33.
165 CoP, xlii.



98

Rortyn mukaan muun muassa positivismi oli askel pyrkimyksessä pärjätä ”ilman

Jumalaa166”, mutta se ylsi vain puoleenmatkaan, koska se piti ”Jumalan hengissä”

Tieteessä, jossa löytäisimme paljaan Totuuden.167

4.6. Pragmatistisesta tiedenäkemyksestä

Nykyään on laajasti hyväksytty ajatus, että ihmistieteissä, ns. pehmeissä tieteissä

(Geisteswissenschaften), ei ole olemassa yleisiä totuuksia; siis että asioiden

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

Samalla kuitenkin edelleen nähdään, että luonnontieteet (Naturwissenschaften)

näyttävät meille kovia, välttämättömiä totuuksia maailmasta, jotka eivät ole mahdollisia

runoilijoille tai poliitikoille. Toisin sanoen, on ajateltu, että kykenemme eliminoimaan

ainaisen, rationaalisen, mutta ristiriitaisen erimielisyyden vain alueilla, joissa

kyseenalaistamattomat yhteydet ulkoiseen todellisuuteen luo yhteisen maaperän

keskustelijoille. Ihmistieteet on nähty luovana toimintana siinä missä luonnontieteiden

on nähty löytävän sen, mitä luonto on jo valmiiksi luonut; esimerkiksi fysiikassa on

tämän tulkinnan mukaan kyse tiettyjen, kaiken perustana olevien näkymättömien

hiukkasten täsmällisestä ja oikeasta kuvaamisesta. Rortyn mukaan kulttuurissamme

käsitteet kuten ”tiede”, ”objektiivisuus”, ”rationaalisuus” ja ”totuus” ovat nivoutuneena

toisiinsa, luonnontiede on nähty rationaalisuuden paradigmana ja samalla

paradigmaattisena inhimillisenä toimintana. Kysymykset ”kognitiivisesta statuksesta”

tai ”objektiivisuudesta” leimaavat sekulaaria kulttuuria, jossa Tiedemies on korvannut

papin yrityksessä pitää ihmiskunta kosketuksissa johonkin itsensä ulkopuoliseen.

Nojautuminen ”rationaalisuuteen” ja ”metodiin” ovat olleet olennaisessa osassa tätä

yritystä.168

Rortyn mukaan jako ihmis- ja luonnontieteisiin; siis pehmeisiin subjektiivisiin arvoihin

ja koviin objektiivisiin faktoihin, on omiin tarkoitusperiimme aikoinaan luotu

(kömpelö) instrumentti, ei mitään sen enempää. Meidän tuleekin löytää uusi sanasto

kuvaamaan luonnontieteitä; tällöin tarkoituksena ei ole alentaa luonnontieteiden arvoa,

vaan yksinkertaisesti pyrkimyksenä on päästä eroon näkemyksestä Tiedemiehestä,

166 ”Ilman Jumalaa” viittaa tässä Nietzschen ajatukseen ”Jumalan kuolemasta”, ks. työmme alaviite 324.
167 CoP, xiv-xvi, xlii-xliii, PMN, 318. Ks. myös työmme alaviite 202.
168 PMN, 337, 343, ORT, 35, CoP, 90.
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jonka Mieli kohtaa Maailman Rationaalisesti tiettyä Metodia käyttäen sellaisena-kuin-

se-on169; toisin sanoen, meidän tulee päästä eroon kulttuurin osasta, joka saavuttaa

”aidon tiedon” ”pelkän mielipiteen” sijaan. On huomattava kuitenkin, että Rorty näkee

luonnontieteiden todellakin palvelevan pärjäämistämme maailmassa tarjoamalla meille

sanaston, joka pyrkii ennustamaan ja kontrolloimaan asioiden käyttäytymistä. Tämä

tehtävä ei välttämättä ole se, minkä haluamme esimerkiksi sosiologian täyttävän. Rortyn

mukaan tiede tuleekin nähdä esimerkkinä keskustelusta ja inhimillisestä

solidaarisuudesta, ei tienä Totuuteen; Rorty näkee, tiedeyhteisön useimmiten

nojautuvan taivutteluun voimankäytön sijaan, olevan kärsivällinen ja asiallinen.170

Tiedeinstituutiot pitävät sisällään ajatuksen ”pakottamattomasta yhteisymmärryksestä”;

siis ajatuksen vapaasta ja avoimesta kohtaamisesta, jonka lopputuloksena ”totuus”  -

pragmatistisesti ymmärrettynä - ei voi olla voittamatta; tämä tarkoittaa, että paras keino

selvittää, mihin uskoa, on kuunnella mahdollisimman monta eri ehdotusta ja

argumenttia171. Jos hylkäämme ”Annetun Myytin” ja lockelaisen idean, jonka mukaan

keksiessämme ”vihreän” vain yksinkertaisesti käännämme käsitteen ”Mentaalisen

kielestä” suomeksi, ei meille jää muuta kuin erilaisia sanastoja ja kuvauksia maailmasta;

maailma itsessään on ”menetetty”172. Näistä sanastoista selviävät ne, jotka vastaavat

169 Rortyn mukaan voimme lähestyä ”rationaalisuutta” kahdelta kannalta. Ensimmäisessä (1)
vahvemmassa merkityksessä rationaalisuus voidaan yhdistää metodiin; siis että meillä olisi olemassa
tietty etukäteen asetettu kriteeri menestykselle. Toisessa (2) heikommassa merkityksessä ”rationaalisuus”
voidaan määrittää enemmin ”täysjärkisyyden” tai ”asiallisuuden” kuin ”metodologisuuden” kanssa.
Tällöin kyse on tietyistä moraalisista hyveistä; Rortyn tapauksessa suvaitsevaisuudesta, toisten
mielipiteiden kunnioittamisesta, halusta kuunnella ja käyttää suostuttelua voiman sijaan.
”Rationaalisuudella” tässä Rortyn hyväksymässä merkityksessä ei ole mitään tekemistä objektiivisen
totuuden, totuuden korrespondenssin tai metodin kanssa, vaan kyse on tietyn ajassa ja paikassa olevan
yhteisön hyväksi näkemistä arvoista. ORT, 36-37, 62.
170 Esimerkiksi PMN-teoksen myötä näemme, että Rorty on kuitenkin tietoinen esimerkiksi Paul
Feyerabendin (1986) esittämistä tiedenäkemyksistä, joissa korostuvat tiedeyhteisön ja tieteen kehityksen
perustuvan konfliktuaaliseen käyttäytymiseen ja joskus jopa valehteluun. Feyerabenidista lisää  työmme
alaviitteessä 344.
171 Rorty huomauttaa kuitenkin, että tieteet eivät enää ole lupaavin tai jännittävin tai kiinnostavin
kulttuurin alue; tätä paikkaa pitävät nykyään taide ja utopistinen politiikka. CIS, 53. Tässä huomiossa on
taustalla Rortyn romanttinen visio liberaalin kulttuurin uutta luovasta ja oman persoonansa, kielensä ja
yhteisönsä kontingentin alkuperän ymmärtävästä ihanneihmisestä, jota Rorty Harold Bloomia mukaillen
kutsuu termillä ”vahva runoilija” (strong poet). Lisää tästä ja Rortyn romantistisesta käsityksestä post-
Filosofisesta kulttuurista kappaleessa 7.
172 Ks. CoP s. 3-18: World Well Lost. Tässä artikkelissa Rorty esittää näkemyksen, jonka mukaan
pyrkimykset oikeuttaa väitteemme suhteessa maailmaan sellaisena-kuin-se-on ovat kehämäisiä: ei ole
mahdollistaa eristää maailmaa teorioista ja sitten verrata teorioitamme tästä maailmasta teoria-vapaaseen
maailmaan. Näin ollen puhe maailmasta on aina suhteessa käsillämme oleviin teorioihin. Rortyn filosofia
saa tukea Quinen holismista: kuten Quine on näyttänyt, teoriat alimääräytyvät empiirisesti: tämä
tarkoittaa sitä, että samasta evidenssistä on mahdollista muotoilla toisilleen ristiriitaisia teorioita ja
samalla mikä tahansa yksittäinen hypoteesi voidaan liittää osaksi teoriaamme, jos teemme muutoksia
muualla teoriassa: ”[… ] experiences call for changing a theory, but do not indicate just where and how.
Any of various systematic changes can accomodate the recalcitrant datum, and all the sentences affected
by any of those possible alternative readjustments would evidently have to count as disconfirmed by that
datum indiscriminately or not at all. Yet the sentences can be quite unlike with respect to content,
intuitively speaking, or role in the containing theory.” Quine (1983), 64, myös Quine (1997), 187. Quine
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parhaiten tiettyjä inhimillisiä tarpeita; siis ovat hyödyllisiä173. Ei ole olemassa ”parasta

selitystä”, ei ole olemassa sanastoja, jolla luonto ”haluaa tulla” kuvatuksi ja joka sopii

universumin olemukseen samalla tapaa kuin avain sopii lukkoon; on vain selityksiä,

jotka sopivat paremmin tiettyyn tarkoitusperään. Esimerkiksi fyysikot ovat tästä

näkökulmasta vain ihmisiä, jotka pyrkivät tulkitsemaan luonnon kirjoa tavalla, joka

auttaa meitä saavuttamaan tiettyjä tavoitteitamme. Tämä saavutettu tulkinta ei

kuitenkaan ole ikinä Totuus, vaan vallitsevat tulkinnat joutuvat jatkuvasti hyökkäyksen

ja koko tieteenala paradigma-muutosten kohteeksi174. Pragmatisteille tutkimuksen

tavoite ei ole Totuus175, vaan pakottamaton (unforced) yhteisymmärrys yhdistyneenä

suvaitsevaiseen erimielisyyteen. Tutkimuksen lopputulos ei ole totuus, jonka

saavutettuamme voimme vihdoin rentoutua; päinvastoin, tiede tulee aina tuottamaan

(1997), 151-152, Quine (1980), 42-43. Ks. myös Raatikainen (1997), 23-26. Tämä tarkoittaa sitä, että
yksittäinen havainto maailmasta voidaan tulkita vain osana teoriaa, joten maailma saavutetaan vain
käsillämme olevan teorian värittämänä. ”Teorioiden empiirisestä alimääräytymisestä” ks. myös työmme
alaviite 369.
173 Rortylle erottelu tieteen ja ei-tieteen välillä ja pyrkimys nonperspektivistisen totuuden etsimiseen on
vain yritys ”metafyysiseen lohtuun”, jota ennen saatiin uskonnosta. Paradigmaattisen tieteen,
luonnotieteen, menestys voidaan selittää sen hyödyllisen sanaston avulla. Esimerkiksi fysiikan sanaston
on nähty paremmin kuvaavan ”sitä, mikä on jo valmiiksi maailmassa”. Tämä mm. siksi, että meidän
tarvitsee - tai voimme nähdä tarpeelliseksi - kertoa koherentti tarina inhimillisestä historiallisesta
kehityksestä; sekulaarissa maailmassa fysiikan kieli luonnonlakeineen ja hiukkasineen on hyvä vaihtoehto
tämän kuvaamiseen. Tämä siksi, että on vaikea kuvata fyysisen maailmamme muutosta muuttumattoman
Moraalilain kautta, mutta erittäin helppoa kertoa käänteinen tarina. PMN, 344-345, ORT, 60-61. Rorty
näkeekin, että tiedemiehet, filosofit, kirjailijat jne. ovat kaikki mukana samassa hankkeessa; luomassa
uusia tarinoita ja uusia sanastoja, jotka palvelevat eri tarkoitusperiä paremmin tai huonommin; nämä
kaikki ovat ääniä ihmiskunnan keskustelussa, eikä niistä millään ole etuoikeutettua asemaa suhteessa
muihin. Ks. Bouveresse (2001), 130.
174 Rortyn käsitys luonnontieteistä nojaa vahvasti Thomas S. Kuhnin näkemyksiin. Kuhnin mukaan
tieteellinen tutkimus ei ole tasaista ja kumulatiivista etenemistä kohti totuutta, vaan tiedeyhteisö on
täynnä toisilleen ristiriitaisia, yhteismitattomia teorioita. Tiede toimii normaalisti normaalitieteen
sääntöjen ja vallitsevan paradigman mukaan, mutta anomalian (teorian ennusteiden ja tutkimustulosten
ristiriita) synnyttämässä vallankumouksellisessa vaiheessa paradigma voi kamppailun jälkeen korvautua
toisella. Ks. Kuhn (1970). Erityisesti Kuhnin huomio tieteellisten vallankumousten
”näkymättömyydestä”; siis ajatus siitä, että paradigman muutoksesta voittajana selvinnyt kirjoittaa tieteen
historian omasta näkökulmastaan ja samalla ikään kuin peittää vanhan paradigman, auttaa ymmärtämään
rortylaisittain, kuinka vallitseva normaalidiskurssi ja –tiede saattaa tuntua universaalilta ja ikuiselta, ikään
kuin Luonnon-Omalta-Kieleltä. Ks. Kuhn (1970), luku XI, PMN, 324. Samoin Kuhnin näkemys tieteen
historiallisesta ja sosiaalisesta kehityksestä on auttanut Rortya näkemään tieteen kontingentin kulun.
Rorty tulkitsee Kuhnin näkemyksen, jonka mukaan ei ole olemassa teoriasta riippumatonta tapaa rakentaa
fraaseja kuten ”todellisesti olemassa” (Kuhn (1970), 206) ja sen kyseenalaistamisen, onko todella
olemassa yhtä objektiivista, totuudellista näkemystä luonnosta, jota kohti päästäisiin oikeiden
menetelmien kautta (Ibid., 171) pragmatistein avuksi objektiivinen-subjektiivinen- jaottelun
hylkäämisessä. ORT, 38. Rortyn mukaan Kuhn pysyi kuitenkin ”epistemologian projektissa” mukana
väittäessään, että paradigman muuttuessa myös maailma taustalla tietyllä tavalla muuttuu. Ks. Kuhn
(1970), luku X, erityisesti s. 122. Tässä Kuhn Rortyn mukaan lähenee idealismia, ja pyrkii antamaan
vastauksen kysymykseen, mikä on oikea tapa representoida maailmaa. Tähän kysymys pohjautuu Rortyn
mukaan kuluneeseen peili-metaforaan, eikä siihen tulisi yrittää vastata. PMN, 322-325.
175 Fallibilistisen asenteen vuoksi emme voi ikinä tietää ovatko uskomuksemme totta. Kuten Davidson
(2001), 67, toteaa (ja Rorty on tässä samaa mieltä): ”[… ] no matter how long and well we and coming
generations keep at it, we and they will be left with fallible beliefs. We know many things, and will learn
more; what we will never know for certain is which of the things we believe is true. Since it is neither
visible as a target, nor recognizible when achieved, there is no point in calling truth a goal.”
Fallibilismista ks. työmme alaviite 150.
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rajuja kamppailuja vaihtoehtoisten teorioiden, liikkeiden ja koulukuntien välillä;

tieteellisissä läpimurroissa ei ole kyse sen päättämisestä, mikä vaihtoehtoisista

hypoteeseista on oikeita, vaan ennen kaikkea sen sanaston ja jargonin valinnasta, jossa

näitä hypoteeseja alun alkaen muotoillaan. Samalla tutkimuksen lopputuloksena ei ole

hiljaisuus ja tilanne, jossa epäily ja keskustelu on mahdottomuus, vaan lopputuloksena

on rikkaampi ja parempi inhimillinen toiminta.176

4.7. Pragmatismi, darwinismi ja pärjääminen maailmassa

On huomioitava, että Rortyn näkemykset muun muassa totuudesta, kielestä ja

ihmisyydestä nojaavat vahvasti darwinistisiin ja naturalistisiin näkemyksiin. Tämän

näkemyksen mukaan ihmiset tulee nähdä eläiminä, jotka tekevät parhaansa selvitäkseen

ja pärjätäkseen (cope) maailmassa ja omassa ympäristössään kehittämällä työkaluja,

jonka avulla he kokisivat elämänsä aikana enemmän nautintoa kuin kipua. Työkalun

käyttö, oli se sitten vasara tai ase tai uskomus tai toteamus, on osa organismin

interaktiota ympäristönsä kanssa. Eri työkalut palvelevat eri tarkoitusperiä; esimerkiksi

Newton ratkaisi tiettyjä ongelmia tietyllä sanastolla luonnonlaeista, Hegel ratkaisi

tiettyjä ongelmia narratiivinsa avulla, puusepät ratkaisevat tiettyjä ongelmia vasaralla ja

nauloilla ja sotilaat asein. Ihmisen erityiset elimet ja kyvyt  - kuten ominaisuudet

kurkussa, jotka mahdollistavat puheen, tarttumakäsi, aivot - määrittävät paljon meitä ja

halujamme, mutta niillä on ”yhtä vähän tekemistä luonnon representoinnin kanssa kuin

esimerkiksi muurahaiskarhun kärsällä.” Tästä näkökulmasta voimme todeta seuraavaa:

Olennaista ei ole löytää uskomustemme ”Totuus” tai syvin, luonnollinen olemus, vaan

olennaisinta on keskittyä siihen, ovatko uskomuksemme toimivia; siis edesauttavatko ne

pärjäämistämme maailmassa.

Tämä tarkoittaa sitä, että tällöin ”perustellut tosi uskomukset” tulee nähdä ennemmin

yhä monimutkaisempana sopeutumiskäyttäytymisenä muuttuviin tarpeisiin ja haluihin

kuin todellisuuden representoimisena.177

176 ORT, 36, 39, 41, 57-61, CoP, 90, 192-193
177 TaP, 20, 48, 146, PSH, xxi-xxii. Tämä näkemys Darwinista ei tarkoita, että Darwin olisi jotenkin
kertonut meille, kuinka asiat todella luonnostaan ovat, eli Rorty ei anna realistista tai reduktionistista
tulkintaa Darwinista. Darwinilainen tapa kuvata ihmistä ja kulttuurista evoluutiota ehkäisee meitä
ylidramatisoimasta perinteisiä filosofisia jaotteluita ja muodostamasta uusia filosofisia ongelmia
luodessaan analogian lajien muuttumisen ja sanastojen muuttumisen välille. Darwinin myötä historia otti
entistä enemmän paikkaa inhimillisen toivon lähteenä Jumalan, järjen tai luonnon sijasta; evoluutio tarjosi
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Rortyn mukaan siis tieto ja totuus on jotakin, joka auttaa meitä pärjäämään

maailmassa: samalla tietoa on se, mikä yhteisön toimesta sellaiseksi hyväksytään.

Mikään kulttuurin haara, oli se sitten luonnontiede, uskonto tai kirjallisuus, ei kuvasta

todellisuutta sellaisena kuin se on, siis puhu etuoikeutettua Luonnon-Omaa-Kieltä; sen

sijaan eri kulttuurin haarat auttavat meitä vain saavuttamaan tiettyjä tavoitteitamme

maailmassa, eikä tässä ole kyse ”proposition korrespondenssista todellisuuteen”, vaan

yksinkertaisesti pärjäämisestä maailmassa. Tämä tarkoittaa, että minkään

kulttuurinhaaran sanasto ei kuvaa maailmaa ”objektiivisemmin” kuin jokin toinen;

sanastot ovat hyödyllisiä tai hyödyttömiä, hyviä tai huonoja, toimintaa helpottavia tai

harhaanjohtavia, mutta ne eivät ole enemmän ”objektiivisia” tai ”tieteellisiä” kuin toiset.

Pragmatistisesta, fallibilistisesta näkökulmasta katsottuna, se sanasto, johon juuri nyt

uskomme, ei välttämättä ole totta, sillä joku voi joskus keksiä paremman ja

toimivamman sanaston. Totuus, siis oikeutettu tosi uskomus, tuleekin nähdä ennemmin

voittajana kilpailtaessa ”menestyksekkäästä toiminnan säännöstä” kuin asioiden

todellisen luonnon representoimisena. Toisin sanoen, uskomuksemme, teoriamme,

kielemme ja käsitteemme on nähtävä tapoina laittaa universumin kausaaliset voimat

työskentelemään meidän hyväksemme. Samalla tiedossa ei ole kyse suhteesta mielen ja

objektin välillä, vaan vain kyvystämme saavuttaa hyväksyntä ja yhteisymmärrys

kanssaihmistemme keskuudessa.178

4.8. Pragmatismi, antiessentialismi ja kontingenssi

Edellisissä kappaleissa sanotun myötä, pragmatistinen näkemys totuudesta voidaan

nähdä seuraavan  kolmen luonnehdinnan kautta:

(1) Ensinnäkin, pragmatismi on antiessentialismia, mitä tulee käsitteisiin kuten

”totuus”, ”tieto”,”kieli”, ”moraali” jne. Pragmatismille ”totuus” on sitä, mihin meidän

mahdollisuuden eräänlaiseen ”menneisyyden tietoiseen ylittämiseen” inhimillisen toiminnan kautta. Nyt
oli mahdollista huomata, että luonnolla ei ole ”mitään erityistä mielessä” eikä mitkään noninhimilliset
standardit voi määritellä, olemmeko tehneet viisaan valinnan jossakin asiassa. Rorty tiivistää oman
naturalistis-darwinistisen lähestymistapansa seuraavasti: ”I am an organism whose beliefs and desires are
largely a product of a certain acculturation” Rorty (2001), 61. Toisin sanoen, tämä darwinilainen
lähtökohta, siis itsemme näkeminen muita eläimiä hieman monimutkaisempana ja älykkäämpänä
eläimenä, siirtää huomion filosofiasta politiikkaan; tällöin voimme tulla siksi, millaiseksi olemme
riittävän älykkäitä ja rohkeita itsemme kuvittelemaan. Samalla kysymys siitä ”mitä on ihminen?” vaihtuu
kysymykseen ”millaisen maailman voimme valmistella lapsenlapsenlapsillemme?” TaP, 48, 152, 175,
PSH, 64-66, 265-267.
178 ORT, 23, 65, 82, 88, PSH, 271.



103

on hyvä uskoa; ei ole mitään syvempää sanottavaa ”totuudesta”, sillä ”totuus” on asia,

jolla ei ole ihmistä pakottavaa olemusta179. Tai toisin sanoen, ”totuus” ei ole

korrespondenssia todellisuuteen, siis asiantilojen kuvaamista sellaisina-kuin-ne-

luonnostaan-ovat. Totuudessa on kyse vain siitä, mihin meidän on hyvä uskoa ja mitä

kanssaihmisemme sallivat meidän sanoa. Tällöin kyse on sanastoista: nämä sanastot

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

ennen kaikkea hyödyllisyydestä, siis siitä, kuinka hyvin tietyt sanastot auttavat meitä

pärjäämään maailmassa.

(2) Toiseksi, koska totuudella ei ole maailman määräämää olemusta, pragmatistisesta

näkökulmasta ei ole totuuden suhteen epistemologista eroa sen välillä miten asiat ovat,

ja miten niiden pitäisi olla, ei metafyysistä eroa faktojen ja arvojen välillä, eikä

metodologista eroa moraalisuuden ja tieteen välillä. Meillä ei ole Jumalan näkökulmaa,

mistä voisimme määrittää maailman olemuksen ja Totuuden. Sen sijaan pragmatisti

näkee totuuden seuraavasti, joka on jälleen vain yksi muotoilu edellä esitetystä

periaatteesta (R);

Missä ei ole lauseita ei ole myöskään totuuksia, lauseet ovat osa ihmisten kieltä ja

ihmisten kielet ovat ihmisten luomuksia.180

Tai toisin sanoen, maailman totuudet määritellään keskustelun kautta, keskustelu on

ihmisten välistä ja keskustelun myötä syntyneet totuudet ovat myös ihmisten

synnyttämiä.

(3) Kolmanneksi, näin ollen, ei myöskään ole olemassa muita kuin konversationaalisia

rajoitteita ja pakotteita tutkimukselle; siis ei ole olemassa objektien olemuksen tai

mielen tai kielen asettamia pakotteita, vaan vain kanssatutkijoidemme asettamia esteitä.

Tämä tarkoittaa, että objektit eivät pakota meitä uskomaan tiettyjä asioita itsestään

tarkasteltaessa niitä ”kirkkaalla mielen silmällä” tai ”tiukalla ja totuudellisella

metodilla” tai ”kuvaavalla ja selkeällä kielellä”. Ainoa rajoite totuuden suhteen on, että

emme näe, että väite, joka on selvinnyt kaikista vastalauseesta olisi väärä; totuus on

179 Jos sanomme, että meidän tulisi hylätä ajatus totuudesta, joka olisi ”tuolla jossakin” odottamassa
meitä, ei tämä tarkoita, että olisimme löytäneet totuuden, siis että totuutta ei ole; tällöin sanomme vain,
että olisi meidän kannalta hyödyllisempää nähdä totuus vähemmän ”syvällisenä” tai ”vakavana” asiana.
CIS, 8. ”Vakavuuden hengestä” ja nietzschelaisesta ”iloisuudesta” ks. työmme kappale 11.4.3. ja
erityisesti alaviite 736. Ajatuksesta ”totuudesta tuolla jossain” ks. työmme kappale 5.1.
180 CIS, 5.
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tällöin vain ”perusteltua väitettävyyttä”. Kuitenkin, tulevia vastalauseita ei voi

ennakoida, eikä meillä ole mitään keinoa tietää, milloin totuus on saavutettu. Näin ollen

pragmatisti hyväksyy lähtökohtiemme kontingenssin ja fallibilistisen vajaavaisuuden ja

samalla kanssaihmisemme ainoiksi neuvon, ohjauksen ja uskomustemme oikeuttamisen

lähteiksi; näin ollen, ei ole olemassa mitään apriorista, joka määräisi toimintaamme ja

tulevaisuuttamme181. Kun hylkäämme apriorisen, hylkäämme samalla ”metafyysisen

lohdun”, mutta saamme uuden näkökulman yhteisöön. Yhteisömme – yhteiskuntamme,

poliittisen perinteemme, intellektuaalisen perintömme - merkitys nousee, kun

huomaamme, että yhteisö on nimenomaan meidän eikä luonnon; että se, kuten muukin

ihmisen tekemä, on nimenomaisesti tehty eikä löydetty. Lopulta, se mikä tällöin

merkitsee on lojaalisuutemme kanssaihmisiimme, jotka yrittävät pärjätä maailmassa, ei

toivomme kuvata asioita oikein. Meidän täytyy nähdä itsemme ottamassa osaa

vajavaisiin ja muuttuviin inhimillisiin projekteihin, ei taipumassa nonhumaanien,

pysyvien rajoitteiden pakottamina.182

4.9. Pragmatismi ja relativismi

Sanoessaan, että asioilla ei ole luonnollista olemusta, joka pakottaa väitteemme

totuuteen, Rorty väittää samalla muun muassa seuraavasti:

”Rationaalisessa varmuudessa on kyse vain voitetusta
argumentista ennemmin kuin suhteesta tiedettyyn objektiin [… ],
siinä on kyse persoonien välisestä keskustelusta ennemmin kuin
interaktiosta noninhimillisen todellisuuden kanssa.”183

Lisäksi hän jatkaa, että

181 Tämä kontingenssi on seurausta ajatuksesta, jonka mukaan ihmisillä tai maailmalla ei ole mitään
luonnollista olemusta. Rortyn mukaan Nietzsche ja Freud auttoivat meitä näkemään persoonan
kontingenssin: Nietzsche luodessaan romanttisen ajatuksen luovasta ihmisestä, joka pystyy ”ylittämään
itsensä” kuvailemalla itseään omin termein, ja Freud dedivinisoidessaan persoonan tietoisuuden
asettamalla sen alkuperän kasvatuksemme kontingentteihin tapahtumiin ja luonnon kausaalisten voimien
”sokeuteen” ihmistä muokattaessa; samalla Freud auttoi näkemään moraalisen tietoisuudemme yhtälailla
historiallisesti määräytyneenä ja ajan ja paikan tuottamana kuin esim. poliittinen tai esteettinen tietoisuus.
Samoin yhteisömme on syntynyt kontingenttien historiallisten sattumien ja sanastojen myötä eikä sen
olemassaoloa tai paremmuutta voi perustella millään luonnollisella tai universaalilla kriteerillä. CIS, 27-
31, 48, 55, EoH, 152. Ks. myös Seppänen (2004), 24. Tarkemmin aiheesta ks. työmme kappaleet 7.3.2-
7.3.3. ja 14.
182 CoP, 161-166.
183 PMN, 156-157.
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”[propositioidemme] oikeuttamisessa ei ole kyse erityisestä
ideoiden [sanojen] ja objektin välisestä suhteesta, vaan
keskustelusta, sosiaalisesta käytännöstä [… ]. Ymmärrämme
tiedon, kun ymmärrämme uskomuksen sosiaalisen
oikeuttamisen184.”

Tästä herää kysymys: jos tiedollamme ei ole mitään muuta pohjaa kuin keskustelu, ja

keskustelu on aina sidoksissa tiettyyn aikaan ja paikkaan, onko Rorty de facto

positioinut itsensä relativistiksi?

Vastaus on ei, ainakin jos relativismilla tarkoitetaan ajatusta, jonka mukaan mikä

tahansa uskomus mistä tahansa asiasta on yhtä hyviä. Rortyn mukaan kukaan ei

todellisuudessa ole tätä mieltä. Kyse ei ole siitä, että kaksi yhteismitatonta mielipidettä

tärkeästä asiasta olisivat yhtä hyviä: sen sijaan, ”relativistiksi” kutsutaan ihmistä, jonka

mukaan perusteet valinnallemme eivät pohjaudu mihinkään universaaliin asioiden

luonnolliseen olemukseen. Kyse ei ole siis jaosta niiden ihmisten välillä, joiden mielestä

jokainen mielipide on yhtä hyvä ja niiden, joiden mielestä näin ei ole; kyse on sitä

vastoin jaosta heidän välillä, jotka näkevät, että (1) kulttuurimme tai merkityksemme tai

intuitiomme pohjautuvat vain keskusteluun, ja (2) heidän välillä, jotka toivovat näille

jotakin ”syvempää” pohjaa; siis jotakin käytäntöjemme ulkopuolista pohjaa

käytännöillemme. Jälkimmäisellä tavalla ajattelevien ihmisten mielestä olemme

relativisteja, jos ajattelemme että tieteet eivät kuvasta reaalisia ”objektiivisia”

asiantiloja, tai jos ajattelemme, ettei ole olemassa mitään muuttumatonta ahistoriallista

ihmisen olemusta, johon moraaliset velvoitteet pohjautuvat. Realistit kutsuvat

pragmatistista näkemystä, jonka mukaan ”totuus” on vain kohtelias, tyhjä termi hyvin

oikeutetulle uskomukselle, relativistiseksi, koska he eivät voi uskoa, että joku tosissaan

väittää, että totuudella ei ole mitään luonnollista olemusta. Relativismi-syytökset ovat

kuitenkin järkeviä vain, jos hyväksymme platonisen jaottelun varman tiedon ja

mielipiteen välillä, ja jos hyväksymme, että maailmassa on asioita, jotka löydetään ja

jotka tehdään. Rortyn mukaan nämä jaottelut ovat luotuun, optiseen metaforaan

pohjautuvan sanaston myötä syntyneitä: meidän tulisikin lopettaa löytäminen-

luominen-, objektiivinen-subjektiivinen- ja todellisuus-vaikutelma– erotteluiden

käyttäminen. Pragmatisti ei voi muotoilla mielipiteitään suhteessa siihen, mikä on

meidän sisä- ja mikä ulkopuolellamme, vaan hänen täytyy luopua vastustajansa

sanaston käyttämisestä; sanaston, joka pohjautuu käsitykseen toisaalta absoluuttisesta,

184 PMN, 170.
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joka on mitä on huolimatta suhteista muihin asioihin, ja toisaalta relatiivisesta, jonka

olemus määräytyy näissä muissa suhteissa. Sen henkilön mielestä, joka hyväksyy edellä

olevat erottelut, pragmatisti on ”relativisti”, ja samalla hylätessään näihin erotteluihin

pohjautuvan ”rationaalisuuden” myös ”irrationalisti”. Tämä ”irrationalismi” ei

kuitenkaan tarkoita, että olisimme kyvyttömiä argumentoimaan. Kyse on vain siitä, että

pragmatisti kieltäytyy puhumasta tietyllä tavalla, platonisella tavalla; tämä tarkoittaa,

että näkemyksiä, joita Rorty haluaa tuoda esiin ei voi esittää platonista terminologiaa

käyttäen. Syytökset relativismista pitävät sisällään jo tällaisen sanaston.185

4.10. Pragmatismi ja etnosentrismi

Relativistisena on myös pidetty etnosentristä ajatusta, jonka mukaan meidän ei ole

mahdollista sanoa mitään totuudesta tai rationaalisuudesta irrallaan niistä tutuista

oikeuttamisen menetelmien kuvauksista, joita tietty yhteisö - meidän yhteisömme -

käyttää eri inhimillisen toiminnan alueilla. Tämä tarkoittaa, että ”tieto”, kuten myös

”totuus” on vain kohteliaisuus uskomukselle, joka on niin hyvin oikeutettu, että

toistaiseksi ei ole tarvetta lisäoikeuttamiselle. Tällöin myös tutkimus tiedon luonteesta

voi olla vain sosio-historiallista tutkimusta siitä, kuinka tietty ihmisryhmä on yrittänyt

tai yrittää saavuttaa yhteisymmärryksen sen suhteen, mihin uskoa186. Se, että meillä ei

ole mitään ”Jumalan näkökulmaa”, josta käsin meidän on mahdollista arvioida eri

totuusväittämien totuudellisuutta, tarkoittaa sitä, että meidän yksinkertaisesti täytyy

toimia omista lähtökohdistamme käsin.  Tämä  tarkoittaa  myös  sitä,  että  meillä  ei  ole

mitään mahdollisuutta arvioida omaa yhteisöämme joidenkin universaalien standardien

mukaan; näin ollen esimerkiksi liberaalin suvaitsevaisuuden, vapaan tutkimuksen ja

häiriöttömän keskustelun oikeuttaminen voi tapahtua vain vertailemalla eri yhteisöjen

tapoja keskenään. Tällöin oikeuttaminen ei tapahdu suhteessa tiettyyn universaaliin

kriteeriin, vaan sosio-historiallisesti suhteessa tiettyihin konkreettisiin etuihin, joiden me

uskomme olevan etuja; tämä tarkoittaa samalla sitä, että voimme arvioida oman

185 CoP, 166-169, PSH, xvi-xix, ORT, 24. Myös Rorty (2001), 62: “Since the reality appearance-
distinction seems to me a relic from our authoritarian past (a secularizing attempt to move the Intrinsic
Nature  of  Reality  into  the  role  previously  played  the  Person  Who  Must  Be  Obeyed)  I  am  not  worried
about relativism. Fear of relativism seems to me fear that there is nothing in the universe to hang on to
except each other. [...] But once we start thinking of inquiry as a relation between organism and their
environment, rather than as a relation between human beings and something owesome – something like
Truth or Reality – we no longer need to be scared.”
186 Samalla, inhimillisellä tutkimuksella on vain historiallisesti syntynyt eettinen perusta, ei ikinä
epistemologista tai metafyysistä perustaa: näin ollen pragmatistilla ei ole tarjota uutta teoriaa tiedon
luonteesta. Ks. ORT, 24.
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yhteisömme hyvyyttä vain omalla sanastollamme.187 Tämä sanasto ei ole muuttumaton

ja ikuinen, vaan kontingenttien historiallisten sattumien synnyttämä, ja näin ollen

halutessamme muutettavissa188.

Näin ollen, koska ei ole löydettävissä mitään ”lopullista sanastoa”, jonka avulla meidän

olisi mahdollista nähdä ”oikein” asioiden olemukset, tulee meidän Rortyn mukaan olla

etnosentristejä, ja suosia, ainakin periaatteessa, omaa ryhmäämme, jos sitä haluamme,

vaikka meillä ei olisi tälle mitään universaalia ja Filosofista oikeutuspohjaa; toisin

sanoen, vaikka mikään ei olekaan immuuni kritiikille, ei se tarkoita, että meillä olisi

velvollisuus oikeuttaa mikä tahansa. Päinvastoin, vaikka ymmärtäisimme, että meidän

täytyy toimia aina omasta lähtökohdastamme käsin, ei tämä tarkoita, että meidän tulisi

ottaa kaikki väitteet vakavasti. Myöskin ajatusten ja ideoiden oikeuttamisessa meidän

täytyy toimia suhteessa oman yhteisömme kontingentteihin uskomuksiin; tällöin meidän

tulee ikään kuin kyetä oikeuttaa itsemme varhaisemmille itsellemme. Näin ollen

pragmatistia voi arvostella - jos sitä haluamme - vain etnosentrismistä, oman yhteisönsä

ottamisesta liian vakavasti, ei relativismista. Voidaankin sanoa, että rortylainen

etnosentristi-pragmatisti jakaa ihmislajin (1) ihmisiin, joille yksilön täytyy ja on

mahdollista oikeuttaa uskomuksensa, ja (2) muihin, joille oikeuttaminen on mahdotonta

Ensimmäinen ryhmä koostuu niistä ihmisistä, joiden kanssa yksilö jakaa riittävästi

uskomuksia, jotta hedelmällinen keskustelu olisi mahdollinen. Tämä etnosentristinen

lähtökohta ei ole meitä liberaaliin suvaitsevaisuuteen (parhaimmillamme) pyrkiviä

ihmisiä häiritsevä sen takia, että se olisi relativistinen, vaan sen takia, että se poistaa

meiltä kaksi omaan traditioomme kuuluvaa ”metafyysistä lohtua”:

(1) Ensinnäkin, se poistaa ajatuksen, jonka mukaan ”ihmisluonto” (human nature) olisi

käytännöllinen moraalinen käsite; siis että kuulumalla omaan biologiseen lajiimme

omaisimme jotakin erityisiä oikeuksia. Kuitenkin, sanoa että ihmisillä on tiettyjä

oikeuksia tarkoittaa vain, että ihmistä tulisi kohdella tietyllä tavalla; se ei anna meille

mitään pakottavaa syytä, miksi ihmistä tulisi kohdella tietyllä tavalla.

(2) Toiseksi, se poistaa ajatuksen, jonka mukaan yhteisömme ei voisi kokonaan ”kuolla

pois”; siis että vaikka yhteisömme tuhoutuisi, ”ihmisluonto” löytäisi uudestaan samat

teoriat ja hyveet, koska nämä ovat jotenkin maailman ja ihmisen olemuksen pakottamia.

187 ORT, 23-24, 28-29, 42.
188 Lisää sanastojen muutoksesta esim. työmme kappaleessa 6.2.
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Rortylle kuitenkin tämä pyrkimys kontingenssin välttämiseen  - camus’laisittain elämän

väistämiseen - on jälleen yksi yritys paeta aikaa ja paikkaa.

Näiden kahden ”metafyysisen lohdun” sijaan pragmatisti haluaa, että solidaarisuus

kanssaihmisiämme kohtaan olisi ainoa lohtumme; lohtu, joka ei – ja tämä on väite,

johon on kenties vaikea uskoa189- Rortyn mukaan tarvitse mitään metafyysistä pohjaa.

Tämä tarkoittaa, että huolimatta mahdottomuudesta oikeuttaa väitteemme jonkin

Filosofisen algoritmin avulla, pragmatistisen tietokäsityksen hyväksyneet ihmiset

kokisivat silti itsensä hyviksi ihmisiksi, joille ”pelkkä” inhimillinen solidaarisuus olisi

riittävästi; ihmisiksi, jotka näkisivät, että ”on olemassa vain dialogi”, vain me, ja jotka

hylkäisivät viimeisetkin rippeet ajatuksesta ”ylikulttuurillisesta rationaalisuudesta.”

Näin ollen pragmatismi on nimenomaan toivon - ei epätoivon - filosofiaa190, joka näkee,

että ”pelkästään” sosio-historiallinen ja kontingentti eettinen perusta yhteisöllisyyden

tunteellemme on riittävä, emmekä tarvitse mitään metafyysistä systeeminrakentamista

tämän yhteisön ja uskomustemme taustalle.191

Pragmatistinen näkemys ”pakottamattomasta yhteisymmärryksestä” ”objektiivisuuden”

sijaan nostaa kysymyksen: yhteisymmärrys kenen keskuudessa? Meidän? Natsien192?

189 Ks. työmme alaviite 902.
190 Sosiaalisesta toivosta ks. esim. työmme kappaleet 6.1.4. ja erityisesti 15.3. ja 15.4.
191 ORT, 30-33, CIS, 192. Työmme osiossa III: Liberalismi pyrin kuitenkin konstruoimaan näkemykseni,
jonka mukaan Rortyn filosofiassa on löydettävissä ainakin osittain implisiittinen liberaalin yhteisön
puolustuspuhe, joka pohjaa nimenomaan Rortyn ”metafyysis-ontologisiin” päätelmiin.
192 Voidaan väittää, että pudottamalla totuus pois Jumalallisesta asemasta, siis näkemällä se vain sinä,
mitä yhteisömme sallii meidän sanoa ja joka sopii koherentisti ”uskomustemme verkkoomme”, meillä ei
todellisuudessa ole enää mitään, millä vastata natseille. Tai, kuten Sartre sanoo: ”Tomorrow, after my
death, some men may decide to establish Fascism, and the others may be so cowardly or slack as to let
them do so. If so Fascism will then be the truth of man, and so much the worse for us.” Sartre (1977b),
40.  Jos totuus on, kuten pragmatistit sen näkevät vain ”perusteltua väitettävyyttä” niin myös natsien
näkemys juutalaisista tuhottavina ali-ihmisinä, oli totta heille. Tämän ajatuksen mukaan meidän tulee
uskoa, että jokainen koherentti näkemys on yhtä hyvä kuin toinen, koska meillä ei ole mitään universaalia
kriteeriä, jonka avulla voisimme tehdä valintaa eri näkemysten välillä. Jos pragmatisti väittää
puolustavansa jotakin omaan moraaliinsa sopivaa näkemystä, joku voi väittää, että hänellä ei ole siihen
oikeutta, koska hän ei voi pohjata tätä mihinkään. ORT, 42-43. Kuitenkin, pragmatisti ei kiellä moraalia;
hän kieltää sen, että olisi olemassa joitakin ahistoriallisia, kaikkien jakamia yhteisiä premissejä, jonka
perusteella olisi mahdollista perustella oman yhteisömme paremmuus; tai toisin sanoen, se mikä lasketaan
kuuluvaksi ”kunnollisena ihmisenä” olemiseen on suhteellista historiallisiin olosuhteisiin nähden. Natsien
teot olivat sulaa hulluutta omissa silmissämme, voimme nähdä heidät ”hulluina”, koska natsit eivät ole
”me”; emme pysty kuvittelemaan heitä kanssaihmisiksimme. Natsit ovat silmissämme hulluja, koska
täysjärkisyyden rajat määrittyvät sen mukaan, mitä me voimme ottaa vakavasti; tämän puolestaan
määrittää kasvatuksemme, meidän historiallinen tilanteemme. ORT, 188. Tällöin myös Sartren ei olisi
pitänyt sanoa ”the truth of man”, koska mitään tämänkaltaista ei ole olemassa. Sen sijaan, hänen olisi
Rortyn mukaan pitänyt sanoa, että ”truth (about certain very important matters, like whom one can kill
when) might be forgotten, become invisible, get lost – and so much the worse for us. ’Us’ here does not
mean ’us humans’ (for Nazis are humans too). It means somethind like ’us tolerant wet liberans.’” TaP,
53. Meidän tulee nähdä oma yhteisömme parempana kuin natsi-Saksa, mutta tätä paremmuutta ei voi
perustella muuta kuin etnosentristisesti omista lähtökohdistamme ja omista uskomuksistamme käsin. ”Me
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Minkä tahansa mielivaltaisen kulttuurin tai ryhmän? Välttämätön etnosentristinen

vastaus tähän on: meidän. Tämä ”me” on jotakin tässä tiukan rajatusti

määrittelemätöntä, se on jotakin lokaalia ja väliaikaista193: kuten esimerkiksi jotakin

tyyliin ”me 2000-luvun länsimaalaiset sosiaalidemokraatit194”. Samoin me voimme

uskoa, että sosiaalidemokraattinen sanasto on parempi kuin natsien sanasto oli, vaikka

emme voi pohjata tätä uskomustamme johonkin yleiseen ja universaaliin, kuten

”ihmisen olemukseen”. Meidän täytyy välttämättä toimia omista lähtökohdistamme

käsin195; samalla jonkin toisen ryhmän ehdottamat uskomukset täytyy testata yrittämällä

liittää niitä uskomustemme verkkoon, siis katsomalla, kuinka koherentisti ne sinne

sopivat. Samoin se, mikä nähdään rationaalisena ja mikä fanaattisena on suhteellista

siihen ryhmään nähden, johon näemme välttämättömäksi itsemme oikeuttaa; siis siihen

jaettujen uskomusten kokonaisuuteen, joka määrittää sanan ”me” referenssin. Tai

Sellarsin termein, moraalisuudessa on kyse ”me-intentioista” (we-intentions),  siis  että

moraalittoman toiminnan ydin on siinä, mitä me emme tee196. Tällöin moraalisuudessa

on kyse yksilön ja samaa kieltä puhuvien yhteisön välisestä suhteesta - meidän

käytännöstämme - ei ”jumalallisesta äänestä” sisällämme197.  On  huomattava,  että

rortylaisessa liberalismissa tämä ”me” ei ole eksklusiivinen yhteisö: voimme laajentaa

”meidän” kattaman ryhmän piiriä kohtelemalla erilaisia ihmisiä ja ryhmiä sen ryhmän

osana, jonka keskuudesta yhteisymmärrystä haemme198. Se, mitä me emme voi tehdä,

pragmatistit” näemme kärsivällisyyden, suvaitsevaisuuden, avoimuuden ja fallibilistisen asenteen
totuuteen kaikin puolin parempana kuin natsien näkemykset, mutta emme voi pohjata tätä paremmuutta
mihinkään ikuiseen ja universaaliin; samalla meidän tulee seistä järkähtämättömästi omien
uskomustemme takana, vaikka emme voisi pohjata niitä mihinkään ikuiseen. Uskomus voi edelleen
ohjata toimintaa ja se voidaan nähdä kuolemisen arvoiseksi, vaikka olisimme tietoisia siitä, että tämä
uskomus ei pohjaudu mihinkään syvällisempään kuin kontingentteihin historiallisiin olosuhteisiin. CIS,
189, ORT, 208. Ihmiset ovat aina toimineet omien uskomustensa mukaan omista lähtökohdistaan käsin,
emmekä me ole poikkeuksia. Meidän pitää sanoa, että ”myönnämme, ettemme voi oikeuttaa
uskomuksiamme tai tekojamme kaikkien ihmisten edessä, sellaisena kuin he nyt ovat, mutta toivomme
luovamme vapaiden yksilöiden yhteisön, jotka vapaaehtoisesti jakavat monia uskomuksiamme ja
haaveitamme”, eikä natsien tapaan ”meillä ei ole kiinnostusta oikeuttaa itseämme toisten silmissä” ORT,
214.
193 Rorty määrittelee ”me”- käsitteensä muun muassa seuraavasti:  [I can’t] see what ‘us’ can mean here
except: us educated, sophisticated, tolerant, wet liberals, the people who are always willing to hear the
other side, to think out all implications, and so on – the sort of people, in short, whom both [Hilary]
Putnam and I hope, at our best, to be.”  TaP, 52. Rortyn “me”-käsitteen ongelmista, ks. työmme
alaviitteet 785, 858 ja 918.
194 Itse asiassa, Rorty on mielestäni itse nähtävä nimenomaan sosiaalidemokraattisena ajattelijana; ks.
esim. työmme alaviite 785 ja myös alaviite 679.
195 Vrt. myös Dewey (1930), 317: “All of the actions of an individual bear the stamp of his community as
assuredly as does the language he speaks.”
196 Ks. Sellars (1968), 222: ”It is conceptual fact that people constitute a community, a we, by virtue of
thinking of each other as one of us [… ]. Thus, the autobiographical ’An intention which I accept’ is
replaced by ‘... is an intersubjectively valid intention’.”
197 Rortyn käsityksestä moraalista lisää työmme kappaleessa 14.4. ja 14.6.
198 Itse asiassa, Rortyn mukaan näin tulekin toimia, kunhan vain käytämme suostuttelua voimankäytön
sijasta (persuation rather than force). Rortyn mukaan ”liberaalien ironistien” - siis ihmisten, jotka
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on nousta ikään kuin yhteisöjemme yläpuolelle; emme pysty löytämään nostokoukkua

(skyhook), joka nostaisi meidät pois pelkästä koherenssista ja yhteisymmärryksestä

”korrespondenssiin luonnon kanssa, sellaisena kuin se on.”199 Tämän vuoksi meidän

täytyykin etsiä vain enemmän tai vähemmän väliaikaisia jalansijoja, ei ikuista Jumalan

näkökulmaa.

Mainitsin aikaisemmin, että oikeuttamisessa on Rortyn etnosentristisen näkökulman

mukaan kyse vain kyvystämme ”oikeuttaa itsemme varhaisimmille itsellemme.” Tämä

tarkoittaa sitä, että emme voi nähdä omaa kehitystämme mitään universaalia perustaa

vasten. Tämä tarkoittaa sitä, että emme voi sanoa, että jokin asia on selvästi parempi

kuin edeltäjänsä; voimme sanoa vain, että jokin asia on selvästi parempi meille kuin

edeltäjänsä. Tämä ”me” ei tarkoita ”meitä ihmisiä” tai ”natseja” tai mitä tahansa

ihmisryhmää: se tarkoittaa vain ”kielenkäyttäjiä, jotka me tunnistamme paremmiksi

versioiksi itsestämme.” Toisin sanoen, kehityksessä tässä mielessä on kyse siitä, että

sanoisimme, jos - niin mahdotonta kuin se onkin - tietäisimme, minkälaisia

tulevaisuuden ihmiset ja heidän näkemyksensä ovat, että he ovat parempia versioita

itsestämme. Inhimillisen kehityksen mittari on aina meidän oma mittarimme: tällöin

voimme ajatella, että  voimme arvostella tulevaisuuden kehityksen vain haamuina

tulevaisuudessa; haamuina, jotka arvostelevat kehityksen ”paremmuuden” omilla

kriteereillään200. Muuta meillä ei ole.201

näkevät omien lähtökohtiensa kontingentin ja historiallisen perustattomuuden, ja joiden mukaan julmuus
kanssaihmistä kohtaan on pahinta, mitä on - yhteisö on omiaan luomaan solidaarisuutta ihmisten välille
lisätessään herkkyyttämme vieraiden ihmisten kokemaa kipua ja nöyryytystä kohtaan; siis lisäämällä
kykyämme nähdä vieraita tapoja ja ihmisiä ”meihin” kuuluvaksi. Ks. esim. CIS, xv-xvi. Lisää ironiasta
työmme kappaleessa 7.4. Termin ”me” viittausalan laajentamisesta, ks. esim. työmme kappale 14.6.
199 ORT, 38, 177, 212-213, 219, CIS, 59.
200 TaP, 54-55, Putnam (2001) 85-86. Voidaan väittää, että Rorty ottaa tässä konservatistisen position
rajaamalla ”paremmuuden” kriteerin nykyisiin kriteerihimme. Mielestäni näin ei ole: päinvastoin, Rortyn
mukaan totuus ja samalla hyvyyden kriteeri on kiinni siitä, mitä yhteisömme sallii meidän sanoa, siis
siitä, mikä tulee vallitsevaksi totuudeksi vapaan ja häiriöttömän keskustelun kautta. Tämä ei tarkoita, että
tulevaisuuden yhteisö pitäisi kiinni samoista periaatteista kuin me, vaan että nämä - kenties meille oudot
ja mielipiteidemme vastaiset - periaatteet ovat syntyneet periaatteilla, jotka me nykyisestä
näkökulmastamme näemme rationaaliseksi suostutteluksi voimankäytön sijasta. Ks. TaP, 54-55.
Olennaista on siis keskustelun vapaus: tästä näkökulmasta voidaan sanoa, että ”pidä huolta vapaudesta ja
totuus pitää huolta itsestään” Rorty (2001), 62, 127. Lisää ”vapaudesta” työmme osiossa III: Liberalismi.
201 McDowell tiivistää mielestäni hyvin Rortyn kampanjan epistemologiaa vastaan näkemällä sen
deweyläisenä narratiivina länsimaisen kulttuurin kypsymisestä ja tulemisesta aikuisikään aluksi
hylkäämällä ylimaallisen non-inhimillisen auktoriteetin, Jumalan, jolle ihminen oli vastuussa. Ollakseen
täydellistä tämä aikuistuminen vaatii meitä hylkäämään kaiken non-inhimillisen auktoriteetin; tämä
tarkoittaa, että emme ole vastuussa kenellekään muulle kuin kanssaihmisillemme. McDowell (2001), 109-
110. Samalla tämä tarkoittaa termien kuten ”järki”, ”totuus” tai ”objektiivisuus” naturalisointia; niiden
näkemistä historian tuottamina kontingentteina käsitteinä. Ks. Rorty (2001), 151.
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4.11. Yhteenvetoa sanotusta – kohti kieltä

Ennen kuin siirrymme tarkastelemaan Rortyn ”kielifilosofiaa”, on paikallaan hieman

kerrata sanottua. Lähdimme liikkeelle mielestä tarkastellessamme Rortyn näkemystä

ihmisen kyvystä saavuttaa mielen avulla välttämätöntä ja suoraa tietoa todellisuudesta,

mahdollisuudesta saavuttaa apodiktinen totuus; siis maailman-sellaisena-kuin-se-on.

Mentaalisen ala rajattiin fenomenaalisiin raakatuntemuksiin, koska niiden on nähty

olevan paradigmaattisesti mentaalista. Tämä siksi, että nämä ominaisuudet on nähty

jonakin varmana, jonakin mistä ihminen ei voi erehtyä, koska ne ovat suoraan,

korjaamattomasti, ihmiselle annettua ja näin ollen varmasti tiedettyä. Rorty on kiistänyt

tämän näkemyksen; hän näkee perinteisesti mentaalista määrittävät fenomenaaliset

ominaisuudet vain seurauksena siitä, kuinka puhumme ja mieltä koskevat intuitiomme

vain seurauksena siitä, että olemme historiallisesti oppineet puhumaan tietyllä tavalla.

Tämä tietty tapa on seurausta kartesiolaisen ”mielen teatterin” keksimisestä ja optiseen

tarkastelijan näkökulmaan pohjautuvan metaforan käyttämisestä tietokäsityksemme

historiallisesti syntyessä. Jos hyväksymme Rortyn tarjoaman non-reduktiivis-

materialistisen näkemyksen, joudumme toteamaan seuraavasti:

Ei ole olemassa mielen tai kielen avulla saavutettavia etuoikeutettuja representaatioita.

Toisin sanoen, ei ole löydettävissä niin varmoja kuvauksia maailmasta, jotka

löydettyämme olisimme saavuttaneet tilanteen, jossa epäily olisi mahdotonta, ja jolloin

olisimme tehneet tietomme foundationaaliseksi, vakaan ja varman perustan omaavaksi.

Itse asiassa, Rortyn mukaan nämä yritykset ovat vain pyrkimyksiä ”metafyysiseen

lohtuun”, halua paeta historiaa ja halua tehdä tiettyjä, hetkittäisiä kielipelejä ja tapoja

ikuisiksi ja universaaleiksi202. Rortylle ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa puhua tai yhtä

kulttuurin osaa, joka olisi toista arvokkaampi tai etuoikeutetussa asemassa.

202 Moderissa filosofisessa keskustelussa ajatus ”metafyysisestä lohdusta” liitetään yleensä Friedrich
Nietzsheen. Nietzshen mukaan ”metafysiikkaa tarvitsevat vielä muutamat; mutta myös se hillitön
varmuuden kaipuu, joka nykyisin purkautuu syvissä riveissä tieteellis-positiivisessa muodossa, halu
tahtoa jotakin varmaa [… ]: sekin on vielä tuen ja turvan kaipuuta . [… ] Usko tieteeseen pohjautuu yhä
metafyysiseen uskoon – että me nykyiset tietäjät, me jumalattomat ja antimetafyysikot saamme tulta siitä
palosta, jonka on sytyttänyt vuosituhansien takainen usko, se kristittyjen usko, joka oli myös Platonin
usko, että Jumala on totuus, että totuus on jumalallinen.” Toisin sanoen, Nietzschen mukaan hylätessään
Jumalan ihminen kuitenkin ”sai niskaansa [mm. moraalin saralla] ’kategorisen imperatiivin’ ja [… ]
sydämessään eksyi takaisin ’Jumalaan’, ’sieluun’, ’vapauteen’ ja ’kuolemattomuuteen’, aivan kuten kettu,
joka eksyi takaisin häkkiin [… ]. [Vaikka] Jumala on kuollut, [… ] meidän täytyy voittaa vielä hänen
varjonsakin!” Nietsche (1963), 196, 192, 181, 105.
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Rortyn darwinistis-naturalistinen näkemys ihmisestä oliona, joka pyrkii pärjäämään

maailmassa, painottaa myös historian merkitystä; olemme aina kiinni tietyssä

historiallisessa hetkessä sattumanvaraisesti ”sinne heitettynä”. Edellä olleissa

kappaleissa olemme pyrkineet konstruoimaan Rortyn pragmatistisen näkemyksen

tiedosta, ja olemme todenneet, että tiedon ja uskomuksen välinen raja on Rortylla

hiuksenhieno; tai oikeammin, voidaan väittää, että tätä rajaa ei ole; sillä ”totuus” on

vain sitä, mitä kanssaihmisemme sallivat meidän sanoa. Tällöin tiedossa on kyse ennen

kaikkea oikeuttamisesta. Koska etuoikeutettuja representaatioita ei ole, totuudessa on

Rortyn mukaan aina tosiasiassa ollut kyse oikeuttamisesta. Jos näin on, epistemologia,

ja filosofia kokonaisuudessaan epistemologian ympärille keskittyneenä, menettää

paikkansa; Rortyn mukaan meidän tulee lopettaa puhumasta vanhaan platoniseen

sanastoon pohjautuvaa kieltä, ja lopettaa vastaamasta tämän sanaston synnyttämiin

”ikuisiin” ongelmiin. Epistemologian jättämää paikkaa ei tule täyttää, mitään

inhimillisen keskustelun aluetta ei tule nostaa etuoikeutettuun asemaan. Sen sijaan,

keskustelun tulee jatkua, mutta emme voi olettaa, että voisimme oikeuttaa

uskomuksemme kaikille kaikkina aikoina. Jos totuudessa on kyse oikeuttamisesta, siis

argumentin voittamisesta, olemme siinä, missä sofistit olivat ennen Platonia; tällöin

epistemologia väistyy ja tilalle tulee politiikka.

Edellä kuvailtu uskomusten sosiologinen oikeuttaminen tarkoittaa samalla sitä, että

Rortylle ”kieli lävistää kaiken”  (language goes all the way down). Koska kielen

merkitys nousee olennaiseen osaan, tulee meidän tarkastella Rortyn kielikäsitystä

perusteellisemmin. Seuraavat kappaleet keskittyvät juuri tämän kysymyksen ympärille;

kappaleessa 5. tarkasteltavana ovat muun muassa Rortyn kielikäsitys, joka pohjautuu

pitkälti Donald Davidsonin ”No language” –teesiin sekä Davidsonin muihin

kirjoituksiin esimerkiksi kielen konventionaalisuudesta ja metaforien luonteesta.

Kappaleessa 6. tarkastellaan Rortyn johtopäätöksiä kielen luonteesta, jolloin korostuu

näkemys kielestä pragmaattisena ”maailmassa selviämisen välineenä”, sekä näkemys

kielestä ”kuolleiden metaforien kokoelmana”. Tämä Rortyn antiessentialistinen,

pragmatistiseen totuuskäsitykseen nojaava kielikäsitys tarkoittaa sitä, että

uskomustemme muutoksessa on lopulta kyse metaforien avulla tuotetuista

sanastojemme muutoksista, ei niinkään kielen mahdollisuudesta peilata maailmaa –

ikään kuin saavuttaa maailman oliot suoraan sellaisina-kuin-ne-ovat. Kappaleessa 7.

tarkastellaan myös edellä kuvaillun tietokäsityksen ja sitä seuraavan kielikäsityksen
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laajempia kulttuurillisia seurauksia, erityisesti niin sanottuja Rortyn ”post-Filosofisia

avauksia”. Mutta nyt kielen pariin.

5. KIELIFILOSOFIA –RORTYN KÄSITYS KIELESTÄ

euraavissa kappaleissa 5. – 7. syvennymme siis tarkemmin Rortyn

kielikäsitykseen sekä niihin johtopäätöksiin, joita Rorty tekee edellisissä

kappaleissa käsitellystä (1) pragmatistisesta tieto- ja totuuskäsityksestä, sekä (2)

seuraavassa käsiteltävästä kielikäsityksestään. Pyrimme siis vastaamaan asettamiimme

Rortyn tieto- ja totuuskäsityksestä seuraaviin kahteen lisätutkimuskysymykseemme:

Miten Rortyn pragmatistisesta tieto- ja totuuskäsityksestä lähtien inhimillinen kieli tulee

ymmärtää?

Minkälaisia seurauksia Rortyn pragmatistisella totuus- ja kielikäsityksellä on suhteessa

filosofiaan itseensä ja laajemmin suhteessa koko länsimaiseen kulttuuriin?

Tätä ennen kuitenkin lyhyesti vielä Rortyn kielikäsitykselle pohjaa antavasta

ontologisesta valinnasta totuuden suhteen; siis jaottelusta löytämisen ja luomisen välillä

- seuraavassa siis lyhyesti ja johdannonomaisesti maailman, totuuden ja kielen välisestä

suhteesta.

5.1. Maailma, totuus ja kieli

Toukokuun seitsemäntenä päivänä vuonna 1959 C. P. Snow piti vuosittaisen Rede-

luennon maineikkaassa Cambridgen yleisötilaisuudessa. Hänen luentonsa otsikko ja

aihe oli ”Kaksi kulttuuria”. Snown mukaan koko läntisen yhteiskunnan älyllinen elämä,

joka Snowlle tarkoitti myös suurta osaa arkisesta elämästä, oli jakautunut kahdeksi

vastakkaiseksi ryhmäksi: toisessa ääripäässä olivat niin kutsutut

kirjallisuusintellektuellit ja toisessa ääripäässä luonnontieteilijät. Näiden kahden välissä

vallitsi Snown mukaan ”keskinäinen ymmärtämättömyyden kuilu”. Ei-luonnontieteilijät

pitivät luonnontieteilijöitä ylimalkaisen optimistisina ja tietämättöminä ihmisen tilasta.

Toisaalta luonnontieteilijät Snow mukaan uskoivat, että kirjallisuusintellektuelleilta

S
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puuttui täysin kyky nähdä tulevaisuuteen, että he ovat kummallisen välinpitämättömiä

veljistään, syvällisessä mielessä älyn vastaisia ja halukkaita rajoittamaan sekä taiteen

että ajattelun eksistentiaaliseen hetkeen.203 Tämän maailman, ja siitä tietämiseen

liittyvän jaottelun tarkasteluun ottaa osaa myös omalla erityisellä, epistemologian ja

filosofian  asemaa  tarkastelevalla  tavalla  myös  Richard  Rorty,  joskin  on  heti  perään

todettava, että Rortylle jaottelun syy on lopulta vahvasti poliittinen.204

Rortyn mukaan on olemassa kaksi tapaa antaa merkitystä omalle elämälleen osana

jotain isompaa kontekstia, toisin sanoen hahmottaa maailmaa. Ensimmäinen (1) niistä

perustuu ajatukseen yhteisöstä, jonka olemassa oloon vaikutetaan, olkoonkin se sitten

nykyinen, mennyt tai jopa kuvitteellinen sellainen. Toinen (2) tapa on kuvata itsensä

suhteessa johonkin ihmisestä riippumattomaan todellisuuteen.  Tämä  tapa  kuvata  on

välitön siinä mielessä, että se ei juonnu todellisuuden ja yhteisön (heimo, kansa tai joku

muu yhteisö) välisestä suhteesta. Edellä mainituista ensimmäinen pohjautuu ajatukseen

keskinäisestä solidaarisuudesta, jälkimmäinen ajatukseen objektiivisuudesta.

Solidaarisuuteen vetoava henkilö ei pohdi yhteisönsä käytäntöjä suhteessa johonkin

yhteisön ulkopuolella olevaan, vaan pysyy aina sen sisällä, kun taas objektiivisuuteen

pyrkivä henkilö eristäytyy ympärillä olevista ihmisistä ja pyrkii kiinnittämään itsensä

johonkin, joka voidaan kuvata ja kertoa ilman yhteyttä yksittäisiin ihmisiin tai koko

yhteisöön.205 Solidaarisuus, yhteys kanssaihmisiin, sisältää romantiikan ajalta peräisin

olevan ajatuksen totuudesta, joka voidaan luoda, kun taas objektiivisuus olettaa, että se

pitää löytää maailmasta.206

Tämä jako löytämisen ja luomisen välillä jakaa Rortyn mukaan myös filosofian,

tieteenalan, joka katsoo olevansa kaiken tietämisen pohja. Ensinnäkin (1), niin sanottu

203 Snow (1998), 98-100.
204 CoP, 229, xlvii n50: Rortyn mukaan Snown esittelemä jako kahden eri kulttuurin välillä on vielä
tärkeämpi ja syvempi, kuin Snow itse aikoinaan kuvitteli. Rortyn mukaan jako on yhteensopiva
vastakkainasettelun kanssa, jossa toisella puolella olisivat he, jotka katsovat olevansa vain hetkellisiä,
kontingentteja, tavallaan osanottoja jatkuvaan  inhimilliseen keskusteluun, ja he, jotka haluavat löytää
pysyviä rakenteita. Rorty kirjoittaa seuraavaa: ”It is the antagonism which begins to become explicit
when analytic philosophers mutter about the ”irrationalism” which rages in literature departments and
when Continental philosophers become shrill about the lack of  ”human significance” in the works of the
analysts. It is the difference between the intellectual who believes that something like the ‘application of
scientific method’ is the best hope for human freedom and the intellectual who, with Foucault and
Heidegger, sees this notion of ‘scientific method’ as the mask behind which lurks the cruelty and despair
of a nihilistic age. [… ] One can call this a political split because both sides think of themselves as looking
out for the interests of the global polis, as the leaders who must make articulate to their fellow-citizens the
dangers of their time.”
205 ORT, 21.
206 Rortylle solidaarisuus, yhteisöllisyys ja lopulta etnosentrismi sisältävät romantikkojen ajatuksen
taiteilijan luovasta työstä pelkän kopioinnin tai imitaation sijaan sekä Ranskan vallankumouksen ajalta
peräisin olevan ajatuksen, että koko sosiaalinen järjestys voidaan kumota ja luoda uudestaan. Ks. CIS.
Etnosentrismistä laajemmin työmme kappaleessa 4.10.
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”Tieteellinen Filosofia” jatkaa edelleen valistuksen myötä herännyttä taistelua järjen ja

uskonnon tai järjen ja järjettömyyden (irrationalismin) välillä. Tieteelliset Filosofit

pitävät kiinni ajatuksesta, että tiede on paradigmaattista ihmistoimintaa ja että erityisesti

luonnontiede löytää totuuden maailmasta. Samalla ajatus totuuden luomisesta

sivuutetaan pelkästään metaforisena tai harhaanjohtavana fraasina. Toisaalta (2), on

olemassa joukko filosofeja, Rorty mukaan lukien, joiden mukaan luonnontieteiden

kielellä kuvattu maailma ei anna varmaa moraalista tulkintaa elävän elämän tilanteisiin,

ja joiden mukaan tiede tässä muodossa on vain teknologian palvelija. Näiden filosofien

mukaan tieteelliset keksinnöt ovat hyödyllisiä maailman tapahtumien ennustamiseen tai

kontrolloimiseen samalla tavalla kuin runoilijoiden tai poliittisten ajattelijoiden

keksinnöt ovat hyödyllisiä eri tarkoituksiin. Mikään kuvaus ei kuitenkaan ole tarkka,

”etuoikeutettu representaatio” siitä, miten maailma todella on. Jopa ajatus tällaisesta

representaatiosta on sinänsä - kuten jo aiemmin totesimme - täysin hyödytön. Niinpä

Rortylle kaikki mitä  voi  olla,  on  luonnostelemamme  periaate  (R):n207 mukaisesti

ihmisten välistä keskustelua ja täten kielellistä:

”[j]os näemme tietämisen jonain sellaisena, joka ei pohjaudu
tiedemiesten tai filosofien kuvailemiin olemuksiin, vaan
ennemminkin oikeutena uskoa vallitsevien standardien
puitteissa, olemme edenneet hyvän matkaa nähdäksemme
keskustelun lopullisena kontekstina, jossa tieto on
ymmärrettävä.208”

Rorty aloittaakin Contingency, Irony and Solidarity –teoksessaan (CIS) keskeisimmän

inhimillisen  keskustelun työkalun, kielen, tarkastelun tekemällä erottelun kahden

väitelauseen välille, joiden tarkoituksena on erottaa Rortyn suosima tekstualismi tai

pragmatismi 1800-luvun idealismista:209

207 Ks. tarkemmin kappale 4.1.3.
208 PMN, 389. Rorty tulkitsee Derridaan kuuluisan ajatuksen ”[...]tekstin ulkopuolella ei ole mitään”, tai
”[...] ei ole mitään tekstin ulkopuolista”[i’ n’y a pas de hors-texte, there is no outside-text] tuekseen.
Rortyn mukaan Derridan pyrkimys on päästä eroon referenssin ajatuksesta - siis että sanalla olisi tietty
varma referenssi, objekti, maailmassa. Rortyn mukaan sanojen ja maailman kohtaaminen on lopulta
pragmaattista, eli ne kielelliset rakennelmat, joita maailmasta luodaan (intertekstuaalisuus), ovat ”tosia”,
jos niillä pystytään ratkaisemaan ongelmia, jos niiden avulla selvitään maailmassa kyseisenä hetkenä.
Derrida on kuitenkin todennut, että yllä mainittu ajatus ei tarkoita Rortyn ajatusta ”kielen
kaikenkattavuudesta”. Päinvastoin, Derridan logosentrismin kritiikki on ”kielen toisen” (the Other of
language) etsimistä: ”I never cease to be surprised by critics who see my work as a declaration that there
is nothing beyond language, that we are imprisoned in language, it is in fact, saying just the opposite. The
critique  of  logocentrism is  above  all  else  the  search  for  the  ‘other’ and ‘ the  other  of  language’.” CoP,
136, Enwald (2004), 16, erityisesti n13, Derrida (1997), 158.
209 Tämän erottelun tarkoituksena on erottaa Rortyn kannattama ja romantikkojen ajatuksiin perustuva
ajatus kielen luovasta luonteesta perinteisestä idealismista, joka lopulta pohjautui ”etuoikeutetun
representaation” ajatukseen, toisin sanoen että mieli, henki tai ihminen pohjimmiltaan sisältäisi
jonkinlaisen lopullisen ja jakamattoman olemuksen, totuuden tai idean, joka olisi löydettävissä. Rortyn
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(1) Maailma on tuolla jossain (World is out there).

(2) Totuus on tuolla jossain (Truth is out there).

Toisin sanoen, kuten aiemmin huomasimme, Rortyn mukaan väite ”Maailma on tuolla

jossain”, tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että ”useimmat asiat (things) ajassa ja paikassa

ovat seurauksia syistä, joilla ei ole mitään tekemistä inhimillisten mentaalisten tilojen

kanssa”. Tai toisin ilmaistuna, fyysinen, konkreettinen maailma on olemassa meistä tai

meidän mentaalisista tiloista riippumatta, eikä se puhu meille.210 Yksikään  kivi  ei  ole

koskaan sanonut yhdellekään ihmiselle olevansa kivi, eikä myöskään yksikään

tietokone ole ilmoittanut olevansa tietokone. Ei ole olemassa mieltä tai henkeä, joka

pystyisi luomaan puhtaan käsitteen, joka representoisi puhdasta maailmaa. Emme

myöskään elä pelkästään mielen luomassa käsiteavaruudessa. Maailma on, mutta se on

hiljaa. Vain ihmiset puhuvat keskenään maailmasta. Jamesin sanoin ilmaistuna tämä

tarkoittaisi sitä, että ”[...] todellisuus on mykkä; se ei sano kerrassaan mitään itsestään.

Meidän täytyy sen puolesta puhua.211” Tästä seuraa se, että ontologiset kategoriat ovat

inhimillisiä luomuksia, tapoja hahmottaa fyysistä maailmaa, joka yksinkertaisesti vaan

on.

Väite ”Totuus on tuolla jossain” vaatii siis puolestaan välttämättä inhimillistä toimintaa.

Mutta koska maailma on hiljainen paikka, ei totuus voi koskaan olla jossain jonakin,

joka pitää löytää korrespondenssina tai representaationa todellisuuden kanssa212. Kuten

mukaan 1800-luvun idealismi halusi korvata luonnontieteen filosofialla, mutta sortui tässä kuitenkin
toistamaan epistemologisesti samaa representaatioon perustuvaa ajattelua. Se mitä olisi tarvittu, ja missä
idealistit epäonnistuivat, oli ajatus, että olisi ollut lähtökohta, jonka mukaan ei ole olemassa mitään,
mieltä tai materiaa, itseä tai maailmaa, millä olisi jonkinlainen lopullinen olemus (intrinsic nature,
essence), jota pitäisi representoida. Idealistit myös sekoittivat ajatuksen, että tällaista olemusta ei voida
löytää sen ajatuksen kanssa, että aika ja paikka, kaikki materiaalinen, ovat epätosia (unreal), pelkästään
ihmismielen aikaansaannoksia. Rortyn mukaan idealismin myötä lopulta yksi tiede korvautui vain toisella
tieteellä. Muutos oli kuitenkin mahdollista. Hegeliläinen ajatus löytää ”hengen salaisuus”, Kantin mielen
apriorisuus tai Berkeleyn idea-idea -suhde korvautui kuitenkin Nietzschen ja Jamesin myötä
pragmaattisella asenteella maailmaa kohden: ei ole olemassa salaisuuksia, jotka tarvitsisivat valoa
tullakseen esille ja löydetyiksi, vaan on olemassa pelkästään uusia tapoja puhua maailmasta. Nämä tavat
voivat yksinkertaisesti auttaa meitä saavuttamaan sen, mitä haluamme. Rortyn mukaan 1900-luvun
tekstualismi on tavallaan idealismin perinteen jatkaja, joskin sillä tärkeällä erotuksella, että se ei vetoa
tiedon representatiiviseen luonteeseen (eikä sorru ajattelemaan fyysistä maailmaa epätodeksi), vaan
ennemminkin asettaa kirjallisuuden kaiken keskiöön ja suhtautuu niin luonnontieteisiin kuin
filosofiaankin vain eräinä kirjallisuuden lajeina. Ei ole olemassa siis yhtä, lopullista ja yhteismitallista
sanastoa, jonka puitteissa eri alojen tuotosten totuus voitaisiin määrittää. Edellisen eron takia määritys on
lopulta siis oltava pragmaattista. Ks. CIS, 4-5, CoP, 139-155, PMN. ”Tekstualismismin” ja pragmatismin
suhteesta ks. myös työmme alaviite 153.
210 CIS, 4-6.
211 James (1913), 165.
212 ”Etuoikeutetun representaation” ajatuksesta ks. työmme kappale 3.5.
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aiemmin jo huomasimme, ei ole olemassa mitään lopullista olemusta, jakamatonta, joka

voitaisiin löytää. Totuus ei ole tuolla jossain odottamassa löytämistä. Rorty kuitenkin

jatkaa, että vaikka hylkäämmekin ajatuksen totuudesta jonakin, jota odottaa jossain

löytämistä, emme kuitenkaan voi todeta löytäneemme, että totuutta ei ole tuolla jossain.

On vain mielekästä sanoa, että totuutta ei pitäisi nähdä erityisen syvänä asiana (deep

matter), joka vaatisi erityistä filosofista mielenkiintoa tai analyysia. Totuus pitää siis

ymmärtää enemmänkin Jamesin tavoin pragmatistisesti:

 ”[t]otta on [...] yksinkertaisesti vain se, mikä on suotuisaa
ajattelumme tiellä;213 [tai]”

”[...] aate on ’tosi’ niinkauvan kuin usko siihen on hyödyllistä
elämällemme214”.

Tämä pragmatistinen totuus on siis jotain, joka on hyödyllistä uskoa215.  Samalla se on

myös holistista, sillä se perustuu ajatukseen, että sanat voivat olla yhteydessä vain

toisiin sanoihin ja samalla ihmiset voivat olla yhteydessä vain toisiin ihmisiin.216 Rorty

esittääkin tämän ”oikeutusholisminsa”217 hieman eri tavoin todetessaan, että ilman

213 James (1913), 149. Huomioitavaa on Donald Davidsonin kommentti hänen ja Rortyn välisestä
keskustelusta, jossa miehet lupasivat toisilleen, että jos Davidson lopettaisi kutsumasta positioonsa
koherenssi tai korrespondenssiteoriana, niin Rorty puolestaan sanoutuisi irti pragmatistisesta
totuusteoriasta. Davidson toteaa, että nyt (1980-luvun lopulla) Rorty selkeästi ”kieltää Jamesin ja Peircen
totuuskysymyksiin liittyen”. Davidson (1990), 134.  Rorty toteaa tämän ainakin jakaessaan pragmatismin
koulukunnan kahteen eri leiriin, joissa ensimmäinen (James, Peirce jne.) olettaa totuuden olevan
saavutettavissa ”ideaalin keskustelutilanteen” avulla, kun taas toinen (Dewey, Rorty) pitää totuuden
käsitettä turhana ja haluaisi korvata sen uskomusten oikeuttamisella. Ks. esim. PSH,  32. Peircestä
erityisesti ORT, 130-132. Rortyn suhteesta ”totuuden koherenssiteoriaan” ks. myös työmme alaviite 143.
214 James (1913), 53. Ehtona tälle on se, ”[...] ettei uskomme siihen joutuisi sattumalta yhteentörmäykseen
toisten tärkeämpäin elämämme etujen kanssa”, eli tosi uskomuksemme ei olisi ainoastaan puhdasta
fantasiaa, tai toisin ilmaistuna, ”[...] vakaumuksemme ’käyvät todesta’ niin kauan kuin ei mikään seikka
ole niiden kanssa ristiriidassa”. Ibid., 54, 138. Ks. myös Ibid., 131-159.
215 Bilgramin mukaan Totuuden käsitteen hylkääminen kokonaan, jopa sen abstraktissa mielessä, on
vaarallista koko kulttuurillemme, eikä sitä pitäisi täten tehdä. Hän kutsuukin niitä, jotka eivät arvosta
totuutta, ”paskanjauhajiksi”: ”[...] someone does indeed fail to value truth in this more abstract sense, but
it is not the liar. It is equally common sort of person in our midst, it is the bullshitter. This is the person
who merely  sounds  off  at  parties  or,  alas,  gets  published in  some academic  journals  just  because  he  is
prepared to speak or write in the requisite jargon, without any goal of getting things right nor even (like
the liar) concealing the right things which he thinks he has got.” Ks. Bilgrami (2001), 260. Rortyn
mukaan Bilgrami sortuu puolestaan ”kulttuuriseen sovinismiin”, sillä hän ei ehdota ratkaisua siihen, miten
”paskanjauhajan” erottaisi Bilgramin Totuuden etsijästä. Rortylle jako on enemmänkin niiden ihmisten
välillä, jotka eivät halua keskustella ja ovat itsekeskeisiä (toisin sanoen Totuuden etsijät, olkoon se Totuus
Jumalallista tai Filosofista) ja niiden, jotka haluavat pyrkiä aitoon keskusteluun, rakentamaan
”keskustelullisia siltoja”, tai gadamerilaisittain ”horisonttien fuusioita”. Rortylle näistä juuri ensimmäinen
on sovinisti, kultisti ja paskanjauhaja, Bloomin sanoin ”Kabbalisti”. Ne, jotka arvostavat Totuutta
(esimerkiksi analyyttisen filosofian monet nimet, joskaan eivät kaikki kuten Davidson, tai yleisemmin
sanoen ”tieteilijät”) eivät yksinkertaisesti omaa tarpeeksi intellektuaalista mielenkiintoa (tai kenties jopa
kapasiteettia?), jotta haluaisivat kiinnostua laajemmin siitä, mitä muulla intellektuaalisessa maailmassa
(tai ylipäänsä maailmassa) tapahtuu. Ks. Rorty (2001), 104-108, Bloom (1979), 4.
216 Ks. myös James (1913), 175. Holismista ks. työmme kappale 4.1.2.
217 Vuorio (1998), 70-71: “Abstrakteimmalla tasolla voidaan sanoa, että oikeutusholismissa
uskomustemme legitimiteetti riippuu uskomusjärjestelmämme muista osista, esimerkiksi kuinka
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lauseita ei ole totuutta: ”siellä missä ei ole lauseita, siellä ei ole totuutta, lauseet ovat

ihmiskielen elementtejä ja kielet lopulta inhimillisiä luomuksia.” Totuus ei siis voi olla

olemassa erillisenä ihmisestä ja hänen kielestään. Rortylle tästä ”kielen

kaikenkattavuudesta” (language goes all the way down)218 seuraa romanttinen ajatus

luodusta totuudesta: ”kielet luodaan sen sijaan että ne löydettäisiin ja täten totuus on

lingvistisien entiteettien, lauseitten, ominaisuus.” Tiivistettynä, maailma on tuolla

jossain, mutta kuvaukset siitä eivät ole. Maailma ei puhu meille, vaan me puhumme

maailmasta219. Rortylaisille pragmatisteille siis ”kaikki objektit ovat aina jo

kontekstualisoituja.220”

koherentisti tietty väitteemme sopii siihen tietoon, jota jo omaamme kyseisen väitteen kohteesta.” Ks.
myös Heikkinen & Huttunen & Kakkori (1999) ja PMN, 170: ”[...] justification is not a matter of a
special relation between ideas (or words) and objects, but of conversation, of social practice.
Conversational justification, so to speak, is naturally holistic, whereas the notion of justification
embedded in in the epistemological tradition is reductive and atomistic.” Holismi on siis horisontaalista,
kun taas epistemologinen filosofia reduktiivista ja vertikaalista.
218 Rortyn kirjoittaa myös: “socialization[… ] goes all the way down”, tai “interpretation goes all the way
down”. Ks. esim. CIS, 185, TaP, 220.
219 CIS, 5-8. Vrt. esim. Nietzsche (1995), 29-30, ja luku ”Miten ’tosi maailma’ viimein muuttui taruksi”,
erityisesti kohta neljä: ”Tosi maailma – saavuttamatonko? Joka tapauksessa sitä ei ole saavutettu. Näin
ollen se on myös tuntematon. Niinpä se ei ole myöskään lohdullinen, vapauttava eikä velvoittava: miksi
jokin tuntematon voisi velvoittaa?... (Harmaa aamu. Järjen haukotus. Positivismin kukonkiekaisu.)”
Rortylle ajatus, että sekä maailma että totuus olisi tuolla jossain, on perua ajalta, jolloin (tosin vieläkin
luonnollisesti näin tehdään) maailman katsottiin olevan sellaisen ”olevaisen”, toisin sanoen Jumalan,
luomus, jolla oli myös oma, lopullinen kieli. Jos siis lakkaamme uskomasta siihen, että olisi mahdollista
saavuttaa ja ymmärtää tällaista jumalallista, inhimillisyyden ylittävää kieltä, voimme myös lakata
sekoittamasta itsestään selvyyttä, että maailma voi saada meidät uskomaan jonkun väitteen ”todeksi” sen
kanssa, että maailma jakautuu ikään kuin itsestään pieniin palasiin, joita kutsumme faktoiksi ja jotka ovat
maailman olemuksia. Jos kuitenkin pitäydymme kiinni ajatuksessa, että maailmasta voi löytää tällaisia
osasia, jotka ovat jakamattomia ja varmoja, niin on myös helppo kirjoittaa totuus isolla T-kirjaimella ja
pitää sitä enemmän tai vähemmän identtisenä Jumalan (tai että maailma on hänen projektinsa) kanssa.
Tätä Rorty kuitenkin vastustaa ja samalla positioi itsensä selkeästi ateistiksi.
220 ORT, 97-101. Rortyn antiessentialismin tarkoitus on luopua ajatuksesta, että olisi olemassa puhtaita
tutkimuksen kohteita, objekteja tai olemuksia (essence), joita voisi löytää tai joita sanamme
representoisivat etuoikeutetulla, varmalla tapaa. Kyse on aina uudelleenkontekstualisoinnista, siitä,
kuinka lisäämme uusia uskomuksia jo olemassa olevaan uskomustemme verkkoon tavalla, joka saa
kokonaisuuden tuntumaan hyväksyttävältä ja toimivalta. PMN, 287: ”For ’the world’, as known by that
theory, is just the world as known to the science of the day.” Davidsonin (1984) artikkelin On the Very
Idea of a Conceptual Scheme mukaan historiaton skeeman ja maailman (scheme – content) välinen jako
johtaa pelkästään käsiterelativismiin ja totuuden riippumiseen skeemasta: ”Given the dogma of dualism
of scheme and and reality, we get conceptual relativity, and truth relative to a scheme. Without the
dogma, this kind of relativity goes by the board. Of course truth of sentences remains relative to language,
but  that  is  as  objective  as  can  be.”   Tämä  dogma  on  Davidsonin  mukaan  empirismin  kolmas  dogma
(viittaa Quinen artikkeliin Two Dogmas’s of Empiricism, jossa kaksi ensimmäistä dogmaa olivat
analyyttisyys ja reduktionismi; näistä ks. työmme kappale 3.5.3.):  ” I want to urge that that this second
dualism of scheme and content, of organizing system and something waiting to be organized, cannot be
made intelligible and defensible. It is itself a dogma of empiricism, the third dogma. The third, and
perhaps the last[… ].” Davidsonin mukaan jako maailmaan ja sitä kuvaaviin sanoihin tai käsitteisiin,
skeemoihin, johtaa aivan turhaan väitöksiin relativismista, sillä sanat tai eri skeemat eivät voi koskaan
representoida maailmaa siinä mielessä, että yksi varma totuus olisi saavutettavissa. Rorty yhtyy myös
Davidsonin näkemyksiin ja hänen peräänkuuluttaman pragmatismin tarkoitus onkin pyrkiä purkamaan
abstrakteja, ajattomia teorioita, sääntöjä ja skeemoja ja pyrkiä kohti arkikokemusta ja –puhetta. Rortyn
mukaan vaatimus scheme-content- jaottelun hylkäämisestä tarkoittaa lopulta sitä, että filosofiaa ei voida
nähdä erityisen, kaiken tutkimuksen taustalla olevan skeeman tai teorian, kaikki vaihtoehdot kattavan
pysyvän ja neutraalin matriisin, laatijaksi ja että tämä skeema kaikessa rationaalisuudessaan ei voi
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Richard Rorty esittelee siis käsityksensä kielestä ja sen suhteesta maailmaan

teoksessaan Contingency, Irony and Solidarity, erityisesti teoksen luvussa Contingency

of Language. Tämän yllä esittelemäämme pragmatistista totuus- ja tietokäsitystä

tukevan kielikäsityksensä hän johtaa pitkälti Donald Davidsonin kirjoituksista ja siksi

pyrinkin tässä esittelemään joitain Davidsonin, ja täten samalla Rortynkin, näkemyksiä

liittyen ”kieleen” ja ”sen luonteeseen”.221 Erityisesti nostan esille kappaleessa 5.2.

Davidsonin A Nice Derangement of Epitaphs- artikkelissa esittämän No language-

teesin, joka on Rortyn kielikäsityksen kulmakiviä, ja johon Rorty omissa

kirjoituksissaan monesti viittaa. Tämän lisäksi käsittelen kappaleessa 5.3. lyhyesti

perustella, että olemme ”kosketuksissa todellisuuden kanssa”. Luonnollissesti tästä seuraa myös se, että
kielemme ei voi olla kosketuksissa todellisuuden kanssa tässä erityisen syvällisessä mielessä. Ks. Esim.
EoH, 14. ja ORT, 9, 126-150, PMN, ch 4, 295, Rajchman (1985), xix. Rambergin (1989) mukaan Two
Dogmas- artikkelin myötä Quine on pyrkinyt korostamaan sitä, että kun pyrimme löytämään käsitteelliset
totuudet geneologisesti, seuraamalla niiden juuria kohti jonkinlaista erityistä asemaa, emme löydäkään
etsimäämme ”empiirisesti vioittumatonta merkitystä” vaan ainostaan ”kyseenalaistamattoman
yhteisymmärryksen”. Ibid., 10. Quinen kannattama holismi siis kyseenalaistaa kaikki yritykset antaa
etuoikeutettu asema tietynlaisille totuuksille. Jos luovumme empirismin (Quinen määrittämästä) kahdesta
dogmasta, analyyttisyydestä ja reduktionismista, tästä seuraa (Rambergin Quine- tulkinnan mukaan)
seuraavaa: ”first, that we can no longer retreat to a special class of sentences the truth of which are
guaranteed  by virtue of their meaning. And by giving up foundational epistemology [...] means that there
is no hope of isolating a special class of sentences the truth of which is guaranteed by the virtue of the
way the world is.” Ibid., 12. Davidson kuitenkin menee vielä pidemmälle ja kiistää Quinen erityiset
lauseet, “occasion sentences”, jotka edustivat Quinelle kuitenkin ”sensorista annettua”, lauseita, jotka
voisivat pohjata tietoväitteemme. Ramberg tiivistää tämän seuraavalla tapaa: ”The myth of the given
survives  in  Quine’s  writings  in  the  form  of  the  idea  that  sensations  not  only  cause  beliefs,  but  can
somehow justify them. The concept of occasion sentences is an attempt to harness sensation for
justificatory purposes. For Davidson, this is an impossible task. Only beliefs can justify beliefs; the only
evidence there can be for the truth of a sentence are other true sentences.” Ibid., 13.
221 Rorty ja Davidson eivät kuitenkaan ole kaikilta osilta sama mieltä ajatteluissaan. Se, mistä he ovat
samaa mieltä, on ajatus, jonka mukaan ”totuuden korrespondenssi” on huono tapa puhua ihmisen ja
maailman - tai tässä kontekstissa paremmin sanottuna lauseiden ja maailman - välisestä suhteesta.
Davidson toteaakin Rortya mukaillen esimerkiksi, että ”[t]here is good reason, then, to be skeptical about
the importance of the correspondence theory of truth.” Rorty ja Bilgrami tiivistävät Rorty-Davidson -
yhtymäkohtia muun muassa seuraavalla tapaa: molemmat ovat sitä mieltä, että (1) ”emme voi koskaan
tietää, mikä uskomuksistamme on totta” (fallibilismin periaate, ks enemmän työmme alaviite 150) ja (2)
”totuus ei ole tutkimuksen tavoite”.  Davidson toteaa kuitenkin, että toisin kuin pragmatistit, Rorty
eritoten, hän ei näe syytä hylätä ajatusta objektiivisesta totuudesta, vaikka emme voikaan saada kuvausta
maailmasta-sellaisena-kuin-se-itse-on. Davidson siis yhtyy Rortyn näkemykseen, että totuus on jotain,
jota on turha tavoitella (pursue) tutkimuksen keinoin, mutta haluaa pitää kiinni ajatuksesta, että on
olemassa jotain objektiivista, Davidsonin sanoin ”[...]truth as objective, but pointless goal”.  Davidsonin
mukaan kieli ja ajattelu ovat yksinkertaisesti mahdottomia ilman totuuden käsitettä. Erityisesti Bilgramin
artikkeli käsittelee tätä kysymystä tarkemmin. Rorty mainitsee edellä mainitun kaltaisen jaon
pragmatistisen koulukunnan välillä. Peirce, James ja Putnam ovat kannattaneet totuuden ideaa ”ideaalin
keskustelutilanteen” tuloksena, Peircen sanoin ”tutkimuksen loppuna” (end of enquiry). Dewey
puolestaan piti kiinni uskomusten oikeuttamisesta, eikä nähnyt täten totuudelle mitään roolia. Rorty toteaa
olevansa jälkimmäisen ajattelutavan kannattaja. Ks. Rorty (2001), 74-79, Rorty (2001), 262-267,
Davidson (2001), 65-73, Bilgrami (2001), 242-262, PSH, 32, 42-43 n22, TaP, 25 n23. Rorty tulkitsee
monessa kohdin Davidsonin pragmatistiksi; ks. PMN, 265, Rorty (2001), 262-263, ORT, 126-150.
Davidson puolestaan toteaa, ettei ole pragmatisti missään nimessä, vaikka onkin Rortyn kanssa monissa
asioissa samaa mieltä: ”[...] I do not think, as friends and critics have variously suggested, that my
argument against empiricism makes me, or ought to make me, a pragmatist, a transcendental idealist or a
‘internal’ realist. All these positions are forms of relativism that I find as hard to understand as the
empiricisms I attack.” Davidson (1984), xviii, myös Davidson (2000), 65-73. Erityisesti kieleen liittyen
Rortyn mukaan häntä ja Davidsonia erottaa ajatus siitä, että ymmärtäminen, Davidsonin termein “passing
theory”, vaatisi jonkinlaisen teorian. Ks. Rorty (2001), 74-79 sekä alla esittämäni kappale 5.2.
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Davidsonin Communication and Convention- artikkelissa esitettyjä ajatuksia kielen

konventionaalisuudesta, tai toisien sanoen, että kieli ei ole konventioiden varassa

toimiva kokonaisuus sekä kappaleessa 5.4. What metaphors mean- artikkelin valossa

metaforien luonnetta, ja korostan sitä, että sanojen, myös metaforien, vaikutus on niiden

käytössä, ei niinkään siinä, minkälaisia kaikkien jakamia merkityksiä niiden katsotaan

sisältävän. Päätän kielen tarkasteluni niihin seurauksiin, joita Rorty tulkitsee näistä

Davidsonin kielifilosofisista tarkasteluista. Erityisesti tällöin korostuu kappaleessa 6.1.

kielen asema eräänlaisena työkaluna maailmassapärjäämiseen, sekä toisaalta

kappaleessa 6.2. kieli dynaamisena ja jatkuvasti muutoksen alaisuudessa - käytössä -

olevana kuolleiden metaforien kokoelmana. Nyt kuitenkin Davidsonin No language-

teesin pariin.

5.2. No language– teesi

Donald Davidsonin – ja samalla siis myös Richard Rortyn – käsitys ”kielestä” poikkeaa

hieman normaalista tavasta ymmärtää ”kieli” tai ”kielen omaaminen”, ja oikeastaan,

kuten tulemme huomaamaan, Davidsonin mukaan ei ole olemassa mitään sellaista

kokonaisuutta kuin kieli. Tästä lisää seuraavassa.

5.2.1.  Perinteinen kieli ja malapropismi

Donald Davidsonin mukaan perinteinen käsitys puheaktissa tapahtuvasta

ymmärtämisestä pohjautuu ajatukseen, jonka mukaan kuulija jakaa puhujan kanssa

kompleksisen systeemin tai teorian - kielen - joka mahdollistaa ilmaisujen loogisten

suhteiden artikuloinnin sekä uusien ilmaisujen tulkinnan organisoidusti.222

Keskustelutilanteessa tulkinta alkaa usein pohjautuen sanojen konventionaaliseen

merkitykseen, jota Davidson kutsuu ensimmäiseksi merkitykseksi (literal or first

meaning). Tämä ensimmäinen merkitys on se standardi, jonka puhuja tai kuulija voi

etsiä sanakirjasta.223 ”Perinteisen kielikäsityksen” mukaan nämä ensimmäiset

merkitykset ovat

(1) systemaattisia,

(2) jaettuja kaikkien kesken, sekä

222 Davidson (1986), 436.
223 Davidson (1986), 434-435.
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(3) opittujen konventioiden ja säännönmukaisuuksien muokkaamia.224

Davidson nostaa kuitenkin tässä yhteydessä esille ajatuksen malapropismeista,

kontekstin muokkaamista sanamerkityksistä, ”ilmaisuista, joita ei ole opittu ennalta225”,

sillä ne uhkaavat perinteistä ajatusta, jonka mukaan olisi mahdollista löytää syvällinen

käsite, joka yhdistäisi mitä puhuja tarkoittaa tietyssä yhteydessä sen kanssa, mitä hänen

sanansa merkitsevät. Ne uhkaavat siis koko käsitystä ”systemaattisesta kielestä” ja

tekevät siitä oikeastaan ”reifikaation226”- ainoastaan ”sosiaalisen faktan”.

Malapropismit, kuten myös metaforat, lipsahdukset, kielioppivirheet, neronleimaukset

ja muut vastaavat227, näyttävät mahdollistavan sen, että merkitys, jonka puhuja haluaa

ilmaista (intended meaning), kumoaa sanojen perinteisen, ensimmäisen merkityksen

(first meaning) eli syntyy tilanne, jossa ymmärtäminen ei heti onnistu. Rortylaisittain

tällaista puhetta voi kutsua epänormaaliksi diskurssiksi (abnormal discourse), jossa siis

joku henkilö ottaa osaa keskusteluun joko tietämättään keskustelun konventioista tai

tietoisesti jättämällä huomioimatta ne, tavallaan esittää jotain, jota emme heti tunnista,

ja joka on meille äkkiseltään tuntematonta (unfamiliar).228 Oikeastaan kielenkäyttö on

usein tällä tapaa epäkorrektia, mutta kuitenkin ihmisillä on taipumus pystyä selviämään

tilanteista, toisin sanoen ymmärtämään, jos esimerkiksi lause on jäänyt vajaaksi tai se

ilmaistaan epäselvästi, jos kuulemme uuden sanan tai lipsahduksen toisen puheessa

224 Davidson (1986), 436.
225 Davidson (1986), 437: ”Malapropisms introduce expressions not covered by prior learning [… ].”
Esimerkkeinä hän nostaa muun muassa Perhe on pahin – tv-sarjan Archie Bunkerin toteamuksen ”We
need a few laughs to break up the monogamy”, tai Liisa Ihmemaassa kertomuksesta Humpty Dumptyn
toteamuksen Liisalle: ”There’s glory for you”. Liisa ei sitä kertomuksessa ymmärrä ja kysyykin, että mitä
sana ”glory” tarkoittaa, kun taas eräs toinen fiktiivinen hahmo, Mrs. Malaprop, tajuaisi sen heti
tarkoittavan ”There’s a nice knockdown argument for you.” Niinpä esimerkki valaiseekin tilannetta, jossa
puhuja olettaa tulla ymmärretyksi haluamallaan tavalla, ilman että tulkitsijalla on oikeaa teoriaa tästä
etukäteen. Ibid., 434, 440.
226 Ks. “reifikaatiosta” työmme alaviite 588, myös työmme kappale 11.1. Ramberg (1989), 100: “The
concept of language is itself a reification. For we never apply the exact same theory to any two speakers,
nor even to any one speaker at different points in time, since the construction of a theory of truth for a
natural language is not a completable process.”
227 Ks. CIS, 14. Rorty listaa seuraavat: “[...] mumbles, stumbles, malapropisms, metaphors, tics, seizures,
psychotic symptoms, egregious stupidity, strokes of genius, and the like.” Politiikan parissa kuuluisia
lipsahduksia ovat esimerkiksi “bushismit”.
228 PMN, 320. Kuhn (1994). Rortyn ajatus epänormaalista ja normaalista diskurssista (ks. työmme
kappale 5.2.4.) on johdettu Thomas Kuhnin teoksesta Tieteellisten vallankumousten rakenne, jossa Kuhn
esittelee ajatuksiaan tieteellisten paradigmoista ja niiden avulla tapahtuvasta tieteen muutoksesta.
Yleisellä tasolla voisi todeta, että Kuhn esitteli tieteellisen paradigman käyvän läpi prosessin, jossa sen
konsensukseen pohjautuvan normaalivaiheen saa kyseenalaiseksi joku epänormaali ilmiö, havainto
(anomalia) tai keksintö (uusi teoria), joka haastaa vallitsevan paradigman. Jos haaste on riittävän
voimakas, siis että esimerkiksi uusi tutkijasukupolvi omaksuu sen ja kehittää vaihtoehtoista tapaa
hahmottaa tutkimusta, tapahtuu tieteellinen vallankumous, jossa vanha paradigma korvautuu uudella ja
siitä tulee, ainakin hetkeksi, normaalitiedettä kunnes uusi epänormaali havainto, ilmiö tai keksintö antaa
aihetta kyseenalaistaa sen hetkinen vallitseva käytäntö. Kuhnin tiedekäsityksestä ks. myös työmme
alaviite 174.
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jne.229 Davidsonille erityisen tärkeää onkin puhujan intentio - hänen tarkoituksensa -

joka määrittää sen, mitä ensimmäinen merkitys ylipäänsä voisi olla kyseisessä

tilanteessa ja sitä kautta, miten kyseinen ilmaisu pitäisi ymmärtää.230 Puhujan, kuten

myös kuulijan, on siis pyrittävä olemaan avoin ymmärryksen mahdollisuudelle; toisin

sanoen, on oltava halu ymmärtää ja tulla ymmärretyksi.231 Jos Davidson on oikeassa ja

kielenkäyttö on epäkorrektia ehkäpä jopa useimmiten232, niin miten sitten tulkita

puhetilannetta ja ymmärtämistä? Miten tulkita kieltä, jota oletamme osaavamme

käyttää?

5.2.2.  Prior ja passing theory

Davidsonille ongelma on juuri tämän perinteisen kielen määrittelyssä, toisin sanoen

siinä, mitä voidaan tarkoittaa kielen puhumisella tai omaamisella (having a language).

Davidson ei sulata edellä mainittua kolmea perinteistä kielen määrittelyä, vaan hän

pyrkii palamaan pois abstraktiosta kohti arkipuhetta. Tässä yhteydessä hän käyttää

erottelua (1) tulkitsijan ja (2) puhujan välillä:

(1) Tulkitsijalla on jokaisessa puhetilanteessa valmiina jonkinlainen teoria, esioletus,

joka on tilanteeseen sovitettu yhteenkertymä siitä tiedosta, jota hänellä on puhujasta

ennen puheaktia liittyen esimerkiksi puhujan luonteeseen, sukupuoleen, vaatetukseen,

rooliin jne. Tämä teoria ei ole kuitenkaan kaikenkattava siinä mielessä, että se voisi

sisältää  oikean  ja  varman  teorian  tulkitsemiseen  seuraavassa  /  tulevassa

puhetapahtumassa. Lisäksi puhujan puhuessa tämä teoria luonnollisesti muuttuu

tulkitsijan käsitysten myötä, mutta tämä ei tarkoita Davidsonille suurempaa kattavuutta

tai yleisyyttä, sillä juuri se teoria, jota käytämme tietyn puheen tulkintaan, on aina

säädetty kyseiseen tilanteeseen. (2) Puhuja puolestaan haluaa tulla ymmärretyksi

haluamallaan tavalla ja puhuukin niin, että voisi olettaa, että tulkitsija ymmärtää hänen

puheen juuri niin kuin on tarkoitus. Tähän hän muodostaa oman teorian tulkitsijan

kyvystä ymmärtää hänen ilmaisujaan. Erityisen tärkeää tässä yhteydessä on puhujan

229 Davidson (1986), 437.
230 Davidson (1986), 435.
231 Ks. Nikander (1995) Gadamerin ja Derridan kohtaamiseen liittyen, jossa Derrida nosti esiin
ymmärrykseen liittyvän ja Gadamerin olettaman ”hyvän tahdon”.
232 Ks. tähän liittyen myös kriittisempi Hacking (1986).
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oletus tulkitsijan esioletuksesta, sillä ilman sitä puhujalla on vaikeuksia saada

sanomaansa ymmärretyksi.233

Davidsonin mukaan puhetilanne ja ymmärtäminen ylipäänsä voidaan nähdä yllä

mainitun kaltaisena tilanteena, jossa puhuja ja tulkitsija omaavat (1) esioletuksia

toisistaan ja tilanteesta ja (2) pyrkivät niiden avulla hetkittäiseen yhteisymmärrykseen.

Davidson kutsuukin näitä kahta erilaista puhetilanteeseen liittyvää olettamusta tai

teoriaa esiteoriaksi (prior theory) sekä tilapäiseksi oletukseksi tai ohimeneväksi

arvaukseksi (passing theory)234. Davidsonin mukaan kuulijan prior theory ilmaisee sen,

kuinka valmis hän on tulkitsemaan puhujan ilmaisuja ja passing theory puolestaan

viittaa siihen teoriaan, jonka avulla hän todellakin tulkitsee ilmaisun. Puhujalle prior

theory on puolestaan olettamus tulkitsijan esiolettamuksesta ja passing theory

puolestaan se teoria, jonka puhuja olettaa olevan kuulijan käytössä, kun tämä tulkitsee

puhujan tekstiä.235

5.2.3.  Passing theory versus perinteinen kieli

Davidsonin mukaan erottelu prior ja passing theoryn välille murtaa perinteisen tavan

ymmärtää lingvististä kompetenssia ja kommunikaatiota. Onnistunut kommunikaatio

vaatii välttämättä, että puhuja ja kuulija jakavat passing theorynsa ja vain silloin

ymmärtäminen on täydellistä. Tämä ajatus on pitkälti samanlainen, josta Gadamer

käyttää nimitystä ”horisonttien fuusio”236. Davidsonille ymmärtäminen tapahtuu puheen

myötä - tai tarkemmin puheaktin aikana - jolloin niin puhujan kuin kuulijankin

233 Davidson (1986), 441-442, Ramberg (1989), 101.
234 Käytän työssäni tästä eteenpäin pääosin englanninkielisiä nimiä mainituille ”teorioille”. Ks. myös
Seppänen (2004), 43, 49. Seppänen käyttää ”esioletus” ja ”tilapäinen oletus” -suomennoksia prior
theorylle ja passing theoryille.
235 Davidson (1986), 442. Hacking ja Dummett ovat kritisoineet Davidsonin käsitystä
kielikompetenssista. Prior ja Passing theoryihin liittyen esimerkiksi Hacking on ymmärtänyt Davidsonin
puhetilanteen siten, että kuulijan prior theory muuttuu puheen myötä ja kehittyy passing theoryksi ja
ymmärrykseksi. Ks. Hacking (1986), 452-453. Davidsonin mukaan, jos Dummett tulkitsee häntä oikein,
kuulijalla on kummatkin teoriat, ja ne kummatkin muuttuvat keskustelun myötä. Dummettin mukaan
prior theory tarkoittaisi tällöin Davidsonille teoriaa siitä, miten yleensä puhujaa pitäisi ymmärtää, kun
taas passing theory viittaisi siihen, kuinka puhujan tiettyjä ilmaisuja pitäisi ymmärtää. Dummett
käyttääkin artikkelissaan termejä ”pitkän aikavälin” (Davidson: prior) ja ”lyhyen aikavälin” (Davidson:
passing) – teoria. Dummett (1986), 459-460.
236 Gadamer (1985), 272-273. Gadamerin tulkinta ymmärtämisestä on täysin verrattavissa Davidsonin
tulkintaan: “Ensisijaista on keskustelu, joka kehittyy kysymyksenä ja vastauksena rakentaen oman kielen.
Kahden eri kieltä puhuvan, mutta hieman toistensa kieltä ymmärtävän ihmisen keskustellessa on tuttua,
ettei tältä pohjalta vielä voi käydä keskustelua, vaan tosiasiassa vain hidasta kamppailua, kunnes
molemmat lopulta puhuvat samaa kieltä, toinen tosin huonosti. Jokainen voi kokea tämän ja siihen
sisältyy tärkeä vihje. Tosiasiassa näin ei käy vain vieraita kieliä puhuvien välillä, vaan myös puhujien
mukautuessa vastavuoroisesti yhdellä kielellä käytyyn keskusteluun.” Gadamer (2004), 254.
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molemmat teoriat muuttuvat.237 Passing theory ei kuitenkaan vastaa tulkitsijan

kielikompetenssia, eikä se siis ole mikään luonnollinen kieli tai yleinen viitekehys,

jonka puitteissa kaikki tulkinta olisi mahdollista. Se on yksinkertaisesti tilapäinen oletus

tai ymmärrys, jossa kielen erilaiset ilmaisut näyttäytyvät ”ensimmäisessä

merkityksessä”, jonka kummatkin keskustelijat voivat ymmärtää. Passing theory on siis

vain ”tietoa siitä, kuinka tulkita tietty ilmaisu tietyssä tilanteessa”, ohimenevä oletus tai

arvaus; tämä tarkoittaa samalla sitä, että ei ole ainuttakaan sääntöä, jonka avulla

niihin voitaisiin päästä. Sitä ei voi hallita, kuten normaalisti oletetaan kieltä voivan

hallita, eikä sitä voi oikein oppiakaan etukäteen ennen itse tilannetta, joskin

luonnollisesti kaikki se, mitä on opittu etukäteen vaikuttaa kriittisesti ymmärryksen

syntymiseen. Lisäksi sitä ei määritä Davidsonin mukaan mitkään konventiotkaan.238

Oikeastaan, passing theoryn avulla tapahtuvaa kommunikaatiota ja ymmärtämistä voisi

kutsua gadamerilaisittain ”jatkuvaksi uudelleenymmärtämiseksi”.239

Davidsonin ajatus keskustelussa tapahtuvassa passing theoryjen yhtymisestä tarkoittaa

siis sitä, että kielen avulla tapahtuva ymmärtäminen, hermeneuttinen akti, on

kreatiivista toimintaa, ja sen tuntomerkki on määrittelemättömyys, mahdottomuus oppia

etukäteen. Ymmärtäminen ylipäänsä on vain joukko äkkinäisiä välähdyksiä, ja

konkreettinen puhe, jonka avulla näihin hetkittäisiin ymmärryksen hetkiin päästään, on

aina sidoksissa aikaan ja paikkaan, jossa näitä dynaamisia merkityksiä jatkuvasti

luodaan puheen edetessä. Siksi puhe on aina uutta ja vaatii alinomaa uuden tajuamisen

välähdyksen, uuden ohimenevän arvauksen.240

237 Hacking ja Dummett toteavat kriittisesti, että vaikka Davidson tarkasteleekin kommunikaatiotilannetta
kahdesta eri näkökulmasta (puhuja ja kuulija/tulkitsija), Davidsonin ei voi kuitenkaan sanoa kiinnittävän
huomiota näiden välillä tapahtuvaan interaktioon. Dummettin mukaan Davidsonin mallissa ei ole
interaktiota ollenkaan, puhujan ja kuulijan roolit eivät sekoitu ja kuulija pysyy mykkänä koko keskustelun
ajan, ikään kuin kyseessä olisi monologi. Kuulija ei voi omilla kommenteillaan siis vaikuttaa siihen,
miten hän pyrkii ymmärtämään kuulemaansa, toteaa Dummett. Dummett (1986), 462, Hacking (1986),
448-449.
238 Davidson (1986), 442-443, CIS, 14, Rorty (2001), 74-75. Rorty on hieman kriittinen Davidsonin
esittämään ajatukseen erityisestä teoriasta, jonka pohjalta ymmärtäminen tapahtuisi, ja viittaa tällä
Davidsonin yhteyksiin Tarskiin, joka edusti formaalista kielen ja totuuden tutkimusta. Davidson
mielestäni kuitenkin päätyy lopputulokseen, jonka mukaan ei voi olla olemassa konetta (eikä siis siihen
ohjelmoitua teoriaa), joka voisi tulkita satunnaisten ilmausten merkityksen varmasti joka tilanteessa. On
vaan tilapäisiä arvauksia, eikä siis oikeastaan teoriaa, sen perinteisessä laajassa merkityksessä. Prior
theory voisi kenties olla lähimpänä tätä ajatuskulkua tietyssä mielessä, sillä se voisi edustaa tavallaan sitä
normaalien odotusten joukkoa, jonka varassa standardikeskustelun tai -ymmärtämisen voisi kuvitella
tapahtuvan. Mutta kuten Davidson toteaa, ei tällaista abstraktia tapaa voi olettaa, sillä keskustelu ja
ymmärtäminen tapahtuvat aina eri tilanteessa ja/tai eri ihmisen kanssa, joten ei myöskään voi olettaa
mitään abstraktia, vedenpitävää prior theoryakaan.
239 Gadamer (1985), 264: “It is enough to say that we understand in a different way, if we understand at
all.”
240 Seppänen (2004), 44-45. Ks. myös Ramberg (1989), 104-106: “As communicative exchange proceeds,
as language is used in monologue or dialogue, what keeps an interpreter in the game is not any theory, but
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5.2.4.  Prior theory versus perinteinen kieli

(Tulkitsijan) prior theorya voisi kuvailla paremmin, joskaan ei täysin, ”luonnollisen- tai

perinteisen  kielen”  käsitteiden  avulla.  Mitä  vähemmän  tulkitsija  tietää  puhujasta,

olettaen että tämä kuuluu samaan puheyhteisöön (tai kielipeliin), sitä enemmän tulkitsija

voi olettaa prior theorynsa vastaavan sitä teoriaa, jota joku muu kuulija voisi käyttää

kuullessaan hänen omaa puhettaan. Esimerkiksi pyytäessämme kupin kahvia tai

antaessamme ohjeita taksikuskille puhuja ei yksinkertaisesti tiedä tulkitsijastaan

kovinkaan paljoa, joten hän voi ja joutuu olettamaan, että hänen puheensa tulkitaan

hänen ymmärtämän standardikäytön mukaisesti.241 Rorty kutsuu tätä

normaalidiskurssiksi (normal discourse). Sen voi määritellä kommunikaatioksi, joka

tapahtuu hyväksyttyjen konventioiden avulla esimerkiksi sen suhteen, miten

määritellään kontribuutio keskusteluun, kysymykseen vastaaminen, hyvä argumentti ja

sen kritiikki. Normaalidiskurssi on siis keskustelua - ja ongelmanratkaisua -

konsensuksen vallitessa.242 Mutta Davidson toteaa kuitenkin, että tämä kaikki on

suhteellista, ja että meillä on aina tulkitsija mielessä puhetilanteessa. Abstrakti käsitys

the ability to come up with new ones. Linguistic competence on Davidson’s view is essentially dynamic
and creative and no more subject to theoretical rationalizations than theory formation generally. [… ]
What enables us to communicate is the mastery of something like an art, namely the art of theory
construction, in the form of interpretation.” Davidson itse toteaa esimerkiksi seuraavaa: ”[… ] there is no
saying what someone must know who knows the language; for intuition, luck, and skill must play as
essential a role here as in devising a new theory in any field; and taste and sympathy a larger role.”
Davidson (1984), 279. Dummettin ja Hackingin mukaan Davidsonin tulkinta-käsitteen käyttö on
ylimitoitettua. Hacking toteaa: ”In dropping Quine’s ’translation’, however, Davidson also does
something not at all banal, something that could even be downright suspicious. He writes not of radical
translation [kahden eri kieltä puhuvan välillä] but of radical interpretation. That is the first shift, but a
second one follows swiftly. He holds that radical interpretation is needed for domestic commerce as well
as foreign.” Toisin sanoen, joka kerta kun ihminen alkaa kommunikoida, hänen pitäisi olettaa, että
puhekumppani olisi täysin vieras (alien), vaikka tämä olisikin samasta yhteisöstä. Hacking (1986), 451.
Dummettin mukaan Davidson käyttää liian vapaasti termejä puhuja ja tulkitsija, toisin kuin Dummett,
joka käyttää puhuja ja kuulija – termejä. Dummettin mukaan - ja hänen tulkintansa mukaan myös
Wittgensteinin mukaan - on olemassa sääntöjen ymmärtämistä, joka ei ole tulkintaa. Sovellettuna lauseen
ymmärtämiseen, on olemassa tapa ymmärtää lause tai lausahdus, joka ei ole tulkintaa. Ero on siis
Wittgensteinin käyttämien Auffassung- (way of grasping) ja Deutung (interpretation)-termien välillä.
Dummett toteaakin seuraavaa: ”But when the hearer does not have to search for the speaker’s meaning,
but takes for granted that he is using words in just the way with which he is familiar, there is, as Hacking
says, no process of interpretation going on; [… ] it is an instance of ‘homophonic interpretation’”
Dummett (1986), 464. Wittgensteinin mukaan puolestaan: “[… ] there is a way of grasping a rule which is
not an interpretation,  but  which  is  exhibited  in  what  we call  ‘obeying a  rule’ and ‘going against  it’ in
actual cases. Hence there is an inclination to say: every action according to the rule is an interpretation.
But we ought to restrict the term ‘interpretation’ to the substitution of one expression of the rule for
another. “ Wittgenstein (1958), § 201. Tämä on hieman ristiriitaista Wittgensteinin sanojen käyttöä
koskevan ajattelun kanssa, jota käsittelen myöhemmin.
241 Heideggerille ja Gadamerille ymmärtäminen pohjautuu aina esioletuksiin, ”fore-understanding”,
davidsonilaisittain prior theoryihin. Ks. esim. Heidegger (1978), 191, Gadamer (1985), 261.
242 PMN, 320. Kuhn (1994), 23, 115: “Tässä esseessä ‘normaalitiede’ tarkoittaa tiukasti yhteen tai
useampaan aikaisempaan saavutukseen perustuvaa tutkimusta, jonka saavutuksen tietty tiedeyhteisö
katsoo jonkin aikaa olevan toimintansa jatkumisen perusta.” Tai toisin ilmaistuna, ”[...]paradigmat [eli
normaalitiede] ovat kypsän tiedeyhteisön kunakin hetkenä hyväksymien menetelmien, ongelmakentän ja
ratkaisujen standardien lähde.”
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ymmärtämisestä on mahdotonta ja täten meillä on aina olettamuksia siitä, miten

puheemme kenties tullaan ymmärtämään.243 Toisin sanoen, Davidsonin mukaan

useimmissa tapauksissa prior theoryt eivät ole siis jaettuja, eikä ole edes syytä, miksi

niiden pitäisi olla, sillä onnistunut ymmärtäminen vaatii vain yhtenevät passing theoryt,

jotka voivat syntyä keskustelun aikana. Prior theory ja perinteinen käsitys kielestä ovat

siis lopulta erilaisia, sillä tulkitsijalla on oltava eri tulkintatilanteissa erilainen prior

theory, oletus joka on ristiriidassa perinteisen, yleisen kielen käsitteen kanssa. 244

5.2.5.  Perinteisen kielen rajoitteet

Davidsonin mukaan tämä perinteinen käsitys kaikkien jakamasta kielestä nojaa

ongelmallisesti abstraktioihin. Se sisältää esimerkiksi oletuksen peruskategorioista ja

säännöistä (kielioppi) sekä listan tulkituista sanoista ja niiden merkityksistä.

Davidsonille nämä eivät kuitenkaan riitä selittämään ymmärtämistä puhujan ja

tulkitsijan välillä. Ensinnäkin (1), yleinen viitekehys - esimerkiksi kielioppi - sen

yleisen luonteen vuoksi, ei ole riittävä tulkitsemaan erityisiä ilmaisuja. Se voi olla

merkittävä osatekijä ymmärryksessä, mutta se ei voi olla kaikki, mitä tarvitaan

tulkitsemistilanteessa, sillä se ei kerro tulkitsijalle tiettyjen sanojen tai lauseitten

merkitystä tietyn puhujan sanomana (esimerkiksi malapropismit tai metaforat). Toisin

sanoen abstraktiot ovat mahdollisia, mutta niistä ei päästä enää merkittävällä tapaa

konkreettiseen puhetilanteeseen ja ymmärtämiseen, arkikäytäntöihin. Semanttiset

säännöt ja yksittäiset kontekstimerkitykset eivät kohtaa. Toiseksi (2), viitekehyksen on

välttämättä oltava erilainen suhteessa erilaisiin puhujiin. Mitä abstraktimpi ja yleisempi

viitekehys on, sitä enemmän erilaisuutta on mahdollista olla, ja sitä vähemmän

243 Dummettin mukaan Davidson korostaa kuitenkin liikaa yleisön merkitystä puheen määräytymisessä.
Davidsonille kieli ei siis koostu yksilön yleisistä puhetavoista tiettynä aikana, vaan tietyistä tavoista, kun
hän kommunikoi tietyn henkilön kanssa kyseisenä aikana. Dummettille tämä ei kuitenkaan riitä
perusteeksi koko kielen käsitteen hylkäämiseksi. Hänen mukaansa Davidson ei kiellä kielten
olemassaoloa, vaan rinnastaa kielen merkitysteoriaan. Niinpä Davidson (Dummettin mukaan) toteaa, että
prior tai passing, tai lyhyen- ja pitkän aikavälin, teoriat eivät vastaa merkitysteoriaa. Dummettin mukaan
on olemassa kaksi tapaa ymmärtää merkitys: (1) sanoilla on merkitys puhujasta erillisinä tai (2) merkitys
syntyy puhujan avulla. Davidsonin valinta on jälkimmäinen, kun taas Dummettin (1986), 473,
ensimmäinen: ”I am urging against Davidson [... that] words have meanings in themselves, independently
of speakers. Of course, they do not have them intrinsically, and hence independently of anything human
beings do. They have them in virtue of belonging to the language, and hence in virtue of the existence of
a social practise. But they have them independently of any particular speakers.” Dummett (1986), 469-
473. Eräs ratkaisu tähän ongelmaan löytyy kenties Rortyltä: yhdistämällä Freudin ajattelun (omien
henkilökohtaisten kokemusten vaikutus tiettyjen merkitysten syntyyn) sekä holismin (merkitykset
syntyvät suhteessa toisiin ihmisiin ja sanoihin ja voivat muuttua uusien metaforien tai ”näkökulmien”
myötä). On hyvä huomauttaa, että myös Rortya on kritisoitu liiallisesta yleisön korostamisesta liittyen
hänen oikeutusholismiinsa. Ks. Bilgrami (2001), 245, 252-256.
244 Davidson (1986), 443-443.
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viitekehys enää auttaa erottamaan vivahteita ja erityisiä tulkintoja.245 Davidsonille

ratkaisu tähän ”abstraktion ongelmaan” on  seuraavanlainen:

Puhuja ja tulkitsija jakavat kommunikaation onnistumiseksi vain jotain, joka ei ole

etukäteen välttämättä jaettua ja opittua; niinpä tästä seuraa, että kieli, joka voisi olla

puhujan ja kuulijan tiedossa ennen puhetta, ei ole myöskään mahdollista.246

Sen sijaan, se, mikä on jaettua, on passing theory, hetkittäinen yhteisymmärrys. Se,

mikä on annettua,  on prior theory, ja sen pohjalta puhuja ja kuulija omilla tahoillaan

rakentavat yhteisymmärrystä. Davidson tietoisesti jättää ymmärtämisen ulkopuolelle

ajatuksen strategiasta, jonka hän tulkitsee vain ”hienoksi sanaksi” mysteeriselle

prosessille, jossa joko puhuja tai kuulija käyttää jo hankittuja tietojaan lisättynä

puhetilanteessa saatavilla sen hetkisillä tiedoilla ja tuottaa näin hetkittäisen

yhteisymmärryksen, passing theoryn.247

5.2.6.  Kieltä ei ole

Davidsonille ”saman kielen puhuminen” voisi siis olla passing theoryjen yhtymistä,

joskin tästä seuraa seuraava mielenkiintoinen kysymys: Mihin tarvitsemme koko kielen

käsitettä, jos se määritellään tällä tavoin vain kyvyksi hetkittäisiin yhteisymmärryksiin?

Samalla, eikö siitä seuraisi, että jokainen yhteisymmärrys olisi tavallaan uusi, oma

kielensä? Ja kuka niitä pystyisi edes hallitsemaan? Davidson kuitenkin hylkää täysin

ajatuksen yleisestä kielestä, ja vetää seuraavan johtopäätöksen:

Ei ole olemassa mitään yhteistä, opittavaa säännönmukaisen käyttäytymisen ydintä, ei

jaettuja kielioppeja eikä sääntöjä, ei siis kannettavia laitteita, jotka voisivat tulkita

satunnaisen ilmaisun merkityksen.

Toisin sanoen, kuten Davidson toteaa, ”[e]i ole olemassa ainuttakaan sääntöä, joka

johtaisi tilapäisiin arvauksiin, [tai] passing theoryihin [… ]248.” Näin ollen, hänen

245 Davidson (1986), 444, Seppänen (2004), 52-53.
246 Davidson (1986), 445.
247 Davidson (1986), 445.
248 Davidson (1986), 446.
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lopputuloksensa ”kielen omaamisesta” ja kielestä yleensä - perinteisestä

kielikäsityksestä - on murskaava249:

”Ei ole olemassa mitään sellaista kuin kieli, jos se tarkoittaa
jotain, mitä filosofit ja lingvistit ovat olettaneet sen tarkoittavan.
Tästä seuraa, että ei ole myöskään kieltä, jonka voisi oppia,
hallita tai jonka voisi saada syntymän kautta. Meidän pitää
luopua selkeästi määritellystä struktuurin ideasta, jonka
kielenkäyttäjät hankkivat ja sitten soveltavat sitä tapauksiin. [...]
Meidän pitäisi luopua yrityksestä kuvata kommunikaatiota
vetoamalla konventioihin250.”

5.3. Konventioista

Davidsonin mukaan kieli ei siis ole konventioiden määrittelemää siinä mielessä, että ne

määrittäisivät kategorisesti inhimillistä kieltä, ja tätä kautta auttaisivat ihmisiä

pääsemään yhteisymmärrykseen puhetilanteissa. Koska eri puhujat voivat omata

erilaisia nimiä asioille, erilaisia sanastoja ja antavat erilaisia merkityksiä käsitteille, ja

koska ihmiset ovat yllättävän kyvykkäitä tulkitsemaan näitä onnistuneesti tilanteissa,

joissa he kuulevat uuden sanan tai uuden (tuntemattoman) merkityksen sanalle,

kommunikaatiossa ei ole välttämätöntä, että puhuja ja kuulija tarkoittavat alkuun samaa

asiaa samoilla sanoilla. Kuitenkin ymmärryksen kannalta on tärkeää, kuten aiemmin

totesimme, että puhuja ja tulkitsija yhtyvät lopulta keskustelun myötä passing

theoryissaan, että puhujan intentio on saada kuulija ymmärtämään hänen puheensa juuri

haluamallaan tavalla ja että hän voi olettaa, että tulkitsija voi ymmärtää hänen

ilmaisunsa juuri oikealla tavalla. Toisin sanoen, passing theoryjen on yhdyttävä

ilmaisun jälkeen, tai muuten kommunikaatio häiriintyy. Tästä seuraa, että sanojen ei

tarvitse yhtyä ennen keskustelua ja siksi ei myöskään ole tarvetta olettaa, että olisi

olemassa selkeitä konventioita, jotka auttaisivat määrittelemään sanojen merkityksen

jokaiseen tilanteeseen etukäteen.251

249 Davidson (1986), 445-446, CIS, 14-15.
250 Davidson (1986), 446. Korostukset lisätty. Myös CIS, 15.  Ramberg (1989), 100: “The concept of
language is itself a reification. For we never apply the exact same theory to any two speakers, nor even to
any  one  speaker  at  different  points  in  time,  since  the  construction  of  a  theory  of  truth  for  a  natural
language is not a completable process.” Ks. myös Hackingin kriittisempi vastaus Parody of Conversation
Davidsonin Derangement-artikkeliin, Hacking (1986), 447-458.
251 Davidson (1984), 277-278, ORT, 165. Rortyn mukaan juuri keskustelu, kommunikaatio, on kaiken
tietämisen lopullinen konteksti. Niinpä Rortylle filosofin moraalinen tehtävä on lopulta ”pitää yllä
länsimaista keskustelua”, eikä etsiä epistemologiseen filosofiaan pohjautuen ”etuoikeutettuja
representaatioita” tai olemuksia maailmasta. Ks. esim. PMN, 389-394.
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Davidsonille kyseessä onkin väärinkäsitys konvention ja konvergenssin välillä. Kieli on

Davidsonille, totta kai, sosiaalinen taito (social art), mutta emme voi olettaa

näkevämme syvälle lingvistisen kommunikaation sydämeen, ytimeen tai olemukseen,

kun tarkastelemme sitä tapaa, jolla yhteisö taivuttaa puhetapansa yleisiksi normeiksi tai

käyttäytymismuodoiksi. Päinvastoin, tämä on pelkästään esimerkki siitä, että ”ihmiset

tuntuvat puhuvan enemmän tai vähemmän samalla tapaa kuin heidän naapurinsa” ja

oikeastaan, kuten aiemmin huomasimme, sosiaalisuuden ainut määrittäjä on pelkästään

kahden ihmisen välillä tapahtunut ”onnistunut puhe”252. Jotta ihmisten puhe olisi

sosiaalista, sen on siis onnistuttava - muuten se olisi privaattikieltä. Täten ihmisten

samankaltaisia puhetapoja ei voi siis selittää puhtaasti ennalta määriteltyjen

konventioiden avulla, vaan kyseessä on puhtaasti konvergenssi, taipumus

samankaltaisuuteen yhteisön keskuudessa, joka helpottaa puheen onnistumista ja

samalla ymmärtämistä.253

Davidsonin mukaan meillä ei ole kuitenkaan aikaa, kärsivällisyyttä tai edes

mahdollisuutta kehittää uutta tulkitsemisen teoriaa jokaista uutta puhujaa varten. Tästä

syystä olemme valmiit käyttämään aiempia teorioitamme ja oletamme niiden toimivan

myös muissa samankaltaisissa tilanteissa: kun ostamme piipun, tilaamme ruuan tai

annamme ohjeita taksikuskille. Oletamme tavallaan konventionaalisen kielenkäytön.

Oletus on voimassa, kunnes se todistetaan vääräksi, ja vasta sitten muutamme

teoriaamme. Mitä pidempään puhumme saman henkilön kanssa, sitä paremmaksi ja

erityisesti häntä varten säädetymmäksi oma teoriamme tulkintatilanteessa tulee. Tieto

kielen konventioista, jonka varassa valitsemme teoriaamme, on siis pelkästään

praktinen tukijalka - siis konvergenssia - johon tulkintamme useasti nojaa. Davidsonille

se on kuitenkin tukijalka, jonka optimaalisissa puheoloissa voimme lopulta heittää pois

252 Ajatus ”onnistuneesta puheesta” tarkoittaa davidsonilaisittain hetkittäistä passing theoryjen yhtymistä,
toisin sanoen, hetkittäistä tilannetta puheaktissa, jolloin ei ole tarvetta lisäkeskustelulle. Ajatus
onnistumisesta viittaa samalla vahvasti pragmatistiseen asenteeseen, jonka mukaan kaiken mitta on sen
hyödyllisyys meille, olkoon kyseessä tarkastelutavasta riippuen yksilö tai ryhmä ihmisiä.
253 Davidson (1984), 278. Dummettin mukaan juuri konventiot, joko erityisesti opetetut tai sattumalta
opitut, ovat juuri sosiaalisten käytäntöjen ydin. Jos hylkäämme konvention, hylkäämme myös käsityksen
kielestä sosiaalisena käytäntönä. Dummett (1986), 474. Ks. myös Davidsonin näkemystä tukeva Ramberg
(1989), 100: “A convention is an intentional conformity to a regularity”, sekä Ramberg (1989), 103: “On
the view I am arguing for, the need for conventions to explain meaning is another aspect of the reification
of meaning. It is only if we see meaning as something to be captured in the words we use, and conveyed
by them from one speaker to another, that we think there must be something connecting speakers,
something – such as language – they share, that bears meanings as vehicle. In any case, conventions could
only serve this (regressive) purpose as long as they are shared. Once we allow conventions to be neither
regularities, since they can change from moment to moment, nor shared, since they might be manifested
only in one idiosyncratic idiolect, there is no longer much content to the claim that a theory of linguistic
meaning must involve conventions.”
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ja oikeastaan, ainakin teoriassa, olisimme voineet tehdä sen jo alusta alkaen.254

Davidson tiivistää johtopäätöksensä seuraavasti:

”Haluan korostaa, että lingvistinen kommunikaatio ei tarvitse,
vaikkakin usein käyttää hyväkseen, sääntöjen ohjamaa
toistamista. Tässä tapauksessa konventio ei auta selittämään sitä,
mikä on perustavaa laatua kommunikaatiossa, vaikkakin se voi
kuvailla tavanomaisen, joskin kontingentin, piirteen.255”

5.4. Metaforista

Kolmas isompi kokonaisuus No language- teesin ja konventioiden ja konvergenssin

tarkastelun lisäksi, jonka nostan Davidsonin tuotannosta esille, on ajatus metaforien

käytöstä uskomusten synnyttäjänä ja muutosten tuottajana. Siitä siis seuraavaksi.

5.4.1. Väärä metafora

Davidsonin mukaan on virhe väittää, että metaforilla on niiden kirjaimellisen

merkityksen lisäksi jokin toinen merkitys.  Davidsonin  teesi  onkin,  että  metaforat

tarkoittavat juuri sitä, mitä ne tarkoittavat sanojen kirjaimellisessa merkityksessä, eivät

mitään muuta. Tästä seuraa, että ”[...] metaforan käsite, ymmärrettynä pääasiallisesti

epätavallisten ideoiden välittäjänä, on yhtä väärä kuin ajatus, että metaforalla olisi jokin

erityinen merkitys.” Nämä väitteet ovat, kuten Davidson toteaa, vastoin perinteistä

metaforan käsitystä, jonka mukaan metaforat omaavat kirjaimellisen merkityksen

lisäksi toisen, piilotetun metaforisen merkityksen. Juuri tämän ajatuksen Davidson

haluaa kumota. Hän ei kuitenkaan asetu puolustamaan niitä, jotka ovat pitäneet koko

metaforan ajatusta täysin negatiivisena, varsinkin kun sen on katsottu olevan jotain

sekoittavaa, emotionaalista tai muuten epäsopivaa esimerkiksi vakavaan tieteelliseen

tutkimukseen. Päinvastoin, Davidsonille ”metafora on legitiimi työkalu (device) ei

pelkästään kirjallisuudessa, vaan myös tieteessä, filosofiassa ja oikeustieteessä.”

Davidson yksinkertaisesti tulkitsee metaforan erilailla kuin monet muut.256

254 Davidson (1984), 278-279. Seurauksena olisi Davidsonin mukaan “radikaalitulkinta”.
255 Davidson (1984), 280. Korostus lisätty.
256 Davidson (1984), 245-246, ORT, 163.
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5.4.2. Metafora ja merkitys

Davidsonin, kuten myös monien muidenkin, mukaan metafora saa meidät esimerkiksi

huomaamaan samanlaisuuden, jota emme olleet aiemmin huomanneet. Tässä ei siis ole

vielä ongelmaa. Seuraavassa kuitenkin jo on. Perinteisesti metaforan on katsottu

toimivan esimerkiksi niin, että metaforisesti käytetty sana saa ”laajennetun

merkityksen” (extended meaning), kun se tulkitaan metaforana, kuten esimerkiksi

lauseessa ”The Spirit of God moved upon the face of waters”, jossa muun muassa sana

”face” saa tällaisen ”laajennetun” merkityksen (vedenpinta) sen normaalin merkityksen

(ihmisen  kasvot)  lisäksi.  Sanan  ”face” siis katsotaan viittaavan tavallaan eri luokkiin.

Toisaalta metaforaa on selitetty myös epäselvyyden ja salaperäisyyden (ambiquity)

avulla. Tällöin kuulija huomaa metaforisen sanan erikoisuuden ja hänessä herää

epäluulo sen suhteen, käytetäänkö sanaa sen perinteisessä, alkuperäisessä merkityksessä

vai onko ilmaus ikään kuin uusi. Metaforan voima riippuisi juuri siis tästä

epätietoisuudesta kahden eri merkityksen välillä.257

5.4.3. Metafora ja käyttö

Davidsonille metaforien merkitys pohjautuu hänen käyttämäänsä seuraavaan

kahtiajakoon: hän erottaa toisistaan sen,

(1) ”mitä sanat merkitsevät”(meaning), ja sen,

(2) ”mihin niitä käytetään”(use);

toisin sanoen hän erottaa metaforan ”merkityksen” ja ”käytön”. Metafora kuuluu

Davidsonille pelkästään jälkimmäiseen käytön piiriin.258 Tästä eräänä esimerkkinä hän

käyttää metaforan vertaamista valheeseen. Davidsonin mukaan yleensä metaforinen

merkitys herää henkiin, kun kuulija huomaa lauseen olevan virheellinen, ja kun alamme

etsimään sille jonkinlaista salaista tai piilotettua merkitystä. Tämä absurdius ja ristiriita

herättää siis tarpeen miettiä sanan tai lauseen merkitystä uudelleen. Tällainen voisi olla

esimerkiksi toteamus ”hän on noita”, joka voisi tarkoittaa joko sitä, että joku ihminen on

noita, tai sitä, että joku ihminen on sanojan mielestä jollakin tavoin epämiellyttävä.

Davidsonin mielestä metaforaa ja valhetta ei erota niinkään sanojen merkitys – siis

257 Davidson (1984), 247-249.
258 Davidson (1984), 247.
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edellä mainittu jako metaforiseen ja kirjaimelliseen - vaan se, kuinka niitä käytetään ja

missä yhteydessä niitä käytetään. Toisin sanoen, metafora pitää tulkita niin, että

kiinnitetään huomio siihen, mitä ilmaus saa aikaan sen sijaan, että kiinnitettäisiin

huomio siihen, mitä kielessä ilmaistu sana tarkoittaisi. Tämä reaktio, jonka metafora

aiheuttaa, on riippuvainen kontekstista,  toisin  sanoen  reaktioita  voisi  olla

monenlaisiakin, ja siksi on mahdotonta sanoa, mitä metafora juuri tässä tilanteessa

erityisesti tarkoittaisi. Siksi on myös turha keskitytä sanan tarkoituksen jahtaamiseen.259

Rorty tulkitsee tämän Davidsonin ajatuksen seuraavalla tavalla:

Koska metaforalla ei ole erityistä metaforista merkitystä sen kirjaimellisen merkityksen

sijaan, se pitää ymmärtää käytön mukaan. Metaforan käyttö keskustelussa siis vastaa

enemmänkin yhtäkkistä keskustelun keskeytymistä, jonka avulla on mahdollista saada

aikaan haluttu vaikutus, hieman samoin kuin hassulla ilveellä, näyttämällä taskussa

olevaa valokuvaa tai suutelemalla kuuntelijaa.260

Lisäksi on hyvin mahdollista, että lause, jota käytämme metaforana, uskoessamme sen

olevan väärässä (false)261, muuttuukin todeksi, koska muutamme omia käsityksiämme

259 Davidson (1984), 258-259. Käytönnöllisemmän esimerkin tästä saa esimerkiksi George Orwellin
(1999) Animal Farm- teoksen avulla. Teoksessa Orwellin hahmo Major pitää puheen muille
“eläintovereilleen”: ”’Now, comrades, what is the nature of this life of ours? Let us face it, our lives are
miserable, laborious and short.’[… ] ‘But is this simply part of the order of Nature?’ [… ] No, comrades, a
thousand times no! [… ] Why then do we continue in this miserable condition? Because nearly the whole
of the produce of our labour is stolen from us by human beings. There, comrades, is the answer to all our
problems. It  is summed up in a single word – Man. Man is the only real enemy we have. Remove Man
from the scene, and the root cause of hunger and overwork is abolished for ever. Man is the only creature
that consumes without producing. He does not give milk, he does not lay eggs, he is too weak to pull the
plough,  he  cannot  run  fast  enough  to  catch  rabbits.  Yet  he  is  lord  of  all  animals.  [...]  Man  serves  the
interests of no creature except himself. And among us animals let there be perfect unity, perfect
comradeship in the struggle. All men are enemies. All animals are comrades.” Ibid., 5-7. Nämä ajatukset
johtivatkin teoksessa ”animalismin oppirakennelman” keksimiseen. Ibid., 10. Orwell käyttää teoksessaan
metaforisesti esimerkiksi sanoja ”ihminen” ja ”animalismi”, minkä takia tarina voi saada ensisilmäyksellä
erilaisia merkityksiä riippuen siitä, mitä sanoilla halutaan tarkoitettavan ja erityisesti riippuen siitä, miten
tuttu tämä metaforinen puhetapa on lukijalle tai kuulijalle. Jos Orwellin tarinan ymmärtää kommunismin
tai sosialismin metaforana, kuten Orwell sen tarkoitti, ja joka on tuttu myös monille meille 1900-luvun
länsimaisille, se pitää ymmärtää ainoastaan kuvauksena kommunistisesta järjestelmästä, esimerkkinä siitä
kuinka sanat saavat tällaisen poliittisen ja ainoastaan poliittisen merkityksen kyseisessä kielipelissä ja
kyseisellä käyttötavalla, joiden tarkoitus on kuvata kommunistista järjestelmää. Kyseissä tavassa käyttää
sanoja ei siis ole kuin yksi, Orwellin tapa ymmärtää sanat ”ihminen” ja ”animalismi”, ja ne ovat metaforia
”kapitalistista” ja ”kommunismista”. Kyseisessä tilanteessa (toisin sanoen kyseisessä käytössä) näillä
sanoilla ei davidsonilaisen tulkinnan mukaan voi olla muita merkityksiä, jos tarina halutaan ymmärtää
kommunismin metaforana, jos halutaan saavuttaa ”passing theory” sanojen käyttötarkoituksesta
kyseisessä tilanteessa. Sanojen käyttö määrää siis niiden ainoan merkityksen, ja se on merkitys kyseisessä
tilanteessa, kyseisessä kielipelissä.
260 CIS, 18, ORT, 163. Vrt. Davidsonin ja Blackin välinen kiista metaforista: metaforilla on kirjaimellinen
ja metaforinen merkitys (Black) vs. metaforilla on vain kirjaimellinen, käyttöön perustuva merkitys
(Davidson). Ks. ORT, 163-164.
261 Davidson toteaa, että “yleensä vasta, kun huomataan, että lause on väärässä, hyväksymme sen
metaforana ja alamme etsimään piilotettuja implikaatioita. Kenties juuri tästä syystä useimmat metaforiset
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maailmasta. Rorty antaa tästä hyvän esimerkin: ”Love is the only law”. Kun moinen

väite esitettäisiin ensimmäistä kertaa, se tulkittaisiin mitä todennäköisimmin

metaforaksi. Mutta ajan myötä tämä toteamus voi tulla ”kirjaimellisen totuuden

kandidaatiksi”, sillä uskomuksemme saattavat muuttuvat ajan myötä niin, että syntyy

tilaa tämän kaltaisille kirjaimellisille merkityksille. Davidsonin mukaan ”[...]

merkittävää ei ole lauseen aktuaalinen vääryys, vaan se että lause tulkitaan vääräksi.

Huomaa, mitä tapahtuu, kun metaforana käyttämämme lause, jonka oletamme olevan

väärässä, muuttuu todeksi sen seurauksena, että käsitykset maailmasta muuttuvat.262”

Rorty tulkitseekin tämän ajatuksen olevan mainio esimerkki Quinen ja Davidsonin

edustamasta lähestymistavasta kielifilosofiaan. Tämän lähestymistavan mukaan

merkitys ei ole platoninen olemus eikä husserlilainen noemata, vaan yksinkertaisesti

tavanomaisen käytön kaavamaisuutta tai toistoa (patterns of habitual use).263 Davidson

kirjoittaa myös toisaalla, että merkitys pitää ymmärtää holistisesti: jos lauseiden

merkitys riippuu siitä rakenteesta, jossa ne ovat, ja jos ymmärrämme jokaisen

rakenteessa olevan lauseen merkityksen vain abstraktiona tästä lauseitten

kokonaisuudesta, voimme antaa mille tahansa lauseelle tai sanalle merkityksen vain

antamalla merkityksen kaikille lauseille tai sanoille kielessä. Davidson, kuten myös

Wittgenstein, huomauttaa, että Fregen mukaan sana saa merkityksensä vain lauseen

kontekstissa. Frege olisi yhtä hyvin voinut jatkaa ja todeta, että lause, kuten myös sana,

saa merkityksensä vain kielen kontekstissa.264

5.4.4.  Metafora ja ristiriita

Davidsonin mukaan perinteinen käsitys metaforasta, siis että metafora sisältäisi

kirjaimellisen ja metaforisen merkityksen, ja että erityisesti jälkimmäisellä pyrittäisiin

tuomaan esiin jokin salattu merkitys, on siis ristiriitainen. Tämä erityisesti siksi, että

lauseet ovat väärässä[...].” Davidson (1984), 258. Rortyn mukaan Davidson olisi voinut ilmaista asian
hieman eri tavalla ja sanoa, että metaforiset lauseet tulkitaan usein vääriksi ensi näkemältä - prima facie.
EoH, 13. Hieman ristiriitaista tässä Rortyn kommentissa on se, että Davidson juuri edellisellä sivulla
(Davidson (1984), 257) toteaa, että lauseen aktuaalinen virheellisyys ei ole merkittävää, vaan se, että se
tulkitaan virheelliseksi. Yllä oleva Davidsonin ensimmäinen lainaus voitaneen tulkita siis yleensä- sanan
takia olevan esimerkki väärästä metaforan tulkinnasta.
262 Davidson (1984), 257.
263 EoH, 13.
264 Davidson (1984), 22. Wittgenstein (1958), § 49, PMN, 259-262, 302-303. Davidson (1990), 128,
kirjoittaa ymmärtämisestä seuraavalla tapaa: ”Saamme yhdenlaista tietoa [insight] propositionaalisten
asenteiden luonteesta, kun asetamme ne systemaattisesti suhteeseen keskenään sekä suhteeseen ilmiöihin
muilla tasoilla. Koska propositionaaliset asenteet ovat syvästi yhteydessä keskenään, emme voi oppia
yhtä niin että ymmärtäisimme ensin toisen. Tulkitsijoina työskentelemme kokonaisuudesta käsin,
keskinäisten suhteiden [interrelationships] varassa.”
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tämä normaali käsitys olettaa, että metafora sanoo jotain, jota normaali proosa ei

yksinkertaisesti pysty sanomaan, ja toisaalta se kuitenkin pyrkii selittämään metaforan

merkityksen vetoamalla sen kognitiiviseen sisältöön, jota proosan katsotaan pystyvän

ilmaisemaan.265

Davidsonin mielestä ainoa ratkaisu tähän ”pattitilanteeseen” on luopua ajatuksesta, että

metafora kantaa mukanaan jonkun salatun merkityksen, ja että metaforaa ei siis tämän

takia edes kannata pyrkiä purkamaan; se siis kuuluu pelkästään käytön piiriin, eikä

mitään purettavaa ole olemassa  käytöstä erillään olevan merkityksen muodossa.

Luonnollisesti metafora saa meidät huomaamaan asioita, joita emme ole ennen

huomanneet, tai se voi nostaa esille yllättäviä analogioita tai samankaltaisuuksia, mutta

metafora ei voi mitenkään edustaa näitä asioita.266 Davidson tiivistääkin ”metaforien

ristiriitaisuuden” ongelmansa seuraavasti:

”Minulla ei ole ongelmaa näiden metaforien vaikutusten kanssa,
vaan pelkästään siinä, miten metaforien katsotaan tuottavan
nämä vaikutukset. Kiellän sen, että metafora toimii erityisen
merkityksen tai  kognitiivisen sisällön varassa.  [...]  Vitsi,  uni tai
metafora voi, kuten myös kuva tai luunappi otsaan, auttaa meitä
arvostamaan tai huomaavaan jonkun faktan, mutta ei kuitenkaan
niin, että ne edustaisivat sitä.267”

Keskeinen virhe on siis keskittyä sisältöön, joka pitäisi saavuttaa, sen sijaan että

keskityttäisiin siihen, mitä metafora saa meidät huomaamaan. Metaforalla ei ole rajoja

sen suhteen, mihin se saa toisen ihmisen kiinnittämään huomionsa. Tästä seuraa, että

kun pyrimme kertomaan (virheellisesti), mitä metafora ”tarkoittaa”, huomaamme, että ei

ole rajoja sille, mitä voimme mainita vastaukseksi. ”Kuva ei ole tuhannen sanan

arvoinen, eikä oikeastaan minkään määrän sanoja arvoinen. Sanat ovat yksinkertaisesti

väärä valuutta suhteessa kuvaan.”268

265 Davidson (1984), 261.
266 Davidson (1984), 261.
267 Davidson (1984), 262.
268 Davidson (1984), 261-263. Davidson jatkaa tästä vielä: ”Seeing as is not seeing that. Metaphor makes
us see one thing as another by making some literal statement that inspires or prompts the insight. Since in
most cases what the metaphor prompts or inspires is not entirely, or even at all, recognition of some truth
or fact, the attempt to give literal expression to the content of the metaphor is simply misguided.” Ibid.,
263.
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5.4.5.  Metafora ja kieli

Tämä tapa hahmottaa metaforat on myös selkeästi yhteydessä Davidsonin aiemmin

esittämääni dynaamiseen käsitykseen kielestä. Toisin sanoen, olisi kovin kummallista,

jos lähdemme oletuksesta, että ei ole olemassa mitään sellaista kuin kaikkien jakama

kieli, ja että ainut tapa ymmärtää on pyrkiä hetkittäisiin arvauksiin, että samalla

olettaisimme myös, että olisi olemassa sanoja, joiden merkitys olisi ikään kuin valmiina

kielessä, opittuna etukäteen, ja voisimme yksinkertaisesti epäluulon herätessä tulkita ja

kaivaa esiin nämä merkitykset. Rorty ilmaisee asian erittäin hyvin ja tulkitsee

Davidsonin argumentin seuraavasti:

On väärin ajatella, että ilmaus ”kielen metaforinen käyttö” tarkoittaisi, että kielessämme

olisi olemassa lukuisia (1) ”metaforisia merkityksiä” (2) normaalien kirjaimellisten

merkitysten lisäksi ikään kuin jo annettuina, vorhanden.

Tämän näkemyksen mukaan metaforat eivät laajentaisi loogista ajattelumme kenttää,

sillä tällöin olettaisimme, että kielen oppiminen tarkoittaisi juuri sitä, että olemme

oppineet kaikki metaforiset, kuten myös normaalit ilmaisut samalla, kun olemme

oppineet kielen. Täten kieli ei muuttuisi metaforan seurauksena, koska ”metaforinen

puhe” ei olisi keksimistä, vaan pelkästään jo tiedossa olevien työkalujen käyttöä.269

Rortylle, kuten myös Davidsonille, kieli on kuitenkin jatkuvasti muutoksen tilassa, ikään

kuin ”kokoelmana kuolleita metaforia”. Ajan ja tapojen muutoksen myötä osa näistä

normaaliin kieleen kuolleista metaforista putoaa pois ymmärryksen piiristä, ja juuri siksi

niiden avulla onkin vaikea saavuttaa passing theorya, hetkittäistä arvausta tai -

ymmärrystä. Davidson jopa toteaa, että ”metaforan keksiminen tarkoittaa samalla sen

murhaamista270”, sillä se siirtyy (tai saattaa siirtyä, jos se yleistyy) käyttöön, jossa se ei

viittaakaan enää mihinkään erityiseen, eikä sitä siis käytetä tämän erityisen

ilmaisemiseksi. Siitä tulee osa normaalia kielenkäyttöä. Rortyn mukaan on siis hyvä

muistaa Davidsonin käyttämä erottelu kirjaimellinen (literal, first meaning) ja

metaforinen ei niinkään kahtena erilaisena merkityksenä tai tulkintana, vaan eroina

tutun (familiar) ja tuntemattoman (unfamiliar) käytön 271 välillä. Kirjaimelliset tai tutut

269 EoH, 13.
270 Davidson (1984), 249.
271 Tuttu käyttö voidaan yhdistää Davidsonin prior theoryyn (esimerkiksi esioletukseen, kuinka toimia ja
puhua kun tilaa taksin) sekä Rortyn esittämään ajatukseen kielestä “kuolleiden metaforien kokoelmana”
(ks. työmme kappale 6.2.) sekä ajatukseen ”normaalidiskurssista”. Nämä kaikki edustavat ajatusta, jossa
kommunikaatiota kuvastaa konsensus. Tuntematon käyttö taas voidaan liittää Davidsonin malapropismin,
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äänet, ilmaisut ja merkit ovat sellaisia, joita voimme käsitellä vanhoilla teorioillamme

siitä, mitä ihmiset sanovat tiettyjen tilanteiden vallitessa. Metaforinen tai tuntematon

käyttö taas saa meidät kehittämään uusia teorioita, joilla pärjäisimme. Metaforinen saa

meidät huomaamaan jotain, jota nykyiset teoriamme eivät pysty käsittelemään.272

5.5. Yhteenvetoa sanotusta – kohti kielifilosofian seurauksia

Kuten aiemmin jo mainitsin, Rortyn esittämä käsitys kielestä CIS- teoksessa, ja

erityisesti sen luvussa Contingency of Language, pohjautuu pitkälti, joskin ei täysin

ristiriidattomasti, Davidsonin tapaan ymmärtää kieli, jonka Rorty hyväksyy tulkintani

mukaan niin No language– teesin kuin myös tätä tukevien konventioita ja metaforia

koskevien ajatusten osalta. No language– teesin mukaan siis käyttämämme kieli on

hyvä ymmärtää enemmänkin tulkitsevana, ja täten muuttuvana, käytäntönä, jossa

keskustelutilanteissa pyrimme saavuttamaan yhteisymmärryksen, siirtymään

omakohtaisista prior theoryistamme passing theoryyn, toisin ilmaistuna omakohtaisista

esiolettamuksista yhteisymmärrykseen. Tätä tapahtumaa ei voi johtaa kielen

konventionaalisuudesta, vaan enemmänkin konvergenssista, toisin sanoen siitä, että

kaikkien jakamien käytäntöjen sijaan pyrimme yhteisymmärrykseen yhteisömme

jakamien oletusten, meidän oletustemme, konvergenssin avulla. Toisaalta joskus

tällaisessa tilanteessa tulee tarve puhua uudella, vielä tuntemattomalla tavalla, jotta tulisi

ymmärretyksi oikein. Tällöin kyse on metaforisesta puheesta, sanojen vielä kyseisessä

tilanteessa tuntemattomasta käytöstä kyseissä tilanteessa. Sanojen, myös metaforisten

sanojen merkitys, on niiden käytössä, se ei leijumassa jossain yhteisömme ja täten

kielemme ulkopuolella, josta kuka tahansa järkevä ihminen sen voisi tajuta tai napata

sen itselleen.

Seuraavaksi esitän muutamia seurauksia näitä piirteitä sisältävästä kielikäsityksestä,

joita Rorty nostaa esiin CIS– teoksensa kielen kontingenssia käsittelevässä luvussa:

kappaleessa 6.1.  tuon esille ensinnäkin kielen työkalu-analogian ”maailmassa

pärjäämisenä” sekä kappaleessa 6.2. ajatuksen kielestä ikään kuin ”kuolleiden

metaforien kokoelmana”. Nämä yhdistettynä Rorty-Davidson– kielikäsitykseen,

aiemmin jo esittämäämme PMN– teoksen epistemologiakritiikkiin sekä pragmatistiseen

metaforan sekä Rortyn epänormaalin diskurssin ajatuksiin, sillä näissä tapauksissa yhteisenä tekijänä on
konsensuksen puute.
272 CIS, 17.
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totuuskäsitykseen mahdollistavat lopulta sen, että voin tuoda esille hieman myöhemmin

tekstissäni muutamia muita laajempia, koko kulttuuria koskevia ajatuksia, jotka Rorty

esittää tuotannossaan. Kutsun näitä Rortyn post-Filosofisiksi avauksiksi. Niitä olisivat

lyhyesti sanottuna kappaleessa 7.1. käsiteltävä ajatus post-Filosofisesta kulttuurista

sekä kappaleessa 7.3 käsiteltävä ajatus tämän kulttuurin heeroksesta, ”vahvasta

runoilijasta” (strong poet). Kappaleissa 7.2 ja 7.4 käsittelen Rortyn ajatuksia, joiden

mukaan Rortyn ehdottaman kulttuurisen muutoksen seurauksena myös post-Filosofinen

ajattelun pitää olla ajoittain edifioivaa, sen sijaan että se olisi pelkästään systemaattista,

sen siis pitää kyetä ajoittain ironiaan. Näitä laajempia avauksia ennen siirrymme

kuitenkin Rortyn tekemiin spesifisimpiin kielifilosofisiin seurauksiin.

6. KIELIFILOSOFIAN SEURAUKSET

orty johtaa siis näistä Davidsonin yllä esitetyistä ajatuksista kaksi selkeää

kielifilosofista seurausta, jotka nostan seuraavassa esille. Ensimmäinen (1)

näistä on käsitys kielestä eräänlaisena ”työkaluna ja maailmassaselviämisen

tai –pärjäämisen välineenä”. Toinen  (2) seuraus on puolestaan käsitys kielestä

jatkuvasti muutoksenalaisuudessa olevana ”kuolleiden metaforien kokoelmana” - toisin

sanoen käytäntönä, jota teemme koko ajan, taukoamatta. Näistä lisää seuraavassa.

6.1. Kieli työkaluna ja selviämisenä maailmassa

6.1.1.  Mediumin loppu

Rorty tulkitsee pragmatistisesta tieto- ja totuuskäsityksestään lähtien Davidsonin

näkemykset kielestä ensimmäisenä systemaattisena yrityksenä irtaantua perinteisestä

kielikäsityksestä ja  samalla yrityksenä irtaantua ajatuksesta ihmisestä ”maailman

peilaajana”; siis käsityksestä, jonka mukaan kieli voisi olla joko riittävä tai riittämätön

suhteessa maailmaan tai ihmiseen itseensä nähden. Rortyn mukaan Davidson hylkää

täysin käsityksen, että kieli olisi mediumi, välikappale tai välittäjä, ihmisen ja maailman

välillä. Se ei representoi etuoikeutetusti maailmaa (represent), eikä se ilmaise ihmisen

sisintä olemusta (express). Siksi ei ole tarvetta kysyä, kuten aiemmin, voidaanko kielen

R
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avulla ilmaista ihmisluontoa oikein tai  että  voidaanko  kielen  avulla  representoida

maailmaa varmasti.273

Sen sijaan Rorty tulkitsee Davidsonin mahdollistavan sen, että niin maailma kuin

ihminenkin voidaan nähdä olemuksettomina, ilman mitään erityistä sisäistä tai

olemuksellista, jota pitäisi löytää, ilmaista tai välittää.274 Tapamme puhua maailmasta

tai ihmisestä, toisin sanoen se, kuinka ymmärrämme maailmaa, itseämme tai toisia

ihmisiä, on siis aina sidottua siihen kokonaisuuteen, jossa jo olemme ja elämme. Rortyn

mukaan Davidson ei siis ole reduktionisti, hän pyri redusoimaan termejä kuten totuus,

intentionaalisuus tai referenssi aina pienimpään mahdolliseen (ontologiseen luokkaan)

asti, eikä hän ole ekspansionisti, kuten esimerkiksi Heidegger, jolle kieli nousi

melkeinpä jumalalliseen asemaan hieman kuin idealisteille mieli tai henki aikoinaan.

Rortyn mukaan Davidson onkin holisti ja muistuttaa paljolti Ludwig Wittgensteinia,

joka korosti sanojen saavan merkityksen ainoastaan niiden käytön kautta osana tiettyä

kielipeliä.275

273 CIS, 10, 18-19. Perinteinen tapa hahmottaa ihmisen asema maailmassa on olettaa, että on olemassa
vakaa ihmisluonto, ihmisen syvin olemus, oma persoona (subjekti) ja toisaalta maailma, johon ihminen
suuntautuu (objekti). Ihmisellä on halunsa ja uskomuksensa, jotka toisaalta vaikuttavat häneen ja joita hän
voi toisaalta pohtia, valita ja käyttää. Nämä halut ovat arvosteltavissa niiden suhteessa toisiinsa, mutta
erityisesti sen suhteen, miten niiden katsotaan olevan suhteessa luontoon ja todellisuuteen, eli vastaavatko
ne ihmisen luonnollista olemusta: ovatko ne ”järkeviä” ja ”luonnollisia” vai ”irrationaalisia” ja
”luonnottomia”.  Tämä on perinteinen subjekti-objekti- kuva. Idealismi aikoinaan piti mieltä tai
tietoisuutta keinona yhdistää ihminen sekä maailma, ja kieli on näiden kahden perillinen, kolmas tapa
tehdä se. Kieltä alettiin pitää sinä välikappaleena, josta halut ja uskomukset riippuivat. Se oli helppo ja
”progressiivinen” siirto metafyysisestä lingvistiseen, joskin ”epäpuhtaaseen lingvistiikkaan”, kuten Rorty
tulkitsee asian. PMN, 257. Ks. myös Rorty (1977), 429: ”[… ] It was the latter question [’How do we
know that any of our ideas have anything to do with reality?’], and the epistemological skepticism made
possible by thinking of ideas as a veil between the subject and the object, which made ideas-as-interface a
topic for philosophical reflection in the seventeenth and eighteenth century. But unless we can come to
see sentences as a veil, and thus raise the question ‘How do we know that any sentence can represent
anything?’ it will be hard to get exercised about sentence-as-interface. To sum up this point, one cannot
be Davidsonian about language and still think of language as an interface, nor as itself having an interface
with what it ‘represents’. For the behaviorism that Davidson shares with Quine, with or without the
Hegelian modifications that Hacking suggests (some of which Sellars and Rosenberg have already
adumbrated), makes language into something people do rahter than something standing between them
and something else. It can, to be sure, also be viewed as a system of representations – but then can
anything – the rings in trees or the grooves on phonograph records. We cannot see representation and
knowledge as posing philosophical problems unless we can reinvent something like the seventeenth-
century gap between two kinds of reality, and thus reinvent an interface.” Korostuksia lisätty.
274 Rortyn mukaan saman tekee myös Sigmund Freud. Ks. esim. EoH, 143-163, ja erityisesti työmme
kappaleet 7.3.3. ja 14.
275 CIS, 11. Rorty huomauttaa Heideggeriin liittyen, että muun muassa Derrida huomasi tämän
Heideggerin taipumuksen nostaa kieli liian korkealle jalustalle, ikään kuin että ihmiset vain heijastelisivat
sitä. Tämä oli sama virhe, jonka idealistit aikoinaan tekivät tietoisuuden suhteen. Ks. myös Malachovsky
(1990), 150, erityisesti n29. Heideggerin ajatus tiivistyy hänen näkemyksessään “language-speaks-for-
itself”: Kockelmanin tulkinnan mukaan Heideggerin kieli ei ole enää tällöin pelkästään työkalu, vaan se
itsessään puhuu, ja että ihmisen puhe on vain vastausta kielen puheeseen, ja että tämä vastaus olettaa, että
Daseinin on opittava kuulemaan ja kuuntelemaan, mitä Olemisen kielellä (language of Being) on
sanomista.
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6.1.2.  Wittgenstein, Davidson ja kieli työkaluna

Wittgenstein aloittaa Philosophical Investigations– teoksensa Augustinuksen tekemällä

perinteisellä kielen määrittelyllä276, jonka hän tulkitsee tarkoittavan sitä, että ”[...]

yksitäiset sanat kielessä nimeävät objekteja – lauseet ovat näiden nimien

yhdistelmiä.277” Tämä määrittely on rortylaisittain ajatus (1) vakavasta ja atomistisesta

”palapeli-kielestä”, joka kertoisi sen, kuinka maailma todella on, ”The Way The World

Is”. Wittgensteinin mukaan erehdyksemme on se, että kun etsimme merkin (tai sanan)

käyttöä, etsimme sitä ikään kuin se olisi merkin kanssa rinnakkain olemassaoleva olio,

jota merkki (tai sana) representoisi.278 Wittgenstein ei tätä tapaa kuitenkaan itse kannata,

vaan ehdottaakin (2) käyttöä korostavaa tapaa ymmärtää kieli:

”[...] katsokaa lausetta instrumenttina, ja sen merkitystä [sense]
sen käyttönä [employment]”279,

 tai toisin sanoin,

”[k]ieli on instrumentti, [ja] [s]en käsitteet ovat
instrumentteja.”280.

Niinpä Wittgensteinille merkki tai lause saavat merkitsevyytensä holistisesti ainoastaan

merkkijärjestelmästä – siitä kielestä, johon ne kuuluvat.281 Baker ja Hacker tulkitsevat

Wittgensteinin ajatuksen nähdä kieli ja lauseet instrumentteina keskustelussa

osoituksena siitä, miten Wittgenstein ymmärtää ”ymmärryksen”- käsitteen: se, miten

käytämme lauseita keskustelussa, ja kuinka reagoimme toisten sanomiin lauseisiin,

ilmaisee sen, miten ymmärrämme toista. Wittgenstein siis korostaa, että tietyn muodon

omaavilla sanoilla (esimerkiksi sana kuuluu johonkin kieliopin luokkaan tai

määrittelyjoukkoon) voi olla erilaisia käyttötapoja, mistä seuraa myös se, että näistä

jälkimmäinen, käyttö, määrittää sen, miten sanojen merkitys ymmärretään ja lopulta,

276 Wittgenstein (1958), § 1. Alkuperäinen lähde Augustinuksen Confessions, I. 8.
277 Wittgenstein (1958), § 1. Ks. myös CIS, 131: ”kaikki sanat ovat nimiä” - tai ”sanat nimeävät
objekteja” – ajattelua voi kutsua myös ”Fido-Fido-  merkitysteoriaksi”.
278 Wittgenstein (1999), 31.
279 Wittgenstein (1958), § 421. Rortyn mukaan nuorempi Tractatuksen aikainen Wittgenstein näki lauseet
ja sanat kuvina maailmasta, kun taas vanhempi, Investigationsin aikainen Wittgenstein näki ne
työkaluina. Rorty tekee samalla mielenkiintoisen analogian Heideggeriin, jonka suhtautuminen meni
ristiin Wittgensteinin kanssa: nuorempi Heidegger tyytyi lauseiden työkalu-analogiaan, mutta
myöhemmin päätyi puolestaan tuomitsemaan pragmatismin ennenaikaisena antautumisena järjelle. EoH,
52.
280 Wittgenstein (1958), § 569.
281 Wittgenstein (1999), 31.
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ymmärtävätkö ihmiset toisiaan puhetilanteessa. Toisin sanoen, kielen puhuminen ja

käyttäminen on osa elämäntapaa, eikä sen tarkoitus ole siirtää tai kopioida ajatuksia, tai

intentionaalisia merkityksiä,  ihmisten mielten välillä - kuten perinteinen tapa hahmottaa

keskustelua - vaan puhuminen ja keskustelu, laajasti ymmärrettynä kommunikaationa

eri muodoissaan, pitää ymmärtää enemmänkin peli-metaforan kautta. Lauseiden käyttö

erilaisiin tarkoituksiin keskustelussa pitää ymmärtää erilaisina ihmisen

maailmassapärjäämistä edesauttavina siirtoina ja reaktioina kielipelissä, jossa kyseinen

henkilö on.282 Ymmärtäminen on wittgensteinilaisittain sitä, että puhuja(t) ymmärtää

kyseisen kielipelin säännöt, hallitsee kielipelin283. Sanan tai lauseen ymmärtäminen on

näiden käytön ymmärtämistä:

”Sanan merkitys on sen käytössä kielessä.284”

Tästä Davidsonin wittgensteinilaisesta, käyttöä korostavasta, asenteesta seuraa Rortyn

mukaan ajatus kielestä työkaluna (tool), joka mahdollistaa ihmisen pärjäämisen ja

selviämisen maailmassa (coping with the world).285 Kieli on ikään kuin järjestelmä,

jonka signaalit - keskustelu - kertovat, onko tietynlaista sanastoa hyvä käyttää, kun

pyrimme selviämään erilaisten organismien kanssa, sen sijaan, että pyrkisimme

kertomaan siitä tämän sanaston avulla jotain lopullisen varmaa. Vaihtoehtoisia

sanastoja, joilla pyrimme selviämään, on pidettävä enemmänkin vaihtoehtoisina

työkaluina kuin esimerkiksi osina isoa palapeliä.286 Jos kieli nähtäisiin osana isoa

palapeliä, johon sen olisi loksahdettava paikalleen, ikään kuin osaksi yhtä suurta isoa

282 Baker & Hacker (1980), 122-23, EoH, 50-65.
283 Ks. Wittgenstein (1958), § 7, jossa ”kielipeli”- termin määrittely. Se on Wittgensteinin mukaan
yhteenliittymä kielestä ja niistä toiminnoista, joihin kieli on sidottu ja sisäistetty. Toisin sanoen kieli ja
toiminta eivät ole erillisiä, vaan olettavat toisensa ja ovat jatkuvasti yhteydessä, läsnä. Ks. myös EoH, 50-
65.
284 Wittgenstein (1958), § 43. Korostus lisätty. Ks. myös Ibid., § 199, jossa Wittgenstein määrittelee
kielen ymmärtämisen ”tekniikan hallinnaksi” (master of a technique), toisin sanoen liittää kielen
puhumisen selkeästi sen käyttöön ja pragmaattiseen määrittelyyn. Kielen avulla siis voi ”pärjätä
maailmassa”, kuten Rorty olettaa.
285 Ks.  myös  Caws  (1984),   24,  29,  jossa  Sartren  vastaavanlainen  näkemys  kielestä.  Sartre  toteaa
esimerkiksi seuraavaa: ”Language as the practical relation of one man to another is praxis [… ].”
286 Jamesin (1913), 37-38, mukaan teoriat, erilaiset sanastot, ovat työkaluja: “Täten käyvät teoriat
työvälineiksi eivätkä enää esiinny arvoituksiin saatuina vastauksina, joiden omistaminen saa meidät
asettumaan lepoon. Me emme jää niiden varaan virumaan, me kuljemme eteenpäin ja muovailemme
ajatuksissamme niiden avulla yhä uudelleen luontoa.” Ks. myös Ibid., 127-130: ”[...] kaikki teoriamme
ovat välineitä, ajatuksen mukautumistapoja todellisuuteen[...]”. Kielen työkalu-metaforaan on myös
suhtauduttu kielteisesti, esimerkiksi Derrida ei näe kieltä työkaluna, ks. CoP, 100. Gadamer (2004), 82,
kirjoittaa myös seuraavasti kriittisempään sävyyn: ”Kieli ei kuulu välineisiin, joilla tietoisuus hankkii
tietoa maailmasta. Se ei ole instrumentti, jonka voisi rinnastaa merkkiin tai työvälineeseen, vaikka
näidenkin käyttö on ominaista vain ihmiselle.[...] Puhumaan oppiminen ei tarkoita, että lapsi opetetaan
käyttämään esillä olevaa työvälinettä, jolla hän viittaisi meille tuttuun ja luotettavaan maailmaan. Se
tarkoittaa, että ihminen tulee tutuksi maailman kanssa, hankkii tietoa maailmasta ja tavasta, jolla maailma
kohdataan.”
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sanastoa, myöntäisimme, että olisi olemassa joku lopullinen ja varma tapa järjestää

maailma, Rortyn sanoin ”lopullinen sanasto” (final vocabulary). Työkalu– analogian

avulla voimme puolestaan ymmärtää kielen pragmaattisena apuvälineenä, jonka avulla

voimme saada haluamiamme asioita tehdyksi. Meidän ei siis tarvitse esittää

kysymyksiä, kuten ”Mikä on kielen ja mielen välinen suhde?” tai ”Mikä on arvojen

paikka faktojen maailmassa?” Voimme tyytyä kysymään, ilomielin, että ”Estääkö

näiden sanojen käyttö joidenkin toisten sanojen käyttöä?” Toisin sanoen, voimme

keskittyä siihen, ovatko sanamme työkaluina tehokkaita ja sopivia, sen sijaan, että

miettisimme, ovatko uskomuksemme ristiriitaisia jollain syvällä tapaa.287 Tällöin

olisimme Rortyn kutsumia ”non-reduktiivisia fysikalisteja288”: voisimme pyrkiä

kertomaan tarinoitamme vedoten partikulaareihin, mutta emme voisi olettaa, että nämä

partikulaarit olisivat välttämättömiä, että niistä voisi johtaa Luonnon meille tarjoamia

ikuisia luokkia, vaan kyse on aina meille tuttujen lingvististen osien, ei kaikille samojen

ontologisten luokkien, välisistä suhteista ja niiden avulla saatavista laajemmista

viitekehyksistä tai tarinoista. Kyse on siis meille tutuista tavoista käyttää sanoja.

6.1.3.  Darwin ja kieli työkaluna

Rorty liittää työkaluanalogian myös Charles Darwiniin. Pragmatistit, jotka haluavat

irtaantua Descartes–Locke–Kant– traditiosta - traditiosta, jossa mieli nähdään jonain

erityisenä, joka pyrkii varmaan kosketukseen jonkin ulkoisen todellisuuden kanssa –

aloittavat, kuten jo aiemmin kappaleessa 4.7. huomasimme,  Rortyn mukaan

Darwinista.  Darwinismi tarkoittaa Rortylle

”[...] tarinaa ihmisistä eläiminä, joilla on erityisiä elimiä ja
kykyjä (kuten esimerkiksi ihmisen kurkun jotkut osat tai aivot,
jotka kummatkin mahdollistavat sen, että ihmiset voivat
koordinoida tekemisiään tuottamalla ja vaihtelemalla jälkiä ja
ääniä toisille ihmisille). Tämän tarinan mukaan näillä erityisillä
elimillä ja kyvyillä on paljon tekemistä sen kanssa, keitä
olemme ja mitä haluamme, mutta niillä ei ole sen enempää
representationaalista suhdetta asioiden luonnolliseen

287 CIS, 11-16.
288 OTR, 114-115: ”Generalizing this point, I shall define a ’physicalist’ as someone who is prepared to
say that every event can be described in micro-structural terms, a describtion which mentions only
elementary particles, and can be explained by reference to other events so described. This applies, e.g., to
the events which are Mozart composing a melody or Euclid seeing how to prove a theorem. Then to say
that Davidson is an anti-reductionist physicalist is to say that he combines this claim with the doctrine
that ‘reduction’ is a relation merely between linguistic items, not among ontological categories.” Ks.
myös työmme alaviite 42.
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olemukseen kuin muurahaiskarhun kärsällä tai lehtimajalinnun
kyvyllä kutoa.289”

Rortyn Darwin- tulkinnan mukaan ihminen pitää siis nähdä eläimenä, joka tekee

parhaansa selvitäkseen ympäristönsä kanssa keksimällä työkaluja siihen, että voisi

nauttia elämästään enemmän kuin kärsiä sen aikana. Sanat ovat Rortyn mukaan juuri

yksi tällainen työkalu. Tästä seuraa, että työkalun käyttö, olkoonkin se vasara, ase,

uskomus tai toteamus, on aina osa organismin interaktiota sen ympäristön kanssa.

Sanoja ei tarvitse ymmärtää enää jonakin, jotka olisivat ”etuoikeutettuja

representaatioita” suhteessa maailmaan ja sen objekteihin, ja voimme sivuuttaa myös

epistemologisen skeptikon kysymyksen siitä, onko mieli oikeassa suhteessa maailman

kanssa. Rortyn mukaan yksikään organismi, inhimillinen tai ei, ei ole toistaan enempää

tai vähempää kosketuksissa Todellisuuden kanssa. Tämä darwinistinen tapa ajatella

vaatii siis, että lopetamme ajattelemasta sanoja ”etuoikeutettuina representaatioina”, ja

alamme pitämään niitä pragmaattisina työkaluina, solmuina isossa kausaalisessa

verkossa, joka sitoo organismit yhteen ympäristön kanssa. 290 Rorty tiivistääkin

ajatuksensa seuraavasti:

289 TaP, 47-48.
290 PSH, xxiii. Rorty on siis (1) naturalisti ja (2) holisti; hän ei siis - luonnollisesti - ole (3) reduktionisti:
”What I have been urging is that  holism takes the curse off naturalism, and that one can be as naturalistic
as Davidson as long as one is careful to be holist as Taylor. To be a naturalist, in this sense, is to be the
kind kind of antiessentialist who, like Dewey, sees no breaks in the hierarchy of increasingly complex
adjustments to novel stimulation – the hierarchy which has amoebae adjusting themselves to changed
water temperature at the bottom, bees dancing and chess players checkmating in the middle, and people
fomenting scientific, artistic, and political revolutions at the top.” ORT, 109. Tai toisaalla: ”I define
naturalism as the claim that (a) there is no occupant of space-time that is not linked in a single web of
causal relations to all other occupants, and (b) that  any explanation of the behavior of any such
spatiotemporal object must consist in placing that object within that single web. Rorty ei ole kuitenkaan
reduktionisti, ja jatkaa: “I define reductionism as the insistence that there is not only a single web but a
single priviledged description of all entities caught in that web. The reductionist thinks we need
explanatory  unity  as  well  as  causal  unity  – a  way of  commensurating  all  explanatory  vocabularies,  one
that will give us true nomologicals connecting all these entities (thoughts and neurons, vices and
hormones, actions and motions, persons and organisms). Having learned from Davidson to be satisfied
with token – token identities between entities differently described, I regard myself as cleansed of
reductionist sin.” TaP, 94. Korostus lisätty. Rorty on lisäksi (4) nominalisti, tarkoittaen
sanakirjamääritelmän mukaan seuraavaa: ”Nominalism (lat. belonging to a name) [is a view] that things
denominated by the same term share nothing except that fact: what all chairs have in common is that they
are called ’chairs’”.  Edellisistä johtuen hän on luonnollisesti näistä johtuen myös (5) pragmatisti. Ks.
myös PSH, xxv-xxvi, jossa Rorty esittää tämän saman asian esimerkillään pankkitilistä ja kirahvista.
Näistä ensimmäistä pidetään yleensä sosiaalisena konstruktiona, luotuna ja jälkimmäistä objektina
luonnossa, löydettynä. Rortyn mukaan kuitenkin se, miten kuvailemme kirahveja, käytämme sanaa
kirahvi kuvaamaan osaa fyysisestä maailmasta, on puhtaasti pragmaattista, sillä se palvelee meidän etua
käyttää tuota sanaa. Fyysisessä maailmassa raja ilman ja kirahvin välillä on puhtaasti ihmiskielen
konstruktio: se on selvä, jos tarkoituksemme on metsästää itsellemme lihaa. Mutta sana kirahvi on vain
yksi tapa kuvata ja jakaa, toisin sanoen, luoda maailmaa sellaiseksi kun haluamme sen olevan. Kirahvi on
kirahvi vain ja ainoastaan siksi, koska se on helppo ja hyödyllinen tapa puhua ja hahmottaa maailmaa.
Tämä on mielestäni hyvin verrattavissa politiikan teoriassa esimerkiksi suvereniteettiin käytyyn
keskusteluun, jossa sitä yhä enemmän on alettu pitämään sosiaalisena konstruktiona ja enemmänkin
kysymyksenä, ongelmana, jota pitää jatkuvasti määritellä, sen sijaan, että se olisi jotain, joka olisi aina
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”Kiellän sen, että Darwin kuvaisi todellisuutta tai meitä ihmisiä
paremmin kuin kukaan muu. Mutta hänen tapansa kuvata
ihmisiä, täydennettynä (Deweyn ja Dennettin tapaan) tarinalla
kulttuurisesta evoluutiosta, antaa meille käyttöön hyödyllisen
tempun, joka estää meitä ylidramatisoimasta dikotomioita ja
täten luomasta filosofisia ongelmia. Korostamalla uuden elimen
ja uuden sanaston kehittymisen analogiaa, tarinoita siitä, kuinka
elefantti sai kärsänsä ja länsimainen kulttuuri partikkelifysiikan,
me neo-darwinistit toivomme täyttävämme itsekuvan, joka on
peräisin romantiikan ajan runoilijoilta osittain täydennettynä
Deweyn ja Nietzschen ajatuksilla.291”

William James toteaa hieman samaan tapaan, kun hän kirjoittaa, että ”yhtäpitäväisyys”

(correspondence) jonkun todellisuuden kanssa voikin merkitä laajimmassa mielessä

vain sitä, että näemme sanamme pragmaattisessa suhteessa maailmaan; siis että

”[...] me joudumme joko suoraapäätä tuohon todellisuuteen tai
sen läheisyyteen, tai sellaiseen vaikuttavaan kosketukseen sen
kanssa, että käsittelemme tätä todellisuutta tai jotain siihen
liittyvää paremmin kuin jos emme olisi sen kanssa
sopusoinnussa.292”

6.1.4.  Työkalu sosiaaliseen toivoon

Rortylle  näillä  työkalu-  ja  selviämis–  analogioilla  on  selkeä  yhteys  myös  ”sosiaalisen

toivon” ideaan, mikä erottaa hänet esimerkiksi monista muista post-nietzscheläisistä

filosofeista tai ajattelijoista, kuten esimerkiksi Foucault’sta ja Heideggerista, joita Rorty

luonnollisesti arvostaa ja käyttää monella eri tapaa. Rorty on kuitenkin lopulta eri mieltä

heidän kanssaan siitä, mitä ”kielen kaikenkattavuudesta” oikeastaan lopulta seuraa.

Rortyn mukaan nämä post-nietzscheläiset eroavat Rortysta ja hänen kannattamastaan

pragmatismista pitkälti poliittisista syistä293 - erityisesti liittyen siihen, mitä ihmisten

pitäisi tehdä kielensä avulla. Näille post-nietzscheläisille, Harold Bloomin termein

pysyvää, varmaa ja yhtenäistä. Ks. esim. Ashley & Walker (1990). Ks. myös CoP, 153: ”[… ]from a full-
fledged pragmatist point of view, there is no interesting difference between tables and texts, between
protons  and  poems.  To  a  pragmatist,  these  are all just   permanent  possibilities  for  use,  and  thus  for
redescription, reinterpretation, manipulation.”
291 TaP,  152.  Ks.  myös  Ibid.,  145:  Rortyn  mukaan  meidän  pitäisi  ottaa  oppia  Deweyltä  ja  pyrkiä
kyseenalaistamaan kaikki filosofiset dikotomiat: ”[...]try to make all traditional philosophical
’dichotomies’ look like overdramatizations of the banal fact that different tools serve different purposes.”
Ks. myös Dewey (1999), 11-29.
292 James (1913), 142.
293 Esimerkiksi suhteessa siihen, miten poliittinen historia pitäisi ymmärtää sekä suhteessa käsityksiin
siitä, mitä poliittisia mahdollisuuksia tai vaihtoehtoja on tai voisi olla olemassa.
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”halveksunnan koulukunnan294” jäsenille uudelleenkuvausten mahdollisuudesta ja

siihen liittyvästä ”eksistentiaalisesta ahdistuksesta” seuraa joko ”silleenjättäminen”

(Gelassenheit) tai pelkästään negatiivinen, oppressiivinen ja dominaatioon perustuva

kuva ihmiselämästä, instituutioista ja elämän mahdollisuuksista ylipäänsä

tulevaisuudessa. Rorty katsoo deweylaisten pragmatistien tehtäväksi puolestaan muun

muassa romantikoilta ja Ranskan vallankumouksellisilta peräisin olevan sosiaalisen

toivon ylläpidon kielen avulla, Rortyn sloganin mukaan ”vakuuttelu voiman sijaan”,

kutomalla aina uudestaan sitä uskomusten verkkoa, joka määrittää meidän

toimintaamme. Hän toteaakin, että

”[v]aikka Foucault ja Dewey yrittivät lopulta tehdä samoja
asioita, Dewey näyttää tehneen sen paremmin yksinkertaisesti
siitä syystä, että hänen sanastonsa jättää tilaa jopa
epäoikeutetulle toivolle sekä pohjaamattomalle, mutta elämälle
ratkaisevan tärkeälle inhimilliselle solidaarisuudelle.295”

Erityisesti metaforat ymmärrettyinä davidson-wittgensteinilaisttain niiden käytön kautta

ovat keino tähän uudelleenkutomiseen, sillä ne mahdollistavat kielen dynaamisuuden:

kieli on kuolleiden metaforien kokoelma, kuten kohta huomaamme. Kieli ja sen

uusiminen on siis Rortylle ”työkalu sosiaaliseen edistykseen”, ja tämän edistyksen

kriteeri on se, pystyykö tämä luoja, runoilija laajasti ymmärrettynä, tekemään asioita

helpommaksi toisille ihmisille ja itselleen, ja ovatko toiset ihmiset tyytyväisempiä ja

onnellisempia tämän uuden (puhe)tavan ja sanaston keksimisen jälkeen.296 Rorty ei siis

vetoa ihmisluontoon tai erityiseen rationaalisuuteen, joka määrittäisi kielen käytön rajat.

Päinvastoin, ainoa mittari on käytön tulokset – kasvava inhimillinen onnellisuus,

294 Ks. esim Rorty (2000), 152-153: ”This new sort of ‘[Academic] left’ has been called, by Harold
Bloom, ‘the school of resentment’, and the name fits. Its members are typically no more interested in the
romance of the Nietzsche-to-Derrida tradition than in that of the Shakespeare-Milton-Wordsworth
tradition or the Jefferson-Jackson-Teddy Roosevelt-John F. Kennedy tradition. They prefer resentment to
romance. They view themselves as ‘subverting’ such things as ‘the humanistic subject’ or ‘Western
technocentrism’ or ‘masculist binary oppostions’. They have convinced themselves that by chanting
various Derridean or Foucauldian slogans they are fighting for human freedom. They see the study of
literature and philosophy simply as a means to political ends.”  Myös Sartre (1977a), 47, kirjoittaa: ”There
are even men [...] whose social reality is uniquely that of the Not, who will live and die, having forever
been only a Not upon the earth. Others so as to make the Not a part of their very subjectivity, establish
their human personality as a perpetual negation. This is the meaning and function of what Scheler calls
‘the man of resentment’ – in reality, the Not.” Ks. “halveksunnan koulukunnan” suhteesta “sosiaalisen
toivon”- teemaan työmme kappaleet 11.3.3. ja 15.3 -  15.4.
295 CoP, 208. Esimerkiksi Foucaultin termi “structures of power” on melkolailla analoginen Deweyn
“structures of culture”- termin kanssa. Deweyn käyttämä käsite on siis ainoastaan (Rortyn mukaan)
hyödyllisempi, koska se mahdollistaa utopistisen ajatuksen jostain paremmasta, joka saa ihmiset
toimimaan, kun taas Foucault’n käsite on nietzscheläisittäin täynnä inhoa vallitsevaa tai sen johdannaisia
kohtaan. Ks. työmme kappaleet 15.3 - 15.4.
296 Rorty on tietoinen myös uudellenkuvaksiin liittyvästä vallankäytöstä ja mahdollisesta julmuudesta,
mutta tästä enemmän erityisesti ironiaa koskevassa kappaleessa 7.4.
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”greatest happiness of the greatest number” - sekä luottamus siihen, että tämä tapa

tehdä ja puhua asioista on parempi kuin mikään muu tähänastisista tavoista puhua ja

järjestää ihmiselämää, sillä varauksella, että jos huomenna tulee parempi tapa, voimme

muuttaa tapojamme jälleen kerran.297

6.1.5.  Työkalu-analogian ja luomisen rajat

Tällä työkalu-analogialla kuitenkin myös huonoja puolia, jotka on hyvä nostaa esille

lyhyesti. Työmies, joka käyttää työkalua tai miettii uuden keksimistä, tietää yleensä,

mihin sitä tarvitsisi. Runoilija, rortylaisittain sen laajassa merkityksessä tarkoittaen

henkilöä, joka ”tekee asiat uusiksi”, kuten esimerkiksi Galileo, Hegel tai Yeats, on

yleensä hieman epätietoinen sen suhteen, mitä hän haluaa oikeastaan saavuttaa tai saada

aikaan ennen kuin hän keksii uuden kielen sille. Toisin sanoen, vasta hänen uusi

kielensä mahdollistaa hänen tarkoituksensa formuloinnin ensimmäistä kertaa.298

Toinen potentiaalinen, mutta ei joka tapauksessa välttämätön, huono puoli on myös se,

että kun runoilija luo uuden työkalun, uuden tavan puhua maailmasta, ja jos tämä uusi

tapa puhua muuttuu epänormaalista normaaliksi diskurssiksi, osaksi laajempaa

kommunikaatiota, niin hän välttämättäkin käyttää valtaa kanssaihmisiään kohden ja

saattaa - jopa tahtomattaan ja tietämättään - nöyryyttää toisia ihmisiä, pakottaa heidät

muuttamaan käsityksiään joko itsestään tai maailmasta.299 Tästä kuitenkin lisää hieman

myöhemmin muun muassa ironiaa koskevassa luvussa.

6.2.  Kieli kuolleiden metaforien kokoelmana

6.2.1.  Uskomusten verkko, kieli ja muutos

Kuten aiemmin olemme jo huomanneet, Rortyn kielikäsitys on davidsonilaisittain

dynaaminen, jatkuvan muutoksen alainen; samalla Rortylle kieli on lopulta työkalu

297 EoH, 17-20, PSH, 262-277, CoP, 203-208. Rorty toteaakin, että esimerkiksi Kantin ”kategorinen
imperatiivi” on sinänsä hyvä ajatus monessa mielessä, mutta sillä ei ole koskaan ollut objektiivista
pohjaa: ”[...that you should extend the respect you feel for the people like yourself to all featherless
bipeds [...] is an excellent suggestion, a good formula for secularizing the Christian doctrine of
brotherhood of man. But it has never been backed up by an argument based on neutral premises, and it
never will be.” TaP, 178.
298 CIS, 12-13.
299 CIS, 89-90.
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sosiaaliseen edistykseen, toisin sanoen jo olemassa olevan, mutta joskus

riittämättömältä tuntuvan uskomusten verkkomme (web of beliefs) laventamiseen.

Rortyn mukaan onkin kolme erilaista tapaa, joilla uusi uskomus voidaan lisätä jo

olemassa olevien uskomusten joukkoon ja näin siis myös laajentaa omaa

uskomustemme verkkoamme:

(1)  Näistä  ensimmäinen  on perseptio, havaitseminen: esimerkiksi avaan oven ja näen

ystäväni tekevän jotain sokeeraavaa, jonka seurauksena muutan käsityksiäni tästä

henkilöstä.

(2) Toinen on päätteleminen, joka saa meidät havaitsemaan, että aiemmat

uskomuksemme mahdollistavat meidän nähdä jokin asia uudessa valossa – toisin

sanoen siis antaa mahdollisuuden päättää, pidämmekö kiinni alkuperäisistä

uskomuksista vai seuraammeko uusien uskomusten mahdollisuuksia. Esimerkiksi jos

salapoliisipäättelyn tuloksena tulen johtopäätökseen, että ystäväni on murhamies,

joudun tai saan miettiä, pystynkö muuttamaan käyttämääni päättelyketjua, vai joudunko

kenties harkitsemaan uudestaan ystävyyttäni kyseiseen henkilöön.

Nämä kummatkin tavat jättävät kuitenkin käytetyn kielen, tavan hahmottaa maailmaa,

koskematta. Ne muuttavat lauseiden totuusarvoja, mutta eivät käytettyinä olleiden

lauseiden repertuaaria300. Nämä ovat esimerkkejä Heideggerin määrittelemästä

”matemaattisesta” (ta mathemata301) asenteesta,  joka  olettaa,  että  käytössä  oleva

kielemme on viimeinen ja lopullinen kielemme, koska se saavuttaa jonkun

jakamattoman tai ennaltatiedetyn (already-known).

(3) Kolmas tapa muuttaa uskomuksiamme on metafora, joka mahdollistaa näkemään

myös kielemme ja tapamme hahmottaa maailmaa avoimena. Metafora hylkää ajatuksen

300 Toisin sanoen, nämä kaksi vaihtoehtoa eivät kyseenalaista kieltä ja sen lauseita, vaan tarkastelevat
maailmaa jo olemassa olevien lauseiden avulla ikään kuin valinta rajautuisi niiden avulla kyllä-ei-
valintoihin, onko lause totta vai ei. Rortyn mukaan tämä ei riitä, vaan tarvitsemme tavan, jolla itse kieltä
voi muuttaa. Ero on siis löydettävän totuuden ja sen luomisen välillä.
301 Antiikin kreikaksi ”τα µαϑηµατικα” (ta mathematika) tarkoittaisi “tietoon liittyvät asiat”,
nykymerkityksessä enemmän “matematiikka” tai “laskentaoppi”. Heideggerin (1977), 118-119, mukaan
ta mathemata tarkoittaa seuraavaa: ”Ta mathemata means  for  the  Greeks  that  which  man  knows  in
advance in his observation of whatever is and in his intercourse with things: the corporeality of bodies,
the vegetable charachter of plants, the animality of animals, the humanness of man. Alongside these,
belonging also to that which is already-known, i.e., to the mathematical, are numbers. [… ] Only because
numbers represent, as it were, the most striking of always-already-knowns, and thus offer the most
familiar instance of the mathematical, is ‘mathematical’ promptly reserved as a name for the numerical.
In no way, however, is the essence of the mathematical defined by numberness.”



147

Hilary Putnamin ”Jumalan-näkökulmasta”302, objektiivisesta tavasta hahmottaa

maailmaa, sekä myös ajatuksen, että meillä olisi jo kaikki ennalta annettuna olemassa,

vorhanden. Metafora onkin Rortylle ”ääni loogisen alueen ulkopuolelta [...] ja kutsu

muuttamaan omaa kieltä ja lopulta omaa elämää, sen sijaan, että se olisi ehdotus

systematisoida jompaakumpaa303.” Tällöin Jamesin sanoin ”harjoitamme luomistyötä,

[...] laajennamme todellisuuden sekä subjekteja että predikaatteja. Maailma esiintyy

tositeossa joustavana, odottaen lopullista muovailuaan meidän puoleltamme.304”

Rortylle edellä esittelemämme Davidsonin käyttöä korostava määritelmä metaforan ja

kielen, tai yleisemmin sanojen ja kielen, välisestä suhteesta on juuri mainio esimerkki

tästä.305

6.2.2.  Metaforien historia, kontingenssi ja kieli

Niinpä tästä käyttöä korostavasta tavasta ymmärtää kieli seuraa Rortyn mukaan se, että

kielen ja täten myös taiteen, tieteen ja moraalin, historia pitää ymmärtää ”metaforan

historiana”. Tästä seuraa edelleen se, että voimme sivuuttaa ajatukset ihmismielestä ja

kielestä jonakin sellaisina, jotka paranevat ajan myötä kohti jotain, mitä Jumala tai

Luonto on suunnitellut.306 Jos emme pidä kieltä välikappaleena ihmisen ja maailman

välillä siinä mielessä, että se kertoisi Totuuden maailmasta lopullisesti, voimme hylätä

myös ajatuksen, että kielellä olisi jokin syvä tarkoitus. Tämä anti-teleologinen näkemys

kielestä ja lopulta intellektuaalisesta historiasta on rinnakkainen Mendelin ja Darwinin

mekanististen luonnonvalikoinnin teorioiden kanssa: ihminen, ihmisen ”mieli”, ”kieli”

ja lopulta koko kulttuuri voidaan nähdä kontingentteina asioina, Rortyn sanoin

”contingency of language, contingency of selfhood, contingency of a liberal

community307”, seurauksina satunnaisista valinnoista, jotka ovat yksinkertaisesti

tapahtuneet, sen sijaan, että ne olisivat keskiössä ikään kuin koko prosessin

tarkoituksena. Davidsonin kielikäsitys on rinnakkainen Darwinin (muun muassa)

302 Ks. Putnam (1981), 49: “On this [metaphysical realism] perspective, the world consists of some fixed
totality of mind-independent objects [… ]. Truth involves some sort of correspondence relation between
words or thought-signs and external things and set of things. I shall call this perspective the externalist
perspective,  because  its  favorite  point  of  view  is  a  God’s  Eye  point  of  view.”  Ks.  myös   TaP,  43:
“Realism is an impossible attempt to view the world from Nowhere”.
303 EoH, 13.
304 James (1913), 172-73.
305 EoH, 12-13, ORT, 124.
306 Ks. myös TaP, 148: ”[… ] the world shapes the space of reasons not by ‘vouchsafing facts’ to us but by
exercising brute causal pressure on us. Just as the brute pressure of the environment led to successive
stages of biological evolution, so it led to the successive stages of cultural evolution.”
307 CIS-teoksen kolme ensimmäistä lukua ovat otsikoitu edellä mainitulla tapaa. Näitä artikkeleita on
kutsuttu myös pragmatismin ”eksistentialistiseksi manifestoksi”. Ks. Ramberg (2001), 352.
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koralliriutan historiaa koskevien ajatusten kanssa, sillä tämän analogian avulla kieli

voidaan ymmärtää kokoelmana kuolleita metaforia:

”Vanhat metaforat kuolevat jatkuvasti kirjaimellisiksi
ilmauksiksi ja täten toimivat ponnahduslautana uusille
metaforille308.”

Harold Bloomin sanoin ”[...] kieli on vain kuollutta kirjallisuutta, fossiilista

runoutta[...]309”. Rortyn mukaan tämä ajatus kielen kontingenssista, ja samalla

metaforien kielestä, on lähestulkoon sama tulkinta, jonka Nietzsche antoi totuudelle:

totuus on ”metaforien liikkuva armeija”(mobile army of metaphors).310 Lisäksi se on

lähellä Mary Hessen tulkintaa, jonka mukaan tieteelliset vallankumoukset ovat luonnon

”metaforisia uudelleenkuvauksia” sen sijaan, että ne olisivat ajatonta tietoa luonnon

olemuksesta.311 Kuhnin tulkitsee asian Hessen tavoin: ”[...]vaikka maailma ei muutu

paradigman muuttuessa, tiedemies työskentelee eri maailmassa muutoksen jälkeen.312”

Rortylle davidsonilainen kielikäsitys ja nietzscheläinen (ja darwinistinen) käsitys

kulttuurista ovat analogisia, sillä ne kummatkin ymmärtävät kielen samalla tapaa kuin

ymmärrämme evoluution313:

308 CIS, 16.
309 Bloom (1982), 22. Sartre toteaa puolestaan seuraavasti: “[… ]words are thrown on the table, killed and
cooked, like dead fish. Is short, the linguist studies language when nobody is speaking it. Dead words,
dead concepts: the word ‘freedom’ as it is fished out of a text, not this word living, intoxicating, irritating,
mortal, as it resounds today in angry and enthusiastic speech.” Lainaus teoksessa Caws (1984), 20.
310 ORT, 32; Rorty lainaa Nietzscheä seuraavalla tapaa: “To think truth as: ‘a mobile army of metaphors,
metonyms and anthromorphisms – in short a sum of human relations, which have been enhanced,
transposed, and embellished poetically and rhetorically and which after long use seem firm, canonical,
and obligatory to people.’”
311 CIS, 16-17. Rortyn mukaan esimerkiksi Aristoteleen metaforinen ousian käyttö, samoin kuin Paavalin
metaforinen agapen tai Newtonin gravitas’n käyttö ovat hyviä esimerkkejä Hessen uudelleenkuvauksista.
Rorty huomauttaa, että näitä käytettiin kuitenkin lopulta aivan satunnaisten tapahtumien seurauksena:
”For genuine novelty can, after all, occur in a world of blind, contingent, mechanical forces. [...] for all
we know, or should care, Aristotle’s metaphorical use of ousia, Saint Paul’s metaphorical use of agape,
and Newton’s metaphorical use of gravitas, were results of cosmic rays  scrambling the fine structure of
some crucial neurons in their respective brains. Or, more plausibly, they were the result of some odd
episodes in infancy – some obsessional kinks left in these brains by idiosyncratic traumata. It hardly
matters how the trick was done. The results were marvellous. There had never been such things before.”
CIS, 17.
312 Kuhn (1994), 132; hän jatkaa: ”Asioiden uudelleen tulkitsemisen sijaan uutta paradigmaa omaksuva
tiedemies on kuin ihminen, jonka päässä on maailman nurin kääntävät lasit. Hän tietää kohtaavansa samat
esineet kuin aikaisemmin, mutta kaikesta huolimatta hän huomaa niiden muuttuneen perusteellisesti
monien yksityiskohtiensa suhteen.”
313 Nietzsche (1995), 71, pitää itseään kuitenkin anti-darwinistina, ja toteaakin, että ’elämäntaistelua’
esiintyy, mutta poikkeuksena. Enemmän taistellaan vallasta kuin hädästä. Kamppailu on lopulta
voimakkaiden, etuoikeutettujen, onnellisten poikkeusten tappio, koska heikot ovat lopulta nokkelampia,
”heikot ovat henkevimpiä”, henkevyys tarkoittaen siis varovaisuutta, kärsivällisyyttä, oveluutta,
harhautustaitoa, itsehillintää, kaikkea, mikä on mimicryä. Ks. myös Nietzsche (1963), 34. Hyväksi-
sanottu versus pahaksi-sanottu ja ”moraalin harhaoppi”: ”pahat vietit [ovat] yhtä suuressa määrin
tarkoituksenmukaisia, lajiasäilyttäviä ja välttämättömiä kuin hyvät: niiden toiminta vain on toisenlainen”.
Tämä erityisesti jälkimmäinen, epäliberaali ja ”rappionajan” ajattelu on vierasta Rortylle.
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Ne kummatkin tulee Rortyn mukaan nähdä prosessina, jossa uudet elämän muodot

tappavat vanhoja muotoja - ei siksi että olisi olemassa joku korkeampi, universaali

tarkoitus, vaan täysin sokeasti.314

Se missä, positivisti näki esimerkiksi Galileon tehneen erityisen löydön - lopultakin

löytäneen sanoja, jotka sopivat maailmaan - davidsonilais-rortylainen näkee hänen

keksineen vain hyvän työkalun, joka toimi paremmin kuin aiemmin käytetyt työkalut ja

siksi aiemmat työkalut - sanastot kuten aristotelinen tai tomistinen - oli mahdollista

unohtaa ajan myötä. Samoin, se mitä romantikko näki Yeatsissa - lopultakin jonkun

ilmaisseen jotain, mikä oli halunnut tulla ilmaistuksi jo pitkään - davidsonilais-

rortylainen näkee vain jälleen erään henkilön löytäneen hyvän työkalun, joka Yeatsin

tapauksessa mahdollisti uudenlaisten runojen kirjoittamisen. 315

Darwinin ja Nietzschen käyttö saattaa herättää lukijassa hieman epäilyttäviä reaktioita ja

on kaiketi hyvä vielä huomauttaa, että Rortylle kielen kontingenssi ei kuitenkaan

tarkoita mitään sattumanvaraista (arbitrary) sen negatiivisessa konnotaatiossa, vaan

yksinkertaisesti sitä, että käyttämämme sanastot ovat

(1) historiallisia,

(2) käyttökelpoisia omana aikanamme ja omassa yhteisössämme, sekä

(3) muuttuvia metaforien kokoelmia.

314 Tästä seuraa myös se, ettei ole olemassa mitään sellaista universaalia käsitettä kuin ihmiskunta
(humanity). Ks. erityisesti CIS, 30-43, jossa Rorty vetoaa Nietzscheen ja Freudiin henkilöinä, jotka
auttoivat näkemään, ettei moraali ole sen enempää universaali kuin esimerkiksi poliittinen tai esteettinen
tietoisuuskaan. Kaikki nämä ovat kontingentteja, ajan ja paikan määrittelemiä tapoja puhua, Sellarsin
kutsumia ”me-intentioita” (”’we-intentions’, the core of meaning of ’immoral action’ is ’the sort of thing
we don’t do’”. Ibid., 59. Ks. myös työmme kappaleet 4.10. ja 14.6. Freudista laajemmin työmme
kappaleessa 14.), jotka mahdollistavat sen, että olemme valmiit tuntemaan myötätuntoa, ja jopa
kärsimään toisten ihmisten puolesta, mutta toisaalta olemaan täysin tietämättömiä monien muiden kivusta
ja kärsimyksestä. Toisin sanoen, tunnemme syyllisyyttä jostain, kenties pienistä mutta omalle elämälle
merkityksellisistä, asioista, mutta saatamme sivuuttaa monet perinteisen moraalisen ajattelun
”suuremmat” kysymykset. Vrt. myös Oakeshottin määritelmä moraalista: ”Morality [...] is neither a
system of general principles nor a code of rules, but a vernacular language. General principles and even
rules may be elicted from it, but (like other languages) it is not the creation of grammarians; it is made by
speakers.” CIS, 58. Oakeshott (1991), 78-79. Oakeshottista ks. myös työmme alaviite 853.
315 CIS, 19-20, PSH, xxii-xxiii. Analogisesti (1) positivistit olivat reduktionisteja ja tulkitsivat metaforan
olevan hyödytön todellisuuden kuvaamiseen, koska sillä ei ole selkeää merkitystä, (2) romantikot
puolestaan olivat ekspansionisteja ja tulkitsivat metaforan olevan jotain kummallista, mystistä, ihanaa,
joka on ihmisen olemuksen sisimmässä olevan mystisen ”imaginaation” käytön tulosta. (3) Davidson-
Rorty-Nietzsche (pragmatistit Rortyn tulkinnan mukaan) – joukko puolestaan näkee metaforan pelkästään
työkaluna johonkin, jota halutaan. Ks. myös Kuhn (1994), 152-153.
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Itse asiassa, Rortylle ”vapaus on kontingenssin tunnustamista316”. Näin ollen, tästä

vapauden mahdollisuudesta johtuen kielen tehtävä on Rortylle lopulta keskustelun

avulla tapahtuva ”sosiaalisen edistys”, joka pohjautuu Objektiivisuuden sijaan

solidaarisuuteen, onnellisuuden lisäämiseen ja sellaisen kivun vähentämiseen, jota

ihmiset eivät halua kokea - toisin sanoen meille merkityksellisen kivun sekä

nöyryytyksen vähentämiseen317. Toisin sanoen, Rorty haluaa yhdistää kontingenssin ja

siitä seuraavan romanttisen käsityksen luomisesta pragmatistiseen liberaali-

demokraattiseen projektiin.

Tästä antiessentialistisesta ja liberaalista asenteesta lähtien Rorty nostaa esiin jatkuvasti

muutoksessa olevan kielen merkityksen suhteessa toisaalta uskomustemme muutokseen

ja toisaalta käsillämme olevien ”ongelmien” skaalaan. Näin ollen hän voikin

huomauttaa seuraavaa:

Ei ole olemassa mitään erityisiä, universaaleja filosofisia ”ongelmia”, jotka eivät olisi

(1) poeettisia ja (2) temporaalisia.

Toisin sanoen, ei ole olemassa mitään sellaisia kysymyksiä tai ongelmia, jotka

yhdistävät kaikki sukupolvet yhteen yhdeksi luonnolliseksi kokonaisuudeksi,

ihmiskunnaksi. Jos ymmärrämme kielen kontingenssin ja koko ihmishistorian toisiaan

316 CIS, 46. Vapauden ja kontingenssin suhteesta laajemmin ks. myös työmme alaviite 894.
317 PMN, 182-185. Kuten olemme nähneet kappaleessa 3.5.2., kipu ”raakatuntemuksena”(raw feel) on
merkityksetön kausaalinen tapahtuma, sillä vasta kielen oppimisen myötä kipu voidaan merkityksellistää
ja liittää johonkin käytäntöön, joka puolestaan voidaan tuomita, keskustelun tuloksena, huonoksi
esimerkiksi yhteisön piirissä. Rorty kirjoittaa: ”What, then, is it to  know what pain is like without
knowing or noticing what sort of thing it is? It is just to have pain. The snare to avoid here is the notion
that there is some inner illumination which takes place only when the child’s mind is lighted up by
language, concepts, descriptions, and propositions, and does not take place when the child inarticulately
wails and writhes. The child feels the same thing, and it feels just the same to him before and after
language-learning. Before language, he is said to know the thing he feels just in case it is the sort of thing
which in later life he will be able to make noninferential reports about. [...] What is special about
language is not that it ’changes the quality of our experience’ or ’opens up new vistas of consciousness’
or ’synthesizes a previously unconscious manifold’ or produces any other sort of ’inner’ change. All that
its acquisition does is to let us enter a community whose members exchange justifications of assertions,
and other actions, with one another.” PMN, 183-85. Raakatuntemuksista myös Ibid., 77-103. Tähän on
mielestäni hyvä lisätä, että kipua yleisenä abstraktiona ei voi, eikä kannatakaan, kokonaan kieltää tai
välttää, sillä ensinnäkin se katsotaan joskus hyödylliseksi asiaksi (esimerkiksi urheilussa tietty kipu on
hyväksi, koska sen voi tulkita indikoivan, että teemme jotain raskasta, jonka seurauksena fyysinen
kuntomme saattaa kasvaa tai toisaalta, se saattaa herättää huomiomme vaaratilanteessa) tai se voi
esimerkiksi tuottaa jopa mielihyvää (seksuaalisuus). Lisäksi on huomautettava, että edellä mainittu
Rortyn tapa nähdä kielen käyttö positiivisena muutoksen voimana herättää muutamia kysymyksiä, joihin
en työni puitteissa tarkemmin paneudu: esimerkiksi miten Rorty määrittelisi yhteisönsä (hän viittaa
useasti kovin yleisesti 1900-luvun eurooppalaiseen kulttuuriin ja sen kieleen), kenellä yhteisössä olisi
oikeus puhua ja missä foorumissa sekä tästä johtuen, mitkä olisivat niitä käytäntöjä, jotka todella
lisäisivät ihmisten onnellisuutta ja hyvinvointia. Tässä mielessä Rortyn poliittinen kirjoitus on hieman
puutteellista verrattuna hänen filosofisiin huomioihinsa, erityisesti metatason, epistemologian saralla.
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seuraavien ”metaforien historiana”, voimme nähdä myös runoilijan, uusien sanojen

luojan ja uusien kielten muovaajan, uutena kulttuurin heeroksena.318

6.3.  Yhteenvetoa sanotusta – kohti post-Filosofisia avauksia

Esittämäni kielifilosofisen osan yhteenvetona voisi nyt lopuksi todeta, että Davidsonin

kielifilosofian, erityisesti No language– teesin avulla, yhdistettynä pragmatistiseen

tieto- ja totuuskäsitykseen - jonka mukaan siis totuus on jotain, johon on hyvä uskoa

pätevien vasta-argumenttien puuttuessa, ja joka lähtee siitä, että tieto on aina holistista,

toisin sanoen suhteessa toisiin tiedon palasiin tai uskomuksiin, ja samalla myös

suhteessa toisiin ihmisiin -  Rortyn on mahdollista tulkita kieli dynaamisena passing

theoryjen tuottamisena, toisin sanoen tietyn aikakauden ihmisten - kenties vaikeasti

toteutettavina - yrityksinä tuottaa uskomuksia, joihin on hyvä uskoa kyseisessä

kielipelissä kyseisenä aikana. Prior theorymme, tai esioletuksemme, ennen

keskustelutilannetta, kuten totesimme aiemmin, ovat niin lähellä perinteistä staattista

käsitystä kielestä, kuin vaan voi olla. Tästä huolimatta nekään eivät vastaa perinteistä

kielen määritelmää, sillä omaamamme prior theoryt ovat aina intentionaalisia, juuri me

kohdistamme käsityksiämme jotakuta tai jotain kohden; ne eivät siis ole mikään

lopullinen, yleinen teoria tai universaali kieli. Päinvastoin, tämä siirtyminen prior

theorysta passing theoryyn, esiolettamuksista ymmärrykseen, toisin sanoen luova

ymmärrys, tapahtuu keskustelun avulla tietyssä tilanteessa. Tässä keskustelutilanteessa

saattaa tulla joskus tarvetta ilmaista asia uudella, hieman tuntemattomalla tavalla, jotta

puhuja saisi korostettua asiaansa juuri haluamallaan tavalla, jotta puhuja saisi siis

”tehtyä pointtinsa” mahdollisimman selväksi ja hyväksyttäväksi. Tällöin on helppo

käyttää metaforisia ilmaisuja, eli käyttää sanaa tai sanoja tavalla, joka ei ole jaettua tai

täysin selkeää kyseisessä kontekstissa. Jos metaforiset ilmaisut yleistyvät käytössä, jos

ne tulevat tutuiksi, ne menettävät samalla erikoisuuden voimansa ja kuolevat, tulevat

osaksi ”normaalia kieltämme”, osaksi omaamiamme prior theoryja eli

standardioletuksia kielenkäytöstä. Davidsonin sanoin metaforisen puhetavan luominen

ja sen avulla keskusteleminen onkin jo käytetyn metaforan tappamista, ”to  make  a

metaphor is to kill it.” Samalla erikoisuuden voiman hävittyä niistä on helpompi päästä

yhteisymmärrykseen ilman hämmennystä keskustelutilanteessa; ne siis tulevat osaksi

laajemmin jaettua uskomusten verkkoa tai normaalia käsitystämme kielestä, ja täten

318 CIS, 20.
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myös osaksi käsityksiämme hyvästä elämästä, moraalista, historiasta, tieteestä jne.

”Kieli” - standardi- tai normaalioletuksemme siitä, miten kommunikoida, toisin sanoen

kokoelmamme prior theoryjamme tiettyihin tilanteisiin - onkin lopulta ymmärrettävä

(1) työkaluna, jolla pyrimme selviämään maailmassa ja sen erilaisissa (keskustelu)

tilanteissa sekä,

(2) kokoelmana kuolleita metaforia, jotka ovat syntyneet lukuisten satunnaisten

tapahtumien seurauksena, ikään kuin sokeasti, mutta samalla kokoelmana, joka on

dynaaminen, alati muutoksessa oleva hautausmaa näille entisille uusille, nykyisille

kuolleille metaforille.

Näin  ollen,  Rortyn  johtopäätös  onkin  tällöin  se,  että  kieltä  ei  voi  pitää  ”etuoikeutetun

representaation” mahdollistavana mediumina ihmisen ja todellisuuden välillä, eikä

”metafyysistä lohtua” tarjoavana mahdollisuutena saavuttaa maailma-sellaisena-kuin-

se-itsessään-on. Samalla, tästä seuraa se, että

”[… ] emme enää palvo mitään,  emme  pidä mitään puoli-
jumalallisena ja pidämme kaikkea – kieltämme, omaatuntoamme
ja yhteisöämme – ajan ja sattuman tuotoksena. Tämän
saavuttaminen tarkoittaisi, Freudin sanoin, sitä, että näemme
sattuman ansiokkaana määrittämään kohtaloamme.”319

Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan muutamia kutsumiamme ”post-Filosofisia avauksia”

Rortyn filosofiassa, jotka pohjautuvat pitkälti pragmatistiseen tieto- ja

totuuskäsitykseen, sekä siitä seuraavaan kielifilosofiaan ja sen johtopäätöksiin, jotka

olemme esitelleet yllä. Näiden avausten tarkoitus on, ymmärtääkseni, lopulta antaa

uudenlaisia sanastoja tai metatason käsitteitä, joiden avulla voisimme puhua ja

hahmottaa maailmaamme, kulttuuriamme, itseämme ja erityisesti tieteellisessä

kontekstissa sitä, mitä tiedeyhteisössä lopulta teemme, minkälainen itsekuva

tieteellisellä kirjoittamisella ja kirjoittalla voisi olla. Nämä avaukset ovat ikään kuin

työkaluja maailmanhahmottamiseemme ja siitä kirjoittamiseen, myös akateemisessa

kontekstissa. Nostan esille neljä Rortyn ehdottamaa avausta:

(1) Kappaleessa 7.1. nostan esiin ajatuksen post-Filosofisesta kulttuurista;

319 CIS, 22.
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(2) kappaleessa 7.3. ajatuksen vahvasta runoilijasta tämänkaltaisen kulttuurin

heeroksena ja itsekuvana henkilölle, joka haluaa kirjoittaa tai tehdä tutkimusta, toisin

sanoen kertoa tarinoita siitä, kuinka asiat liittyvät toisiin asioihin;

(3) kappaleessa 7.2. ajatuksen edifioivasta filosofiasta, joka voidaan tulkita laajemmin

myös koskemaan eri ajattelun alueita tai eri tieteenaloja; sekä

(4) kappaleessa 7.4. ajatuksen ironiasta ja liberaaliudesta, jotka ovat Rortyn ajattelussa

keskeisimpiä, mutta kuten myös huomaamme, eräitä ongelmallisimpia, piirteitä. Tässä

neljännessä kohdassa tarkastelen Rortyn ajattelun erästä keskeisintä ongelmaa, jota

kutsun myöhemmin ”Rortyn virheeksi”. Lisäksi edellisten neljän jaottelun puitteissa

nousee esille muutama muu tärkeä käsite Rortyn ajattelusta; erityisesti kappaleessa 7.2.

nousee esille Rortyn ajatus tulkitsevasta otteesta suhteessamme maailmaan ja muihin

ihmisiin, toisin sanoen ajatus ”vahvasta väärinlukemisesta”.

Yllä luetellut kaikki ”post-Filosofiset avaukset” osoittavat ymmärtääkseni kohti

lopputulosta, jonka mukaan politiikka, ei niinkään Filosofia, on keskeisessä osassa, kun

päätämme suhteemme maailmaan, jossa elämme. Siksi myös tämän ”post-Filosofiset

avaukset”- osion lopuksi kappaleessa 7.4.6. on hyvä korostaa politiikan tutkijan

merkitystä henkilönä, joka toimi, tutkii ja kirjoittaa tämä ajatus mielessään, toisin

sanoen tekee poliittisia, mutta ei avoimesti politisoituneita päätöksiä ja valintoja. Mutta

nyt pidemmittä puheitta kohti Rortyn ensimmäistä utopiaa tai avausta, kohti post-

Filosofista kulttuuria.

7. POST-FILOSOFISET AVAUKSET

uten muistamme, asetimme edellä Rortyn totuus- ja kielikäsityksiä

käsittelevien tutkimuskysymyksiemme lisäksi myös seuraavan

lisätutkimuskysymyksen:

Minkälaisia seurauksia Rortyn pragmatistisella totuus- ja kielikäsityksellä on suhteessa

filosofiaan itseensä ja laajemmin suhteessa koko länsimaiseen kulttuuriin?

K
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Seuraavassa pyrimme vastaamaan tähän kysymykseen, ja samalla tuomaan esille Rortyn

ehdottamia läsnsimaiseen kulttuuriin liittyviä uusia ”avauksia”.

7.1.  Post-Filosofinen kulttuuri

Jean-Paul Sartre toteaa Existentialism and Humanism -teoksensa eräässä kuuluisassa

kohdassa  seuraavasti:

”Huomenna, kuolemani jälkeen, jotkut saattavat päättää perustaa
fasismin ja toiset saattavat olla niin pelkureita tai saamattomia,
että antavat heidän tehdä niin. Jos niin käy, fasismi on silloin
ihmisen totuus, meidän kaikkien kärsimykseksi.
Todellisuudessa, asiat tulevat aina olemaan niin kuin ihmiset
ovat päättäneet niiden olevan.320”

Rortyn mukaan tämä rankka toteamus liittää yhteen suuren joukon ajattelijoita,

esimerkiksi Deweyn, Foucault’n, Jamesin ja Nietzschen, kuten myös Rortyn ja Sartren.

He kaikki jakavat ajatukset, että meissä ei ole mitään erityistä syvällä sisimmässämme,

ettei ole mitään kriteeriä, jota emme olisi luoneet osana toimintaamme, eikä myöskään

mitään rationaalisuuden standardia, jota emme olisi luoneet yhteydessä tähän

toimintaan. Rorty erottaakin kaksi erilaista rationaalisuuden määritelmää:

(1) Metodologinen rationaalisuus, joka pohjautuu ajatukseen, että on olemassa jo

ennalta asetetut ja kaikkia ”rationaalisia ihmisiä” koskevat kriteerit, jotka määrittävät

rationaalisuutta, ja jotka on välttämättä löydettävä ollakseen ”järkevä”; ja toisaalta

(2) ”tervejärkinen” (sane) tapa ymmärtää rationaalisuus, joka sisältää hyveitä kuten

suvaitsevaisuus, muiden mielipiteiden kunnioitus, halu kuunnella muita sekä taivuttelun

ensisijaisuus voimaan nähden.

Tässä jälkimmäisessä - rortylaisessa - mielessä ”olla rationaalinen” tarkoittaa

enemmänkin ”olla sivistynyt” kuin ”olla metodologinen”, tai toisin ilmaistuna

rationalismi on Rortyn pragmatismissa pelkästään avoimuutta, kiinnostusta sekä

luottamista taivutteluun voiman käytön sijaan. Samalla tässä jälkimmäisen (2)–

320 Sartre (1977b), 40. Rorty toteaa toisaalla, hieman korjaten, seuraavaa: “Sartre should not have said that
Facism will be ‘the truth of man.’ There is no such thing. What he should have said is that the truth (about
certain very important matters, like whom one can kill when) might be forgotten, become invisible, get
lost  – and so  much worse  for us.  ‘Us’ here  does  not  mean ‘us  humans’ (for  Nazis  are  humans  too).  It
means something like ‘us tolerant wet liberals’. Ks. TaP, 53. Vrt. myös George Orwellin kommentti:
”The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation [teos 1984] is a simple one: Don’t let it
happen. It depends on you.” Orwellista ja Rortysta enemmän Conant (2001), erityisesti em. lainaukseen
liittyen Ibid., 294, samalla sivulla myös n123. Rortysta, Orwellista ja Sartresta ks. Ibid., 304-310.
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vaihtoehdon valossa jako tieteiden ja taiteiden välillä ei ole enää mikään erityinen tai

välttämätön, vaan se tarkoittaa mahdollisuutta - ja halua - keskustella yli tieteenalojen ja

–rajojen menevistä asioista tavalla, joka ei ole dogmaattista. Ei siis ole mitään

argumentaation muotoa, vaikka kuinka tarkasti se olisi tehty, joka ei olisi vallitsevien

konventioiden tai tapojen noudattamista.321

Rortylle tähän jälkimmäiseen, ”tervejärkiseen” rationaalisuuteen pohjautuva niin

kutsuttu ”post-Filosofinen kulttuuri322” onkin juuri sellainen, jossa niin miehet kuin

naiset tuntisivat itsensä yksinäisinä tai rajallisina siinä mielessä, ettei heillä olisi mitään

mahdollisuutta päästä Tuonpuoleiseen, johonkin ajattomaan ja varmaan. Ei olisi

Jumalaa, Filosofiaa eikä Tiedettä, jotka löytäisivät Totuuden. Tämä kulttuuri yhtyisi

Deweyn näkemykseen, jonka mukaan ”pyrkimys varmuuteen” on aina ollut yritys

päästä uskomuksen tuolle puolen: ”[i]tseluottamuksen puute on saanut ihmisen

pyrkimään itsensä ulko- ja yläpuolelle. Tämän itse-transsendenssin hän on kuvitellut

voivansa saavuttaa puhtaassa tiedossa.323” Positivismi oli ensimmäinen, tosin

vaillinainen, askel kehityksessä, jonka tarkoituksena oli Sartren sanoin ”elää ilman

Jumalaa324”. Positivismi kuitenkin korvasi Jumalan käsityksillään tieteestä ja

321 ORT, 36-37, 62.
322 Rortyn post-Filosofinen kulttuuri on saanut vahvaa kritiikkiä muun muassa liiallisesta optimismista.
Esimerkiksi Bernard Williams toteaa: ”I doubt, in fact, whether Rorty has extracted from the ruins, as he
sees it, of Philosophy any activity that will sustain a post-philosophical culture of the kind he sketches. It
is  not  very  realistic  to  suppose  that  we could  for  long sustain  much of  a  culture,  or  indeed keep away
boredom, by playfully abusing the texts of writers who believed in an activity which we now know to be
hopeless.” Lainattu teoksesta Bouveresse (2001), 139. Ks. myös työmme alaviite 909.
323 Dewey (1999), 14, 30. Vrt. Heidegger (1977), 82-83: ”The metaphysics of the modern age begins and
has its essence in the fact that it seeks the unconditionally undubitable, the certain and assured, [das
Gewisse], certainty.  It  is  a  matter,  according  to  the  words  of  Descartes,  of firmum et mansurum quid
stabilere, of bringing to a stand something that is firmly fixed and that remains. This standing established
as  object  is  adequate  to  the  essence,  ruling  from of  old,  of  what  is  as  the  constantly  presencing,  which
everywhere already lies before.” Korostus lisätty.
324 ”Elää ilman Jumalaa” viittaa tässä Nietzschen ajatukseen ”Jumalan kuolemasta”. Nietzsche totesi
tämän siis kuuluisalla toteamuksellaan, että ”Jumala on kuollut.” Ks. Nietzsche (1963), 116, Nietzsche
(1967), 9, Heidegger (1977), 60-64. Heideggerin tulkinnan mukaan ”Jumalan kuolema” ei tarkoita
pelkästään (1) kristillisen Jumalan kuolemaa, toisin sanoen kristillisen uskon tuloa uskomattomaksi, vaan
laajemmin (2) aistien ulkopuolisen (suprasensory) maailmaan kyseenalaistumista. Tässä tulkinnassa
”Jumala” on yksinkertaisesti yleisnimi Ideoiden ja ideaalien maailmalle: se tarkoittaa siis ideoiden
muodostamaa aistien tuollapuolen olevaa maailmaa, joka sisältää elämän lopullisen tarkoituksen
maallisten tarkoitusten taustalla, ja joka tämän takia myös ohjaa elämää ylhäältä käsin ja myös tavallaan,
sisältä käsin. ”Jumala on kuollut” tarkoittaa siis sitä, että aistien ulkopuolinen maailma on vailla valtaa -
se ei anna elämälle mitään. Heidegger kuitenkin toteaa, että Nietzschen vastaliike Platonismia ja
metafysiikkaa kohtaan on aina välttämättä, kuten kaikki anti- liikeet, sidoksissa kritiikin kohteeseensa. Se
onkin vain päälaelleen käännettyä metafysiikkaa tai platonismia: ”Nietzsche’s countermovement against
metaphysics is, as the mere turning upside down of metaphysics, an inextricable entanglement in
metaphysics [… ]. Heidegger (1977), 61. Deleuzen (1983), 148-150, mukaan Nietzschen tulkinta
”Jumalan kuolemalle” liittyy sääliin tai myötäkärsimiseen: Jumala ikäänkuin kuolee tai tukehtuu sääliin,
jota hänen on annettava ”reaktiiviselle” tai ”rumimmalle ihmiselle”. Lopulta ihminen tappaa Jumalan,
sillä ”[...] hän ei enää kestä sitä, että olisi olemassa todistaja, vaan hän haluaa olla ainoastaan yksin
voittoineen ja vahvuuksineen. Hän laittaa itsensä Jumalan paikalle”. Tämä ”reaktiivinen ihminen” ei
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tieteellisestä filosofiasta erityisenä osana kulttuuria, joka pääsisi käsiksi paljaaseen

Totuuteen – johonkin, joka ei olisi suhteellinen kuvaus- tai lähestymistapaan. Rortylle

pragmatismi on jatkoa tälle prosessille, askel kohti nominalistista325 post-Filosofista

kulttuuria, sillä se ei oleta meidän saavan tietoa Jumalasta ja Tuonpuoleisesta, eikä

myöskään oleta Tieteen eikä Filosofian pääsevän käsiksi Totuuteen tai Olemuksiin -

Universaaleihin - millään tavoin.326 Päinvastoin,  filosofia - tai mikä tahansa tieteenala -

onkin vain yksi kirjallisuuden laji muiden joukossa, ”eräänlainen kirjoittamisen

tapa”327 - Rortyn sanoin ”philosophy as a kind of writing” - ja ainoa ero näillä eri

enää tunne arvoja, jotka olisivat elämän ulkopuolisia tai sen yläpuolella, hän tuntee vain reaktiivisen
elämän, joka on tyytyväinen itseensä ja joka väittää salaavansa omat salaisuutensa. Nietzsche (1967), 233,
ilmaiseekin asian seuraavasti ”rumimman ihmisen” sanoin: ”Mutta hänen – täytyi kuolla: hän katsoi
silmillä, jotka näkivät kaiken, - hän näki ihmisen syvyydet ja pohjat, kaiken hänen salatun häpeänsä ja
rumuutensa. [...] Jumalan, joka näki kaiken, myös ihmisen: tämän jumalan täytyi kuolla! Ihminen ei siedä,
että sellainen todistaja elää.” Deleuze (1983), 160, toteaa kuitenkin myöhemmin, että vaikka ”rumin
ihminen” tappoikin Jumalan, jottei joutuisi kärsimään saamaansa sääliä ja myötäkärsimystä, tämä on
vieläkin toisten ihmisten säälin armoilla, eikä siis vielä päässyt irti häpeästään, hän ei ole vielä yli-
ihminen. Nietzschen Zarathustran sanoin: ”’[k]uinka köyhä onkaan ihminen!’ hän ajatteli sydämessään,
’kuinka ruma, kuinka koriseva, kuinka täynnä salattua häpeäntuntoa!’” Nietzsche (1967, 234.
Rortylaisittain tähän voisi jatkaa, että ”rumimman” tai ”reaktiivisen” ihmisen, ajoittain siis vahvan
runoilijankin, ei edes tarvi pyrkiä yli-ihmisyyteen ja samalla lopullisen varmuuden tavoitteluun, vaan
päinvastoin aina hieman epävarmaan, mutta parhaimmillaan terästäkin vahvempaan solidaarisuuteen
toisten ihmisten kanssa.
325 Blackburn (1996), 264; ”Nominalism (lat. belonging to a name) [is a view] that things denominated by
the same term share nothing except that fact: what all chairs have in common is that they are called
’chairs’”. James toteaa nominalismista seuraavasti: ”substanssi, joka on harhaan vievä mielikuva, johtaa
juurensa piintyneestä inhimillisestä tavasta muttaa nimet esineiksi. [...] Esineiden fenomenaaliset
ominaisuudet eivät varmastikaan riipu kiinni nimessä, ja kun ne eivät riipu kiinni nimessä, niin ne eivät
ylipäänsä riipu kiinni missään. Ne riippuvat kiinni ja yhdessä paremminkin toinen toisensa kanssa, ja
meille saavuttamattomasta substanssin käsitteestä [...] meidän tulee luopua. Tämän käsitteen koko
sisältönä ei ole mikään muu kuin juuri tuon yhdessä olemisen tosiasia. Tämän tosiasian takana ei ole
mitään.” James (1913), 59-60. Ks. myös työmme kappale 2.4.1.
326 Rortyn mukaan Valistuksen ajalla monet ihmiset olettivat, aivan oikein, että se, mikä seuraisi
uskontoa, olisi parempaa. Pragmatistit, Rorty erityisesti, olettavat nyt, että se, mikä seuraa positivistista,
”tieteellistä” kulttuuria, jonka valistuksen aika tuotti, tulee olemaan parempi. Pragmatisteille post-
Filosofinen kulttuuri on toivoa jostain paremmasta.
327 Fischerin mukaan Rortyn ajatus syrjäyttää filosofi-kuningas ja antaa runoilija-maanpakolaisille
mahdollisuus palata kadotettuun kotimaahansa, toisin sanoen Rortyn filosofian uudelleenkuvaus
kirjallisuutena tai eräänä kirjallisuuden genrenä, on naiivi ja näyttäytyy jopa tilanteena, jossa oltaisiin
enneminkin käymässä vierailulla tarhan leikkihuoneessa kuin kuuntelemassa tai osallistumassa hillittyyn
keskusteluun. Fischerin mukaan Rorty on hieman epäselvä pyrkimyksissään: toisaalta hän pyrkii
nostamaan runoilijan uudeksi kuninkaaksi, ja toisaalta kuitenkin huomauttaa, että runoilija tai ironisti on
aina riippuvainen normaalikeskustelusta; hän on normaalikeskustelun ”loinen” ja ainoa, mitä voimme
saavuttaa, on ”jatkuva ristiinpuhuminen” (endless crosstalk). Fischerin mukaan Rortyn kirjallisuuden
korostaminen johtaa lopulta jopa kirjallisuuden aliarvostamiseen, sillä Rortyn argumentti näyttäisi olevan
lopulta se, että filosofian itsensä pitäisi tajuta olevansa vain kirjallisuutta, ja että kirjallisuus genrenä istuu
ainoastaan paikallaan, ikään kuin kaatopaikkana, jonne kaikki huono voidaan dumpata. Siksi Fischerin
mukaan Rortyn käsitys kirjallisuudesta näyttäisi siltä, että ”kirjallisuus ei ole kognitiivista, vakavaa,
voimakasta ja vastuullista, mutta että filosofia (myöntämättään) on kuin kirjallisuutta: epätarkkaa,
herkkää ja metodologisesti sotkuista.” Tästä syystä kirjallisuus saakin Rortyn käsittelyssä impotentin
leiman. Fischer (1990), 233-241. Ks. myös CoP, 108-09, jossa Rortysta, Derridasta ja
”ristiinpuhumisesta”: ”So the normal man sees the abnormal as not quite up to it – more to be pitied than
censured. The abnormal sees the normal as someone who never had the courage to come out, and so died
inside while his body lived on – more to be helped than despised. This kind of crosstalk can continue
indefinitely.  Derrida’s  point,  I  take  it,  is  that  that  crosstalk  is  all  that  we  are  going  to  get,  and  that  no
gimmick  like  ‘the  new  science  of  grammatology’  is  going  to  end  or aufheben it.  Once  one  thinks  of



157

kirjallisuuden lajeilla on niiden käytössä. Ero on puhtaasti pragmaattinen ja riippuu

siitä, mitä näillä kirjoituksilla pyritään saavuttamaan: moraalista opetusta vai

kännyköitä. Nykyhetken matematiikka auttaa fyysikkoa suoriutumaan omista

askareistaan nykyhetkessä samalla tavalla kuin esimerkiksi romaanit ja taiteen lajit

auttavat etiikan saralla. Ihmisen toiminnan tuloksena voi syntyä propositioita,

narratiiveja tai maalauksia. Kyse on lopulta siinä, mitä kuvia katsotaan, mitä narratiiveja

kuunnellaan, kommentoidaan tai kerrotaan uudestaan, toisin sanoen, miten saamme

aikaan sen, mitä haluamme tehdä tai saavuttaa.328

Luettelen seuraavassa tiivistetysti ja kootusti muutamia piirteitä, joita Rortyn mukaan

kuuluisi hänen haaveilemaansa post-Filosofiseen kulttuuriin:

(1) Mikään kulttuurin osa-alue ei olisi erityisasemassa: ei olisi Pappia tai Tiedemiestä,

Runoilijaa tai Puoluetta, joka edustaisi jotain erityisen rationaalista tai syvää

olemusta.329

(2) Filosofin tai Tiedemiehen sijaan olisi lahjakkaita yksilöjä, jopa ”sankareita”, erilaisia

spesialisteja ja laaja-alaisia intellektuelleja, sanalla sanoen vahvoja runoilijoita, jotka

osaisivat kertoa tarinoita siitä, miten asiat ovat yhteydessä toisiinsa, mitä vaikutuksia

philosophy as a kind of writing, one should not be surprised at this result. [… ] If the ‘logocentric’,
Platonic notion of speech as prior to writing were right, there might be a last Word. Derrida’s point is that
no one can make sense of the notion of a last commentary, a last discussion note, a good piece of writing
which is more than the occasion for a better piece.”
328 CoP, xlii-xliii. Rortylle perinteinen kantilaiseen traditioon perustuva kuva filosofiasta ja tieteestä
siihen pohjautuen, on demonstroiva, eli tarkoituksena on osoittaa tai näyttää selkeästi, miten asiat ovat.
Kirjoittaminen on vain välttämätön pahe tässä. Oikeastaan tämän tradition mukaan filosofiaa, eikä
myöskään tiedettä, pitäisi kirjoittaa ollenkaan! Derrida puolestaan antaa Rortylle toisenlaisen kuvan
filosofiasta ja samalla tieteestä: filosofia pitää ymmärtää eräänlaisena kirjoittamisen muotona, Rortyn
artikkelin otsikon mukaan ”Philosophy as a Kind of Writing”, ja että kirjoittaminen pitää ymmärtää
holistisesti - se johtaa ainoastaan uusiin kirjoituksiin, ei mihinkään muuhun (aivan kuin historia johtaa
vaan uuteen historiaan, eikä absoluuttiseen totuuteen). Derridan sanoin ” [...] there has never been
anything but writing, there have never been anything but supplements, substitutive significations which
could only come forth in a chain of differential references [… ] And thus to infinity, for we have read, in
the text, that the absolute present, Nature, that which words like ‘real mother’ name, have always already
escaped, have never existed; that what opens meaning and language is writing as the disappearance of
natural presence.” Derrida (1997), 159. CoP, xxxviii, CoP, 94-98, 105-106. Derrida onkin Rortylle mainio
esimerkki kirjoittajasta, joka pyrkii hyökkäämään koko kantilaista ”tieteen varma polku” -sanastoa ja siitä
seurannutta kulttuuria vastaan ja ehdottamaan, miltä asiat näyttäisivät, jos meillä ei olisi kantilaista
filosofiaa sisäänrakennettuna koko intellektuaaliseen elämäämme samalla tapaa kuin hänen edeltäjänsä
pyrkivät aikoinaan ehdottamaan, miltä asiat näyttäisivät, jos meillä ei olisi uskontoa sisäänrakennettuna
moraaliseen sanastoomme. Rorty toteaakin: ”Kantian philosophy, on Derrida’s view, is a kind of writing
which would like not to be a kind of writing. [...] Kantian philosophers would like not to write, but just to
show.” Rorty nostaa esiin myös toisen huomion Derridalta: tarpeen voittaa kirja (overcome the book),
jonain joka olisi oikea, varma formaatti tietyn asian tai asioiden, subjektin, tarkastelulle.
329 CoP, xxxviii. Nietzsche (1995), 35, toteaa, että ”[e]lämä päättyy siihen, missä ’jumalan valtakunta’
alkaa.” Saman voisi rortylaisittain todeta Tieteeseen tai Puolueeseen liittyen.
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tietyillä asioilla on toisiin asioihin tai Rortyn suosimin Sellarsin sanoin, ”how things, in

the broadest sense, hang together, in the broadest sense”.330

(3) Ei myöskään olisi erityistä metodia, jonka avulla voitaisiin löytää ”Totuus” tai

ratkaistaisiin tietyt perustavaa laatua olevat ”Ongelmat”. Tässä kulttuurissa tutkimus

(inquiry) on aina tulkintaa ja kaikki ajattelu pelkästään uudelleenkontekstualisointia,

uskomusten verkkomme laajentamista tai supistamista.331

(4) Toivo lopullisen Salaisuuden löytämisestä on korvattava post-Filosofisessa

kulttuurissa toivolla kuvata elämää ja asioita tavalla, joka mahdollistaa tulevaisuudenkin

sukupolvien ymmärtää nämä tavat, joilla itse kuvaamme elämäämme. Se on toivoa

keskustelun jatkumisesta.332

(5) Rortylle novellit, etnografiat, elokuvat, televisio-ohjelmat jne., ei niinkään suuret

teoriat, ovat niitä välineitä, jotka tekevät meidät sensitiivisiksi toisten, eri sanastoja tai

kieltä käyttävien ihmisten kokemalle kivulle ja nöyryytykselle ilman, että vedottaisiin

johonkin yhteiseen ihmisyyteen tai pyrittäisiin johonkin suurempaan, johonkin

ihmiselämästä vieraaseen.333

(6) Eri kirjoittamisen muodot, kuten luonnontiede, filosofia tai novellit, olisivat eri

kirjallisuuden genrejä, ja niiden ero olisi ainoastaan pragmaattinen.334

330 CoP, xxxix. ”Vahvasta runoilijasta” ks. työmme kappaleet 7.3. ja 14.3.
331 CoP, xxxix, PSH, 35-37. Oikeastaan Rortylle kaikki ajattelu on aina ollut tällaista, eikä siis mitään
objektiivista, essentialistista tapaa kuvata asioita ole koskaan edes ollut. Essentialismi on siis lopulta ollut
poliittinen valinta, jonka avulla on vedottu kykyyn kuvata jotain puhtaasti ja varmasti. Rortylle kaikki
ihmistoiminta on aina ollut antiessentialistista ja valinta väittää olevansa jotain muuta (positivisti,
idealisti) on aina lopulta poliittinen. Siksi syytökset relativismista ovat lopulta poliittisia syytöksiä,
vaatimuksia mukautua positivistien tai platonistien sanastoihin. Rorty haluaakin hylätä koko ajatuksen
”ensimmäisestä filosofiasta”, sillä hänen mukaansa ei ole olemassa mitään luonnollista lähtökohtaa tai
järjestystä, jota pitäisi noudattaa. Ks. CIS, 83-4. Rorty itse on, kuten hieman aiemmin totesin työmme
alaviitteessä 290, (1) holisti, (2) naturalisti, (3) nominalisti ja (4) pragmatisti.
332 CoP, xl, PMN, 389-94. Salaisuuden tai Totuuden sijaan Rorty siis peräänkuuluttaa keskustelua, tai
oikeastaan Keskustelua - tietoisesti isolla kirjaimella kirjoitettuna (ks. esim työmme alaviite 910) -  mikä
on käsitteenä lopulta yhtä hyödytön abstraktio kuin esimerkiksi Totuus, Hyvä tai Oikea, ymmärrettynä
jonain ajattomina universaaleina. Rortyn ongelmat siis alkavat viimeistään siinä vaiheessa, kun siirrytään
politiikan ja keskustelun puolelle. Ks. erityisesti työmme kappale 7.4.5. Ks. myös Rortyn suhde
Habermasiin, CIS, 65-69: Rortyn mukaan Habermasin ”kommunikatiivinen järki” jonain, joka voisi
pohjata kulttuurin (vetoamalla lopulta universaaliuteen) on väärinymmärretty tapa sanoa, että ”totta” on
se, mikä syntyy häiriöttömän keskustelun tuloksena vapaassa ja avoimessa kohtaamisessa. ”Vapaasta ja
häiriöttömästä keskustelusta” ks. myös työmme alaviite 907.
333 CIS, xvi, 94. Solidaarisuus kanssaihmisiä kohtaan pitää siis rakentaa aina osista käsin sen sijaan, että
se voitaisiin löytää jossain odottamassa meitä jonkinlaisen yhteisen kantakielen tai universaalin
ihmisyyden muodossa.
334 CoP, xliii. PMN, 264.
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(7) Tällainen kulttuuri yhtyisi mielihyvin Hegelin historisistiseen ajatukseen, jonka

mukaan filosofia on vain ja ainoastaan ”oma aika ymmärrettynä ajatuksissa335” ja

”filosofia” olisikin tästä syystä enemmän ”kulttuurin kritiikkiä” (culture criticism) ja

luonteeltaan edifioivaa, kuin systemaattista analyyttistä filosofiaa.336

Oikeastaan tämä Rortyn kaavailema post-Filosofinen kulttuuri suhteessa nykyiseen

Rationaalis-Filosofiseen kulttuuriin on analoginen hänen tekemänsä jaottelun edifioivan

ja systemaattisen filosofian välille. Näistä ensimmäinen, edifikaatio, olisi luonnollisesti

Rortylle merkityksellisempää. Mitä edifikaatio sitten oikeastaan tarkoittaa? Siitä hieman

lisää seuraavassa.

7.2.  Edifikaatio

7.2.1.  Määritelmä

Rorty liittää edifikaation, ylevöittämisen, Hans-Georg Gadamerin Bildung-

käsitteeseen.337 Gadamerin mukaan tämä käsite tarkoittaa sitä, että ihminen ”[...]pitää

itsensä avoinna toiseudelle, toisille vielä universaaleimmille näkökulmille.338” Rortylle

335 Hegel (1967), 11-13: “Whatever happens, every individual is a child of his time; so philosophy too is
its own time apprehended in thoughts.[… ] When philosophy paints its gray in gray [grey in grey], then
has  a  shape  of  life  grown  old.  [… ]  The  owl  of  Minerva  spreads  its  wings  only  with  the  falling  of  the
dusk.” Vrt. termien “gray” ja “grey”, ja samalla Hegelin ja Goethen, yhteydestä esimerkiksi Goethe
(1969), 52: “Ei teoria tuo kuin harmautta esille, elämän kultapuu taas viheriöi meille.” Englanniksi sama
olisi seuraavasti: “My worthy friend, gray are all theories. And green alone life’s golden tree.”
336 CoP, xl, CIS, 80-82. Rortylle erityisesti Amerikan yliopistoissa vallinnut ”kirjallisuuden kritiikki”
(mannermainen filosofia Euroopassa) voidaan laajentaa koskemaan kaikkia kirjoja, jos oletetaan, että eri
kirjallisuuden lajit eroavat ainoastaan pragmaattisesti. Siksi filosofia on hyvä ymmärtää laajasti
”kulttuurin kritiikkinä”.
337 Rorty on todennut myöhemmin eräässä haastattelussa seuraavaa (ja oman työni kannalta hieman
ristiriitaista), kun häneltä kysyttiin, pitäisikö epistemologia korvata hermeneutiikalla: ”No, I think it was
an unfortunate phrase. I wish I’d never mentioned hermeneutics. The last chapter of Philosophy and The
Mirror of Nature isn’t very good. I think I just should have said: we ought to be able to think of
something more interesting to do than keep the epistemology industry going.” Ks. Knobe (1995).
338 Gadamer (1985), 10-19. Gadamer johtaa tämän ajatuksen pitkälti Hegeliltä. Bildung sisältää siis
ajatuksen, että ihminen kykenee nousemaan omien tarkoitusperiensä ja halujensa yli samanlaiseen
näkökulmaan kuin muutkin ihmiset ovat suhteessa häneen itseensä. Hegelin mukaan se, joka hukkaa
itsensä yksittäisen tarkasteluun, hekumaan, henkilökohtaisiin toiveisiin tai intresseihin, on sivistymätön
henkilö, ungebildet. Hegelille pyrkimys oli oppia ymmärtämään itsestä jotain erilaista universaalin
näkökulman avulla. Sen avulla voisi ymmärtää asian, ”objektiivisen asian kaikessa vapaudessaan”, ilman
itsekkäitä intressejä. Nämä universaalit näkökulmat, jotka kultivoitu (gebildet) ihminen pitää avoinna
itselleen, eivät ole Gadamerille kuitenkaan tarkkaan määriteltyjä, staattisia mittatikkuja, vaan ovat
enemmänkin käsillä hänelle näkökulmina mahdollisiin toisiin. Oman tulkintani mukaan juuri tämä ajatus
”mahdollisista toisista” universaaliuden tai objektiivisuuden sijaan on se, jota kannattaa korostaa Rortyn
suhteen. Ks. esim TaP, 147: ”[...] Bildung is a matter of intrahuman relationships – the acquisition of the
ability to interact with other human beings by asking for and giving reasons. The more gebildet you are,
the more complex and interesting are the kinds of reasons you can ask for and give. But at no point do



160

universaali näkökulma, Putnamin kutsuma ”Jumalan-näkökulma”, ”yritys nähdä

maailma Ei-mistään339”, sekä siitä seuraava objektiivinen ja varma tieto, on kuitenkin

vieras ja tässä yhteydessä onkin hyvä korostaa Gadamerin ajatusta ”mahdollisesta

toiseudesta” universaaliuden sijaan.340 Tässä valossa edifikaatio, ylevöittäminen,

tarkoittaa ”projektia, jonka tarkoituksena on keksiä uusia, parempia,

mielenkiintoisimpia ja hyödyllisempiä tapoja puhua”. Edifikaatio on Rortylle

(1) hermeneuttista, ymmärtämistä korostavaa, aktiviteettia, ja se voi koostua joko

yrityksestä luoda yhteyksiä oman ja jonkun toisen kulttuurin, ajanjakson tai vaikkapa

tieteenalan välille, tai

(2) poeettista luomistyötä, ”käänteistä hermeneutiikkaa”, jonka avulla pyritään luomaan

uusia sanoja, sanastoja tai jopa ”tieteenaloja”(discipline), toisin ilmaistuna tulkitsemaan

tuttua ympäristöämme uusilla, tuntemattomilla termeillä.341

Edifioivan puheen tarkoitus onkin monesti olla epänormaalia diskurssia: sen tarkoitus

on tehdä meistä uusia ihmisiä, muuttaa meitä tuntemattoman ja erikoisen voimalla.342

these philosophers [Sellars, Davidson, Brandom] describe the world as a sort of conversational partner,
offering you candidates for belief, nominations you are free to accept or decline.” Toisin sanoen, maailma
on hiljainen paikka, vain ihmiset puhuvat keskenään, kun he pyrkivät ”kultivoitumaan”.
339 TaP, 43.
340 Gadamer (1985), 433, mukaan hermeneutiikka onkin tavoitteiltaan universaalia: ”For man’s relation to
the world is absolutely and fundamentally linguistic in nature, and hence intelligible. Thus hermeneutics
is,  as  we have  seen,  a  universal  aspect  of  philosophy,  and not  just  the  methodological  basis  of  the  so-
called human sciences.” Rorty ei kuitenkaan pyri universaaliuteen (esimerkiksi ymmärrettävyyden
suhteen, edes periaatteessa), vaan pragmaattisiin (uudelleen)kuvauksiin, joiden arvo määrärytyy lopulta
niiden hyödyssä, joka määräytyy ”keskustelun” tuloksena. Rorty on siis ”vahva väärinlukija” eikä ”vahva
universalisti”, joskin korostaa maailman ja oman elämän hahmottamisen suhdetta kieleen, ”kielen
kaikenkattavuutta”.
341 PMN, 360. Vrt. Nietzsche (1963), 40: ”Tieteen avulla voidaan todella edistää kummankin päämäärän
saavuttamista! Tiede kenties on vielä nyt tunnetumpi siksi, että se kykenee riistämään ihmiseltä hänen
ilonsa ja tekemän hänet kylmemmäksi, kuvapatsaanomaisemmaksi, stoalaisemmaksi. Mutta se voitaisiin
myös vielä havaita suureksi tuskantuottajaksi – ja silloin ehkä löydettäisiin samalla myös sen vastavoima,
sen suunnaton kyky luoda loistoon uusia ilon tähtimaailmoita!”
342 PMN, 360. Vrt. Kuhn (1994), luvut VI ja VII: Tieteellisten teorioiden muutosprosessi voi käynnistyä
joko uusien löydösten johdosta (anomalia) tai se voi käynnistyä uusien teorioiden keksimisen myötä,
joskin nämä (havainto ja teoria) ovat Kuhnille selkeästi toisistaan riippuvaisia, eikä erotettavissa selkeästi
toisistaan. Kuhnin mukaan, Ibid., 79-80, ”[u]usien teorioiden muotoutumista edeltää korostuneen
ammatillisen epävarmuuden kausi, koska muodostuminen edellyttää suuren mittakaavan paradigman
tuhoamista ja merkittäviä muutoksia normaalitieteen ongelmissa ja tekniikoissa.” Kuhn esittää
esimerkiksi ”erityisen kuuluisan paradigman muutoksen, Kopernikuksen astronomian muotoutumisen.”
Kuhn jatkaa myöhemmin, että ”[...] paradigman aseman saavutettuaan tieteellinen teoria julistetaan
pätemättömäksi vain, jos sen tilalle on asettaa vaihtoehto. [...] Arviointitapahtuma, joka johtaa
tiedemiehet hylkäämään aikaisemmin hyväksytyn teorian, perustuu aina laajempaan asiaan kuin
hyväksytyn teorian ja maailman vertaamiseen. [...] Arviointiin liittyy paradigmojen vertaaminen sekä
luontoon että toisiinsa.” Ibid., 89. Lisäksi ”[s]ekä poliittisessa että tieteellisessä kehityksessä
vallankumouksen edellytys on käsitys toimintahäiriöstä, joka voi johtaa kriisiin.” Ibid., 104. Kuhnista ks.
myös työmme alaviite 174.
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Toisella tapaa ilmaistuna edifikaatio on kuin terapiaa: sen tarkoituksena on luoda uusia

”terapeuttisia uudelleenkuvauksia” niin (a) itsestä kuin (b) maailmastakin.343

Tästä seuraa se, että edifikaatio ei voi olla rakentavaa  perinteisessä mielessä, mikä siis

tarkoittaisi tieteellisen tutkimusohjelman puitteissa tapahtuvaa normaalidiskurssin

”edistystä”, eli edistystä vallitsevien ja kaikille välttämättömien ja ajattomien kriteerien

puitteissa. Tämä johtuu pitkälti uuden, epänormaalin diskurssin (edifikaatio) ja

normaalin diskurssin (normaalitiede) yhteismitattomuudesta: niille ei ole välttämättä

olemassa yhteisiä kriteerejä, jotka voisivat ratkaista niiden välisen kuilun.344 Oikeastaan

edifikaatio onkin eräänlaista toimintaa, sanojen käyttöä, jonka tarkoituksena on

tulkintamme mukaan olla sekä

343 EoH, 52. Rortyn mukaan Wittgenstein päätyi ymmärtämään filosofian ”terapian muotona, technenä,
sen sijaan, että se olisi theoriaa.” Ks. myös TaP, 125, 142. sekä Heikkinen & Huttunen & Kakkori
(1999), 44: ”Narratiivien käyttö psykoterapian välineenä perustuu ajatukseen, että asiakkaan kertoma
minäkertomus toimii epäedullisesti hänen itsensä kannalta, ja siksi on ryhdyttävä rakentamaan uutta ja
paremmin toimivaa kertomusta. Terapeutti ponnistelee asiakkaan kanssa sellaisen kertomuksen
luomiseksi, jonka välityksellä elämänkriisi on mahdollista ylittää ja avata uusia näkemiä tulevaisuuteen.”
Freud (1981), 239-44, toteaa, että psykoanalyysin tehtävä on kehittää tekniikka, jolla saadaan oireiden
taustailmiöit potilaan tietoisuuteen, toisin sanoen pyritän luomaan uusi tarina, johon kuuluu piilotajunassa
olevien taustatekijöiden normalisointi ja samalla näiden aiheuttamien oireiden eliminointi: ”[...]
neuroottiset oireet katoavat, kun potilas saadaan tiedostamaan taustailmiöt [...]. Terapiamme perustuu siis
siihen, että se muuttaa piilotajuisen tietoiseksi, ja se johtaa tuloksiin vain mikäli se tuossa tehtävässään
onnistuu.” Ibid., 243. ”Psykoterapiasta” ks. myös työmme alaviitteet  821 ja 824.
344 PMN, 316, 325-26, 360. Vertaa yhteismitattomuuteen liittyen Kuhn ja Feyerabend; esimerkiksi Kuhn
(1994), 106: ”Kilpailevien poliittisten instituutioiden välisen valinnan tapaan kilpailevien paradigmojen
välinen valinta osoittautuu yhteisön elämän yhteismitattomien käytäntöjen välillä tehtäväksi valinnaksi.
Tästä piirteestä johtuen valinta ei perustu eikä se voikaan perustua vain normaalitieteelle
luonteenomaisiin arviointimenetelmiin, sillä ne riippuisivat osaksi tietystä paradigmasta, ja juuri tästä
paradigmasta kiistellään. Paradigmoilla on välttämättä kehämäinen tehtävä, kun ne joutuvat, niin kuin
niiden on väistämättä jouduttava, paradigmojen valintaa koskevaan kiistaan. Kukin ryhmä käyttää omaa
paradigmaansa paradigmansa puolustamiseen.” Siksi Kuhnin mukaan ”[...] paradigmojen valinnassa
toimitaan samalla tavalla kuin poliittisissa vallankumouksissa. Yhteisön olennaisen osan hyväksyntä on
korkein standardi.” Korostus lisätty. Hän jatkaa myöhemmin: “Eroa ei voi syntyä, jos teoriat ovat
loogisesti yhteismitallisia. Sovittamisprosessissa jälkimmmäisen on syrjäytettävä edellinen. Jopa nykyään
loogiselta ylärakenteelta vaikuttava energian säilymisen kaltainen teoria, joka kuvaa luontoa vain
itsenäisesti vakiintuneiden teorioiden välityksellä, ei kehittynyt historiallisesti ilman paradigman
tuhoutumista. Sen sijaan se syntyi kriisistä, jonka olennainen sisältö oli newtonilaisen dynamiikan ja
joidenkin 1800-luvun lämmön teorian ennusteiden yhteismitattomuus.” Ibid., 109-110. Hän jatkaa vielä,
että  esimerkiksi ”[n]ykyisen einsteinilaisen dynamiikan ja Newtonin Principiasta polveutuvien
vanhempien dynaamisten yhtälöiden välisiä suhteita käsittelevä keskustelu on tuottanut tunnetuimmat ja
vahvimmat tätä rajoittunutta tieteellistä teoriaa puoltavat todisteet. Tämän esseen kannalta nämä teoriat
ovat perustavalla tasolla yhteismitattomia samaan tapaan kuin kopernikaaninen ja ptolemaiolainen
tähtitiede: Einsteinin teoria voidaan hyväksyä vain, jos tunnustetaan, että Newtonin on väärä.” Ibid., 110.
Ks. myös Feyerabend (1986), 30, 179-180: ”Knowledge [so conceived] is not a series of self-consistent
theories that converges towards an ideal view; it is not a gradual approach to the truth. It is rather an ever
increasing ocean of mutually incompatible (and perhaps even incommensurable) alternatives [… ].”
Feyerabend toteaa lopulta melko radikaalisti: “Without ‘chaos’, no knowledge. Without a frequent
dismissal of reason, no progress. Ideas which today form the very basis of science exist only because
there were such things as prejudice, conceit, passion; because these things opposed reason; because they
were permitted to have their way [… ] There is not a single rule that remains valid under all circumstances
and not a single agency to which appeal can always be made.”
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(1) rakentavaa ja uutta luovaa konstruktiivista toimintaa, että

(2) tarvittaessa tuhoavaa destruktiivista toimintaa.

Tästä näkökulmasta allekirjoittaneet voivatkin todeta omasta mielestään pragmatismin

keskeisen teeman olevan seuraava:

Pragmatismi on ”kolmas tie” de(kon)struktion ja hermeneutiikan välillä.

Oikeastaan, pragmaattisesti käytön kautta ymmärrettynä se on pitkälti kiertämistä

(circumvention), jonka tarkoituksena on välttää platoninen dualismi universaalien

käsitteiden, kuten Totuus ja mielipide, (επιστεµε tai αληϑεια ja δοξα)345, Hyvä ja

Paha tai Mieli ja Aines, välillä kokonaan ja pyrkiä pelkästään parempiin ja parempiin

kuvauksiin, keksimään parempia käytäntöjä ihmiselämälle, näkemään parempia

”mahdollisia toisia”.346 Tähän liittyen Rorty toteaakin, että

345 Jaottelu olisi translitteroituna episteme (tieto) tai aletheia (totuus, se mikä on oikeaa) ja doxa (arvelu,
otaksuma, mielipide, päätös). Suomennokset teoksesta Gyllenberg (1939). Platon (2001), 203-209,
tiivistää ajatuksensa olemuksellisuuden, foundationalismin ja filosofin suhteesta seuraavalla tavalla:
“Sanomme siis, että niillä, jotka katselevat kaikenlaista kaunista mutta eivät näe kauneuden olemusta
eivätkä kykene seuraamaan sitä, joka yrittää opastaa heitä siihen, ja jotka samoin näkevät monenlaista
oikeaa mutta eivät oikeuden olemusta ja niin edelleen, heillä on kaikesta tästä luuloja mutta ei tietoa siitä
mitä luulevat.[...] Mutta niitä, jotka arvostavat kaikkea olevaa sinänsä, ei pidä nimittää luulon vaan
viisauden ystäviksi, siis filosofeiksi.” Korostukset lisätty. Rorty toteaa puolestaan esimerkiksi
ihmisoikeuksiin liittyen seuraavaa: ”We pragmatists argue from the fact that the emergence of the human
rights culture seems to owe nothing to increased moral knowledge, and everything to hearing sad and
sentimental stories, to the conclusion that there is probably no knowledge of the sort Plato envisaged.”
Mutta toisaalta, “[w]e remain profoundly grateful to philosophers like Palto and Kant, not because they
discovered truths but because they prophesied cosmopolitan utopias.” TaP, 172-73. Korostukset lisätty.
Ihmisoikeuksien suhteesta sensitivismiin ja ”surullisten tarinoiden kuulemiseen” ks. työmme kappale
14.6.
346 EoH, 85-106. Rortyn mukaan pragmatistit ovat hieman kummallisessa sosiaalisessa tilanteessa: niin
heidän perinteiset vastustajansa kuin uudet Derridata seuraavat ystävät ovat kummatkin sitä mieltä, että
niin kutsutut ”tekstikirjaerottelut”, totuus-mielipide, hyvä-paha jne., ovat erittäin tärkeitä. Ensimmäiset
haluavat ylläpitää tai rekonstruoida ne paremmin, jälkimmäiset dekonstruoida ne (dekonstruktio
metodina). Kummatkaan eivät ole valmiita kuitenkaan ottamaan näitä jaotteluita kevyesti, ”de-
tematisoida” niitä. Niinpä dekonstruktivisteille ja realisteille on tärkeää nähdä metafysiikka -
kirjallisuuden ala, joka pyrkii luomaan ainutlaatuisia, totaalisia ja suljettuja sanastoja – erittäin tärkeänä.
Esimerkiksi Heidegger - pyrkiessään tuhoamaan länsimaisen filosofian sanaston ja etsimään ”alkusanoja”
- sortui samaan virheeseen kuin edeltäjänsä: hän yritti luoda viimeisen, varman sanaston, joka on kaiken
Olemisen taustalla. Rorty toteaakin toisaalla: ”If we are trying to give philosophy Wittgensteinian peace,
we should do what Dewey did: try to make all the traditional philosophical ’dichotomies’ look like
overdramatizations of the banal fact that different tools serve different purposes.” TaP, 145. Deweylle
tämä tarkoitti esimerkiksi jo antiikin klassisen perinteen tekemän teorian ja käytännön jyrkän erottamisen
kyseenalaistamista. Erottelussa erityisesti puhtaan järjen ja sen toiminnan korottaminen käytönnön
toiminnan yläpuolelle on Deweylle perustavalla tavalla yhteydessä pyrkimykseen etsiä absoluuttista ja
järkkymätöntä varmuutta. Jako heijasteli siis ajatusta ”korkeammasta liikkumattoman todellisuuden
maailmasta” sekä ”alemmasta muuttuvasta maailmasta” ja tiedon tehtävä olisi tällöin ”[...]paljastaa
ennalta annettu todellisuus, eikä niinkään – kuten on käytännöllisten arvostelmien laita – opettaa, miten
menetellä eteen tulevien ongelmien kanssa.” Käytännöllinen maailma on muutoksen aluetta ja aina
kontingenttia,  ja muuttuvana ei-olevaa ja epävarmaa, kun taas se mikä on, on aina, ikuisesti. Syntymisen
ja muuttumisen maailma on tällöin rappion maailma. Dewey toteaa kuitenkin, ”[v]ähättelevä
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”[… ] fakta – arvo [Tieto - mielipide]– jaottelun ongelma on se,
että se on luotu juuri sumentamaan ajatusta, että olisi olemassa
vaihtoehtoisia kuvauksia normaalitieteen tai –tutkimuksen
tarjoamien vaihtoehtojen lisäksi. Jako ehdottaakin, että ’kun
kaikki faktat on saatu’, jäljelle ei jää mitään muuta kuin ’non-
kognitiivinen’ asenteen omaksuminen – valinta joka ei ole
rationaalisesti keskusteltavissa. Se peittää näkyvistä sen
tosiasian, että yhden tosien lauseiden joukon käyttäminen
tarkoittaa jo tietyn asenteen valitsemista [esimerkiksi] suhteessa
omaan itseemme, kun taas valinta käyttää toista joukkoa tosia
lauseita tarkoittaa juuri vastakkaisen asenteen omaksumista.
Vain olettamalla arvovapaan sanaston, joka tekee nämä joukot
’faktuaalisia’ lausuntoja yhteismitallisiksi, voi positivismin
faktan ja arvon, uskomusten ja asenteiden välistä jaottelua pitää
vakuuttavantuntuisena.347”

Rorty ei ole kuitenkaan vakuuttunut. Edifikaatio lähteekin niin Gadamerin, Sartren, kuin

Heideggerinkin jakamasta ajatuksesta, että perinteinen objektiivista totuutta etsivä

toiminta (tiede) on yksi elämänprojekti muiden joukossa348, sartrelaisittain äärimmilleen

vietynä sen voi tulkita olevan jopa väistöä omasta elämästä ja sen päätöksistä, tavallaan

itsepetosta ja pakoa maailmasta. Rortyn ”eksistentialistisen objektiivisuuden” mukaan

objektiivisuus ei ole puolestaan muuta kuin myöntymistä vallitseviin oikeutuksen

normeihin, ei mitään erityistä pyrkimystä löytää jotakin, joka voisi pohjata tai varmistaa

vallitsevat käytännöt. Se on epistemologian peräänkuuluttamien ”filosofisten

perusteiden” löytämisen kieltämistä.349 Rortyn mukaan perinteinen epistemologia

suhtautuminen käytäntöön muuttuisi, jos sitä ajateltaisiin aina mahdollisimman laajassa merkityksessä ja
luovuttaisiin totutusta kaksinaisuudesta sisäisesti korkeampien ja luonteeltaan alempien arvojen välillä.
Käytännön tulisi olla keino pitää (muutoin kuin satunnaisesti) konkreettisesti kokemuksen ulottuvilla mitä
tahansa, mikä arvioidaan kunnioitettavaksi, ihailtavaksi ja hyväksyttäväksi.” Hän jatkaa vielä, että on
hyvin mahdollista väittää, että ”kyvyttömyys pitää toimintaa keskeisenä silloin kun etsitään inhimillisesti
katsoen suurinta turvaa, on jäänne ihmisten voimattomuudesta  niinä aikoina, jolloin heillä oli vähän
keinoja säännellä ja hyödyntää olosuhteita, joista lopputulokset riippuivat.” Ks. Dewey (1999), 13,22, 24,
35-36.
347 PMN, 363-64.
348Ks. esim. Heidegger (1978), 32: ”Scientific research is not the only manner of Being which this entity
[Dasein] can have, nor is it the one which lies closest.”
349 PMN, 360-61. Sartre (1977b), 28-29, 37-38, toteaa seuraavaa: “[… ]there is no human nature, because
there is no God to have a conception of it. Man simply is. Not that he is simply what he conceives himself
to be, but he is what he wills, and as he conceives himself after already existing – as he wills to be after
that leap towards existence. Man is nothing else but that which he makes of himself.” Sartre jatkaa
myöhemmin, “The word ‘subjectivism’ is to be understood in two senses, [… ] on the one hand, the
freedom of  the  individual  subject  and,  on  the  other,  that  man cannot  pass  beyond subjectivity.  It  is  the
latter which is the deeper meaning of existentialism.” Lisäksi Sartre toteaa seuraavaa: “But if you seek
counsel – from a priest, for example, you have selected that priest; and at bottom you already knew, more
or less, what he would advise. In other words, to choose an adviser is nevertheless to commit oneself by
that choice. [… ] You are free, therefore choose – that is to say, invent. No rule of general morality can
show you what you ought to do: no signs are vouchsafed in this world.” Korostus lisätty.
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olettaa, että kaikki kontribuutiot tiettyyn keskusteluun tai diskurssiin ovat

yhteismitallisia:

 ”[...]ne voidaan tuoda yhden sääntöjärjestelmän alaisiksi, joka
on kykenevä päättämään siitä, mikä on oikea tapa päästä
rationaaliseen yhteisymmärrykseen tavasta päättää yleisesti
kaikista diskurssiin liittyvistä asioista.350”

Rorty jatkaakin, että epistemologian dominoiva piirre on se, että

 ”[...] ollaksemme rationaalisia, täysin inhimillisiä ja
tehdäksemme sen, mitä meidän pitäisi tehdä, meidän täytyy
pystyä löytämään yhteisymmärrys toisten ihmisten kanssa.
Epistemologian rakentaminen tarkoittaa juuri maksimaalisen
pohjan rakentamista muiden ihmisten kanssa. Oletus, että
epistemologia voidaan rakentaa, olettaa myös, että sellainen
yhteisymmärrys on olemassa.351”

Toisaalta, jos kiellämme, että tällaista yhteistä pohjaa ei ole olemassa etukäteen tai

vorhanden, ratkaisu tuntuu ensisilmäyksellä epärationaaliselta ja lopulta relativistiselta,

moraalisesti arveluttavalta. Rortyn holistinen, antiessentialistinen ja pragmatistinen

lähestymistapa, kuten myös Deweyn, Wittgensteinin, Quinen, Sellarsin ja Davidsonin -

ainakin Rortyn oman tulkinnan mukaan - tarkoittaa juuri sitä, että kielletään ajatus siitä,

että olisi olemassa yhteinen universaali perusta (foundation, essence), joka toimisi

pohjana kaikille tietovaateille ja joka lopulta tuomitsisi Rortyn pragmatismin

moraalisesti arveluttavaksi tai jopa vaaralliseksi kulttuurille.352

Rorty kuitenkin huomauttaa, että eksistentialistinen ja edifioiva asenne on ymmärrettävä

aina reaktiivisena vallitseviin käytäntöihin: epänormaali diskurssi on aina riippuvainen

normaalista diskurssista, hermeneutiikka-edifikaatio on aina riippuvainen

epistemologiasta. Epänormaali diskurssi de novo, ymmärrettynä normaalina, on Rortylle

yksikertaisesti hulluutta. Täten edifikaatio on käsitettävä ”[...]tietoisena irtaantumisena

hyvin ymmärretystä normista. ’Eksistentialismi’ on pohjimmiltaan reaktiivista ajattelua,

jolla on merkitystä vain traditiota vasten.353” Edifikaatio on lopulta ”poliittista, mutta ei

avoimesti politisoitunutta toimintaa354.”

350 PMN, 316.
351 PMN, 316.
352 PMN, 317-318.
353 PMN, 365-366. Vrt. CIS, 40-41: ”Metaphors are unfamiliar uses of old words, but such uses are
possible only against the background of other old words being used in old familiar ways.” Vrt. myös
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7.2.2.  Systemaattinen ja edifioiva filosofia

Rorty jakaa filosofian lopulta kahteen eri leiriin sen perusteella, miten ne suhtautuvat

tietoon, objektiivisuuteen ja rationaalisuuteen. Valinta on pohjimmiltaan kahden

erilaisen itsekuvan välillä. Länsimaisen filosofian valtavirta on systemaattista filosofiaa,

joka pohjautuu koko kulttuurille paradigmaattiseen tietämisen käsitykseen: on olemassa

varmaa tietoa maailmasta, tai toisin sanoen, on olemassa tietoa, joka ei tarvitse erityistä

oikeutusta ollakseen totta.355

Toinen, Rortylle rakas traditio on puolestaan syntynyt filosofian periferiasta

johtoajatuksenaan kieltää ajatus ihmisestä jonakin, joka tietäisi jotain olemuksellista tai

varmaa maailmasta. Nämä edifioivat filosofit, kuten esimerkiksi Kierkegaard, Dewey,

myöhempi Wittgenstein ja Heidegger vain muutamia mainitakseni, ovat pitäneet Rortyn

mukaan hengissä käsitystä, jonka mukaan vaikka meillä olisikin hallussamme

”perusteltuja tosia uskomuksia” kaikista haluamistamme asioista, meillä ei ole

välttämättä muuta kuin tietoa, joka on mukautumista aikanamme vallitseviin normeihin.

He ovat pitäneet hengissä toisaalta historisistista lähestymistapaa ajatteluun korostaen,

että nykyinen taikausko on vain edellisen vuosisadan ”järjen voittoa”, sekä toisaalta

relativistista näkökulmaa, jonka mukaan vallitseva sanasto, esimerkiksi tieteellisen

tutkimuksen tuloksena, edustaa todennäköisesti vain yhtä kyseisen ajan tapaa kuvata

maailmaa monien muiden kuvausten joukossa. Nämä Rortyn mukaan perifeeriset,

edifioivat ja pragmatistiset filosofit ovat skeptisiä systemaattista filosofiaa ja

universaalia yhteismitallisuutta kohtaan. He ovat holisteja ja korostavat, että sanat

saavat merkityksensä toisista sanoista, uskomukset toisista uskomuksista, eivät meidän

erityisestä kyvystämme representoida maailmaa etuoikeutetulla tavalla; toisin sanoen

esimerkiksi Kuhn (1994), 76: ”[...] uutuus tavallisesti ilmaantuu vain niille, jotka tietävät täsmälleen, mitä
tulisi tapahtua, ja huomaavat, että jokin on mennyt väärin. Anomalia ilmaantuu vain paradigman
[normaalitieteen] tuottamaa taustaa vasten.”
354 Ashley (1989), 282. Käytämme työssämme Ashleyn huomiota kuvaamaan propositioidemme
oikeuttamisen väistämättä sosiaalista ulottuvuutta, joka tarkoittaa (1) yhteismitattomuutta
propositioidemme - siis halujemme, toiveidemme ja uskomustemme – suhteen, ja (2) tästä seuraavaa
väistämättä sosio-historiallis-poliittista normatiivista arvostelmaa suhteessa siihen, mitä uskoa ja mikä on
suotavaa ja haluttavaa; siis toisin sanoen laajasti ymmärrettynä ”polittista, mutta ei avoimesti
politisoitunutta päätöstä.” Tämä siis tarkoittaa termin ”poliittinen” suhteen sitä, että se viittaa
ennemminkin ajatukseen sosiaalisesta uskomustemme oikeuttamisesta, joka on aina suhteessa ajassa ja
paikassa muuttuviin haluihimme ja arvoihimme; ei siis ”politiikkaan” rajatusti ymmärrettynä, jolloin se
viittaisi esimerkiksi institutionalisoituun puoluepolitiikkaan, tai erinäisten ideologioiden tavoitteiden
ajamiseen. Richard Ashley käytti ajatusta kuvaamaan ”poststrukturalismin” keskeistä tavoitetta osoittaa
metateoreettisten kysymysten poliittisuus sekä historiallisuus. Ashleyn mukaan kulttuurisina käytäntöinä
näiden ratkaisut ovat ”poliittisia käytäntöjä”, joskaan eivät useinkaan ”avoimesti politisoituneita
käytäntöjä”. Ks. myös työmme kappale 10.3.1.
355 PMN, 366-67.
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sanastot - tai sanastomme - saavat etuoikeutetun asemansa ainoastaan ihmisiltä, jotka

käyttävät niitä sen sijaan, että ne mahdollistaisivat todellisuuden transparenssin. Suuret

systemaattiset filosofit ovat konstruktiivisia ja tarjoavat argumentteja, jotka kaikkien

rationaalisten ihmisten pitäisi välttämättä hyväksyä. Suuret edifioivat filosofit ovat

reaktiivisia ja tarjoavat satiiria, parodiaa, aforismeja sekä ironiaa.356 He tietävät, että

heidän työnsä menettää arvonsa, kun aika, jota he vastustavat, päättyy. He ovat

tietoisesti perifeerisiä. Rorty tiivistää tämän jaottelun majesteettisesti seuraavasti357:

 ”Suuret systemaattiset filosofit, kuten suuret tiedemiehet,
rakentavat ikuisuudelle. Suuret edifioivat filosofit tuhoavat
oman sukupolvensa vuoksi. Systemaattiset filosofit haluavat
laittaa tutkimuksensa kohteen tieteen varmalle polulle.
Edifioivat filosofit haluavat pitää auki tilaa ihmeellisen
mahdollisuudelle, jota esimerkiksi runoilijat joskus antavat
meidän kokea. He haluavat pitää elossa ihmetyksen, tunteen että
auringon alla on vielä jotain uutta, jotain joka ei ole täsmällistä
kuvausta siitä, mitä on aina ollut olemassa, jotain jota ei voida
ehkä selittää ja jota voidaan vain vaivoin kuvata.”358

Edifikaatio ei siis pelkästään riko filosofian vallitsevia sääntöjä tai jaotteluita vaan on

myös epänormaalia metatasolla: edifioivat filosofit kieltäytyvät esittämästä, että he

ovat löytäneet jotain objektiivista, jota voisi kutsua totuudeksi. He tekevät jotain

erilaista, joskin jotain tärkeämpää, kuin tarkkojen representaatioiden esittämistä. He

yksinkertaisesti sanovat jotain, ottavat osaa oman aikansa keskusteluun ja haluavat, että

se on kaikki, mitä tiedosta on sanottavissa.359

356 Nietzschen (1963), 103-104, sanoin: “Ja juuri siksi, että olemme pohjimmaltamme painavia ja vakavia
ihmisiä ja ennemminkin punnuksia kuin ihmisiä, meille ei tee mikään niin hyvää kuin narrinkaapu: me
tarvitsemme kaikkea sitä näyttääksemme itsellemme – me tarvitsemme kaikkea ylimielistä, leijuvaa,
tanssivaa, ivailevaa, ettemme menettäisi sitä vapautta olioista, jota ihanteemme meiltä vaatii.” Nietzsche
jatkaa vielä, että ”meidän pitää voida seisoa moraalinkin yläpuolella [...]”. Tämä ajatus on jo Rortylle
askel liian pitkälle kohti yli-ihmistä, keskustelun loppua ja muiden alistamista sekä nöyryyttämistä, sen
sijaan, että oltaisiin kriittisiä ja luovia omaa ja muiden elämää koskevien/määrittelevien tarinoiden
suhteen.
357 PMN, 367-370.
358 PMN, 370. Nietzsche (1963), 70, toteaa: ”Vain luovina me kykenemme tuhoamaan! – Mutta
älkäämme unohtako tätäkään: jos tahdotaan luoda pitkiksi ajoiksi uusia ’olioita’, riittää, kun luodaan
uusia nimiä ja arviointeja ja todennäköisyyksiä.” Jamesin (1913), 81, mukaan ”vapaa tahto” tarkoittaa
”[...] maailmassa esiintyvää uutta, oikeuttamme odottaa, ettei tulevaisuus ole sisimpäin perusteidensa
eikä myöskään pinta-ilmiöidensä puolesta tarkalleen toistava ja jäljentävä entisyyttä.” Hän jatkaakin:
”Maailmassa, joka on jo täydellinen, merkitsisi vapaus vain huonommaksi tulemista, ja kukapa mieletön
sellaista haluaisi?” Ibid., 82.
359 PMN, 370-371.
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7.2.3.  Destruktio ja  edifikaatio

Kuten yllä olevasta käy ilmi, edifikaatio on selkeästi yhteydessä ajatukseen

destruktiosta tai dekonstruktiosta, ajatuksesta purkaa olemassa olevia merkityksiä.360

Heideggerin mukaan kreikkalainen ontologia ja sen historia määrittelee pitkälti

länsimaisen filosofian ja lopulta ajattelun - ja koko kulttuurin - luonteen. Siksi

Heidegger ottikin tehtäväkseen tämän sanaston purkamisen, tai oikeastaan tuhoamisen,

destruktion:

”Jos Olemisen kysymys vaatii sen, että teemme sen historiasta
läpinäkyvän, niin sitten tämä kovettunut traditio pitää vapauttaa
ja sen peitelmykset pitää poistaa. Tämä tehtävä pitää ymmärtää
sellaisena, joka ottaa Olemisen kysymyksen vihjeekseen ja
pyrkii tuhoamaan antiikin ontologian traditionaalisen sisällön,
kunnes saavumme niihin primäärisiin [primordial]
kokemuksiin, joissa saimme ne tavat, joilla määrittelemme
Olemisen luonteen – ne tavat, jotka ovat ohjanneet meitä aina
siitä lähtien.361”

Myös Derrida jakaa Heideggerin näkemyksen ja toteaa, että

 ”[...] haluan saavuttaa jonkinlaisen ulkoisen aseman suhteessa
logosentrismin ajan totaalisuuteen. Aloittamalla tästä ulkoisesta
käsin jonkinlainen totaalisuuden dekonstruktio [...] olisi
mahdollinen.362”

Derridalle dekonstruktio tarkoittaa pohjatonta, jatkuvaa ”et ceteraa”, joka uhkaa niin

identiteettiä kuin koko käsitteen käsitettä: ”dekonstruktio esittelee yhdistävän ja

erottavan ’ja’-sanan jokaisen asian ytimeen, se tunnistaa tämän itsejaottelun jokaisessa

käsitteessä. Kaikki sen ’työ’ sijoittuu tähän yhdistymis- tai erottumiskohtaan.”

Dekonstruktio ei kuitenkaan ole Derridalle mikään Totaalinen Metodi,

instrumentaalinen metodologia. Se ei ole määriteltävissä oleva ja stabiili metodi, jota

360 Dekonstruktio on Derridan käännös Heideggerin destruktio- tai Husserlin Abbau-käsitteistä. Ks.
Derrida (2003), 22, Enwald (2004), 49-52. Derridan (2003), 22, mukaan ranskan sana destruction
”[...]viitaa liian selvästi tuhoamiseen, negatiiviseen reduktioon, joka on kenties lähempänä nietzscheläistä
’murskaamista’ kuin heideggerilaista tulkintaa tai minun ehdottamaani lukutapaa. Siispä hylkään tuon
sanan.”
361 Heidegger (1978), 44. Heidegger pyrki siis tuhoamaan tradition ja etsimään “alkusanoja”(Urwort).
Ks. myös Gadamer (2004), 252-53, 256.
362 Derrida (1997), 161-162. Rortylle ajatus kielen ulkopuolelle menemisestä on tulkintani mukaan
arveluttava ja Rortylle ainoa ratkaisu onkin etnosentrismi. Derrida jatkaa kuitenkin, hieman samaan
sävyyn, että halutessaan identifioida logosentrismin ratkaisevia artikulointeja, meidän pitää aloittaa siitä,
missä olemme: ”We must begin wherever we are and the thought of the trace, which cannot not take the
scent into account, has already taught us that it was impossible to justify a point of departure absolutely.
Wherever we are: in a text where we already believe ourselves to be.”
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voisi soveltaa jokaiseen haluttuun tekstiin.363 Dekonstruktiolla  ei  ole  -  eikä  voi  olla  -

olemusta ennen tekstiä. Päinvastoin, se muotoutuu aina uudelleen suhteessa käsillä

olevaan tekstiin: ”[...] koska se ei ole koskaan suljettavissa systeemiin, koska se on

systeemisen totaalisuuden tuho, se tarvitsee lisäsanoja joka kerta, kun on olemassa riski,

että se stabilisoituu tai saturoituu formaaliseksi diskurssiksi.” Tai Rortyn jargonilla, kun

on vaara, että siitä tulee normaalidiskurssia. Derridalle dekonstruktio tarkoittaa

avoimuutta tekstiä kohtaan, ”pyrkimystä-sanoa-ei-mitään”, kieltäytymistä pyrkimästä

tiettyyn ennalta päätettyyn päämäärään tai tulkintaan. Toisaalta dekonstruktio ei sinänsä

ole nihilistinen tapa lukea tekstiä, vaan sen tarkoitus on paljastaa, kuinka filosofiset

käsitteet ja rakenteet toimivat, olla ikään kuin geneologinen restauraatio.364 Silverman

tulkitsee dekonstruktion viittaavan kumpaakin, destruktioon ja konstruktioon:

”Dekonstruktio ei ole pelkästään toista, ei destruktiota, erilleen
repimistä, pienimpiin osiin analysointia, eikä konstruktiota,
yhteen laittamista, synteesiä yhtenäiseen kokonaisuuteen.
Dekonstruktio viittaa kumpaankin. Se toimii Marleau-Pontyn
kuvaamassa näkyvän ja näkymättömän välimaastossa, filosofian
ja ei-filosofian välillä.365”

Kuten jo huomautimme, mielestämme Rorty liittää edifikaatioon destruktion lisäksi

selkeän konstruktiivisen sisällön. Tämä nousee esille erityisessä hermeneutiikan

korostuksessa, joskin on hyvä huomata, että ymmärrys on tässäkin kontekstissa

käsitettävä enemmän tulkitsevana ”uudelleenymmärryksenä”, kreatiivisena aktina, joka

rortylaisittain ei tarkoita minkään varman totuuden tai tiedon - perustan - ja sitä kautta

universaalin yhteisymmärryksen löytymistä.366 Joka tapauksessa edifikaatio on siis tässä

363 Derrida (2003), 24.
364 Enwald (2004), 55-57. Derridan lainaukset kyseisestä teoksesta, ellei toisin mainita. Derrida (2003),
23, toteaa, että ”[...] sen sijaan, että ainoastaan tuhoaisimme jonkin ’kokonaisuuden’, on myös
ymmärrettävä, kuinka se on rakentunut, ja siksi se on rekonstruoitava.” Dekonstruktion erilaisista
”metod(e)ista” erityisesti Enwald (2004), 260-308. Ks. EoH, 85-86, jossa Rortyn määrittelemät kaksi
tapaa ymmärtää dekonstruktio: (1) Jacques Derridan filosofiset projektit ja (2) erityinen
dekonstruktiivinen metodi, jota erityisesti Derridaan seuraajat ovat korostaneet. Derrida itse on vastaan
ajatusta metodista.
365 Lainaus teoksessa Enwald (2004), 58-59. Ks. esim. EoH, 85-106, jossa Rortyn suhteesta
dekonstruktioon tarkemmin.
366 Vrt. Nikander (1995). Nikanderin artikkeli käsittelee Gadamerin ja Derridan kohtaamista, niin
kutsuttua ”epätodennäköistä debattia”, joka tapahtui Pariisin Goethe-instituutissa huhtikuussa 1981.
Gadamerin hermeneutiikkaa koskevan luennon jälkeen seuraavana päivänä Derrida esitti Gadamerille
kolme kysymystä, jotka koskivat muun muassa ymmärtämiseen liittyvää ’hyvää tahtoa’ sekä
tulkintadiskurssin aksiomaattisia edellytyksiä, Derridan sanoin ”eikö ymmärtämisen edellytys ole
kaukana siitä, että kyseessä olisi suhteen ’jatkumo’, kuten kuulimme eilisiltana [...] olekin suhteen
katkeaminen, katkos eräänlaisena suhteena, kaiken välityksen kumoutuminen? (l’interruption du rapport,
un certain rapport d’interruption, le suspens de toute médiation) Derridan mukaan Gadamer ja
hermeneutiikka ylipäänsä olettaa ensinnäkin tulkinnan onnistuvan vedoten eettisen vaatimukseen hyvästä
tahdosta, toisin sanoen nostaa tämän hyvän tahdon “ehdottomuuden muodoksi, absoluuttiseksi
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mielessä selkeästi prosessi, joka sisältää myös paluun, rakentamisen, selkeän

positiivisen sisällön, Rortyn jargonilla ”sosiaalisen toivon”. Tämä luovuutta ja omaa

aikaansa korostava tulkinta on myös yhteneväinen aiemmin esittämiini Rorty-

Davidson– käsityksiin kielestä tapahtumana, jossa ymmärtämisen luova akti tapahtuu

passing theoryjen yhtymisenä tiettynä hetkenä tapahtuvassa tietyssä puhetilanteessa.

7.2.4.  Hermeneutiikka, vaikutushistoria  ja  edifikaatio

Rortyn Gadamerilta lainaaman Bildung- käsitteen kautta saama ajatus ”mahdollisista

toisista” on se ajatus, joka sopii Rortyn ajatteluun universaalisuuden sijaan. Niinpä

toinen ajatus, jota Rorty käyttää hyödykseen Gadamerin hermeneutiikasta, on käsitys

ymmärtämisestä historiallisena aktina, jolla on vaikutusta nykyhetkeen, siis käsitystä

”vaikutushistoriasta” (Wirkungsgeschichte, Effective-history). Erityisesti Rorty

korostaa edifikaatiolle merkityksellistä ajatusta inhimillisestä tietoisuudesta, joka on

tietoinen omasta historiallisuudestaan (Wirkungsgeschichtliche Bewusstsein). Rortyn

mukaan Gadamerin käsitys ”[...] sellaisesta menneisyyden tiedostamisesta, joka voi

muuttaa meitä367” tarkoittaa asennetta, joka ei ole kiinnostunut niin paljoa siitä, mitä

”tuolla jossain on”, toisin sanoen ajattomasta Totuudesta, vaan siitä, mitä voimme

saada irti historiasta ja luonnosta omia tarkoituksiamme varten - miten löydämme uusia

tapoja ilmaista itseämme ja samalla uusia tapoja pärjätä maailmassa.368 Rortylle  tämä

olisi, laajasti ymmärrettynä, ”vahvaa väärinlukemista” (strong misreading)369,  joka  ei

perustaksi”, joka viime kädessä määrittelee ymmärtämistä. Derridan mukaan tämä hyvä tahto kuuluu
menneeseen aikaan, tahdon metafysiikan aikakauteen. Toiseksi, hermeneutiikka olettaa ymmärtämisen
jatkumona ja (sokraattisena) dialogina, jossa ymmärtäminen voi tapahtua edellä mainitun hyvän tahdon
avulla, Gadamerin sanoin, ”niinpä kaikkialla siellä, missä pyritään ymmärtämiseen, on hyvää tahtoa.”
Derridan mukaan ymmärtämien edellyttää päinvastoin katkoksen (differancé). Ks. myös Gadamer (2004),
258-265. Gadamer pyrkii omien sanojensa mukaan “dialektiikasta takaisin dialogiin”, kun taas toinen tie
on “ [...] Derridan viitoittama dekonstruktio. Hänen ei nimenomaan pyri palauttamaan kadonnutta
merkitystä elävässä keskustelussa, vaan väittää kaiken puheen rakentuvan taustalla piilevän
merkityssuhdekudoksen varaan. Tällä ontologisella käsitteellä écriture eli ’kirjoitus’ – ei puheen eikä
keskustelun käsitteellä – tulee purkaa merkityksen yhtenäisyys ylisumman ja saada lopullisesti aikaan
varsinainen katkos metafysiikassa.”
367 PMN, 359.
368 PMN, 359.
369 CoP, 151-153. Rorty erottaa kolme erilaista tapaa tulkita tekstiä: Ensinnäkin (1), perinteinen
humanistinen tapa, jossa lukija pyrkii ymmärtämään sen, mitä kirjoittaja on kirjoittanut, ikään kuin
kopioimaan kirjoittajan tarkoittaman merkityksen. (2) Toinen tapa on nähdä teksti, ei niinkään kirjoittaja,
sanomassa jotain, vaikuttamassa lukijaan. (3) Kolmas, Rortyn suosima, tapa on Harold Bloomin ”vahva
väärinlukeminen”, jossa lukija ei edes halua tietää kirjoittajan tai tekstin intentioita, vaan tulkitsee niitä
omiin tarkoituksiinsa. Hän käyttää tekstiä siihen, mikä on hänelle relevanttia. Vahva väärinlukija, kuten
myös vaihtoehto 2:n tekstualisti haluavat saada tekstistä irti enemmän kuin kirjoittajan ”alkuperäinen
intentio”. He eroavat kuitenkin siinä, että vaihtoehto 2:n tekstualisti on vain puoli-pragmatisti, ja uskoo
että tekstissä on olemassa ”salakoodi”, jonka hän voi löytää. Pragmatisti, vahva väärinlukija, puolestaan
ei etsi tällaista, ja oikeastaan pitää koko löytämisen ja luomisen jaottelua viime kädessä turhana. Hän
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pyri etsimään maailmasta tai teksteistä löydettävää ”salakoodia”, vaan tulkitsee niitä

omiin tarkoituksiinsa; toisin ilmaistuna, maailma alimäärää aina tekstin tai teorian370.

Harold Bloom, jolta Rorty lainaa ajatuksen ”vahvasta väärinlukemisesta”, kirjoittaa:

”Poeettinen vaikutus - kun siihen kuuluu kaksi vahvaa,
autenttista runoilijaa - etenee aina edeltävän runoilijan
väärinlukemisen avulla, mikä tarkoittaa luovan korjauksen
tekoa, joka on välttämättä väärintulkintaa. Hedelmällisen

yksinkertaisesti tulkitsee tekstiä siten, kuin tilanne sitä vaatii. Roland Barthes (1977), 48, kutsuu tätä
“kirjoittajan kuolemaksi”: ”[...]a text is made of multiple writings, drawn from many cultures and
entering into mutual relations of dialogue, parody, contestation, but there is one place where this
multiplicity is focused and that place is the reader, not, as was hitherto said, the author. The reader is the
space on which all the quotations that make up a writing are inscribed without any of them being lost; a
text’s unity lies not in its origin but in its destination. [… ] the birth of the reader must be at the cost of the
death of the Author.” Bloom (1973), 5, toteaa puolestaan: ”[...] strong poets make [poetic] history by
misreading one another, so as to create imaginative space for themselves.” Ks. myös Bloomin laajempi
määritelmä (jonka esittelen leipätekstissä seuraavaksi): ”Poetic influence – when it involves two strong,
authentic poets, - always proceeds by a misreading of the prior poet, an act of creative correction that is
actually and necessarily a misinterpretation. The history of fruitful poetic influence, which is to say the
main tradition of Western poetry since the Renaissance, is a history of anxiety and self-saving caricature,
of distortion, of perverse, willful revisionism without which modern poetry as such could not exist.” Ibid.,
30. Ks. myös Ibid.,43. Ks. myös ”väärinlukemisen” ja pragmatismin yhteydestä Bloom (1982), 35-43.
Edellä esitetty ajatus ”pragmaattisesta tulkinnasta” nousee hieman ristiriitaiseksi myöhemmin ironismiin
liittyen, jossa raja oman tulkinnan tai henkilökohtaisen ironismin ja julkisen keskustelun välillä tulee
ongelmalliseksi. Tieteenfilosofisessa keskustelussa niin kutsuttu Duhem-Quine- teesi ”teorioiden
empiirisestä alimääräytyvyydestä” on tulkintani mukaan mielenkiintoisen lähellä edellä mainittua ajatusta
”vahvasta väärinlukemisesta”. Newton-Smithin (2001), 532, mukaan teesistä on olemassa kaksi versiota,
”teorioiden heikko alimääräytyneisyys” sekä ”teorioiden vahva alimääräytyneisyys”. Erityisesti ”vahvan
alimääräytyneisyyden”- teesi tarkoittaa sitä, että ”[...] millä tahansa tieteellisellä teorialla on tämän kanssa
yhteensopimaton kilpaileva teoria, jonka kanssa se on empiirisesti ekvivalentti.” Populaari realistinen
ajatus, että tieteellinen metodi tuottaa teorioita T1, T2, T3,...,Tn, jotka ovat yhä tarkempia ja tarkempia
kuvauksia maailmasta (toisin sanoen yhä lähempanä totuutta), kyseenalaistuu, sillä tällöin teesin mukaan
olisi olemassa mahdollisia teorioita T’1, T’2, T’3,...,T’n, joissa jokainen T’n olisi yhteensopimaton
jokaisen Tn:n kanssa, mutta samalla kuitenkin empiirisesti ekvivalentteja. Teesistä on luonnollisesti käyty
vilkasta keskustelua ja vasta-argumentaatioita on esitetty. Keskustelun pääpiirteet löytyvät Newton-
Smithin (2001), 532-536, tekstistä.
370 ”Vahva väärinlukeminen” on hieman vaarallinen käsite, sillä se näyttäisi lähtökohtaisesti sisältävän
oletuksen, että jollain tavoin valehtelemme tai ainakin vääristelemme sitä, mitä pyrimme kuvailemaan.
Tämä ajatus on mahdollinen, jos lähdemme siitä, että on olemassa jokin (filosofisesti) välttämätön, täysin
varma ja oikea tapa lukea tai tulkita historiaa, sen tapahtumia tai vaikkapa omia edeltäjiänsä.
Tulkitsemme tavan vääristelyksi, jos lähdemme liikkeelle platonisesta sanastosta, joka olettaa, että olisi
löydettävissä oikea, kaikille jaettu tulkinta tai totuus. Mutta koska Rorty kiistää tämän, ”vahva
väärinlukeminen” on hänelle ainoastaan tulkintaa, jota kaikki ovat aina tehneet. Oikeastaan koko
historiamme on tällaisten tulkintojen, ”vahvojen väärinluentojen”, historiaa. Tässä mielessä
väärinlukeminen olisi enemmänkin poliittinen valinta käyttää tiettyjä ajatuksia uudella, kenties jopa
niiden kirjoittajan tarkoituksen vastaisella, tavalla, koska tämän tulkinnan avulla on mahdollista tehdä
muita kirjoittajan mielestä hyödyllisiä asioita, esimerkiksi liittämään yhteen monia muita tulkintoja eri
kirjoittajista. Esimerkiksi Rortyn voi katsoa vahvasti väärinlukeneen Quinen ajattelua, esimerkiksi
empirismin kritiikkiin liittyen, mistä Quine ei luonnollisestikaan ole (ymmärtääkseni) kovinkaan
mielissään, mutta mikä mahdollisti Rortyn hyökätä Sellarsin, Wittgensteinin jne. argumenttien tukemana
(toisin sanoen Rorty tulkitsi myös heidät omaksi tuekseen) koko perinteistä epistemologista traditiota
vastaan PMN-teoksessa. Rortyn puolustus tässä olisi kaiketi kuitenkin se, että myös Quine, kuten kaikki
muutkin, on väärinlukenut edeltäjiään aina aikojen alusta lähtien, joten tässä tavassa tulkita edeltäjiään ei
pitäisi olla moraalisesti mitään kovin erikoista, vaikkakin se monesti nostaa esiin tulkintaristiriitoja, jotka
saavat moraalisten ristiriidan piirteitä. (Vrt. nykypäivänä esimerkiksi musiikkiteollisuuden piirissä olevat
tekijänoikeus- ja plagiointikiistat, joissa yhtä taiteilijaa tai koko tuottajaryhmittymää syytetään toisen
taiteilijan työn, tai sen osien, riistämisestä tai kopioinnista.)
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poeettisen vaikutuksen historia, eli oikeastaan koko länsimaisen
runouden valtavirta renessanssista lähtien, on ahdistuksen,
itsestään kiinnostuneen [self-saving] karikatyyrin, vääristelyn
sekä perverssin ja vahvan revisionismin historiaa, ja ilman sitä
modernia runoutta sellaisena se kun nyt on olemassa, ei voisi
olla.371”

Gadamerille, kuten myös Rortyllekin, kaikki ymmärtäminen, olemmepa siitä tietoisia

tai emme, on riippuvaista juuri historiasta. Oikeastaan, oma historiallinen

tietoisuutemme on jo ymmärtämisen yksi elementti ja toimii silloinkin, kun valitsemme

niitä kysymyksiä, joilla pyrimme selvittämään jotain asiaa.372 Toisin sanoen

historiallinen tietoisuus on tietoisuutta hermeneuttisesta situaatiosta, siis olemisesta

traditiossa373. Hermeneuttinen situaatio tarkoittaa Gadamerille ”[...] näkökantaa, joka

rajoittaa näkemisen mahdollisuutta.374” Tähän liittyen Gadamer määrittelee vielä

horisontin ”[...] näkökyvyksi, joka sisältää kaiken sen, mitä voidaan nähdä tietystä

paikasta.375”

Hermeneuttinen situaatio, jossa ymmärtäminen välttämättä tapahtuu, pohjautuu

ennakkoluuloihin376 - jotka ovat verrattavissa Davidsonin prior theoryihin ja

Heideggerin ennakko-käsityksiin - joiden avulla luomme itsellemme tietyn hetkellisen

horisontin, näkökyvyn. Juuri ennakkoluulot, ei niinkään tietoiset arvostelmat, ovat

Gadamerin mukaan ”ihmisen olemisen historiallinen realiteetti377”. Ennakkoluulot

edustavat sitä rajaa, jonka taakse emme voi nähdä kyseisellä hetkellä. Tästä ei

kuitenkaan seuraa staattinen horisontti, vaan päinvastoin nykyhetken horisonttimme ja

371 Bloom (1973), 30. Korostukset lisätty.  Vrt. Feyerabendin käsitys “tieteellisestä edistyksestä” työmme
alaviitteessä 344.  Rorty kirjoittaa: ”[...] Bloom de-divinizes the poem, and thereby the poet, in the same
way in which Nietzsche de-divinized truth and in which Freud de-divinized conscience. He does for
romanticism what Freud did for moralism. [… ] Bloom reminds us that just as even the strongest poet is
parasitic  on  her  precursors,  just  as  even  she  can  give  birth  only  to  a  small  part  of  herself,  so she is
dependent on the kindness of all those strangers out there in the future. This amounts to a reminder of
Wittgenstein’s point that there are no private languages – his argument that you cannot give meaning to a
word or a poem by confronting it with a nonlinguistic meaning, something other than a bunch or already
used words or a bunch of already written poems.” CIS, 41. Korostus lisätty. Ks. myös työmme kappale
7.3.3., jossa lisää muiden ihmisten aiheuttamasta “kitkatekijästä” uuden ”runouden” luomisessa.
372 Gadamer (1985), 268.
373 Gadamer (1985), 250: “We stand always within tradition.”
374 Gadamer (1985), 269.
375 Gadamer (1985), 269. Horisontti voidaan nähdä jonain, joka mahdollistaa sen, että nähdään myös
“kauemmaksi”, ei vaan siihen, mikä on ”lähinnä”. Horismos tarkoittaa Gadamerin mukaan sanan
täydellistä erottamista yhteydestään ja rajaamista täsmällisen merkityksen sisään, toisin sanoen
muuttamista  (staattiseksi) käsitteeksi. Gadamer (2004), 255.
376 Ks. Heidegger (1978), 191: “In every case this interpretation is grounded in something we have in
advance – in a fore-having. [… ] In every case interpretation is grounded in something we see in advance
– in a fore-sight. [… ] the interpretation [… ] is grounded in something we grasp in advance - in a fore-
conception.”
377 Gadamer (1985), 245.
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koko traditiomme, jonka avulla tulkitsemme, on jatkuvasti muutoksessa, sillä

kyseenlaistamme ennakkoluulojamme jatkuvasti.378 Esimerkiksi Heideggerin mukaan

sellainen Oleminen, joka Daseinilla on, potentiaalisuutena-olemiseen, on ainoastaan

eksistentiaalisesti ymmärtämisessä; se kuinka olemme, riippuu aina siitä, kuinka

ymmärrämme. Dasein onkin ymmärrettävä Olla-mahdollisena, toisin sanoen tulkintani

mukaan mahdollisuutena johonkin toisenlaiseen, uuteen.379

Heideggerin, kuten myös Gadamerin, mukaan ymmärtäminen pitää hahmottaa

historisistisen lisäksi siis kehämäisesti, sillä tekstin ymmärtäminen on aina pysyvästi

määräytyvä olemassa olevien - mutta muuttuvien -  ennakko-käsitysten kautta. Tulkinta,

joka johtaa ymmärtämiseen, vaatii aina jo jonkinlaista ennakko-ymmärtämistä. Rorty

liittää puolustamansa holismin hermeneuttiseen kehään toteamalla, että

”[...] emme pysty erottamaan perustavaa laatua olevia yksiköitä
muuten kuin pohjaamalla valintamme tietoon siitä
kokonaisuudesta, jossa nämä ilmenevät. [...] Näiden elementtien
tai  yksiköiden  valinta  määräytyy  sen  mukaan,  miten
ymmärrämme käytännön toiminnan, eikä niin, että toiminta
’legitimoitaisiin’ elementtien ’rationaalisella
rekonstruktiolla’.380”

Ennakko-oletuksiin pohjautuva Heideggerin ajatus hermeneuttisesta kehästä, johon

myös Rortyn holismi pohjautuu, kuvaakin sitä tekstin (tulkittavan) ja tulkitsijan välistä

liikehdintää, jota tapahtuu ymmärtämisen luovassa aktissa ja joka pohjautuu

esikäsityksiimme ja yhteisöllisyyteemme, kuulumiseemme traditioon. Tämä tapahtuu

erityisesti menneisyyden kohtaamisella ja ymmärtämällä sitä vallitsevaa traditiota, sitä

kieltä, josta tulemme ja jossa olemme.381 Ymmärtäminen tapahtuu siis aina välttämättä

kielen välityksellä, jonka avulla intersubjektiivisuus on mahdollista, jonka avulla

”elämä välittää elämää”, tai davidsonilaisittain, voimme saavuttaa passing theoryjen

yhtenemisen, hetkittäisen ymmärryksen.382 Ymmärtäminen on lopulta, Gadamerin

378 Gadamer (1985), 272-73.
379 Heidegger (1978), 183. Suomenkielinen käännös Heidegger (2000), 184: ”Täälläolo ei ole esilläoleva,
jolla kaupanpäällisiksi on ominaisuus kyetä johonkin, vaan ensisijaisesti olemismahdollisuus. Täälläolo
on aina se, mitä se voi olla ja miten se on mahdollisuutensa.”
380 PMN, 319.
381 Rortyn termein olemme kaikki välttämättä etnosentristejä.
382 Gadamerin kielikäsitys on Davidson-Wittgenstein-Rorty- tulkinnasta hieman erilainen, sillä hän ei
pidä kieltä työkaluna johonkin, vaan enemmänkin välikappaleena tulkitsijan ja tulkittavan välillä. Ks.
Gadamer (1985), xx, Giddens (1977), 56-57. Ks. myös Gadamer (2004), 254: “[...]Kahden eri kieltä
puhuvan [keskustelu on] tosiasiassa vain hidasta kamppailua, kunnes molemmat lopulta puhuvat samaa
kieltä, toinen tosin huonosti. [...] Tosiasiassa näin ei käy vain vieraita kieliä puhuvien välillä, vaan myös
puhujien mukautuessa vastavuoroisesti yhdellä kielellä käytyyn keskusteluun.”
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sanoin, ”horisonttien fuusiota” (Horizontverschmelzung, fusion of horizons), niiden

yhtymistä.383 Tämä tietoinen ja samalla traditiostamme nouseva ”poliittinen, mutta ei

avoimesti politisoitunut akti”, fuusio, on historiallisen käsityksemme

(Wirkungsgeschichte) tehtävä. Tästä seuraa kolme merkittävää huomiota:

(1) Emme voi päästä situaation tai tradition, rortylaisittain kielemme, ulkopuolelle;

toisin sanoen emme voi saada objektiivista tietoa, ja

(2) jos käsitämme olemisemme ja ymmärryksemme näin historisistisesti, tieto

itsestämme, toisista tai maailmasta ei koskaan voi olla täydellistä.384 Täten,

(3) edifikaatio, mahdollisuus ylevöittämiseen, on siis mahdollista, jopa todennäköistä

niin kielemme, sen avulla luotujen ja työkaluina toimivien laajempien sanastojen, ja

lopulta jopa käyttämiemme teorioiden suhteen.

Vielä eräs elementti, joka on hyvä nostaa esille ymmärtämisestä ja toiseudesta, on

Gadamerin käsitys ”jatkuvasta toisinymmärtämisestä” (Anders-verstehen). Gadamerin

mukaan Heideggerin hermeneuttiseen kehään perustuva ymmärtäminen tarkoittaa sitä,

että tulkinta alkaa ennakkokäsityksillä, jotka korvautuvat usein uusilla, sopivimmilla.

Tämä jatkuva uuden projektoinnin prosessi – Rortyn jargonissa edifikaatio tai Bildung -

on ymmärtämisen ja tulkinnan välistä liikehdintää.385 Gadamerille ymmärtäminen ei ole

siis pelkästään uudelleentuottavaa, kopioivaa, vaan se on luova tulkinnan akti. Tästä

syystä ymmärtämistä ei voi pitää ”ylivoimaisena ymmärtämisenä”, kykynä löytää jotain

ajatonta ja varmaa.386 Päinvastoin,

”[...] tekstin merkitys ylittää aina, ei vain joskus, sen, minkä
tekstin laatija tarkoitti. Siksi ymmärtäminen ei ole vain
reproduktiivinen asenne, vaan aina myös produktiivinen [...].

383 Rortyn mukaan “horisonttien fuusio” liityy vahvasti “sosiaaliseen hyödyllisyyteen”:
keskustelemattomuus, johon niin monet postmodernistit kuin analyyttisen filosofiankin kannattajat
sortuvat, tarkoittaa sitä, että nämä henkilöt katsovat, että “[...]tekemällä tarpeeksi ovelia siirtoja omissa
kielipeleissään, heidän ei tarvitse välittää siitä, mitä koko muu akateeminen yhteisö tai laajempi maailma
tekee tai sanoo”. Rorty (2001), 106. Ero on siis lopulta erilaisten ”kultististen” koulukuntien ja
”keskusteluun taipuvaisten” ihmisten välillä.
384 Gadamer (1985), 261, 267-274. Heidegger (1978), 194-195: “The circle of understanding is not an
orbit in which any random kind of knowledge may move; it is the expression of the existential fore-
structure of Dasein itself. [… ] In the circle is hidden a positive possibility of the most primordial kind of
knowing.” Rorty ei kuitenkaan yhdy Heideggerin ajatukseen alkusanoista tai niiden avulla saatavasta
perustavaa laatua olevasta tietämisestä, “primordial kind of knowing”.
385 Gadamer (1985), 236.
386 Gadamer (1985), 264.
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Riittää kun sanotaan, että ymmärrämme aina eri tavalla, jos
ymmärrämme ollenkaan387”

Gadamerille siis käsitys historiasta ja menneisyydestä ei ole passiivinen käsitys

objektista, vaan menneisyys näyttäytyy enemmänkin rajattomana vaihtoehtojen

mahdollisuutena erilaisille merkityksille: ”[...]tekstin tai taideteoksen totuudellisen

merkityksen löytäminen ei ole koskaan päätöksessä; itse asiassa se on ikuinen

prosessi.”388 Nietzschen  sanoin  kyseessä  on  ”historia abscondita” – menneisyys

luodaan nykyisyydestä käsin389.

7.2.5.  Edifikaatio ja pragmatismi

Rorty peräänkuuluttaakin ”ylivoimaisen ymmärtämisen” sijaan ”filosofista

pluralismia”, joka tarkoittaa hänelle oppia, jonka mukaan

”[...] on olemassa potentiaalisesti rajaton määrä samanarvoisia
tapoja järjestää ihmiselämää [...] ja että ne voidaan asettaa
paremmuusjärjestykseen vaan sillä perusteella, kuinka hyvin ne
tuottavat onnellisuutta ihmisille ja yhteisöille, jotka elävät
näiden mukaan.390”

387 Gadamer (1985), 264. Lingen (1977), xvi, mukaan Gadamerin käsitys ymmärtämisestä ei ole
rekonstruktio vaan mediaatio - olemme välittäjiä (conveyors) menneisyyden ja nykyisyyden välillä.
Ymmärtäminen ei ole ”menemistä asioihin itseensä”, vaan se on menneisyydessä olleen merkityksen
mediaatiota tai kääntämistä nykyisyyteen.
388 Gadamer (1985), 265, Linge (1977), xix, xlix. Gadamer nojautuu pitkälti Heideggeriin, jonka mukaan
länsimaisen tradition yksi suurista virheistä on ”olemisen unohtaminen” (ontological difference), joka
mahdollistaa olemisen hahmottamisen staattisena, esinemäisenä (thing-like), jonain pysyvänä
olemuksena, joka on kaiken alla. Se mahdollistaa maailman hahmottamisen kuvana. Heideggerille tämä
prosessi alkoi Platonista, jolle pysyvä muoto, idea, oli jotain, joka todella oli olemassa. Descartes ja
moderni aika jatkoi samaa prosessia, jossa ihminen takaa totuuden ja olemisen varmuuden oman mielensä
selvyydellä. Rortyn sanoin yllä mainittu kuuluisi: mieli, ”lasinen olemuksemme” toimii ”luonnonpeilinä”,
joka kuvaa selkeästi ja varmasti maailmaa. Mielen avulla on aina Descartes’sta lähtien oletettu saatavan
”etuoikeutettuja representaatioita” maailmasta. Kuten olemme nähneet kappaleissa 2. ja 3., Rorty on tätä
ajatusta vastaan, ensinnäkin hyökkäämällä koko mielen käsitettä vastaan (”persons without minds”) ja
toisaalta kiistämällä ”etuoikeutettujen representaatioiden” mahdollisuuden. Ks. myös laajemmin PMN,
EoH, 29-30.
389 Nietzsche (1963), 56, siis käytti käsitettä historia abscondita: ”jokaisella suurella ihmisellä on
taaksepäin vaikuttava voima: kaikki historia pannaan hänen tähtensä jälleen vaakaan, ja tuhannet
menneisyyden salaisuudet ryömivät lymypaikoistaan –hänen aurinkonsa paisteeseen. [...] Menneisyys on
kenties yhä vielä olennaisesti löytämättä! Tarvitaan vielä niin paljon taaksepäin vaikuttavia voimia!”
390 PSH, 268. James (1913), 105, toteaa, että pragmatistin täytyy ”[...] yhtä hyvin kieltäytyä suostumasta
absoluuttiseen monismiin kuin absoluuttiseen pluralismiin. Maailma on ykseys juuri sen verran, kuin sen
osat kiinnittyvät toisiinsa määrätyin yhtymin.” Tästä huolimatta ”pragmatismin täytyy selvästi asettua
pluralismin puolelle”. Ibid., 108-109.
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Tämä pragmaattinen ja etnosentristinen lähestymistapa, Jamesin sanoin se, että

”[k]aikkien aatteiden alalla tekemien erotteluiden perustana on se kouriintuntuva

tosiasia, ettei yksikään niistä ole niin hieno, että se merkitsisi mitään muuta kuin eroa,

minkä se voi vaikuttaa käytännöllisessä toiminnassa391”, pohjautuu tulkintamme

mukaan pragmatistisen perinteen erääseen keskeisimpään ja yksinkertaiseen

periaatteeseen:

Se, mikä toimii meille, ei tarvitse korjausta392.

Toisin sanoen, normaalidiskurssi, normaali sanasto, jonka me voimme ottaa ikään kuin

annettuna, ja jota meidän ei tarvitse kyseenalaistaa, ei tarvitse parannusta, eli sitä ei

tarvitse edifioida. Mutta jos esimerkiksi luettuamme uusia kirjoja, kohdattuamme uusia

ihmisiä tai ihmiskohtaloita tai tulkittuamme historiaamme uudestaan uusin sanoin

koemme tarpeen muuttaa hyväksyttyä normaalia sanastoamme, voimme pyrkiä

edifioimaan sitä. Tällöin voimme toisaalta (1) purkaa ja kyseenalaistaa, dekonstruoida

sitä, sekä toisaalta (2) tämän jälkeen pyrkiä luomaan uusi, parempi normaalidiskurssi tai

-sanasto, uusi ”horisonttien fuusio” ja uudelleentulkinta. Tällöin kyseessä olisi alkuun

uusi epänormaali diskurssi tai sanasto, joka kenties olisi mahdollista saattaa osaksi

normaalidiskurssia tai korvata vanha normaalidiskurssi kokonaan tällä uudella. Rortyn

edifioiva filosofia - pragmatismi - korostaa erityisesti näistä jälkimmäistä vaihtoehtoa

391 James (1913), 33. Tämä periaate on Jamesin mukaan peräisin Peirceltä. James jatkaa, että
pragmaattinen metodi tarkoittaa siis sitä, että asetutaan kannalle, ”[...] joka merkitsee alkuperusteiden,
periaatteiden, ’kategoriojen’, ja edellytettyjen välttämättömyyksien syrjäyttämistä, ja lopputulosten,
hedelmien, seurausten ja tosiaisian tarkkaamista.” Pragmatismi ei ole kuitenkaan ”karkeasyistä
positivismia”. Ibid., 180.
392 Eräs tapa ilmaista tämä sama asia on puhua fallibilismista uskomustemme suhteen. Fallibilismi
tarkoittaisi tällöin sitä, että ei ole olemassa varmuutta siitä, että käyttämämme uskomukset ovat tosia, tai
että esimerkiksi induktion avulla saavutetut johtopäätökset olisivat varmuudella päteviä jatkossakin.
Fallibilisteille tällaista varmuutta ei ole olemassa, mutta siitä huolimatta on kuitenkin uskottava joihinkin
asioihin, jotta toimiminen maailmassa olisi mahdollista. Täten se, mikä tuntuu toimivan, mikä ei vaadi
lisäoikeutusta, ei tarvitse korjausta. Tämä tarkoitti esimerkiksi Peircelle Misakin sanoin sitä, että ”[m]e
uskomme, kuten meidän pitääkin, että esimerkiksi aurinko nousee huomenna, vaikka ei ole täysin varmaa,
että näin tulee tapahtumaan.” Fallibilismin periaate on siis eräs ratkaisu jo Humelta lähtöisin olevaan
induktion ongelmaan, jossa joukosta tapauksia ”A:sta voidaan päätellä B” ei voida varmasti päätellä, että
juuri seuraava tapaus toteuttaisi induktion kuvaaman yhteyden. Misak (2001), 335-338. Peirce (1966),
426, totesi fallibilismistaan seuraavasti: ”[...] we can never attain knowledge of things as they are. We can
only know their human aspect. But that is all the universe is for us. Fallibilismiin liittyen on hyvä muistaa
vielä Quinelta oppimamme holismi, eli ”[...] ulkoista maailmaa koskevat väitelauseemme eivät joudu
kokemuksen tuomioistuimeen yksi kerrallaan vaan järjestäytyneenä yhteisönä”, mistä seuraa se, että
fallibilismi koko uskomusjärjestelmäämme kohtaan on luonnollisesti hyvin vaikeaa. Koko
maailmankuvamme (tai ainakin merkittävältä tuntuisen osan siitä) kyseenalaistaminen on siis harvinaista,
joskin voisi todeta, että tällaisia suuria muutoksia on aina ollut, oli sitten kyseessä muutos planetaarisessa
(Aristoteles, Ptolemaios, Kopernikus jne.) tai vaikkapa poliittisessa (kristinuskon nouseminen Rooman
imperiumin valtauskonnoksi, Ranskan vallankumous, kommunismin romahtaminen jne.)
sanastoissamme.
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sanastojen mahdollisen yhteismitattomuuden takia, mutta hyväksyy kuitenkin myös

ensimmäisen mahdollisena, sillä edifioiva filosofia tai yleisemmin pragmatismi ei halua

olla lopulta vallankumouksellinen, vaan enemmänkin reformistinen, uskomustemme

verkkoamme korjaamaan, ei sitä kokonaan kumoamaan, pyrkivä tapa ajatella ja elää.

Tästä lisää vielä muun muassa ironian yhteydessä kappaleessa  7.4.

Vielä loppuun voisi siis todeta, että tarvittaessa Rortyn edifioiva pragmatismi sisältää

siis Heidegger-Derrida– käsityksen vallitsevien sanastojen purkamisesta sekä toisaalta

positiivisemman hermeneuttisen ajatuksen jatkuvasta uudelleentulkinnasta, joka

tapahtuu aina ja välttämättä vallitsevasta traditiosta ja yhteisöstä käsin.393 Se  on  ikään

kuin ”kolmas tie”, tai kuten James kutsui pragmatismiaan, ”ajattelun keskitie394”,

näiden kahden välissä: dekonstruktiota ja hermeneutiikkaa ilman tiettyjä, platonisia

dualismeja. Se on tällöin, tarvittaessa, epänormaalia diskurssia, totta kai, joskin tavalla,

joka ei edes pyri perustamaan diskurssiaan mihinkään muuhun kuin toisiin

diskursseihin. Se on toisin sanoen aina kontekstisidonnaista, ja täten ”poliittista, mutta

ei avoimesti politisoitunutta.” Rortyn pragmatismin näkökulmasta edifikaatio on

tulkintamme mukaan nähtävä prosessina, jonka tarkoituksena on kiertää tai välttää se

sanasto, joka tuomitsee ajattelun Platonin esittämään dualismiin, Totuuteen ja

mielipiteeseen. Näin ollen, edifikaatio pitää nähdä enemmän

(1)  pragmaattisena, käytön piiriin kuuluvana, ja

(2) ”poliittisena, mutta ei avoimesti politisoituneena” valintana toimia maailmassa.

Edifikaation arvo tai hyöty on nähtävä niissä konkreettisissa tuloksissa, joita sen avulla

voidaan saavuttaa, kun ihminen edifioi, uudelleenkuvailee ympäröivää maailmaansa ja

samalla pitkällä aikavälillä muuttaa (alati muuttuvan) yhteisönsä puhetapaa,

käytännöllistä järkeä ja itsekuvaa.395 Jamesin sanoin tällaisen ”kriitillisen filosofian”

myötä

393 Toisaalta liittyen niin Davidsonin passing theoryjen yhtymiseen, kuin myös Gadamerin horisonttien
fuusioon uudelleentulkinnan johdosta, voisi jopa todeta davidsonilaisittain, että ”ei ole olemassa mitään
sellaista kuin ymmärtäminen”. Tämä kutsumani ”no understanding”- teesi tarkoittaisi sitä, että
ymmärtäminen ”ylivoimaisena ymmärtämisenä” tai varmuutena on mahdotonta ja meidän pitää tyytyä
(ilomielin) ainoastaan siihen, että ymmärtäminen puhetilanteessa (laajasti ymmärrettynä) on
vastalauseiden puuttumista sanojen tietylle käytölle. Tai toisin sanoen ymmärtäminen on sanojen käyttöä
tavalla, joka mahdollistaa toiminnan niin, että sanojen merkitys on riittävän selvä, eikä se vaadi
lisäselvennystä kommunikoivien välillä.
394 James (1913), 30.
395 Vrt. TaP, 127-28: “There is no way for human beings to get beyond their own practices except by
dreaming up better practices, and no way to judge these new practices better except by reference to their
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”[...]terveen ymmärryksen kategoriat eivät enää kauemmin
edusta mitään lajia olevaista yksikään; ne ovat vain inhimillisen
ajatuksen mainioita peli-’vetoja’, meidän tapojamme pyrkiä
pakoon hämmennystämme aistimusten auttamattoman tulvan
keskellä.396”

Dewey toteaa puolestaan, että

”[...] näissä oloissa filosofian ensimmäinen ongelma näyttäisi
olevan irtautuminen opista, jonka mukaan perimmäinen
kysymys on arvojen ennalta annettu oleminen, ja sen seuraava
tehtävä on selvittää, mitä muutoksia ja uudistuksia perinteisiin
arvoarvostelmiin on tehtävä. Tämän jälkeen filosofia on valmis
ottamaan itselleen positiivisen tehtävän luonnostella
arvokäsityksiä, jotka saattaisivat olla perustana inhimillisen
toiminnan uudelle yhtenäisyydelle.397”

Edifikaation ja uudelleenkuvausten, toisin sanoen terapian, tulos on terveempi potilas,

edifioitunut ihminen tai ihmisiä ja todennäköisesti samalla uusi, ylväs

normaalidiskurssi.398

7.3.  Vahva runoilija

7.3.1.  Aluksi

Rortyn kolmas post-Filosofinen avaus liittyy tämänkaltaisiin uudelleenkuvauksiin

pystyviin henkilöihin, ja erityisesti siihen itsekuvaan, joka heillä voisi olla. Rorty

esittääkin post-Filosofisen kulttuurin keskeiseksi toimijaksi ”runoilija”- hahmon. Tämä

uudelleenkuvauksiin pystyvä henkilö juontaa juurensa Rortyn kontingenssin käsitteestä,

jonka Rorty ymmärtää oikeastaan kahdella, hieman ristiriitaisella tavalla. Toisaalta

various advantages for various human purposes.”  Ks. myös TaP, 41: “So pragmatists [… ] should see
themselves as working in the interface between the common sense of their community, a common sense
much influenced by Greek metaphysics and by monotheism, and the startlingly counterintuitive self-
image sketched by Darwin, and partially filled in by Dewey. They should see themselves as involved in a
long-term attempt to change rhetoric, the common sense, and the self-image of their community.”
396 James (1913), 125. Deweyn (1999), 46, mukaan puolestaan kysymyksemme ”[...] eivät liity siihen,
miten muotoilla kerralla yleinen teoria todellisuudesta, tiedosta ja arvoista, vaan siihen, miten nykyiset
autenttiset uskomukset maailmasta voivat toimia tuloksellisesti ja tehokkaasti todellisessa elämässä
nousevien tärkeiden käytännön ongelmien yhteydessä.”
397 Dewey (1999), 47.
398 Tiivistäen voisi siis todeta, että edifikaatio on epänormaalina diskurssina (1) destruktiivista, jolloin se
purkaa vallitsevia sanastoja; (2) kontekstisidonnaista uudelleentulkintaa, eikä mikään yksiselitteinen
metodi, jota voisi toistaa juuri samalla tavalla; sekä (3) lopulta pragmaattinen tapa hahmottaa ja parantaa
sanastoja tai kertomuksia maailmasta.
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uskomustemme kontingenssista - siis uskomustemme historiallisesta

sattumanvaraisuudesta - ja täten siitä, että ne ovat suhteessa vain toisiin uskomuksiin,

eivät maailmassa löytämistä odottaviin olemuksiin, seuraa Rortylle se, että on olemassa

aktuaalinen mahdollisuus luoda uusia uskomuksia, uusia ja parempia tarinoita

maailmasta tai itsestä, sillä mikään olemuksellinen ja täten välttämätön ei pakota

nykyisiä uskomuksiamme. Tämä on Rortyn nietzscheläinen, luovuutta korostava

voluntaristinen käsitys kontingenssin seurauksista. Toisaalta Rorty liittää kontingenssin

ja käyttämiemme kuvausten potentiaalisen rajoittamattomuuden myös Freudiin. Freudin

myötä korostuu kuitenkin kontingenssin deterministinen puoli, eli se, että sattuma

saattaa joskus pakottaa meidät tiettyyn muottiin, erityisesti silloin, kun on kyseessä

varhaisen lapsuuden kokemukset tai laajemmin, saamamme sosialisaatio tiettynä

aikana, sekä erityisesti silloin, kun yrittäessämme oikeuttaa uskomuksiamme muille,

koemme tämän - osittain myös muiden jakaman - sosialisaation omien, alkuun muille

tuntemattomien ja omalaatuisten uskomusten esteeksi. Nämä kaksi tendenssiä, toisaalta

voluntaristinen luominen ja toisaalta deterministinen sosialisaatiomme luoma

kitkatekijä, jäävät ratkaisematta Rortyn kirjoituksissa.399 Mutta se ei liene ongelma, jos

pitää sattumaa, tuota elämän arvaamatonta, juuri tämän ambivalenssin, Rortyn

jargonissa kaiken keskustelun, lähteenä.

Fallibilistina ja poliittisena idealistina Rorty siis kehottaa systemaattisuuden, toisin

sanoen ainakin liian vakavan normaalidiskurssin, sijaan pyrkimään jatkuvaan

edifikaatioon, ylevöittämiseen, itsensä uudelleenluomiseen tai –voittamiseen. Tämä

nietzscheläinen ajatus on hänelle ”halun Totuuteen” ja ”halun itsensäylittämiseen400”

399 Ks. esim Topper (1995) sekä erityisesti työmme alaviite 894, jossa aiheesta tarkemmin.
400 Nietzsche (1963), 97: ”[...] jokaisen, joka tahtoo tulla vapaaksi, täytyy tulla siksi omasta voimastaan ja
ettei vapaus putoa kenenkään syliin lahjana.” Nietzsche toteaa myöhemmin: ”Mikä tekee sankarilliseksi?
– Se, että käy yhtä haavaa korkeinta kärsimystään ja korkeinta toivoansa kohti. Mihin sinä uskot? –
Tähän: että kaikkien asioiden painot täytyy määrätä uudestaan. Mitä sanoo omatuntosi? –Sinun pitää
tulla siksi, joka olet. [...] Mikä on saavutetun vapauden sinetti? – Se, ettei enää häpeä itseänsä.” Ibid.,
147. Ks. myös Nietzsche (1967), 9: ”Mutta ollessaan yksin Zarathustra puhui sydämelleen näin: ’Voiko
olla se mahdollista! Tuo vanha pyhä mies ei ole metsässään vielä kuullut mitään siitä, että Jumala on
kuollut!’ Kun Zarathustra tuli lähimpään kaupunkiin, joka sijaitsee metsien rajalla, hän näki siellä paljon
kansaa torille kokoontuneena: sillä oli luvattu, että nähtäisiin nuorallatanssija. Ja Zarathustra puhui
kansalle näin: Minä opetan teille yli-ihmisen. Ihminen on jotain, mikä pitää voittaa. Mitä te olette tehneet
sen voittaaksenne?” Rorty ei kuitenkaan jaa Nietzschen ajatusta yli-ihmisestä, joka pohjautuisi johonkin
perustavaalaatua olevaan ”vallantahtoon” tai libidoon ja jonka tulisi olla uuden ihmisrodun kantaisä.
Niinpä Rorty ei siis peräänkuuluta Nietzschen yli-ihmistä, joka ei tahtoisi puhua kansan kanssa.
Päinvastoin, Rortylle keskustelu on ainoa tapa toimia ja ratkaista ongelmia, eikä moraliteetti ole
negatiivista ”lauma-vaistoa” ihmisessä, kuten se oli Nietzschelle. Tässä suhteessa Rortyn mukaan
Nietzsche siis vajoaa lopulta platonistien, positivistien ja muiden varmuudentavoittelijoiden seuraan
yrittäessään pyrkiä pohjaamaan projektinsa johonkin varmaan, kuten esimerkiksi ”vallantahtoon”.
Nietzsche toteaa ajatuksensa keskustelusta seuraavalla (Rortyn vastustamalla) tavalla: ”Minun ei pidä olla
paimen, ei haudankaivaja. En tahdo puhuakaan enää kansan kanssa; viimeisen kerran minä puhuin
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välinen valinta, joka heijastelee jo antiikin ajoilta vallinnutta kiistaa varmuutta etsivän

Filosofian ja satunnaiseen huomionsa kiinnittävän runouden välillä. Oikeastaan, kiista

on samalla yleisen ja yksittäisen, sekä myös epistemologisen Filosofian ja politiikan

välillä. Rortyn post-Filosofisen kulttuurin selkeä heeros on jälkimmäiset vaihtoehdot

valitseva edifioiva vahva runoilija (strong poet). 401

7.3.2.  Vahva runoilija ja Nietzsche

Tämä Harold Bloomin termi ”vahva runoilija” viittaa henkilöön, joka tuntiessaan

ahdistuksen, jota Bloom kuvaa ”[...]kauhuna siitä, että huomaisi olevansa vain jonkun

toisen kopio402”, pakenee perimiään oman elämän kontingenssin kuvauksia ja luo

itselleen uudet.403 Niinpä Rortyn mukaan nietzscheläinen epäonnistuminen ihmisenä on

verrattavissa epäonnistumiseen runoilijana: kummassakin on  kyse  siitä,  että  lopulta

hyväksyy jonkun muun keksimän kuvauksen itsestään. Toisin sanoen, kuolee kopiona.

Ero vahvan runoilijan ja muun ihmiskunnan välillä on se, että vahvat runoilijat ovat

kykeneviä kertomaan originellin tarinan niistä historiaan kuuluvista kausaalisista

tapahtumista, jotka ovat vaikuttaneet häneen käyttäen sanoja, joita ei ole koskaan

vainajalle. Luoviin, eloakorjaaviin, juhliviin, minä tahdon liittyä: sateenkaaren minä tahdon heille näyttää
ja kaikki yli-ihmisen porrasaskelmat. Yksineläjille minä laulan lauluni ja kaksineläjille[...].” Ks.
Laumavaistosta Nietzsche (1963), 111, 127.
401 CIS, 20, 25: ”But in a Nietzschean view, one which drops the reality-appearance distinction, to change
how we talk is to change what, for our own purposes, we are. To say, with Nietzsche, that God is dead, is
to say that we serve no higher purposes. The Nietzschean substitution of self-creation for discovery
substitutes  a  picture  of  hungry  generations  treading  each  other  down  for  a  picture  of  humanity
approaching closer and closer to the light. A culture in which Nietzschean metaphors were literalized
would be one which took for granted that philosophical problems are as temporary as poetic problems,
that there are no problems which bind the generations into a single natural kind called ‘humanity’. A
sense of human history as the history of successive metaphors would let us see the poet, in the generic
sense of the maker of new words, the shaper of new languages, as the vanguard of the species.” Korostus
lisätty. Nietzschen mukaan oli otettava oppia taitelijoista, jotka osasivat tehdä “taitotemppuja”, kuten
etääntyä olioista, tai nähdä oliot salavihkaa ja kuin leikelmänä, tai asettaa ne niin, että ne peittävät tosiaan
ja tarjoavat vain perspektiivisiä näköaloja, tai katsella niitä värjätyn lasin läpi tai iltaruskon valossa.
Nietzschelle taiteilijoilla ”[...] tämä hieno taito yleensä loppuu siinä, missä taide loppuu ja elämä alkaa;
mutta me tahdomme olla elämämme runoilijoita, ja ensiksi kaikkein pienimmässä ja arkipäiväisimmässä.”
Nietzsche (1963), 162.
402 Bloom (1973), 80.
403 Bloom (1973), 45, toteaakin seuraavaa: “The strong poet indeed says:’ I seem to have stopped falling;
now I am fallen, consequently, I lie here in Hell,‘ but he is thinking, as he says this, ‘ As I fell, I swerwed,
consequently I lie here in a Hell improved by my own making’”. Ks. Myös Bloom (1979), 3: “Emerson
[… ] said of the poets that they were liberating gods, that they were free and made others free. I would
amend this by saying that poets make themselves free, by their stances towards earlier poets, and make
others free only by teaching them those stances or positions of freedom.” Myös Bloom (1982), 32-33.
Tulkitsen tämän siten, että (1) runoilijalla (laajasti ymmärrettynä) on myös itseään laajempi, muita
ihmisiä koskeva tehtävä. Lisäksi (2) edellinen on verrattavissa Rortyn peräänkuuluttamaan holismiin sekä
(3) ”vahvaan väärinlukemiseen”.
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ennen käytetty kyseisellä tapaa.404 Ero on siis tutun, universaalin kielen ja aluksi

tuntemattoman, mutta mahdollisesti vallankumouksellisen puhetavan tai sanaston,

normaalin ja epänormaalin diskurssin, vis contemplativan ja vis creativan,

objektiivisuuden ja luovuuden välillä. Vahva runoilija on epänormaalin diskurssin

mestari, henkilö, joka voi todeta omasta elämästään kuollessaan, ilomielin: niin sen

tahdoin, ”and thus I willed it”:405

404 Nietzsche käytti tästä ihmistyypistä nimitystä homo poeta: ”Minä itse, minä, joka olen korkeimman-
omakätisesti tehnyt tämän tragedioista parhaan, sikäli kun se on valmis; minä, joka ensiksi sidoin
moraalin solmun olemassaoloon ja vedin sen niin lujaksi, että vain joku jumala voi sen purkaa – tätähän
vaatii Horatius! - , minä itse olen nyt neljännessä näytöksessä surmannut kaikki jumalat –
moraalisuudesta! Mitä nyt tulee viidennestä! Mistä nyt otan traagillisen ratkaisun! – Täytyykö minun
ryhtyä miettimään koomillista ratkaisua?” Nietzsche siis esittää ironiaa, ”iloista tiedettä”, vakavuuden
sijaan. Nietzsche (1963), 128. Mutta Rortyn ei kuitenkaan voi hyväksyä vahvaa runoilijaa yli-ihmisenä,
joka olisi (1) julma muita kohtaan sekä (2) ei voisi keskustella muiden kanssa. Siksi Nietzschen toteamus
”rajoittukaamme siis mielipiteidemme ja arvostustemme puhdistamiseen sekä uusien omien hyvän-
taulujen luomiseen [...] me tahdomme tulla niiksi, joita olemme, uusiksi, ainoalaatuisiksi, verrattomiksi,
itselleen-lakiasäätäviksi, itseänsä-luoviksi!” on Rortylle vieras, jos se tulkitaan kehotuksena yli-
ihmisyyteen, alistamiseen ja keskustelun lopettamiseen. Ero itsensä luomisen ja yli-ihmisen, liberaalin
ironistin ja fasistin välillä on erityisesti keskustelun mahdollisuus ja sen ylläpitäminen moraalisen
legitimiteetin takaajana. Keskustelun loppuminen on se tapahtuma, jonka seurauksena vahva runoilija voi
sortua yli-ihmisyyteen ja julmuuteen.
405 CIS, 23-29. Tässä yhteydessä on hyvä huomauttaa, että (1) ajatus vahvasta runoilijasta edustaa Rortyn
joskus jopa ”ääriromanttista” taipumusta, Bouveressen (2001), 145, sanoin ”romanttista optimismia”,
nähdä tällainen luova ihminen, joka voisi lopulta todeta ”thus I willed it”, ”näin sen tahdoin”, turhan(kin)
vapauttavana, liberaalina ja hyvänä, sekä myös toisaalta turhan(kin) vapaana maailman ”kitkatekijöistä”.
(Huomaa tästä myös työmme kappale 14.3.) Niinpä on hyvä muistaa, että ajatus vahvasta runoilijasta ei
voine, ainakaan useimmiten, tarkoittaa sitä, että hän olisi kykenevä kertomaan tarinaa itsestään tai
laajemmin muihin ihmisiin liittyen tavalla, joka olisi täysin uusi, vallankumouksellinen, ja joka voitaisiin
ottaa käyttöön heti. Fallibilismi tässä vahvassa, koko ”loogisen ajattelumme kenttää” koskevassa
merkityksessä, on (useasti) kenties turhan optimistinen tapa hahmottaa uskomusten ja
uskomusjärjestelmien muuttumista. Vahva runoilija elää aina kielipel(e)issä, joka asettaa tiettyjä
”kitkatekijöitä”. Täten kokonaisen uuden kielipelin keksiminen ja sen käyttäminen tai soveltaminen
tuntuu melko mahdottomalta. Toisaalta, kuten Rorty toteaa, pragmatistit ovat usein reformisteja, jotka
pyrkivät enemmänkin Quinen kutsuman loogisen ajattelumme ”voimakentän” uudelleenkonfigurointeihin
tai -järjestelyihin sen sijan, että olisivat vallankumouksellisia, jotka pyrkivät välttämättä totaalisiin
kumouksiin. Hän myös huomauttaa, että monesti eri sanastojen muutos ei ole vahvojen runoilijoiden
hetkessä toimeenpanemaa, vaan enemmänkin kyseessä on laajemman ihmisjoukon taipumus unohtaa
tietty tapa puhua maailmasta ja valita jokin toinen, sopivampi sanasto, joka voi taas olla ”vahvan
runouden” tuotosta. Kyse on siis sosiaalisesta evoluutiosta, joka on Rortylle mainio tarina kertomaan sen,
miten kieli tai vaikkapa koko kulttuuri muuttuu.  (2) Toiseksi esimerkiksi Bouveresse (2001) toteaa, että
monet Rortyn valitsemat esikuvat vahvalle runoilijalle ovat hieman erikoisia, jos lähtee liikkeelle Rortyn
keskustelua kaiken oikeuttamisen viimekätisenä kontekstina pitävästä ajattelusta. Esimerkiksi Heidegger
ja Freud ovatkin Bouveressen mukaan hyviä esimerkkejä ”intellektuaalisista diktaattoreista” (Ibid., 136),
jotka eivät olleet ollenkaan kiinnostuneita keskustelusta tavalla, jota Rorty puolustaa. Bouveresse tiivistää
ajatuksen hieman myöhemmin: ”[Rorty] claims that for him, democracy has priority over philosophy, a
point on which I agree entirely. Yet at the same time he holds as the most important thinkers [Nietzsche,
Heidegger and his French disciples] of our era those authors whose principles would more likely have
them declare (even if some would not willingly admit it): ‘Let democracy perish, as long as philosophy
lives!’” Ibid., 144. (3) Kolmanneksi on vielä kysyttävä, voiko kaiken todella uudelleenkuvailla, kuten
Rorty olettaa. Esimerkiksi jos ihminen seisoo lumihangessa ja tuntee jäätyvänsä niin, että jalat menevät
kuolioon, tapahtumaa on monesti vaikea uudelleenkuvailla, toisin sanoen oikeuttaa uudella tavalla niin
että se olisi kannattavaa ja jopa suositeltavaa. Maailma ikään kuin pakottaisi meidät toimimaan tietyllä
tavalla, esimerkiksi välttämään jäätymistä. Tällöin joutuisimme toteamaan, että tieto on kumulatiivista,
opimme jotain ratkaisevaa maailmasta. Toisaalta tämä vaikeus (meille jopa mahdottomuus?)
uudelleenkuvailla esimerkiksi edellä mainittu tapaus ei tarkoita, etteikö meistä kummallisia tapahtumia
tapahdu tai ole tapahtunut maailmassa. Esimerkiksi monet eri kulttuurien riitit tai käytännöt sisältävät
tapahtumia tai asioita, jotka tuntuisivat meistä nyt mahdottomilta, toisin sanoen emme pystyisi oman
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”Hänelle, runoilijalle, on tietysti ominainen vis contemplativa ja
jälkikatsaus omaan teokseensa, mutta samalla ja sitä ennen vis
creativa, joka toimivasta ihmisestä puuttuu, miltä muuten
näyttäneekin ja mitä kaiken maailman ihmiset uskonevatkin. Me
ajatellen-aistivat, me todella teemme ja teemme taukoamatta
jotakin, mitä vielä ei ole olemassa [...].406”

Vahvan runoilijan ajatus tiivistyykin Nietzschen ajatukseen ”saman ikuisesta paluusta”

(the eternal recurrence of the same), jota ei pidä tulkita maailman ikuisena

syklimäisyytenä ja sen jatkuvana toistumisena, vaan ideaalin elämän vertauskuvana.

Ajatus ”saman ikuisesta paluusta” tarkoittaisi siis sitä, että elämämme olisi oikeutettu

ainoastaan siinä tapauksessa, että haluaisimme elää saman elämän uudestaan, täysin

muuttumattomana, sillä muunlainen oma elämä ei olisi ylipäänsä mahdollista. Se

tarkoittaisi sitä, että luomme - tai pyrimme luomaan - omasta elämästämme juuri

sellaisen, kuin haluaisimme sen aina olevan.407 Rortylaisittain ymmärrettynä tämä

vaatisi välttämättä myös sitä, että loisimme sellaisia sanastoja, joiden avulla

käsittelemme, hahmotamme ja manipuloimme todellisuuttamme - siis vaatisi sanastoja,

jotka mahdollistaisivat tämän ideaalin elämän.

sosialisaatiomme puitteissa kuvailemaan niitä uudelleen meille paremman tuntuisiksi. Kuinka moni
nykysuomalainen voisi kuvitella olevansa ”pyhän sodan” itsemurhapommittaja? Sama kysymys voi saada
mahdollisesti meidän näkökulmasta erilaisen vastauksen, jos sitä kysytään baski-, tsetseeni-, tai vaikkapa
palestiinalaistaistelijalta. Periaatteessa siis myös tällainen sosialisaatio, kulttuuri ja kielipeli voisi olla
mahdollista, mutta se vaatisi niin paljon laajempia muutoksia meidän loogisen ajattelumme kenttäämme
tai kielipeliimme, että se varmaankaan ei ole mahdollista, eikä meistä myöskään suotavaa. Tämä
luonnollisesti herättää pätevän (ja poliittisen) kysymyksen, mitä lopulta voi uudelleenkuvailla?
406 Nietzsche (1963), 163.
407 Nehamas (1984), 6-7. ”Ikuisesta paluusta” ks. myös Heidegger (1977),  81-82, ja Salomaa (1998), 61-
64. Ks. myös Duvall (1999), erityisesti 43-49, jossa Duvall kirjoittaa Albert Camus’n ja Friedrich
Nietzschen välisestä yhteydestä ja taiteesta seuraavasti: ”If the artist/rebel/rememberer was mythmaker,
this mythifying was not to be escapist or intoxicating. Art does not lie; art shows, signifies and makes
exemplary. It cuts a section out of experience, and like the facet of a precious gem, it allows inner
qualities to be reflected but not exhausted; it reveals ’a whole implied content of experience whose wealth
is not directly expressed’. Once again art gives style to life. [...] Camus joins Nietzsche in moving beyond
an art that promises deliverance or consolation or an art that is merely tragic and ironic. For Camus, art
embodies and instructs rebellion. The rebel’s demand for limits and measure, what Camus calls
’approximative thought’ is essentially an aesthetic demand in that it seeks not totality but unity. Rebel and
artist, their common lucidity rooted in memory, correct creation. [...] But in the end once again Nietzche
is troublesome for Camus. For in spite of his exhilarating affirmation of art and creativity, Nietzsche
remais the philosopher of solitude and the mountain top. Even more, in correcting and stylizing, Camus
artist rejects amor fati. Nietzsche’s aesthetic is a bit too Dionysian for Camus; his art would intoxicate
and anesthetize too much, would veil life and lead to too complete an acceptance of this world. Perhaps a
key is to be found in Nietzsche’s desire to cultivate a style of life which, having the integrity of the
aesthetic experience, would enable him to confront the end of his life and say: ’Was that life? Well then,
once more.’ Duvall jatkaa kuitenkin: This smacks a bit too much of eternal recurrence, and Camus has
moved beyond Sisyphus.” Alun korostukset lisätty.
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7.3.3.  Vahva runoilija ja Freud

Rorty liittää vahvan runoilijan siis myös Sigmund Freudiin.408 Freudilta Rorty katsoo

oppineensa sen, että voimme tarkastella ihmistä kokonaisuudessaan maallisena (de-

divinized) olentona. Freud auttaa Rortya ymmärtämään, että ihmisen moraalin ja

omantunnon lähde on eletty elämä itsessään, erityisesti nuoruudessa koetut

sattumanvaraiset, kontingentit, tapahtumat.409 Se, mitä olemme persoonina, esimerkiksi

oma moraalikäsityksemme, ei voi olla jotain kantilaista universaalia, vaan se pitää

nähdä historiallisesti ja sosiaalisesti muovautuneena kokonaisuutena yhtä paljon kuin

esimerkiksi poliittinen tai esteettinen tietoisuus.410  Niinpä esimerkiksi ero nerouden ja

408 Bouveresse (2001), 135-36, huomauttaa, että (myös) Freudin pitäminen esimerkillisenä vahvana
runoilijana on hieman ristiriitaista, sillä häntä pidetään monien tulkintojen mukaan klassisena esimerkkinä
Tiedemiehestä, joka on vakuuttunut löytäneensä jotain essentiaalista ”mentaalisen elämän todellisesta
luonteesta”. Tässä mielessä Freud olisi juuri Rortyn vahvan runoilijan vastakohta. Rorty puolestaan
tulkitsee Freudin murtaneen kulttuurimme viimeisiä kahleita, jotka sitoivat meitä kreikkalaiseen ideaan
siitä, että meillä tai maailmalla on luonto, jonka löytäminen kertoo meille sen, mitä meidän pitää tehdä
ollaksemme ”hyviä” kanssaihmisillemme. Ibid., 136. Ks. laajemmin EoH:n mainio artikkeli Freud and
moral reflection, sekä työmme kappale 14. Greyn (1996), 62-63, mukaan Freud oli positivisti: “Freudin
vahva väite, että psykoanalyysilla ei ollut omaa maailmankäsitystä ja ettei se koskaan voisi sellaista
luodakaan, oli hänen tapansa vuosia myöhemmin maksaa velkansa positivistisille opettajilleen: vuonna
1929 hän tiivisti käsityksensä sanoen, että psykoanalyysi ’on osa luonnontiedettä ja voi kuulua osana
luonnontieteelliseen maailmankäsitykseen.’ Lyhyesti sanoen psykoanalyysi on kaikkien tieteiden tavoin
omistautunut etsimään totuutta ja paljastamaan illuusioita. Brücke [Freudin positivistinen esikuva] olisi
voinut sanoa saman.” Toisaalta Freud suhtautui osittain kateellisesti, osittain myös ihaillen, taiteilijoihin,
joita hän piti todellisessa maailmassa epäonnistuneina neurootikkoina, mutta jotka toisaalta omasivat
epätavallisia analyyttisia kykyjä. Freud totesikin, että ’me [kirjailija ja analyytikko] todennäköisesti
ammennamme samasta lähteestä, työskentelemme saman kohteen kanssa, kumpikin eri menetelmää
käyttäen’. Grey jatkaa tästä: ”Analyytikon tehdessä havaintoja potilaidensa piilotajunnasta kirjailija
puolestaan tekee havaintoja omasta piilotajunnastaan ja muovaa löydöksensä ekspressiivisiksi ilmaisuiksi.
Näin romaanikirjailija ja runoilija ovat harrastepsykoanalyytikkoja, parhaimmillaan yhtä syvälle pääseviä
kuin psykoanalyysin ammattilaiset.” Ibid., 396. Grey toteaa myöhemmin: ”Freudin taiteilijoista
kirjoittamat analyysit, vaikka niillä onkin hyvin kunnianhimoiset tavoitteet, ovat tuskin erityisen
arvostavia. Freud ei ainoastaan asettanut kyseenalaiseksi luovien taiteilijoiden ’luovuutta’ vaan hän myös
rajasi heidän kulttuurisen tehtävänsä. Huutaessaan julki yhteiskunnan salaisuuksia he ovat tuskin muuta
kuin tarpeellisia erikoisluvan saaneita juoruilijoita, joiden ansiona on vain yleisön mieleen kertyneiden
jännitysten lieventäminen. Freud näki taiteen ja kirjallisuuden tekemisen samoin kuin niiden kuluttamisen
varsin samankaltaisena kuin ihmisen muunkin toiminnan, niillä ei ollut mitään erikoisasemaa. Ei ole
sattuma, että Freud nimitti ihmisen katselemisesta tai lukemisesta tai kuuntelemisesta saamaa palkintoa
’esimielihyväksi’ lainaten tämän termin kaikkein maallisimmista [seksuaalisista] nautinnoista. Hänen
käsityksensä mukaan esteettinen toiminta, paljossa samoin kuin rakastaminen tai sodankäyminen tai
lakien ja valtiomuotojen laatiminen, on keino hallita maailmaa tai keino naamioida oma epäonnistuminen
sen hallitsemisessa. Ero on siinä, että romaanit ja maalaukset verhoavat viime kädessä hyötyyn tähtäävät
tarkoituksensa taitavasti luotujen, usein vastustamattomien koristeiden alle.” Ibid., 401-402. Grey
jatkaakin: ”Silti Freud oli vakuuttunut siitä, että pystyisi välttämään reduktionismin [vrt. aiemmin
positivismi] ansan. Yhä uudelleen ja voimakkaasti hän kiisti ajatuksen, että psykoanalyysi voisi luoda
minkäänlaista valoa luovuuden salaisuuksiin. Leonardossaan hän vakavasti kiisti aikomuksensa tehdä
’tuon suuren miehen saavutukset ymmärrettäviksi’ ja sanoi olevansa valmis ’myöntämään, että
taiteellisen suorituksen luonne on meille psykoanalyyttisesti todellakin saavuttamaton’.” Ibid., 402.
Korostukset lisätty. Freudista laajemmin ks. työmme kappale 14.
409 EoH, 148-153.
410 EoH, 155-58: “Freud, by helping us see ourselves as centerless, as random assemblages of contingent
and idiosyncratic needs rather than as more or less adequate exemplifications of a common human
essence, opened up new possibilities for the aesthetic life. He helped us become increasingly ironic,
playful, free, and inventive in our choice of self-descriptions. [… ] helped us think of moral reflection and
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fantasian välillä on ero keksittyjen uusien metaforien hyödyllisyyden välillä: kun jokin

henkilökohtainen tarve tai obsessio synnyttää uuden metaforan, uuden kuvauksen

jostain asiasta ja koemme sen hyödylliseksi, puhumme neroudesta; kun se ei hyödytä

meitä, sille ei ole käyttöä, se on fantasiaa, perversiota tai jotain muuta hyljeksittävää.

Nerous ei eroa fantasiasta sillä perusteella, että se olisi jotenkin kosketuksissa Totuuteen

tai universaaliuteen, vaan yksinkertaisesti siitä syystä, että sattumalta uusi kuvaus

saattaa tuntua monesta muustakin ihmisestä hyödylliseltä ja vetoavalta, joltain

sellaiselta, johonka monet muutkin voivat samaistua omien kokemustensa valossa

kyseisessä kielipelissä. Tästä johtuen voimme oppia Freudilta sen, että poeettinen,

taiteellinen, filosofinen, tieteellinen tai poliittinen kehitys on yksinkertaisesti

yksittäisten, henkilökohtaisten obsessioiden ja julkisen tarpeen sattumanvaraista

yhtymistä:411

”Taiteilijakin on alun perin introvertti ja lähellä neuroosia.
Häntä ahdistavat ylivoimaiset viettiyllykkeet, hän kaipaa
mainetta, valtaa, rikkautta ja naisten rakkautta, mutta hänellä ei
ole keinoja päästä noihin tavoitteisiin. Niinpä hän kääntää [...]
selkänsä todellisuudelle ja suuntaa koko huomionsa ja kaiken
libidonsa mielikuvituksensa luomuksiin, joista aukeaa tie
neuroosiin. [...] Takaisin todellisuuteen taiteilija pääsee, [sillä]
hän osaa ensinnäkin muotoilla valveuniaan, poistaa niistä liian
yksilölliset ainekset, jotka ulkopuolinen kokee
luotaantyöntäviksi, ja tehdä ne muitakin miellyttäviksi. Hän
pystyy myös muuntamaan niitä siten, että niiden luvaton
alkuperä häviää silmistämme. Edelleen hänellä on
arvoituksellinen taito pakottaa kuvitelmansa tiettyyn ainekseen,
niin että ne saavat havaittavan hahmon, johon liittyy niin monia
mielihyvää tuottavia tekijöitä, että se ainakin hetkellisesti korvaa
ja kumoaa torjunnat. Kun hän pystyy tähän kaikkeen, hän auttaa
muita taas löytämään lohtua ja helpotusta heidän oman
piilotajuntansa jo ehtyneistä lähteistä, saa osakseen heidän
kiitollisuutensa ja ihailunsa ja pääsee näin mielikuvituksensa
voimin niihin tavoitteisiin, jotka hän ensin tavoitti vain omassa

sophistication as a matter of self-creation rather than self-knowledge.” EoH, 150: “ On [… ] Platonic
model, self-knowledge will be a matter of self-purification – of identifying our true, human self and
expelling [… ] the animal self. On the former [Freud’s] model, self-knowledge will be a matter of getting
acquainted with one or more crazy quasi people, listening their crazy accounts of how things are, seeing
why they hold  the  crazy  views they  do,  and learning something from them.  It  will  be  a  matter  of  self-
enrichment.”  EoH, 151-52: “It [Freud’s view] treats, so to speak, the three different stories told by the id,
the superego, and the ego as alternative extrapolation from common experience – in particular, experience
of childhood events [… ], as alternative ways of making sense of the past. [… ] [Freud] let us see
alternative narratives and alternative vocabularies as instruments for change, rather than as candidates for
a correct depiction of how things are in themselves.”
411 CIS, 30-37, EoH, 143-163, EoH, 154, Grey (1996), 401-402. Rortyn mukaan Freudin kontribuutio on
kuitenkin lopulta ainoastaan yksityisen piiriin kuuluvaa, eikä hänen ajattelullaan ole merkitystä
esimerkiksi yhteiskunnalliseen teoriointiin tai ajatteluun. Tämä on mielestäni kuitenkin ongelmallinen
johtopäätös, kuten tulemme huomaamaan pian työmme kappaleissa 7.4. ja 14.5.
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mielikuvituksessaan: hän saa mainetta, valtaa ja naisten
rakkautta.412”

Toisaalta tästä Freudin ajatuksesta voimme vetää myös toisen, luomista rajoittavan,

johtopäätöksen: jos lähdemme siitä, että esimerkiksi erilaisten teorioiden kehitys on

yksityisten obsessioiden aiheuttamien uusien tarinoiden tai sanastojen hyväksymistä

laajemman ihmisjoukon piirissä, tämä inhimillinen piirre asettaa myös luomiselle ja

vahvalle runoudelle eräänlaisen ”kitkatekijän”, joka saattaa estää vahvan runoilijan

luomista. Tällöin näet ”vahva runoilijan” olisi kyettävä monesti uuden sanaston

keksimisen lisäksi myös oikeuttamaan sen laajempi käyttö ja hyödyllisyys muille

ihmisille, jotta hän olisi ylipäänsä kykenevä käyttämään keksimäänsä sanastoa elämänsä

- ja myös muiden elämän - edistämiseksi. Täten vahva runous, ymmärrettynä myös

yksilön oman henkilökohtaisen sanaston ulkopuolelle ulottuvana, on tässä

merkityksessä vähintäänkin vaikeaa.

Joka tapauksessa Freud edustaa Rortylle kuitenkin eräänlaista ”kolmatta tietä”

nietzscheläisen yli-ihmisen - joka Rortylle on eräänlaista metafyysistä ”käänteistä

platonismia” - ja kantilaisen universaalien moraalinormien välissä, jotka kummatkin

nostavat jonkin tietyn paradigmaattiseksi suhteessa kaikkeen muuhun ja unohtavat

tällöin uskomusten sosiaalisen oikeuttamisen. Nietzschen yli-ihminen, jonka ei pidä

alkujaankaan puhua ihmisille, vaan ylittää nämä dekadenssit massat; tai Kantin

universaalit kategoriat, jotka pitää löytää järjen avulla, kaikille välttämättöminä ja

keskustelusta riippumattomina perusteina, on mahdollista tulkita uudella tavalla juuri

Freudin avulla. Freud mahdollistaa siis Rortyn mukaan sen, että pidämme kumpaakin

näistä yllä mainituista vain ja ainoastaan kahtena erilaisena, oman historian

muovaavina, maailmassa pärjäämisen strategioina, joissa ei ole sen enempää mitään

perustavaa laatua olevaa.413

7.4.  Ironia

7.4.1.  Ironisti

Rortyn neljäs post-Filosofinen avaus liittyy hänen käsityksiinsä ironiasta ja liberaalista

asenteesta. Tähän tarkasteluun liittyen Rorty määrittelee ”lopullisen sanaston” (final

412 Freud (1981), 327-328.
413 CIS, 35. Tarkemmin Rortyn ja Freudin välisestä suhteesta työmme kappaleessa 14.
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vocabulary) sanastoksi, jota käytämme jokapäiväisessä elämässämme erilaisiin

tarkoituksiin tavalla, jota emme kyseenalaista puhuessamme, ja jonka avulla voimme

kertoa elämäntarinamme toisille ihmisille414. Rortyn mukaan käytännön järkeä (common

sense) käyttävä ihminen lähtee liikkeelle siitä, että hänen käyttämänsä lopullisen

sanaston puitteissa tehdyt toteamukset henkilöistä, jotka käyttävät eri sanastoja, ovat

riittäviä ”erityisen syvällisellä tavalla”.415 Tällöin kyseinen henkilö on metafyysikko,

joka olettaa, että  hänen sanastossaan oleva sana tai käsite takaa sen, että sana todella

vastaa jotain, jolla on todellinen olemus. Tämän vastakohta on ironia. Rortylle vahva

runoilija on usein ironisti. Rorty määrittelee ironistin henkilöksi, joka täyttää seuraavat

kolme ehtoa:

(1) Hän on henkilö, jolla on radikaaleja ja jatkuvia epäilyjä sen sanaston suhteen, jota

hän käyttää,

(2) hän ei pysty ratkaisemaan näitä epäilyjään käyttämänsä sanaston avulla suuntaan tai

toiseen, ja

(3) hän ei myöskään oleta, että hänen käyttämänsä sanasto olisi lopullinen sanasto, joka

kuvaisi Totuutta.

Rortylle ironisti on siis henkilö, joka tajuaa oman kontingenttiutensa ja sen, että mikä

tahansa voidaan saada näyttämään hyvältä tai pahalta uudelleenkuvausten avulla, mikä

tahansa on altis edifikaatiolle.416 Tästä syystä ironisti ei edes etsi universaalia kriteeriä

eri sanastojen väliseen valintaan, vaan hän tunnustaa sanastojen yhteismitattomuuden ja

on Sartren sanoin ”metastable417”, epästabiili metatasolla; tämä tarkoittaa, että hän ei

voi koskaan ottaa itseään liian vakavasti, sillä hän on tietoinen käyttämänsä sanaston, ja

samalla itsensä, sattumanvaraisuudesta ja muutoksenalaisuudesta. Rortylle ironisti on

myös nominalisti ja historisisti418: hän ajattelee, että ei ole olemassa mitään sisäistä

luontoa tai todellista olemusta, jotka ikään kuin pakottaisivat merkityksen, vaan että

414 Lopullinen sanasto vastaisi siis Davidsonin prior theorya, joka puhujalla on jo olemassa, kun hän tulee
puhetapahtumaan.
415 CIS, 74. Toisin ilmaistuna: ”[they] unselfconsciously describe everything important in terms of the
final vocabulary to which they and those around them are habituated”, tai Conantin (2001), 277, sanoin
“[t]o be commonsensical is to take for granted that statements formulated in one’s current vocabulary –
the vocabulary to which one has become habituated – suffice to describe and judge the beliefs, actions
and lives of those who employ alternative vocabularies.” “Fallibilistinen etnosentristi”, kuten Rorty, tekee
tämän tietoisesti, ja pitää tällöin myös auki mahdollisuuden muuttaa käyttämäänsä sanastoa.
416 On hyvä huomauttaa vielä, että uudelleenkuvauksien tekeminen, erityisesti laajemmin julkista koskien,
saattaa olla monesti kovin vaikeaa.
417 Ks. Sartre (1977a), 50, erityisesti n2: ” [Metastable] [… ] meaning subject to sudden changes or
transitions.”
418 Nominalismista ks. työmme alaviitteet 47 ja 325 ja historisismista alaviite 762.
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objektit, joita määrittää sama termi, omaavat ainoastaan sen yhteisen seikan, että niihin

viitataan samalla termillä; ja että käyttämämme sanat, kuten ”tieteellinen”,

”rationaalinen”, samoin kuin ”hyvä elämä” tai ”paha ihmisluonto” ovat vain

pragmaattisia ja spatio-temporaalisia ilmaisuja, joita satumme käyttämään oman

sosialisaatiomme puitteissa omana aikanamme. Ironisti on reaktiivinen ja tyytyy

leikkisyyteen ja kyseenalaistamiseen uusien ja vanhojen sanastojen välillä täsmällisen

Tieteen tai Totuuden sijaan.419 Siksi ironisti haluaa esimerkiksi lukea paljon erilaisia,

jopa monille hieman ”kummallisiakin” kirjoja, jotta hän voisi tutustua erilaisiin

sanastoihin, erilaisiin ihmiskohtaloihin, eikä vain tottua siihen sanastoon, jota hän tai

hänen naapurinsa ja lähipiirinsä käyttää.420 Lukemisen lisäksi ironisti haluaa välttämättä

keskustella, sillä hänellä on vahvoja epäilyjä sosialisaationsa suhteen ja vain

keskustelemalla hän pystyy pitämään oman uskomustensa verkon kasassa siinä määrin,

että pystyy toimimaan maailmassa.421

7.4.2.  Liberaali

Rortylle liberaali tarkoittaa puolestaan ihmistä, joka omaa Judith Shklaria mukaillen

kutsumamme ”liberaalin asenteen” - tällöin liberaali on ”henkilö, joka uskoo, että

419 CIS, 73-78. Ironismin vastakohta on siis käytännön järki (common sense) ja ironistin vastakohta on
metafyysikko, joka etsii olemusta, jotain varmaa ja syyttää ironistia relativistiksi ja irrationalistiksi, koska
ironisti hänen mukaansa unohtaa totuuden. Metafyysikot jakavat maailman ensin osiin ja sitten
demonstroivat, miten nämä ovat oikeassa suhteessa maailmaan, toisin sanoen ovat Totta. Tai he ainakin
pyrkivät Totuuteen, sillä he katsovat, että on olemassa kuitenkin kriteerit siihen, miten Totuus voidaan
saavuttaa.
420 CIS, 80-81.
421 CIS, 186. Isaac (1992), 9, varoittaa, että postmoderni “perustojen epäily” johtaa kritiikin hylkäämiseen
teorian johtoajatuksena: ”If there are no metanarratives, no underlying reasons for us to do what we
should do, then there the theorist or political writer is under no obligation to offer such reasons in support
of his or her proposal.  Theory then becomes rhetoric, or poetry, or perhaps game, in which the writer’s
will to power or self-expression becomes his or her primary motivation. This tendency is most clearly
exemplified in Rorty’s philosophy of edification, which invites the theorist to become ’private ironist’,
constantly creating himself or herself like a Nietzschean work of art without any sense of seriousness
about the common world. For Rorty the writing is its own justification; no more need be said or done, and
whatever is done in the broader public world needs no help from the writer.” Mielestäni Isaac sekoittaa
kritiikissään kaksi asiaa: ensinnäkin (1) sen, että olisi olemassa ennalta määrättyjä, universaaleja
kriteerejä, jotka sanelisivat, mitä meidän pitää tehdä tietyssä tilanteessa varmuudella, ja sen (2) että, kuten
lukija huomaa hieman myöhemmin, Rortyn käsitys ironian rajaamisesta pelkästään yksityiseen on, kuten
Isaac toteaa, ristiriitainen. Luonnollisesti on olemassa kriteerejä, jotka määrittelevät sitä, mikä on hyvää ja
huonoa, mutta ne eivät ole metanarratiiveja ainakaan perinteisessä platonis-kristillisessä mielessä.
Päinvastoin, ne ovat edifioivien vahvojen runoilijoiden luomuksia, jotka ihmiset ovat hyväksyneet
elämiensä ohjenuoriksi, koska ne ovat hyödyllisiä hyvän, onnellisen (ja turvallisen) elämän
saavuttamiseksi. Kirjoittajat yhtyvät Isaacin näkemykseen, että teoreetikolla tai poliittisella kirjoittajalla
on oltava myös julkinen rooli. Toisaalta Isaacin (Ibid., 11) näkemys, ettei edifikatio voisi olla myös
julkista ja ”julkista elämää revitalisoivaa”, on kirjoittajan mielestä huono. Tästä lisää kuitenkin
myöhemmin.
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julmuus on pahinta, mitä voimme tehdä toiselle.”422 Tämä julmuus tarkoittaa - Elaine

Scarryn sanoin - sitä, että on olemassa jotain kipuakin pahempaa: saada toinen ihminen

tuntemaan kipua ja tuskaa sillä tavalla, että vielä kivun loputtuakin hän on kyvytön

kokoamaan itseään - toisin sanoen saada hänet sanomaan, tekemään tai uskomaan

asioita, joiden kanssa hän ei enää jälkeenpäin pysty selviämään, ”purkaa hänen

maailmansa” (unmake her world).423 Liberaali ihminen on siis henkilö, joka täyttää

seuraavat kolme ehtoa:

(1) Hän on henkilö, joka pyrkii välttämään ja vähentämään juuri tätä edellä mainittua

julmuutta424,

(2) hän on henkilö, joka lähtee oletuksesta, että kanssakäyminen toisten ihmisten kanssa

pitää pohjautua keskusteluun eikä voiman käyttöön, Rortyn jargonilla ”taivutteluun

voiman käytön sijaan”(persuasion rather than force)425; lisäksi

(3) liberaali ihminen on valmis hyväksymään kaiken sen, mitä syntyy vapaassa

yhteiskunnassa ”vapaan keskustelun” tuloksena426.

Samalla liberaalille ihmiselle yhteiskunnan ja laajemmin politiikan - myös

ymmärrettynä puoluepolitiikasta erillisenä toimintana - tehtävä on lopulta taata se, että

422 Rorty lainaa määritelmän Judith Shklarilta; Shklarin määritelmä teoksesta CIS, 146. Conant (2001)
antaa mainion vastaesimerkin Rortyn Orwellin lukemisen avulla toisesta tavasta ymmärtää liberaali
identiteetti.
423 CIS, 177-178. Scarrysta ja kipua ja kidutusta kokevan ihmisen ”maailman purkamisesta” tai
tuhoamisesta ks. työmme alaviite 783.  De Saden Sodoman 120 päivää –teoksen Constance kokee juuri
tällaista ”maailmaapurkavaa” julmuutta. Hän on tarinan mukaan kuitenkin niin vahva henkisesti, että
pystyy jollain tavoin ”tottumaan” kokemaansa, tyytymään kauheaan kohtaloonsa ja jatkamaan
helvetillistä elämäänsä: ”Näihin [ulkoisiin] viehätyksiin Constacessa yhtyi oikeudenmukainen ja
miellyttävä ja jopa valistuneempi mieli kuin oikeastaan olisi kuulunut surulliseen tilanteeseen, johon
kohtalo oli hänet saattanut, sillä hän koki koko sen kauheuden ja olisi epäilemättä ollut paljon
onnellisempi, jos aistit eivät olisi olleet niin herkät. Durcet, joka oli kasvattanut häntä kuin kurtisaania
pikemminkin kuin tytärtään ja huolehtinut, että hän oppi enemmän taitoja kuin tapoja, ei kuitenkaan ollut
pystynyt tuhoamaan hänen sydämestään rehellisyyden ja hyveen periaatteita, jotka luonto näytti sinne
huvikseen kaivertaneen. [...] Hän ei ollut koskaan poistunut isänsä talosta ja lurjus oli jo
kaksitoistavuotiaasta pannut hänet palvelemaan irstailevia halujaan. Hän huomasi eron niissä, joista
herttua nautti hänen kanssaan; hänen vartalonsa turmeltui merkittävästi suunnattoman kokoeron vuoksi ja
seuraavana päivänä sen jälkeen kun herttua oli vienyt häneltä neitsyyden sodomiittisesti, hän sairastui
vakavasti: hänen peräsuolensa pelättiin revenneen kokonan. Mutta hänen nuoruutensa, terveytensä ja
joittenkin lääkkeitten vaikutus palauttivat pian herttuan käyttöön tuon kielletyn tien ja onneton Constance,
jonka oli pakko tottua tuohon päivittäiseen kidutukseen, ei suinkaan ainoaan, toipui täysin ja tottui
kaikkeen.” Ibid., 45. Korostus lisätty.
424 CIS, 177-178.
425 Ks. esim. ORT, 88. Camus (1984), 37-38, kirjoittaa de Sadeen liittyen: ”But to desire without limit
comes to accepting being desired without limit. Licence to destroy that you yourself can be destroyed.
Thus you must struggle and dominate. Tha law of this world is nothing but the law of strength; its driving
force the will to power. [… ] For Sade, the law of force implies barred gates, castles with seven foot walls
from which it is impossible to escape, and where a society founded on desire and crime functions
unimpeded, according to an implacable system. Unbridled rebellion, insistence on complete liberty, lead
to the subjection of the majority.” Ks. laajemmin Ibid., 32-43.
426 CIS, 60-69.”Vapaasta ja häiriöttömästä keskustelusta” ks. työmme alaviitteet 332 ja  907.



188

muutos huonompaan, jos sellaista halutaan, on mahdollista vain puheen, ei

voimankäytön avulla. Keskustelu on siis oikeutuksen viimekätinen konteksti.

Rortylainen liberaali henkilö on historisistinen ja nominalistinen - siis hän uskoo siihen,

että käsitys ”hyvästä ihmisestä” tai ”hyvästä yhteiskunnasta” on suhteellista

historiallisiin olosuhteisiin nähden, mutta tästä huolimatta hän on valmis uskomaan,

että ne uskomukset, jotka hän katsoo oikeiksi ja hyviksi, esimerkiksi että ne eivät ole

julmia muita kohtaan hänen oman sanastonsa tai moraalinsa mukaan, ohjaavat vankasti

häntä elämän myrskyissä.427

7.4.3.  Ironia: luova ja pimeä puoli

Rorty pyrkii yhdistämään nämä kaksi piirrettä, ironian ja liberaalin asenteen,

kyseenalaistamisen ja julmuuden vähentämisen, samaan henkilöön, ”liberaaliin

ironistiin”. Se on kuitenkin vaikeampaa kuin alkuun olettaisi, ja Rortyn ajatuksen

juoksu meneekin jotakuinkin seuraavalla tavalla. Nancy Fraserin mukaan Rorty

tulkitsee aluksi kyvyn ironiaan positiiviseksi asiaksi ja liittää poetisoinnin selkeästi

yhteisöllisyyteen. Poetisoitu kulttuuri ei siis uskoisi Jumalaan tai Tieteeseen, vaan

ihmiset hakisivat turvaa toisistaan, toisin sanoen he pyrkisivät keskinäiseen

solidaarisuuteen objektiivisuuden sijaan. Tätä voi myös kutsua etnosentrismiksi, jota

Rorty siis puolustaa.428 Lisäksi ironia edistäisi suvaitsevaisuutta ja vähentäisi olemassa

olevia jäykkiä ja mahdollisesti julmia rakenteita. Solidaarisuudesta ja uudesta

sensitiivisyydestä toisten ihmisten kohtaloille seuraisi myös se, että vahva runoilija

edistäisi kohtuutta, soveliaisuutta, hyvyyttä ja kiltteyttä. Alkuun elitistiseltä kuulostava

vahva runoilija olisikin juuri se henkilö, joka tekisi yhteiskunnista turvallisia kaikille:

kulttuurinen innovaatio ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus kulkisivat käsi

kädessä. Vahva runoilija olisi sosiaalisen toivon edistäjä. Tämä ”näkymättömän käden”

427 CIS, 189.
428 Esimerkiksi Allen (2001), 224, toteaa Rortyn etnosentrismistä seuraavaa: ”Ethnocentrism is supposed
to be bad. No one ever calls himself ‘ethnocentric’. We reserve this term for our opponents; it is always
someone else, with whom you disagree, who is ethnocentric. But Rorty is not advocating the fallacy that
anthropologists (and others) love to denounce – the colonialist assumption that unlike the savage our way
of doing things is especially favored by reason, nature, or God. It is, however, especially favored by us,
and  Rorty  thinks  the  difference  is  important.  This  point  has  often  been  missed.  His  endorsement  of
ethnocentrism does not make sense without liberalism; without liberalism, ethnocentrism would be awful.
But Rorty sees nothing objectionable about ethnocentrism when the ethnos at the center is a liberal
democratic society that makes openness to others central to its own self-image. Our ethnocentrism is
different from everybody else’s. When we are ethnocentric, we are not ethnocentric. When we are true to
our traditions, we are open to other traditions, when we are interested in ourselves, we are interested in
what is new and different, happy (at our best) to accommodate and learn from it.” Ks. myös työmme
kappale 12.3.
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– strategia on pyrkimys yhdistämään romanttinen luominen ja pragmatismi, esteettinen

leikkisyys ja liberaali reformistinen politiikka.429

Fraserin  mukaan  Rorty  ei  kuitenkaan  ole  niin  naiivi,  ettei  huomaisi  romanttisen

luomisen ”pimeää puolta”, sellaista ironismia, joka on määritelmänsä mukaan jo

reaktiivista suhteessa vallitseviin käytäntöihin, mutta joka on tämän lisäksi vielä

negatiivista muille ihmisille tai yhteisölle laajemmin. Rorty toteaakin, että ”[i]ronismi

[...] on tulosta siitä, että on tietoinen uudelleenkuvauksen voimasta.” Hän jatkaa, että

monet ihmiset eivät kuitenkaan halua tulla uudelleenkuvatuiksi, vaan haluavat olla ja

tulla huomioiduiksi juuri sellaisina kuin kyseisellä hetkellä ovat. Tästä syystä

uudelleenkuvauksessa on myös jotain potentiaalisesti erittäin julmaa ja nöyryyttävää: se

voi saada kaiken merkityksellisen näyttämään turhalta, ontolta ja voimattomalta.430

Ironismissa on siis aina se mahdollisuus, että vahva runoilija päätyykin käyttämään

sanastoja, jotka ovat vahvasti anti-sosiaalisia ja itsekkäitä, jopa julmia. Vahva runoilija

on tällöin kyvykäs aiheuttamaan käyttämillään sanoilla yllä määriteltyä julmuutta, joka

välittömän kivun ja tuskan lakattuakin vielä ahdistaa ja vaivaa toista. Vahvasta

runoilijasta voi tulla helposti ”yli-ihminen” ja samalla epäliberaali.431 Vahvan runoilijan

rakkaus uutta ja originellia kohtaan saattaa siis sisältää piilotetun halveksunnan tuttua ja

jaettua kohtaan, erityisesti jos se tarkoittaa vapaan keskustelun ja demokratian

halveksuntaa. Tässä valossa pragmatismi ja romantismi eroavat toisistaan: pragmatismi

on yhteisöllistä, romantismi itsekästä, elitististä ja julmaa.432 Pragmatistit pyrkivät

ratkaisemaan yhteisön ongelmia, kun taas ironistit/romantikot sivuuttavat ne

merkityksettöminä tai tylsinä. Romantismi näyttäytyy tässä valossa ”metaforan

filosofiana”, pragmatismi ”politiikan filosofiana”.433

429 Fraser (1990), 306-308. Kansainvälisessä keskustelussa tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi eräänlaista
liberaalien yhteiskuntien toteuttamaa holhousta tai ohjausta.
430 CIS, 89. Tämä kysymys nousee myös / erityisesti eri yhteisöjen tai valtioden välisessä tilanteessa,
jossa yhteisöt pyrkivät toimimaan omien standardiensa, tai omien valojensa puitteissa, kuten Rorty asian
ilmaisee. Mahdollinen toisen yhteisön uudelleenkuvaus saattaisi aiheuttaa laajemman kulttuurisen shokin
tämän toisen yhteisön piirissä ainakin ihmisille, jotka eivät olisi halukkaita tai kykeneviä ymmärtämään
tätä uutta sanastoa, jonka puitteissa heidän tulisi elää uudelleenkuvauksen jälkeen. Käytännöllisemmin
tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi kommunististen yhteisöjen siirtymistä kohti vapaata markkinataloutta,
tai esimerkiksi Itä-Euroopan maiden, esimerkiksi Viron, kohtaloa, kun Neuvostoliitto liitti sen osaksi
omaa järjestelmäänsä.
431 Rorty jatkaa kuitenkin, että myös metafyysikko (esimerkiksi tiedemies, joka uskoo Totuuteen) tekee
uudelleenkuvauksia, jotka saattavat alistaa toisia. Tästä syystä Rortyn mukaan ironian, dekonstruktion tai
edifikaation uhka ei olekaan moraalinen, pyrkimys nöyryyttää muita ihmisiä, vaan se on epävarmuus
siitä, että ironisti pystyisi voimistamaan (inability to empower) muita ihmisiä. Metafyysikko puolestaan
vetoaa aina objektiivisuuteen ja ihmisyyteen, ja tämän diskurssin avulla aina näyttää vahvistavan
(empower) ihmiskuntaa. Ks. CIS, 90-91.
432 CIS, 88-89.
433 Fraser (1990), 309-310.



190

Erityisesti ongelmalliseksi poetisointi ja ironia tulee silloin, jos etnosentristisen,

liberaalin identiteetin omaava vahva runoilija - Rortyn heeros - on tilanteessa, jossa

hän huomaa julmuutta toisessa epäliberaalissa ja keskustelua vierastavassa yhteisössä.

Tällöin Rortyn eräs keskeisimmistä teeseistä, ”taivuttelu voiman käytön sijaan”, ei

välttämättä toimisikaan.434 Tällöin liberaalin yhteiskunnan piirissä oleva henkilö

saattaisi olla tilanteessa, jossa hänellä olisi moraalinen dilemma: toisaalta hän haluaisi

liberaalina ihmisenä vapauttaa toisia ihmisiä hänen kriteeriensä mukaan määriteltävien

julmuuden ja mielivallan alaisuudesta, mutta se saattaisi vaatia häneltä epäliberaaleja

keinoja, erityisesti voiman käyttöä, sillä tämä kyseinen - ainakin hänen näkökulmastaan

- julma yhteisö ei haluaisi vapaata keskustelua, eikä täten soveltaisi Rortyn maksiimia

”taivuttelu voiman käytön sijaan”. Toisaalta täysi puuttumattomuus näyttäisi

tuomitsevan muut ihmiset julmuuteen, joten sekään ei tuntuisi hyvältä ratkaisulta

liberaalille vahvalle runoilijalle, eikä hän myöskään voisi olla edes täysin varma,

johtaisiko voimankäyttö, saatikka sitten taivuttelu ja keskustelun korostaminen

pidemmällä aikavälillä, haluttuihin lopputuloksiin, erityisesti vapaaseen keskusteluun.

Eräässä mielessä tämä julmuutta maailmasta poistava, tai siihen pyrkivä, liberaali

henkilö kokisikin tässä tilanteessa jonkinlaisen identiteettikriisin, vaikean valinnan

mahdollisen pidemmän ajan keskusteluun ja taivutteluun pohjautuvan strategian sekä

nopeamman, mutta voimankäyttöön perustuvan ”tehdään maailma turvalliseksi

demokratialle”- strategian välillä, jotka kummatkin ovat lopulta epävarmoja, sekä näistä

kummastakin valinnasta seuraavan mahdollisuuden, että hän aiheuttaisi toimillaan myös

julmuutta toisille ihmisille. Liberaali vahva runoilija olisi siis tällöin klassisen

”valkoisen miehen taakan”- ongelman edessä: käyttääkö voimaa (realistinen idealismi ja

valtapolitiikka) vai valitako ”valkoisen miehen taakan ’kiltimmin’ keinoin” (idealismi ja

kansainvälisen yhteisön korostaminen).435

434 Rortyn ajattelun laajemman soveltamisen kannalta tämä on eräs sen kriittisimpiä kohtia, sillä hänen
etnosentristinen, poetisoitu käsitys omasta yhteisöstä pohjautuu täysin oletukseen siitä, että kyseinen
yhteisö on liberaali. Etnosentrismi ilman liberalismia ei ole vaihtoehto Rortyn ajattelussa. Ks. tästä lisää
työmme kappaleessa 12.
435 Esimerkiksi Isaac (1992), 5, huomauttaa Rortyn “quietismista” suhteessa muihin yhteisöihin
seuraavaa: “Rorty cheerily interprets this [postmodern bourgeois] liberalism as an inherently inclusive
way of life that ’is dedicated to enlargening itself,’ exaggerating its concerns with the sufferings of others
and saying little about its less bening forms of enlargement.” Korostus lisätty. Rorty kirjoittaa puolestaan
seuraavaa: ”So it would be better to teach our students that these bad people are no less rational, no less
clear-headed, no more prejudiced than we good people who respect Otherness. The bad people’s problem
is, rather, that they were not as lucky in the circumstances of their upbringing as we were. Instead of
treating all those people out there who are trying to find and kill Salman Rushdie as irrational, we should
treat them as deprived. Foundationalists think of these people as deprived of truth, of moral knowledge.
But it would be better – more concrete, more specific, more suggestive of possible remedies – to think of
them as deprived of two more concrete things: security and symphaty. [… ] Security and symphaty go
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Rorty haluaa kuitenkin kummatkin, romanttisen ja pragmaattisen, ironian ja liberaalin.

Sen hän tekee selkeällä, joskin problemaattisella, yksityisen ja julkisen jaottelulla:

 ”Haluan puolustaa ironismia ja kirjallisuuden kritiikkiä
johtavana intellektuaalisena alana Habermasin hyökkäyksiä
vastaan. Puolustukseni perustuu vankkaan yksityisen ja julkisen
jaotteluun. Siinä missä Habermas näkee ironistisen ajattelun,
aina Hegelistä Foucault’hon ja Derridaan asti, tuhoisana
sosiaaliselle toivolle, minä pidän tätä ajattelua suurimmalta

together, for the same reasons that peace and economic productivity go together. The tougher things are,
the more you have to be afraid of, the more dangerous your situation, the less you can afford the time of
effort to think about what things might be like for people with whom you do not immediately identify.
Sentimental education works only on people who can relax long enough to listen.” TaP, 180. Korostus
lisätty. Rorty ei kuitenkaan kovin selkeästi ilmaise sitä, missä raja kulkee hänen ”taivuttelu voiman
käytön sijaan”- maksiimissaan, mistä seuraa luonnollisesti mainitsemani ”liberaalin ongelma”, jossa hän
näyttäisi olevan ikään kuin tuomittu joka tilanteessa.  Syksyllä 2003 Irakin sodan mainingeissa Rorty
(2003) kuitenkin otti julkisesti kantaa kansainvälisiin kysymyksiin Habermasin ja Derridan Frankfurter
Allgemeinessa julkaistun artikkelin tueksi. Tämän tekstin valossa Rorty ei näyttäisi tukevan voiman
käyttöä keskustelun sijaan, ainakaan unilateralisesti. Hän kirjoittaakin: ”The Bush administration’s view
that a permanent pax Americana, one whose terms are dictated by Washington alone, is the world’s only
hope has a corollary that the United States must never permit its military power to be challenged. [… ] It’s
possible that even Democratic presidents will, in the future, reiterate this claim to permanent hegemony.
The bullying tone adopted by the Bush administration may be one that all future American presidential
candidates feel compelled to adopt in order to show themselves ‘strong’ and ‘resolute’ in ‘making war
against terrorism’. [… ]” Ibid., 24. “More frightening than the bullying tone adopted by President Bush’s
advisers is the fact that European heads of government and foreign ministers are now reverting to their
bad old habits. They are competing with one another for Washington’s favor. After so many decades of
dependence,  it  is  very  hard  for  European leaders  to  stop  judging their  success  in  foreign  affairs  by  the
extent to which they are on cordial terms with the great imperial power. But just insofar as they continue
to do this, it will be easy for Washington to set them against one another – to make them behave like
schoolchildren vying for the teacher’s favor.“ Ibid., 23. “If the citizenry of the governments of Europe do
not seize the hour, if they do not carry through on the repudiation of American unilateralism manifested
on February 15, Europe is unlikely ever again to play a significant role in determining the future of the
world. [… ] This means that the European Union is the only likely sponsor of an alternative to
Washington’s project of permanent pax Americana.“ Ibid., 24. “[For the National Security Strategy of the
United States] ’nonproliferation’ means that only regimes that acknowledge American hegemony have
the right to possess nuclear weapons. [… ] If any projects for a new international order put forward by the
EU are to be of use, they will have to embody idealism that America has seemingly become unable to
sustain. The EU will have to put forward a vision of the world’s future to which Washington will react
with scornful mockery. It will have to offer proposals for rewriting the Charter of the United Nations and
putting  the  UN  in  charge  of  a  program  of  global  disarmament.  It  will  have  to  dream  dreams  that  will
strike Realpolitikers as absurd. But as Habermas and Derrida point out, some of Europe’s recent dreams
have come true. They are right to say that Europe has, in the second half of the twentieth century, found a
solution to the problem of how to transcend the nation state. The EU – just as it stands, even prior to the
adoption of a constitution – is already the realization of what the Realpolitikers thought was an idle
fantasy. [… ] world will be well on the way to a global confederation. Such a confederation has been
recognized, ever since Hiroshima, as the only long-term solution to the problem created by nuclear
weapons.” Ibid., 25. “Both Europe and America contain many millions of people who see clearly that,
despite all that America has done for the cause of human freedom, its assertion of a right to permanent
hegemony is a terrible mistake. [… ] The solidification of the European Union into a powerful
independent  force  in  world  affairs  would  be  viewed  by  that  segment  of  American  opinion  not  as  an
expression of resentful anti-Americanism but as an entirely appropriate and altogether welcome reaction
to the danger that the direction of American foreign policy poses for the world.” Ibid., 26.
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osalta irrelevanttina julkiselle elämälle ja poliittisille
kysymyksille.436”

Tai toisin sanoin ilmaistuna:

”Ironistien pitäisi sopeutua yksityinen-julkinen -jakoon omissa
lopullisissa sanastoissaan, sekä siihen faktaan, että epävarmuus
omasta, henkilökohtaisesta lopullisesta sanastosta ei ole
yhteydessä yrityksiin pelastaa muita ihmisiä kivulta ja
nöyryytykseltä.437”

Rortylle liberaalin ihmisen pitää lopettaa pyrkimys yhdistää yksityinen itsensäluominen

ja politiikka, yksityinen ja julkinen. Keskustelu julkisista asioista sisältää Rortylle

kuitenkin

(1) keskustelun siitä, kuinka tasapainottaa rauhaa, vaurautta ja vapautta tilanteessa, jossa

yksi näistä on uhrattava jonkun toisen hyväksi ja, erityisesti,

(2) kuinka tasata itsensäluomisen mahdollisuuksia ja sitten jättää ihmiset rauhaan, joko

käyttämään tai väärinkäyttämään näitä mahdollisuuksiaan.438

Rortyn CIS-teoksessa esittämän logiikan mukaan ironia ja vahva runoilija on jätettävä

yksityisen piiriin ja pragmatisti toimikoon julkisen piirissä. Rortyn mukaan siis

minkäänlainen julkinen ironia ei ole vaihtoehto. Lisäksi radikaalilla ajattelulla ei voi

olla osaa eikä myöskään vaikutusta julkiseen keskusteluun. Vahva runoilija on

suljettava kotiinsa, oman linnansa herraksi, yksinäiseksi esteetikoksi. Ironisella

intellektuellilla, Rorty itse mukaan lukien, ei siis voi olla julkista roolia.439 Tämä  on

kuitenkin hieman ristiriidassa yllä olevan julkisen keskustelun toisen osan, julkisen

vallan uudelleenmäärittelyn, ”kuinka tasata itsensäluomisen mahdollisuuksia”, kanssa,

ja aivan erityisesti silloin, kun liberaali vahva runoilija huomaa julmuutta toisen

yhteisön piirissä, toisen yhteisön ihmisten jokapäiväisen elämän rutiineissa.

436 CIS, 83. ”Kirjallisuuden kritiikki” on Rortylle siis post-Filosofisen kulttuurin vastike Filosofialle
rationaalis-tieteellisessä kultuurissa. Rortyn mukaan kuitenkin kaikki kirjoitukset ovat vain kirjoituksia eri
kultturimme genreillä, eikä ole olemassa mitään erityisiä etuoikeutettuja tapoja tai genrejä puhua
maailmasta. Niinpä kaikki, mitä meillä on tästä seuraavan Totuutta etsivän Filosofian ja Tieteen
kuoleman jälkeen, oikeastaan kaikki mitä meillä on koskaan ollut, on ”kirjallisuuden kritiikkiä”,
pyrkimyksiämme kritisoida edeltäjiemme tai aikalaisiemme tarinoita ja kertomaan uusia, parempia
tarinoita maailmasta.
437 CIS, 120. Tämä Rortyn jaottelu siis näyttäisi rajoittavan hänelle mahdollisen kansainvälisen
uudellenkuvauksen tarpeen.
438 CIS, 85.
439 Fraser (1990), 311-313.
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7.4.4.  Yksityinen ja julkinen ongelmana

Rortyn selkeä jako yksityiseen ja julkiseen on ongelmallinen, ja tarkastelen tätä

problematiikkaa nyt hieman tarkemmin. Koko ongelma tiivistyy mielestämme Rortyn

hieman ristiriitaiseen tulkintaan esimerkiksi seuraavien kysymysten suhteen:

(1) Mihin ironiaa voi lopulta käyttää?

(2) Missä piirissä edifikaatio on ylipäänsä mahdollista ja sallittua?

(3) Mitä Rorty tarkoittaa epänormaalilla diskurssillaan?

Ongelma tiivistyy oikeastaan siihen, kuten pian näemme, että uskaltaako Rorty todella

jättää Filosofian, sen tarjoamat ”varmat kategoriat”, ja korostaa enemmänkin

valintojemme, täten myös kategorioittemme, normatiivisuutta ja poliittisuutta.

I r o n i a : n o v e l l i v a i t e o r i a . Kuten huomasimme, Rorty käyttää kahtiajakoa

metafyysikon ja ironistin välillä. Metafyysikko, toisin sanoen henkilö, joka etsii

universaalia Totuutta, Rortyn mukaan esimerkiksi Habermas, rakentaa oman

argumenttinsa ja perustelunsa omille uudelleenkuvauksillensa sen varaan, että

yksityisen ja julkisen, ja täten myös kansallisen ja kansainvälisen, diskurssit ovat lopulta

yhteneviä, sillä ne kummatkin perustuvat samoihin universaaleihin piirteisiin, kuten

esimerkiksi käsitykseen kaikille samalla tapaa jaetusta ihmisyydestä. Tällainen henkilö

on Rortyn sanoin liberaali mutta ei ironinen. Tämänkaltaisen metafyysikon yksityinen-

julkinen- jaottelu on mielestämme yhtä problemaattinen kuin Rortynkin jaottelu, joskin

eri syistä. Metafyysikon jaottelu siis olettaa universaalin yhteismitallisuuden ja kaikkien

jakaman perusteen, joka pohjaa kaiken ihmisen toiminnan. Rorty, mielestämme aivan

oikein, hylkää tämän ja valitsee ”kielen kaikenkattavuuden” ja samalla vahvan

sosiaalisen konstruktivismin. Hän on etnosentristi440, syntynyt yhteisöönsä ja sen

tradition vanki, koska ei voi olla muuta.

440 TaP, 51-52; Rorty toteaakin Putnamin “idealisoitu rationaalinen hyväksyttävyys”- käsitteeseen liittyen
seuraavaa: “But I cannot see what ‘idealized rational acceptablity’ can mean except ‘rational acceptability
to an ideal community’. Nor can I see how, given that no such community is going to have a God’s-eye
view, this ideal community can be anything more than us as we should like to be. Nor can I see what ‘us’
can mean here except: us educated, sophisticated, tolerant, wet liberals, the people who are always willing
to hear the other side, to think out all  implications, and so on – the sort of people, in short,  whom both
Putnam and I hope, at our best, to be. Identifying ‘idealized rational acceptability’ with ‘acceptability to
us at our best’ is just what I had in mind when I said that pragmatist should be ethnocentrists rather than
relativists.” Isaac (1992), 5, toisaalta huomauttaa Rortysta seuraavaa: “Rorty cheerily interprets this
[postmodern bourgeois] liberalism as an inherently inclusive way of life that ’is dedicated to enlargening
itself,’ exaggerating its concerns with the sufferings of others and saying little about its less bening forms
of enlargement.”
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Ironisti on puolestaan henkilö, joka ei usko löytävänsä lopullista sanastoa, eikä siten

myöskään Totuutta. Rorty on kuitenkin hieman ristiriitainen tai ainakin vaikeasti

ymmärrettävä sen suhteen, pitääkö ironia lopulta jättää täysin yksityisen piiriin.

Ensinnäkin, hän jakaa ironistit kahteen erilaiseen leiriin:

(1) Ironistit, jotka pyrkivät narratiiveihin ja novelleihin, (”ironinen novelli”), ovat

henkilöitä, jotka kirjoittavat tarinoita toisista ihmisistä. Ironisen novellin kirjoittajat

tulevat täten tietoisiksi (a) siitä kärsimyksestä ja nöyryytyksestä, josta nämä

kanssaihmiset kärsivät, sekä (b) toisaalta myös siitä, että toiset ihmiset ovat ainoastaan

samanlaisia sattumien summia kuin he itsekin, eivät sen erikoisempia auktoriteetteja.

Novellistit kertovat tarinoita ihmisistä ja pysyvät yksityisen piirissä, eivätkä edes

tavoittele mitään sen suurempaa tai ihmiselämästä vierasta. Toisaalta Rorty korostaa

monesti ajatusta ”sosiaalisesta toivosta” ja solidaarisuudesta objektiivisuuden sijaan,

joka näyttäisi vaativan, että ironisilla novelleilla olisi myös laajempi, julkinen rooli,

joilla tätä toivoa edistettäisiin. Hän kirjoittaakin esimerkiksi seuraavaa:

”Julkinen – yksityinen – jako tarkoittaa sitä, että jaamme kirjat
niihin, jotka auttavat meitä tulemaan autonomisiksi ja niihin,
jotka auttavat meitä tulemasta vähemmän julmiksi. [...] Kirjat,
jotka auttavat meitä vähentämään julmuutta voidaan jakaa (I)
kirjoihin, jotka auttavat meitä näkemään sosiaalisten
instituutioiden ja käytäntöjen vaikutuksen muihin, sekä (II)
kirjoihin, jotka auttavat meitä näkemästä omien toimiemme
vaikutuksen toisiin.441”

Tämä sitaatin vaihtoehto (I) vastaa pitkälti Fraserin esittämää ”näkymättömän käden”-

strategiaa, vahvan runoilijan humaania taipumusta vähentää ihmisten kokemaa

julmuutta, jonka hän kokee vääräksi, toisin sanoen julmuutta hänen tai hänen yhteisönsä

kriteerein, julmuutta meille.

(2) Ironistit, jotka pyrkivät teoriaan (”ironinen teoria”), kuten Nietzsche, Heidegger tai

Hegel, jotka siis pyrkivät kertomaan tarinaa ideoista, jostain ihmistä suuremmasta,

kuten ”yli-ihmisestä”, ”Euroopasta”, ”Olemisesta” tai ”Hengestä”, ovat Rortyn mukaan

vaarassa lipsahtaa metafysiikan ja Varmuuden etsinnän puolelle. He eivät etsi

olemuksia kuten metafyysikot, mutta toisin kuin novellistit, jotka pohjaavat novellinsa

441 CIS, 141.
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omaan historiaansa ja kokemuksiinsa, he pyrkivät pohjaamaan kirjoituksensa johonkin

laajempaan menneisyyteen - esimerkiksi rodun, kulttuurin tai lajin menneisyyteen.

Heidän mukaansa tämä jokin, esimerkiksi ”Eurooppa” tai ”metafysiikka”, on käyttänyt

kaikki mahdollisuutensa, ja siksi kaikki on tehtävä uudestaan, alusta lähtien. He eivät

ole kiinnostuneita vain omasta uudelleenluomisesta, vaan he haluavat olla ”viimeisiä

filosofeja” ja kaipaavat ”Totaalista Vallankumousta”.442 Novellistit, päinvastoin, ovat

kiinnostuneita vain yhteismitattomuudesta ja tyytyvät pelkään erimielisyyteen. Liberaali

ironisti tai novellisti ei siis olisi kiinnostunut vallasta, vaan pelkästään ”oman

luonteensa täydellistämisestä”. Ironistinen teoreetikko janoaa puolestaan sitä valtaa,

joka tulee siitä suhteesta, jonka hän luo johonkin suureen. Tästä syystä teoreetikot ovat

monesti myös epäliberaaleja443 ja vastaavat Fraserin ”romantismin pimeää puolta”.

Tästä syystä novelli on se kirjoittamisen muoto, jota Rorty haluaa puolustaa. 444

E p ä n o r m a a l i  d i s k u r s s i :  y k s i t y i n e n  v a i  j a e t t u .  Toiseksi,  ja  edelliseen

liittyen, miten edifikaatio ja jako normaaliin ja epänormaalin diskurssiin on

ymmärrettävä? Onko epänormaali diskurssi kuhnilaisittain normaalin diskurssin

negaatiota, eli uusi keskustelun muoto tai sanasto, jonka myötä ei ole täyttä selvyyttä

siitä, minkä kriteerien perusteella eri sanastojen välinen ”paremmuus” tai

yhteismitallisuus pitäisi määritellä? Tästä näkökulmasta PMN-teoksessa esitetty

edifikaatio – siis että ”mistä tahansa voidaan puhua epänormaalisti, samoin kuin mikä

tahansa voidaan edifioida tai systematisoida445” - olisi muutakin kun pelkästään

yksityistä, sillä olisi olemassa monia, yhteismitattomia tapoja puhua maailmasta. Fraser

nimeää tämän ajatukseksi jaetusta, ”polylogisesta epänormaalista diskurssista”. Itse

kutsun tätä ”julkiseksi edifikaatioksi”. Rorty kuitenkin esittää myöhäisemmässä

442 Rortyn mukaan esimerkiksi Heidegger halusi rakentaa sanaston, joka jatkuvasti purkaisi itseään, mutta
samaan aikaan kuitenkin ottaisi itsensä myös vakavasti - olisi kontingentti mutta vakavasti otettava.
Nietzsche (1967), 33, toteaa Zarathustrassaan saman: ”Te katsotte ylös, kun kaipaatte korostusta. Ja minä
katson alas, koska olen korotettu. Kuka teistä osaa samalla kertaa nauraa ja olla korotettu? Joka kiipeilee
korkeimmilla vuorilla, se nauraa kaikille murheleikeille ja murhe-vakavuuksille.” Nietzsche ratkaisi
tämän ongelman Rortyn mukaan ”yli-ihmisellään”, joka tulisi toimeen ilman mitään kieltä, ilman mitään
sanastoa: Nietzsche (1967), 21-22, esitti ajatuksen lapsesta (joka seuraa leijonaa, joka sitä ennen seurasi
kamelia), jolla on kaikki ajattelun edut, muttei haittoja siitä, että puhuu tiettyä kieltä: ”Viattomuutta on
lapsi ja unohdusta, uusi alku, leikki, itsestään vierivä pyörä, ensimmäinen liike, pyhä myönteisyys. Niin,
luomisen leikkiin, veljeni, tarvitaan pyhää myönteisyyttä: omaa tahtoansa tahtoo nyt henki, oman
maailmansa saavuttaa maailmasta-hukkunut.” Heidegger ei tähän kuitenkaan sortunut, vaan lähti
etsimään alkusanoja, ”elementary words”, joilla Dasein ilmaisee itseään sekä niiden voimaa, joka pitäisi
säilyttää ja joka mahdollistaisi ymmärryksen nykyisten pseudo-ongelmien sijaan Ks. CIS, 112. Heidegger
(1978), 262.
443 Ks. esim. Nietzsche (1995), 95-96: ”Kansat, jotka ovat olleet minkään arvoisia, ovat hankkineet
itselleen arvoa, eivät sitä milloinkaan ole saaneet liberaalien instituutioiden vallitessa. [...] Meidän
instituutiomme eivät enää kelpaa mihinkään [...].” Ks. myös työmme alaviite 870.
444 CIS, 100-121.
445 PMN, 387.
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tuotannossaan ironiasta puhuessaan selkeän, eriävän näkemyksen, jossa etuoikeus

epänormaaliin diskurssiin kuuluu vahvalle runoilijalle ja ironistille ainoastaan

yksityisen piirissä. Tällöin tämä tarkoittaisi Fraserin sanoin ”yksilön yksinäistä huutoa

yössä” ja vastaus tähän huutoon voisi olla vain joko täydellinen ymmärtämättömyys ja

hylkääminen tai imitaatio, ja siitä seuraava kuoleminen kopiona. Interaktiolle ja

keskustelulle ei ole siis tilaa. Fraserille tämä on ”epänormaalin diskurssin monologinen

versio”, itse kutsun sitä nyt ”yksityiseksi edifikaatioksi”. Nämä kaksi tapaa ymmärtää

epänormaali diskurssi ja täten myös edifikaatio, vastaavat Rortyn pragmatismia ja

romantismia: polyloginen / julkinen vastaa pragmaattista ja monologinen / yksityinen

puolestaan romanttista taipumusta.446

Rortyn kannattama liberaalin ironistin hahmo on pyrkimys yhdistää romanttinen

luominen ja liberaali pragmaattinen asenne kanssaihmisiä kohtaan. Liberaali ironisti voi

yksityisiä tarpeitansa varten kuvailla itseään ja muita tavalla, joka saattaa olla jopa

nöyryyttävää, mutta se osa sanastoa, jolla on merkitystä myös muita ihmisiä kohtaan,

pitää olla luotu tietoisena myös muiden ihmisten tilanteesta ja mahdollisuudesta joutua

kärsimään.447 Tästä syystä julkinen sanasto pitää olla sen tyyppistä, ettei se aiheuta

kärsimystä. Tämä on kuitenkin mielestäni riittämätöntä ja siitä seuraavaksi lisää.

7.4.5.  ”Rortyn virhe”

Rortyn virhe on oman työni jälkiosan näkökulmasta kuitenkin se, että hän on lopulta

liian konservatiivinen hylätessään korostamansa mahdollisuuden uudelleenkuvauksesta

ja edifikaatiosta yksityisen ulkopuolella jakamalla inhimillisen toiminnan liian rankasti

yksityisen ja julkisen piiriin. Hän hylkää tällöin myös kielen kaikenkattavuuden

periaatteensa, jonka avulla kysymykset siitä, mikä kuuluu yksityiseen ja julkiseen, mikä

on yksityistä ja julkista - tai kansallista ja kansainvälistä - voitaisiin muotoilla uudestaan

ja kenties paremmin.448 Rorty siis ei noudata alkujaan kirjoittamaansa vankkaa väitettä,

jonka mukaan

446 Fraser (1990), 313-314. Ks. myös PMN, 382-389. Mielestäni Rortyn perustelu “julkisen edifikaation”
mahdollisuudelle on siis hänen toteamuksensa: “Anything can be discoursed of abnormally, just as
anything can become edifying and anything can be systematized.” Ibid., 387.
447 CIS, 91-92.
448 Tässä suhteessa Rorty sortuu Heideggerin kuvaamaan länsimaisen tradition virheeseen, joka unohtaa
olemisen ja haluaa nähdä kaiken staattisena, ”haluaa vallata maailman kuvana”. Ks. esim. Linge (1977),
xlix. Myös Rorty kirjoittaa tästä itse. Ks. esim. EoH, 27-49. Toisaalta Rorty voisi hyvin vastata tähän
siten, että hänen käyttämänsä jako on puhtaasti pragmaattinen, eikä niinkään ”halu vallata maailmaa
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”[…] mistä tahansa voidaan puhua epänormaalisti samalla
tavalla, kuin mikä tahansa voidaan edifioida tai
systematisoida449”.

Rorty esittää oikeastaan pienen paradoksin: toisaalta Rortyn liberaalin ironistin pitäisi

olla vain novellisti ja kirjoittaa itsensäluomisen prosessissaan muille ihmisille

vaarattomia tarinoita toisista ihmisistä, ja toisaalta hänen kuitenkin pitäisi olla myös

henkilö, joka edistää ”sosiaalista toivoa” ja solidaarisuutta yhteisössään, ja kenties jopa

yli yhteisöjen rajojen. Jos Rortyn liberaali ironisti on henkilö, joka pyrkii lisäämään niin

omaa kuin myös muiden onnellisuutta omien, keskustelulle avoimien mittapuidensa

mukaan, milliläisittäin ”greatest happpiness of the greatest number”450, niin miten hän

voi yksinkertaisesti olla hiljaa ja hyväksyä sellaisia julkisen (tai yksityisen)

vallankäytön muotoja, jotka saattavat olla nöyryyttäviä tai alistavia, ja tyytyä vain

välttämään sellaisten omien sanastojen käyttöä, jotka saattaisivat olla alistavia muita

kohtaan? Miten hän saattaa hylätä kysymykset esimerkiksi sukupuolesta tai taloudesta

merkityksettöminä julkiselle keskustelulle?  Tai toisaalta, miten hän voi hylätä muiden

yhteisöjen piirissä kärsivät451 oman onnensa nojaan, jos yksityinen-julkinen- jaottelun

analogiana myös kansallinen-kansainvälinen-jaottelu on yhtä jäykkä? Miten hän voi

sanoa, ettei yksityinen ole koskaan julkista tai ettei kansallinen ole koskaan

kansainvälistä? Miten Rorty ei huomaa, että ”ironinen novelli” on erittäin merkittävää

sen suhteen, miten julkinen diskurssi muotoutuu, eikä sitä voi rajata ristiriidattomasti

yksityisen piiriin, ”yksityiseksi edifikaatioksi”? Fraserin mukaan Rortyn käsitys

teoriasta onkin ”hyperindividualisoitu ja depolitisoitu”, kun taas käsitys politiikasta on

”hyperkommunalisoitu ja deteorisoitu”. Teoriasta tulee puhdasta poesista ja politiikka

lähenee puhdasta techneä.452

Mielestäni Rortyn olisi pitänyt jatkaa valitsemallaan - ja Freudilta oppimallaan - linjalla

ja todeta, että poliittinen kehitys on yksityisten obsessioiden ja julkisen tarpeen

yhtymistä, ja että ne todellakin kohtaavat ja yhtyvät joskus. Tämä tarkoittaisi sitä, että

kuvana”. Eräs mielenkiintoinen huomio on myös se, että antiikin kreikan sana τα πολιτικα (ta politika)
tarkoitti ainoastaan ”kaupunkiin liittyviä asioita” (tosin erottelu julkiseen ja yksityiseen oli luonnollisesti
erilainen suoran demokratian vallitessa), ja nykymerkityksessä se siis tarkoittaisi valtioihin liittyviä,
julkisia asioita. Tällöin kyky uudellenkuvailla tätä politiikan ”luonnollista” pohjaa olisi mahdotonta, ja
samalla moraalisesti kyseenalaista.
449 PMN, 387, korostus lisätty: ”Anything can be discoursed of abnormally, just as anything can become
edifying and anything can be systematized.”
450 Ks. esim. PSH, 267-68.
451 Julmuus ja kärsimys on aina määritelty tarkastelijan ja hänen yhteisönsä omien standardiensa mukaan.
452 Fraser (1990), 315. Ks. myös työmme alaviite 858.
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vahvan runoilijan ”henkilökohtaisen piiristä” (”yksityinen edifikaatio”) nousevien

tulkintojen ja niiden laajemman leviämisen välinen (”julkinen edifikaatio”) suhde voi

saada toisaalta positiivisen vaikutteen toisten ihmisten tarpeesta tulla

uudelleenkuvailluiksi, tai toisaalta se voi saada käytännöllisiä esteitä, eräänlaisia

kitkatekijöitä, jos tätä vahvan runoilijan uudelleenkuvausta vastustetaan tarpeeksi

vahvasti. Toisin sanoen Rortyn olisi pitänyt todeta seuraavasti:

Jako yksityiseen ja kollektiiviseen, yksityiseen ja julkiseen, ja täten myös kansalliseen

ja kansainväliseen, on monesti hyödyllinen - tai ainakin sen on pitkään katsottu olevan

hyödyllinen - normatiivinen ja poliittinen jako; samalla se on vain yksi

kontekstualisointi muiden joukossa ja täten altis muutoksille, joita vahvat runoilijat

esittävät, mutta jotka muiden ihmisten on myös lopulta hyväksyttävä. Näin ollen Rortyn

olisi siis pitänyt todeta, että myös jako yksityiseen ja julkiseen, tai kansalliseen ja

kansainväliseen – tai missä muodossa tällaiset jaottelut ihmishistoriassa ilmenevätkään -

eivät voi pohjautua olemuksiin453, vaan jaottelut ovat aina normatiivisia, poliittisia ja

täten kulttuurisia oman aikamme tuotoksia, meidän tapojamme puhua elämästämme.454

Toisin sanoen, myös tämä käyttämämme yksityinen-julkinen-, kuten myös kansallinen-

kansainvälinen-, jaottelu on näin historiallisesti ja nominalistisesti ymmärrettynä

kyseenalaistamattoman käytännön hyödyllisyyden lisäksi myös avoinna keskustelulle,

muutokselle, kyseenalaistamiselle - se on avoinna edifikaatiolle, kuten hän

ymmärtääkseni kuhnilaisittain antaa ensin - aivan oikein - ymmärtää.

453 Vrt. esimerkiksi Dewey (1999), 108, joka kirjoittaa seuraavalla tavalla: ”[...] todellisuus, ollakseen
kiinteä ja vakaa, täytyi koostua filosofien substansseiksi kutsumista pysyvistä ja muuttumattomista
olioista. Muutoksista voi saada tietoa vain, jos ne voi jotenkin palauttaa alunperin muuttumattomien
olioiden yhdistymiseen uudella tapaa.” Politiikan tutkimuksessa tällainen ”pysyvä ja muuttumaton olio”
on pitkään ollut valtio.
454 Rorty kirjoittaakin paikoittan juuri tällä asenteella, joskin unohtaa tämän tehdessään valitettavan
jaottelun yksityiseen ja julkiseen. Hän toteaa esimerkiksi politiikan suhteesta normaaliin ja epänormaaliin
tapaan puhua maailmasta seuraavasti, tosin tarkennettakoon vielä se, että lainauksessa analyyttinen
filosofia viittaa siis normaaliin asenteeseen, kun taas mannermainen filosofia epänormaalia tapaa puhua:
”It is the antagonism which begins to become explicit when analytic philosophers mutter about the
”irrationalism” which rages in literature departments and when Continental philosophers become shrill
about the lack of  ”human significance” in the works of the analysts. It is the difference between the
intellectual who believes that something like the ‘application of scientific method’ is the best hope for
human freedom and the intellectual who, with Foucault and Heidegger, sees this notion of ‘scientific
method’ as the mask behind which lurks the cruelty and despair of a nihilistic age. [… ] One can call this
a political split because both sides think of themselves as looking out for the interests of the global polis,
as the leaders who must make articulate to their fellow-citizens the dangers of their time.” CoP, xlvii n50,
229. Korostus lisätty.
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Julkinen tai yhteisöllinen vallankäyttö ei voi olla jatkuvasti ironistista, kuten Rorty

mielestäni aivan oikein toteaa, sillä se ei voi kyseenalaistaa jatkuvasti omaa

olemassaoloaan, mutta siitä ei voi seurata se, ettei tätä jakoa, historiallisesti ja

poliittisesti ymmärrettynä, voisi ja pitäisi keskustelun avulla pystyä muuttamaan joskus

- tarvittaessa - ironian avulla. Historiallisuus on välttämätöntä ja kriittisyys on joskus

tarpeellista. Toisin ilmaistuina meidän pitäisi olla siis fallibilisteja käyttämiemme

sanastojen tai erilaisten jaotteluiden suhteen voimme uskoa käyttämämme sanaston -

laajemmin ”uskomustemme verkon” - olevan tällä hetkellä paras saatavilla oleva, mutta

emme voi olla varmoja siitä, että se olisi lopullinen sanamme ihmiskunnan

keskustelussa, ja siksi suhtaudumme siihen historisistisesti ja joskus myös aktiivisen

ironisesti. Samalla tästä esiin nouseva poliittinen valinta normaalidiskurssiin kuuluvan

sanaston ja epänormaalin - ironisen ja kriittisen - sanaston välillä estää virheen, johon

esimerkiksi Heidegger sortui: emme pidä teorioitamme tai sanastojamme vakavina ja

ironisina samaan aikaan, vaan valitsemme aina näiden väliltä. Teorian, joka on monesti

myös eräällä tavalla julkista puhetta, koska se kuvailun lisäksi myös luo käsitystämme

maailmasta, on oltava joskus avoin, kysymyksen kaltainen ja tämän avoimuuden

ilmituominen on poliittinen akti par excellance, päätös olla kriittinen oman sukupolven

ongelmien - ja täten myös tulevaisuuden jälkeläisten - eikä ikuisuuden vuoksi. ”Julkisen

edifikaation” ja samalla jonkinlaisen ironisen teorian tai kritiikin pragmaattisena

välineenä on siis oltava vaihtoehto, mutta ei siinä määrin, että se tarkoittaisi, että mitä

tahansa voitaisiin uudellenkuvailla ilman laajempaa hyväksyntää. ”Yksityinen

edifikaatio” ei voi yleistyä, ellei sitä keskustelun kautta hyväksytä osaksi normaalia

sanastoamme. Rortyn aivan uusimmat kirjoitukset antavat mielestäni viitteitä siitä, että

ajatus ”julkisesta edifikaatiosta” olisi mahdollinen:

 ”[p]ragmatistit hyväksyvät ajatuksen, että poliittinen teoria
pitäisi ymmärtää lähihistorian avulla saatavina ehdotuksina
tulevaisuuden toiminnalle, sen sijaan että toimintaa pohjattaisiin
johonkin historiattomaan.455”

 ”[...] pragmatistinen traditio ei vain pyri selvittämään niitä
sotkuja, joita kuolleet suuret filosofit jättivät jälkeensä, vaan
pragmatistit pyrkivät kontribuoimaan maailmanhistorialliseen
ihmiskunnan itsekuvan muutokseen456”.

455 PSH, 272.
456 TaP, 132.
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”[...] Nykyään, jos sanotaan, että me ihmiset olemme fiksuja
eläimiä, ei tarkoiteta jotain filosofista ja pessimististä vaan jotain
poliittista ja toiveikasta – erityisesti sitä, että, jos
työskentelemme yhdessä, voimme kaikki luoda itsestämme juuri
sitä, mitä olemme tarpeeksi fiksuja ja rohkeita kuvittelemaan.
Tämä tarkoittaa myös sitä, että sivuutamme Kantin kysymyksen
’Mikä ihminen on?’ ja korvaamme sen kysymyksellä
’Minkälaisen maailman voimme valmistaa lapsen-
lapsillemme?’.”457

7.4.6.  Politiikka ja tutkija

L i b e r a a l i p r a g m a t i s t i . Rortyn yksityinen-julkinen- jaottelu liittää hänen

ajattelunsa selkeästi politiikkaan, ellei se jo sitä ole aiemminkin ollut. Siksi juuri

politiikan tutkija on erityisessä asemassa. Tulkitsemme hänet työssämme ”liberaalin

ironistin” sijaan hieman lievemmin ”liberaaliksi pragmatistiksi”, joka sen sijaan, että

olisi jatkuvasti ironinen, säilyttää itsellään mahdollisuuden tarvittaessa ironiseen

kielenkäyttöön. Hän on siis fallibilisti uskomustensa, mutta ei samaan aikaan koko

uskomusjärjestelmänsä suhteen; toisin sanoen, hän on tarvittaessa reformisti tai

kapinallinen vallankumouksellisen sijaan. Niinpä hän pitääkin käyttämäänsä sanastoa

tai ”uskomustensa verkkoa” ainoastaan yhden ajan, hänen oman aikansa, muovaamana

historiallisena tuotteena. Tämä tarkoittaa, että hän monesti myös elää tietoisesti - ja

täten poliittisesti - tämän sanaston avulla ikään kuin juuri kyseinen sanasto olisi hänen

lopullinen sanastonsa, kunnes hän huomaa inhimillisen kanssakäymisen tuloksena, että

tämä sanasto, jota hän kyseisellä hetkellä käyttää, onkin tavalla tai toisella huono ja

ongelmallinen suhteessa esimerkiksi orjien tai naisten asemaan yhteiskunnassa, tai

vaikkapa kansallisvaltion ongelmallisuuteen joukkotuhoaseiden aikakaudella. Toisin

ilmaistuna politiikan tutkijan voi tulkita liberaalin pragmatistin lisäksi Rortyn

esittämäksi vahvaksi runoilijaksi erityisesti sen laajassa merkityksessä. Tällöin

politiikan tutkijasta voi todeta seuraavasti:

Hän on henkilö, joka voi tarvittaessa kertoa ironisia, alkuun epänormaaleja ja

metaforisia tarinoita myös siten, että niillä on vaikutusta julkiseen, ja täten myös

kansainväliseen, keskusteluun.

457 TaP, 175.
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Samalla, koska hän näkee sanastomme - ja täten erilaiset jaottelumme - vain

historiallisina luomuksina, hän voi tarjota meille ihmisille uusia sanastoja, ja tällöin

tehdä ja luoda uuttaa politiikka. Wittgensteinilta ja Davidsonilta opimme aiemmin jo

sen, että sanojen, täten myös laajemmin sanastojen ja teorioiden, merkitys on niiden

käytössä tietyssä kokonaisuudessa tai kielipelissä, tietyssä elämäntavassa. Davidson ja

Rorty korostivat tätä erityisesti metaforaan liittyen, siis silloin kun käytämme sanoja

vielä laajemmin tuntemattomalla, metaforisella tavalla, kun olemme epänormaalin

diskurssin parissa; toisin ilmaistuna kun olemme poliittisia ja luomme uutta kieltä, uutta

sanastoa, ja lopulta uusia käsityksiä itsestä ja maailmasta. Tällöin politiikan tutkija

saattaa olla henkilö, kuten esimerkiksi feministisen kansainvälisen politiikan teorian

edustaja Christine Sylvester, jonka kirjoitus - teoria, tai toisin sanoen sanojen käyttö

kansainvälisen politiikan kielipelissä - on erityisesti edifioivaa niin yksityisen (naisen

asema) kuin julkisen diskurssin (feministinen kansainvälinen politiikka) suhteen. Hän ei

kuulu Habermasin edustamaan joukkoon (liberaali, mutta ei ironisti), eikä ole täysin

myöskään Foucault’n leirissä (ironinen, mutta ei liberaali).458 Hän saattaa kyllä

kyseenalaistaa julkisen Foucault’n tavoin, mutta vain siksi, että voisi edifioida sitä,

keksiä ja luoda uuden sanaston, jolla myös julkinen sanasto olisi tasa-arvoisempaa ja

liberaalimpaa, että se mahdollistaisi itsensäluomisen vielä paremmin, esimerkiksi

sukupuolesta tai ihonväristä riippumatta.459 Hän siis haluaa käyttää sanoja kuten ”mies”,

”nainen”, ”kansallinen” tai ”kansainvälinen” uudella, metaforisella tavalla luodakseen

paremman normaalidiskurssin ja paremman kielipelin meille. Mielestäni Rorty välttää

esittämällään yksityinen-julkinen- jaottelulla korostamaansa keskustelua ja politiikkaa

yhtä paljon kuin Habermas omallaan, ja samalla unohtaa oman pragmatisminsa ja sen

johtopäätöksen, tarpeen sanastojen sosiaaliseen oikeuttamiseen – Rortyn sanoin

”socialisation goes all the way down”. Toisin ilmaistuna hän unohtaa politiikan –

Rortyn sanoja mukaillen ”politics goes all the way down”. Julkinen sanasto, myös sen

kansainvälinen aspekti, määräytyy sanaston käytön ja hyödyllisyyden, ja tällöin myös

joskus uusien metaforien keksimisen ja niiden käyttöönoton - tai kuten Davidson toteaa,

metaforien normaalin kielen osiksi tappamisen - mukaan. Tämän unohtaminen, jos

458 Tässä yhteydessä voi aivan oikeutetusti kysyä, miksi pitäisi olla juuri liberaali poliittiselta
suuntautumiseltaan. Kirjoittajan mukaan liberaali asenne, ”pyrkimys välttää nöyryytystä ja kipua” sekä
”taivuttelu voimankäytön sijaan”, on kuitenkin se asenne, joka tuntuu tällä hetkellä parhaimmalta tavalta
asennoitua. Se, miten liberaalius käytännössä (pääosin sosiaalidemokraattisessa) Suomessa ja
(pluralistisessa) Yhdysvalloissa, jossa Rorty asuu, eroaa, on huomion arvoinen lisäkysymys, johon Rorty
ei sen kummemin ymmärtääkseni vastaa (ja minkä takia Rortya voi pitää ikään kuin ”viimeisenä
filosofina”, joka ei koskaan ota lopullista pragmaattista askelta kohti politiikkaa ja politiikan tutkimusta,
kuten esimerkiksi Sylvester). Eli siis kyse on siitä, miten liberaali-sanaa käytetään suhteessa erilaisiin
käytännön tilanteisiin. Tästä lisää työmme osassa III: Liberalismi.
459 Tulkitsen Sylvesterin siis pragmatistiksi.
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jokin, on ironista, sillä keskustelun pitäisi olla Rortyn ajattelussa viimekätinen

oikeuttamisen konteksti. Samalla hän välttää myös ihmiselämälle, erityisesti tutkijalle,

Rortylle itsellekin, välttämätöntä keskusteluun pohjautuvaa poliittista ja moraalista

valintaa, Albert Camus’n mainitsemaa ”vaarallista luomista460”, tai toisin ilmaistuna

hän ei noudata(kaan) Nietzscheltä peräisin olevaa ajatusta, että elämä ilman Jumalaa,

kaiken ratkaisevaa algoritmia, on aina ”vaarallinen matkallaolo461”, jotain jota luomme

välttämättä koko ajan ilman oman nahkamme ulkopuolista auktoriteettia. Tiivistettynä,

Rorty ei noudata omia ohjeitaan.

F a l l i b i l i s m i ,  p o l i t i i k k a  j a  k e s k u s t e l u .  Rortyn  ajattelun  voi  kuitenkin

pelastaa kutsumastani ”Rortyn virheestä” huolimatta korostamalla kolmea seikkaa:

(1) Fallibilismia,

(2) politiikkaa ja

(3) kielen kaikenkattavuutta tai keskustelua.

Nämä kaikki ovat toisiaan tukevia pragmatistisen ajattelun keskeisiä periaatteita

erityisesti silloin, jos pidämme Rortyn edustamaa, mutta kutsumastamme ”Rortyn

virheestä” puhdistettua, pragmatismia ajattelutavan mallikappaleena.

Seikoista ensimmäinen on siis mainitsemani fallibilismi omaamiemme uskomusten

suhteen. Tämä tarkoittaisi sitä, että emme voisi koskaan tietää varmasti, onko kyseinen

460 Camus (1964), 177, 188:” On the ridge where the great artist moves forward, every step is an
adventure, an extreme risk. In that risk, however, and only there, lies the freedom of art.” Camus (1984),
239: ”When the passions of the of the times put the fate of the whole world at stake, creation wants to
dominate the whole of history. But, at the same time, it maintains, in the face totality, the affirmation of
unity. In simple words, creation is then imperiled, first by itself, and then by the spirit of totality. To
create, today, is to create dangerously.” Ajatus “vaarallisesta luomisesta” on peräisin Nietzcshen
ajatuksesta, jonka mukaan elämä on ”vaarallinen matkallaolo”.
461 Nietzsche kirjoittaa, hieman kuten Camus ”vaarallisesta luomisesta”, seuraavaa: ”Ihminen on nuora,
eläimen ja yli-ihmisen välille jännitetty, - nuora kuilun yllä. Vaarallinen ylimeno, vaarallinen matkalla-
olo, vaarallinen taaksekatsahdus, vaarallinen väristys ja pysähdys. Suurta ihmisessä on se, että hän on
silta eikä mikään tarkoitus: rakastaa voidaan ihmistä siksi, että hän on ylimeno ja mailleenmeno.”
Nietzsche (1967), 11. On vielä huomautettava, että Camus ei pyri, kuten ei pyri Rortykaan, yli-
ihmisyyteen, joka voisi ratkaista tämän elämän tai luomisen ”vaarallisuuden”, kuten Nietzsche lopulta
teki. Nietzschelle yli-ihminen oli juuri hänen ”pyrkimyksensä varmuuteen” lainaten Deweyn (1999)
teoksen otsikkoa, Nietzchen pyrkimys hakea jotain varmaa ja rauhoittavaa Jumalan tai Tieteen sijaan.
Rorty ei kuitenkaan peräänkuluta yli-ihmisyyttä eikä myöskään Totuutta, vaan päinvastoin keskustelua ja
pyrkimystä inhimilliseen solidaarisuuteen, sanalla sanoen politiikkaa, mikä tarkoittaa myös monesti sitä,
että solidaarisuus on jotain, joka syntyy kiistojen ja keskustelun kautta,  eikä näiden kiistojen hetkittäisille
ratkaisulle ole olemassa muuta pohjaa kuin se, että ihmisten päätökset tehdä jotain, toimia maailmassa,
tuntuvat kyseisellä hetkellä sen hetkisen tiedon ja sosialisaation valossa hyvältä, oikealta, toimivalta ja
järkevältä. Tämä on juuri vaarallista luomista, pyrkimystä positiiviseen ja parempaan elämään ilman
Jumalaa.
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käyttämämme sanasto juuri se Lopullinen Sanasto, jonka puitteissa kaikkien ihmisten

tulisi elää tai toimia, mutta toisaalta emme voi myöskään todeta, että fallibilismistamme

seuraisi globaali skeptisismi eli se, että emme voisi elää minkään sanaston avulla, koska

emme voisi tietää varmasti, onko mikään sanasto lopulta juuri se oikea – se, joka

kuvastaa tai peilaa maailmaa sellaisena-kuin-se-on. Tämän globaalin skeptisismin ja

merkityksettömyyden hylkäämme siksi, että se tuntuu meistä täysin hyödyttömältä

kyseenalaistamiselta ja lopulta elämän väistämiseltä, vaikkakin teoriassa täysin

mahdolliselta, mutta tuhoisalta ”mailmassapärjäämisen strategialta”.

Tämä johtaa tulkintamme mukaan toiseen keskeiseen Rortyn pragmatismia leimaavaan

seikkaan, eli poliittisuuteen. Valitsemme skeptisismin sijaan siis pragmaattisen

toimimisen maailmassa, ja samalla tietyn sanaston tai tietynlaisen jaottelun, joiden

avulla pyrimme elämään, ja joita ajoittain pyrimme myös kriittisesti korjaamaan

elämän tyrskyjen myötä. Tehdessämme tämän valinnan olemme tehneet juuri poliittisen

päätöksen: olemme siirtyneet Filosofisten perusteiden sijaan politiikan - mutta ei

avoimen puoluepolitiikan - pariin. Valinta käyttää tiettyä sanastoa, tai toisin ilmaistuna

valinta mahdollisten erilaisten sanastojen väliltä, on siis poliittinen, mutta ei avoimesti

politisoitunut akti. Niinpä Rortyn jaottelu yksityiseen ja julkiseen, sekä myös tästä

analogisesti seuraava kansallinen-kansainvälinen- jaottelu, onkin hyvä nähdä ainoastaan

jatkuvasti muutoksessa olevina, mutta monille ihmisille oman elämänsä aikana

välttämättöminä poliittisina päätöksinä elää tietyn jaottelun ja tietyn sanaston puitteissa.

Tämä puolestaan johtaa tulkitsemaamme Rortyn ajattelun kolmanteen keskeiseen

piirteeseen, kielen, ja laajemmin keskustelun kaikenkattavuuteen. Näin ollen, myöskin

politiikan tutkijalla - allekirjoittaneille ymmärrettynä Rortyn kaltaisena länsimaisena

liberaalina vahvana runoilijana ja pragmatistina - ei ole muuta mahdollisuutta kuin

oikeuttaa omat kirjoituksensa, uskomuksensa ja käyttämänsä sanastot ”avoimen

keskustelun” kautta. Rorty kirjoittaakin seuraavaa:

”[… ] vain uskomus voi tehdä uskomuksesta toden; [… ] [niinpä]
ainoa kriteeri sanan ‘tosi’ käytölle on oikeuttamisessa, ja
oikeuttaminen on aina suhteellista yleisöön nähden. Niinpä se
[oikeuttaminen] on suhteellista kyseisen yleisön näkökulmiin -
niihin merkityksiin ja päämääriin, joita tämä yleisö haluaa
palveltavan ja siihen tilanteeseen, jossa kyseinen yleisö on.462”

462 TaP, 109, 4.
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Jos haluaisimme jotain ”enemmän” kuin ”uskomusten sosiaalisen oikeuttamisen”,

olisimme väistämättä Rortyn kutsumia ”metafyysikkoja”:

“[j]okainen, joka luulee, että on olemassa hyvin perusteltuja
teoreettisia vastauksia [...], algoritmeja moraalisten ongelmien
ratkaisuun, on vielä sydämessään teologi tai metafyysikko. Hän
uskoo ajan ja sattuman ylittävään järjestykseen, joka määrittää
inhimillisen olemassaolon merkityksen sekä velvollisuuksien
hierarkian463.”

Jos  siis  lähdemme  kuitenkin  -  kuten  Rorty  haluaa  -   liikkeelle  siitä,  (1)  että  ei  ole

olemassa Jumalaa eikä Tiedettä, jotka voisivat antaa absoluuttisen ja varman pohjan

(foundation) ja samalla oikeutuksen, jonka varaan voisi rakentaa täydellisen systeemin

tai varman vastauksen elämän ongelmiin; ja (2) koemme, että mahdollisuus ilmaista

omat mielipiteemme on tärkein oikeutemme ja kaiken muutoksen, aivan erityisesti

edistyksemme, keskeisin voima, päädymme (3) Rortyn edustamaan uskomustemme

poliittiseen ja konversationaaliseen oikeuttamiseen, toisina sanoen pidämme keskustelua

viimekätisenä oikeutuksen kontekstina:

”Jos ymmärrämme tietämisen siten, että se ei tarkoita
tiedemiesten tai filosofien kuvailemia olemuksia, vaan
ymmärrämme sen vallitsevien standardien puitteissa olevana
oikeutena uskoa, niin olemme edenneet jo hyvän matkaa
nähdäksemme keskustelun tiedon ymmärtämisen lopullisena
kontekstina.464”

463 CIS, xv. Rorty aloittaa siis CIS-teoksensa tällä ajatuksella, joskin mielestäni unohtaa sen osittain
lopulta. Conant (2001), 274, toteaa kriittisesti Rortyn suhteesta metafysiikaan seuraavaa: ”When Rorty
stands back from his arguments with Realism and pronounces on the nature of his objectives, he tends to
characterize  his aims in terms which echo those of philosophers such as Wittgenstein and Heidegger. He
describes himself as wanting to dissolve philosophical problems and unmask philosophical questions. But
such pronouncements are generally at odds with the actual character of Rorty’s detailed engagements
with Realism. In his criticisms of Realism, Rorty invariably formulates his rejection of a thesis of Realism
in terms of a counterposed thesis. He thus invariably ends up affirming a thesis that has the same logical
form as a thesis which the Realist affirms, but with one difference: a negation operator has been
introduced into the contentclause of the thesis. Rorty does not merely refuse to affirm what the Realist
says, but ends up affirming an alternative answer to the Realist question.” Laajemmin aiheesta Conant
(2001), 268-278.
464 PMN, 389. Tämä keskustelun näkeminen oikeuttamisen lopullisena kontekstina on kansainvälisen
politiikan näkökulmasta problemaattinen, erityisesti silloin kun kyseessä on tilanne, jossa liberaali
(länsimainen) yhteisö kohtaa toisen, epäliberaalin yhteisön, kun on siis kyseessä aiemmin mainitsemani
”liberaalin ongelma” tai ”valkoisen miehen taakan -ongelma”. Rortyn ajattelun keskeinen piirre on, oman
tulkintani mukaan, kuitenkin se, että liberaalin yhteisön moraalinen ylivoimaisuus on juuri se, että se
kohtaa erilaisuuden keskustelun, eikä voiman avulla, Rortyn sanoin ”persuasion rather than force”. Tämä
on luonnollisesti kovin naiivi ajatus, joka johtuu oletettavasti lähinnä sitä, että Rorty on koulutukseltaan
filosofi ja taipuvainen ideaalien ratkaisujen, eräänlaisten lopullisten algoritmien, kehittämiseen, olemaan
ikään kuin ”viimeinen filosofi”, joka sanoo meille muille, että filosofia on jotain, joka pitäisi hylätä
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Juuri tässä kohdassa Rorty kuitenkin tekee ”Rortyn virheeksi” kutsumamme siirron, eli

sen sijaan, että hän jatkaisi aiemmalla linjallaan, että mitä tahansa voidaan edifioida tai

systematisoida, toisin sanoen uudelleenkuvailla tai jähmettää keskustelun ja

argumentaation avulla, hän korostaa yhtä systematisointia yksityiseen ja julkiseen liian

fundamentaalilla tavalla omasta pragmatistisesta lähtökohdastaan. Sen sijaan, että

haluaisimme lopullisen ratkaisun sille, mikä kuuluu kaikkina aikoina kaikille ihmisille

yksityiseen tai julkiseen, tai kansalliseen tai kansainväliseen, meidän pitää jatkaa Rortyn

aiemmalla linjalla ja todeta, että tämä yksi systematisointi julkiseen ja yksityiseen on

ainoastaan yksi systematisointi tiettynä aikana tiettyä tarkoitusta varten ja sisältää juuri

ne piirteet, jotka kyseinen aika siihen on esimerkiksi Rortylle mahdollistanut, eikä sillä

ole mitään tekemistä sen kanssa, että voisimme sanoa varmasti, ettei esimerkiksi mikään

nykyään yksityisenä pidettävä asia voisi olla koskaan julkista tai ettei nykyinen

kansallinen voisi olla myös tulevaisuudessa kansainvälisen keskustelun piirissä, tai

päinvastoin. Jos lähdemme siitä, että mitä tahansa voidaan edifioida tai systematisoida,

lähdemme myös siitä, että mikä tahansa systematisointi tai edifiointi voidaan muuttaa,

tai toisaalta se voi myös tulla hyväksytyksi, kyseisenä aikana:

Näin ollen, mikä tahansa teoria tai jaottelu on altis muutoksille.

Tämä tarkoittaa sitä, että hyväksymme tällöin välttämättä ambivalenssin, käyttämiemme

uskomusten ja teorioiden ikuisen historiallisuuden, häilyvyyden ja

valmistumattomuuden - olemme siis fallibilisteja - mutta emme sorru tästä huolimatta

epätoivoon, vaan pyrimme elämään rohkeasti juuri näiden sanastojemme avulla kunnes

joku rohkea runoilija keksii meille paremman. Näin ymmärrettynä elämä kaikkine

sanastoineen, luokitteluineen ja teorioineen on, todellakin, lopulta ”vaarallinen

turhana harrastuksena sen syvimmässä mielessä, ja olisi viimeinkin aika siirtyä politiikan pariin. Ks.
myös työmme alaviite 894. Rorty itse ei kuitenkaan tee tätä siirtymistä koskaan kunnolla, minkä takia hän
on kirjoituksissaan ja ajattelussaan sidottu filosofiseen argumentaatioon, filosofisiin
vastakkainasetteluihin ja samalla siihen, että häntä voi pitää ”viimeisenä filosofina”. Toisaalta jos
keskustelu ymmärretään tässä tarpeeksi laajasti, voimme nähdä, että monissa kansainvälisen politiikan
tapahtumissa, joissa on katsottu olevan kyse raa’asta voimankäytöstä, esimerkiksi panssarivaunun
tappaessa ihmisen, voisi olla kyseessä enemmänkin keskustelun ja samalla merkityksenlevittämisen
erityistapaus - tilanne, jossa keskustelu sinänsä ei enää riitä ratkaisemaan kahden osapuolen välistä
kiistaa. Se olisi ikään kuin ”keskustelua toisin keinoin” tilanteessa, jossa keskustelun avulla ei enää
pystytä saavuttamaan uutta ”horisonttien fuusiota”, kuten esimerkiksi USA:n ja Irakin välisessä
”vuoropuhelussa” lopulta kävi 2000-luvun alkuvuosina. Mutta tässäkin USA-Irak- tapauksessa kyse on
sanastojen, erityisesti demokraattisten sanastojen, levittämisestä, jotta keskustelu voisi olla ylipäänsä
mahdollista meidän määrittelemien, demokratiaa ja ihmisoikeuksia korostavien ehtojen puitteissa.
Luonnollisesti kyseisen esimerkin motiiveina olivat myös monet muut perinteiset ”kansallisen
turvallisuuden” tekijät. ”Demokraattisten sanastojen levittämisestä” ks. työmme alaviite 873.
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matkallaolo465” –  mutta samalla matka, jonka tarkoituksena on pyrkimys sosiaaliseen

toivoon ja edistykseen, eli tehdä matkastamme maan päällä vähemmän ja vähemmän

vaarallista.

Näin ollen liberaali pragmatisti ei peräänkuulutakaan elämään liittyvien ongelmien

ratkaisemista absoluuttisin perustein, vaan päinvastoin korostaa ”jännitettä”466

(tension), jota ilmenee ihmisten kohtaamisissa erityisesti silloin, kun pyrimme

interaktioon ja hetkittäisiin yhteisymmärryksiin, eräänlaisiin ”horisonttien fuusioihin”.

Juuri tämä jännite, joka syntyy mielipiteiden ja uskomusten kohtaamisista, pitää

ihmisen, ja samalla myös tieteen inhimillisenä instituutiona, valppaana ja halukkaana

keskustelemaan toisten ihmisten kanssa siitä, mikä on oikein ja mikä väärin, mihin on

hyvä uskoa ja mihin ei, tiivistettynä mikä on se yhtenäisyys, jonka varassa haluamme

elää.467 Toisin ilmaistuna tämä ajatus jänitteestä tarkoittaa sitä, että emme näe mitään

ikään kuin valmiina lopullisessa, absoluuttisessa mielessä, vaan pidämme kaikkea -

itseämme, kieltämme, käsitteitämme, mielipiteitämme, moraaliamme, yhteisöämme,

politiikan teorioitamme, yksityinen-julkinen- tai kansallinen-kansainvälinen-

jaotteluamme - jonain, jota tehdään jatkuvasti, ihmisten välisen interaktion ja täten

poliittisen argumentaation, kritiikin, erimielisyyksien ja lopulta keskustelun ja

jonkinlaisen yhteisymmärryksen tuotoksena. Tällöin parhaimmillaan nämä hetkittäiset

yhteisymmärrykset olisivat oman aikamme tuotoksia ja jotain, joihin meidän on hyvä

uskoa meille parempien vaihtoehtojen puuttuessa.

465 Nietzsche (1967), 11.
466 Ajatus ”jännitteestä” voidaan liittää myös noin 500 eaa. eläneeseen Heraklitukseen, jonka mukaan
vastakohtien jännite on maailmankaukkeuden olemuksen, Yhden, keskeisin piirre. Se käy ilmi hänen
seuraavissa ajatuksissaan: ”It is wise to hearken, not to me, but to my Word, and confess that all  things
are one” sekä “We must know that war is common to all and strife is justice, and that all things come into
being and pass away through strife.” Heraklituksen mukaan kaiken olemuksen ydin, Urstoff, on tuli,
joskaan tämä ei tarkoita pelkästään esi-sokraattista ajatusta jonkun elementin olemisesta kaiken elämän
keskiössä, vaan sitä, että tuli ilmiönä on jännitettä (tension) ja kamppailua (strife): ”All things are an
exchange for Fire, and Fire for all things, even as wares for gold and gold for wares.” Heraklitus korosti
siis ajatusta jännitteestä, joka syntyy Monimaisuuden luomasta kiistasta, joka on kuitenkin Yksi, ”One-in
Many” tai ”Identity in Difference”. Copleston tiivistää Heraklituksen ajattelua seuravalla tavalla: ”That
there is a many, a plurality, is clear enough. But at the same time the intellect constantly strives to
conceive  a  unity,  a  system,  to  obtain  comprehensive  view  to  link  things  up;  and  this  goal  of  thought
corresponds to a real unity in things: that things are interdependent. Even man, with his immortal soul,
depends on the rest of the creation. His body depends, in a very real sense, on the whole past history of
the world [… ]  But  though  man  is  right  in  seeking  a  unity,  it  would  be  wrong  to  assert  unity  to  the
detriment of plurality. Unity, the only unity that is worth having, is a unity in difference, identity in
diversity, a unity that is to say not of poverty, but of richness.” Copleston (1966), 38-46. Korostus lisätty.
Heraklituksen lainaukset kyseisestä teoksesta. Dewey (1999) suhtautui myös kriittisesti ajatukseen
varmasta totuudesta kaiken pohjana, ja hänen mukaansa ”pyrkimys varmuuteen” heijastelikin vain
ihmisten epävarmuutta sekä voimattomuutta selittää ja hyödyntää olosuhteita.
467 Heraklituksen sanoin: “To God all things are fair and good and right, but men hold some things wrong
and some right.” Lainaus teoksessa Copleston (1966), 42-43.
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Rortyn pragmatismiin sisältyy siis inhimillisen jännitteen kautta myös ajatus

eräänlaisesta kapinasta tai kriittisestä ajattelusta, uusien metaforien ja uusien sanastojen

keksimisestä. Pragmatistit eivät kuitenkaan halua kapinaa kapinan vuoksi,

kysymyksenomaisuutta pelkän kysymisen vuoksi, vaan pragmatismin keskeisin

fallibilistisesta asenteesta seuraava teesi onkin se, että pyritään korjaamaan tai

muuttamaan sitä, mikä ei tunnu toimivan. Keskustelu, laajasti ymmärrettynä, on ainoa

keino saada vihjeitä siitä, mitä ylipäänsä olisi syytä uudellenkuvailla tai edifioida.

Niinpä juuri totaaliset ratkaisut, joista puuttuu jännite, joka syntyy ihmisten

keskuudessa elämisestä, ja joista puuttuu samalla halu keskustella, päätyvät aina

moraalisten ja poliittisten valintojen korvaamiseen Ikuisilla Totuuksilla yhdestä tai

toisesta ”Jumalan-näkökulmasta”. Ne päätyvät Albert Camus’n kutsumaan elämän

väistämiseen:

”Nyt käsitän miksi sellaiset oppisuunnat, jotka selittävät minulle
kaiken, heikentävät minua samalla. Ne riisuvat hartioiltani oman
elämäni painon, joka minun kuitenkin on kannettava yksin.468”

Sen sijaan, että väistäisimme elämää absoluuttisten, tai Rortyn jargonilla lopullisten,

oppisuuntien tai sanastojen avulla, pragmatistit kuten Rorty ja Camus469 kehottavat

tulkintamme mukaan meitä valitsemaan juuri elämän, argumentaation, keskustelun ja

lopulta  politiikan.  Heidän  sanomansa  on  se,  että  elämän  taakan  kantamiseen  ja  sen

iloiseen loppuunviemiseen, oman elämämme ”Sisyfuksen myyttiin470”, ei tarvita

yksinäisyyttämme eliminoivaa Jumalaa tai Tiedettä, vaan ”rankka annos” inhimillistä

solidaarisuutta, mahdollisimman vapaata keskustelua, halua saavuttaa yhteisiä

468 Camus (2000), 54. Suomennos Camus (1971), 63.
469 Ks. esim. Sprintzen (1988), xv, jossa Sprintzen liittää Camus’n deweylaiseen pragmatistiseen
perinteeseen.
470 Camus (2000), 107-111: Camus käyttää vertauskuvanaan antiikista peräisin olevaa Sisyfuksen
myyttiä, jossa Sisyfus - kapinallinen, joka uhmasi jumalia moneen otteeseen - tuomittiin lopulta ikiajoiksi
manalaan vierittämään kiveä, joka palasi aina takaisin alas mäenpohjalle. Tämä myytti elämän
vertauskuvana on traaginen, koska Sisyfus on tietoinen tuomiostaan, mutta ei sorru tai alistu kohtaloonsa
niin, etteikö hän suorittaisi sitä joka kerta. Tietoisuus omasta tilastaan on hänen kidutuksensa, mutta
samalla myös hänen voittonsa kruunu. Hän ei alistu kohtalonsa painon alla. Niinpä Camuslle Sisyfuksen
hiljainen ilo on juuri tässä kiven vierytyksessä, joka on koko hänen elämänsä, samalla tavalla kun
Rortylle sosiaalinen toivo on juuri tarpeessa jatkuvalle keskustelulle. Camus toteaakin lopuksi
toiveekkaasti, että meidän kuviteltava Sisuphus, elämän esikuvamme, onnellisena. Rorty voisi
todennäköisesti todeta analogisesti ihmisen keskustelevana ja tästä syystä, onnellisena. Camus kirjoittaa
myytin opetuksesta seuraavaa: ”I leave Sisyphus at the foot of the mountain! One always finds one’s
burden again. But Sisuphus teaches the higher fidelity that negates the gods and raises the rock. He, too,
concludes that all is well. This universe henceforth without a master seems to him neither sterile nor
futile. Each atom of the stone, each mineral flake of that night-filled mountain, in itself forms a world.
The struggle itself towards the heights is enough to fill a man’s heart. One must imagine Sisuphus
happy.” Rortylaisittain voisimme siis todeta, että “one must imagine man as conversational, and thus,
happy.” Camus (2000), 111.
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horisonttien fuusioita joskus jopa kritiikinkin avulla,  ja lopulta, tarpeeksi rakkautta ja

onnea tämän kaiken mahdollistamiseksi.

7.5.  Yhteenvetoa sanotusta – kohti kansainvälistä politiikkaa

Työmme osan I kappaleissa 1.-4. käsitellyn Rortyn pragmatistiseen tietokäsityksen sekä

kappaleissa 5.-6. esitellyn kielifilosofian laajempia, kulttuurillisia seurauksia voi siis

kutsua luonnostelemallamme tavalla Rortyn ”post-Filosofisiksi avauksiksi”. Näitä ovat

muun muassa ajatus post-Filosofisesta - historisistisesta ja nominalistisesta -

kulttuurista, joka näkisi itsensä enemmänkin itsensäylittämisen tai itsensäluomisen kuin

totuudenetsimisen metaforan kautta. Tällaisessa kulttuurissa tieteellinen kirjoittaminen

olisi ainoastaan yksi kirjallisuuden laji muiden joukossa, ja se olisi luonteeltaan

enemmän edifioivaa, nykyistä normaalisanastoa ylevöittämään pyrkivää, kuin

systemaattista, vallitsevien kriteerien puitteissa tapahtuvaa lopullisia ratkaisuja etsivää

ongelmanratkaisua, joskin on hyvä myöntää, että laajemmin kulttuurin piirissä ajatus

jatkuvasta edifikaatiosta on sinänsä hieman ylimitoitettu. Kyse on enemmänkin

fallibilismista ja ylevöittämisen mahdollisuuden säilyttämisestä ja siihen tarvittaessa

pyrkimisestä. Tällainen ylevöittäjä olisi erityisesti Rortyn esittämä post-Filosofisen

kulttuurin heeros, vahva runoilija. Vahva runoilija olisi näet samalla ironisti, eli hän

olisi kriittinen käyttämänsä sanaston suhteen, mutta hän ei tyytyisi ironisuuteen

ainoastaan yksityisen sanastonsa puitteissa, sortuisi siis kutsumaamme ”Rortyn

virheeseen”, vaan pyrkisi kriittisyyteen joskus myös laajemmin. Hän pyrkisi tarvittaessa

siis ”julkiseen edifikaatioon”, muuttamaan käytännönjärkeämme, kieltämme ja samalla

lopulta itseämme. Kutsuimme tällaista henkilöä lopulta ”liberaaliksi pragmatistiksi”.

 Tämän kaltaisille pragmatisteille, kuten esimerkiksi Albert Camus’lle, yllä esitetty

ajatus ”oppisuunnista”, jotka ratkaisevat inhimillisen jännitteen ja täten tarpeen

keskustella, jotka siis selittävät meille kaiken, on hieman ongelmallinen. Tästä

huolimatta juuri ajatus tällaisista oppisuunnista antaa meille mainion aasinsillan takaisin

politiikan tutkimuksen pariin, työssämme erityisesti kansainväliseen politiikkaan.

Camus’n ajatus mahdollistaakin meidän tehdä analogian kansainvälisen politiikan

tieteenalaan, erityisesti kansainvälisen politiikan eri oppisuuntiin, tai kuten tutummin

kutsumme, sen eri teorioihin, jotka katsotaan olevan monesti kansainvälisen elämän

selittämisen, ymmärtämisen ja hallitsemisen kannalta erityisen merkityksellisiä, jopa

välttämättömiä. Nämä oppisuunnat opetetaan opiskelunsa aloittaville opiskelijoille
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johdantokurssilla kansainvälisen maailman selitysmalleina ja professorit puolustavat

niitä tieteellisten julkaisujen sivuilla herkeämättä. Monesti juuri niiden katsotaan

”selittävän kaiken” kansainvälisestä elämästämme ja täten tekevän lisäoikeutuksen tai

kriittisen tutkimuksen jopa tarpeettomaksi. Niinpä myös kansainvälisen politiikan

tieteenalan debatit ovatkin olleet juuri väittelyitä tieteenalamme eri ”oppisuuntien”

edustajien välillä, eräänlaisia pyrkimyksiä osoittamaan oman oppisuunnan paremmuus,

toisin sanoen pyrkimyksiä ”selittää kaiken”. Tässä ”kaiken selittämisessä” on

ongelmallista Rortyn näkökulmasta se, että pyritään tekemään tämä selittäminen

vetoamalla absoluuttisiin ja foundationalistisiin perusteisiin, eikä tyydytä ilomielin

siihen, että tutkija tavoittelisi ”vedenpitävää” argumenttia tai teoriaa, joka pohjautuisi

sosiaaliseen oikeutukseen ja täten hyödyllisyyteen meille. Toisin sanottuna erilaiset

käsitteet ja teoriat ovat vahingollisia Rortyn näkökulmasta vain, jos niitä kohdellaan

tietyntyyppisten Totuuksien lähteenä. Erityisesti huomioitavaa kansainvälisen politiikan

tieteenalan piirissä on se, että aina niin kutsuttuun ”kolmanteen debattiin” asti suuri osa

tiedeyhteisöä oletti, että tämä ”kaiken selittäminen” vetoamalla johonkin absoluuttiseen

ja varmaan olisi tieteenalamme piirissä mahdollista ja välttämätöntä, ja täten ajatus

käyttämiemme kansainvälisten sanastojen poliittisuudesta ei korostunut, ainakaan

avoimesti. ”Kolmas debatti” muutti tämän kaiken.

Seuraavaksi kappaleessa 9. siirryn siis takaisin kansainvälisen politiikan tieteenalan

pariin ja tarkastelen tieteenalamme niin kutsuttua ”kolmatta debattia”, joka toi politiikan

viimeinkin myös teoreettisen keskustelun piiriin. Tämän jälkeen kappaleessa 10.

esittelen neljä erilaista kansainvälisen politiikan tieteenalan ”oppisuuntaa”, neljä

erilaista kansainvälisen politiikan tarinaa. Palaan kolmannen debatin herättämiin

kansainvälisen politiikan tieteenalan metateoreettisiin, ja samalla työmme näkökulmasta

poliittisiin, kysymyksiin, erityisesti näiden esittelemieni eri teorioiden tai oppisuuntien

väliseen valintaan liittyen, vielä tarkemmin kappaleen 11. puitteissa, jolloin sovellan

Rortyn ajattelun työkaluja.
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II
POLITIIKKA

My worthy friend,
gray are all theories.

And green alone life's golden tree.

- Goethe
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8. OSA II: TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT – PRAGMATISMI JA POLITIIKKA

arcel Proust kirjoittaa klassikoksi muodostuneessa teoksessaan

Kadonnutta aikaa etsimässä seuraavasti:

”Mutta minä olin nähnyt milloin minkin huoneen jossa elämäni
aikana olin asunut, ja vähitellen minä muistin ne kaikki, kun
aina herättyäni jäin pitkäksi aikaa haaveisiin:

talvihuoneet, joissa vuoteeseen mentyä upottaa pään pesään joka
on punottu perin moninaisista aineksista [...]; jossa kylmällä
ilmalla nauttii siitä että tuntee olevansa ulkoilmasta eristettynä

[...]
- kesähuoneet, joissa on suloista tuntea olevansa yhtä leudon
yön kanssa;

[...]
- joskus Ludvig XVI:n tyylinen huone, niin iloinen etten edes
ensimmäisenä yönä tuntenut itseäni siinä kovin onnettomaksi,

[...]
- joskus taas se pieni peräti korkea kahden kerroksen läpi
ulottuva pyramidin muotoiseksi holvattu osittain mahongilla
paneloitu huone, jossa minä ensi hetkestä saakka tunsin olevani
tuoksudurran oudon hajun henkisesti myrkyttämä,

[...]
Tottumus! Taitava, vaikka perin hidas järjestelijä, joka ensin
jättää mielemme viikkokausiksi kärsimään väliaikaisiin oloihin
mutta joka kaikesta huolimatta on kovin mukava olemassa, sillä
tottumusta vailla, omin neuvoin, mieli ei saisi mistään huoneesta
meille asumiskelpoista.471”

Proust puhui yllä huoneista - kesähuoneista, talvihuoneista, Ludvig XVI:n tyylisestä

huoneesta - siis eräänlaisista kokonaisuuksista, siitä kuinka hahmotamme näitä

kokonaisuuksia, ja aivan erityisesti, millä perustein suoritamme hahmotuksemme ja

lopulta valitsemme niitä. Albert Camus’lla kyse oli aiemmin taas juuri ”oppisuunnista,

jotka selittävät meille kaiken” ja niihin liittyvästä valinnasta, kun taas Rortyn jargonissa

kyse on puolestaan sanastoista ja niihin liittyvistä valinnoista. Analogiaa jatkaakseni

minä puhun seuraavaksi teorioista ja niihin liittyvästä valinnasta.

471 Proust (2003), 9-11.

M
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Seuraavaksi osassa II: Politiikka aloitan siis jo aiemmin osassa I: Pragmatismi

esittelemämme Rortyn pragmatismin soveltamisen politiikan tutkimuksen piiriin,

erityisesti kansainvälisen politiikan tieteelliseen ja teoreettiseen keskusteluun. Tätä

ennen teen muutamia esittelyjä, joista pian tarkemmin, jotta kyseinen soveltaminen

ylipäänsä olisi mahdollista.  Erityisesti lukijan on hyvä huomata se, että tämä kyseinen

johdantokappale tulee ymmärtää aiheeseen johdatuksen lisäksi myös

kokonaisuudessaan soveltavan osan II tutkimuskysymyksen asettamisena.

8.1.  Rorty ja teoriavalinnan poliittisuus tutkimuksen lähtökohtana

Kuten muistamme, Rortyn pragmatismin mukaan fyysinen maailma ei voi oikeuttaa

yhtäkään uskomustamme, vaikkakin se kausaalisesti vaikuttaa niiden syntyprosesseihin.

Rorty ilmaisi asian toteamalla, että ”maailma on tuolla jossain”. Mutta koska maailma

on hiljainen paikka - tai ainakaan kirjoittajat eivät vielä käyneet keskustelua yhdenkään

kiven tai vaikkapa panssarivaunun kanssa - Rorty lähtee liikkeelle siitä, että maailmasta

puhumisessa on kyse aina sosiaalisesta oikeuttamisesta ja täten luomisesta - Totuutta

emme siis kykene maailmasta löytämään. Toisin sanottuna maailma ei pakota meitä

uskomaan mitään, koska se on kyvytön siihen, vaan me ihmiset uskomme maailmasta

juuri sen, mitä olemme kyvykkäitä ja rohkeita uskomaan kulloisenakin hetkenä. Totuus

on siis jotain, johon on hyvä uskoa vakuuttavien ja paremmin toimivien vasta-

argumenttien puuttuessa. Tällöin tiedossa ei ole siis kyse olemuksista, ihmisluonnosta

tai vaikkapa yleisistä kategorisista rajoitteista, jotka pakottaisivat totuuden tai

välttämättömän tiedon ja merkityksen - tai vaikka katsoisimmekin, että näin olisi, niin

joutuisimme nöyrtymään siihen, että emme koskaan voisi olla aivan varmoja siitä, että

olisimme löytäneet pisteen, jossa lisäoikeuttaminen ja keskustelu olisi täysin turhaa.

Päinvastoin, Rortyn antiessentialistinen ja antifoundationalistinen472 pragmatismi

pohjautuu ajatukseen, että kyseessä on aina (ollut) sosiaalinen, etnosentristinen ja

samalla poliittinen oikeuttaminen, kuten huomasimme esimerkiksi yksityinen-julkinen–

jaottelua koskien. Kyseessä on lopulta se, mikä on hyvää ja toimintaa helpottavaa

kyseiselle ihmiselle tai yhteisölle tiettynä aikana. Näin ollen ottaessamme kantaa

maailmasta, kun ”x sanoo, että p”, teemme normatiivisen, poliittisen mutta ei avoimesti

politisoituneen päätöksen puhua maailmasta tietyn maailmankuvan, tradition tai

situaation tarjoamin työkaluin, ja käytämme sanastojamme tällöin työkaluina, joiden

472 Antiessentialismista ja antifoundationalismista ks. työmme alaviitteet 21 ja 153 ja laajemmin työmme
kappaleet 1. - 4.
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avulla pyrimme pärjäämään ja oikeuttamaan toimiamme maailmassamme. Tästä

luonnollisesti seuraa se, että oikeuttaminen monesti johtaa ristiriitoihin, sillä kyseessä

on tällöin ihmisten monesti eroavat halut tehdä jotain, toimia erilailla maailmassa. Tämä

pluralismi tarkoittaa sallivuuden lisäksi siis myös ristiriidan mahdollisuutta, ja samalla

se tarkoittaa poliittisuuden korostumista. Juuri tästä lähtökohdasta katsoen Rortyn

ajattelusta voi johtaa seuraavan yleisen johtopäätöksen:

Kahden tai useamman eri teorian tai sanaston välinen valinta on aina poliittinen, mutta

ei avoimesti politisoitunut päätös.

8.2.  Case kansainvälinen politiikka: tutkimuskysymys ja työn rakenne

Seuraavaksi pyrin valottamaan tätä ”loppuunviedyn pragmatistista” yleistä

johtopäätöstä ”teoriavalintojen väistämättömästä poliittisuudesta” allekirjoittaneelle

läheisen ja tutun politiikan tutkimuksen erityistieteenalan - kansainvälisen politiikan –

esimerkin avulla. Aloitan siis työni soveltavan osan ja samalla Rortyn ajattelun

muutamien käsitteiden soveltamisen politiikan tutkimuksen pariin, ja erityisesti

kansainvälisen politiikan tieteenalan keskusteluihin, aivan erityisesti siihen, miten

kansainvälisen politiikan tieteenalamme eri teorioihin pitäisi suhtautua jos, kuten

esitämme, valinta minkä tahansa tieteenalan teorioiden välillä on aina normatiivinen ja

täten poliittinen. Toisin sanoen, tutkimuskysymykseni on seuraava:

Miten valinta tiettyjen kansainvälisten teorioiden välillä olisi hyvä nähdä Rortyn

pragmatismin tarjoamissa puitteissa?

Etsimällä jonkinlaista vastausta tähän kysymykseen nostamme esiin myös

lisäkysymyksiä, joihin voimme hakea vastausta. Erityisesti voimme kysyä tällöin

tieteenalastamme seuraavaa:

Miten tällöin koko tieteenalaamme pitäisi suhtautua, eli minkälainen itsekuva

kansainvälisen politiikan tieteenalalla voisi täten olla?

Nämä teoriavalintaan ja sen kautta tieteenalamme itsekuvaan liittyvät metateoreettiset

kysymykset nousivat esille vahvasti viimeistään niin kutsutun kansainvälisen politiikan

”kolmannen debatin” myötä, joka kyseenalaisti käsityksemme siitä, että maailma voisi
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oikeuttaa tapamme hahmottaa, analysoida, puhua ja hallita sitä, ja nosti esille ajatuksen,

että kyse on enemmänkin sosiaalisesta ja täten myös kielellisestä, kulttuurisesta ja

lopulta poliittisesta oikeuttamisesta, Rortyn sanoin solidaarisuudesta objektiivisuuden

sijaan. Se nosti esiin siis epistemologian ja ontologian poliittisuuden.

Nyt alkuun kappaleessa 9. asetan tarkasteluni taustaksi kansainvälisen politiikan

tieteenalalla viimeaikoina vaikuttaneen niin kutsutun ”kolmannen debatin”, erityisesti

sen  mukanaan  tuomat  kriittiset  äänet,  joiden  myötä  kysymykset  tietämisestä  ja  sen

poliittisuudesta on voitu nähdä merkittävinä politiikan kirjoittamisen piirissä, ja jonka

takia on myös mahdollista kysyä relevantisti kansainvälisen politiikan keskustelun

piirissä, miten kansainvälisen politiikan genren erilaisiin teorioihin ylipäänsä olisi hyvä,

tai ainakin olisi mahdollista, suhtautua. Kuten huomaamme pian, kolmas debatti onkin

osa laajempaa intellektuaalista maailmaa koskenutta metateoreettista kuohuntaa, jonka

juuret ovat modernissa keskustelussa löydettävissä erityisesti Friedrich Nietzschen

tarkkanäköisessä huomiossa ”Jumala on kuollut”. Tämän kuohunnan myöhempiä,

meille ajallisesti läheisempiä ilmaisuja ovat muun muassa Lyotardin kuuluisa toteamus

suurten  tarinoiden  kuolemasta  -  Lyotardin  sanoin  asenteesta,  joka  sisältää

”metakertomuksiin kohdistuvaa epäluottamusta” - sekä toisaalta Rortyn pyrkimys

säilyttää tästä epäluottamuksesta ja Jumalan kuolemasta huolimatta mahdollisuus

sosiaaliseen toivoon korostamalla solidaarisuutta -  sosiaalista oikeuttamista ja

keskustelua, tai politiikkaa ja liberaalia asennetta - objektiivisuuden sijaan.

Totean vielä alustavasti, että kansainvälisen politiikan ”kolmas debatti” jakautui pitkälti

kahteen leiriin:

(1) Niihin, jotka edustivat tieteenalan valtavirtaa, valtiokeskeistä ja positivistis-

empirististä tapaa hahmottaa kansainvälistä politiikkaa ja sitä koskevia teorioita. Nämä

teoreetikot siis lähtevät yksinkertaisesti oletuksesta, että Deweyn kutsuma ”tarkastelijan

tietoteoriaan473” pohjautuva varma tietäminen, jopa objektiivisuus, tai ainakin varmat

kategoriat, esimerkiksi valtio, sekä niiden avulla saatu empiristinen evidenssi, toimivat

lähtökohtana tässä toiminnassa; sekä

(2) niihin kriittisiin ääniin, jotka kyseenalaistivat ajatuksen varmasta tietämisestä ja

varmoista kategorioista, joita ylipäänsä voitaisiin tietää, ja korostivatkin tietämisen

kulttuurisidonnaisuutta, intersubjektiivisuutta, poliittisuutta ja historiallisuutta. Näille

473 Dewey (1999), 28.
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teoreetikoille tieteenala edusti jotain liian itsevarmaa ja dogmaattista, ja niinpä se ja sen

eri käsitteet pitääkin kyseenalaistaa.

Tämän debatin ja sen avaamien mahdollisuuksien esittelemisen jälkeen esittelen vielä

kappaleessa 10. metatason tutkimuskysymykseni eräänlaiseksi tutkimusaineistoksi neljä

erilaista kansainvälisen politiikan teoriaa, eli neoidealismin, neorealismin,

konstruktivismin sekä poststrukturalismin, jotka tulkitsen, kuten lukija pian huomaa,

”tarinoiksi kansainvälisestä maailmasta”. Tässä lukijan on olennaista huomata, että

edellä mainitut teoriat ovat metateoreettisen tarkastelun tutkimusaineistoa - siis sen

kysymyksen, kuinka pragmatismin valossa niiden suhdetta ja niiden välistä valintaa voi

tarkastella - eikä tutkimukseni tarkoitus ole keskittyä tutkimaan erityisesti yhden tai

toisen teorian ongelmakohtia Rortyn pragmatismin valossa. Tämä mielessä pitäen,

näiden meille tieteenalalla tuttujen tarinoiden - hieman samalla tavalla kuin Proustin

tuttujen, tottumuksen muovaamien huoneiden - esittelyn jälkeen pyrin tarkastelemaan

kolmannen debatin nostamaa ongelmaa, joka liittyy näiden eri teorioiden tai tarinoiden

väliseen suhteeseen ja samalla koko tieteenalaamme. Tässä soveltavassa osassa on siis

kyse lopulta siitä, millä perustein tai miten valitsemme tietyn teorian Rortyn

pragmatismin valossa, ja täten myös ylitämme mahdollisen apatian, joka voisi syntyä

Nietzschen Jumalan tai Lyotardin metakertomusten kuolemasta, jos hylkäämme myös

valtavirran kannattaman positivistis-empiristisen otteen.

Kappaleessa 11. sovellan tähän tarkasteluun muun muassa Rortyn pragmatistista

tietokäsitystä sekä hänen kielifilosofiasta kumpuavia ajatuksia normaalista ja

epänormaalista diskurssista, jotka liittyvät läheisesti myös sanojen käyttöä, ei niiden

ikään kuin jo luonnostaan olemassa olevaa merkitystä korostavaan kielikäsitykseen,

mukaan lukien sanojen metaforinen, epänormaali käyttö. Lisäksi käytän Rortyn

ajatuksia ”vahvasta väärinluennasta” sekä rationaalisuudesta. Tässä pyrin oikeastaan

esittämään tavallaan (1) eräänlaisen keskitien vaihtoehdon tieteenalamme

suhtautumiseen suhteessa eri teorioihin. Esitänkin, että pragmatismi - ”ajattelun

keskitie” - on ainut rationaalinen tapa - tarkoittaen Rortyn jaottelua mukaillen enemmän

siis ”olla sivistynyt” kuin ”olla metodologinen” - ratkaista tämä metateoreettinen

kysymys eri teorioiden valinnan perusteista, sillä se tarjoaa antifoundationaaliselta

pohjalta kuitenkin mahdollisuuden valita jonkinlaisen sanasto, täten myös

mahdollisuuden sosiaaliseen toivoon ja solidaarisuuteen, sekä mahdollisuuden puhua

ajan henkeen kuuluvan kriittisyyden lisäksi myös progressiivisesti ja positiivisesti
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politiikasta. Se sallii, että Proustin sanoja mukaillen voimme tottua ja pitää tuttuina

joitain huoneita, analogisesti siis myös (sanoja, sanastoja tai) teorioita, jotta pärjäämme

ja selviämme elämässämme, mutta tarvittaessa, se myös vaatii kriittistä otetta. Esitän,

että Rortyn pragmatismin puitteissa valinta eri kansainvälisten teorioiden,

rortylaisittain kansainvälisten sanastojen, välillä on lopulta kulttuurinen, poliittinen ja

täten keskustelulle avoin valinta samalla tavalla, kuin oli ”Rortyn virheeksi”

tulkitsemani jaottelu yksityiseen ja julkiseen, yksityisiin ja julkisiin sanastoihin. Kyse

on, kuten Proust totesi mainiosti huoneisiinsa liittyen, tottumuksesta puhua maailmasta,

myös kansainvälisestä maailmasta, tietyllä tavalla, nähdä maailmamme oman

sosialisaatiomme valossa, omassa traditiossa:

”Tottumus! Taitava, vaikka perin hidas järjestelijä, joka ensin
jättää mielemme viikkokausiksi kärsimään väliaikaisiin oloihin
mutta joka kaikesta huolimatta on kovin mukava olemassa, sillä
tottumusta vailla, omin neuvoin, mieli ei saisi mistään huoneesta
meille asumiskelpoista.”

Tämä tarkoittaisi (2) tieteenalallemme sitä, että Osmo Apusen sanoja mukaillen

”’[k]ansainväliset suhteet’ (ir) ja ’kansainvälinen politiikka’ (ip) edustavat meille

yleisessä mielessä tätä tutkimuksen kohteiden joukkoa, jonka tutkijakunta kokee

konkreettiseksi, mielekkääksi ja tutkimisen arvoiseksi.474” Täten kansainvälinen

politiikka olisi hyvä ymmärtää pragmatistisesti ja dynaamisesti Apusta edelleen lainaten

”eräänä käytännöllisten ratkaisujen joukkona.475” Rortyn puolustama pragmatismi näin

sovellettuna kansainvälisen politiikan itsekuvan ytimeen olisi siis myös tapa ajatella ja

elää, joka auttaa meitä välttämään metafyysistä turvaa, joka ylittäisi ajan, paikan ja

ihmistoiminnan. Päinvastoin, tällöin nojaisimmekin ajatukseen, että laajasti

ymmärrettynä keskustelu on kaiken oikeutuksemme viimekätinen konteksti, ja että tosi

uskomus - se mikä on meille keskusteleville tuttua - ei varma tai olemuksellinen Totuus

tai Tieto, voi toimia ohjenuoranamme, kun pyrimme järjestämään elämäämme muiden

ihmisten kanssa, kun puhumme kansainvälisestä teoriasta tai kansainvälisestä

maailmasta, kun pyrimme pärjäämään maailmassa. Tällöin voisimme nähdä

kansainvälisen politiikan oman aikamme länsimaisena käytäntönä, meidän länsimaisten

yrityksenä tuottaa merkitystä, ja samalla myös enemmän tai vähemmän järjestystä,

oikeudenmukaisuutta, vapautta jne, maailmaan. Lisäksi Rortyn antifoundationalismista

kumpuava ajatus tieteenalastamme ainoastaan eräänlaisena kirjoittamisen muotona,

474 Apunen (1991), 34.
475 Apunen (1991), 35.
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muuttuvana kokonaisuutena, joskin hyvin hyödyllisenä sellaisena, mahdollistaisi

uudenlaisen ”vahvan runoilijan” itsekuvan esittämisen kansainvälisen politiikan

kirjoittajalle - joskaan en tähän työni puitteissa enää laajemmin paneudu. Näistä syistä

Richard Rortyn kirjoitukset ovatkin antoisia politiikan, myös kansainvälisen politiikan,

tutkimukselle.476 Seuraavaksi siis rortylaisen pragmatismin kontribuutiosta

kansainvälisen politiikan tutkimukselle ja erityisesti sen eräälle metateoreettiselle

kysymykselle, miten teoriavalinta voidaan hahmottaa Rortyn ajattelun avulla, omasta

näkökulmastani käsin.

9. TAUSTANA ”KOLMAS DEBATTI”

9.1.  Aluksi - hiljaisuus

teve Smith ja Christine Sylvester kummatkin aloittavat teoksensa, International

Relations Theory Today ja Feminist Theory and International Relations In a

Postmodern Era, olettamuksella, että kansainvälinen477 politiikka tieteenalana

perinteisessä mielessä ymmärrettynä sisältää paljon hiljaisuuksia ja että, erityisesti

Smithin sanoin, ”tieteenalan hiljaisuudet ovat usein sen merkittävimpiä piirteitä.

Hiljaisuudet ovat kovimpia ääniä.478” Eräs pitkä hiljaisuus kansainvälisen politiikan

tieteenalan historiassa oli kysymys epistemologiasta, joka pääsääntöisesti aina 1980-

luvulle asti ratkaistiin positivistis-empiristisellä asennoitumisella. Tästä seurasi se, että

näin kaikki muut äänet, joita maailmasta ja sen erilaisista tapahtumista olisi voinut

kertoa, tuomittiin hiljaisuuteen. Tämä muuttui kuitenkin niin kutsutun kansainvälisen

politiikan ”kolmannen debatin” myötä. Eräs tapa hahmottaa kansainvälisten suhteiden

tai maailmanpolitiikan479 historiaa ja tieteenalaa onkin tarkastella sitä / niitä niin

476 Muista Rortyn ajattelua soveltavista tutkimuksista politiikan tutkimuksen saralla voi mainita
esimerkiksi Heikkurinen (2002) sekä Deibert (1997).
477 Ks. Polat (2000), jossa Jeremy Benthamin ensimmäisestä, vuodelta 1789 peräisin olevasta,
”kansainvälinen”- sanan käytöstä. Polat kirjoittaa: “The international  was coined by Jeremy Bentham in
a book published in 1789. In the very first instance where the term appears, it  is aligned with the word
jurisprudence. International jurisprudence is suggested by the author to replace the term law of nations,
what he deems to be a misnomer. He explains in a footnote that the new term ‘is calculated to express, in
a more significant way, the branch of law which goes commonly under the name of the law of nations: an
appellation so uncharacteristic, that, were it not for the force of custom, it would seem rather to refer to
internal jurisprudence.’”
478 Smith (1995), 2. Korostus lisätty.
479 Se, mistä oppiaineesta puhutaan, kertoo jo paljon: onko kyseessä ”kansainvälinen politiikka”
(valtiokeskeinen: IP), ”kansainväliset suhteet” (valtiot ja muut toimijat: IR) vai ”maailmanpolitiikka” (ei
erityistä toimijaa keskiössä: WP). Oikeastaan tämä jako on mielestäni pitkälti pragmaattinen, kuten koko
tieteenalakin: se, mitä käsitettä tai termiä käytetään, on liitoksissa siihen, mistä kontekstista ja minkä
historian omaavana, kenestä ja miksi puhutaan! Oma - hieman epävarma -  valintani on kansainvälisten

S
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kutsuttujen ”suurten debattien” kautta, sillä nämä debatit katsotaan yleensä erityisen

merkityksellisiksi sen takia, että juuri niissä määritellään sitä, mitä tieteenala, ja samalla

tieteenalan hiljaisuudet, ovat.

Steve Smith tarkastelee artikkelissaan The Self-Image of a Discipline: A Genealogy of

International Relations Theory kansainvälisen politiikan tieteenalan, ja samalla teorian,

kehitystä erilaisten kansainvälisen politiikan itsekuvien avulla. Eräs näistä itsekuvista on

tapa hahmottaa kansainvälisen politiikan historiaa yllä mainittujen ”suurten debattien”

avulla ja tarkastella tieteenalan kehitystä kronologisesti näiden avulla.480 Smithin

mukaan kansainvälisen politiikan tieteenala onkin käynyt kolme suurta debattia:

(1) Idealismin ja realismin välinen vastakkainasettelu 1930- ja 40-luvulla481,

(2) traditionalismin (voi lukea myös realismin) ja behavioralismin välinen kiista 1950-

ja 60-luvuilla482, sekä

(3) pitkälti 80-luvulla vahvistunut kolmas debatti tieteenalan epistemologisista ja

metodologista lähtökohdista positivismin ja post-positivismin välillä.483

Oman työni näkökulmasta on hyvä tarkastella näistä viimeistä, niin kutsuttua ”kolmatta

debattia” ja sen seurauksia kansainvälisen politiikan tieteenalalle, teorialle - ja lopulta

myös tutkijalle, jonka kuitenkin nyt sivuutan työssäni. Siispä, mistä tässä niin

kutsutussa ”kolmannessa debatissa” oli lopulta kyse? Mikä ”kolmas debatti” siis

oikeastaan oli tai on? Tätä ennen pieni johdanto kuitenkin kansainvälisen politiikan

valtavirtaan ja erityisesti sen epistemologiseen tukijalkaan, positivismiin.

suhteiden ja maailmanpolitiikan välillä, sillä ainakin perinteinen ”kansainvälinen politiikka”
ymmärrettynä pelkästään valtioiden välisenä toimintana on auttamatta vanhentunut, joskin yksinkertainen
malli.
480 Kronologisella debattien tarkastelulla on kuitenkin myös huonoja puolia. Smithin mukaan se on
yksinkertaisesti monella tapaa harhaanjohtava: (1) ensinnäkin teorioiden muutos ei tapahtunut niin
helposti ja (2) toiseksi vastatusten olevat paradigmat eivät ole olleet niin yhtenäisiä, kun jako antaa
ymmärtää. (3) Kolmanneksi on kronologia antaa myös implisiittisesti ymmärtää, että tarkastelu viittaisi
myös tieteenalan teoreettiseen kehitykseen ja paranemiseen. (4) Jako jättää myös monia aspekteja
kokonaan huomaamatta, esimerkiksi luokan, etnisyyden tai sukupuolen kansainvälisen politiikan teorian
”muuttujina”. (5) Lisäksi puhe ”debateista” on yliarvostettua, sillä yksikään niistä ei ollut oikeastaan
debatti vaan sarja uskontunnustuksia. Ks. Smith (1995), 16-17.
481 Ks. esim. Carr (2001), 12-83.
482 Ks. esim. Bull (1969), Singer (1969) ja Kaplan (1969).
483 Smith (1995), 14. Myös Lapid (1989), 236-237, Lapidin mukaan 1920- ja 30-luvuilla vallitsi ”realismi
versus idealismi”- skisma ja 1950- ja 60-luvuilla positivismin nousun myötä ”historia versus tiede” –
skisma. Kolmas debatti on puolestaan historiallisesti ja intellektuaalisesti yhteydessä anti-positivistisiin
suuntauksiin filosofiassa ja sosiologiassa.
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9.2.  Kansainvälinen politiikka ja positivismi

Smithin mukaan kansainvälisen politiikan valtavirta on ollut pitkälti positivistis-

empirististä: positivismin vaikutus ei ole ollut niinkään metodologinen vaan

epistemologinen, sillä se on tarjonnut empiristisen484 epistemologian, joka puolestaan

on rajannut ja määritellyt sen, minkälaisia asioita kansainväliseen politiikkaan voidaan

laskea kuuluvaksi.485 Bullin sanoin tämän tieteellisen lähtökohdan omaavat ”[...]

tavoittelevat kansainvälisen politiikan teoriaa, jonka propositiot pohjautuvat joko

loogiseen tai matemaattiseen todistukseen tai tiukkaan, empiristiseen verifikaatioon.486”

Smith toteaakin, että positivismi on vaikuttanut kansainvälisen politiikan teoriaan

erityisesti neljällä tavalla:

(1) Ensinnäkin on olemassa vahva usko tieteiden yhtenäisyyteen,  mukaan  lukien  myös

ihmistieteet. Tästä seuraa myös se, että kansainvälisen politiikan hidasta kehitystä on

voitu verrata luonnontieteiden, esimerkiksi fysiikan, kehitykseen, joissa vahvojen

teorioiden kehittymien vei vuosisatoja.

(2) Toinen vahva oletus on, että faktojen ja arvojen tai faktojen ja mielipiteiden välille

voidaan tehdä selkeä ero. Lisäksi faktojen katsotaan olevan vapaita teorioiden

vaikutuksesta, toisin sanoen teoria-neutraaleja.

(3) Kolmanneksi kansainvälisen politiikan teoreetikot ovat olettaneet, että sosiaalisessa

todellisuudessa, samoin kuin luonnossa, on olemassa luonnollisia

säännönmukaisuuksia. Tämä on ilmennyt esimerkiksi erityisesti kansainvälisen

484 Tässä on hyvä korostaa erityisesti termiä ”empiristinen”, jota ei pidä sekoittaa ”empiiriseen”. Näistä
ensimmäinen tarkoittaa siis yksinkertaistettuna sitä, että jokin havainto maailmasta olisi kykenevä
oikeuttamaan uskomuksemme siitä ilman inhimillistä toimintaa, kun taas jälkimmäinen sitä, että
empiriinen tapa tehdä tutkimusta on taas ainoastaan eräs tapa kertoa, luokitella, perustella, sanalla sanoen
oikeuttaa, valitsemiamme tarinoita maailmasta, joka on lähtökohtaisesti hiljainen.
485 Smith (1996), 11. Smith (1996), 17, määrittelee positivismin kansainvälisen politiikan kontekstissa
seuraavalla tapaa: ”Positivismi on metodologia, joka yhdistää naturalismin joko sen vahvassa
(ontologinen ja metodologinen) tai heikossa (metodologinen) muodossa sekä uskon
säännönmukaisuuksiin. Se pohjautuu tiukkaan empiristiseen epistemologiaan, johon sisältyy ajatus
objektivismista teorian ja todisteiden välillä.” Smith jakaa positivismin historian kolmeen osaan: (1)
Comten ajatuksiin, jotka pyrkivät paljastamaan ”evolutionaariset kausaalilait” ja samalla luomaan
ihmistieteen, joka perustuisi luonnontieteiden metodeihin. Positivistinen tiede oli Comtelle kolmas askel
tiedon kehityksessä teologisesta metafyysisen kautta positivistiseen tietoon. (2) Toinen vaihe oli looginen
positivismi, joka kehittyi 1920-luvulla ”Wienin piirin” myötävaikutuksella. Sen mukaan tieteellinen oli
ainoa oikea tiedon muoto, eikä tieteen ulkopuolella voisi olla tietoa. Niinpä toteamukset voisivat olla
kognitiivisesti merkityksellisiä vain, jos ne voitaisiin falsifioida tai verifioida kokemuksen avulla.
Moraaliset tai esteettiset väitteet katsottiin täten kognitiivisesti merkityksettömiksi. (3) Kolmas, erityisen
merkittävä vaihe 1900-luvun loppupuolen tieteelle on ollut loogisesta positivismista kehittynyt versio,
jota voisi kutsua (Hempelin) ”deduktiivis-nomologiseksi” malliksi: sen mukaan ensin esitetään yleinen
laki, minkä jälkeen määritellään vaikuttavat olosuhteet ja lopuksi tutkittavan ilmiön selitys johdetaan
(dedusoidaan) näistä lähtökohdista. Ks. Ibid., 14-15.
486 Bull (1969), 84.
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järjestelmän polaarisuutta ja stabiilisuutta sekä maailmanhistorian pitkiä syklejä

koskevissa keskusteluissa.

(4) Neljänneksi on lähdetty siitä, että empiristinen validiointi tai falsifiointi on ainoan

oikean, merkityksellisen tutkimuksen lähtökohta.487

Esimerkiksi Hans Morgenthau toteaa seuraavalla tapaa:

”Poliittinen realismi uskoo, että politiikka, kuten yhteiskunta
yleensäkin, perustuu ihmisluontoon pohjautuviin objektiivisiin
lakeihin. Jotta yhteiskuntaa voisi parantaa, on välttämätöntä
ymmärtää ne lait, joiden mukaan yhteisö elää. [...] Realismi,
uskoessaan politiikan lakien objektiivisuuteen, uskoo myös
siihen, että on mahdollista kehittää rationaalinen politiikan
teoria, joka heijastelee, vaikkakin vain yksipuolisesti ja
epätäydellisesti, näitä lakeja. Se uskoo täten myös, että
politiikassa on mahdollista erottaa totuus mielipiteestä – toisin
sanoen erottaa se, mikä on totta objektiivisesti ja rationaalisesti
tuettuna todistusaineistolla ja järjen valolla, siitä mikä on
ainoastaan subjektiivinen arvostelma ja mikä eroaa faktoista
ennakkoluulojen tai haihattelun takia.488”

Nämä positivistiset oletukset, Rortyn termein ajatus eräänlaisesta ”etuoikeutetusta

representaatiosta”, joka puhuisi ikään kuin Luonnon-omaa-kieltä, ovat olleet laajasti

hyväksyttyjä tutkimuksen metasääntöjä ja ovat olleet niin realistin, idealistien kuin neo-

marxistienkin jakamia. Esimerkiksi tieteenalamme kaksi ensimmäistä debattia eivät

kyseenalaistaneet näitä, minkä takia voisi jopa sanoa, että kolmas, positivismi-kriittinen

debatti onkin merkityksellisin, sillä se kyseenalaistaa kaikkien suuntausten lähtökohdan,

tietoteorian.489 Niinpä Lapidin mukaan ”kansainvälisen politiikan tragedian”,

positivismin, takia tieteenala ajautui hedelmättömään ja steriiliin suhteeseen

487 Smith (1996), 15-16.
488 Morgenthau (1993), 4. Toisaalta, ja hieman vaatimattomammin, ellei jopa ristiriitaisesti, Morgenthau
(1995), 43-44, kirjoittaa myös seuraavalla tavalla: ”The element of irrationality, insecurity, and chance
lies in the necessity of choice among several possibilities multiplied by the great number of systems of
multiple choice. The element of rationality, order, and regularity lies in the limited number of possible
choices within each system of multiple choices. Viewed with the guidance of rationalistic, blueprinted
map, the social world is, indeed, a chaos of contingencies. [… ] What theory of international relations can
state is the likely consequences of choosing one alternative as opposed to another and the conditions
under  which  one  alternative  is  more  likely  to  occur  and  be  successful  than  the  other.  But  all  these
theoretical analyses are contingent upon factors that either occur without our knowing or have
consequences beyond our foresight.”
489 Ks. esim. Penttinen (2004), 43-44.
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luonnontieteiden kanssa, josta on alettu päästä irti vasta kolmannen debatin myötä.490

Eräälle hiljaisuudelle on siis annettu vihdoin ääni.

9.3.  Kolmas debatti

9.3.1.  Kansainvälinen politiikka ja kriisi

Lapidin mukaan melkeinpä kaikki yhteiskunta- tai ihmistieteet ovat joutuneet

huomaamaan positivistis-empiristisen epistemologian kriisin seurauksena, toisin sanoen

”Jumalan” tai ”metatarinoiden” kuoltua, että oman tieteenalan ontologisia,

epistemologisia ja aksiologisia oletuksia ja perusteita on tarkasteltava uudelleen. Tästä

on seurannut laaja yhteiskuntatieteiden identiteettikriisi ja epävarmuuden ajanjakso,

sillä suuri osa länsimaisen akateemisen diskurssin keskeisistä käsitteistä, kuten ”totuus”,

”rationaalisuus”, ”objektiivisuus”, ”todellisuus” ja ”konsensus”, ovat joutuneet erittäin

kriittisen uudelleenarvioinnin kohteeksi. Lapid toteaakin, että ”[...] on vähintään

olemassa yleisesti hyväksytty mielipide siitä, että kolmas debatti on selkeä loppu

positivistisen epistemologian konsensukselle” kansainvälisen politiikan tieteenalalla.491

Ashleyn ja Walkerin mukaan jopa koko kansainvälisen politiikan tieteenala on asetettu

kyseenalaiseksi ja siitä on tullut selkeän kokonaisuuden sijaan ongelma, avoin

kysymys.492

490 Lapid (1989), 246. Esimerkiksi Ashleyn (1984) kritiikki neorealismia vastaan on hyvä esimerkki tästä:
Ashley hyökkää koko neorealistista ajattelua vastaan, jota hän pitää ”itsestään sulkeutuneena, itseään
vahvistavana yhtymänä valtiokeskeisyyttä (statism), utilitarismia, positivismia ja strukturalismia”.
Ashleyn mukaan se ”minimoi poliittisen käytännön ekonomiseksi logiikaksi” sekä ”nielaisee
metodologisia sääntöjä, jotka tekevät tieteestä pelkästään teknistä toimintaa.” Neorealismi onkin
Ashleylle ainoastaan ”ideologia, joka olettaa, legitimoi ja orientoi totalitaarisen, maailmanlaajuisen
projektin: maailmanpolitiikan rationalisoinnin”. Ashleyn kannattamasta poststrukturalismista lisää
työmme kappaleessa 10.3.1.
491 Lapid  (1989), 236, 238. Georgen & Campellin (1990), 270, mukaan “metateoreettinen kuohunta” on
vaikuttanut laajasti kaikissa yhteiskuntatieteissä, kun on pyritty etsimään lisää ”tilaa ajattelulle”.
”Erimielisyyden agenda” (agenda of dissent) on sisältänyt neljä poikkitieteellistä kriittisen analyysin
elementtiä: (1) positivistis-empiristisen lähestymistavan kritiikki, (2) itsenäisen ja varman perustan,
”Arkhimedeen pisteen”, kieltäminen, (3) kielen ja erityisesti sosiaalisen todellisuuden kielellisen
rakentumisen korostaminen, sekä (4) edellä mainittujen laventaminen koskemaan kaikkea merkityksen tai
identiteetin rakentamista.
492 Ashley & Walker (1990), 375-376: ”Dissident works of thought [...] accentuate and make more
evident a sense of crisis what one might call a crisis of the discipline of international studies. They put the
discipline’s institutional boundaries in question and put its familiar modes of subjectivity, objectivity, and
conduct in doubt; they render its once seemingly self-evident notions of space, time, and progress
uncertain; and they thereby make it possible to traverse institutional limitations, expose questions and
difficulties and explore political and theoretical possibilities hitherto forgotten or deferred. In short,
dissident works of thought  help to accentuate a disciplinary crisis whose single most pronounced
symptom is that the very idea of ‘the discipline’ enters thought as a question, a problem, a matter of
uncertainty.”
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Smithin mukaan positivistis-empiristinen kansainvälisen politiikan tieteenalan valtavirta

onkin saanut vahvan haasteen niin kutsutuilta postmoderneilta493 tai

poststrukturalistisilta494 suuntauksilta. Haasteet voi luokitella Smithin mukaan neljään

erilaiseen, joskin monella tapaa päällekkäiseen suuntaukseen:

(1) Frankfurtin koulukunnan ja erityisesti Jürgen Habermasin kriittiseen teoriaan,

(2) Michael Mannin ja Charles Tillyn historialliseen sosiologiaan,

(3) esimerkiksi Cynthia Enloen, Jean Ehlsteinin ja Christine Sylvesterin kirjoituksiin

pohjautuvaan feminismiin, sekä

(4) niin kutsuttuun post- tai myöhäismoderniin teoriaan, joka koostuu laajasta kirjosta

ajattelijoita aina Friedrich Nietzschestä Martin Heideggerin, Michel Foucault’n ja

Jacques Derridan kautta Richard Rortyyn.

Nämä kaikki suuntaukset ottavat lopulta osaa keskusteluun, jossa määritellään sitä,

miten kansainvälisen politiikan tieto, teoria ja lopulta tieteenala pitäisi hahmottaa: onko

kansainvälisen politiikan teoria konstitutiivista vai eksplanatorista ja  onko  se  samalla

foundationaalista vai antifoundationaalista.495

Smithin mukaan kysymys teorian asemasta, toisin sanoen luoko (konstituutio) vai

kuvaako (eksplanaatio) se maailmaa, on tärkein kansainvälisen politiikan

metateoreettinen kysymys. Vastakkain tässä ontologisessa kysymyksessä ovat

melkeinpä kaikki 1980-luvun kolmen suuren paradigman, realismin, pluralismin ja neo-

marxismin kannattajat, jotka näkevät teorian ja samalla tutkijan kuvaavan maailmaa

493 Bleikerin (2002), 23-24, mukaan ”postmodernismi” voidaan määrittää joko aikakautena tai tapana - tai
asenteena -  suuntautua maailmaan ja ajatella (attitude). Bleikerille se on erityisesti näistä juuri
jälkimmäistä: ”The term postmodernism is more useful analytical tool than postmodernity for it does not
imply the end of a historical époque called modernity, but merely draws attention to the need for
rethinking the concepts and categories through which this époque has been constituted. [… ]
Postmodernism can thus be considered, at least at this point, a methodological and epistemological
position which revolves around the issue of what knowledge is, how it can be constituted and how it
relates to language and power. Ks. myös  Ferguson & Mansbach (2002), 147-156. Pulkkinen (1996), 45,
toteaa postmodernista seuraavalla tapaa: “The modern and the postmodern, for me, are modes of thought
or cultural attitudes. Most generally the postmodern attitude is defined as antifoundational. The modern
attitude [… ] is in search of foundation: it presents a purifying motion focused on a basic core. [… ] I do
not tie the two modes of thought or ways of thinking necessarily to any specific period of time.”
Pulkkinen jatkaa myöhemmin: “To define the postmodern antifoundational attitude, I contend here with
the mentioned three main features: the refusal to look for foundation, the attention to façade/foundation
type of dichotomies, and the incredulity towards eschatologies as foundations of moral and political
decisions.” Ibid., 49.
494 Poststrukturalismin voi katsoa sisältävän esimerkiksi dekonstruktion, semiotiikan, geneologian,
feministisen psykoanalyyttisen teorian, intertekstualismin ja muita variantteja erilaisista tavoista
suhtautua maailmaan ja sen ilmiöihin. Ks. Ashley (1989), xiii.
495 Smith (1995), 26-27.
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mahdollisimman tarkasti, sekä melkeinpä kaikki postmodernin, kriittisen teorian

kannattajat sekä myös osa feministisen teorian kannattajia, jotka kaikki pitävät teorian

ja samalla teorian kirjoittajan vaikuttavan myös ympäröivän maailman muutokseen,

toisin sanoen luovan sitä.496

Toinen tärkeä kysymys on epistemologinen. Eksplanatorinen teoria on pitkälti

positivistis-empirististä ja olettaa objektiivisen tiedon ja tieteen. Konstitutiivinen,

luomista korostava lähestymistapa puolestaan jakautuu vielä sen mukaan, miten

epistemologiset tai tietoteoreettiset kysymykset ymmärretään. ”Kriittiset tulkitsevat

teoriat” pohjaavat pitkälti niin kutsuttuun minimaaliseen foundationalismiin, jonka

mukaan eri totuusväittämien välille on mahdollista löytää yhteinen kriteeri. Erityisesti

Habermasin ”ideaali puhetilanne” ja ”häiriötön keskustelu” on katsottu olevan

universaalin perustan ja lopulta totuuden mahdollinen takaaja. Kriittinen teoria eroaa

kuitenkin perinteisistä positivistisista ongelmanratkaisuteorioista siinä, että ne väittävät

vapauttavansa (emancipate) pelkän loogisen ongelmanratkaisun sijaan. ”Radikaaliin

tulkintaan” pohjautuvat suuntaukset puolestaan eivät hyväksy edes minimaalista

foundationalismia, toisin sanoen universaalia tietoa tai totuutta: ei ole olemassa mitään

kriteeriä, joka voisi ratkaista totuuden universaalilla tapaa. Niiden mukaan tietoa on aina

suhteessa valtaan, joka määrittää sen luonteen. Toisin sanoen, nämä radikaalit

suuntaukset ovat Lyotardia mukaillen vahvasti epäluottavaisia metakertomuksia

kohtaan497. Niinpä sekä minimaalinen foundationalismi että myös positivistien

”totuuden korrespondenssiteoria” tai ”etuoikeutetun representaation ajatus” ovat

kummatkin ajatuksia, joista olisi yksinkertaisesti hyvä luopua, sillä ne molemmat

lopulta edustavat käsitystä, että olisi olemassa jotain inhimillisen elämän ulkopuolista,

joka voisi kertoa meille ihmisille sen, kuinka maailma todella lepää ja toimii.498

496 Smith (1995), 27.
497 Lyotard (1985), 7.
498 Smith (1995), 29. Oma työni pyrkii olemaan Smithin jaotteluiden näkökulmasta konstitutiivinen sekä
radikaali, tai oikeastaan pragmaattinen mallia Rirchard Rorty: kansainvälisen politiikan teoria pitää
ymmärtää vain ”eräänlaisena kirjoituksena” maailmasta, joka ei pohjaudu mihinkään erityiseen tutkijan ja
maailman väliseen ”etuoikeutettuun representaatioon”, vaan hänen tekemiinsä valintoihin sen suhteen,
mistä ja miten hän kirjoittaa. Samalla tutkija myös luo maailmaa ehdottaessaan uusia kuvauksia, sanastoja
ja metaforia maailman, olkoonkin se kansainvälisen politiikan, kansainvälisten suhteiden tai
maailmanpolitiikan, ymmärtämiseen ja lopulta hallitsemiseen.
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9.3.2.  Kolmannen debatin kriittisiä ääniä

L a p i d j a ”k o l m a s d e b a t t i”. Yosef Lapidin kuuluisan artikkelin The Third

Debate: On the Prospects of International Theory in a Post-Positivist Era mukaan

kansainvälisen politiikan niin kutsuttu ”kolmas debatti” käsittelee kolmea erityistä

kysymystä:

(1)  Mikä  on tieteellisen edistyksen yksikkö?  Tähän  liittyen  on  noussut  esille  erityisesti

Thomas Kuhnin (paradigma), Imre Lakatosin (tutkimusohjelma) sekä Paul

Feyerabendin (tietoteoreettinen anarkia) tieteenfilosofinen tuotanto. Kansainvälisen

politiikan piirissä yhteistä tässä keskustelussa oli se, että pidettiin tärkeänä korvata

perinteiset tieteellisen edistyksen yksiköt uusilla metateoreettisilla konstruktioilla

uuden, stimuloivan tutkimuksen synnyttämiseksi.499

(2) Mikä on esioletuksiemme suhde tietämiseen? Tieteellisen tutkimustyön yksikön

lisäksi on siis esitetty kysymyksiä tieteentekemiseen liittyvistä (esi)oletuksista. Tähän

liittyen kolmas debatti nosti esille ajatuksen perspektivismistä:

”[...] perspektivismi tarkoittaa lyhyesti sitä, että meitä ympäröi
erilaisia esiymmärrysten tai ennakkoluulojen joukkoja, jotka
voivat haitata tai auttaa teoreettista kehitystä. Jos siis meitä
johdattelevat olettamukset ovat oman tietämättömyytemme ja
tietomme lähde, niin tästä seuraa, että tieteen keskeisin haaste on
omat maailmankuvamme (weltanschauungen).500”

Lapidin mukaan juuri kysymys temaattisista lähtökohdista ja oletuksista sekä

perspektivismistä onkin kansainvälisen politiikan kolmannen debatin keskeisin piirre.501

(3) Kolmas ja edelliseen liittyvä tärkeä kysymys liittyy tietoon: miten tieto voidaan

oikeuttaa? Lapidin mukaan kolmas debatti nosti esille ”uuden relativismin”, jonka

mukaan ei ole olemassa selviä, etuoikeutettuja standardeja tiedon legitimointiin ja

samalla tieteellisen ja ei-tieteellisen erottelemiseen toisistaan. Niinpä kolmas debatti

kyseenalaisti perinteiset epistemologian, tieteenalojen jaottelun sekä tieteellisen

konsensuksen ajatukset ja korosti enemmänkin ”metodologista pluralismia”.502

499 Lapid (1989), 240-41, Smith (1995), 15-16.
500 Lapid (1989), 242.
501 Lapid (1989), 243.
502 Lapid (1989), 243-244. Ashley (1996), 244-245, tiivistää tämän mainiosti: ”[...]post-structuralist
writings [...] have in fact been content to exemplify a respect for the contingency, the historicity, the utter
paradoxality of every attempt to bend actions and events to assertions of its absolute hegemony.”
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Seuraavaksi esittelen muutamia muita näkökulmia kolmanteen debattiin, lähinnä

esimerkkeinä Lapidin, sekä myös Ashleyn ja Walkerin, kannattamasta kriittisestä ja

juhlivasta (celebratory) hengestä, Nietzschen termein ”iloisesta tieteestä”.503

P o s t mo d e r n i s m i  j a  k o l m a s  d e b a t t i .  John  Vasquez  määrittelee

postmodernista näkökulmasta kolmannelle debatille viisi erilaista aihealuetta:

(1) Ensinnäkin valistuksen ajan oletusten kritiikki: postmodernismi kieltää modernin

”edistyksen idean” ja korvaa sen ajatuksella ”epäjatkumoista” tai ”kontingenssista”, se

kieltää myös ajatuksen historian lopusta, ”ihmisyyden täydellistymisestä”, sekä myös

perinteisen käsityksen Yhdestä Totuudesta.

(2) Toiseksi se korostaa, että koska mikään ei ole välttämätöntä, niin se, mikä on

olemassa, voidaan ymmärtää ”valintana, joka näyttäytyy totuutena”.504

(3) Kolmanneksi, ”todellisuus on sosiaalinen konstruktio”: olettaen, että olemassa

oleva505 on satunnaisten valintojen tulosta (kohdat 1-2), niin tästä seuraa loogisesti, että

se, mikä on olemassa, on ihmisten rakentamaa. Todellisuus on olemassa ja rakentuu

vain omien uskomustemme ja käyttäytymisemme varaan. Kaikki rakenteet, (esimerkiksi

valtio) ovat ihmistoiminnan tulosta. Koemme siis muutoksia kansainvälisissä,

tekstienvälisissä ja ihmistenvälisissä suhteissa, jossa vallitseva objektiivinen todellisuus

voidaan nähdä korvautuneena tekstuaalisuutena506.

 (4) Kieli ja käsitteelliset viitekehykset, jotka määrittelevät käsityksiämme maailmasta,

ovat ”itsensä täyttäviä profetioita” ja mahdollistavat samalla myös perinteisen

”rationaalisen tieteen”. Rationaalinen valinta on hyvä esimerkki ”valinnasta, joka

näyttäytyy totuutena”, sillä ihmiset enemmän tai vähemmän toimivat yhteisönsä

503 Lapid (1989), 236-237, Ashley & Walker (1990), 379: “A celebratory attitude greets the event of crisis
in a posture of joyous affirmation, a posture that privileges the estrangement, paradox, ambiguity, and
opportunities for creativity, [… ] exhibits a readiness to explore new cultural connections and resulting
new modes of thinking[… ]. Ks. myös Nietzsche (1963).
504 Bleikerin (2002), 19, mukaan kyseessä on kiista romantismin ja Valistuksen ajan ajatusten välillä:
romantismi perustui ajatuksen autonomisesta yksilöstä, joka pystyi muokkaamaan historiaa, kun taas
Valistuksen ajalla korostui halu systematisoida ja etsiä rationaalisia perusteita sekä varmuutta
sekasortoisen maailman hallitsemiseen. Rorty jakaa myös tämän näkemyksen ja korostaakin ajattelussaan
romantistista ajatusta itsensäluomisesta ja uusien sanojen ja sanastojen keksimisestä. Samalla kuitenkin
pragmatismin kautta hän näkee niillä olevan laajemmankin tilauksen, jos ne ovat hyödyllisiä ihmiselle tai
yhteisölle.
505 Fyysinen maailma, siis esimerkiksi maapallo, on luonnollisesti olemassa ilman, että se olisi ihmisen
mentaalisen toiminnan tulosta, mutta se, miten suhtaudumme siihen ja millä käsitteillä hahmotamme
ympärillä olevaa materiaa, on kielellistä, siis tekstuaalista, sosiaalista ja satunnaista historisessa mielessä,
samoin kuin monet tavat hallita ja luoda materiasta jotain uutta, esimerkiksi kännyköitä tai dollareita.
506 Gregory (1989), x, xix. Jos näemme maailman tekstinä, sijoitamme myös kaiken auktoriteetin
kulttuuriin. Vrt. esim Rortyn  jaottelu “maailma on tuolla jossain” sekä “totuus on tuolla jossain”.
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normien ja sosialisaation muokkaavien tapojen mukaan, joita on luonnollisesti

suhteellisen helppo myös tarkkailla ja tutkia.

(5) Tästä seuraa myös se, että ihmisen identiteetti on nähtävä sosiaalisena

konstruktiona.507

Bleiker nostaa esille myös muita, yllä esitetyistä poikkeavia kolmannen debatin ja

postmodernin haasteen vaikutuksia. Esimerkiksi maailmanpolitiikan ja vauhdin suhde

on muuttunut vähitellen: se, kuinka erilaisia tapahtumia (events) tuotetaan maailmassa,

on kiihtynyt, sekä niiden merkitys yhä laajemmalle ihmisryhmälle on kasvanut.

Erityisesti median vaikutus erilaisten tapahtumien, monesti katastrofien tai sotien,

uutisoinnissa on luonut uuden vallankäytön muodon ja samalla erittäin nopean ja

hektisen tulkinnan tavan näille tapahtuville ilmiöille, jotka suodatetaan laajoille

massoille.508 Toiseksi on alettu puhua ”deterritorialisaatiosta”, tietyn maa-alan

hallitsemiseen pohjautuvan järjestelmän, lopulta territoriaalisen suvereniteetin,

rappiosta. Tämä on tulosta pitkälti ”kehityksistä” taloudellisen, teknologisen ja

tiedollisen toiminnan piirissä. Tästä syystä esimerkiksi perinteinen kansainvälisen

politiikan ”tarkastelun tason ongelma” tai käsitys valtion ”suvereniteetista”509 on

507 Vasquez (1995), 218-223. Vasquez jatkaa, että hän, kuten muutamat muutkin, ovat huolissaan debatin
mukana esille nousseesta relativismin peikosta. Vasquez (1995), 225, haluaa ratkaista tämän empiirisen
tutkimuksen, eikä filosofian avulla: ”The very charge of essentialism, which is postmodernism’s warrant
philosophically to dismiss any statement, is in fact an empirical question that is best answered through
empirical research and not philosophical analysis.” Vasquez jatkaa myöhemmin: ”The commitment to
truth and the search for truth as the highest values are more than just preferences – they are fundamental
value commitments. Truth is not simply a semantic concept, but a value that guides enquiry.” Ibid., 228.
Rortylaisen pragmatismin näkökulmasta empiirisyys ei ole pahasta, mutta se ole riittävää Vasquezin
esittämällä tapaa. Vaikka Rorty haluaakin kumota koko länsimaisen Filosofian tradition väärien
kysymystenasettelujen takia, hän ei kuitenkaan halua kumota ajattelua ja kykyä muokata uskomustemme
verkkoa aina uudelleen - toisin sanoen ”viisauden rakastamista”. Tähän muokkaukseen vaikuttaa
puolestaan niin käytännön kokemukset kuin myös se kieli, jota puhumme ja jonka varaan teoriamme ja
lopulta filosofiamme rakentuu. Rortylle koko ”relativismin peikko” on tulosta kielipelistä, joka pohjaa
Platonin klassiseen jaotteluun tiedon (episteme) ja uskomusten (doxa), hyvän ja pahan välillä, ja jonka
varaan länsimainen Filosofia sittemmin on perustanut itsensä. Toisin sanoen, jos hylkäämme koko
käsityksen siitä, että on olemassa universaali käsitys tiedosta ja ei-tiedosta, samalla myös hyvästä ja
pahasta, jotka toimivat aina ja kaikkialla, niin voimme hylätä myös kysymyksen relativismista turhana
kysymyksenä. Tärkeämpää on kysyä ja keskustella hetkittäin tai eri tilanteissa, onko jokin toiminta hyvää
vallitsevien käsitysten, niin kutsutun ”normaalidiskurssin” valossa ja kenties, onko olemassa toisenlaisia
käsityksiä, uusia metaforia, jotka olisi kenties hyvä ottaa käyttöön, jos niiden avulla voidaan lievittää
kärsimystä ja nöyryytystä ja lisätä ihmisten onnellisuutta, ”the greatest happiness of the greatest
number”.
508 Bleiker (2002), 27.
509 Ashley & Walker (1990), 367: “[...] the question of sovereignty [… ] must be understood as just that, a
question. [...] These essays do not presume to speak a sovereign voice, a voice beyond politics and
beyond doubt, a voice of interpretation and judgement from which truth and power are thought to
emanate as one. Instead, [...] dissidence consists in their readiness to regard every historical figuration of
sovereign presence – be it God, nature, dynasty, citizen, nation, history, modernity, the West, the market’s
impartial spectator, reason, science, paradigm, tradition, man of faith in the possibility of universal human
community, common sense, or any other – as precisely a question, a problem, a contingent political effect
whose production, variations, and possible undoing merit the most rigorous analysis.”
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noussut kyseenalaiseksi.510 Kolmanneksi ja oman työni kannalta erityisen tärkeäksi

nostan esille Bleikerin huomion kielen merkityksestä. Bleikerin mukaan ”kuinka-

kysymys” on yhtä tärkeä kuin ”mikä-kysymys”, sillä ”mikä-kysymystä” ei voi erottaa

siitä, miten näemme, tunnemme tai sisäistämme sen, mitä tarkastellaan. Näkeminen,

tunteminen ja sisäistäminen tapahtuvat aina kielen avulla ja kielen sisällä. Kieli antaa

meille jokaiselle paikan. Kieli määrittelee ”mikä-kysymysten” entiteettien reunat,

taivuttaa ja muokkaa ne sopiviksi kappaleiksi.511 Esimerkiksi se, kuinka puhumme

sodasta, riippuu täysin siitä, minkälaista kieltä ja sanastoa käytämme: kieli sodasta on

samalla sodan kieltä. Länsimainen, nykyaikainen sodan kieli, Bleikerin tulkinnan

mukaan, ja Shapiroa mukaillen, on rationalisoitu pelkiksi muuttumattoman

rationaalisuuden mukaan valittaviksi pragmaattisiksi ratkaisuiksi ulkoisia uhkia vastaan.

Nykyinen sodankäynti on kuitenkin paljon muutakin kuin vallitsevan logiikan mukaista

utilitaristista politiikkaa512. Se on oikeastaan elintärkeä osa oman identiteettimme

luomiselle, sillä pragmaattisen puolustuksen idean lisäksi se on valtiojohtoisen

väkivallan ontologinen oikeutus, jossa vihollisuuden kulttuurinen tuottaminen on

olennainen osa oman järjestelmän ylläpitämistä. 513

F e m i n i s m i j a k o l m a s d e b a t t i . Christine Sylvesterin mukaan kansainvälisen

politiikan kolmas debatti ei ottanut feminismiä todesta, sillä edes se ja siihen

osallistuneet tutkijat eivät ole / olleet tarpeeksi tietoisia sukupuolikysymyksestä:

”huolimatta kolmen vuosikymmenen pituisesta feminismin teorisoinnista ’naisia’ ei näy

kolmannen debatin sitaattilistoilla, eikä sukupuoli ole Lapidin esittämillä kyseenalaisilla

kategorioilla.”514 Sylvesterin mukaan feministisen politiikan teorian tai kirjoituksen

myötä myös sukupuoli on kuitenkin noussut tai ainakin nousemassa ajattelun ja

510 Bleiker (2002), 27-28.
511 Bleiker (2002), 28-29.
512 Se, mikä erottaa Rortyn pragmatismin ja yllä mainitun klassisen kuvan ”pragmaattisesta ajattelusta”,
on suhtautuminen logiikkaan ja totuuteen. Perinteinen pragmaattinen ajattelu olettaa, että päätelmät asian
hyödyllisyydestä on tehtävä vallitsevan kielen ja olemassa olevien totuuksien puitteissa. Rortyn mukaan
taas pragmatismin pitää olla historistista ja nominalistista, eli toisin sanoen ei ole olemassa mitään
olemuksia, Totuuksia isolla T:llä, jotka pakottaisivat väitteemme ja siksi kielemme, jonka puitteissa
toimimme ja teemme käytännön päätöksiä, kun olemme pragmaattisia. Lisäksi kieli on ymmärrettävä aina
historisesti satunnaisten valintojen seurauksena, joskin luonnollisesti monesti melko hyödyllisenä
ihmiselämälle. Jos se ei sitä kuitenkaan ole, sitä voi ja pitää muuttaa erityisesti uusien metaforien avulla.
Tästä lisää esimerkiksi  työmme kieltä koskevassa kappaleessa 6.
513 Bleiker (2002), 30-31. Toisaalta, Bleiker (2002), 31-32, nostaa esille toisen esimerkin, joka pohjautuu
Deleuzen ja Gauttarin ajatteluun: he kritisoivat valtiokeskeistä ja strategistista sodan teeman käsittelyä ja
pyrkivät erottamaan valtion ja sodan kokonaan toisistaan. Heille sota on enemmänkin kone, joka oli
olemassa jo ennen valtioita, mutta jonka valtio alisti itselleen. Heidän johtopäätös on kuitenkin se, että
sota ei ole lopulta sellaista, jota jokin entiteetti tekee, vaan kokonaisuus, joka on niin satunnainen ja
ennustamaton, ettei siitä voi puhua ikään kuin se olisi kirjattu kuuluvaksi jollekin toimijalle ja tämän
rationaalisille päätöksille.
514 Sylvester (1994), 8.
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kirjoituksen vaikutuspiiriin. Feminismin laajasta kirjosta huolimatta Sylvesterin mukaan

feministisen kirjoituksen hyöty on siinä, että se

 ”[...] tutkii kriittisesti yhteiskuntatieteellisiä teorioita ja etsii
jälkiä sukupuolisuudesta [gender], joka jäänyt huomaamatta ja
samalla se pyrkii paljastamaan vääristymiä, ennakkoluuloja,
poissulkemisia, epätasa-arvoisuuksia ja kiellettyjä
identiteettikysymyksiä näissä teorioissa; se pyrkii jäljittämään,
kuinka sukupuolistetut teoriat nähdään neutraaleina,
universaaleina ja ilman kysymystä sukupuolesta.515”

Toisin sanoen, kansainvälisen politiikka esitetään yleensä liian usein

”sukupuolisokeana, objektiivisen inhimillisen tiedon alueena516”. Lisäksi feminismi

pyrkii käyttämään erilaisia tapoja kirjoittaa, kuten narratiivisuutta, jotta erilaisia

kokemuksia voitaisiin saada esille tieteellisen piiriin: se pyrkii ”paljastamaan toisen

puolen, toisen arvoituksen, kenties toisen tarinan kuin sukupuolen” ja ”katsoo

’kummiin’ paikkoihin, jotta voisi löytää ihmisiä, tarinoita ja dataa”, jotka voivat auttaa

perustelemaan sitä, mitä feministit kirjoittavat.517 Sylvesterin mukaan meidän pitää siis

harkita monia eri tapoja tietää, jotka auttavat meitä liikkumaan vapaasti identiteettiä

muokkaavien subjektiviteettien ympärillä ja jotka samalla auttavat meitä kehittämään

parempia teorioita.518

P o s t s t r u k t u r a l i s m i  j a  k o l m a s  d e b a t t i .  Viimeiseksi519 nostan esille

muutamia poststrukturalistien, kuten Ashleyn, Der Derianin, Gregoryn ja Shapiron

huomioita kolmannen debatin ja poststrukturalismin vaikutuksista kansainvälisen

politiikan tieteenalaan, jotka katson oman työni osalta merkityksellisiksi. Näitä on

Ashleyn mukaan muun muassa seuraavat:

515 Sylvester (1996), 257.
516 Sylvester (1994), 4.
517 Sylvester (1996), 257, Sylvester (1994), 4. Sylvester (1996) jakaa feministisen teorioinnin siten, että
”jokapäiväinen feministinen teoria” pyrkii muuttamaan jokapäiväisen elämän kokemusten ja tarinoiden
kautta sitä, miten näemme ja miten näemme, Enloen sanoin, sitä mitä kansainvälinen politiikka lopulta
on. Ibid., 263. Se pyrkii siis lähettämään sanoman, että kansainvälisen politiikan teoria ei ole vakavasti
otettavaa, ellei sukupuolikysymystä oteta huomioon. Ibid., 267. Skeptinen teoria (sceptical inlining)
puolestaan kyseenalaistaa naiseuden käsitteen ja kysyykin, voimmeko tuntea naisen niin helpolla. Se siis
tavallaan pyrkii dekonstruoimaan sukupuolikäsitteitä, eikä oleta, että sukupuoli (gender) olisi aina
välttämättä jotain selvää, universaalia ja valmiiksi rajattua muista kulttuurisista ja poliittisista
subjektiasemista. Ibid., 267-268. Toinen tapa jäsentää feminismiä on jakaa se ”empiristiseen
feminismiin”, ”näkökulma feminismiin” (standpoint feminism) sekä postmoderneihin versioihin
feminismistä. Ks. Sylvester (1994), 10-11.
518 Sylvester (1994), 10.
519 Työni ulkopuolelle jää siis iso liuta merkittäviä kysymyksiä liittyen esimerkiksi talouteen tai vaikkapa
länsimaisen kulttuurin ulkopuolisten maihin, köyhyyteen, sairauksiin, (tieto)teknologiaan tai erilaisiin
institutionaalisiin malleihin jne.
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(1) Subjektin problematisointi.

(2) Radikaalit uudelleenmääritykset tiedon, muistin ja historian poliittisille funktioille.

(3) Huomion kiinnittäminen siihen, että jokainen tapa teorioida ja puhua uudella tapaa,

”radikaalisti toisin”, sisältää vaikeuksia, vaaroja ja paradokseja.

(4) Tutkimuksen ja tutkijakunnan osallisuus valtiokeskeisten käytäntöjen luomiseen.

(5) Tutkimusmatkat pitkään kunnioitettujen käsitteiden, kuten yhteisön, pluralismin,

demokratian, kansalaisuuden, etiikan, tai erityisesti tutkimuksen, tutkijuuden ja

yliopiston, (uudelleen)määrittelemiseksi.

(6) Uusien, omaperäisten kirjoitus- ja lukemistyylien luominen.520

Gregoryn mukaan poststrukturalismia yhdistää lopulta se, että siinä otetaan kantaa

tiedon, totuuden ja merkityksen luomiseen. Valistuksen ajan kritiikkinä

poststrukturalistit kyseenalaistavat fakta–arvo- jaottelun ja lähtevät liikkeelle siitä, että

faktisuus on ”käsite, joka on kulttuurisesti rakennettu sen sijaan, että se olisi löydetty

luonnosta”. Samalla poststrukturalistit kiinnittävät huomion kieleen,  jonka  avulla  on

mahdollista tunnistaa niitä käytäntöjä, jotka ovat luoneet ”faktan” vakuuttavan

ulkoasun. Samalla ne löytävät ”totuuden regiimejä”, joissa yhdistyy tieto ja valta.

Yksinkertaisesti poststrukturalismin tarkoitus on ”denaturalisoida” ja osoittaa jokin

prosessi, perspektiivi tai käsite sosiaaliseksi luomukseksi tekemällä siitä outo ja

erikoinen.521 Kansainvälisen politiikan lukeminen tällaisena intertekstuaalisena

politiikkana tarkoittaakin Der Derianin mukaan sitä, että siitä tulee ”kriittistä tutkimusta

sellaiselle ajattelun alueelle, jossa ei ole olemassa lopullista totuuden arbitraattoria,

jossa merkitys johdetaan tekstien välisistä suhteista, ja jossa valta esiintyy kielen ja

muiden signifikaation kysymysten kautta.522” Tästä syystä intertekstuaalinen

lähestymistapa on monesti utopistista tai ainakin se pyrkii johonkin erilaiseen: luomalla

uusia tulkintoja maailman-tekstistä ja kyseenalaistamalla niitä historiallisesti

määräytyneitä käytäntöjä, joidenka avulla hahmotamme maailman-tekstiä, voimme

avata tai luoda uusia ulottuvuuksia ja vaihtoehtoja perinteiseen kansainvälisen politiikan

teoriaan.523

520 Ashley (1996), 245-246.
521 Gregory (1989), xiv. Esimerkiksi ”merkitys” pitää ymmärtää näin ollen dynaamisena, aina suhteessa
vähintäänkin johonkin toiseen merkitykseen, toiseen termiin. Logosentrismin ajan, ja siis erityisesti
modernin länsimaisen tieteen, virhe on unohtaa omien filosofisten kategorioittensa ja niiden merkitysten
kulttuurinen kontingenssi, satunnaisuus.
522 Der Derian (1989), 6. Korostus lisätty.
523 Der Derian (1989), 6. Tämä on päinvastaista modernistisille yrityksille rajata kyseenalainen ongelma
tai alue ja täten hallita sitä paremmin. Totalitaarisen teorian sijaan haetaan heterologista ja moninaista
teoriaa. Rortyn pragmatismi mielestäni on kompromissi, jossa yhdistyy ajatus utopistisesta luomisesta,



230

Georgen ja Campellin mukaan kolmannella debatilla, tai oikeastaan kaikkia

yhteiskuntatieteitä koskeneella metateoreettisella kuohunnalla, on kaksi vahvaa

vaikutusta kansainvälisen politiikan tieteenalalle:

(1) Ensinnäkin naiivi objektiivisuuteen, ”faktoihin” tai ”todellisuuteen” vetoaminen ei

ole enää mahdollista, ja

(2) toiseksi tällöin on samalla luotu tilaa vaihtoehtoisille tutkimusstrategioille, joilla on

ennen kenties ”idealistisiksi” tai ”subjektivistisiksi” luokiteltuja metateoreettisia

lähtökohtia. Tässä tilassa on mahdollista etsiä uusia vaihtoehtoja.524 Siksi yhdynkin

täysin heidän johtopäätökseensä:

”Vain manaamalla pois perusteettoman, mutta houkuttelevan
ajatuksen, että sosiaalinen tai poliittinen elämä pitää järjestää
vetoamalla yhteen tapaan tai toiseen, voimme varautua
käsittelemään niitä valtavia käytännön [issues of praxis] asioita,
joita kohtaamme globaalin elämän pyörteissä. Kriittisen
yhteiskuntateorian erimielisyys ja kansainvälisen politiikan
tulkitsevat lähestymistavat tarjoavat alun tähän suuntaan.525”

9.4.  Yhteenvetoa sanotusta – ”kolmas debatti” ja kieli

Lapidin lanseeraaman ”kolmannen debatin” ja sen eri kriittisten äänien myötä voisi

kenties jopa todeta, että (kansainvälisen) politiikan tutkimus on vähintäänkin

siirtymässä pois naiivista realismista ja positivismista kohti eräänlaista sosiaalista

konstruktivismia, toisin sanoen pois ajatuksista, että teoriamme puhuisivat ikään kuin

Luonnon-omaa-kieltä, tai että maailma voisi oikeuttaa tarinamme tai teoriamme -

vaikka se voi, totta kai, vaikuttaa kausaalisesti meihin - ja kohti ajatusta, että

käyttämiemme teorioiden, sanastojen, sanojen ja erilaisten merkitysten oikeuttaminen

on aina sosiaalinen ilmiö. Tästä syystä, ja viimeistään tämän debatin myötä, on kovin

yleistä - ja aivan oikein - olettaa, että todellisuutta, jopa kansainvälistä sellaista,

rakennetaan sen  sijaan,  että  se  löydettäisiin,  että  kielellä  on  tässä  merkittävä  rooli,  ja

että kieli on lopulta jopa vallankäytön ja politiikan väline.  Mutta  mikä  kieli?  Tai

oikeastaan, miten haluamme ymmärtää ja käyttää sanaa kieli?

joka on kuitenkin aina pidettävä kiinni laajemmassa yhteisössä ja keskustelussa, jotta se ei vajoaisi
nihilismiin tai totalitarismiin.
524 George & Campell (1990), 281.
525 George & Campell (1990), 289.



231

Tähän saimme jo aiemmin eräänlaisen vastauksen, tai paremminkin ehdotuksen,

Richard Rortylta ja Donald Davidsonilta. Kuten Davidson mahtipontisesti totesi, ”ei ole

olemassa mitään sellaista kuin kieli, jos se tarkoittaa jotain, mitä filosofit ja lingvistit

ovat sen olettaneet tarkoittavan. Tästä seuraa, että ei ole myöskään kieltä, jonka voisi

oppia,  hallita  tai  jonka  voisi  saada  syntymän  kautta.”  Kieli  ei  siis  ole  mikään  ikuinen

struktuuri, joka ikään kuin leijuisi ihmisistä riippumatta meidän keskellämme, vaan

päinvastoin se on dynaaminen ja muuttuva käytäntö, Rortyn termein ”kokoelma

kuolleita metaforia”, kokoelma meille tuttuja tapoja puhua. Samalla kieli ei representoi

mitään olemuksellista maailmasta, vaan on pragmaattisessa suhteessa raakaan

materiaan: käytämme sanoja ja annamme merkityksiä tottumuksemme, emme jonkin

yli-inhimillisen välttämättömyyden takia. Kieli on työkalu maailmassapärjäämiseemme.

Tästä seuraa luonnollisesti se, että näemme myös teoriamme, kielen avulla luomamme

laajemmat tarinat maailmasta, myös kansainvälisestä maailmasta, ainoastaan

pragmaattisina dynaamisina tarinoina, toisin sanoen tottumuksina puhua, luokitella ja

ymmärtää kokemaamme maailmaa tietyllä tavalla. Samalla dynaamisina ja

pragmaattisina nämä tottumukset ovat myös tapoja tai käytäntöjä, joita voidaan, jos näin

halutaan - tai haluamme - muuttaa luovan työn avulla.

Seuraavaksi siirrynkin tarkastelemaan juuri näitä kansainvälisiä tarinoita tai

virallisemmin kansainvälisen politiikan teorioita, eli työkaluja, joihin me

kansainvälisen politiikan kirjoittajat olemme tottuneet. Jotta hieman myöhemmin olisi

ylipäänsä mahdollista tarkastella niitä Rortyn pragmatistisen ajattelun avulla, lienee

alkuun hyvä esitellä näitä tarkasteltavia tarinoita yksityiskohtaisemmin. Samalla myös

lukijalle avautuu paremmin se tarkasteltava teoreettinen materiaali, jota pyrin Rortyn

ajattelun avulla jäsentämään kolmannen debatin maalaamassa intellektuaalisessa

ilmapiirissä. Seuraavaksi siis neljä erilaista tarinaa kansainvälisestä maailmasta.

10. NELJÄ KANSAINVÄLISEN POLITIIKAN TARINAA

10.1. Kansainvälinen politiikka ja kansainvälinen teoria

uten ”kolmannen debatin” myötä on käynyt ilmi, kansainvälisen politiikan

valtavirran vahvan empiristis-positivistisen perinteen vuoksi kysymys

teorian ja maailman välisestä suhteesta on monesti asetettu niin, että teoriatK
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ja maailma on katsottu olevan toisistaan erillisiä, siis että maailmassa olisi olemassa

ikään kuin autonomisia luokkia, puhtaita subjekteja ja objekteja. Tämän perinteen

ytimessä on ajatus empiristisestä, oikeuttavasta faktasta ja siitä erillisestä teorisoidusta

tiedosta, ja erityisesti se, että tietyn teorian (subjekti) paremmuus määrittyy siinä,

kuinka tarkkoja kuvauksia maailmasta (objekti) ne antavat.526 Esimerkiksi Waltz

kirjoittaa tällä perinteisellä, hieman masentavalla otteella:

”Teoria, vaikkakin se on yhteydessä maailmaan, josta halutaan
selityksiä, on aina erillinen tästä maailmasta.527”

Kyseessä on siis Rortyn kritisoima ajatus ”optisesta metaforasta”, Deweyn sanoin

”tarkastelijan tietoteoriasta528”, Rortyn jargonilla ”etuoikeutetusta representaatiosta”,

toisin sanoen siitä, että maailma antaisi ahkeralle tutkijalle, ja sitä kautta laajemmille

joukoille ihmisiä, vastaukset elämän ongelmiin ja näin oikeuttaisi uskomuksemme,

joiden varassa elämme. Rortyn ajattelun avulla voinee todeta, että kyse onkin siis ollut

kausaalisen aiheuttamisen ja sosiaalisen oikeuttamisen välisestä sekaannuksesta, ja

lopulta epistemologisten ja ontologisten kysymysten -  yksinkertaistettuna tietämisen

poliittisuuden - sivuuttamisesta. Jos oletamme, että tietämisessä ei ole mitään poliittista,

ja jos oletamme että se, kuinka hahmotamme maailmaa, ei vaikuta myös siihen, mitä

näemme tai kuinka elämme elämäämme ja järjestämme sitä, niin tällöin voimme

unohtaa tämän kysymyksen kokonaan. Viimeistään kansainvälisen politiikan ”kolmas

debatti” rikkoi kuitenkin tieteenalamme piirissä tämän hiljaisuuden, jota perinteinen

kansainvälisen politiikan tieteellinen kirjoittaminen ylläpiti. Debatti nosti esille

Nietzschen mainion huomion, jonka hän esittää aforismissaan ”Realistinen maalari”:

”Jäljennän luontoa! – Vaan luonnon arvoitusta ei kuva liene
kuunaan ratkaissut? On ääretön myös siru, siitä irronnut! – Näin

526 Deibert (1997), 172. Tässä kohdassa on hyvä muistaa Rortyn mainio jaottelu ”Maailma on tuolla
jossain” ja Totuus on tuolla jossain”. Ks. esim. työmme kappaleet 3.5. ja  5.1.
527 Waltz (1979), 6. Tosin tämän Waltzin kommentin voisi ymmärtää myös pragmatistisena kommenttina,
jos lähtee oletuksesta, että maailma sellaisenaan on hiljainen, eikä se voi oikeuttaa teorioitamme, vaan
oikeuttamisessa on aina kyse sosiaalisesta aktista, tai kuten Waltz toteaa ”teoria selittää
lainmukaisuuden”. Toisaalta taas ajatus lainmukaisuuksista tuo mukanaan ajatuksen kielestä, joka
tavoittaisi maailman juuri sellaisena kuin se välttämättä on. Kenties oliskin parempi puhua
lainmukaisuuksien sijaan vain havainnoista, jotka näyttävät olevan merkittäviä ja päteviä nykyisen tiedon
ja sosialisaatiomme valossa.
528 Dewey (1999), 28: ”Tiedostamista koskevan teorian mallina on se, mitä näköhavainnossa oletetaan
tapahtuvan. Objekti heijastaa valoa silmään ja tulee nähdyksi. Tämä vaikuttaa silmään ja ihmiseen, jolla
on näköelimet, muttei lainkaan nähtyyn kohteeseen. Todellinen objekti on niin jähmettynyt ylhäiseen
yksinäisyyteensä, että se hallitsee jokaista alamaistaan, joka katsahtaa siihen. Tarkastelijan tietoteoria on
väistämätön lopputulos.” Ks. myös työmme alaviite 9.
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mietittyään maalaa viisas oppinut sen, minkä osaa, mihin tuntee
kiinnostusta.”529

Cynthia Weberiltä saamme Nietzschen ajatusta myötäilevän ja samalla hieman

nöyremmän, positiivisemman, mutta erittäin pragmaattisen tavan hahmottaa teorioita.

Hänen mukaansa puolestaan kansainvälisen politiikan laaja kenttä koostuu erilaisista

ilmiöistä ja tapahtumista, joita tapahtuu maapallon eri osissa jatkuvasti, kuten

esimerkiksi sodista, vallankumouksista, globaalien eriarvoisuuksien prosesseista,

ihmisoikeuksien luomisesta tai ylläpitämisestä, kansainvälisestä taloudellisesta

toiminnasta ja kaupasta ja niin edelleen. Kansainvälisen politiikan teoria, (neo)realismi,

(neo)idealismi, historiallinen materialismi, konstruktivismi, feminismi,

poststrukturalismi, globalismi muutamia mainitakseni, on puolestaan keino saada

jonkinlainen ”tolkku” näille tapahtumille, yleistää niitä ymmärrettäviksi

kokonaisuuksiksi. Kansainvälisen politiikan teoria onkin siis

”[…] kokoelma tarinoita kansainvälisen politiikan
maailmasta.530”

Kansainvälisen politiikan teoria on siis oman tulkintani mukaan kokoelma pragmaattisia

käsitteitä, nimiä ja vaikutussuhteita, joiden tarkoituksena on - kykyjemme ja

sosialisaatiomme avulla - nimetä, ymmärtää, hallita ja lopulta tarjota käytännöllisiä

apuvälineitä ihmisen mahdollisimman onnistuneeseen maailmassapärjäämiseen,

Nietzschen sanoin ”maalata sen minkä osaamme ja mihin tunnemme kiinnostusta”, eikä

kyseessä ole ajatus erityisestä ”etuoikeutetusta representaatiosta”, tai siitä, että saamme

maailman faktat oikein intellektuaalisesti syvällisessä tai lopullisessa mielessä. Tässä

maailmassapärjäämisen roolissa teoria voi toimia eri tavoin, joko

(1) progressiivisena työkaluna,

(2) välineenä kritiikille, tai se voidaan ymmärtää laajemmin

(3) jokapäiväisenä toimintana, kokonaisvaltaisena elämäntapana, jota käytämme koko

ajan elämämme hahmottamiseen ja sen erilaisten pienten tai suurienkin ongelmien

ratkaisemiseen tai kyseenalaistamiseen.531

529 Nietzsche (1963), 25.
530 Weber (2003), 2. Korostus lisätty.
531 Zalewski (1996). Zalewski jakaa kansainvälisten teorioiden itsekuvat kolmeen ryhmään, joista “teoria
työkaluna” olettaa maailman hahmottamisen sellaisena kuin se on ja täten mahdollistaa sen hallinnan ja
selkeän analyysin. ”Teoria kritiikkinä” puolestaan suuntautuu selkeästi tämän maailmankuvan
kyseenalaistamiseen, samoin kuin ”teoria jokapäiväisenä käytäntönä”, joskin näistä jälkimmäinen
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Ilman teorioita tai sanastoja maailmasta emme pystyisi hahmottamaan ja suuntaamaan

toimintojamme millään tavoin. Toisin ilmaistuna teoriaa ei tule nähdä totuuteen vievänä

polkuna, jonka saavuttamisen myötä tarve jatkokeskustelulle olisi turhaa, vaan polkuna

kohti tiettyjä, haluttuja päämääriä, mitä ne sitten ikinä ovatkaan eri ihmisille. Tästä

syystä Weberin mukaan kansainvälisen politiikan teoria

(1) ei ainoastaan kerro meille, mitä maailmassa oikeasti tapahtuu, vaan se myös

(2) asettaa meille lukijoille version siitä, minkälaiselta maailma näyttää ja mitä

tapahtuu, joko progressiivisessa tai kriittisessä mielessä.532

Teoria ja käytäntö eivät ole siis toisistaan erillisiä, vaan päinvastoin ne ovat keskenään

riippuvaisia. Vain täysin naiivi henkilö voi todeta, ettei teorialla ole mitään vaikutusta

käytännön toimintaan, siihen, miten hahmotamme ja puhumme maailmasta, tai

päinvastoin ettei käytäntö vaikuta siihen, kuinka teorisoimme maailmasta.533 E. H. Carr

totesi tämän jo tieteenalamme alkuaikoina mainiosti:

”Poliittinen ajattelu on jo itsessään poliittisen toiminnan muoto.
Politiikan  tutkimuksen  tieteenala  ei  ole  vain  sen  tiede,  mitä  on
olemassa, vaan myös sen, minkä pitäisi olla.534”

Kuten aiemmin olen jo maininnut, yksi tapa hahmottaa kansainvälisen politiikan

tieteenalan kehitystä, ja samalla sen itsekuvaa, on tarkastella sitä niin kutsuttujen

näyttäisi antavan sille myös positiivisemman, työkalumaisen roolin jokapäiväisten ongelmiemme
ratkaisemiseksi. Siksi ajatus teoriasta työkaluna, jos sen ei katsota olevan reduktiivista ja positivistista,
kuten Zalewski katsoo sen aina olevan,  sopii parhaiten meille oman työmme kannalta, sillä sen voi
katsoa olevan edellä mainittuja vaihtoehtoja kaikkia. Esimerkiksi ”teoria kritiikkinä” on tapa käyttää
ajattelua työkaluna, joskaan ei siinä merkityksessä, että voitaisiin löytää se, miten maailma todella ja
välttämättä on, vaan sillä on emansipoivampi, mutta joka tapauksessa pragmaattinen merkitys.
532 Weber (2003), 2.
533 Ks. esim. Dewey (1999), 40-41: “On itsestään selvää, ettei kukaan välitä mistään puhtaasti
teoreettisesta epävarmuudesta tai varmuudesta, sillä määrtitelmän mukaan yksinomaan teoreettinen seikka
ei vaikuta yhtään mihinkään.” Puhdas teoria olisi siis täydellistä välinpitämättömyyttä ja puhdas käytäntö
päätöntä puuhastelua ilman mitään sen kummempaa tarkoitusta.
534 Carr (2001), 6. Carr jatkaa myöhemmin - mielestäni hyvin pragmatistisesti, erityisesti jos emme
tulkitse hänen utopian ja realismin jakoa “etuoikeutetun representation” ja optisen metaforan kautta -
seuraavasti: ”Mature thought combines purpose with observation and analysis. Utopia and reality are thus
two facets of political science. Sound political thought and sound political life will be found only where
both have their place.” Rortyn ja Deweyn jakaman pragmatistisen perinteen mukaan myös täysikasvuisen
(mature) ajattelun rooli on päästä irti, tai kasvaa ulos, tarpeesta puhtauteen tai varmuuteen, jota haetaan
joko Jumalasta, Totuudesta tai Tieteestä, ja tyytyä ilomielin ”siihen, mihin on hyvä uskoa” vallitsevissa
puitteissa ja vasta-argumenttien puuttuessa. Ks. Jones (1996), 117, jossa Jones liittää Carrin Rortyyn
erityisesti kielen ja taivuttelun (persuasion) korostamisen vuoksi. Jones kutsuukin kumpiakin
”utopistisiksi realisteiksi”, joilla on demokraattinen ja ironinen taipumus ja jotka hyväksyvät elämän
kontingenssin.
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”suurten debattien” avulla. Nämä debatit ovat olleet pitkälti poliittisen idealismin,

realismin, sekä myöhemmin viimeisimpinä vuosikymmeninä myös konstruktivismin ja

poststrukturalismin puolustajien välisiä vuoropuheluja tai väittelyitä, eräänlaisia

pyrkimyksiä löytää yhteisymmärrys siitä, mikä tarina tai oppisuunta voisi lopulta

”selittää kaiken”. Käsittelenkin seuraavaksi lyhyesti nämä neljä tapaa hahmottaa

kansainvälistä politiikkaa, tai laajemmin kansainvälisiä suhteita tai maailmanpolitiikkaa,

toisin sanoen esittelen neljä erilaista tarinaa kansainvälisestä politiikasta. Näistä kolme

ensimmäistä, neoidealismi, neorealismi ja konstruktivismi, on pitkälti kansainvälisen

politiikan valtavirran jakamia käsityksiä siitä, mitä kansainvälinen politiikka on, kun

taas neljäs esittelemäni tarina, poststrukturalismi, on valtavirtaan kriittisesti suhtautuva

tapa puhua kansainvälisen politiikan maailmasta. Rortyn termein tämä jako valtavirtaan

ja siihen kriittisesti suhtautuvaan tapaan puhua kansainvälisestä politiikasta voidaan

ilmaista normaalin ja epänormaalin diskurssin jaottelun avulla.

Lienee hyvä kerrata vielä nopeasti mitä nämä käsitteet tarkoittavat. Normaalidiskurssi

tarkoittaa tässä siis keskustelua, jossa oletetaan vallitsevan tietyt normaalit ja kaikille

luonnolliset rationaaliset periaatteet, jotka välttämättä tai luonnostaan määrittävät sen,

miten osallistuminen ja menestyminen keskustelussa ylipäänsä pitää hahmottaa.

Epänormaalidiskurssi tarkoittaa puolestaan sitä, että otetaan osaa keskusteluun tavalla,

joka poikkeaa näistä vallitsevista säännöistä, joko tietoisesti - ja täten poliittisesti - tai

tietämättä. Tämä jaottelu on hyvä pitää mielessä seuraavaksi, kun esittelen näitä

kansainvälisen politiikan normaaleja ja vähemmän normaaleja tarinoita, joita tämän

jälkeen pyrin tarkastelemaan Rortyn antamin työkaluin. Nyt ensimmäisenä esittelen

yhden kolmesta kansainvälisen politiikan normaalidiskursseista, idealismin, minkä

jälkeen jatkan muiden tarinoiden esitellyillä.

10.2. Kansainvälisen politiikan normaalidiskurssit

10.2.1. Neoidealismi

A l u k s i . Kansainvälisen politiikan tieteenalan ensimmäinen suuri debatti koski

poliittisen realismin, erityisesti E.H. Carrin teoksen The Twenty Years Crisis
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vauhdittamaa, liberalismi-idealismin535 kritiikkiä, joka liittyi ensimmäisen

maailmansodan jälkeen perustetun Kansainliiton kyseenalaistumiseen sekä länsimaissa,

erityisesti Euroopassa, tapahtuneisiin kehityskulkuihin, jotka lopulta johtivat Natsi-

Saksan nousuun sekä toiseen maailmansotaan. Mitä tämä paljon kritisoitu idealismi

sitten on? Esitän tässä erään version siitä, joka on perinteisen idealismin seuraaja, ja

joka pohjautuu modernissa kontekstissa jo (ainakin) yli vuosisata536 sitten esitettyihin

klassisiin teeseihin. Tämän neoidealismin version on esittänyt Charles W. Kegley Jr.

kylmän sodan lopun jälkitunnelmissa vuonna 1993, jolloin mahdollisuus idealismin

teesien uudelleenarviointiin hänen mukaansa nousi taas vahvasti esiin, tai toisin

ilmaistuna Kegley kysyykin artikkelissaan, onko 1990-luvun alku niin

kutsuttu”’neoidealistinen’ hetki537”(neoidealistic moment).

N e o i d e a l i s m i n t e e s i t . Kegleyn mukaan 1980-luvun lopun ja 1990-luvun alun

muutokset maailmanpolitiikassa, erityisesti kylmän sodan loppuminen, loivat suotuisan

hetken uudelleenkonstruoida idealismi Woodrow Wilsonin ajatusten pohjalta, jotka

tässä muuttuneessa tilanteessa näyttivät erityisen suotuisilta Kegleylle. Ympäristön ja

kontekstin vaikutuksien lisäksi teoreettinen keskustelu jo ennen näitä monia käytännön

politiikan muutoksia korosti, että valtavirran realismi oli

”[...] puutteellinen, väärinsuunnattu, perustelematon,
ristiriitainen tieteellisen evidenssin kanssa, käsitteellisesti
sekainen ja kyvytön selittämään kansainvälistä käyttäytymistä
liittyen kaikkiin relevantteihin kysymyksiin, jopa sodan ja
rauhan korkean politiikan kysymyksiin.538”

Tämän lisäksi uudempi tutkimus erityisesti integraatioteorian, regiimien,

transnationaalisten suhteiden sekä kansainvälisen poliittisen talouden parissa tuntuivat

antavan Kegleylle lisäpohjaa idealismin uudelleennousulle ja -määrittelylle. Hän ei

kuitenkaan ole niin naiivi, etteikö huomaisi myös monia realismin teoriaa vahvistavia

535 Viotti & Kauppi (1999), 7, puhuvat ”pluralistisesta traditiosta”, jota myös kutsutaan useasti
liberalismiksi. Kansainvälisen politiikan debateissa on kuitenkin yleensä käytetty ”idealismi”-käsitettä,
joten käytän sitä myös työssäni. Doylen (1999), 233, mukaan liberalismiksi on tapana kutsua
periaatteiden ja instituutioiden joukkoa, kuten esimerkiksi yksilön vapautta, poliittista osallistumista,
yksityisomaisuutta ja mahdollisuuksia tasa-arvoa, jotka kaikki liberaalit valtiot jakavat. Doylen mukaan
liberalismi on luonnollisesti moninainen traditio ja hän jakaakin sen kolmeen osaan: Schumpeterin
edustamaan liberaaliin pasifismiin (Ibid., 233-236), Machiavellin liberaaliin imperialismiin (Ibid., 236-
237) sekä Kantin liberaaliin tasavaltalaisuuteen (Ibid., 237-243).
536 Tämä siksi, että esimerkiksi Kant (1989) kirjoitti oman idealistisen suunnitelman “Ikuisesta rauhasta”
vuonna 1795. Enemmän näistä erilaisista rauhansuunnitelmista Kantin teoksen johdannossa; Ibid., 5-11.
537 Kegley (1993), 132.
538 Kegley (1993), 134-135.
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kehityskulkuja539, mutta tästä huolimatta hän pyrkii idealismin avulla luomaan pohjaa,

jossa realismin synkkä maailmankuva voidaan ylittää. Niinpä hän oikeastaan pyrkiikin

luomaan synteesin idealismin ja realismin välille.540

Kegley esittääkin seitsemän idealismin teesiä, jotka pohjautuvat pitkälti Wilsonin

”Neljäntoista kohdan”– puheeseen USA:n senaatissa tammikuussa 1917, ja jotka

puolustavat hänen ajatustaan kansainvälisen yhteisön olemassaolosta sekä yhteistyön

mahdollisuudesta kansainvälisen anarkian ja jatkuvan sotatilan sijaan, tai toisin sanoen

ne antavat aihetta kyseenalaistaa realistien puolustama (liian) synkkä maailmankuva ja

teorisointi kansainvälisestä politiikasta, Hobbesin sanoin se, että elämä tässä valtioiden

välisessä anarkisessa tilassa olisi väkivaltaista ja ainaisen pelon ja kuoleman värittämää,

että elämä olisi tällöin ”yksinäinen, kurja, häijy, raaka ja lyhyt.541”. Kegley

positiivisemmat, neoidealistiset teesit ja niihin pohjautuva neoidealistinen

kansainvälinen politiikan hahmottaminen, kuuluvat seuraavasti:

(1) Demokratian leviäminen ja siitä seuraava ”demokraattinen rauha” edistävät

maailman rauhaa ja hyvinvointia. Tämä teesi pohjautuu ajatukseen, että demokratiat

eivät (ainakaan helpolla) sodi toisiaan vastaan. Samalla Kegley korostaa myös jo

kantilaista ideaa siitä, että sisäpolitiikka, valtion sisäiset piirteet ja ominaisuudet,

vaikuttavat vahvasti niiden ulkoiseen käyttäytymiseen, ulkopolitiikkaan.542

539 Ks. Kegley (1993), 139.
540 Kegley (1993), 140. Kegley toteaakin seuraavasti: ”The realist tradition is richer and more varied than
[my] preceding characterizations have implied. In fact, the realist principle of the national interest is not
inconsistent with the pursuit of cooperation, and can in fact help to explain why international cooperation
occurs. As Grotius observed centuries ago, the voluntary sacrifice of sovereignty for collaborative
problem solving does not require a state to sacrifice its interests; it requires leaders to conceive of
transnational cooperation as compatible with their national interests, recognize that each state’s national
interests are entangled in a web with those of other nations, and perceive parochial opportunism as a
cause of, not a cure for, the ultimately unrewarding struggle for power.” Ibid., 142.
541 Hobbes  (1999), 123-124.
542 Kegley (1993), 135. Kant (1989), 22: ”Tasavaltaisella valtiojärjestyksellä on tosiaankin [...]
mahdollisuudet toivottuun suuntaan, nimittäin ikuiseen rauhaan. Tämä selviää seuraavasta. – Kun
kansalaisten suostumusta vaaaditaan [...], milloin on ratkaistava, onko ryhdyttävä sotaan vai ei, niin ei
mikään ole luonnollisempaa kuin että kansalaiset, heidän kun olisi päätettävä ottaa itse kantaakseen
kaikki sodan ahdingot [...] – että he ajattelevat päänsä ympäri, ennenkuin aloittavat noin vakavan leikin.”
Kant kuitenkin huomauttaa, että demokratia kaikkien valtana on despotismia, koska ”[...] se perustaa
toimeenpanovallan, jossa kaikki päättävät yhdessä, ja tarvittaessa myöskin yhtä vastaan (joka siis ei yhdy
päätökseen), ts. jossa päättävät kaikki, jotka eivät kuitenkaan ole kaikki, mikä merkitsee yleisen tahdon
ristiriitaa itsensä kanssa ja vapauden kanssa.” Ibid., 23-24. John Stuart Mill kutsui tätä ”enemmistön
tyranniaksi”.  Kegley toteaa kokoavasti, että idealismin traditio pohjautuukin valistuksen ajan
uskomukseen, jonka mukaan huono käytös johtuu huonoista instituutioista, jotka pakottavat ihmisen
huonoihin käyttäytymismalleihin: ”Idealism draws on the Enlightenment belief that maladaptive behavior
is a product of counterproductive institutions and practices that can be changed by reforming the system
that produces it, and that human nature – classical realism to the contrary – is subject to modification and
not permanently governed by ineradicable lust for power.” Kegley (1993), 141.
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(2) Kansainvälisen politiikan ja talouden suhde on rauhaa edistävä. Erityisesti

talouksien kasvu ja vapaakaupan leviäminen voivat johtaa yhä laajemmin tilanteeseen,

jossa voidaan poistaa kaikki kaupan esteet ja perustaa tasavertaiset kaupankäynnin

olosuhteet kansainvälisesti.543

(3) Kansainväliset organisaatiot voivat ja ovatkin pyrkineet yhä vahvempaan rooliin

kollektiivisen rauhan takaajina. Tällöin on kyseessä erityisesti Yhdistyneet

kansakunnat, mutta myös muut valtioiden väliset organisaatiot (IGOs).544

(4) Aseidenriisuntaprosessit on tunnustettu toimiviksi ratkaisuiksi yhteisen

turvallisuuden takaamisessa, eivätkä ne ole enää pelkästään tyhjiä lupauksia tai

sanahelinää. 545

(5) Kansalaisten vallan kasvu sekä itsemääräämisoikeuden periaate ovat vahvistaneet

sitä, että ihmiset ja heidän mielipiteensä vaikuttavat yhä enemmän ja enemmän

politiikan tekemiseen tiedotusvälineiden nopean toiminnan aikakautena. Erityisesti

tämä nousi esille  (neorealistisen teorian vastaisessa) Neuvostoliiton sisäisessä

romahtamisessa, jossa valtion sisäiset muutokset johtivat sen ulkoisen käyttäytymisen,

ja jopa koko kansainvälisen järjestelmän muutokseen. Valtiosuvereniteetti, neorealismin

keskeisin periaate, ei ollutkaan se korkein periaate, joka ohjasi kansainvälisen politiikan

muutoksia. 546

(6) Motiivit, jotka vaikuttavat valtioiden tavoitteisiin, voivat muuttua. Esimerkiksi

”territoriaalinen valloitus” ja ”kolonialismi” ovat käytäntöjä, joita ei enää ilmene547.

Lisäksi Euroopan yhdistymisprosessi antaa viitteitä sitä, että yhteistyö voi korvata

kilpailun anarkistisessa järjestelmässä.548

(7) Humanitaariset ratkaisut erimuotoisten nöyryytyksien lopettamiseksi ovat

korostaneet ihmisoikeuksien ylläpitämisen ja toteutumisen tärkeyttä sekä nostaneet

esille kysymyksen kriisien hallintaan ja ehkäisyyn tarvittavien erilaisten kansainvälisten

543 Kegley (1993), 135-36. Kant (1989), 43: ”Kauppahenki on se, joka ei voi elää yhdessä sodan kanssa ja
joka enemmin tai myöhemmin pääsee vallalle jokaisen kansan keskuudessa. Kun nimittäin kaikista
valtiovaltaa alemmista mahdeista (välineistä) rahan vallan mahtanee olla luotettavin, niin huomaavat
valtiot olevansa pakotettuja (ei kai juuri siveellisistä vaikuttimista) edistämään jaloa rauhaa ja, millä
maailman suunnalla sota ikinä uhkaakin puhjeta, torjumaan sitä välittävällä toiminnalla [...].”
544 Kegley (1993), 136. Kant (1989), 24: ”Kansainoikeus perustukoon vapaiden valtioiden
valtioliittojärjestelmään.”
545 Kegley (1993), 136-37. Kant (1989), 15-16: ”Vakinainen sotaväki (miles perpetuus) on aikaa myöden
kokonaan lakkautettava.”
546 Kegley (1993), 137. Ks. Kant (1989), 22-23.
547 Ymmärtääkseni Kegley tarkoittaa ”kolonialismilla” tässä selkeää valtioiden toteuttamaa taloudellista ja
poliittista siirtomaavallan käyttöä. Joku voisi todeta tähän, että vaikka kolonialismi perinteisesti
ymmärrettynä onkin pitkälti kuollut, edelleen on nähtävissä käytäntöjä, joita voisi halutessaan rinnastaa
tähän perinteiseen käsitykseen.
548 Kegley (1993), 138. Kant (1989), 14: ”Minkään valtion älköön sallittako perinnän nojalla, vaihtamalla,
ostamalla tai lahjaksi hankkia omakseen toista omintakeista valtiota (pientä tai suurta, mikä on tässä
yhdentekevää)”.
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mekanismien perustamisesta. Erityisesti YK:n johdolla on pyritty erilaisten

vähemmistöjen suojeluun.549

Näistä teeseistä (1)-(7) seuraa se, että Kegleyn voi nähdä tulkitsevan kansainvälistä

politiikkaa ja sen tulevaisuuden mahdollisuuksia seuraavalla, liberalistisella tavalla:

Koska ihmiset ovat pohjimmiltaan hyviä, tai altruisteja, he ovat täten kyvykkäitä

yhteistyöhön. Tämä perustavaa laatua oleva inhimillinen huoli toisista ihmisistä tekee

yhteistyön mahdolliseksi. Ihmisten paha toiminta on taas seurausta huonoista

institutionaalisista järjestelyistä, jotka saavat ihmiset toimimaan toisia vahingoittavasti,

jopa sotimaan. Sota ei ole siis välttämätön ilmiö kansainvälisessä politiikassa ja sen

estäminen vaatii valtioiden kollektiivista toimintaa, mikä tarkoittaa sitä, että

kansainvälisen yhteisön pitää järjestää itsensä uudella tapaa, jotta vallitseva anarkian tila

voidaan ylittää.550 Nostamalla esiin teesinsä Kegley siis pyrkii korostamaan, että on

mahdollista puhua kansainvälisestä yhteistyöstä ja jopa kansainvälisestä yhteisöstä.

U u s i  k a n s a i n v ä l i n e n  j ä r j e s t e l m ä .  Kegley  ennustaakin,  että  kylmän  sodan

jälkeinen uusi kansainvälinen järjestelmä eroaa kylmän sodan kaksinapaisesta

järjestelmästä selkeästi. Se on hänen mukaansa yhä enemmissä määrin

keskinäisriippuvainen ja täten yhteisöllinen. Kegleyn mukaan uusi kansainvälinen

järjestelmä on todennäköisesti yhä enemmissä määrin yksinapainen huipulla (USA),

mutta hierarkkisesti jakautuneempi alemmilla tasoilla. Sen yksiköt ovat vähemmissä

määrin homogeenisiä ja yhtenäisiä, mutta toisistaan yhä enemmissä määrin riippuvaisia.

Jokainen globaali toimija on todennäköisesti riippuvainen taloudellisesti ja poliittisesti

yhä enemmissä määrin toisista toimijoista, ja täten yksipuolisen toiminnan laajuus

pienenee kiihtyvällä vauhdilla yhteistyön hyväksi.551

Tämän keskinäisriippuvuuden ja yhteisöllisyyden merkitys korostuu, jos Kegleyn

ennustus myös uusista uhkakuvista ja ongelmista toteutuu. Näitä uusia ongelmia, jotka

näyttäisivät vaativan aivan uudenlaisia ratkaisumalleja, ovat esimerkiksi happosateet,

Aids-epidemia, kansainvälinen huumekauppa, luonnonvarojen loppuunkuluminen,

kasvihuoneilmiö, maatalouden ongelmat ruuantuotannossa, useiden valtioiden

549 Kegley (1993), 138. Ks. esim Kant (1989), 33-34.
550 Ks. Weber (2003), 39. Tämä ei kuitenkaan tarkoittaisi sitä, että valtio keskeisimpänä instituutiona
pitäisi hylätä, vaan sitä, että sen lisäksi pitäisi kehittää erilaisia institutionaalisia järjestelyjä, jotka
mahdollistaisivat rauhanomaisen elämisen valtioiden välisessä kansainvälisessä järjestelmässä, tai -
yhteisössä.
551 Kegley (1993), 140.
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krooninen velkakierre, talouden ongelmat  - muun muassa laajamittaisen taloudellisen

taantuman uhka - sekä taloudellisen varallisuuden ja hyvinvoinnin epätasaisesta

jakautumisesta johtuva eriarvoisuus, sekä edelleen tästä johtuva kärsimys ja jopa

aggressiiviset reaktiot kärsimyksen ja eriarvoisuuden lopettamiseksi.552

N e o i d e a l i s m i n  k e s k e i s e t  l ä h t ö k o h d a t .  Viotti  ja  Kauppi  tiivistivät  Kegleyn

edustaman idealistisen tradition neljään pääperiaatteeseen:

(1) Valtioiden lisäksi ei-valtiolliset toimijat - kuten monikansalliset yritykset ja

ympäristöliikkeet - sekä kansainväliset organisaatiot ovat merkittäviä toimijoita ja ne

eivät ole pelkästään areenoita, joissa suvereenit valtiot voivat jatkaa kamppailuaan tai

jotka ovat täydellisesti valtioiden intressien alaisia.

(2) Valtio ei ole realistien olettamuksien tapaan yhtenäinen toimija, vaan

kansalaisyhteiskunnan toiminta ja erilaiset intressiryhmittymät tekevät valtion toimintaa

määrittelevästä päätöksenteosta paljon monipuolisemman ja kompleksisemman kuin

perinteinen yhtenäisvaltio-ajattelu olettaa.

(3) Tästä seuraa myös se, että valtio ei ole rationaalinen toimija, jonka johtajat ovat

kykeneväisiä maksimoimaan valtion etua ilman huomiota myös erilaisiin

intressiryhmiin valtion sisällä kuin myös valtioiden rajojenkin ulkopuolella.

 (4) Kansainvälisen politiikan agenda on paljon laajempi kuin ainoastaan ”kovaan

turvallisuuteen” (sotilaallis-turvallisuuspoliittinen) määriteltävät asiat.553

N e o i d e a l i s m i p e r s p e k t i i v i s s ä . Cynthia Weberin mukaan Kegleyn yllä

esitetyn neoidealistisen argumentin keskeisin, ja samalla silmäänpistävin, kohta on

oletus kansainvälisen yhteisön olemassaolosta -  seikka,  jota  hän  ei  kuitenkaan  sen

kummemmin pyri edes perustelemaan. Se yksinkertaisesti oletetaan, ja sen varaan

Kegley rakentaa koko argumenttinsa, seitsemän esittelemäänsä teesiä. Niinpä ilman tätä

oletusta - ”on olemassa jokin sellainen kokonaisuus kuin kansainvälinen yhteisö” - yllä

mainitut teesit menettävät merkityksensä. Weberin mukaan koko neoidealistinen

argumentti ei siis voisi toimia, ellei Kegley olettaisi tätä.554 Weber esittää mainion

esimerkin tästä Kegleyn oletuksen ongelmallisuudesta Independence Day- elokuvan

avulla. Elokuvassa ihmiskunta kohtaa uuden ulkoavaruudesta tulevan rodun, ja joutuu

552 Kegley (1993), 140-141.
553 Viotti & Kaupi (1999), 7-8.
554 Weber (2003), 38-39. Kegleyn mukaan kansainvälisen anarkian tilalle voidaan kuitenkin perustaa
kansainvälinen yhteisö, joka rakentuu yllä mainittujen teesien mainitsemiin huomioihin, kehityskulkuihin
ja toimintaohjeisiin.
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lopulta  - alkuun ihmiset ovat tietysti liberaaleja, ja olettavat muukalaisten tulevan

rauhan nimissä - näiden hyökkäyksen kohteeksi, ja ryhtyy vastatoimiin. Elokuva ratkeaa

laajaan, Yhdysvaltojen johtamaan sotilasoperaatioon, jossa samanaikaisesti hyökätään

muukalaisten keskusaluksia kohti niiden puolustuksen lamaantuessa hetkellisesti.

Weber toteaakin:

”Vaikka hyväksyisimmekin elokuvan neoidealistisen
argumentin, jonka mukaan pelko tuo ihmisissä esiin hyvän,
meidän pitää miettiä ja arvuutella sitä, mitä ihmiset – jopa
demokraattisesti organisoituneet – ovat ilman pelkoa? [...] Ilman
pelkoa, joka yhdistää ihmiset yhteiseen selviytymistaisteluun,
sosiaalinen interaktio ei olekaan ehkä yhtä yhteistyöhaluista [...].
Nyt kun muukalaiset on lyöty ja pelko on poissa, onko olemassa
kansainvälistä yhteisöä? Pysyvätkö ihmiset yhdistyneinä?555”

Weberin mukaan elokuvan eräs opetus neoidealistiseen argumenttiin liittyen on siinä,

että elokuvassa ilmentynyt USA:n johtoasema saa meidät arvelemaan sitä, oliko koko

yhteisöä olemassa koskaan, sillä kaikki elokuvassa kertoo siitä, kuinka USA:n johto

pelastaa ihmiskunnan muukalaisilta. Elokuvassa koko maailma ei yhdisty saman asian

takia ja kollektiivisesti päätä, mitä tehdä sen suhteen. Päinvastoin, Yhdysvaltain

presidentti päättää koko maailman puolesta, ja muu maailma oikeastaan odottaakin juuri

tätä. Tämä nousee esille elokuvan lyhyessä vuoropuhelussa, jossa Yhdysvaltalaiset

lähettävät morse-koodilla ohjeita vastahyökkäyksestä. Brittisotilas toteaa: ”Se on

amerikkalaisilta. He haluavat järjestää vastahyökkäyksen.” Toinen brittisotilas vastaa:

”No jo on aikakin.”556 Weberin mukaan tämä dialogi ei ole osoitus tasa-arvoisten

partnereiden välisestä vuoropuhelusta kansainvälisessä yhteisössä, vaan dialogi, joka

osoittaa hierarkkisen aseman -  USA johtaa ja Iso-Britannia (sekä muut maat) seuraa.

Kansainvälinen yhteisö onkin siis elokuvassa ainoastaan USA:n yhteiskunnan globaali

laajentuma. Siksi vastahyökkäys tapahtuukin 4. heinäkuuta, jota elokuvan lopussa

juhlitaan USA:n presidentin sanoin

”[...] ei ainoastaan amerikkalaisena juhlapyhänä, vaan päivänä,
jolloin maailma julisti yhteen ääneen ’Me emme vaivu yön
pimeyteen hiljaisuudessa. Me emme tule katoamaan ilman
taistelua. Me tulemme elämään jatkossakin. Me selviämme.
Tänään me juhlimme meidän itsenäisyyspäiväämme’”557

555 Weber (2003), 53.
556 Weber (2003), 53.
557 Weber (2003), 54.
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Weber toteaakin, että Independence Day- elokuvassa ei ole kansainvälistä yhteisöä.

Siinä näyttää olevan kansainvälinen yhteisö, koska USA:n yhteiskunta on ikään kuin

laajennettu koskemaan kaikkia maailmanlaajuisesti. Mutta se ei vastaa neoidealistien

egalitaristista558 ajatusta kollektiivisesta ja yhteistyöhön perustuvasta suvereenien

valtioiden yhteenliittymästä. Elokuvan opetus meille kansainvälisestä politiikasta

kiinnostuneille on se, että anarkiaa ei ylitetä kansainvälisen yhteisön perustamisella

vaan hierarkialla. Yhdysvallat on kansainvälisen elämän järjestäjä, vaikka kaikki

retoriikka tuntuu viittaavan johonkin muuhun. Siksi Weber kysyykin, onko Kegleyn

neoidealismissa kyse samanlaisesta siirrosta?559 Tai toisin sanoin, väistääkö Kegley

välttämätöntä normatiivista ja poliittista valintaa, vallankäyttöä - ja samalla elämää -

neoidealismin teeseillään?

Lisäksi Kegleyn neoliberalistinen argumentti olettaa myös, että kansainvälinen

politiikka on aina valtioiden määrittämää toimintaa, ja että valtio on kuitenkin lopulta se

keskeisin, selkeä toimija, jonka varaan kansainvälisen järjestelmän rauhanomainen

tulevaisuus voidaan rakentaa, vaikkakin se myös korostaa hyväluontoisten ihmisten

kykyä rauhanomaiseen dialogiin ja kommunikaatioon. Kegley nojaakin siis niin

kutsuttuun ”sisäpolitiikan analogiaan” (domestic analogy), jonka mukaan valtioiden

sisäinen ja rajat ylittävä kehitys - esimerkiksi demokratia, sivistys, oikeudenmukaisuus

ja laillisuus sekä transnationaalinen kommunikaatio - heijastuvat täten valtioiden ja

kansainvälisen järjestelmän toimintaan.560

10.2.2. Neorealismi

A l u k s i . 1800-luvun ja 1900-luvun alun idealismin jälkeen E.H. Carrin sekä hieman

myöhemmin Hans Morgenthaun poliittinen realismi olivat ensimmäisiä tieteellisen

nimen alla kulkevia ”realistisia” yrityksiä hahmottaa ja selittää kansainvälistä

politiikkaa. Tieteenalan debattien myötä, tultaessa kohti 1970-luvun loppua ja erityisesti

1980-lukua, Kenneth Waltzin neorealismi alkoi syrjäyttää nämä traditionaalisen

558 “Egalitarismi” tarkoittaa sanakirjamääritelmän mukaan seuraavaa: “The doctrine that moral and
political life should be aimed at respecting and advancing the equality of persons.” Blackburn (1996),
114. Ks. myös McLean (1996), 152.
559 Weber (2003), 55.
560 Weber (2003), 43-44. Weber toteaakin Kegleyn neoidealismista seuraavalla tavalla: ”With all this
communication among good people, domestic differences are giving way to common interests. Because
of goodness of people is communicated, warfare (which is the outgrowth of an inability to communicate
the goodness of people) is on the decline. In this international society – a society composed of states but
also primarily of the people within states, moral progress is occurring, as people de-emphasize warfare
and reemphasize welfare.” Ibid., 43.
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realismin versiot erityisesti kylmän sodan kontekstissa. Voisi kenties yksinkertaisesti

todeta, että se sopi edeltäjiään paremmin kylmän sodan aikaisen kaksinapaisen

maailman selittäjäksi. Mitä tämä neorealismi sitten puolestaan on?

R e d u k t io n i s m i , s t r u k t u r a l i s m i j a t e o r i a . Kuten aiemmin huomasimme,

idealismi selitti kansainvälisen politiikan yhteisöllisyyden mahdollisuutta pitkälti

ihmisten keskinäisriippuvuuden ja yhteisöllisyyden kautta, toisin sanoen valtion

pääasiassa sisäisten asioiden ja näiden seurauksena myös valtioiden välisten

yhteistyömahdollisuuksien kautta. Klassinen realismi pyrkiessään selittämään erityisesti

vuosisatamme alkuvuosikymmenien myllerryksiä kehitti myös käsitteitä, kuten

”kansallinen intressi” (national interest) ja ”vallaksi määritelty intressi” (interest

defined as power), joiden avulla oli tarkoitus luoda valtiokeskeinen, rationaalinen ja

objektiivisiin tosiasioihin pohjautuva kansainvälistä politiikkaa selittävä teoria. Waltzin

mukaan koko kansainvälisen politiikan tieteenala onkin valitettavasti ollut pitkälti

tämänkaltaista reduktionistista teorisointia, jossa kansainvälistä politiikkaa pyritään

selittämään yksikköjen erityispiirteiden tai sisäisten prosessien kautta. Perustellakseen

tämän rankan väitteen Waltz kokoaakin yhteen laajan skaalan ajattelijoita aina

imperialismia käsitelleistä Hobsonista ja Leninistä kansainvälisen politiikan teorian

klassikkoihin, kuten Morgenthauhun, Rosecranceen, Hoffmanniin, ja Kaplaniin.561

Näitä kaikkia yhdistää Waltzin mukaan siis reduktionismi, yritys selittää kansainvälisen

politiikan tapahtumia ”sisältä-ulospäin”: ”Reduktionistiset teoriat selittävät

kansainvälisiä tuloksia valtiollisilla tai valtionalaisilla elementeillä tai näiden

elementtien kombinaatioilla.562” Toisin ilmaistuna nämä yritykset ovat siis pyrkineet

selittämään kansainvälistä politiikkaa induktiivisesti, johtamalla yksittäisistä

tapahtumista yleisiä johtopäätöksiä. Induktiivisesta päättelystä seuraa Waltzin mukaan

se, että teorioiden ja tarkasteltavan maailman välinen suhde nähdään liian vakavana,

ikään kuin teoria olisi todellisuuden ja lopulta totuuden heijastuma. Induktion avulla

johdettuja teorioita pidetään tosina, koska ne on johdettu ikään kuin puhtaista

havainnoista - siitä, miten maailma todella on. Täten myös teoriat ovat löydettyjä

totuuksia maailmasta. Waltzin mukaan induktio on kyllä sopiva työväline lakien,

maailmasta havaittujen toistuvien säännönmukaisuuksien tasolla, mutta sen avulla ei voi

johtaa teorioita, jotka antavat selityksen maailmasta havaituille ilmiöille.

561 Waltz (1979), jossa esimerkiksi Waltzin kritiikkiä ylä mainittuja henkilöitä kohtaan: Hobson ja Lenin
(Ibid., 18-37), Rosecrance (Ibid., 41-43), Hoffmann (Ibid., 43-49), Kaplan (Ibid., 50-59), Morgenthau
(Ibid., 62-63).
562 Waltz (1979), 60. Waltz tiivistää tämän kritiikkinsä sivulla Ibid., 64.
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Waltz puolestaan esittää strukturalistisen vaihtoehdon tälle reduktionismille sekä

induktionismille. Hänen mukaansa kansainvälistä politiikkaa ei voi selittää, kuten ei voi

esimerkiksi taloustieteiden teorioissa markkinoilla toimivien yritysten toimintaa563,

ainoastaan toimijoiden avulla, saati sitten näiden sisäisten piirteiden avulla

reduktiivisesti. Tämän vuoksi kysymys sodasta ja sen ilmenemisestä erilaisista

valtiollisista järjestelmistä riippumatta johtaa kysymykseen, miten sotaa kansainvälisenä

ilmiönä pitäisi ylipäänsä selittää. Tähän vastauksena Waltz esittääkin, että sota on

seurausta kansainvälisen politiikan rakenteellisista piirteistä, toisin sanoen rakenne, ei

niinkään toimija tai näiden prosessit, selittävät kansainvälisen politiikan pitkää historiaa.

Samalla tämä hänen puolustama rakenteellinen teorisointi on myös deduktiivista. Toisin

kuin induktionistiset teoriat, jotka ikään kuin heijastelevat todellisuutta, josta ne on

johdettu, deduktiiviset teoriat ovat taiteellisen luovan työn tuloksia: ”teoreettisia

käsitteitä voidaan ainoastaan luoda, niitä ei voida löytää.564” Se, miten suhtaudumme

todellisuuteen on jo itsessään monimutkainen ja pitkän historian omaava tapa hahmottaa

maailmaa. Todellisuus ilmenee meille ainoastaan loputtoman käsillä olevan materiaalin

valinnan ja organisoinnin tuloksena. Täten teoriat ovat vain hypoteeseja, luomistyön

tuloksia, jotka pitää konfirmoida. Tämän lisäksi Waltz korostaa kuitenkin,  että teoria -

vaikkakin se on yhteydessä maailmaan siinä suhteessa, mitä selityksiä sillä halutaan

antaa - on aina erillinen maailmasta.565

Waltzille teoriat ovat siis luovan työn tuloksia, ja samalla yksinkertaistuksia, joiden

avulla rajattua, tässä tapauksessa kansainvälisen politiikan, talousteorian tapauksessa

vapaiden markkinoiden, toimintaa selitetään. Tämä yksinkertaistaminen tapahtuu

kolmessa eri vaiheessa:

(1) Eristämällä (isolation) ja abstrahoimalla (abstraction) tietty, rajattu alue ja

tekijöiden joukko tarkastelun kohteeksi.

563 Ks. esim Waltz (1990), 21-24. Waltzin mukaan ns. ”fysiokraatit” olivat talousteorian historiassa
ensimmäisiä, jotka pystyivät keksimään talousteorian, joka pystyi tarkastelemaan taloudellisia ilmiöitä
erillisinä tarkastelun kohteina ja samalla erottaa talouden erilliseksi toiminnan alueeksi irti poliittisesta ja
sosiaalisesta elämästä. Fysiokraatit olivat ensimmäisiä, jotka ajattelivat taloutta itsenäisenä, omavaraisena
(self-sustaining) kokonaisuutena, joka koostui siellä olevista vuorovaikutuksen alaisista yksiköistä ja
näiden välisistä toistuvista aktiviteeteista. Tätä varten fysiokraatit joutuivat yksinkertaistamaan
tarkasteluaan sekä keksimään käsitteet, joita tarvitsivat selittääkseen taloudellista toimintaa.
564 Waltz (1979), 5.
565 Waltz (1979), 4-7, 9.
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(2) Kokoamalla yhteen (aggregation) erillisiä elementtejä teoreettista tarkoitusta, tai

teoreettista selitystä, varten.

(3) Idealisoimalla (idealization) teorisonti, jotta voidaan saavuttaa ikään kuin tuloksia

tai täydellisyyttä.566

Waltz tiivistääkin näkökantansa teoriaan seuraavalla tapaa:

”Jos teoria ei ole totuudesta koostuva rakennelma, eikä
todellisuuden täydellinen uudelleenkuvaus, niin mikä se sitten
on? Teoria on mentaalisesti luotu kuva rajatusta toiminnan
alueesta [domain of activity]. Teoria on kuvaus tämän alueen
järjestäytymisestä ja siellä olevien osien yhteyksistä. Jokaisen
alueen rajaton määrä [tutkimus]materiaalia voidaan järjestää
periaatteessa lukemattomilla eri tavoilla. Teoria kuitenkin
kertoo, että jotkut tekijät [factors] ovat tärkeämpiä kuin toiset ja
määrittää näiden väliset suhteet. [...] Teoria erottaa yhden alueen
muista, jotta sitä voidaan käsitellä intellektuaalisesti. [...]
Kysymys ei ole siitä, onko yhden alueen erottaminen toisesta
realistinen, vaan siitä, onko se hyödyllinen. 567”

R a k e n t e e l l i n e n  r e a l i s m i .  Kuten  huomasimme,  Waltzin  argumentti

neorealismin, tai rakenteellisen realismin, puolesta pohjautuu hänen käsitykseensä

teorian ja maailman välisestä suhteesta, sekä toisaalta siitä, kuinka päteviä

johtopäätöksiä voidaan ylipäänsä johtaa. Kysymys on siis lopulta logiikasta, miten

tiettyjä selkeitä käsitteitä, tässä tapauksessa valtioita, sekä näiden suhdetta toisiinsa

(how they are positioned), ei niiden interaktiota (how they interact) sinänsä, pitää

tulkita.568

Hans Morgenthau, eräs poliittisen realismin tieteellisten versioiden kantaisä, pyrki

omien sanojensa mukaan maalaaman ulkopolitiikan kuvan, jossa korostuisi politiikan

rationaalinen olemus, toisin sanoen hän pyrki johtamaan teorian, joka erottaisi

henkilökohtaiset mielipiteet, ennakkoluulot, sekä erityisesti demokratioissa julkisen

mielipiteen, niistä poliittisen elämän objektiivisista totuuksista, joita voitaisiin löytää

rationaalisen tarkastelun avulla.569 Waltzin mukaan Morgenthau keksikin kyllä

566Waltz (1979), 10.
567 Waltz (1979), 8.
568 Waltz (1979), 80.
569 Morgenthau (1993), 4-5, 10; Morgenthau toteaa esimerkiksi seuraavaa: “To give meaning to the
factual raw material of foreign policy, we must approach political reality with a kind of rational outline, a
map that suggests to us the possible meanings of foreign policy.”
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mainioita käsitteitä, kuten ”politiikan autonomia”, ”kansallinen intressi” tai ”vallan

avulla määritelty etu”, mutta ei onnistunut kuitenkaan luomaan näiden käsiteiden avulla

teoriaa, joka selittäisi kansainvälistä politiikkaa. Hän siis sekoitti sen, miten selittää

ulkopolitiikkaa (induktion avulla), siihen, miten luoda aito kansainvälisen politiikan

(deduktiivinen ) teoria.570

Waltz lupaa tehdä tämän aidon kansainvälisen politiikan teorian neorealisminsa avulla.

Tämä tapahtuu Waltzin mukaan ratkaisemalla kysymys siitä, mitkä tekijät ovat sisäisiä

kansainväliselle poliittiselle systeemille / järjestelmälle ja mitkä tekijät ovat ulkoisia, eli

miten rajata kansainvälisen politiikan teoria. Waltzin mukaan kuvaamalla

kansainvälisen politiikan järjestelmä kokonaisuutena, rakenteellinen ja yksikkötaso

samaan aikaan erillisinä ja yhteenliittyneinä, neorealismi luo kansainvälisen politiikan

autonomian ja mahdollistaa täten sitä selittävän teorian.571 Ensimmäinen käsite

neorealismin teoriassa on siis (1) järjestelmän käsite. Järjestelmä sitoo tieteenalamme

tarkastelualueen kokoon ja lisäksi mahdollistaa sen, että järjestelmän rakenne, sekä

muutokset siinä, vaikuttavat sen puitteissa toimivien ja vuorovaikuttavien yksiköiden

toimintaan sekä niihin tuotoksiin, joita yksiköt pyrkivät tuottamaan. Tämä

kansainvälinen rakenne syntyy yksikköjen, valtioiden, interaktion tuloksena ja samalla

rajoittaa yksiköitä tekemästä tiettyjä päätöksiä sekä laittaa ne tekemään toisia.572

Valtioiden toiminta määräytyy siis järjestelmän rakenteen välityksellä, ei niiden

yksikkötason piirteiden kautta.

570 Waltz (1990), 25-26.
571 Waltzin Theory of International Politics- teosta edeltänyt Man, the State and War –teos, Waltz (1959),
pyrki tarkastelemaan, mikä olisi oikea tarkastelun taso (level of analysis) kansainväliselle politiikalle ja
erityisesti kysymykselle, miksi sotia ilmenee. Siinä hän tarkasteli kolmea eri tasoa (first, second and third
image), yksilötasoa, yhteiskunnallisia ja poliittisia instituutioita, sekä kansainvälistä tasoa, joka tarvitaan
kahden edellisen ollessa puutteellisia selittämään sodan ilmiötä. Waltz päätyykin toteamaan seuraavaa:
”[… ] war occurs because there is nothing to prevent it” (Ibid.,188, 232), tai toisin ilmaistuna “[w]ar may
result because state A has something that state B wants. The efficient cause of the war is the desire of
state B; the permissive cause is the fact that there is nothing to prevent state B from undertaking the risks
of war. [… ] International anarchy, Jay is here saying, is the explanation for international war. [… ] Jay
and Hamilton found in the history of the Western state system confirmation for the conclusion that among
separate sovereign states there is constant possibility of war. Third image, as constructed in Chapter VI,
gives a theoretical basis for the same conclusion.“ (Ibid., 232-234) Aiemmin hän kirjoittaa: “In anarchy
there is no automatic harmony. The three preceding statements reflect this fact. A state will use force to
attain its goals if, after assessing the prospects for success, it values these goals more than it values the
pleasure of peace. Because each state is the final judge of its own cause, any state may at any time use
force to implement its policies. Because any state may at any time use force, all states must constantly be
ready either to counter force with force or to pay the cost of weakness. The requirements of state action
are, in this view, imposed by the circumstances in which all states exists.” (Ibid., 160) “This illustrates the
role of the permissive cause, the international environment.”(Ibid., 233).
572 Waltz (1990), 29.
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Kansainvälinen järjestelmän määrittelyssä neorealismi turvautuu kahteen

lisäkäsitteeseen. Kansainvälisen järjestelmän keskeisin piirre on (2) kansainvälinen

anarkia. Siinä missä valtioiden sisäiset poliittiset järjestelmät ovat hierarkisia, toisin

sanoen niissä on selkeä hierarkinen vallankäyttöjärjestys, kansainvälinen järjestelmä on

desentralisoitu ja anarkinen, eli niissä ainakin muodollisesti jokainen yksikkö on

tasavertainen suvereeni valtio. Niinpä kenelläkään ei ole ennalta määriteltyä kykyä tai

velvollisuutta käskeä, eikä kenelläkään velvollisuutta totella. Kansainvälis-poliittiset

järjestelmät, kuten talouden markkinat, koostuvat itsestään huoltapitävistä yksiköistä,

jotka pyrkivät varmistamaan säilymisensä. Rakenne syntyy siis tästä oma-apuisten

valtioiden yhteiselosta. Tästä seuraa se, että valtioidenvälinen luonnontila, anarkia, on

sodan tila, Hobbesin sanoin se on tila, jossa ”[...] vallitsee ainainen pelko ja

väkivaltaisen kuoleman vaara, ja ihmisen elämä on yksinäinen, kurja, häijy, raaka ja

lyhyt.573” Tämä ei tarkoita sitä, että sota olisi jatkuva ilmiö valtioiden välillä, vaan sitä,

että valtioiden huolehtiessa itsestään sekä päättäessään itse, käyttääkö voimaa toista

valtioita vastaan, sota voi puhjeta minä hetkenä hyvänsä. Korkeimman vallankäyttäjän

puuttuessa anarkiaan liittyy aina mahdollisuus väkivallan ilmenemisestä. Ero

kansallisen ja kansainvälisen järjestelmän välillä on siis liitoksissa väkivallan erilaisiin

rakenteisiin, erityisesti väkivallan organisointiin näissä erilaisissa järjestelmissä. Valtion

sisäisessä järjestelmässä väkivaltaa ja voiman käyttöä voi tietysti ilmetä milloin tahansa,

mutta ainoastaan valtiolla on väkivallan legitiimi monopoli ja tästä syystä se ei ole

oman avun järjestelmä. Kansainvälisessä järjestelmässä ei ole yhtä legitiimiä

vallankäyttäjää ja täten se on oman avun järjestelmä, jossa jokainen joutuu pitämään

huolen itsestään.574 Niinpä Waltz voikin todeta, että

”[k]ansallinen politiikka on auktoriteetin, hallinnon ja lain
aluetta. Kansainvälinen politiikka on vallan, taistelun ja
sopeutumisen aluetta.”575

Kolmas tärkeä käsite, johon neorealismi pohjautuu, ja joka samalla myös määrittelee

keskeistä järjestelmän tai rakenteen käsitettä, on (3) yksikköjen kesken jakautuva

kyvykkyys tai voima (distribution of cababilities across units).  Yksinkertaisesti  tämä

tarkoittaa sitä, että anarkian vallitessa päätoimijat (major units) määrittävät järjestelmän

luonteen, ja siksi eri kansainväliset järjestelmät ovatkin vaihdelleet niissä olevien

suurten valtojen määrän mukaan, tai toisin ilmaistuna, erilaiset järjestelmät ovat

573 Hobbes  (1999), 123-124.
574 Waltz (1990), 29, Waltz (1979), 88-91, 102-103.
575 Waltz (1979), 113.
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polaarisuudeltaan erilaisia. Suuret valtiot eroavat muista toimijoista niiden

kyvykkyyden tai voiman perusteella ja täten voivat määritellä järjestelmän luonteen ja

järjestäytymismallin, polaarisuuden. Tämän vuoksi ”yksikköjen kesken jakautuva

kyvykkyys” ei ole myöskään tietyn yhden tarkasteluyksikön attribuutti, vaan se on

järjestelmänlaajuinen käsite: kyvykkyys tai voima on tietysti yksikön ominaisuus, mutta

sen jakautuminen eri yksiköiden välillä ei ole. Jakautuminen on järjestelmätason

käsite.576 Esimerkiksi kylmän sodan aikana vallitsi kaksinapainen kansainvälinen

järjestelmä, joka pohjautui kahden suuren vallan, Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton,

väliselle vallanjaolle577.

N e o r e a l i s m i n p a r a n n u k s e t . Waltzin mukaan neorealistinen rakennetta

korostava teoria eroaa edeltäjistään monella tapaa:

(1) Ensinnäkin jo aiemmin mainittu Waltzin käsitys teoriasta on eri kuin hänen

edeltäjillään: reduktion ja induktion sijaan Waltz korostaa deduktion avulla johdettua

strukturaalista teoriaa, jonka keksimiseen johtaa tarve selittää, toisin sanoen

pragmaattinen hyöty.

(2) Toiseksi neorealismi nostaa rakenteen tarkastelun kohteeksi siinä missä esimerkiksi

klassiset realistit tyytyivät kuvailemaan ainoastaan vuorovaikutteisia yksiköitä. Realistit

näkivät, että vaikutussuhteet ovat ainoastaan yhdensuuntaisia valtioiden interaktiosta

niiden tuotoksiin. Samaa voisi todeta myös idealismista, jota aiemmin tarkastelin. Tämä

on kuitenkin Waltzin mukaan ulkopolitiikan kuvausta, eikä kansainvälisen politiikan

teoreettista tarkastelua. Neorealismi puolestaan lisää tähän sen, että rakenne vaikuttaa

yksiköiden toimintaan, se jopa pakottaa ne joskus tietynlaiseen toimintaan. Mutta tämä

vaikutussuhde ei ole ainoastaan yksisuuntainen, vaan se kulkee kumpaankin suuntaan.

Rakenne vaikuttaa valtioiden käyttäytymiseen, mutta myös valtiot määrittävät

rakennetta, ja siksi Waltz myöntääkin, että jotkut kansainvälisen politiikan

lopputulokset johtuvat yksikkötason syistä.

(3) Kolmanneksi, Waltzin mukaan klassisen realismi, pitkälti Thomas Hobbesiin

nojaten, pohjautui ajatukseen, jonka mukaan ihminen oli luonnostaan paha, ja täten

ihmisellä oli luonnollinen halu valtaan. Neorealismille valta on ainoastaan hyödyllinen

keino, ei päämäärä sinänsä. Siksi valtioiden pohjimmainen huoli ei ole valta itsessään,

kuten klassinen realismi oletti, vaan turvallisuus.

576 Waltz (1990), 29-30, Waltz (1979), 97-98.
577 Ks. Waltz (1979), 163-176, jossa Waltzin analyysiä moninapaisesta ja kaksinapaisesta järjestelmistä.
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 (4) Neljänneksi, anarkia tekee neorealismin mukaan toimijat funktionaalisesti

samanlaiseksi, se pakottaa ne siis tietynlaiseen logiikkaan. Tämä ”anarkian logiikka”

toimii aina anarkian vallitessa, olikin kyseessä sitten heimo, valtio, oligopolistinen

yritys tai katujengi.578

N e o r e a l i s m i p e r s p e k t i i v i s s ä . Waltzin ajattelun keskeisiä piirteitä ovat

tulkintani mukaan erityisesti (1) teorisoinnin aloittaminen luovalla työllä, jossa tehdään

valinta sen suhteen, mitä halutaan tutkia, analysoida ja lopulta selittää. Teorian

kehittämisen, tämän normatiivis-poliittisen päätöksen jälkeen,  se  toimii  (2)  tietyn

logiikan mukaan. Waltz kutsuu tätä neorealistisesta maailmankuvasta johdettua

logiikkaa ”anarkian logiikaksi”, joka johtaa Waltzin mukaan välttämättömiin

johtopäätöksiin. Se ei salli mitään muuta. Rakenteesta huolimatta Waltzin

kansainvälinen politiikka on vielä kuitenkin selkeästi (3) valtioiden välistä politiikkaa.

Valtio on keskeisin käsite, jonka hän ikään kuin olettaa tarkastelun yksiköksi, ja samalla

rajaa muita mahdollisia poliittisen järjestäytymisen muotoja koko tarkastelun

ulkopuolelle. Vain valtioiden toiminnan tarkastelusta voidaan johtaa lakeja, selkeitä ja

toistuvia suhteita tarkasteltavien käsitteiden (valtioiden) välille, joiden selittämiseksi

neorealismin teoria on puolestaan luotu.

Stephen Waltin mukaan Waltzin ajatus valtioiden välisestä ”vallan tasapainosta”

(balance of power), tietystä kansainvälisen politiikan napaisuudesta erityisesti

suurimpien toimijoiden toimesta, ei selitä valtioiden toimintaa, vaan kyseessä on

enemminkin ”uhkien tasapaino”(balance of threats).579 Cynthia Weber ehdottaa myös

hieman samankaltaisen mielenkiintoisen ajatuksen, joka tuntuu puuttuvan Waltzilta tai

jota Waltz ei halua huomioida tai selittää. Waltzin oletus, että anarkia on yksistään

kyvykäs aiheuttamaan konfliktin puhkeamisen, on Weberin mukaan liian vahva. Hän

jatkaakin, että Waltzin ”anarkian logiikasta” puuttuu (4) pelon käsite, joka saa vasta

aikaan konfliktuaalisen toiminnan. Vasta kun pelko tuodaan mukaan laskelmaan,

anarkian logiikka voi toimia. Tätä ennen, aivan kuten William Goldingin (1983)

novellissa Kärpästen Herra, hierarkia ja siitä seuraava järjestys voi pysyä vallalla ilman,

että on olemassa korkein vallan käyttäjä, jota kyseisessä novellissa edustaisivat

esimerkiksi saarelle haaksirikkoutuneiden poikien vanhemmat. Vasta kun pelko

luodaan, tai keksitään, voi anarkian logiikka alkaa toimia. Novellissa saarella asustavat

578 Waltz (1990), 32-37.
579 Waltin ajatus teoksessa Wendt (1999), 437.
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pojat, jotka elävät anarkian alaisuudessa, mutta hierarkisen järjestyksen alla, vaipuvat

anarkian logiikan alaisuuteen, ”kaikkien sotaan kaikkia vastaan”vasta, kun he keksivät

”pedon”, tai ”käärmeotuksen”, (”the beast”, ”the snake-thing”580). Tämä peto on

uhkakuva, joka voi tulla heidän kimppuunsa maitse, vesitse, tai jopa ilmateitse, mutta

joka on oikeasti vain kuolleen laskuvarjojääkärin ruumis, jonka yksi pieni poika on

nähnyt kerran, pelästynyt sitä ja josta poikien kokoontuessa keskustelemaan syntyy

myytti. Vasta tällöin, keskusteltuna myyttinä, peto alkaa uhata poikien olemassaoloa.

Jack, joka toimii novellissa ”metsästäjien” ryhmittymän johtajana, käyttää tätä pelkoa

hyväkseen korostaakseen omaa merkitystään kaikkien poikien turvallisuuden luojana.

Jack toteaakin, että ”[… ] me metsästämme. Jos on peto, me etsimme sen ja ajamme sitä

takaa! Me saarramme sen, käymme sen kimppuun ja lyömme ja lyömme… [… ] [M]inun

metsästäjäni suojelevat teitä pedolta.” Pedon keksiminen johtaa siihen, että poikien

prioriteetit muuttuvat: selviämisestä saarella tulee tärkeämpi kuin pelastumisesta

saarelta ja vasta tämän pelon elementin esittämisen myötä Jack voi sanoa ”ei” sitä ennen

vallinneille säännöille ja hierarkialle, jota Ralph, valittu puhemies ja moderaation ääni,

edustaa. Pelko mahdollistaa turvallistamisen diskurssin, joka tietenkin ironisesti johtaa

novellissa pelon voittaneen pojan, Simonin, kuolemaan, kun hän palaa takaisin poikien

leiriin voitettuaan pelkonsa ja kohdattuaan pedon, kuolleen laskuvarjojääkärin ja hänen

heiluvan laskuvarjonsa puussa. Pimeässä juhlivat Jackin metsästäjät luulevatkin

puskissa liikkuvaa Simonia pedoksi, minkä seurauksena joku toteaa tilanteessa ääneen,

että ”se on peto” ja metsästäjät tappavat hänet. Weberin mukaan tarinan opetus meille

kansainvälisestä politiikasta kiinnostuneille on se, että Simonin pitääkin kuolla

tarinassa, sillä hän on ainoa, joka tietää, ettei mitään petoa, pelon, anarkian ja

selviämisen kulmakiveä, ole olemassa ihmisistä riippumatta. Niinpä Weberin

johtopäätös on murskaava ainakin Waltzin näkökulmasta, sillä poikien, samoin kuin

analogisesti kansainvälisten toimijoiden, 581

”[...] pelko onkin vain pelkoa itse pelosta. Keksimällä tämän
pelon keskuuteensa ja sitten käyttämällä sitä [eri

580 Ks. Golding (1983), 43. Wendt (1999), 443-444, esittää niin kutsutun ”saalistaja-argumentin”
(predator argument), jonka mukaan on olemassa mahdollisuus, että jostain syystä (biologia, sisäpolitiikka
jne.) yksi tai useampi valtio voi alkaa käyttäytymään aggressiivisesti. Argumentti pohjautuu siis
oletukseen, että yksi valtaa tavoitteleva ”paha omena” järjestelmässä pakottaa muutkin samanlaiseen
käyttäytymiseen anarkian takia. Wendtin mukaan kuitenkin tämä ei ole välttämätöntä: ”The possibility of
predation does not mean that ’war may at any moment occur’; it may in fact be extremely unlikely. Once
predation emerges, however, it may condition identity- and interest-formation [… ].” Erityisesti
saalistuksen ja aggressiviisuuden laatuun vaikuttavat (1) saalistuksen alkamisen ajankohta suhteessa
järjestelmän identiteetinmuodostumisen historiaan, sekä (2) saalistuksen lähde.
581 Weber (2003), 28-33. Lainaukset Goldingin teokseen liittyen ovat edellä mainitusta teoksesta,
tarkemmin ks. esim. Golding (1983), 43-45, 117, 195.
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keskustelutilanteissa saarella] toisiaan vastaan, pojat luovat
kaikki kansainvälisen anarkian vaikutukset, jotka Waltz
ennustaa teoksissaan. Mutta ratkaisevaa on se, että ennen kuin
pojat olivat hyväksyneet ja soveltaneet tämän pelon, mitkään
Waltzin ennustuksista kansainvälisestä anarkiasta eivät
aktualisoituneet.582”

10.2.3. Konstruktivismi

A l u k s i . Alexander Wendt tarttuu juuri tähän Weberin esiin nostamaan huomioon

artikkelissaan Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power

Politics ja kysyy seuraavaa:

“Onko oma apu [self-help] anarkian looginen vai kontingentti
piirre583”?

Tai toisin ilmaistuna, seuraavatko valtioiden oma-apuisuus ja valtapolitiikka loogisesti

ja välttämättömästi anarkiasta?

Wendtin keskeinen argumentti ja samalla vastaus edellä esitettyyn (jälkimmäiseen)

kysymykseen on selkeä ”ei”: hänen mukaansa valtioiden oma-apuisuus sekä

valtapolitiikka eivät ole anarkian loogisia tai välttämättömiä kausaalisia seurauksia, ja

jos siis löydämme itsemme oman avun periaatteeseen pohjautuvasta maailmasta, se on

monien prosessien, eikä rakenteen seurausta. Ei ole olemassa erityistä ”anarkian

logiikkaa”, joka eroaisi niistä käytännöistä, jotka luovat ja asettavat yhden identiteettien

ja intressien rakenteen jonkun toisen sijaan. Anarkia ei ole välttämättä konfliktuaalinen

eikä toisaalta myöskään yhteistyöhön perustuva. Anarkialla ei ole ”luonnollista

luonnetta”. Rakenne ei voi olla erillinen toimijoiden prosesseista, eikä sillä voi olla

erillisiä kausaalisia voimia näistä erillään. Wendt tiivistääkin argumenttinsa

seuraavasti584:

”Oma-apu ja valtapolitiikka ovat instituutioita, eivät anarkian
välttämättömiä piirteitä. Anarkia on juuri sitä, mitä valtiot siitä
tekevät.585”

582 Weber (2003), 32.
583 Wendt (1999), 436-437.
584 Wendt (1999), 436.
585 Wendt (1999), 436.
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M e r k i t y s , i d e n t i t e e t t i j a t o i m i n t a . Wendtin argumentti erityisesti Waltzin

esittämää välttämätöntä ”anarkian logiikkaa”, sekä toisaalta liian heikkoa liberalistista

rationalismia586 vastaan pohjautuu  konstruktivistisiin periaatteisiin, joista ensimmäinen

on seuraava:

(1) Ihmiset toimivat objekteja, mukaan lukien myös toisia toimijoita, kohti sen

perusteella, minkälainen merkitys näillä objekteilla on ihmisille.

Kansainvälisessä politiikassa tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että valtiot toimivat

erilailla vihollisiksi tulkitsemiaan toimijoita kohti kuin esimerkiksi ystävällismielisiä

kohden. Yhdysvaltain sotilaallisella voimalla on erilainen merkitys Kanadalle ja

Kuuballe siitä huolimatta, että niillä on samanlainen ”rakenteellinen” asema. Niinpä

”kollektiiviset merkitykset muodostavat ne rakenteet, jotka järjestävät meidän

toimintaamme.”587

Toimijat hankkivat siis identiteettinsä, ”suhteellisen stabiilit, roolisidonnaiset

ymmärrykset ja odotukset itsestään”, osallistumalla näihin kollektiivisiin merkityksiin.

Tästä seuraa, että identiteetit ovat aina suhteellisia, identiteettejä tietyssä, sosiaalisesti

rakennetussa maailmassa: esimerkiksi valtiolla voi olla ”suvereenin”, ”vapaan

maailman johtajan” tai ”imperialistisen vallan” identiteetti. Identiteetit ovat puolestaan

taas intressien pohja, sillä intressejä ei ole olemassa ilman sosiaalista tilannetta. Niinpä

esimerkiksi kun sanomme, että professorilla on intressi opettamiseen tai vaikkapa

tutkimukseen, sanomme, että toimiakseen professorin identiteetissä ihmisen täytyy

tehdä  tiettyjä  toimintoja,  opettaa  ja/tai  tutkia.  Jos  näin  ei  tapahdu,  syntyy

identiteettikriisi. Kansainvälisessä politiikassa tällainen identiteettikriisi syntyi

esimerkiksi kylmän sodan loputtua, kun kahden supervallan, USAn ja Neuvostoliiton,

välinen vihamielinen tilanne muuttui Neuvostoliiton romahdettua. Tällöin ”suhteellisen

586 Wendt erottelee kaksi erilaista liberalismia: (1) ”heikon liberalismin”, joka ei huomio esimerkiksi
uusien instituutioiden vaikutusta toimijoiden itsekuvaan, identiteettiin ja täten rooleihin. Heikko
liberalismi näkee uudet kansainvälisen politiikan institutionaaliset muutokset ainoastaan toimijoiden
ulkoiseen käyttäytymiseen vaikuttamisena, erityisesti niiden käytöstä rajoittavana tekijänä, joka voidaan
kuvailla rationaalisen analyysin avulla. (2) ”Vahvat liberalistit”, joihin Wendt laskee myös
konstruktivistit, näkevät puolestaan institutionaaliset muutokset myös tapahtumina, joissa luodaan
uudestaan niin kuvaa omasta itsestään kuin myös toisista, ja täten hankitaan uusia käyttäytymismalleja ja
rooleja. Institutionaalinen muutos ja siihen liittyvä prosessi on siis oppimista, ei vain ulkoisten puitteiden
muutoksen takia syntyvää rationaalista käytöksen muokkausta samojen, ennen muutosta olleiden
intressien saavuttamiseksi. Wendt (1999), 448-449.
587 Wendt (1999), 437.



253

stabiilit, roolisidonnaiset ymmärrykset ja odotukset itsestään”, toisin sanoen identiteetit,

eivät enää päteneetkään muuttuneessa tilanteessa. Tästä seurasi myös valtioiden

keskeisten intressien muutos. Tarpeeksi suuri ja stabiili ”joukko” identiteettejä ja

intressejä muodostavat puolestaan instituution, rakenteen, joka on yleensä kodifioitu

formaalien sääntöjen ja normien avulla, mutta joiden taustalla on kuitenkin toimijoiden

motivaatio sosialisaatioon ja kollektiivisen tiedon luomiseen. Instituutiot koetaan

monesti pakottavina ”sosiaalisina faktoina” - jonain, jotka tuntuvat pakottavan

faktanomaisesti, välttämättömästi, vaikka ne ovatkin vain ja ainoastaan stabiileja

joukkoja toimintoja, jotka ilmenevät ikään kuin luonnollisena rakenteena. Ne ovat siis

reifikaatioita.588 Ne luovat toimijoille niin kutsuttuja polkusidonnaisuuksia (path

dependencies)589.

Tämän yllä esitetyn konstruktivismin logiikan avulla Wendt toteaakin, että oma-apu

(self-help) on yksi instituutio, yksi monista anarkian alaisuudessa mahdollisista

identiteettien ja intressien rakenteista. Se ei ole anarkiassa välttämätöntä. Wendtin

mukaan Waltzin olisikin pitänyt lisätä omaan analyysiinsa yksi lisäkäsite:

”intersubjektiivisesti luotu intressien ja identiteettien rakenne järjestelmässä”. Tästä

seuraisi se, että Waltzin olettama anarkian ”turvallisuusdilemma” ei välttämättä

toteutuisi, sillä jos toimijat eivät esiolettaisi sellaista keskinäistä historiaa, jossa toimijat

ovat hankkineet itsekkäät identiteetit ja intressit jo etukäteen, koko dilemma ei

aktualisoituisi, vaan yhteistyö voisi olla mahdollista aivan kuten Goldingin Kärpästen

588 Wendt (1999), 438. Tätä inhimillisen toiminnan näkemistä jonain muuna kuin ihmisten tuotoksina voi
kutsua siis reifikaatioksi. Esimerkiksi Berger & Luckmann (1981), 106, määrittelevät sen seuraavalla
tapaa (ja Wendt myötäilee heitä): ”To what extent is an institutional order, or any part of it, apprehended
as a non-human facticity? This is the question of the reification of social reality. Reification is the
apprehension of  human phenomena as if they were things, that is in non-human or supra-human terms.
Another way of saying this is that reification is the apprehension of products of human activity as if they
were  something  else  than  human  products  –  such  as  facts  of  nature,  results  of  cosmic  laws,  or
manifestations of divine will. Reification implies that man is capable of forgetting his own authorship of
the human world, and further, that the dialectic between man, the producer, and his products is lost to
consciousness. The reified world is, by definition, a dehumanised world. It is experienced by man as a
strange facticity, an opus alienum over which he has no control rather than as the opus proprium of his
own productive activity.” Tämä jaottelu on analoginen aiemmin sittelemäni Rortyn jaottelun kanssa:
”maailma on tuolla jossain” materiaalisena olevaisena sekä ”totuus on tuolla jossain” jonain, jonka
ihminen on keksinyt, inhimillisenä tapana puhua tästä materiaalisesta ja kausaalisesta maailmasta.
Ihminen siis kokee kausaalisesti maailman ja sen eri ilmiöt, mutta se, miten puhumme niistä ja annamme
merkityksen niille, on lingvististä ja täten aina esi-oletettua, eräänlaista tulkitsemista tai ”vahvaa
väärinluentaa”. Monesti ihminen kuitenkin reifoi nämä kielelliset käytännöt totuuden kaltaisiksi
painaviksi diskursseiksi, faktankaltaisiksi välttämättömyyksiksi, kuten esimerkiksi ”atomi”, ”geeni” ,
”markkinat” tai ”valtio”. Maailma on hiljainen paikka, se on ikään kuin jo menetetty, mutta ne ”oikeutetut
todet uskomukset”, joita käytämme maailmassa pärjäämiseemme, ovat meidän ulottuvissamme ja
muutettavissamme. Vaikka maailma on kenties jo kadotettu, elämä on omissa käsissämme. Mutta
muuttaminen, jos jokin, on aina vaikea tehtävä.
589 Wendt (1999), 445.
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herra- novellissa alkuun ilmeni. Yksinkertaistettuna: ”[o]ma-apu on instituutio, ei

anarkian keskeinen ja rakentava piirre”.590

I n t e r a k t io , k o n t e k s t i j a i d e n t i t e e t t i . Toinen keskeinen konstruktivistinen

periaate liittyy juuri tähän. Jos oma-apu ei ole välttämätön anarkiassa vallitseva piirre,

niin sen on oltava tulos niistä prosesseista, joissa anarkialla on avoin luonne:

(2) Toimintaa järjestävät merkitykset syntyvät interaktiosta.

Sosiaalisen järjestäytymisen muodot eivät ole objektiivisia, eivätkä ne ole subjektiivisia

kuvitelmia, vaan ne ovat intersubjektiivisia - ja samalla pragmaattisia - luomuksia.

Täten monet asiat, erityisesti myös sosiaaliset uhat, ovat luotuja, eivät luonnollisia tai

välttämättömiä. Toimintamme on aina ”situatioitua toimintaa”, emmekä siis ala

esimerkiksi uutta suhdettamme muukalaisten kanssa turvallisuusdilemmassa, sillä

dilemma ei ole anarkian tai luonnon tuottama, vaikkakin institutionalisoituessaan se voi

olla tietysti erityisen vaikea muuttaa. Wendt tiivistääkin asian seuraavasti: 591

”[j]os valtiot löytävät itsensä omaan apuun pohjautuvasta
järjestelmästä, se on seurausta niiden käytännöistä. Muuttamalla
näitä käytäntöjä voidaan muuttaa myös intersubjektiivista tietoa,
joka luo järjestelmän.592”

Wendt antaa esimerkin identiteetin muutoksesta kysymällä seuraavanlaisen tärkeän

kysymyksen: miten toimijat voivat ajatella muuttavansa sitä, mikä heidät on luonut?

Mahdollinen vastaus tähän kysymykseen piilee jaottelussa ”itsen sosiaaliseen

muotoutumiseen” sekä ”henkilökohtaiseen valinnan muotoutumiseen”,

yksinkertaistettuna ”minun” (me) ja ”minän” (I) välillä. ”Minun” on se

subjektiivisuuden osa-alue, joka syntyy muiden määrittelemänä, ja sisältää muun

muassa ne käyttäytymiseen liittyvät oletukset, jotka liittyvät tiettyyn identiteettiin.

”Minä” on taas se subjektiivisuuden osa, jossa reaktiot näihin rooleihin ilmenevät.593

Jaottelusta seuraa se, että toimijoilla on aina mahdollisuus ”hahmon luomiseen” tai

590 Wendt (1999), 438-440.
591 Wendt (1999), 440-443.
592 Wendt (1999), 443.
593 Rortylaisittain tämän voisi yksinkertaistaa ja todeta, että yllä esitetty jaottelu on yksinkertaisesti kaksi
erilaista tapaa puhua itsestä, kaksi tapaa ilmaista erilaisia tapoja suhtautua persoonallisuuteen (se, miten
näen itseni suhteessa muihin ja miten koen, että teen itsenäisiä, tai ainakin ilman välitöntä keskustelua
tehtyjä, päätöksiä sen suhteen, miten suhtaudun muihin) ilman mitään erityistä metafyysistä, haamumaista
subjektiivisuuden tai sen osien käsitettä.
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”hahmon suunnitteluun”, toisin sanoen heillä on mahdollisuus kriittiseen itsereflektioon

ja valintoihin, joiden tarkoitus on muuttaa heidän elämäänsä.594 Tämä muutos,

rortylaisittain epänormaali diskurssi tai ironinen vahva runous, vaatii kuitenkin Wendtin

mukaan kaksi edellytystä: ensinnäkin (1) on oltava tarve ajatella itseään uudella tavalla.

Kansainvälisessä politiikassa tämä johtuu yleensä siitä, että on syntynyt uusia sosiaalisia

instituutioita, joita ei pysty hallitsemaan jo olemassa olevien käsitysten avulla. Toiseksi

(2), hinta tälle muutokselle on oltava riittävän alhainen, tai toisin ilmaistuna entisen

roolin puitteissa olleiden muiden toimijoiden asettamat mahdolliset sanktiot on oltava

sopivissa puitteissa, jotta muutos kannattaa tehdä. Näiden edellytysten täyttyessä

kriittinen itsereflektio ja toiminta on mahdollista ja samalla toimijan, valtion, on

mahdollista muuttaa niin identiteettiä kuin intressejä, tai oikeastaan muuttaa koko peliä,

jossa kyseinen toimija toimii – ”anarkia on juuri sitä, mitä valtiot siitä tekevät”.

Wendtin mukaan esimerkiksi Mihail Gorbatshovin uuden ajattelun- politiikka oli juuri

tätä 1980-luvulla.595

P r o s e s s i j a r a k e n n e . Charles Kegleyn idealismi pohjautui pitkälti ajatukseen,

että valtioiden jokapäiväisen toiminnan tuloksena voi syntyä yhä yhteistyöhaluisempia

instituutioita ja toimintaa. Tähän vaikutti erityisesti valtion sisäiset ja niiden rajat

ylittävät prosessit, jotka mahdollistavat ihmistenvälisen positiivisen yhteistyön

ilmenemisen myös valtioiden kautta. Siksi myös idealistisen kansainvälisen politiikan

teorian on keskityttävä näihin piirteisiin. Kenneth Waltz puolestaan korosti sitä, että

Kegleyn reduktionistinen lähestymistapa ei ole riittävä kansainvälisen politiikan teorian

näkökulmasta. Keskittymällä yksikkötason tapahtumiin sekä johtamalla sitä kautta

selityksiä kansainväliseen politiikkaan ei Waltzin mukaan riitä. Tarvitaan rakenteellinen

selitysmalli, joka pystyy vastaamaan erityisesti kysymykseen, miksi sota ilmiönä

uusiutuu erilaisista yksikkötason piirteistä riippumatta. Kuten taloustiede, myös

kansainvälisen politiikan tieteenala tarvitsi Waltzin mukaan rakenteellisen, ikään kuin

markkinoita vastaavan, selittävän lähestymistavan. Waltzilla tämä tiivistyi ajatukseen

järjestelmän tai rakenteen luomasta välttämättömästä ”anarkian logiikasta”.

Wendt pyrkii konstruktivismin avulla luomaan sillan näiden kahden, prosesseja ja

systeemejä, tai prosesseja ja rakennetta korostavan lähestymistavan välille. ”Vahvana

594 Tämä on muistuttaa aiemmin esittelemääni Rortyn ajatusta vahvasta runoilijasta, sekä hänen
käyttämäänsä jaoettulua normaalin ja epänormaalin diskurssin välillä, jossa erityisesti jälkimmäinen oli
kriittistä, uutta luovaa puhetta.
595 Wendt (1999), 450. Gorbatshovista lisää sivuilla Ibid., 450-452.
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liberalistina” Wendt lähtee ajatuksesta, että kompleksinen oppiminen ei ole ainoastaan

käyttäytymisen muutosta, vaan se tarkoittaa myös oman identiteetin ja samalla myös

omien intressien muutosta. Tästä seuraa edelleen se, että myös ne instituutiot, jotka

pohjautuvat vallitseviin identiteetteihin ja intresseihin, voivat muuttua. Anarkialla ei ole

välttämätöntä logiikkaa. Wendt ei kuitenkaan pyri sanomaan, etteikö rakenteella ole

mitään merkitystä. Päinvastoin, Wendtin keskeinen argumentti on, että rakenne, jossa

vallitsee aina oma logiikkansa, on sosiaalinen - ei luonnollinen tai välttämätön -

konstruktio. Valtiot ja juuri valtiot luovat sellaisen identiteetin ja intressit itselleen, ja

samalla sellaisen rakenteen, kun he itse katsovat hyväksi. Anarkia on juuri sitä, mitä

valtiot haluavat sen olevan. Weber tiivistää Wendtin ajatuksen seuraavalla tapaa:

”Wendt ei pyri luomaan ’kuka tuli ensin’ –argumenttia –
identiteetit vai instituutiot. Hän pyrkii sanomaan, että
identiteetit, intressit ja instituutiot ovat kaikki interaktion ja
sosiaalisten prosessien tulosta ja että ne luovat toisiaan [are
mutually constitutive]. Voimme ajatella, että instituutiot ovat ’jo
siellä’, koska nojaudumme niihin oman toimintamme
orientoimisessa, mutta instituutiot eivät ole ennalta annettuja. Ne
ovat identiteettien kautta luotuja sosiaalisen interaktion tuloksia.
Samoin myöskään identiteetit eivät ole jotain ennalta annettuja,
vaan ne muodostuvat interaktiossa toisten identiteettien ja
kollektiivisten sosiaalisten instituutioiden kanssa.596

K o s t r u k t i v i s m i p e r s p e k t i i v i s s ä . Wendtin keskitien argumentti prosessia

korostavan idealismin ja rakennetta korostavan neorealismin välissä pohjautuu siis

konstruktivistiseen ajatteluun, jonka mukaan kaikki ihmiselämän kategoriat ovat

sosiaalisen toiminnan, ei luonnon tai Jumalan, asettamia. Wendtin mukaan erityisesti

kysymys identiteetistä, joka on intressien taustalla, on keskeinen. Muuttamalla omaa

identiteettiänsä toimija, esimerkiksi valtio, voi muuttaa omia intressejään ja samalla

aloittaa myös vaikean, mutta mahdollisen rakenteen, instituutioiden, muuttamisen.

Weber nostaa esiin kuitenkin erään mielenkiintoisen seikan Wendtin ajattelussa.

Korostamalla kansainvälisen politiikan sosiaalista muotoutumista valtioiden kautta,

Wendt luo oman pienen paradoksinsa ja on samalla ristiriitainen omaa konstruktivistista

argumenttiansa vasten. Wendt toteaa esimerkiksi seuraavaa:

”Olen pyrkinyt osoittamaan jonkinlaisen esimerkin
tutkimusagendasta [...], jonka tavoite tulisi olla toisaalta arvioida

596 Weber (2003), 64.
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käytäntöjen ja interaktion välistä suhdetta (riippumattomana
muuttujana) sekä toisaalta valtioiden ja valtioista muodostuvien
järjestelmien tasolla olevia kognitiivisia rakenteita, jotka
muodostavat identiteettejä ja intressejä (riippuvaisena
muuttujana) - toisin sanoen, tutkimaan suhdetta sen välillä, mitä
toimijat tekevät ja  mitä  ne ovat. [...] Kuinka ja miksi toimijat
reifioivat sosiaalisia rakenteita ja missä olosuhteissa ne
kyseenalaistavat, denaturalisoivat, näitä rakenteita? Tämän
agendan valtiokeskeisyys saattaa tuntua erityisesti
postmodernisteille ’masentavan tutulta’.  [...][P]ostmodernit
politiikan muodot vaativat tietysti lisää huomiota, [m]utta uskon
myös realistien kanssa siihen, että keskipitkällä aikavälillä
suvereenit valtiot pysyvät keskeisimpinä poliittisina toimijoina
kansainvälisessä järjestelmässä. [...] Tällaisessa maailmassa
pitäisi olla edelleen tilaa myös anarkiaan pohjautuville
valtioiden välisille teorioille muiden erilaisten teorioiden
joukossa. Siinä mielessä olen valtiokeskeinen [statist] ja
realistinen [realist] ajattelija.597”

Weberin mukaan Wendtin keskeisin siirto, ja samalla opetus meille kansainvälisestä

politiikasta kiinnostuneille, on argumentissaan juuri se, että valtiot päättävät,  mitä

kansainvälinen anarkia on – onko se yhteistyötä korostavaa vai konfliktuaalista. Toisin

sanoen Wendtin oma argumentti mahdollistaa sen, että valtioiden intressit voivat kyllä

muuttua sotaisasta yhteistyötä korostavaksi, mutta korostamalla sitä, että kansainvälisen

anarkian luonne on täysin riippuvainen valtioiden toiminnasta, Wendtin konstruktivismi

tuottaa yhden identiteetin, valtio keskeisenä päätöksentekijänä (state as a decision

maker), eikä tätä identiteettiä voi muuttaa. Jos tämä valtion identiteetti

päätöksentekijänä kyseenalaistettaisiin, koko ”anarkia on sitä, mitä valtiot siitä tekevät”-

ajattelu ei toimisi.598 Toisin ilmaistuna, Wendtin ”vahva liberalismi” ei ole tarpeeksi

”vahvaa runoutta”, jotta sillä voitaisiin muuttaa valtiokeskeisen kansainvälisen

politiikan rakennetta esimerkiksi postmodernistien haluamalla tavalla. Tästä

näkökulmasta valtioilla - tai valtiokeskeisessä kielipelissä elävillä ihmisillä, jotka

ylläpitävät tätä käytäntöä - ei näytä olevan tarvetta itsereflektioon, vahvaan runouteen,

muuttamaan itseään tai omia käytäntöjään ja tulemaan uusiksi, mahdollisesti

paremmiksi persooniksi tai toimijoiksi, äärimmäisessä tapauksessa jopa asettamaan

kyseenalaiseksi olemassaolonsa perusteita. Kansainvälinen politiikka,

konstruktivismista huolimatta, on yhä edelleen Wendtillä, kuten hän itse toteaakin

postmodernistien tai poststrukturalistien suuntaan, ”masentavan tutun” kuuloista

valtioiden välistä politiikkaa.

597 Wendt (1999), 453. Korostukset lisätty.
598 Weber (2003), 60.
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10.3.  Kansainvälisen politiikan epänormaalidiskurssi

10.3.1. Poststrukturalismi

A l u k s i . Poststrukturalismi, eräs kansainvälisen politiikan epänormaaleista

diskursseista, tarttuu juuri tähän kansainvälisen politiikan valtavirran tai

normaalidiskurssin ”masentavaan tuttuuteen”599, valtiokeskeisyyteen. Ashleyn ja

Walkerin mukaan tällä ”masentavuudella” on kuitenkin paljon akateemista polemiikkia

laajempi teoreettinen ja ennen kaikkea käytännöllinen merkitys, sillä juuri se tapa, jolla

hahmotamme kansainvälistä politiikkaa - tai oikeastaan metateoreettisia kysymyksiä

tiedosta, toimijuudesta, identiteetistä, toiminnan kohteista ja niin edelleen - määrittää

paljon sitä, minkälaista elämää ylipäänsä voidaan elää. Poststrukturalismi ei ole siis

ainoastaan kokoelma pariisilaista jargonia, uusi ohimenevä trendi, jolle vakavat

tiedemiehet tai tutkijat voivat sanoa hyvillä mielin adieux - tervemenoa. Päinvastoin,

poststrukturalismi pyrkii ”laajentamaan yhteiskuntatieteellisen teorian agendaa”

kysymällä kysymyksiä, joita toiset tavat puhua jättävät kysymättä, kun ne asettavat

omat rajansa ja perustansa.600 Yksinkertaisesti, poststrukturalismi pyrkii

”historiallistamaan teoreettisen diskurssin601”.

P o l i t i i k k a j a h i s t o r i a . Poststrukturalismin keskeinen tavoite onkin siis osoittaa

metateoreettisten kysymysten (1) poliittisuus sekä (2) historiallisuus. Ashleyn mukaan

kulttuurisina käytäntöinä näiden ratkaisut ovat ”poliittisia käytäntöjä”, joskaan eivät

useinkaan ”avoimesti politisoituneita käytäntöjä”.602 Ero on siis siinä, miten sanaa

poliittisuus halutaan ymmärtää; toisin sanoen ”poliittinen” voidaan ymmärtää ainakin

kahdella seuraavalla tavalla:

(1) Ensimmäinen, poststrukturalistien suosima ”poliittisuus” tarkoittaisi sitä, että kaikki

se, mitä teemme, jokapäiväiset arkielämän valintamme, ovat vallankäyttöä,

normatiivisia päätöksiä ja täten samalla laajasti ymmärrettynä ”poliittisia” päätöksiä,

sillä ne ylläpitävät ja edistävät tietynlaista tapaa elää.

599 Poststrukturalismi ei tietenkään ole ainoa kansainvälisen politiikan epänormaalidiskurssiksi laskettava
tapa puhua kansainvälisestä politiikasta. Yhtä hyvin tässä olisi voinut valita esimerkiksi jonkinlaisen
poststrukturalismia muistuttavan feministisen lähestymistavan.
600  Ashley & Walker (1990), 367, Ashley (1989), 259.
601 Ashley (1989), 278.
602 Ashley (1989), 282.
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(2) Toinen, tiukasti rajattu ja perinteinen tapa ymmärtää ”poliittisuus” tai oikeammin

”politisoitunut käytäntö”, tarkoittaisi puolestaan sitä, että toiminta vaatisi jonkinlaisen

institutionaalisen järjestäytymisen, esimerkiksi puolueen tai edustuslaitoksen, ollakseen

poliittista603.

Tässä jälkimmäisessä perinteisessä merkityksessä esimerkiksi valinta ostaa Niken

lenkkitossut tai Nokian matkapuhelin ei olisi erityisen poliittinen päätös yksilötasolla,

mutta olisi sitä esimerkiksi maailmanlaajuisten kauppaneuvottelujen tasolla. Vain

julkinen ja tiukan institutionalisoitunut olisi siis tällöin poliittista. Yhteiskuntatieteet,

politiikan tutkimus mukaan lukien, olisi tässä jaottelussa hieman harmillisen tuntuisella

harmaalla alueella, sillä se kyllä käsittelisi monenlaisia poliittisia asioita, mutta pyrkisi

tekemään sen olematta itse poliittista toimintaa. Tai jos se olisi avoimesti poliittista,

mutta ei politisoitunutta, toimintaa, niin se ainakin saisi vahvan leiman, kuten

esimerkiksi poststrukturalismi tai vaikkapa feminismi, ovat saaneet.604

Tämä kulttuurinen tarkastelu antaa mahdollisuuden tarkastella tapojamme puhua,

kirjoittaa ja hahmottaa maailmaa myös monenlaisten, monesti täysin kontingenttien

historiallisten tapahtumien seurauksena. Poststrukturalismi pyrkii korostamaan

logosentrismin normalisoivaa tapaa - ”suvereenia ääntä605” - vastaan subjektien,

objektien ja käyttäytymistapojemme välttämättömän historiallisuuden. Historiallisuus

tarkoittaa tällöin sitä, että

”[...] olevaisen vaikutusta – sitä, että voimme puhua ilmiöstä
selkeänä referenttinä, puhtaana osoitettuna [pure signified], jolla
on tulkinnasta ja käytännön toiminnasta irrallinen identiteetti ja
merkityksen jatkuvuus – ei voida koskaan osoittaa olevan
peräisin ilmiön essentiaalisista ominaisuuksista [...]. Olevaisen
vaikutus on seurausta aina-jatkuvasta eriyttämisen käytännöistä,
joita ilman olisi mahdotonta erottaa olevainen olemattomasta
niin spatiaalisesti kuin temporaalisestikin.606”

Historiallisuus pitää nähdä täten myös poliittisuutena. Tästä seuraa se, että on

mahdollista nähdä kaksi erilaista käsitystä historiasta:

603 ”Poliittinen, mutta ei avoimesti politisoitunut”- määritelmästä ks. tarkemmin työmme alaviite 354.
604 Ashleyn (1989), 259, mukaan poststrukturalismia onkin kutsuttu muun muassa seuraavilla ilmaisuilla:
“new wave”, ”Parisian jargon” tai ”passing trend”.
605 Ashley (1989), 261.
606 Ashley (1989), 262.
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(1) Historia perinteisenä selkeänä ja välttämättömänä tapahtumien ketjuna; tai

vaihtoehtoisesti

(2) historia eräänlaisena vaikutushistoriana, monenlaisten toimien muokkaamana

sattumanvaraisena tuloksena.

Jos lähdemme liikkeelle ensimmäisestä, perinteisestä, historian käsityksestä, kyvystä

löytää selkeä tarina selkeine hahmoineen ja toimijoineen - esimerkiksi tarinasta siitä,

kuinka Napoleon valloitti Euroopan tai kuinka Suomi sai itsenäisyytensä, taisteli sen

puolesta ja nousi lopulta Euroopan Unionin liittymisen myötä osaksi eurooppalaista

perhettä - luemme historiaa logosentrismin varjossa, ikään kuin monologina, ”[...]

rikkaana, kompleksisena, [mutta] jo annettuna tekstinä”, Barthesin termein lisible

tekstinä,  jonka  järjestys  on  jo  asetettu,  joka  on  jo  pureskeltu,  ja  jota  voi  hyvin  mielin

lukea passiivisesti jo etukäteen määritellyn merkityksen kuluttajana. Poststrukturalistit

puolestaan haluavat nähdä historian moninaisena, ”rajattomana lukemattomien tekstien

tekstinä”, Barthesin sanoin le text général,  josta  seuraa  myös  se,  että  sitä  ei  voi  nähdä

passiivisena lisible tekstinä, vaan päinvastoin scriptible. Historia pitää nähdä tällöin

luonnostaan epäselvänä, moninaisena ja yhtä selkeää lukemistapaa vastustavana, sillä se

on aina keskellä kirjoittamisten prosesseja, jotka tapahtuvat monissa eri paikoissa

monien erilaisten kulttuuristen resurssien avulla. Historian tuottaminen sen kuluttamisen

sijaan, sen sisällön kirjoittaminen ja tulkinta, rortylaisittain ”vahva väärinlukeminen”,

vaatii ihmisten aktiivista kontribuutiota, eikä se voi olla näin ikuisesti rajattu teksti.

Historia näyttäytyykin tällöin dialogina tai heterologina, jossa mitään subjektia, objektia

tai systeemiä ei voi ymmärtää merkitykseltään puhtaasti homogeenisenä, vaan joka

historian aspekti pitää nähdä intertekstinä. Jokainen aspekti pitää nähdä tällöin tekstinä,

jonka merkitys ja rajat ovat jatkuvasti riippuvaisia aina jatkuvasta tekstienvälisestä

tulkitsevasta tuottamisesta.607 Rortyn jargonissa tämä olisi holismia.

Tästä seuraa myös jo aiemmin mainittu poliittisuus. Logosentristisen historian sekä

politiikan ulkopuolella olevan identiteetin sijaan poststrukturalismi korostaa tietämisen,

ja täten myös elämisen käytäntöjen, poliittisuutta. Sen eräs keskeisin kysymys onkin

”[...] kuinka, ja erityisesti minkä käynnissä olevien käytäntöjen
avulla, tietty tulkinnan suvereeni ääni on eroteltu ja voimistettu
niin, että se voidaan tunnistaa historiasta huolimatta puhtaana ja

607 Ashley (1989), 263, 280-281.
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historian ulkopuolella olevana olevaisena, itsestään selvänä,
identtisenä totuuden äänenä itsessään?608”

Der Derian toteaa saman hieman eri sanoin. Hänen mukaansa poststrukturalismin

tehtävä on

”kuulustella nykyistä tietoa [...] menneiden käytäntöjen avulla,
etsiä politiikan teorian marginaalit, kuunnella kriittisiä ääniä,
jotka virallinen diskurssi on hukuttanut [...] ja toteuttaa
valtapolitiikan taustalla olevan tekstuaalisen vuorovaikutuksen
teoreettinen tarkastelu.609”

Yksinkertaisesti kysymys on siis hiljaisuuksista, joita suvereenit käytännöt - kuten

esimerkiksi oman identiteetin hahmottaminen varmana ja annettuna ihmisluonnon

piirteenä, tai toisaalta politiikan hahmottaminen selkeän, ajattoman valtio-käsitteen

avulla - aiheuttavat, ja joita poststrukturalismi pyrkii kyseenalaistamaan erityisesti

marginaalista löydettävien hiljennettyjen äänien avulla, sillä juuri näillä ”rajamailla”,

lähellä reunoja, on löydettävissä myös se epämääräisyys ja potentiaalisuus muutokselle,

sanalla sanoen vapaus, joka kiinnostaa poststrukturalisteja.610 Oikeastaan, Ashleyn

mukaan poststrukturalistisen lähestymistavan paikka on eräänlainen ei-paikka (non-

place) tai tyhjiö (void) selkeän suvereenin äänen ja sen ulkopuolen välissä, paikka jossa

ei ole olemassa Ashleyn tulkinnan mukaan Rortyn kutsumaa ”metafyysistä turvaa”,

puhdasta ja kyseenalaistamatonta perustaa, jonka päälle kaiken voi rakentaa.611

608 Ashley (1989), 262.
609 Der Derianin lainaus teoksessa George & Campbell (1990), 284.
610 Ashley & Walker (1990), 388-89, toteavat seuraavaa: “What constitutes a core is the ability, in
whatever location, actively to sustain for some time a semblance of a commanding sovereign presence by
adopting a certain blindness to the paradoxical labours by which, even now, memorializing readings of a
textual inheritance are undertaken and unsettling encounters with paradoxes of space, time, and identity
are marginalized. [… ] What constitutes a marginality is precisely the manifest inability to speak and labor
in a register of desire and get away with it, even for a moment. [… ] Where, again, are the margins? They
are all those boundless, unnameable regions of activity where an itinerate religious desire immediately
struggles to marginalize paradoxes of space, time, and identity; where this active and arbitrary work of
marginalization is highly visible and cannot be forgotten; where, thanks to the visibility of the struggle,
desire necessarily fails; and where, as a result, the sovereignty of a discipline or paradigm becomes
strange and rarefied ideal, a question never finally answerable, a paradoxical task that cannot be one’s
own. This is what ‘marginality’ means. It can mean no more.” Korostukset lisätty.
611 Ashley (1989), 263, 272. Ashley kirjoittaa:  ”The better course, [instead of some universal ‘we’],
because it is likely to be more effective course in answering to contemporary perils, is one that permits us
to do a kind of work that is always, as Kristeva points out, ‘the work of dissident’, the work of thought.
This is a work that becomes possible only when one cuts all ties and becomes a stranger to country,
language, sex – indeed, any notion of sovereign identity of man. In Foucault’s words, it is a work that
must begin ‘in a void’.” Ibid., 313. Rorty ei kuitenkaan lähde siitä, että olisi mahdollista löytää täysin
tyhjä paikka, tai “ei-paikka”, vaan ”universaalin meidän” sijaan pitää toimia ”etnosentrisessa meissä”, ja
tällöin ”kulkea omien valojemme avulla”, oman kulttuurisen perinnön avittamana. Ajatus ”ei-paikasta” on
juuri eräänlaisen metafyysisen turvan hakua, jos sen olettaa mahdollistavan ikään kuin puhtaan,
”oikeanlaisen” ajattelun, kuten Kristeva, Foucault ja Ashley ehdottavat.
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K a k s i t a p a a l u k e a h i s t o r i a a . Ashley antoi meille yllä kaksi erilaista käsitystä

historiasta. Tämän lisäksi Ashley, Walkerin tuella, antaa myös siitä seuraavat kaksi

erilaista tapaa lukea historiaa. He kutsuvat näitä (1) ”muistelevaksi lukemiseksi”

(memorializing reading) ja (2) ”vastamuistelevaksi lukemiseksi”(countermemorializing

reading).

Muisteleva historian lukeminen pyrkii jäljittämään ja uudelleenvahvistamaan tekstin

alkuperäisen merkityksen, olemaan yhtä tekstin ja samalla historian sisältämän halun

kanssa. Muisteleva lukeminen pyrkii siis varmuuteen, selkeään, sankarilliseen

ratkaisuun tekstin tulkinnan kohdatessa epäselvyyttä. Se pyrkii löytämään sen Oikean

Tulkinnan, josta teksti ja historia pitää muistaa aina ja joka näkökulmasta katsottuna.

Toiseksi se pyrkii koherenssiin. Teksti ja historia pitää pystyä tiivistämään muutamaan

lyhyeen ajatukseen, muutamaan perusperiaatteeseen, jotka eivät sisällä epäselvyyttä.

Kolmanneksi muisteleva lukeminen pyrkii paradigmaattisuuteen. Se muokkaa tekstin

ainoastaan ainutlaatuisella tapaa tulkittavaksi paradigmaksi, johon tieteenala, traditio tai

kulttuuri voi ankkuroida itsensä, ja joka voi toimia ratkaisumallina myös omana

aikanamme.612

Vastamuisteleva lukeminen puolestaan ei pyri sankarilliseen ratkaisuun, se ei pyri

sulkemaan tieteenalan diskurssia sankarilliseen paradoksin ratkaisevaan ja paradigman

pelastavaan narratiiviin. Päinvastoin, vastamuisteleva lukeminen pyrkii antamaan

huomion loppuunviemättömän vapauden juhlinnalle sekä niille paradokseille, joita tästä

syntyy. Se ei siis pyri unohtamaan sitä kaikkea, mitä muisteleva lukeminen tietoisesti

tekee pyrkiessään varmuuteen. Se kieltäytyy tästä muistinmenetyksestä, ja pyrkiikin

aktiivisesti etsimään näitä unohdettuja tai hiljennettyjä ääniä, näkemään historian täten

moninaisena, moninaisten sattumien, ei välttämättömyyksien, tuloksena.

Vastamuistelevan lukemisen keskeisin tehtävä on siis rikastuttaa tieteenalan, yhteisön

tai esimerkiksi kulttuurin kulttuurillisia resursseja. Tällöin se ei pyri ratkaisemaan

mitään suvereenilla tapaa, varmasti, vaan enemmänkin kunnioittaa niin muiden kuin

myös oman itsensä historiallisen perinnön sattumanvaraisuutta, sen sisältämiä ironioita

ja epävarmuuksia.613

612 Ashley & Walker (1990), 384.
613 Ashley & Walker (1990), 385.
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K a n s a i n v ä l i n e n p o l i t i i k k a : s u v e r e n i t e e t t i . Poststrukturalismi lähtee siis

oletuksesta, että kaikkea toimintaa voidaan tarkastella kulttuurisina ja historiallisina

ilmiöinä myös poliittisesti, ilman erityistä politisoitunutta järjestäytymistä.

Kansainvälisessä politiikassa tämä tarkoittaa erityisesti tieteenalan ”masentavan

tuttuuden” lähteen, valtionsuvereniteetin, tarkastelemista enemmänkin kysymyksenä

kuin varmana ja yksiselitteisenä käsitteenä ja vastauksena poliittisen elämän

järjestämiseen. Poststrukturalistit Ashley ja Walker toteavatkin, että

”[...] he eivät kuvittele löytävänsä kirjoituksessaan implisiittistä
konsensusta sen suhteen, miten kysymys suvereniteetista
voitaisiin tai pitäisi ratkaista. Mitään sellaista konsensusta ei ole
olemassa. Oikeastaan, jos on olemassa jonkinlainen konsensus
[poststrukturalistien] kesken tämän kysymyksen tiimoilta, niin
se on juuri se, että suvereniteetti pitää ymmärtää avoimena
kysymyksenä.614”

Toisella tapaa ilmaistuna kysymys tieteenalamme keskeisimmästä käsitteestä,

suvereenista valtiosta, voidaan nähdä eräänlaisena paradoksina. Tieteenalamme

perinteinen tapa ymmärtää suvereniteetti on pohjautunut ajatukseen rajaamisesta.

Suvereenista on tehty päätöksenteon keskus, ajaton identiteetti, selkeästi rajattu

territoriaalinen kokonaisuus, vahva toimija, joka pystyy valvomaan rajojaan,

käännyttämään pois tunkeilijat, ratkaisemaan kaikki erilaisuuden ja muutoksen

kysymykset sisällään, ja viime kädessä päättämään lopullisesti kaikki eripuraiset

tapahtumat, tulkinnat tai merkitykset.615 Hobbesin sanoin suvereeni olisi

”[s]e [...] yksi persoona, jonka tekojen auktoreiksi suuren
ihmisjoukon kaikki jäsenet ovat keskinäisellä sitoumuksella
ryhtyneet, jotta hän käyttäisi heidän kaikkien voimaa ja
edellytyksiä kuten parhaaksi näkee heidän rauhansa ja yhteistä
puolustusta varten616.”

Tulkintani mukaan poststrukturalisteille tämä jo Hobbesilta peräisin oleva tulkinta

sisältää seikan, joka on yksinkertaisesti unohdettu tai marginalisoitu. On unohdettu

ajatus siitä, että nykyinen poliittinen elämämme voitaisiinkin nähdä kysymyksenä,

johon on aina pyritty hakemaan vastauksia, jota on aina pyritty perustamaan. On

unohdettu, että ”suvereeni valtio” on aina ollut jotain, joka on muuttuva, monien

sattumien tuotos ja lopulta ainoastaan reifikaatio, ”sosiaalinen fakta”, joka on saanut

614 Ashley & Walker (1990), 367.
615 Ashley & Walker (1990), 381.
616 Hobbes (1999), 161.
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muistelevassa traditiossa liian vakavan roolin, liian selkeän ja ajattomankaltaisen

identiteetin. Tämän historiaan pohjautuvan sosiaalisen konstruktivismin sijaan valtio on

nähty eräänlaisena biljardipallona ja täten kansainvälinen politiikka, itse peli, ainoastaan

pallon loogiseksi siirtelemiseksi. Kansainvälinen politiikka on alistettu ainoastaan

kansainväliseksi logiikaksi. Vain lukemalla historiaa, kuten Ashley ja Walker

ehdottavat, vastamuistelevasti, voimme huomata tämän ”historiallisen

muistinmenetyksen”, ja nähdä valtio enemmänkin sosiaalisena konstruktiona, monien

lähellä ja kaukana tapahtuneiden historian tapahtumien tuloksena - jonakin, johon

”suuren ihmisjoukon kaikki jäsenet ovat keskinäisellä sopimuksella ryhtyneet” ja yhä

uudelleen ryhtyvät (tai kieltäytyvät siitä) - toisin sanoen ihmisen poliittisen ja

sosiaalisen toiminnan tuloksena syntyneenä tapana puhua ja hallita ihmiselämää, ja

oikeastaan äärimmilleen vietynä, mutta ei välttämättä, jopa täysin korvattavissa olevana

poliittisen ja sosiaalisen elämän järjestämisen muotona.617

K a n s a i n v ä l i n e n  p o l i t i i k k a :  r a k e n n e .  Valtiosuvereniteetin  lisäksi  toinen

tieteenalamme keskeinen käsite, rakenne, ja sen varaan rakentuva neorealismi, ovat

saaneet kokea poststrukturalistien kritiikin. Esimerkiksi Ashley on todennut, että ”[...]

sen sijaan että haastaisin yksittäisiä neorealisteja, haluan haastaa neorealistisen liikkeen

kokonaisuutena.618” Hänen mukaansa neorealismi on ainoastaan sarja virheitä, ”[...]

itsesulkeutunut, itseään vahvistava valtiokeskeisyyttä, utilitarismia, positivismia ja

strukturalismia korostava yhtymä619”, joka ”[...] redusoi poliittisen toiminnan talouden

logiikaksi [...] ja tekee tieteen puhtaaksi tekniseksi toiminnaksi620”. Se lainaa klassiselta

realismilta ”halun valtaan” sekä tieteeltä ”halun laajentaa kontrollin ulottuvuutta”, ja luo

617 Ks. esim. Ashley (1984), 258-259: “Nowhere in neorealist categories do we find room for the idea that
men and women who are the objects of theory can themselves theorize about their lives; are in fact
engaged in a continuing struggle to shape and redefine their understandings of themselves, their
circumstances, their agencies of collective action, and the very categories of social existence; do indeed
orient their practices in light of their understandings; and, thanks to all of this, do give form and motion to
the open-ended processes by which the material conditions of their practices are made, reproduced, and
transformed. Neorealist structuralism cannot allow this to be so. For to do so would mean that neorealist
theory would itself be a mere part of history, and not the intellectual master of history it aspires to be.”
Hans Morgenthau, arkkirealisti, totesi paljon aiemmin (vuonna 1970) valtiosuvereniteetista
poststrukturalistien argumentaatiota tukien seuraavaa: ”There is a final task – and perhaps it is the most
noble of all – that a theory of international relations can and must perform, particularly in an age in which
the very structure of international relations has radically changed. It is to prepare the ground for a new
international order radically different from that which preceded it. Theoretical analysis can show that the
principle of political organization that has dominated the modern world from the French Revolution of
1789 to this day is no longer valid. The sovereign nation-state is in the process of becoming obsolete. ”
Morgenthau (1995), 50.
618 Ashley (1984), 227-228.
619 Ashley (1984), 228.
620 Ashley (1984), 228.
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näistä teoreettisen näkökulman, joka esittää mahdollisuuden rationaaliselle vallalle,

jonka ei tarvitse koskaan tunnustaa tämän vallan rajoja. Tästä seuraa siis Ashleyn sanoin

”[...] positivistinen strukturalismi, joka tarkastelee vallitsevaa
järjestystä ikään kuin luonnollisena järjestyksenä, rajoittaa sen
sijaan kuin laventaa poliittista diskurssia, trivialisoi sen
merkityksen, joka ajan ja paikan erilaisuudella on, alistaa kaiken
käytännön toiminnan kontrollin halun alaiseksi, kumartaa
vastuun ulkopuolella olevalle sosiaalisen vallan ideaalille, ja
täten riistää poliittiselta vuorovaikutukselta kaikki ne
käytännölliset keinot, jotka tekisivät sosiaalisesta oppimisesta ja
luovasta muutoksesta mahdollisen. Se, mitä seuraa, on
ideologia, joka olettaa, legitimoi ja orientoi maailmanlaajuisen
totalitaarisen projektin: maailmanpolitiikan rationalisoinnin.621”

Ashleyn neorealismin kritiikki pohjautuu siis neljään neorealistisen teorian keskeisen

oletuksen tarkasteluun: (1) valtiokeskeisyyden, (2) utilitarismin, (3) positivismin ja (4)

strukturalismin kritiikkiin.

Valtiokeskeisyys (state centrism, statism) tarkoittaa neorealismissa oletusta, jossa

”[...] valtiota käsitellään ongelmattomana yksikkönä:
entiteettinä, jonka oleminen, rajat, rakenteet, perustajat,
legimitaatiot, intressit ja kyvyt tehdä itseään koskevia päätöksiä
voidaan pitää annettuina ja erillisinä valtioiden rajat ylittävistä
luokka- ja inhimillisistä intresseistä ja täten
kyseenalaistamattomina (ellei kenties toisia valtioita lasketa
mukaan)”622.

Tämän vuoksi neorealismi perustuu ”valtio-toimijana” (state-as-actor)- käsitteensä

kautta metafyysiseen oletukseen, jolle ei edes anneta mahdollisuutta tulla kriittisen

tarkastelun kohteeksi. Valtio ontologisena luokkana, kyseenalaistamattomana toimijana,

on aina ennen kansainvälistä järjestelmää ja tämä rakenne tuotetaan, kun juuri tällaiset

toimijat asettuvat keskinäiseen vuorovaikutukseen. Toisin sanoen, neorealistit eivät

pysty kuvaamaan kansainvälistä järjestelmää, ennen kuin he ovat kehittäneet oman

621 Ashley (1984), 228.
622 Ashley (1984), 238.  Ashley huomaa, että esimerkiksi Waltz on kyllä todennut kirjoituksissaan, että
tällainen käsitys valtiosta on huono, esimerkiksi seuraavalla tapaa: ”[He] can freely admit that states are
in fact not unitary, purposive actors.” Ks. esim. Waltz (1979), 91. Ashley toteaa kuitenkin, että tämä on
ainoastaan koko valtiokeskeistä argumenttia suojaava lause, eräänlainen valmiiksi asetuttu suojakilpi
kritiikille.
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valtio-toimijana- käsitteensä: ”[n]eorealismi on siis valtiokeskeinen ennen kuin se on

rakenteellinen.”623

Utilitarismi puolestaan tarkoittaa moraalisen filosofian sijaan laajempaa sosiaalista

oppia, jossa yksilön katsotaan olevan ensisijainen  sosiaalisiin instituutioihin nähden, ja

oikeastaan sosiaalinen todellisuus syntyy rationaalisten yksilöiden toiminnasta, kun

yksilöt instrumentaalisen rationaalisuuden, eli keino-päämäärä- ajattelun, avulla

pyrkivät omien tavoitteidensa saavuttamiseen. Toiminnan tulokset ovat tällöin

ainoastaan yksilön piiriin kuuluvia, eikä yksilöä voi pitää vastuullisena julkiselle

instituutiolle. Instrumentaalinen, taloudellinen rationaalisuus rajaa pois mahdollisuuden

esimerkiksi Habermasin kutsumaan ”käytännölliseen järkeen”, jolla voidaan arvostella

kumpiakin, keinoja ja päämääriä. Kansainvälisen politiikan kuvaamiseen tällä

utilitaristisella otteella on Ashleyn mukaan se vaikutus, että Lakatosin terminologiaa

mukaillen

”[...] utilitaristinen valtiokeskeisyys on neorealistisen
’tieteellisen tutkimusohjelman kova ydin’ ja tämän ytimen
ympärille neorealistit kehittävät ’suojaavan kentän lisäoletusten
kentän’, joka on johdettu erinäisistä lähteistä.624”

Lisäksi tästä seuraa myös se, että neorealismi näkee ”kansainvälisen järjestyksen”

(international order) ainoastaan jonakin, joka on johdettu jostakin muusta. Erityisesti se

”[...] on johdettu individualististen toimijoiden rationaalisesta
kanssakäymisestä, [ja täten järjestys nähdään] lopulta
riippuvaisena toimijoiden omista intresseistä ja suhteellisista
keinoista vaikuttaa toisiin toimijoihin.625”

Epätasa-arvolla, kuten Ashley toteaa Waltzin huomauttavan, on omat hyvät puolensa,

joista yksi on järjestys.626

Kolmanneksi neorealistinen teoria pohjautuu positivistisiin metateoreettisiin oletuksiin -

erityisesti työmme ensimmäisessä osassa esiteltyyn ajatukseen ”etuoikeutettujen

representaatioiden” löytämisen mahdollisuudesta - joita en enää tässä sen kummemmin

623 Ashley (1984), 238-42.
624 Ashley (1984), 244.
625 Ashley (1984), 246.
626 Ashley (1984), 242-248. Ks. myös Waltz (1979), 131-132.
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käy läpi.627 Ashley johtopäätös tästä oletuksesta on se, että neorealistit onnistuvat

viemään ”valtio-toimijana”- illuusionsa läpi, koska me kaikki olemme Ashleyn sanoin

metodologisesti esisuuntautuneita etsimään juuri sellaista mallia, jonka Waltz

”paljastaa”. Tämä on siksi, että ilman toimija-mallia koemme, että menetämme kaikki

tieteelliset keinot ja reitit kansainvälisen järjestelmän merkitykselliseen ymmärtämiseen.

Samalla, me positivisteina, suljemme pois kaikki sellaiset kritiikin muodot, joita

kyseinen tieteellinen tarkastelu ja diskurssi ei voi sisältää ja jotka kenties voisivat

poistaa tämän illuusion. Kuten Ashley toteaa, ”tiedemiehinä ajattelemme, että emme voi

sanoa toisin.”628

Neljänneksi neorealismin strukturalistiset oletukset aiheuttavat ongelmia. Ashleyn

mukaan neorealismi sekoittaa kaksi erilaista mallia kokonaisuuden selittämiseksi: (1)

strukturalistisen mallin, joka pohjautuu ajatukseen, jonka mukaan on mahdollista

tarkastella rakenteellista kokonaisuutta, syvää sosiaalista subjektiviteettia,

autonomisena, sen elementtejä tai osia edeltävänä ja näitä rakentavana; sekä (2)

atomistisen mallin, joka pohjautuu sen jäsenten ulkoisiin yhteyksiin, mukaan lukien ne

piirteet, jotka syntyvät näissä elementtien yhtymisissä, ja jotka voivat rajoittaa osien

toimintaa. Ashleyn mukaan Waltz sekoittaa omaan teoriaansa nämä kaksi.

”Kansainvälinen rakenne” ei ole syvä, sisäinen suhde, eikä se ole olemassa ennen, eikä

se täten muokkaa elementtejään, vaan se on ”valtio-toimijoiden” muodostama ulkoinen

yhtymä. Näillä valtioilla on teoriassa juuri ne rajat, päämäärät ja itseymmärrykset, jotka

teorian kirjoittajat niille antavat oman kyseenalaistamattoman talonpoikaisjärkensä

avulla.  Waltzin  kikka  tässä  sekoittumisessa  on  se,  että  hän  antaa  rakenteellensa  oman

elämän, joka on irti sen osista, valtioista. Hänen rakenteensa pohjautuu ajatukseen

yksinäisestä, erottautuneesta ”valtio-toimijasta”, joka ei yksin pysty muuttamaan

kokonaisuutta, eikä myöskään pysty luottamaan muihin, jotta tätä kokonaisuutta,

rakennetta, voitaisiin muuttaa. Oikeastaan Waltzin ”valtio-toimijana” onkin ”valtio-

toimijana -kategoria”, ja näkökulma kansainvälisen politiikkaan täten paikalleen

jäädytetty abstraktio. Tästä ajattomasta abstraktiosta ja lohduttomasta yksinäisyydestä

käsin Waltzin on mahdollista antaa oma elämä rakenteelle. Waltzin käsitys

kansainvälisestä järjestelmästä onkin lopulta täysin atomistinen. Ashleyn mukaan tästä

kahden mallin sekoittumisesta on vain vakavia seurauksia, erityisesti se, että

yhdistämällä ”pahimmat piirteet” kahdesta traditiosta, atomismin pinnallisen

627 Ks. Ashley (1984), 248-254. Ks. “etuoikeutetusta representaatiosta” ja ajatuksesta ”maailman
peilaamisesta” työmme kappaleet 2. ja 3. sekä myös kappale 9.2.
628 Ashley (1984), 248- 254.
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toimijakäsityksen (selkeä valtio-toimijana identiteetti) sekä strukturalismin lopullisen

sulkeutuneisuuden, Waltz tuomitseekin kansainvälisen politiikan tutkimisen

pinnalliselle ilmenemien tasolle, ja hänen teoriansa toimii ainoastaan apologiana

vallitsevalle status quolle, tekosyynä dominaatiolle629, jota - kuten argumentin tulkitsen

- ei ole edes teoriassa mahdollista muuttaa.

Johtopäätös on siis neorealismin totalitaarinen taipumus, joka Ashleyn mukaan jättää

monta ääntä, monta historian piirrettä, kuulematta. Neorealismin hiljaisuuksia ovat

Ashleyn mukaan ainakin seuraavat:

(1) Se kieltää historian prosessina.

(2) Se kieltää historiallisesti merkittävän käytännön toiminnan merkityksen.

(3) Oikeastaan se kieltää vallan, tai ainakin sen olemassaolon sosiaalisen pohjan ja rajat,

sillä se rajaa vallan ainoastaan itseään kyseenalaistamattomien yksikköjen omaamiin

kyvykkyyksiin. Muuta roolia vallalla ei voi olla.

(4) Lopuksi neorealismi kieltää politiikan, tai se redusoi sen tarkoittamaan ainoastaan

tietyn rakenteen alaisuudessa tapahtuvaa taloudellista logiikkaa ja tekee sen täten

immuuniksi kritiikiltä. Samalla se liittoutuu niiden kanssa, joille tästä järjestyksestä on

hyötyä. Luovalla politiikalla ei ole Ashleyn mukaan roolia Waltzin kansainvälisessä

politiikassa.630

K a n s a i n v ä l i n e n  p o l i t i i k k a :  t i e t e e n a l a .  Laajemmin  tämä  tapa  ymmärtää

kysymykset suvereniteetista ja kansainvälisestä rakenteesta tarkoittavat myös koko

tieteenalallemme sitä, että aiemmin esitelty tieteenalan ”kolmas debatti” sen kriittisine

kirjoituksineen onkin poststrukturalisteille tilaisuus, joka mahdollistaa koko

tieteenalamme kyseenalaistamisen: kriittiset tekstit eivät tarjoa parempaa metodia tai

vahvempaa viitekehystä tieteenalamme kysymyksille tai ongelmille, vaan ne

”[...] korostavat ja tekevät selvemmäksi kriisin, jota voitaisiin
kutsua myös kansainvälisen politiikan tieteenalan kriisiksi.
Kriittiset tekstit kyseenalaistavat tieteenalamme
institutionaaliset rajat, asettavat sen tutut subjektiivisuuden,
objektivisuuden ja käyttäytymisen muodot kyseenalaisiksi [...].
Lyhyesti sanottuna, nämä kriittiset tekstit auttavat korostamaan
tieteenalan kriisiä, jonka keskeisin oire on se, että koko ajatus

629 Ashley (1984), 254-257.
630 Ashley (1984), 258-260.
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’tieteenalasta’ nousee ajattelun kohteeksi kysymyksenä,
ongelmana, jonain, joka on hieman epävarmaa.631”

Tällöin kysymys tieteenalastamme ja sen tulevaisuudesta ei ole Ashleylle ja Walkerille

kysymys kyvystä, vaan halusta. Kysymys on siitä, miten ne ihmiset, jotka aktiivisesti

kirjoittavat kansainvälisen politiikan tekstejä, käyttävät hyväkseen resurssejaan sekä

vapauksiaan, testaavat jo olemassa olevia rajoitteita sekä avaavat uusia mahdollisuuksia,

ja täten käyttävät hyväkseen sekä laajentavat ajattelun ja toiminnan aluetta, joka toimii

vastauksena nykyaikaisen globaalin elämän vaaroille ja mahdollisuuksille.632

Yksinkertaisesti sanottuna, kysymys onkin siitä, miten kansainvälisen politiikan

kirjoittajat haluavat kirjoittaa kansainvälistä politiikkaa oman aikansa haasteiden

keskellä.

P o s t s t r u k t u r a l i s m i p e r s p e k t i i v i s s ä . Cynthia Weber huomauttaa Adam

Jonesin Does ”Gender” Make the World Go Around- artikkeliin liittyen, jossa Jones

nostaa esiin sukupuolen feministisen kansainvälisen politiikan tutkimuksen

keskeisimpänä muuttujana (”the gender variable”), seuraavaa:

”Jones ei tarkoita ’sukupuoli-muuttujalla’ mitään kvantitatiivista
syy–seuraus- suhdetta, vaan sitä, että [”sukupuoli”] ainoastaan
ilmaisee sen, mitä feminismi tutkii, tai oikeastaan mitä sen
pitäisi tutkia [...]. Kuten neoidealistien myytti ’kansainvälisen
yhteisön olemassaolosta’ Jones ei myöskään puolusta omaa
käsitystä siitä, että ’sukupuoli on muuttuja’. [...] Mutta onko
sukupuoli muuttuja? Sukupuoli tuntuu olevan muuttuja Jonesin
tekstissä, koska sen asemaa muuttujana ei koskaan
kyseenalaisteta. Mutta mitä se tarkoittaisi, että sukupuoli olisi
muuttuja? Se tarkoittaisi sitä, että sukupuoli voitaisiin asettaa ja
eristää jonkinlaiseksi erilliseksi ja selkeäksi muuttujaksi ja
tämän takia koko sukupuolimuuttuja olisi oikeastaan sukupuolen
ulkopuolella. [Se] siis näyttää mahdollistavan kansainvälisen
politiikan tutkijoille sen, että he voivat ikään kuin seistä
sukupuolikysymyksen ulkopuolella samaan aikaan, kun he
analysoivat sukupuolikysymyksiä ja sukupuolivärittyneitä
kansainvälisiä suhteita.633”

631 Ashley  & Walker (1990), 375-376.
632 Ashley & Walker (1990), 403.
633 Weber (2003), 83.
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Tämä Weberin huomio antaa vihjeen, jonka nostimme esiin jo Rortya

tarkastellessamme. Olemme aina yhteisömme, ja täten myös sukupuolisuutemme,

vankeja, Rortyn sanoin etnosentristejä, gadamerilaisittain ”seisomme aina traditiossa”.

Erityisesti käsittelemääni poststrukturalismiin liittyen tämä tarkoittaa sitä, että kysymys

valtiosuvereniteetin, sekä samalla koko tieteenalamme, kyseenalaistamisesta ei

välttämättä olekaan niin yksinkertainen kysymys. Onko esimerkiksi poststrukturalistien

kyseenalaistama suvereniteetti muuttuja, jota voidaan tarkastella ikään kuin

ulkopuolelta? Poststrukturalistien olettama ”ei-paikka”, tai ”tyhjiö”,634 josta käsin koko

logosentristisen tradition, myös suvereniteetin, kyseenalaistaminen olisi mahdollista,

tuntuu tässä valossa naiivilta. Voisi jopa sanoa, että se ”haiskahtaa pahasti

positivistiselta”, ellei jopa metafyysiseltä, sillä tässä paikassa, jossa ei olisi mitään

yhteisöllisyyttä, mitään mikä voisi häiritä tutkijaa, olisi mahdollista ajatella ja

kyseenalaistaa oikein, löytää kuitenkin se varma tapa nähdä ja lukea historiaa ja sen

oikkuja. Olettamalla tällaisen ”ei-paikan”, jossa voitaisiin olla itse toiminnan

ulkopuolella, poststrukturalistit sortuvat samaan virheeseen, jonka Weber nosti esiin

Jonesin feminismi-artikkeliin liittyen, ja josta poststrukturalistit itse varoittavat.

Poststrukturalistit olettavat edelleen, että voisimme ikään kuin seistä traditiomme

ulkopuolella, ja sieltä käsin löytää oikean tavan tulkita tai kyseenalaistaa olevaa ilman

sitä painolastia, joka tulisi samasta toiminnasta silloin, kun myöntäisimme sen olevan

ainoastaan oma päätöksemme ajatella ja tehdä jotain tiettyä, koska se tuntuu meistä

oikealta, ja josta haluamme myös kantaa täyden vastuun. Oletamme, että on olemassa

annettuja kategorioita, kuten sukupuoli tai valtio, joita voidaan ylipäänsä ottaa

tarkastelun kohteeksi, jotka tekevät juuri kyseisestä tarkastelusta moraalisesti

oikeutetun, ja joita voidaan lopulta todeta esimerkiksi maskuliinisiksi tai

marginalisoiviksi. Poststrukturalistit ovat ”moralisteja635” kritiikissään - ja hyvä niin -

mutta he tarjoavat kritiikkiä kohteista, joita ei heidän ajattelunsa mukaan voisi edes olla

olemassa. Tämä heidän oma paradoksinsa - kaiken näkeminen kysymyksenä, eikä

minään muuna kuin kysymyksenä - johtaa siihen, että he eivät lopulta kykene, eivätkä

uskalla, ehdottaa mitään positiivista poliittisen elämän järjestämiseksi laajemmalle

joukolle. Tämän lisäksi ja kaikesta puheesta huolimatta poststrukturalismi siis joko

634 Ks. esim Ashley (1989), 313.
635 ”Moralistilla” viittaan tässä henkilöön, joka korostaa ajatusta normatiivisuuden ja poliittisuuden
merkityksellisyydestä kaikessa inhimillisessä toiminnassa, päätöksissä ja uskomuksissa; en siis henkilöä -
”besser-wisseriä” - joka tietää ”oikean ja aidon moraalisen toiminnan tavan”, ja pyrkii osoittamaan sen
myös muille ihmisille.
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(1) kieltää oman yhteisöllisyytensä, historiansa ja poliittisuutensa, oman suvereniteetin

perintönsä, jos se lähtee käsittämättömästä ”ei-paikan”- ajatuksesta; tai

(2) jos se lähtee, kuten monessa kohtaa nostin esille esimerkiksi Ashleyhyn liittyen,

liikkeelle oman toimintansa poliittisuudesta, niin se ei tarjoa oikeastaan mitään

konkreettista toivoa politiikalle ja tulevaisuudelle pätevän kritiikkinsä lisäksi. Se ei

tarjoa uutta, parempaa julkista sanastoa.

10.4. Yhteenvetoa sanotusta – kohti teoriavalintaa

Asetimme työni soveltavan osan taustaksi kansainvälisen politiikan niin kutsutun

”kolmannen debatin”, jonka myötä kysymykset tietämisen poliittisuudesta nousivat

esiin tieteenalamme keskusteluissa, myös sen teoreettisissa ja metateoreettisissa

yhteyksissä. Tätä taustaa vasten tarkastelimme sitten neljää erilaista tarinaa

kansainvälisestä maailmasta, jotka jaottelimme Rortyn jaottelua mukaillen normaaleiksi

ja epänormaaleiksi tarinoiksi kansainvälisestä maailmasta. Normaaleja tapoja olivat siis

Kegleyn edustama neoidealismi, Waltzin neorealismi sekä Wendtin konstruktivismi,

kun taas epänormaaliksi tavaksi puhua kansainvälisestä maailmasta luokittelin muun

muassa Ashleyn kannattaman poststrukturalismin. Seuraavissa kappaleissa esitän

perusteluni tälle jaottelulle, sekä sovellan Rortyn ajatuksia esittämääni teoriavalintaan

liittyvään tutkimuskysymykseeni. Samalla tulen tarkastelleeksi myös koko

tieteenalamme itsekuvaa. Lisäksi huomasimme edellä oleviin teorioihin liittyen, että

kaikissa näissä eri teorioissa oli lopulta havaittavissa ristiriitaisuuksia, joihin jonkun

toisen teorian edustaja(t) monesti tarrautui, ja jonka avulla hän (he) esitti kritiikkinsä ja

lopulta paremman versionsa siitä, kuinka maailmaa olisi kansainvälisen politiikan

piirissä hyvä hahmottaa. Oikeastaan niissä kaikissa tuntuisi olevan rationaalisesti

löydettäviä ongelmakohtia, jotka murtaisivat niiden vaateen ”kaiken selittämisestä”.

Tämä epävarmuus näyttäisi tekevän erityisen ongelmalliseksi tutkimuskysymykseni –

sen, kuinka tehdä valinta eri teorioiden välillä. Seuraavassa siirrynkin tarkastelemaan

tätä teoriavalintaan liittyvää problemaattista tutkimuskysymystäni Rortyn

pragmatististen työkalujen avulla.
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11. KANSAINVÄLINEN POLITIIKKA, PRAGMATISMI JA TEORIAVALINTA

sittelin edellä siis kansainvälisen politiikan ”kolmannen debatin” eräänlaisena

intellektuaalisena taustana, jonka puitteissa voimme nyt siirtyä käsittelemään

tutkimusaineistostani - siis edellä esitellyistä neljästä erilaisesta tarinasta

kansainvälisestä maailmasta - esiin nousevaa olennaisinta, metateoreettista,

tutkimuskysymystäni, joka voidaan tiivistää seuraavasti:

Miten valinta tiettyjen kansainvälisten teorioiden välillä olisi hyvä nähdä Rortyn

pragmatismin tarjoamissa puitteissa?

Tarkoitus ei ole siis tarkastella teorioita - niiden ”hyviä ja huonoja puolia” - sinänsä,

vaan keskittyä teoriavalinnan ”metateoreettiseen” ulottuvuuteen työmme osassa I

sanotun pohjalta; kysymys on siis oikeastaan siitä, miten näihin erilaisiin

”kansainvälisiin tarinoihin” voisi suhtautua, jos hyväksymme lähtökohdaksemme jo

esitetyt Rortyn ajatukset ”tiedosta” ja ”totuudesta”. On olennaista huomata, että tällöin

esiin nousee samalla ”raju” ja perustavaa laatua oleva toinen - ja väistämättä

ensimmäisestä seuraava – tutkimuskysymykseni:

Miten tällöin koko tieteenalaamme pitäisi suhtautua, eli minkälainen itsekuva

kansainvälisen politiikan tieteenalalla voisi täten olla?

Tämän edellä esiteltyihin ”kansainvälisiin tarinoihin” pohjautuvan ”metateoreettisen

tarkastelun” pyrin nyt tekemään Rortyn antiessentialistista ja antifoundationalistista

pragmatismia mukaillen.

11.1. Teoria ja myytti

Miten siis valita erilaisten kansainvälisen politiikan teorioiden välillä? Vastausta

hakeaksemme meidän pitää välttämättä kysyä vielä kaksi lisäkysymystä, jotka Cynthia

Weber esittää:

Miksi nämä erilaiset teoriat, tarinat kansainvälisestä politiikasta, ovat vetoavia?

Tai toisin sanoen,

E
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mikä saa nämä eri tarinat näyttämään siltä, että ne olisivat totta?

Weberin vastaus, jonka pragmatistit oletettavasti voivat hyväksyä, on se, että ne kaikki

pohjautuvat kansainvälisen politiikan myytteihin näyttäytyäkseen totena.636

Kansainvälisen politiikan myytti on Weberille

”[...] sloganin omainen ilmeinen totuus, johon kansainvälisen
politiikan teoria pohjautuu ilmetäkseen totena. Kansainvälisen
politiikan myytit ovat toisin sanoen kansainvälisen politiikan
teorian - niiden tarinoiden, joita kansainvälisen politiikan teoria
kertoo kansainvälisen politiikan maailmasta -
rakennuspalikoita.637”

Peter Berger ja Thomas Luckmannin esittävät samanlaisen ajatuksen, kun he toteavat,

että institutionaalinen järjestys, joka voidaan havaita objektiivisena, ikään kuin

ihmisestä riippumattomana faktisuutena, pohjautuu ajatukseen sosiaalisen todellisuuden

reifikaatiosta. Reifikaatio tarkoittaa siis sitä, että havaitsemme inhimilliset ilmiöt ikään

kuin ne olisivat esineitä, tai toisin ilmaistuna, että havaitsemme ”ihmistoiminnan

tuotoksia ikään kuin ne olisivat jotain muuta kuin inhimillisiä [...]638”. Reifikaatio

tarkoittaa siis sitä, että olemme kykeneviä unohtamaan sen, että itse olemme

elämismaailmamme luojia, että ikään kuin kirjoitamme maailmaamme ja voimme

havaita sen täten tekstinä639. He toteavat kuitenkin, että tästä unohtamisesta huolimatta

tuotamme koko ajan omaa todellisuuttamme:

636 Weber (2003), 2. Korostus lisätty.
637 Weber (2003), 2. Raymond Aron  toteaa myös samalla tapaa: ”Any idea or body of ideas, in the lives
of men or of collectivities, loses its intrinsic qualities of exactness or demonstrable truth. The modern
concept of of the heliocentric system may be true, and the Ptolemaic system false: the masses who adhere
to the former, after having abandoned the latter, do not proceed psychologically from ideology to an idea,
but change ideologies. A scientific truth, accepted by millions of men, no longer differs psychologically
or socially from an accustomed mythological concept. We shall, therefore, call ‘ideologies’ all ideas or
bodies of ideas accepted by individuals or peoples, without regard to their origin or nature.” Aron (1971),
4.
638 Berger & Luckmann (1981), 106. Vertaa Sartren ajatukseen “vakavuuden hengestä”, ks. Sartre
(1977a), 626, sekä Jamesin ja Rortyn jakamaan nominalismiin sekä holismiin: ”[...] substanssi, joka on
harhaan vievä mielikuva, johtaa juurensa piintyneestä inhimillisestä tavasta muuttaa nimet esineiksi. [...]
Esineiden fenomenaaliset ominaisuudet eivät varmastikaan riipu kiinni nimessä, ja kun ne eivät riipu
kiinni nimessä, niin ne eivät ylipäänsä riipu kiinni missään. Ne riippuvat kiinni ja yhdessä paremminkin
toinen toisensa kanssa, ja meille saavuttamattomasta substanssin käsitteestä [...] meidän tulee luopua.
Tämän käsitteen koko sisältönä ei ole mikään muu kuin juuri tuon yhdessä olemisen tosiasia. Tämän
tosiasian takana ei ole mitään.” James (1913), 59-60.
639 Tämä ei tarkoita sitä, että maailmassa ei olisi materiaa, että kaikki olisi mielemme tai kielemme
tuotosta, vaan sitä, että kaikki tavat joilla puhumme, nimeämme, tutkimme, mittaamme, analysoimme ja
muutamme maailmaa ovat lingvistisiä, ja täten ne asettavat meille esiymmärryksen, jota emme aina
havaitse, koska se ei näyttäydy meille kyseenalaisena. Olemme siis aina hermeneuttisessa tilanteessa,
ymmärrämme aina traditiossa. Kieli ja sosialiaatio on siis kaikenkattavaa.
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”Vaikka havaitsemmekin maailmaa reifikoituna, jatkamme koko
ajan sen tuottamista. Tämä tarkoittaa sitä, että ihminen on
paradoksaalisesti kykenevä tuottamaan ja luomaan maailmaa,
joka kieltää hänet.640”

Mitä nämä reifikaatiot tai myytit, jotka oletamme niin selviksi, että emme osaa edes

aina kyseenalaistaa niitä, voisivat hieman konkreettisemmin olla? Esittelemieni

teorioiden - neoidealismin, neorealismin, konstruktivismin ja poststrukturalismin -

myytit voidaan tiivistää esimerkiksi seuraavalla, pitkälti Weberiltä, lainatulla tapaa:

Myytti (1) - Neoidealismi:

On olemassa kansainvälinen yhteisö.641

Myytti (2) - Neorealismi:

Kansainvälinen anarkia on pääasiallinen sodan syy.642

Myytti (3) - Konstruktivismi:

Anarkia on sitä, mitä valtiot siitä tekevät.643

Myytti (4) - Poststrukturalismi:

Suvereniteetti pitää ymmärtää kysymyksenä.644

Kansainvälisen politiikan myytti onkin toisin sanoen uskomus (belief), jamesilaisittain

”jotain, johon on hyvä uskoa”645, sen sijaan, että se olisi ”etuoikeutettu representaatio”

maailmasta sellaisena kuin sen on, toisin sanoen Totuus (Truth). Kuten muistamme,

pragmatisteille ”totuus” onkin vain siis kohtelias, tyhjä termi uskomuksille, joihin

meidän on hyvä uskoa; siis uskomuksille, jotka ovat tällä hetkellä mielestämme niin

hyvin oikeutettuja, että lisäoikeuttamiselle ei ole tarvetta.646 Toisin ilmaistuna tämä

tarkoittaa sitä, että faktaa puhtaana havaintona maailmasta ei voi olla olemassa, on

640 Berger & Luckmann (1981), 107.
641 Weber (2003), 36: ”There is an international society.”
642 Weber (2003), 14: ”International anarchy is the permissive cause of war.”
643 Weber (2003), 60: ”Anarchy is what states make of it.”
644 Ashley & Walker (1990), 367: “[T]he question of sovereignty [… ] must be understood as just that, a
question. [...]” Weber ei esitä kyseistä myyttiä, joskin feminismiin liittyen hän esittää “Onko sukupuoli
[gender] muuttuja?”- myytin, joka on monella tapaa analoginen käyttämäni ”Onko suvereniteetti
muuttuja?” tai ”Suvereniteetti pitää ymmärtää kysymyksenä”- myytin kanssa. Ks. myös työmme kappale
10.3.1, jossa erityisesti kohta Kansainvälinen politiikka : suvereniteetti.
645 James (1913), 149, totesi pragmatistina asian esimerkiksi seuraavasti: ”[t]otta on [...] yksinkertaisesti
vain se, mikä on suotuisaa ajattelumme tiellä[...].”
646 Ks. esim ORT, 24.
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ainoastaan normaalia ja tuttua sanojen käyttöä, normaalissa kontekstissa olevia

”perusteltuja tosia uskomuksia”(justified true beliefs), olkoon kyseessä sitten atomi tai

valtio, jotka eivät näytä vaativan lisäoikeutusta; toisin sanoen ”faktat ovat juuri niitä,

mitä ei ole olemassa - ainoastaan tulkintoja.647”

Weberilta saatu tapa hahmottaa kansainvälisen politiikan teorioita näihin myytteihin

pohjautuvina tarinoina kansainvälisen politiikan maailmasta jakaa siis tämän Rortyn

puolustaman pragmatistisen totuus- ja tietokäsityksen. Weberille nämä faktoina

esiintyvät myytit, rortylaisittain normaalidiskurssissa hyväksytyt, tutut tavat käyttää

sanoja - eli ne uskomukset, joihin meidän on hyvä uskoa - ovat kansainvälisen

politiikan teorian ”vahvoja uskomuksia” ja täten rakennuspalikoita: ne ovat niin tuttuja,

että voimme ottaa ne, ja käyttää niitä (suhteessa toisiin elämämme rakennuspalikoihin),

ikään kuin annettuina, olkoonkin kyseessä valtio, anarkia, kansainvälinen yhteisö, tai

vaikkapa käsitys kielestä, jolla luomme teoriaa. Juuri myytit, joita me kaikki oletamme,

mahdollistavat sen, että kansainvälisen politiikan teoria näyttäytyy meille jollain tavoin

selkeänä, varmana ja totena, ja täten välttämättömänä tapana puhua, joko

progressiivisessa (myytit 1-3) tai kriittisessä merkityksessä (myytti 4).648 Myyttien takia

kansainvälisen politiikan kirjoittaminen ja siitä puhuminen on mahdollista tehdä

selkeiden olosuhteiden vallitessa.

647 Tämä Nietzschen lainaus on teoksesta Nehamas (1985), 42. Ks. myös Ibid., 42-59. Nietzsche ei siis
tavoittele yleistä totuusteoriaa, ei edes pragmatistista totuusteoriaa, kuten ei myöskään Rorty, vaan
ainoastaan tapaa hahmottaa maailmaa tiettyjen uskomusten varassa, jotka saattavat kyseenalaistua ajan
myötä: ”[...] Nietzsche is mixing together the notions of knowledge, belief, and imagination. And he does
not claim that utility constitutes, or even that it explains, truth. He writes instead that our belief that  a
view is useful, a belief which may well itself be false, is what makes us consider that a particular view as
true, whether this is or is not in fact the case. In addition, Nietzsche does not ever analyse truth as utility
or power, as is sometimes argued. He does write that truth is related to the feeling of power, [… ] but this
is only his explanation of the fact that people accept certain view as true even if, as it turns out, they are
not. [… ] He claims instead that what we customarily take to be true is what we think is useful and what
makes us feel, or actually makes us, powerful. But we may be wrong about what is useful.” Ibid., 54.
Tämä kaikki on selkeästi liitoksissa aiemmin työmme alaviitteessä 215 mainitsemaani “paskanjauhaja vs.
kulttuurisovinisti”- keskusteluun, sekä erityisesti niin kutsuttuun Sokal hoax -tapaukseen, jossa Alan
Sokal julkaisi Social Text- lehdessä tekstin, joka osoittautui lopulta tietoiseksi postmodernin kielenkäytön
avulla luoduksi huijaukseksi. Mielestäni koko tapauksen opetus on se, että kummatkin, niin
monimutkainen luonnontieteen kieli (jota ymmärtää ja osaa soveltaa tai käyttää ainoastaan harvat
maailmassa) kuin myös monimutkainen ”postmoderni kieli”, ovat joskus yksinkertaisesti huonoja tapoja
puhua maailmasta, sillä ne eivät toimi, niillä ei saada mitään aikaan, eikä niitä siis voida hyväksyä edes
tosiksi uskomuksiksi, saatika sitten Totuudeksi. Huijauksen opetus ei ole se, että ”postmoderni” tapa
puhua on lähtökohtaisesti yhtään sen väärempi kuin kompleksinen luonnontieteen kieli (esimerkiksi
monimutkainen suhteellisuusteoria), vaan se, että ne ovat kummatkin potentiaalisesti vääriä, ellei toisin
käytännössä todeta. Kääntäen, voimme olettaa ne tosiksi, ellei toisin osoiteta, jos ne saavat aikaan
käytännössä jotain vaikutuksia (Sokalin teksti ei saanut) ja jos ne käyvät läpi yhteisömme hyväksymät
totuudenmäärittelyriitit (Sokalin teksti kävi yhden vaiheen siitä).
648 Weber (2003), 2. Weber painottaa tekstissään erityisesti myyttien suhdetta teorian rationaaliseen
puoleen, ja siksi laajennan hänen tulkintaa koskemaan myös kriittistä teoriakäsitystä, sillä näin voimme
nähdä kaikki erilaiset teoriat maailmassa pärjäämisen strategioina.
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11.2. Teoria ja vahva väärinlukeminen

Donald  Davidsonilta  opimme  kuitenkin  jo  aiemmin,  että  ”[e]i  ole  olemassa  mitään

sellaista kuin kieli, jos se tarkoittaa jotain, mitä filosofit ja lingvistit ovat sen olettaneet

tarkoittavan”. Kieli, jolla hahmotamme maailmaa, muokkaamme sitä ja puhumme

siellä, ei ole kaikkien jakama struktuuri, vaan se on enemmänkin kokoelma kuolleita,

yleiseen käyttöön levinneitä metaforia, Davidsonin termein eräänlainen kokoelma

esioletuksiamme tai ”prior theoryja” erilaisiin tilanteisiin, joita kohtaamme

jokapäiväisessä elämässämme. Kieli ei siis perustu konventioihin, jos niiden katsotaan

olevan jotain ihmistoiminnasta riippumatonta, vaan päinvastoin konvergenssiin, siihen

että puhumme enemmän tai vähemmän samalla tavalla kuin naapurimme tai

kanssaihmisemme. Kyse on siis tottumuksesta ja tuttuudesta. Kieli ei ole myöskään

tällöin mikään maailman ja ihmisen välinen mediumi vakavassa merkityksessä, kieli ei

representoi mitään olemuksellista tai varmaa. Päinvastoin, kieli on, ja on aina ollut,

”ainoastaan” pragmaattisessa suhteessa todellisuuteen, se on eräänlainen

maailmassapärjäämisen väline, jonka avulla voidaan saavuttaa yhteisymmärryksiä,

”passing theoryja”. Tästä kielikäsityksestä seuraa luonnollisesti se, että

monimutkaisemmat politiikan tutkimuksen teoriat tai sanastot, Weberin mukaan tarinat

kansainvälisestä politiikasta, ovat myös tällaisia pragmaattisia apuvälineitä, joilla

pyrimme hahmottamaan maailmaa ja luomaan toimivan, rakennuspalikoistamme

koostuvan kokonaisuuden, Rortyn termein uskomusten verkon (web of beliefs). Niinpä

tarinoiden suhde maailmaan, todellisuuteen ylipäänsä, on myös pragmaattinen - ja

samalla dynaaminen. Ne ovat Rortyn jargonissa ”vahvoja väärinlukemisia”, ne eivät

pyri löytämään mitään erityistä kaiken ratkaisevaa ja moraalisen takuun tuovaa

”salakoodia”, vaan ovat aina kirjoittaja-teoreetikon omia tulkintoja omasta tilanteesta

käsin ja omia tarkoituksia varten kyseisessä tilanteessa.649 Tällöin näemme kielemme,

teorioidemme ja lopulta koko kulttuurimme historian Rortyn tavoin evoluution avulla

649 Der Derian (1995), 376, kirjoittaa seuraavalla tapaa: ”The injunction that words mean what they say
and say what they mean is the core principle of realism – and its greatest evasion of aporia, or road to
nowhere  that  IR theory,  often  with  the  best  intentions,  posts  with  authoritative  signs  of  where  we have
been (realism) or where we are heading (idealism). To be sure, profound thinkers like Martin Wight have
questioned the ability of international theory, absent a sovereign authority, to chart a collective
destination for world politics. But the question must be extended, to ask whether we can, absent a
Leviathan of language, legislate the universal meaning necessary for single theory of realism. As long as
there was commonly accepted diplomatic culture and a ‘natural’ hegemony or balance of power, the
question does not impinge on the practice of world politics. But when power and culture fragments and
diffuses, and change itself accelerates, there is more dissonance than harmony in realism. To paraphrase
Frederick the Great: discourse without power is like an orchestra without a score.” Der Derian siis
korostaa, että nykyään näyttäisi olevan yhä vaikeampaa löytää yhtä oikeaa tulkintaa, joka olisi juuri se
oikea tulkinta kansainvälisellä tieteenalallamme.
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selviytyneiden vahvojen väärinlukemisten historiana sen sijaan, että näkisimme sen

esimerkiksi historiana, joka pohjautuu Totuutta peilaaviin tarinoihin. Tässä mielessä

esimerkiksi meille suomalaisille tuttu jaottelu Suomen vuoden 1918 sodasta

”vapaussodaksi”, ”kansalaissodaksi” tai ”luokkasodaksi” on tietoteoreettisesti täysin

analoginen esimerkiksi aristoteelisen, ptolemaioksisen ja galileolaisen maailmankuvan,

tai vaikkapa idealistisen, realistisen tai marxistisen politiikan teorian jaotteluiden

kanssa. Päätös käyttää tiettyä merkitystä tapahtumasta on päätös kertoa tarina

maailmasta tietyllä tavalla.650 Rortyn sanoin tämä tarkoittaisi sitä, että

“[…] ‘maailma’, tiedettynä nykyisen teorian avulla, on
ainoastaan maailma tunnettuna nykyisen tieteen kielen
avulla.651”

Osmo Apunen ilmaisee tämän omaa oppiainettamme - myös laajemmin politiikan

tutkimusta - koskien siten, että oppiaineemme ”kansainvälinen politiikka” edustaa

meille valitsemaamme

”[...] kohteiden joukkoa, jonka tutkijakunta kokee
konkreettiseksi, mielekkääksi ja tutkimisen arvoiseksi652”.

650 Marko Tikka (2005) toteaa kirjoituksessaan Historia ei ole enää politiikan väline kuitenkin seuraavaa
jatkosodan ”torjuntavoittoon” liittyen: ”Historian kannalta ilmaisu on kuitenkin kysenalainen.
Neljäsataatuhatta karjalaista ja varmaankin pääosa rintamamiehistä olisi pitänyt syksyllä 1944 puhetta
torjuntavoitosta irvokkaana. Sellaista maata, joka menettää kahdeksasosan alueistaan ja joutuu alistumaan
sodan toisen osapuolen ehtoihin, ei tavallisesti kutsuta voittajaksi. Termi torjuntavoitto ei siis ole
historiallinen, jos ajatellaan, että historiankirjoituksessa tulisi mennä tapahtumahetkeen ja sen mukaiseen
todellisuuteen. Termi kertookin enemmän tästä ajasta kuin historian tapahtumasta, johon se viittaa. [...]
Miksi on vaikeaa hyväksyä menneisyyttä sellaisena, kuin se on tapahtunut? Miksi on vaikeaa hyväksyä,
että kuuluimme toisen maailmansodan häviäjiin, tapahtuipa sen jälkeen sitten voittajille mitä tahansa?”
Hänen vastauksensa on se, että kyseessä ei olekaan historia, vaan kyse on historiaan tuotetuista
poliittisista identiteeteistä. Erityisesti Tikkaa näyttää harmittavan tässä se, että ”[k]un historiantutkija on
tehnyt tulkintansa ja aikaansaanut tuloksensa tieteen menetelmien kautta, hän näyttääkin usein
aseettomalta.” Rortylaisen ”vahvan väärinlukemisen” näkökulmasta tässä Tikan argumentissa on
ongelmana ensinnäkin se, että hän ei näe omaa ”tieteen menetelmien” kautta saavutettavien tulosten tai
tulkintojen olevan poliittisia, eräänlaisen elämäntavan ylläpitämistä, ja toiseksi se, että hän ei näe, että
tulkintojen tai sanastojemme hyvyys tai niiden ”osuminen oikeaan” ei ole jonkun olemuksellisen
”historian” peilaamista, vaan sellaisten hyödyllisten, hyvinperusteltujen ja moniin muihin ihmisiin
vetoavien sanastojen luomista, joiden avulla historia voi saada yhden tai toisen tulkinnan. Siksi jotkut
meistä puhuvat ”vapaussodasta”, toiset ”kansalaissodasta”, tai jotkut ”torjuntavoitosta” tai toiset
”häviävien puolella olemisesta”. Tarinassa ”torjuntavoitosta” on, kuten Tikka huomaa, kyse identiteetistä.
Mutta hän ei huomaa sitä, ettei mitään muuta vaihtoehtoa  ole, eikä tule. Ongelma hänellä, kuten myös
monella muulla historiankirjoittajalla, on se, että parempi, toisin sanoen useampiin vetoavampi ja
hyödyllisempi argumentti, on voittanut heidän omansa. Tämä ei tarkoita tietenkään sitä, etteikö Tikan tai
meidän muidenkin pitäisi pyrkiä kertomaan myös erilaisia, valtavirran tarinoita kyseenalaistavia uusia
tarinoita. Kuten Tikka toteaa, ”historiankirjoituksen on puututtava historian käsityksiin,
legitimoituihinkin, jotta ymmärryksemme historiasta kehittyisi.” Mutta tähän ei ole käytettävissä sen
kummempaa ”tieteellistä metodia”, jonka avulla saavuttaisimme historian ”aidon” tarinan.  Vrt. esim.
Conant (2001), 295-300, jossa kritiikkiä rortylaisesta historianlukemisesta erityisesti George Orwellin
kirjoitusten, muun muassa Espanjan sisällissotaan liittyen, kautta.
651 PMN, 287.
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 Apunen jatkaa vielä, että

”[m]oni on kuitenkin havainnut vaikeaksi osoittaa käytännössä,
missä tämä ’olio ir/ip’ oikeastaan majailee. Sen olemassaolo ja
olemisen tapa joudutaan pikemminkin päättelemään ja
konstruoimaan epäsuorasti erilaisista yksittäisistä aistein
havaittavissa olevista seikoista.653”

Rortylaisittain ilmaistuna tämän voisi todeta niin, että kansainvälinen maailma,

tiedettynä nykyisen teorian (-ioiden) avulla, on ainoastaan kansainvälinen maailma

tunnettuna nykyisen kansainvälisen tieteen kielen avulla.

Quinen empirismin kritiikistä opimme aiemmin kappaleessa 3.5.3. sen,  että  (1)  on

mahdotonta erotella toisistaan analyyttisiä, merkityksen nojalla olevia totuuksia, ja

synteettisiä, maailman asettamien tosiasioiden nojalla olevia totuuksia sekä (2) sen, että

empirismin ajatus reduktionismista, jonka mukaan jokainen väitelause olisi

palautettavissa välittömään kokemukseen, on myös mahdoton. Quinen (Rortyn tuekseen

tulkitseman) holistisen teesin mukaan ”[...] ulkoista maailmaa koskevat väitelauseemme

eivät joudu kokemuksen tuomioistuimeen yksi kerrallaan vaan järjestäytyneenä

yhteisönä”. Tämä tarkoittaisi sitä, että yksittäisten sanojen tai lauseiden merkitys, eli

kun toteamme (kansainvälisestä) maailmasta jotain konkreettista, on aina suhteessa

laajempaan teoriaan tai uskomusten verkkoon, ja että tämän kokonaisuuden reunoilla

tapahtuvat kohtaamiset kokemusten kanssa vaikuttavat koko kudelmaan tai teoriaan, ei

ainoastaan yhteen sen osaan.

Sellarsilta puolestaan opimme kappaleessa 3.5.2. sen,  että  perinteinen  käsitys

empirismistä on väärässä, sillä aistihavainto ei sinällään voi koskaan oikeuttaa

väitteitämme maailmasta, vaan oikeuttamisessa, siinä kun toteamme jotain maailmasta,

on kyse aina sosiaalisesta käytännöstä ja että mikään, mikä ei ole sosiaalista käytäntöä,

ei voi oikeuttaa uskomuksiamme. Fyysinen maailma voi luonnollisesti kausaalisesti

aiheuttaa uskomuksien syntymisen, toisin sanoen sanastomme kohtaavat ja viittaavat

652 Apunen (1991), 34. Vrt. myös Eppin (1996) rortylainen huomio Martin Wightista: ”The Wight that
emerges from the following analysis offers a keen sense of historical contingency and and moral tension.
More than that, by situating international theory in a ‘conversation’ among distinct but interwoven
traditions that are historically embodied and shaped in particular circumstances by political writers and
practitioners, he calls close attention to the politics of language and argument. In effect, he recasts
international relations as a realm of persuasion.” Korostukset lisätty.
653 Apunen (1991), 34.
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aina konkreettiseen maailmaan, mutta tämä maailma ei voi koskaan oikeuttaa niitä.

Empirismin peräänkuuluttama ajatus aistihavaintojen kyvystä oikeuttaa uskomuksemme

välttämättömästi onkin vain ”Annetun myytti”, jonka mukaan maailma asettuisi jo

itsestään tiettyihin kategorioihin ja ilmenisi tietyllä tapaa. Juuri tämän annetun myytin

haluamme nyt kuitenkin hylätä, mikä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö esimerkiksi

politiikan kirjoittaminen voisi olla empiiristä empiristisen otteen sijaan.

Quinen ja Sellarsin empirismin kritiikin654 voinee tulkita tarkoittavan sitä, ettei yhtään

sanastoa, tai teoriaa, voida perustella kiistattomasti empiristisen, reduktionistisen

evidenssin avulla. Tätä ajatusta on kutsuttu myös ”teorioiden empiiriseksi

alimääräytyneisyydeksi”: sama empiirinen evidenssi voi vahvistaa kaksi ekvivalenttia,

mutta yhteensopimatonta teoriaa.655 Pragmatisteille tässä on kyse lopulta erityisesti

poliittisista valinnoista; eli siitä, mitä halutaan tarkastella, minkälaisin argumentein

halutaan perustella, millä keinoin se halutaan tehdä ja erityisesti mitä varten ylipäänsä

toimitaan. Yksinkertaistettuna, tästä seuraa väistämättä seuraava johtopäätös:

Kaikki teoriat ovat siis empiirisesti alimääräytyneitä, ainoastaan ”vahvoja

väärinlukemisia” tai ”vahvoja tulkintoja” johonkin tarkoitukseen ja joidenkin oletusten

puitteissa.

Tai toisin sanoen, tästä seuraa myöskin se johtopäätös, että kaikki teoriat ovat

pragmaattisia maailmassapärjäämisen välineitä, keinoja puhua ja pyrkiä selviämään

maailmassa, Weberin sanoin ne ovat ”tarinoita kansainvälisen politiikan maailmasta”.

Samalla, voimme vetää tästä seuraavat kaksi olennaista johtopäätöstä:

(1) Teorioiden asema pohjautuu ainoastaan siihen, että ne ovat konkreettisesti ja

selkeästi hyödyllisiä monille ihmisille, sekä siihen,

654 Tähän empirismin kritiikkin voisi vielä lisätä jo aiemmin Davidsoniin tarkasteluun liittyen
mainitsemani Davidsonin ”skeeman ja maailman” (scheme-content)- jaottelun kritiikin. Tässä
historiattomassa skeeman ja tarkasteltavan maailman välisessä jaottelussa Davidson näkee vielä
empirismin kolmannen ja viimeisen dogman. Ks. työmme alaviite 220.
655 Ks. esim. Newton-Smith (2001), 532: ”[...] any scientific theory has an incompatible rival theory to
which it is empirically equivalent.” Tämä teesi on kuitenkin vähintäänkin ristiriitainen. Newton-Smith
kirjoittaa: ”The only reasonable conclusion we can draw is that SUT [Strong Underdetermination of
Theories] is at very best a highly speculative, unsubstantiated conjecture. Even if the thesis can be
expressed intelligibly in an interesting form, there are no good reasons for thinking that it is true. Even if
it granted that there is the abstract possibility that SUT holds, the realist may well argue that it remains
rational to believe that our theories do approximate the truth.” (Filosofinen) Realisti voisi siis todeta, että
ajatuksemme teorioiden empiirisestä alimääräytyneisyydestä, “vahvoista väärinluennoista” ja lopulta
kansainvälisen politiikan ”tarinoista”, on täysin väärin muotoiltu.
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(2) että ne sopivat laajemmin siihen kontekstiin, kielipeliin, jossa ihmiset elävät

elämäänsä. Ne siis muodostavat suhteellisen koherentin ja meille suhteellisen tutun

uskomusten verkon.

Nämä ajatukset laajennettuna kansainvälisen politiikan tieteenalaan, joka siis koostuu

näistä kansainvälisen maailman tarinoista, tarkoittaisi Osmo Apusen sanoin seuraavaa:

”Kansainvälistä politiikkaa ’oppiaineena’ onkin viisainta
tarkastella eräänä käytännöllisten ratkaisujen joukkona.656”

Stanley Hoffmannin sanoin kansainvälinen politiikka on tällöin hyvä ymmärtää ”[...]

aktiivisten käsitysten välisenä kilpailuna siitä, kuka tai mikä niistä määrittelee

todellisuuden657”, jossa elämme.

Kansainvälisen politiikan tieteenalan piirissä, kuten huomasimme jo niin kutsuttuun

”kolmanteen debattiin” liittyen, muun muassa Smith ja Lapid ovat ilmaisseet

positivistis-empiristisen lähestymistavan heikkoudet. Lapidin sanoin ”[...] on vähintään

olemassa yleisesti hyväksytty mielipide siitä, että kolmas debatti on selkeä loppu

positivistisen epistemologian konsensukselle” kansainvälisen politiikan tieteenalalla.658

Toivottavasti olemme nyt myös tämän kirjoituksen(i) parissa huomanneet sen, että

kansainvälisen politiikan tarinat ovat monesti vähintäänkin ristiriitaisia suhteessa

selitettävään maailmaan, tai toisin sanoin teoriat ovat empiirisesti alimääräytyneitä.

Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö siis empiirisellä tavalla voisi kertoa tarinoita

maailmasta, päinvastoin, vaan sitä, että empiristinen metodi ei ole riittävä

uskomustemme oikeuttamisen suhteen. Rortyn ajattelusta saamme kuitenkin erään

keinon hahmottaa näiden alimääräytyneiden, mutta käytännöllisten teorioiden suhdetta

toisiinsa, joka heijastelee Apusen mainitsemaa ajatusta tieteenalamme itsekuvasta

”käytännöllisten ratkaisujen joukkona”. Kyseessä olisi jo mainitsemani jako normaaliin

ja epänormaaliin diskurssiin.

656 Apunen (1991), 35.
657 Ks. Epp (1996), 141, n54, jossa Hoffmannin määritelmä.
658 Lapid  (1989), 236, 238.
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11.3. Kansainvälinen teoria: normaali ja epänormaali diskurssi

11.3.1. Kansainvälisen politiikan normaalidiskurssi

Kuten muistamme, Davidson hahmotti kahden ihmisen kommunikaatiotilannetta ja

dynaamista ymmärtämistä ja samalla dynaamista käsitystä kielestä ”prior-” ja ”passing

theoryjensa” avulla. Sen, minkä Davidson teki tässä kahdelle keskustelijalle ja ”kielen

omaamiselle” – siis totesi, että ei ole olemassa mitään sellaista kuin kaikkien jakama

universaali kieli, ja ettei tällöin myöskään keskustelu ja kielen käyttäminen pohjaudu

kaikkien jakamiin konventioihin vaan joidenkin, toisilleen tuttujen ihmisten keskenään

jakamiin tapoihin, lyhyemmin konvergenssiin, ja että metaforinen puhe on sanojen

käyttöä normaalista poikkeavalla, uudella tavalla -  Rorty yleistää ja soveltaa

laajemmin koskemaan sanastoja, joiden avulla ihmiset hahmottavat elämäänsä,

erityisesti tulkiten sanastomme eräänlaisiksi maailmassa pärjäämisen työkaluiksi ja

toisaalta myös sosiaalista evoluutiota läpikäyviksi kokoelmiksi kuolleita metaforia.

Sovellan edelleen näitä Davidsonin ja Rortyn ajatuksia erityisesti kansainvälisen

politiikan sanastoihin.

Rorty jakaa siis erilaiset tavat puhua maailmasta normaaliin ja epänormaaliin

diskurssiin. Kansainväliseen politiikkaan, sen teorioihin sekä omaan tarkasteluuni

sovellettuna tämä tarkoittaisi sitä, kansainvälisen politiikan normaalidiskurssi on

puhetta kansainvälisestä politiikasta tavalla, joka on valtavirralle hyväksyttyä,

kulttuurisen evoluution läpikäynyttä tapaa puhua (kansainvälisestä) ihmiselämästä. Se

on siis laajan yleisön piirissä olevien hyväksyttyjen periaatteiden ja käsitteiden käyttöä

tavalla, jossa ei nouse sen suurempia ristiriitoja; davidsonilaisittain kysymys olisi

tällöin kyvystä päästä hetkittäisiin yhteisymmärryksiin, kykyä saavuttaa ”passing

theory”. Kansainväliset teoriat ja niiden käsitteet edustaisivat siis tavallaan

esioletuksiamme, ”prior theoryja”, joiden avulla voimme ylipäänsä keskustella

kansainvälisistä asioista, ja joiden avulla pyrimme hahmottamaan kansainvälisen

politiikan maailmaa, luomaan yhteisymmärrystä.

Hieman konkreettisemmin tämä tarkoittaisi sitä, että tällä hetkellä, uuden vuosituhannen

alun kansainvälisen politiikan tieteenalan piirissä, kolme esittelemistäni teorioista -

neoidealismi, neorealismi sekä konstruktivismi - kuuluisivat tähän normaalidiskurssin
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piiriin, sillä ne kaikki jakavat yhden tärkeän käsitteen, tai tavan puhua, hahmottaa ja

samalla määrittää kansainvälistä politiikkaa. Ne kaikki lähtevät liikkeelle valtiosta.

Kegley kirjoittaa:

”Kylmän sodan jälkeisessä maailmassa ei ole enää
samankaltaisia ideologisia kiistoja, rajoittamatonta asekilpailua,
eikä se rohkaise fiksaatioon valtapolitiikasta. Tyhjiö, joka on
auennut, antaa mahdollisuuden uudelle näköalalle
maailmanpolitiikkaan [...] ja näkyvissä ovatkin uuden systeemin
piirteet. [...] Nykyään on olemassa näkyvää innostusta
wilsonilaisen ohjelman uudelleennousuun [...] ja hyviä syitä
tarkastella liberaalin kansainvälisen perinnön aspekteja.659”

Waltz toteaa puolestaan seuraavaa:

”Valtiot asettavat ne puitteet, joissa ne muiden ei-valtiollisten
toimijoiden  kanssa  elävät  omat  draamansa  tai  toteuttavat  omat,
jokapäiväiset tehtävänsä. Vaikka valtiot voivatkin olla jopa
pitkiä aikoja puuttumatta ei-valtiollisten toimijoiden tekemisiin,
valtiot joka tapauksessa asettavat kanssakäymisen ehdot joko
passiivisesti, antamalla epävirallisten sääntöjen syntyä, tai
aktiivisesti, muuttamalla sääntöjä, jotka eivät enää miellytä niitä.
Kovan paikan tullen valtiot muodostavat säännöt, joiden
mukaan muut toimijat toimivat.660”

Wendtin mukaan taas:

”Uskon realistien kanssa siihen, että keskipitkällä aikavälillä
suvereenit valtiot pysyvät kansainvälisen järjestelmän
määräävimpinä toimijoina.661”

Valtion  katsotaan  siis  olevan  se normaali, välttämätön ja kaikille tuttu suvereeni

toimija, jonka kautta kansainvälisen politiikan puhe, sanastot ja tutkimus määritellään.

Ne lähtevät oletuksesta, että sitä ei tarvitse sen enempää kyseenalaistaa tai pitää

erityisenä kysymyksenä. Kaikki kolme esittelemääni normaalidiskurssia jakavat myös

tästä valtiokeskeisyydestä seuraavan johtopäätöksen, jonka mukaan ainoastaan

659 Kegley (1993), 134, 139. Korostukset lisätty. Lainauksessa merkittävät sanat ovat kansainvälinen
(inter-national), joka tarkoittaa siis valtioiden välistä järjestystä, sekä systeemi,  joka  kuvaa  samaa
valtioista muodostuvaa kokonaisuutta.
660 Waltz (1979), 94. Teoreettisemmin Waltz (1990), 29, toteaa esimerkiksi seuraavaa: “International
structures are defined, first, by the ordering principle of the system, in our case anarchy, and second, by
the distribution of capabilities across units. In an anarchic realm, structures are defined in terms of their
major units. International structures vary with significant changes in their number of great powers.”
661 Wendt (1999), 453.
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empiirinen valtioiden(välistä) toimintaa tarkasteleva kansainvälinen politiikka voi

tuottaa merkityksellisiä tuloksia.662 Ne siis lähtevät oletuksesta, että kansainvälisen

politiikan loogisen ajattelun kenttä on välttämättä rajattu valtiokeskeiseksi, ja siksi

kaikki tätä loogista avaruutta kyseenalaistavat tavat puhua tuntuvat lähtökohtaisesti

moraalittomilta ja pelottavilta, sen sijaan että ne olisivat poliittisia ja joskus -

mahdollisesti - moraalittomia, kuten mikä tahansa toimi voi olla retrospektiivisesti.

Siksi myös normaalidiskurssin kriittisyys ja poliittisuus on välttämättä ainoastaan

kriittisyyttä ja poliittisuutta tiettyjen, valtiokeskeisyyden määrittävien rajojen

puitteissa.663 Valtio on siis kansainvälisen politiikan normaalidiskurssin normaali ja

selkeä toimija, eikä sitä täten pidetä millään merkittävällä tapaa sosiaalisena

konstruktiona - Hobbesin sanoin ”se [...] yksi persoona, jonka tekojen auktoreiksi

suuren ihmisjoukon kaikki jäsenet ovat keskinäisellä sitoumuksella ryhtyneet [… ]”  -

ihmisten luomana muuttuvana ja dynaamisena käytäntönä.664 Tämä tarkoittaisi sitä, että

valtio olisi normaalin kielenkäyttömme ulkopuolella. Siitä olisi helppo päästä

valtavirran puheessa yhteisymmärrykseen, saavuttaa davidsonilaisittain ”passing

theory”. Tiivistettynä voikin sanoa, että puhumalla selkeästä valtiosta nämä kaikki

teoriat puhuvat selkeää kansainvälisen politiikan kieltä ja mahdollistavat täten myös

selkeän elämisen mahdollisuuden sekä jatkumisen meille, jotka elämme tässä

kielipelissä.

Sen lisäksi, että valtio on näiden kolmen teorian ja koko normaalin kansainvälisen

teorian yhteinen, jaettu ja kaikkien käyttämä käsite, se on myös näiden kaikkien jakama

kansainvälisen politiikan yhteinen hiljaisuus. Olettamalla valtion ja valtioiden kautta

järjestettävän poliittisen elämän, nämä teoriat jättävät kysymättä monia kansainvälisen

politiikan tutkimukselle (joidenkin mielestä) tärkeitä kysymyksiä, jotka tämä

valtiokeskeisyys rajaa pois. Tässä valossa kansainvälisen politiikan normaalidiskurssi

on myös tietoista vallan käyttöä, tietoista tiettyjen hiljaisuuksien tuottamista ja tietyn

”prior theoryn” säilyttämistä. Se on poliittinen, mutta ei avoimesti politisoitunut tapa

toimia.

662 Ks. Kegley (1993), 142-143, Waltz (1979), 13-17, Wendt (1999), 452-453.
663 Niinpä normaalidiskurssin tarinat, tai ”vahvat väärinlukemiset”, ovat vallitsevan valtiokeskeisen
logiikan puitteissa tapahtuvia pessimistisiä (realistinen traditio: kansainvälisen anarkian ja sodan uhan
korostus) tai optimistisia (idealistinen traditio: kansainvälisen yhteistyön, yhteisön ja rauhan korostus)
tulkintoja. Ks. myös Ashley (1989), 264-271.
664 Weber huomauttikin, kuten muistamme, että jopa Wendtin konstruktvismi tuottaa ainoastaan yhden
identiteetin, valtio keskeisenä päätöksentekijänä (state as a decision maker), eikä tätä identiteettiä voi
muuttaa. Jos tämä valtion identiteetti päätöksentekijänä kyseenalaitettaisiin, koko ”anarkia on sitä, mitä
valtiot siitä tekevät”- ajattelu ei toimisi. Ks. työmme kappale 10.2.3.
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11.3.2. Kansainvälisen politiikan epänormaalidiskurssi

Kansainvälisen politiikan epänormaali diskurssi on puolestaan puhetta kansainvälisestä

politiikasta, joka ei ole kaikkien kesken jaettua, toisin sanoen se on puhetta tai sanojen

käyttöä tavalla, josta ei voida olla yhtä mieltä laajemmassa piirissä. Se on näiden

monille (valtavirralle) tuttujen termien käyttämistä uudella, tuntemattomalla, sanalla

sanoen metaforisella tavalla. Wittgensteinilta, Davidsonilta ja Rortylta näet opimme

sen, että sanalla on vain yksi merkitys, joka on sidoksissa sen käyttötilanteeseen. Niinpä

sanan metaforinen käyttö tarkoittaakin sanan käyttöä tavalla, joka ei ole jaettua ja tuttua

kyseisessä tilanteessa. Tällöin epänormaalissa diskurssissa, sanojen epänormaalissa

käytössä, ei siis ole mahdollisuutta saavuttaa yhteisymmärrystä, passing theorya, niin

helpolla, vaan se vaatisi aina lisäkeskustelua ja tulkintaa. Epänormaali diskurssi on

myös usein puhetta, jonka tarkoituksena on tietoisesti juuri kyseenalaistaa vallitsevia

tapoja puhua. Se on usein tietoista ja reaktiivista sanojen käyttöä uudella tavalla.665

Konkreettisemmin, ”kansainvälisen politiikan” piirissä epänormaali diskurssi

tarkoittaisi esimerkiksi poststrukturalistien korostamaa ajatusta, jonka mukaan oletetaan

suvereeni valtio sekä kysymykseksi666, sosiaaliseksi konstruktioksi, johon etsitään koko

ajan ratkaisuja, ikään kuin evoluutiota läpikäyväksi olioksi, että paradoksiksi, jota ei

665 Rorty (2001), 107, kirjoittaa epänormaalin tradition “ei-analyyttisistä filosofeista” seuraavasti: “Non-
analytic philosophers [… ] typically do not solve puzzles. They do different things. Some of them try to
change our intuitions (by, for example, getting us to think of the idea that true beliefs are accurate
representations of reality as an optional metaphor rather than as an important insight). Other tell stories
about the history of thought (of the grand, geistesgeschichtlich, Hegel-Heidegger, sort). Still others
(Derrida, for example) offer remarkable new readings of old philosophical texts. There is plenty of room
in the intellectual world for all these activities, and it is hard [… ] to see why they should be thought of as
in competition with analytic philosophy. But as long as analytic philosophers cling to the chauvinist idea
that they, together with their colleagues in the natural sciences, have a special relation to “Truth” (valuing
it more, for example, or having more faith in it) that their more  “literary” colleagues lack, they will be
tempted by their unconversability, and the arrogant frivolity, that they decry in others.” Vrt. myös Waltz
(1959), 203, jossa hän kirjoittaa kansainvälisestä politiikasta, pelimetaforasta ja “kakun jakamisesta”:
“This is a situation in which we all have not just a pie to divide but the problem of how much pie to make
at all. Under these conditions the game tend toward either two extremes. (1) It may become a simple
problem of maximation: all the players may cooperate to make the largest possible pie. In international
politics this corresponds to the hypothetical case in which all states band together with nature as their
adversary. (2) All the players may be so intent on the question of how the pie already in existence should
be divided that they forget about the possibility of increasing the amount each will have by working
together to make more of it. Instead of simple maximum problem, the game then reverts to a zero-sum or
constant game. In international politics this corresponds roughly to the situation now prevailing, in which
two sides have formed and the gain of one side is often considered to be the loss of the other. There is
another possibility. It may be that nobody likes the pie, or that everybody likes something else better. In
this case the game is not played at all.” Waltz kuitenkin jatkaa: ”Common to the desires of all states is the
wish for survival.” Korostukset lisätty.
666 Ashley & Walker (1990), 367: “[T]he question of sovereignty [… ] must be understood as just that, a
question. [...]” Ks. poststrukturalismista laajemmin työmme kappale 10.3.1. ja erityisesti alaviite 617.
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edes voi ratkaista varmalla tapaa lopullisesti. Tällöin poststrukturalistinen teoria

kansainvälisestä politiikasta mahdollistaa kansainvälisen politiikan sanastojen ja sen

loogisen avaruuden laventamisen667 -  kertomaan kenties vielä paremmin sen, kuinka

asiat laajimmassa merkityksessään ovat yhteydessä toisiinsa, Sellarsin sanoin ”how

things, in the broadest sense, hang together, in the broadest sense”. Samalla  se

mahdollistaa nähdä kansainvälistä politiikkaa paikoissa, joissa valtavirta ei sitä kenties

aina näe.668 Se voisi tarkoittaa Bleikerin sanoin sitä, että ”[p]ostmodernismi on

kritiikkiä669” tai Sylvesterin feministisen kansainvälisen politiikan ajattelun mukaan

seuraavaa:

”Feministiset kansainväliset suhteet ovat avant-gardea.
Postmodernismin ja kriittisen teorian kanssa se erottautuu
traditiosta, etsii innovaatioita ja shokeeraa kuvaamalla
formaalisen kansainvälisen politiikan paikkoja ja toimijoita
[uudella tavalla]. [...] Se on tutkimustapa, joka seisoo monessa
paikassa samaan aikaan ja pyrkii valaisemaan niitä varjoihin
jääneitä suhteita ja käytäntöjä, joita virallinen kansainvälinen
politiikka tuottaa.670”

Samalla tämä ajatus epänormaalista diskurssista antaa vihjeen siitä, että tieteenalan

normaali tapa puhua tuottaa tiettyjä hiljaisuuksia, tai Sylvesterin sanoin varjoja, joille on

ehkä mahdollista antaa ääni tai  tuoda  niitä  valoon.  Kristevan  sanoin  tämä  olisi

vastarintaa (dissidence), joka mahdollistaisi aidon, kriittisen ja poliittisuutta korostavan,

ajattelun.671 Tämä tarkoittaa myös kuitenkin sitä, että voidaan luoda parempia sanastoja

ja tapoja puhua ihmisten välisestä elämästä myös laajemmassa, progressiivisessa

mielessä. Tässä merkityksessä se voisi tarkoittaa taas Ashleyn peräänkuuluttamaa

”vastamuistelevaa luentaa”, Rortyn termein vaikutushistoriallista ”vahvaa

väärinluentaa”, eräänlaista luovaa uudelleentulkintaa, ja sen avulla toteutettavaa

tieteenalan rikastuttamista.

667 Vrt. esim. TaP, 218, jossa Rorty kirjoittaa: ”[...p]ragmatism allows for the possibility of expanding
logical space, and thereby for an appeal to courage and imagination rather than to putatively neutral
criterion.” Pragmatismi on siis postrukturalistinen, ja samalla antifoundationalistinen ja
antiessentialistinen tapa hahmottaa maailmaa, mutta se eroaa monista postrukturalisteista lopulta siinä,
että se näkee maailmankuvasta saatavat poliittiset seuraukset positiviisemmassa tai progressivisemmassa
valossa, toisin sanoen korostaa ”sosiaalista toivoa” ”silleenjättämisen” tai ”halveksunnan” sijaan.
668 Ks. esim Enloe (1989).
669 Bleiker (2002), 17.
670 Sylvester (2002), 269.
671 Ks. esim Ashley & Walker (1990), 259, 263, jossa Kristevan lainaus: “For true dissidence today is
perhaps simply what it has always been: thought.” Se, missä esimerkiksi Kristeva ja Rorty mahdollisesti
kuitenkin eroavaisivat, olisi kysymys ”Ajattelua mihin?” tai ”Ajattelua mitä varten?”
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Tämä positiivinen inhimillinen kontribuutio, ajatus laajemmasta sosiaalisesta toivosta,

tarkoittaa myös sitä, että epänormaali diskurssi voi olla epänormaalia ainoastaan

vallitsevaa normaalia traditiota vastaan. Ajatus epänormaalista diskurssista ilman

mitään kritiikin kohdetta, esimerkiksi ilman valtavirran ajatusta valtiosta tietynlaisena

toimijana tiettynä aikana, toisin sanoen selkeänä suvereenina toimijana, on täysin

absurdi. Kritiikki voi pohjautua ainoastaan vallitsevan normaalidiskurssin

kyseenalaistamiseen, jos sen katsotaan olevan huono tapa hahmottaa ja hoitaa ihmisten

asioita, eli jos siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Ajatus epänormaalista diskurssista

de novo, itsenäisenä, tarkoittaisi siis mahdotonta, ja hieman skitsofreenista ajatusta olla

samaan aikaan sekä kriittinen että vakavastiotettava, käyttää samaa sanaa samaan aikaan

sekä normaalilla että epänormaalilla tavalla. Tästä nousee esiin työmme kantava teema -

toivon teema, jonka Dewey ilmaisi todetessaan, että ”[t]he world is hopeless to one

without hope”- joka voidaan kansainvälisen politiikan kontekstissa muotoilla

seuraavasti:

Epänormaali tapa puhua kansainvälisestä politiikasta, esimerkiksi poststrukturalismi,

pitää olla mielestämme aina tietoista, poliittista mutta ei avoimesti politisoitunutta

pyrkimystä johonkin erilaiseen, parempaan - meille erityisesti liberaalimpaan -

suuntaan ja tarkoitusperään.

Toisin sanoen, sen täytyy olla moraalinen ja normatiivinen arvovalinta olla puhumatta

normaalilla tavalla, ja vaihtaa hetkeksi epänormaalin diskurssin piiriin. Mutta koska se

on vain vallitsevan tradition, vallitsevan sanojenkäytön kritiikkiä, se on aina valinta olla

tietoisesti ainoastaan ohimenevä trendi, joka voidaan unohtaa asian ratkettua, Rortyn

sanoin edifikaatiota oman sukupolven eikä ikuisuuden vuoksi.672 Mainitsemastani

liberaaliudesta seuraa se, että pyrimme kehittämään sanastoja, jotka ovat yhä

672 Conantin (2001) mielestä tämänkaltainen ajatus erilaisten sanastojen olemassaolosta olisi, tulkintani
mukaan, joko valehtelemista tai ainakin skitsofreenista. Hän kirjoittaa: ”[...] That is why the novel [1984
by George Orwell] insists that reality control can be succesfully practiced only by someone who has
become adept in the practice of doublethink. In order to be a Party member, one therefore needs ‘to deny
the existence of objective reality and all the while to take account of the reality which one denies [… ].
[O]ne must be able to dislocate the sense of reality.’ One must not only adjust one’s beliefs about reality,
but one must also be proficient in the art of forgetting that one continuously so adjusts them. Rorty
occasionally talks as if our practices and the ‘practices’ of the future totalitarian society depicted in
Orwell’s novel represented a pair of equally viable alternatives [… ]. But that is not right. There are
overwhelming grounds – as Winston’s reflections all too clearly illustrate – from within their ‘practices’
for preferring our practices to theirs. What Orwell calls ‘the denial of objective reality’ is a denial which
can be at most partially sustained and then only within a set of ‘practices’ regulated what Orwell calls a
‘schizophrenic system of thought’ – a system that simultaneously respects and disregards our present
norms for making claims: claims which are answerable (not only to our peers, but also) to how things
are.” Ibid.,  302.
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vähemmissä määrin julmia toisia ihmisiä kohtaan.673 Valinta puhua epänormaalilla

tavalla on aina siis poliittinen - se on pyrkimystä johonkin, jonka voimme uskoa olevan

parempaa retrospektiivisesti.674 Samalla kysymys on lopulta hyvin pragmaattinen,

Rortyn sanoin kysymys on lopulta siitä, ”[m]inkälaisen maailman voimme valmistaa

lapsen-lapsillemme?”675

11.3.3. Poststrukturalismi versus pragmatismi – kysymys sosiaalisesta toivosta

Kuten olemme huomanneet, Rortyn edustamaan pragmatismiin kuuluu myös ajatus

epänormaaleille traditioille tunnusomaisesta kriittisyydestä – Rortyn yhteydessä

korjauksista tarvittaessa - mikä liittää rortylaisen pragmatismin myös kriittiseen

epänormaaliin, tai poststrukturalistiseen, traditioon. Työssämme käsitelty

(kansainvälinen) poststrukturalismi on esimerkki kansainvälisen politiikan

epänormaalista diskurssista, jolla on kuitenkin osittain Nietzscheltä, Foucault'lta ja

Heideggerilta peräisin oleva taipumus kieltää sosiaalinen toivo - pragmaattinen

pyrkimys kohti jotain parempaa - ja tyytyä kirjoittamaan ainoastaan vallitsevien

käytäntöjen negatiivisuudesta, nähdä kaikki kysymyksinä ja vain kysymyksinä, sen

sijaan, että tätä huomiota käytettäisiin positiiviseen, progressiiviseen ja uutta luovaan

tarkoitukseen.  Siksi  poststrukturalismin  ongelma  onkin  ajoittain  se,  että  sillä  ei  ole

pätevän kritiikkinsä päälle mitään positiivista kontribuutiota ihmiselämälle, se ei tarjoa

sosiaalista toivoa. Se ei voi, eikä se oikeastaan haluakaan luoda uutta julkista sanastoa,

sillä ”poststrukturalistiseen avant-gardeen” kuuluu, kuten Sylvester huomauttaakin,

tietynlainen massakulttuurin ja laajojen sanastojen halveksunta676.  Se  on  Camus’n

673 Tässä on hyvä muistaa aiemmin mainitsemani hieman paradoksaalinen “liberaalin ongelma”. Ks.
työmme kappale 7.4.4.
674 Ks. myös esim. Camus (1964), 171, jossa Camus ilmaisi asian samassa hengessä: ”An artist may make
a success or a failure of his work. He may make a success or a failure of his life. But if he can tell himself
that, finally, as a result of his long effort, he has eased or decreased the various forms of bondage
weighing upon men, then in a sense he is justified and, to some extent, he can forgive himself.” Tämä
tunne oikeutuksesta on perustuttava julkiseen ja vapaaseen keskusteluun, ei omiin, yksinäisyydessä
tehtyihin arvostelmiin.
675 TaP, 175.
676 Ks. esim Sylvester (2002), 270: “[… ] The Australian cultural studies writer John Docker warns us that
most avant-gardes historically scorn ‘mass-culture as female, as indeed a kind of bewitching succubus,
overwhelming the masculine concentration and nerve that is necessary for true discrimination if the
historical crisis (which spawns an avant-garde) is to be faced and thought through.’” Rorty toteaakin, että
halveksunnasta seuraa poststrukturalisteille monesti se, että kaikki länsimainen valtavirta on huonoa ja
täten hylättävä: ”In the discourse of some contemporary leftist intellectuls, it sometimes seems as if only
oppressed  cultures count as ’real’ or ‘valid’ cultures, [… ] to think that only ‘difficult’ and ‘different’
works of art – preferably produced in garrets by rejected, marginalized artists – are ‘real’ and ‘valid’
instances of artistic creativity, [… and] to be cultured among leftist intellectuals of the present day, is to be
able to see all oppressed cultures – all victims of colonializations and economic imperialism – as more
valuable thing than anything done by or in the contemporary West.” TaP, 190.
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sanoin monesti elämälle täysin vierasta ”taidetta taiteen vuoksi677”. Siksi pragmatisti,

joka voi jakaa samat antifoundationalistiset lähtökohdat poststrukturalistien kanssa, ja

joka kunnioittaa Nietzschen, Foucault’n ja Heideggerin intellektuaalista perintöä, joutuu

kuitenkin valitsemaan Deweyn, Camus’n tai Rortyn esikuvakseen.678 Kuten Rorty

toteaa, se mikä erottaa esimerkiksi Deweyn ja Foucault’n - ja samalla myös

pragmatismin ja poststrukturalismin - on ajatus sosiaalisesta toivosta ja

solidaarisuudesta:

”[v]aikka Foucault ja Dewey yrittivät lopulta tehdä samoja
asioita, Dewey näyttää tehneen sen paremmin yksinkertaisesti
siitä syystä, että hänen sanastonsa jättää tilaa jopa
epäoikeutetulle toivolle sekä pohjaamattomalle, mutta elämälle
ratkaisevan tärkeälle inhimilliselle solidaarisuudelle.679”

Ashleyn, Georgen, Der Derianin ja kumppanien poststrukturalistiset, kuten myös

esimerkiksi Sylvesterin tai Enloen feministiset, kansainvälisen politiikan kirjoitukset

ovat tässä valossa hieman ristiriitaisia. Toisaalta esimerkiksi Ashleyn kirjoitukset

tuntuvat olevan monesti painottuneita pelkän kritiikin piiriin, ja ne korostavat

esimerkiksi tieteenalamme tai sen keskeisten käsitteiden kysymyksenomaisuutta, hänen

sanojensa mukaan ”suvereniteetti pitää ymmärtää kysymyksenä” tai toisaalta kritisoivat

laajemmin valtavirtaa sen totalitaarisuudesta, ”maailmanpolitiikan rationalisoinnista”.

Poststrukturalismi pyrkii puolestaan taas

677 Camus (1964), 179-181: ”[T]he manufacturers of art of middle-class Europe, before and after 1900,
accepted irresponsibility because responsibility presupposed a painful break with their society (those who
really broke with it are named Rimbaud, Nietzsche, Strindberg, and we know the price they paid). From
that period we get the theory of art for art’s sake which is merely a voicing of that irresponsibility. Art for
art’s sake, the entertainment of the solitary artist, is indeed artificial art of factitious and self-absorbed
society. The logical result of such a theory is the art of little cliques or the purely formal art fed on
affectations and abstractions and ending in the destruction of all reality. [… ] Negation, maintained so
long that it is now rigid, has become artificial too and leads to another sort of sterility, [… to] a
presumption that one can be a great artist only against the society of one’s time, whatever it may be, [… ]
that an artist could assert himself only by being against everything in general.”
678 Ks. Camus (1964), 42, jossa Camus toteaa esimerkiksi seuraavaa: “We want to think and live in our
history. We believe that the truth of this age can be found only by living through its own drama to the
very end. If the epoch has suffered from nihilism [both intellectual and political], we cannot remain
ignorant of nihilism and still achieve the moral code we need. No, everything is not summed in negation
and absurdity. We know this. But we must first posit negation and absurdity because they are what our
generation has encountered and what must be taken into account.” Puhe oman aikamme totuudesta on
ymmärrettävä pragmaattisesti eli oikeutettuna totena uskomuksena, johon on hyvä uskoa omana aikanaan,
ja joka selittää omaa aikaamme tapahtumia.
679 CoP, 208. Pragmatismin ja poststrukturalismin välinen ero ja kenties vihamielisyyskin (?) selittyy
myös paljolti sillä, että näistä ensimmäinen, pragmatismi, on pitkälti amerikkalainen traditio, jolla on
täten vahvasti progressiivinen ja liberaali poliittinen suuntautuminen, kun taas poststrukturalismi on
monesti manner-eurooppalaisten (uus)vasemmistoajattelijoiden, kuten Sartren ja Foucault’n, suosimaa.
Tämä vastakkainasettelu on harmillista, sillä pragmatistisessa traditiossa esimerkiksi Rorty ja Camus
edustavat monella tapaa keskitietä, eräänlaista ”sosiaalidemokraattista versiota”, näiden kahden ääripään
välillä. Rortyn ”sosiaalidemokratiasta” ks. myös työmme alaviite 785.
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(1) kysymään kysymyksiä, joita muut diskurssit eivät kysy,

(2) ajattelemaan kansainvälisen politiikan teorian ja käytännön suhdetta erilaisella

tavalla, sekä

(3) korostamaan tieteenalamme diskurssien historiallisuutta.680

Poststrukturalistit pyrkivät, kuten Nietzsche aforismissaan toteaa, etsimään aurinkoa

varjostakin681, tai heidän omin sanoinsa, ”marginaaleista”. Tätä kuvaa myös Ashleyn

käyttämänsä poststrukturalisti-identiteetti esimerkiksi artikkelissa Living on Border

Lines: Man, Poststructuralism, and  War.682 Ashley kirjoittaa esimerkiksi seuraavaa:

”Poststrukturalistinen diskurssi haluaa välttää systemaattisia,
laajenevia analyysejä, jotka etsivät partikulaareja ongelmiensa
tai universaaliensa [general issues] ratkaisuiksi.
Poststrukturalisti haluaa tietää, mitä toistetaan, mitkä rakenteet
tai käytännöt esiintyvät uudelleen hajanaisilla paikoilla eri
puolilla ja kuinka näistä replikaatioista ylipäänsä puhutaan. [...]
Hän haluaa ymmärtää vallan ja tiedon suhdetta.683”

Pragmatisti, esimerkiksi Rorty, voisi todeta tähän ilomielin, että hyvä näin, mutta

samaan hengen vetoon jatkaa kysymällä seuraavasti: mitä varten, mitä päämäärää

kohti? Vastaamalla tähän poststrukturalisti joutuu, ymmärtääkseni, (ainakin hetkeksi)

lopettamaan kritiikkinsä, olemaan luova, progressiivinen ja samalla pragmatisti.684

680 Ashley (1989), 259.
681 Neitzsche (1963), 16: ”Valon ystävälle –Jos etsit silmillesi ravintoa, tavoita varjossakin aurinkoa!”
Valo tässä lainauksessa viitannee Totuuden valomaisuuteen ja sen paljastumiseen Platonin
luolavertauksessa.
682 Ashley (1989).
683 Ashley (1989), 278-279.
684 Esimerkiksi Der Derian (1995), 389, kirjoittaa: “A realism stuck in the empirical prison of things as
they really are encourages a denial and resentment towards things as they truly differ, for it is the will to
reduce the other to the same and historical differences to objective laws that builds the traditionalist
foundation of realism and divides the actual from the possible. Needed in its place is a critical realism that
recognizes the tenuity of its singular reach, the instability of its antinomic foundations, and the necessity
of an irreality beyond it. In short, recognition rather than colonization of the other. But critical and
pluralist realism must be pragmatic as well, if it is to recognize and to discern the range of dangers posed
by others beyond recognition. Whether mythically, naturally, or socially constructed, monsters from
Sarajevo to Somalia can have violent and differing effects.” Poststrukturalismin  ongelma tiivistyykin
tässä Der Derianin lainauksessa: toisaalta he haluavat olla, aivan oikein, moraalisesti valveutuineita,
haluavat pluralismia ja sallivuutta väkivaltaisen kolonialismin ja alistamisen sijaan, mutta toisaalta myös
he haluavat olla pragmaattisia sen suhteen, että jokin sanasto todellakin määrittelee sen, mikä on oikein ja
mikä ei, kuka lopulta on Sarajevon tai Somalin hirviö. Pluralismi äärimmilleen vietynä ei tähän kykene,
ellemme ole etnosentristisiä pragmatisteja ja totea, että vaikka olemmekin pluralisteja ja tiedostamme sen,
että on olemassa monia erilaisia tapoja järjestää ihmiselämä, meistä tuntuu siltä, että oma (liberaali)
sanastomme on se oikea, ja jonka puitteissa voimme todeta, että toiset sanastot ovat huonompia ainakin
meille, kenties jopa muillekin. Siksi Der Derianin ajatus ”heterorealismista” (Ibid., 377) on tulkittava
eräänlaiseksi työkaluksi, joka mahdollistaa liberaalien pragmatistien, Ashley mukaanlukien, keskustelun
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Tämän nousee esille erityisesti silloin, kun poststrukturalistit pyrkivät ilmoittamaan

kirjoituksissaan myös vahvan eettisen, pragmaattisen ja liberaalin (julmuutta

vähentämään pyrkivän) mission – pyrkimyksen sosiaaliseen toivoon. George toteaa

esimerkiksi deweymaisesti seuraavaa:

”Vain manaamalla pois perusteettoman, mutta houkuttelevan
vetoamalla yhteen tapaan tai toiseen, voimme varautua
käsittelemään niitä valtavia käytännön [issues of praxis] asioita,
joita kohtaamme globaalin elämän pyörteissä. Kriittisen
yhteiskuntateorian erimielisyys ja kansainvälisen politiikan
tulkitsevat lähestymistavat tarjoavat alun tähän suuntaan.685”

Samaan tyyliin toteaa esimerkiksi Cynthia Enloe:

”Ottamalla vakavasti naisten kokemukset kansainvälisestä
politiikasta uskon, että voimme saada realistisemman
ymmärryksen siitä, kuinka kansainvälinen politiikka oikeastaan
’toimii’ [...]. Jos kuuntelisimme tarkemmin, mitä naisilla on
sanottavana [...] ja jos ottaisimme käsitteet, kuten ’vaimo’, ’äiti’
tai ’seksikäs muija’, tutkimuksemme keskeisiksi käsitteiksi,
voisimme tulla johtopäätökseen, että [esimerkiksi] Iran/Contra-
tapaus tai kansainvälinen politiikka yleensäkin näyttäisi
erilaiselta. Tämä ei tarkoita sitä, että menettäisimme
kiinnostuksemme asekauppiaita, presidenttien avustajia tai
’salaisia operaatioita’ kohtaan, vaan sitä, että emme enää näkisi
näitä riittävinä siihen, että ymmärtäisimme kansainvälisen
poliittisen järjestelmän toimintaa.686”

Nämä lainaukset oikeastaan tiivistävät yllä esitetyn ”sosiaalisen toivon”-

argumenttimme, jonka mukaan poststrukturalistit - kuten kaikki epänormaalin

diskurssin muodot - eivät voi olla vain kriittisiä kriittisyyden itsensä vuoksi, vaan

jonkun meille halutun ja suotavan päämäärän tai tavoitteen vuoksi, minkä johdosta

epänormaali diskurssi voi olla epänormaalia vain tarvittaessa; tämä siksi, että ”uuden ja

siitä, mikä lopulta on hyvä tapa elää, eikä nosta sitä tavoitteeksi itsessään. Heterorealismi eräänlaisena
mahdollisuutena lopputuloksen sijaan mahdollistaa tieteenalamme edifikaation, ”konversationaalisen
itsensäylittämisen” ja sen, että olemme kykeneviä kehittämään käytännöllisempiä sanastoja, jotka ovat
myös yhä vähemmän ja vähemmän julmia tavoilla, joista kyseisellä hetkellä olemme tietoisia.
685 George & Campell (1990), 289. Ashley (1989), 271-272, toteaa myös seuraavalla tapaa:
”[P]oststructuralism refuses to take up a position that can be said to either within the regime of modernity
or, strictly speaking, external to it. Not working from ‘within’ the regime, poststructuralist social theory is
not inclined to mimic the logocentric practices of modern theory. [… ] Not working from ‘without’,
poststructuralist social theory does not exhibit a negative posture of denial, [… ] [does not] busy itself
with the conjuring of some idealized world wherein human conduct is totally free of all limits, totally
independent of all narrative structuring.” He ovat siis kenties pragmatisteja?
686 Enloe (1989), 4,11.
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paremman” sanaston rakentaminen vanhan ”huonon ja toimimattoman” sanaston

tuhoamisen jälkeen vaatii  kritiikin lopettamista ja positiivisen kostruktiivisen sanaston

luomista. Niinpä kansainvälisen politiikan poststrukturalismi - samoin kuin feminismi -

Rortyn peräänkuuluttaman liberaalin, julmuutta vähentämään pyrkivän ajattelun tai

vahvan runouden muotoina687, voivat olla ainoastaan alku kohti pragmatismia ja sen

kautta ihmiselämän käytännöllisten, sosiaalisten ja poliittisten ongelmien

konversationaalista ja täten poliittista ratkaisua, nähdä tieteenalamme kysymykset

enemmänkin ”haluna konversationaaliseen itsensäylittämiseen” kuin ”haluna

Totuuteen” tai ”haluna pelkkään kyseenalaistamiseen”. Siksi tulkitsen esimerkiksi

Ashleyn poststrukturalismin ja Sylvesterin feminismin pragmatismin muodoiksi.688 Ne

687 ORT, 15: ”Most of my critics on the left are fairly disposed toward the antirepresentationalism I
advocate, for this view is Nietzsche’s and Foucault’s as much as Dewey’s and Davidson’s [or Rorty’s].
But they think of themselves as standing outside of the socio-political culture of liberalism with which
Dewey identified, a culture with which I continue to identify. So when I say ethnocentric things like ‘our
culture’ or ‘we liberals’, their reaction is ‘who, we?’ I, however, find it hard to see them as outsiders to
this culture; they look to me like people playing a role –an important role – within it. I do not see them as
having developed an alternative culture, nor even as having envisaged one. I see the culture of liberal
democracies as still providing a lot of opportunity for self-criticism and reform, and my critics on the left
as fellow citizens taking advantage of these opportunities. They, however, sometimes seem to see
themselves as inhabiting a prison-house, one from which they must escape before starting to tear it down.
The contemporary post-Marxist left seems to me to differ from the earliest Marxist one mainly in that the
latter had a specific revolution in mind [… ] But contemporary radicals have no such specific revolution to
support. So I find it hard to see their purported nonmembership in the culture of the liberal democracies,
and their vehement anti-Americanism, as more than a wistful desire that there be some sort of revolution,
any sort. This desire is, perhaps, the result of an understandable rage at the very slow extension of hope
and freedom to marginal social groups, and at the frequent betrayal of past promises. But I do not think
that the over-theoretical and over-philosophized form this rage is currently taking is of much use.” Kaksi
ensimmäistä korostusta lisätty.
688 Vrt.  TaP, 210-12: ”Much feminist writing can be read as saying: We are not appealing from phallist
appearance to nonphallist reality. We are not saying that the voice in which women will some day speak
will be better at representing reality than present-day masculist discourse. We are not attempting the
impossible task of developing a nonhegemonic discourse, one in which truth is no longer connected with
power. We are not trying to do away with social constructs in order to find something that is not a social
construct. We are just trying to help women out of the traps men have constructed for them, help them get
the power they do not presently have, and help them create a moral identity as women. I have argued in
the past that Deweyan pragmatism, when linguistified along the lines suggested by Hilary Putnam and
Donald Davidson, gives you all that is politically useful in the Nietzsche-Heidegger-Derrida-Foucault
tradition. Pragmatism, I claim, offers all the dialectical advantages of postmodernism while avoiding the
self-contradictory postmodernist rhetoric of unmasking. [… ] By desribing themselves in Deweyan terms,
feminists would free themselves from Lovibond’s demand for a general theory of oppression – a way of
seeing oppression on the basis of race, class, sexual preference, and gender as so many instances of a
general failure to treat equals equally. They would thereby avoid the embarrassments of the universalist
claim that the term ‘human being’ – or even the term woman – names an unchanging essence, an
ahistorical natural kind with a permanent set of intrinsic features. Further, they would no longer need to
raise what seems to me unanswerable questions about the accuracy of their representations of ‘woman’s
experience’. They would instead see themselves as creating such an experience by creating a language, a
tradition, and an identity.” Vrt. työmme kappale 10.3.1., erityisesti kohta Poststrukturalismi
perspektiivissä.  Rorty tiivistää vielä mainiosti: ”[...] prophetic feminists like MacKinnon or Frye foresee
a  new  being  not  only  for  women  but  for  society.  They  foresee  a  society  in  which  the  male-female
distinction is no longer of much interest. Feminists who are also pragmatists will not see the formation of
such a society as the removal of social constructs and the restoration of the way things were always meant
to be. They will see it as the reproduction of a better set of social constructs than the ones presently
available,  and  thus  as  the  creation  of  a  new  and  better  sort  of  human  being.”  Ibid.,  217.  Tätä  Rortyn
ajatusta voisi hyvin soveltaa kansainvälisen politiikan tutkimukseen, kansallinen-kansainvälinen
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poststrukturalistit, jotka eivät halua keskustella muiden kanssa, eivät halua uusia

”horisonttien fuusioita” ja tuntevat ainoastaan halveksuntaa, Nietzschen termein

resentiment, muita kohtaan, harrastavat vain Camus’n kutsumaa pienten klikkien

”taidetta taiteen vuoksi”. Juuri siksi valitsemme Deweyn, Jamesin ja Rortyn Foucault’n

tai Nietzschen sijaan, kun lähdemme rakentamaan jotain positiivista, kun pyrimme

uuteen ”horisonttien fuusioon”, uuteen normaaliin diskurssiin.689 Cynthia Enloen

mukaan perinteisen politiikan tutkimuksen hiljaisuudet, erityisesti se, että emme ole

ottaneet naisten ääniä riittävästi huomioon, ”[...] ovat tehneet meistä tyhmiä.690”

jaotteluun, sekä siihen, minkälaisiin yhteisöihin ihmiset haluavat kuulua, tai toisin ilmaistuna minkälaisia
”sosiaalisia rakennelmia” haluamme käyttää hyvän elämämme toteutumiseen, ja täten myös lopulta
siihen, mikä on oikea tai relevantti ”tarkastelun taso” (kansainvälisen) politiikan tutkimuksessa. Lopuksi
voisi vielä todeta sen, että Rortyn pragmatistisesta näkökulmasta katsoen feminismillä ja
poststrukturalismilla ei ole sen kummempaa Filosofista kontrubuutiota länsimaiselle ajattelulle, ja
erityisesti sen, että tämä toteamus on kohteliaisuus. Jos näet lähdemme siitä, että pragmatistisen tieto- ja
totuuskäsityksen eräs seuraus voisi olla post-Filosofinen kulttuuri tai post-Filosofinen tapa hahmottaa
maailmaa, niin esimerkiksi feminismi on tässä valossa kyseisen kulttuurisen muutoksen eräs vahvin
vetovoima, erityisesti siinä tapauksessa, jos se lähtee oletuksesta, että sukupuolisuuden kysymyksellä ei
ole lopulta mitään tekemistä Filosofisten argumenttien kanssa, vaan se on puhtaasti poliittinen kysymys.
Rorty itse on, hieman ironisesti, tästä näkökulmasta katsoen hieman ei-rortymainen, sillä lähes kaikki
hänen kirjoituksensa ovat Filosofisia kirjoituksia ja osoitettu erityisesti Filosofeille ja Filosofisten
ongelmien purkamiseen. Eräällä tavalla häntä voisi tulkita jopa eräänlaisena ”viimeisenä filosofina”, joka
vie Wittgensteinin ajatukset pragmatismin puitteissa loppuhuipentumaan, filosofian kuolemaan asti,
vaikkakin oletan, että Rorty itse ei ainakaan julkisesti moista ”viimeisen filosofin”- itsekuvaa myöntäisi
omaavan. Niinpä esimerkiksi feministiset kirjoitukset voisivatkin jatkaa siitä, mihin Rorty
(todennäköisesti) intellektuaalisen ja kirjallisen perinnön puitteissa jää, eli yksinkertaistettuna he voisivat
kirjoittaa ainoastaan poliittisista kysymyksistä Filosofisten kysymysten sijaan.
689 Der Derian (1995), 390, näyttäisi päätyvän myös samanlaiseen, hieman Rortyn konversationaalista
etnosentrismiä vastaavaan, lopputulokseen: ”Without the reality of universal subject (no-body), an
immobile center (no-where), or a fungible power (no-thing), in short, without the surety of a selfsame,
sovereign identity, realism requires a voyage into the unknown, an affirmative leap into the imaginary, an
assertion and recognition of otherness. The endgame of Ulysses, to ask and to will a yes from the other,
represents the true beginning and just destination of realism. Otherwise we will not be.” Korostuksia
lisätty. Tässä yhteydessä on kuitenkin todettava, että hieman aiemmin Der Derian painottaa
poststrukturalistisella otteella, että hän tavoittelee enemmänkin pluralismia: “Needed in its [realism stuck
in the empirical prison of things as they really are] place is a critical realism that [is based on] recognition
rather than colonialization of the other.” Ibid., 389. Rorty (2003), 25, kirjoittaa puolestaan seuraavaa: “If
any  projects  for  a  new  international  order  put  forward  by  the  EU  are  to  be  of  use,  they  will  have  to
embody idealism that America has seemingly become unable to sustain. The EU will have to put forward
a vision of the world’s future to which Washington will react with scornful mockery. It will have to offer
proposals for rewriting the Charter of the United Nations and putting the UN in charge of a program of
global disarmament. It will have to dream dreams that will strike Realpolitikers as absurd. But as
Habermas and Derrida point out, some of Europe’s recent dreams have come true. They are right to say
that Europe has, in the second half of the twentieth century, found a solution to the problem of how to
transcend the nation state. The EU – just as it stands, even prior to the adoption of a constitution – is
already the realization of what the Realpolitikers thought was an idle fantasy. [… ] world will be well on
the way to a global confederation. Such a confederation has been recognized, ever since Hiroshima, as the
only long-term solution to the problem created by nuclear weapons.”  Tämä Rortyn lainaus tarkoittaisi
yksinkertaistettuna sitä, että Rorty jakaa poststrukturalistien ajatuksen siitä, että valtio on nykypäivän
maailmanpolitiikan näkökulmasta monesti ongelma, ja täten valtiosuvereniteettiin pohjautuvat diskurssit
on kyseenalaistettava. Mutta kyseenalaistaminen sinänsä ei riitä, vaan tarvitaan uusia tarinoita, uusi(a)
”normaalidiskurssi(eja)” siitä, kuinka ihmisten elämä post-valtiollisessa maailmassa järjestetään tai
järjestettäisiin. Yksi tällainen utopia, joka on tullut myös toteen ja täten normaalin kielenkäytön piiriin, on
Euroopan unioni. Se olisi Rortyn ja Gadamerin jargonissa ”uusi horisonttien fuusio”.
690 Enloe (1989), 4.
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Pragmatistit toivovat, että Foucault ja Nietzsche eivät ole vaikuttaneet

poststrukturalisteihin ja feministeihin itseensä hieman samalla tavalla.

11.4. Kansainvälinen teoria: yhteismitattomuus ongelmana?

Yllä esitetty jaottelu normaaliin ja epänormaaliin diskurssiin, tai tässä tapauksessa

erityisesti normaaliin ja epänormaaliin kansainvälisen politiikan teoriaan, vaatii

varmaan monien mielestä edelleen vastausta siihen, kumpi näistä kahdesta tulisi valita.

Ja jos valinta olisi vaikkapa normaalidiskurssi, niin mikä normaalidiskurssin muoto? Ja

erityisesti, millä perustein valinta ylipäänsä minkään teorian suhteen tulisi tehdä? Kyse

on siis oikeastaan alimääräytyvien teorioiden yhteismitattomuuden ongelmasta. Tästä

seuraavassa lisää.

11.4.1. Yhteismitattomuus ja rationalismi

Tieteenalamme keskuudessa yllä nostettu kysymys eri teorioiden yhteismitattomuudesta

- ja lopulta ”paremmuudesta” - on noussut esiin työni alussa mainitsemina ”suurina

debatteina”, joista ensimmäisessä kiisteltiin realismin ja idealismin välillä, toisessa

traditionaalisen nojatuoliopin ja behavioralististen tutkimusmenetelmien välillä, ja

kolmannessa esille nousi kaikkien näiden taustalla olevat tietämiseen sekä

rationaalisuuteen liittyvät kysymykset. Oikeastaan, tällöin esille nousi kaksi erilaista

tapaa ymmärtää rationaalisuus, jonka avulla teorioiden välinen valinta voidaan tehdä.

(1) Perinteinen, valtavirran (esimerkiksi realismin ja idealismin niin traditionaalisina

kuin myös behavioristisia menetelmiä kannattavina) vastaus kysymykseen siitä, millä

perustein kiistat pitäisi ratkaista, on ollut ”rationaalisuus” tai ”rationaalinen valinta”.

Valtavirran ratkaisun mukaan olisi siis olemassa kaikkien jakama rationaalisuus, joka

takaisi kriteerin teorioiden arviointiin ja valintaan. Se mahdollistaisi niiden

yhteismitallisuuden. Rortyn mukaan yhteismitallisuus tarkoittaa sitä, että

”[… ] on mahdollista löytää kokoelma sääntöjä, jotka kertovat
meille sen, miten saavutetaan rationaalinen yhteisymmärrys
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siitä, mikä ratkaisee kiistan jokaisessa tilanteessa, jossa
toteamukset näyttävän olevan ristiriidassa.691”

Nämä säännöt kertovat meille siis sen, kuinka on mahdollista rakentaa ideaalinen

tilanne, jossa kaikki jäljelle jääneet erimielisyydet voidaan nähdä ainoastaan

nonkognitiivisina, verbaalisina tai temporaalisina ja täten erimielisyyksinä, jotka

voidaan ratkaista tekemällä vielä jotain lisää asialle. Tämä epistemologista ajattelua

dominoiva käsitys tarkoittaa sitä, että meidän pitää olla kyvykkäitä löytämään

yhteisymmärrys toisten ihmisten kanssa ollaksemme täysin rationaalisia ja

inhimillisiä.692

(2) Toisenlaisen, valtavirrasta erikoisella tavalla poikkeavan, mutta mielestäni

”rationaalisen vastauksen” tähän kysymykseen voi löytää Rortyn ja Kuhnin

yhteismitattomuuden ja rationaalisuuden ajatuksista. Heidän mukaansa on mahdollisesti

olemassa joukko sanastoja tai teorioita, jotka ovat keskenään yhteismitattomia, sillä ei

olemassa neutraalia kieltä, joka olisi kaikkien teorioiden ja teoreetikkojen jakamaa, eikä

niiden paremmuutta voida täten ratkaista muuten kuin jomman kumman kriteerien

mukaan.693 Kuhnin sanoin

”[p]aradigmoilla on välttämättä kehämäinen tehtävä, kun ne
joutuvat, niin kuin niiden on väistämättä jouduttava,
paradigmojen valintaa koskevaan kiistaan. Kukin ryhmä käyttää
omaa paradigmaansa paradigmansa puolustamiseen.694

Yhteismitattomuus tarkoittaa siis tässä merkityksessä kommunikaation katkosta, joka

johtuu siitä, että eri paradigmojen tai teorioiden parissa työskentelevät ihmiset käyttävät

sanoja eri tavoilla ja eri tarkoituksiin, ja täten myös ymmärtävät niiden merkityksen eri

tavoin.695 Niiden kesken ei ole siis olemassa mitään yhteistä, kaikkien jakamaa

691 PMN, 316. Hän huomauttaa, että tämä yhteismitallisuus ei tarkoita samaa kuin ”merkityksen
samanlaisuus”: ”Note that this sense of ’commensurable’ is not the same as ’assinging the same meaning
to terms’. This sense – which is the one often used in discussing Kuhn – does not seem to me a useful
one, given the fragility of the notion of ‘sameness of meaning’. To say that parties to a controversy ‘use
terms in different ways’ seems to me an unenlightening way of describing the fact that they cannot find a
way of agreeing on what would settle the issue.” Ibid., 316 n1.
692 PMN, 316.
693 Ks. PMN, 322-325, jossa Rortyn lievä kritiikki Kuhnia kohtaan.
694 Kuhn (1994), 106.
695 Ramberg (1989), 128. Hoyningen-Huene (1993), 208-222, mukaan Kuhnin voi katsoa käyttäneen
yhteismitattomuuden termiä ainakin kolmella eri tavalla: Hän on tarkoittanut (1) peräkkäisten
normaalitieteiden traditioiden välistä yhteismitattomuutta, (2) näiden peräkkäisten normaalitieteiden
traditioiden käsitteiden eri merkityksiä, niin kutsuttua merkitysten muutosta (meaning change), sekä (3)
vahvimmin sitä, että nämä eri kilpailevat paradigmat ”toimivat eri maailmoissa”. Hoyningen-Huenen
mukaan Kuhnin ajatus yhteismitattomuudesta pohjautuu erityisesti ajatukseen kääntämättömyydestä, että
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algoritmia, joka ratkaisi eri teorioiden välisen ristiriidan ja antaisi ikään kuin

luonnollisen ja varman kanavan tarkasteltavaan kohteeseen ja siihen, kuinka asiat ovat

lopulta yhteydessä toisiin asioihin.

Hylkäämmekin siis ratkaisuna valtavirran kannattaman ”lingvistinen kantismin” -

ajatuksen siitä, että olisi olemassa apriorisia kielellisyyden olosuhteita, kaikkien

jakamaa yleistä rationaalisuutta, joka takaisi sen, että maailma näyttää jokaiselle

puhujalle melko samanlaiselta696 - ja voimme todeta Davidsonin ”ei ole kieltä”- teesiä

mukaillen oman ”ei ole rationaalisuutta”- teesimme, jonka mukaan ei ole olemassa

mitään sellaista kuin rationaalisuus, jos se tarkoittaa jotain, mitä filosofit ja tiedemiehet

ovat sen olettaneet tarkoittavan.

Tästä teesistä ei seuraa kuitenkaan se, että yhteismitattomuus tarkoittaisi täyttä

kääntämättömyyttä (intranslatability), täydellistä kommunikaation mahdollisuuden

katkosta eri teorioiden välillä, vaan kysymys onkin juuri arvoista, erityisesti siitä, mitä

tarkoittaa ymmärtämisen syntyyn vaikuttava ”rationaalisuus” tai ”olla rationaalinen”.

Rorty toteaakin, että Kuhnin mukaan ”[...] teorioiden välillä tapahtuvan valinnan

kriteerit ’eivät toimi sääntöinä, jotka määrittelevät valinnan, vaan arvoina, jotka

vaikuttavat valintaan.’697” Ratkaisevaa tässä yhteydessä yhteismitattomuuden ongelman

”ratkaisemiseen” on siis se, että rationaalisuus nähdään (1) perinteisen käsityksen,

ei ole olemassa yhteistä ”neutraalia observaatiokieltä”, joka takaa yhteismitallisuuden. Kuhn toteaa: ”[...]
if two theories are incommensurable, they must be stated in mutually untranslatable languages.” Ibid.,
215. Ramberg (1989), 125-126, toteaa puolestaan, että Kuhn totesi toisin jo vuonna 1969 tästä
poikkeavaa: ”Briefly put, what the participants in a communication break-down can do is recognize each
other as members of different language-communities and then become translators.” Hoyningen-Huene
(1993), 218-222, toteaa yhteismitattomuuteen liittyen myös sen, että Kuhnin ajatusta on tulkittu väärin
ainakin kolmella tapaa: siten, (1) että kaikki käsitteet eri teorioissa muuttavat merkitystään tieteellisen
vallankumouksen myötä, (2) että yhteismitattomuus tarkoittaisi täyttä vertailemattomuutta (eli eri
teorioiden tuloksia ei voisi vertailla ollenkaan) ja (3) että yhteismitattomuus tarkoittaisi kaiken
jatkuvuuden hälvenemistä eri normaalintieteen traditioiden kesken. Rambergin (1989), 117, mukaan siis
Kuhnin yhteismitattomuus ei perustu kääntämättömyyden ajatukseen, kuten ei myöskään Davidsonin.
Ramberg toteaa tähän liittyen Davidsonista seuraavaa: ”[...H]e is not arguing to the Kantian conclusion
that we all (fortunately) share the same conceptual scheme. No substantive conclusions about similarities
of dissimilarities between various ways of carving up the world follow from Davidson’s reasoning. The
real  point  of  ‘On the  Very  Idea  of  a  Conceptual  Scheme’ is  simply  that  if  we are  extensionalists  about
meaning, we cannot imagine what it is for a language to have an ‘inside’, one that remains inaccessible to
us even if we have somehow managed to map the ‘outside’ of the language by pairing off of extensions of
sentences in radical interpretation. And this means that we cannot make sense of the idea of intranslatable
languages.” Ibid., 119-120.
696 Ramberg (1989), 125.
697 PMN, 327. Rorty jatkaa vielä, että monet Kuhnin kriitikot, ”normaalitieteilijät”, voisivat olla samaa
mieltä tästä, kunhan se tarkoittaisi ”tieteellisten arvojen” löytämistä sen sijaan, että puhuttaisiin myös
”ulkoisista vaikutuksista ja vaikuttimista” (kuten siitä, miten tiede vaikuttaa uskontoon, meidän
tulevaisuuteemme maapallolla tms.), joita ei saisi päästä sisään ”päätöksentekoprosessiin”. Ks. lisää
PMN, 327-329.
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aprioristen sääntöjen tai lakien sijaan (2) arvona ja prosessina, tai toisin ilmaistuna

sitoutumisena tietynlaiseen käsitykseen siitä, mitä ”rationaalisuus” tarkoittaa. Se

tarkoittaisi työmme tämän osan alussa esittämääni Proustin lainausta mukaillen sitä, että

kyseessä on aina tottumuksemme puhua tietyllä tavalla, olla rationaalinen tietyllä

tavalla, tietyn yhteisön piirissä, tietyssä kielipelissä. Kyse on siitä, mikä on meille tuttua

(what we are familiar with):

”Tottumus! Taitava, vaikka perin hidas järjestelijä, joka ensin
jättää mielemme viikkokausiksi kärsimään väliaikaisiin oloihin
mutta joka kaikesta huolimatta on kovin mukava olemassa, sillä
tottumusta vailla, omin neuvoin, mieli ei saisi mistään huoneesta
meille asumiskelpoista.”

Näin ymmärrettynä - arvona - rationaalisuudella on sosiaalinen ja historiallinen

eksistenssi, ja se on tällöin myös argumentaation ja tulkinnan kohteena sen sijaan, että

se olisi jokin ajaton kriteeri, johon kaikkien pitäisi mukautua.698

Tässä valossa myös teoria tai paradigma - ja jopa tieteenala - on hyvä nähdä erityisenä

(tuttuna) käytäntönä (practise), jolla on ”[...] tietty historiallinen narratiivi, mikä

tarkoittaa tarinaa niiden rationaalisuuden ja kielenkäytön konventioiden

muodostumisesta, tulkinnasta ja spesifioinnista, jotka määrittelevät paradigman

paradigmaksi699”, tai Kuhnin sanoin paradigmat ovat ”[...] kypsän tiedeyhteisön kunakin

ajan hetkenä hyväksymien menetelmien, ongelmakentän ja ratkaisujen standardien

lähde700”. Sovellettuna omaan tieteenalaamme kansainvälinen politiikka edustaisi

tällöin Apusen sanoin ”[...] kohteiden joukkoa, jonka tutkijakunta kokee

konkreettiseksi, mielekkääksi ja tutkimisen arvoiseksi701”, ja se on viisainta ymmärtää

siis ”eräänä käytännöllisten ratkaisujen joukkona.702”

Niinpä ratkaisu ”yhteismitattomuuden ongelmaan” - ja siitä seuraavaan ongelmaan

tehdä valintaa eri teorioiden tai paradigmojen välillä - ei ole Filosofinen tai semanttinen,

698 Ramberg (1989), 126. Rorty kirjoittaa seuraavasti: ”At this point, it seems to me, we would do well to
abandon the notion of certain values (’rationality’, ‘disinterestedness’) floating free of the educational and
institutional patterns of the day. We can just say that Galileo was creating the notion of ‘scientific values’
as he went along, that it was a splendid thing that he did so, and that the question of whether he was
‘rational’ in doing so is out of place.” PMN, 331.
699 Ramberg (1989), 127. Tässä merkityksessä teoria tai paradigma muistuttaakin Rambergin mukaan
pitkälti Gadamerin “tradition” ajatusta sekä myös Aristoteleen fronesiksen käsitettä.
700 Kuhn (1994), 115. Korostus lisätty. Hän jatkaa heti perään, että “[t]ästä syystä uuden paradigman
hyväksyminen pakottaa usein määrittelemään sitä vastaavan tieteen uudelleen.”
701 Apunen (1991), 34.
702 Apunen (1991), 35.
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vaan enemmänkin sosiologinen ja historiallinen ongelma; tai toisin ilmaistuna ongelma

yhteismitattomuudesta on poliittinen mutta ei avoimesti politisoitunut ongelma, mikä ei

rajaa välttämättä rationaalista teorioiden rajat tai tieteenalat ylittävää keskustelua.703

Ramberg tiivistää ratkaisun tähän seuraavalla tapaa:

”Yhteismitattomuus on häiriö konventionaalisessa merkityksen
tuottamisessa, ei siis merkityksen täydellinen disintegraatio.
Puheessa ilmenevä yhteismitattomuus asettaa meidät
tilanteeseen, jossa emme voi enää luottaa kieleen, siihen
kokoelmaan konventioita, jotka normaalisti vaikuttavat
ymmärrykseemme, jotta voisimme varmistaa lingvistisen
kommunikaation onnistumisen. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä,
että kommunikaatio ei ole mahdollista, vaan ainoastaan sitä, että
tarvitsemme normaalia enemmän tulkintaa konventioiden
sijaan.704”

Johtopäätös tästä onkin se, että puheessa ilmenevä yhteismitattomuus, samoin kuin

kansainvälisen politiikan teorioiden välillä, voi ilmetä vain, kun alamme luulla705, että

olemme samaa mieltä toisen puhujan kanssa lingvistisistä konventioista, tai

davidsonilaisittain ”prior theoryista” – politiikan tutkimuksen piirissä esimerkiksi siitä,

minkälaiseksi suvereeni valtio tai ihmisluonto pitäisi ymmärtää - joiden avulla

lähdemme liikkeelle puhe- tai kirjoitustilanteessa ja ymmärtämisessä, vaikka

käytännössä olemmekin epätietoisia siitä, mitä ”kieltä” kumpikin lopulta käyttää.706

Tämä selittäisi pitkälti Steve Smithin huomion, jonka mukaan kansainvälisen politiikan

debatit eri teorioiden ja niiden kannattajien välillä eivät ole olleet koskaan debatteja,

vaan ainoastaan kunkin teorian puolustajien uskontunnustuksia, jotka eivät ole johtaneet

mihinkään hedelmälliseen kehitykseen, erityisesti jos kehitys ymmärretään tässä

hedelmällisenä kompromissina ja yhteisymmärryksenä, ”horisonttien fuusiona”.707

Debattien ”debattisuuden puute”, kyvyttömyys keskustella, johtuu siis oletuksesta, että

jakaisimme yhteisen rationaalisuuden, kielen ja merkitykset, sekä toisaalta siitä, että

keskustelijoilta on aina näyttänyt puuttuvan inhimillistä mielikuvitusta ja älyllistä

703 ”Post-Filosofisille fallibilisteille” kysymys onkin enemmän siitä, että valinta eri teorioiden välillä on
valinta käyttää sanoja eri tavoilla poliittisesta, ei filosofisesta, syystä.
704 Ramberg (1989), 130-31. Ensimmäinen korostus lisätty. Konventio tässä yhteydessä on hyvä
ymmärtää Davidsonia mukaillen enemmän konvergenssina ympärisömme tapoihin kommunikoida kuin
joksikin universaaleiksi periaatteiksi, jotka kaikki jakaisivat.
705 Tässä kohtaa on hyvä muistuttaa fallibilismin periaateesta, jonka mukaan emme voi koskaan tietää,
että uskomuksemme ovat tosia, mutta toisaalta tästä ei voi seurata globaali skeptisismi ja kyvyttömyys
toimia (tai periaatteessa voisi, mutta siitä ei ole mitään hyötyä, joten se yksinkertaisesti kannattaa unohtaa
tai hylätä kokonaan), vaan meidän on yksinkertaisesti uskottava siihen, että monet uskomuksistamme
ovat kyseisellä hetkellä tosia, kunnes toisin osoitetaan.
706 Vrt. Ramberg (1989), 132.
707 Smith (1995), 16-17.
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kapasiteettia pyrkiä uudenlaisiin, hedelmällisempiin ”horisonttien fuusioihin”, ei

joidenkin henkilöiden moraalisesta kyvyttömyydestä sitoutua ajattomaan ja kaikille

samaan rationaalisuuteen ja moraaliin.708

11.4.2. Kansainväliset rationalistit ja reflektivistit

Kansainvälisen politiikan kontekstissa ja diskurssissa tätä yhteismitattomuuden ajatusta

tai ongelmaa - ja sen ratkaisemista - on käsitellyt tarkemmin esimerkiksi Robert

Keohane, joka jakaa tieteenalamme teoriat kahteen leiriin: (1) rationalisteihin

(kutsumani normaalidiskurssi) ja (2) reflektivisteihin (kutsumani kriittinen

epänormaalidiskurssi). Erityisesti reflektivistit, joihin kuuluu muun muassa esittelemäni

postrukturalismin edustajat709, epäonnistuvat Keohanen mukaan siinä, että ne eivät

kykene tuottamaan progressiivista ja rationaalista tutkimusohjelmaa kansainvälisen

politiikan tutkimukselle. Keohane kirjoittaa, että reflektivistit

 ”[...] ovat onnistuneet enemmän siinä, että he ovat pystyneet
osoittamaan rationalististen teorioiden puutteita ja tietoisia
rajauksia, mutta vähemmän onnistuneita kehittelemään omia,
apriorisia oletuksia sisältäviä teorioita. Heidän pitää siis kehittää
testattavia teorioita ja oltava eksplisiittisiä niiden soveltuvuuden
laajuudesta.”710

Keohanen argumentti ja perinteinen vastaus esittelemääni normaalin ja epänormaalin

diskurssin jaotteluun, tai hänen omilla termeillä jaottelu rationalisteihin ja

reflektivisteihin, pohjautuukin Deweyn sanoja lainaten läntisen maailman älyllisessä

perinteessä jo antiikista peräisin olevaan vanhaan käsitykseen, jonka mukaan

708 Niinpä esimerkiksi poliittinen idealismi olettaa, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä toimija, kun taas
poliittinen realismi lähtee liikkeelle siitä, että ihminen on luonnostaan paha, tai ainakin siitä, että paha tai
uhkaava käytös syntyy välttämättömän (anarkian) logiikan takia. Teoreetikot puhuvat tällöin
objekteistaan tavoilla, jotka ovat täysin erilaiset, he käyttävät sanojaan täysin erilaisiin tarkoituksiin ja
rajaavat täten jo alusta lähtien kiistakumppaniensa ratkaisut omien teorioidensa johtopäätösten
ulkopuolelle.
709 Keohane (1995), 283 -284, toteaa: “[… ] work of several scholars with a distinctive and similar point
of view who have recently directly challenged the predominant rationalistic analysis of international
politics. These authors, of whom the best-known include Hayward Alker, Richard Ashley, Friedrich
Kratochwil, and John Ruggie, emphasize the importance of the ‘intersubjective meanings’ of international
institutional activity. [… ] Institutions are therefore constitutive of actors as well as vice versa. [… ] I have
[… ]  coined  a  phrase  for  these  writers,  calling  them  ‘reflective’,  since  all  of  them  emphasize  the
importance of human reflection for the nature of institutions and ultimately for the character of world
politics.”
710 Keohane (1995), 302. Keohane toteaa myös sen, että rationalistit ovat olleet heikkoja omasa
historiallisessa argumentaatiossaan.
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”[...] todellisuus, ollakseen kiinteä ja vakaa, täytyi koostua
filosofien substansseiksi kutsumista pysyvistä ja
muuttumattomista olioista. Muutoksista voi saada tietoa vain,
jos ne voi jotenkin palauttaa alun perin muuttumattomien
olioiden yhdistymiseen uudella tapaa.711”

Se siis lähtee liikkeelle Totuuden ajatuksesta, joka eroaa kielellisestä ja inhimillisestä

toiminnasta, ja pohjautuu sen sijaan olemukselliseen ajatukseen siitä, kuinka asiat

todella ovat.712 Erityisesti ”rationaalisessa” ja täten ”normaalissa” kansainvälisessä

politiikassa tämä tarkoittaisi sitä, että kansainvälisen politiikan - ollakseen rationaalista,

moraalista ja hyödyllistä - täytyy pohjautua näiden ”pysyvien ja muuttumattomien

olioiden”, tai Newtonin sanoja soveltaen ”jäykkien, kovien, kiinteiden,

läpitunkemattomien ja liikkuvien hiukkasten713”, eli suvereenien valtioiden sekä niiden

keskinäisten uudelleenjärjestelyjen, tarkasteluun, joiden avulla on mahdollista luoda

Keohanen peräänkuuluttamia ”testattavia teorioita”. Se tarkoittaisi sitä, että

rationaalinen kansainvälinen politiikka olisi normaalitieteen - neoidealismin,

neorealismin ja konstruktivismin - jakaman rationaalisuuden puitteissa tapahtuvaa

valtioiden välisen kansainvälisen politiikan tutkimusta. Sen tarkoitus olisi esimerkiksi

”[...] analysoida sitä, kuinka legaalinen valtiosuvereniteetin
käsite ja käytännöllinen valtioautonomian fakta elävät rinta
rinnan strategisten ja taloudellisten yhtenäisriippuvuuksien
kanssa.714”

711 Dewey (1999), 108. Vrt. Platon (2001), 208-209, jossa Platon toteaa, että “[...] niillä, jotka katselevat
kaikenlaista kaunista mutta eivät näe kauneuden olemusta eivätkä kykene seuraamaan sitä, joka yrittää
opastaa heitä siihen, ja jotka näkevät monenlaista oikeaa mutta eivät oikeuden olemusta ja niin edelleen,
heillä on kaikesta tästä luuloja mutta ei tietoa siitä mitä luulevat [… ]. Mutta niitä, jotka arvostavat
kaikkea olevaa sinänsä, ei pidä nimittää luulon vaan viisauden ystäviksi, siis filosofeiksi.”. Aiemmin
kutsuimme tätä myös ”lingvistiseksi kantismiksi”. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa myös se, että
antiikin kreikan sana τα πολιτικα (ta politika) tarkoitti ainoastaan ”kaupunkiin liittyviä asioita” (tosin
erottelu julkiseen ja yksityiseen oli luonnollisesti erilainen suoran demokratian vallitessa), ja
nykymerkityksessä se puolestaan tarkoittaisi valtioihin liittyviä, julkisia asioita. Politiikka oli siis
määrätty asioihin, jotka käsittelivät tämän ”pysyvän ja muuttumattoman olion” sisäisiä tai näiden
”olioiden” välisiä asioita, ei niinkään sitä, miten voitaisiin luoda uudenlaisia yhteisöjä tai poliittisen
järjestäytymisen muotoja, sillä elämä valtiossa tai poliksessa katsottiin, ja monesti katsotaan vielä tänäkin
päivänä, ikään kuin luonnollisena (eikä pragmaattisena) seikkana. Vrt. esimerkiksi Morgenthau (1993),
12: ”Both individual and state must judge political action by universal political principles, such as that of
liberty. Yet while the individual has a moral right to sacrifice himself in defense of such moral principle,
the state has no right to let its moral disapprobation of the infringement of liberty get in the way of
successful political action, itself inspired by the moral principle national survival.”
712 Keohane (1995), 279, toteaa kyllä, että “[… ] we would be foolish if we studied world politics in
search of beauty or lasting truth” Tämä on kuitenkin vain eräänlainen suojaoletus, jonka tarkoituksena on
mahdollisesti lieventää tai suojata argumenttia postpositivistiselta kritiikiltä, sillä Keohanen logiikan
mukaan kuitenkin lopulta rationalistien normit ovat lopulta ne, jotka määrittävät tutkimuksen kohteet
(valtio) ja takaavat täten hyödyllisten tutkimusohjelmien ja empiirisen tutkimuksen synnyn.
713 Ks. Dewey (1999), 109. Newton puhui tietysti luonnossa olevista ja sieltä löydettävistä pysyvistä
substansseista todetessaan mainitulla tapaa.
714 Keohane (1995), 280. Keohane toteaa juuri ennen kyseistä lainausta, että tällaista tutkimusta tehdään
moraalisen vakaumuksen vuoksi: ”We therefore seek knowledge in order to improve the quality of human
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Reflektivistinen tai epänormaali traditio - esimerkiksi poststrukturalismi, feminismi ja

myös ajoittain pragmatismi - jonka pyrkimys on juuri kyseenalaistaa tämä oletus

”pysyvistä ja muuttumattomista olioista”, suvereeneista valtioista, sekä siihen

pohjautuvasta rationaalisuudesta, leimataan Keohanen ja muiden valtavirran

ajattelijoiden toimesta kategorisesti irrationaaliseksi ja moraalittomaksi.715

Esimerkiksi Stephen Krasnerin mukaan kansainvälisen talouden tutkimus (IPE)

pohjautuu melko täydellisesti John Searlen kutsumaan ”länsimaiseen rationalistiseen

traditioon”, jonka mukaan todellisuus on olemassa siitä riippumatta, miten me ihmiset

sen kuvaamme (vrt. Rortyn ”Maailma on tuolla jossain”), ja jonka mukaan väitteen

totuus riippuu siitä, kuinka hyvin se mukautuu tähän ihmisistä erilliseen todellisuuteen,

toisin sanoen representoi sitä. (vrt. kriittisesti ”Totuus on tuolla jossain”).716 Tältä

pohjalta Krasner voi todeta, että kansainvälisen talouden tutkimus on sitoutunut syvälle

yhteiskuntatieteiden perinteiseen epistemologiseen metodologiaan, joka

yksinkertaistettuna tarkoittaa sitä, että asetettu propositio testataan ulkoisen evidenssin

avulla.717 Hänen johtopäätöksensä onkin se, että

 ”[...] menestys eri kansainvälisen talouden tutkimuksen
suuntausten välillä on riippunut pääasiassa siitä, kuinka hyvin ne
ovat pystyneet tuottamaan progressiivisia tutkimusohjelmia.
Teoriat ovat kaatuneet, jos empiirinen evidenssi ei ole tukenut
niitä, tai jos niitä ei ole pystytty formuloimaan tavalla, joka olisi
testattavissa.718”

Tämän takia kansainvälisen talouden tutkimus on hylännyt skeptisen ja anti-

foundationalistisen postmodernismin, jonka edustajat lähtökohtaisesti tuntuvat

edustavan jotain pahaa, kun ne kyseenlaistavat selkeät tutkimuskohteet, joita voitaisiin

tarkastella. Krasner kirjoittaa:

”[...] postmodernismi tarkoittaisi sitä, että yhteiskuntatieteet
riisuttaisiin sen kaikista tärkeimmästä kontribuutioista, jonka se

action. Many of us, myself included, begin with a commitment to promote human progress, defined in
terms of the welfare, liberty, and security of individuals, with special attention to principles of justice.”
715 Keohane (1995), 284, pyrkii lieventämään tätä vastakkainjaottelua, tosin rationalisteja lopulta
puolustaen: “My chief argument in this essay is that students of international institutions should direct
their attention to the relative merits of two approaches, the rationalistic and the reflective.”
716 Krasner (1996), 108. Dewey kritisoi juuri tätä traditiota.
717 Krasner (1996), 108-09.
718 Krasner (1996), 122.
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kykenee tarjoamaan yhteiskunnan parantamiselle: se
kontribuutio on vallan hallinta totuuden avulla.719”

11.4.3. Kansainvälinen yhteismitattomuus ja pragmatismi

Pragmatistit ovat kuitenkin hieman eri mieltä Krasnerin kanssa, ja asettautuvat osittain

poststrukturalistien puolelle. Kuten Rorty totesi aiemmin, kysymys irrationalismista ja

kategorisesta moraalittomuudesta nousee esiin vain, jos lähdemme liikkeelle

platonistisesta sanastosta, eli siitä, että olisi olemassa olemuksia, ”pysyviä ja

muuttumattomia olioita”, tai ajaton käsitys hyvästä ja pahasta, joihin kaikki

rationaalinen ajattelu, kirjoittaminen ja toiminta pohjautuvat, ja joita kaiken toiminnan,

myös teorisoinnin, pitäisi ikään kuin peilata ollakseen moraalista. Pragmatisteille tämä

tarkasteltavien ontologisten luokkien valinta on kuitenkin ainoastaan kulttuurinen ja

poliittinen valinta  -  toisin  kuin  esimerkiksi  Krasner  tai  Keohane  näkevät  -  ja  liian

vakavasti otettuna, ikään kuin luontoa peilaaviksi staattisiksi luokiksi nähtynä, tämä

valinta on samalla metafyysisen turvan hakua, ”pyrkimystä varmuuteen720”, sen sijaan

että pyrittäisiin ihmisten väliseen solidaarisuuteen, uskomustemme ja käytäntöjemme

sosiaaliseen oikeuttamiseen ja lopulta tätä kautta hyödyllisiin kontribuutioihin

yhteiskunnan tai ihmisyhteisö(je)n parantamisessa - onnellisuuden lisäämiseen ja kivun

sekä nöyryytyksen vähentämiseen.721 Niinpä ratkaisu ongelmaan

719 Krasner (1996), 125. Tässä yhteydessä voisi todeta, että (tulkintani mukaan) pragmatisteille kysymys
empirismistä ei tarkoita, etteikö kvantitatiivinen tutkimus voisi olla merkittävää, vaan kysymys on siitä,
mitä ontologisia luokkia ylipäänsä pitäisi analysoida tutkimuksissa. Empirismi, ymmärrettynä
pragmaattisena kvantitatiivisena käytäntönä, on täysin validi, kunhan se ei tarkoita tarkasteltavien
olioiden tai luokkien ottamista liian vakavasti, ikään kuin luonnollisina, kuten Krasner näyttää tekevän.
Tästä syystä Krasner pelkääkin, että postmodernismi edustaa jotain saatanallista, koska se tuntuu
rikkovan hänelle rakkaan ja toimivalta näyttävän järjestelmän. Rortyn mukaan nämä Totuuden puolustajat
ovat ”kulttuurisovinisteja”, jotka ajattelevat hieman seuraavalla tapaa ”muodikkaista mannermaisista
ajatuksista”, ”postmodernismista”: ”By gad, sir! The enemy is at the gate! Time for all decent chaps to
rally round! We must defend Truth and Science against these frivolous, deconstructing, relativists!” Rorty
(2001), 104.
720 Dewey (1999). Moraalista puhuttaessa tämä kulttuurinen valinta tarkoittaisi olemuksellisen hyvän ja
pahan (analogisia mainitsemiini välttämättömiin ontologisiin luokkiin) sijaan ”me-intentiota”, mitä me
haluamme sallia ihmisten tekevän omassa yhteisössämme.
721 Vrt. Dewey (1999), 65: ”Lausuma, että filosofian kohteena on totuus, on moraalinen väite, joka pätee
kaikkeen tutkimukseen. Siitä ei voi lainkaan päätellä, millaista totuutta ollaan etsimässä, onko se
puhtaasti teoreettinen vai luonteeltaan käytännöllinen, vai koskeeko se toisen merkitystä toiselle.”
Korostus lisätty. Se, että pragmatistit voivat todeta jotain kirjoittamani kaltaista, siis että esimerkiksi
heille ”tämä tarkasteltavien ontologisten luokkien valinta on kuitenkin ainoastaan kulttuurinen ja
poliittinen valinta, jota esimerkiksi Krasner tai Keohane ei näytä tajuavan, ja samalla metafyysisen turvan
hakua, ”pyrkimystä varmuuteen””, on hieman vaaralliselta kuulostava toteamus, sillä se saattaa antaa
helposti kuvan, että pragmatistisesta näkökulmasta katsottuna Keohane ja Krasner olisivat tekemässä
jonkinlaista pseudo-tiedettä, ja että ainoastaan pragmatistit tietävät asian paremmin, toisin sanoen että he
tietävät, kuinka maailma todella on, ”The Way the World Is”.  Rorty toteaakin tähän sävyyn esimerkiksi
PMN- teoksessaan, jossa hän kirjoittaa, että tämä vaatimus moraalisten ongelmien ratkaisujen
oikeuttamisesta jonkun etuoikeutetun alueen avulla on filosofien, ja myös nyt sovellettuna monien
kansainvälisen politiikan tutkijoiden, erityislaatuista itsepetosta tai ”huonoa uskoa”, heidän erityinen
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yhteismitattomuudesta, siihen liittyvä kysymys rationaalisuudesta ja erilaisten

(kansainvälisten) teorioiden tai tarinoiden välisestä valinnasta - samoin kuin niiden

sisältämien tarkasteltavien luokkien valinnasta - pitää hahmottaa seuraavalla Rortyn

esittelemällä tavalla:

Teorioiden yhteismitattomuuden ongelmaa ratkaisevaa rationaalisuutta ei tule ymmärtää

metodologisuutena, pyrkimyksenä löytää meitä kaikkia jossain odottava selkeä,

kaikkien jakama kieli tai metodi ajattomien olemusten kuvaamiseen, vaan se nähdään

enemmänkin sivistyneisyytenä, haluna keskustella, kuunnella ja argumentoida, sanalla

sanoen filosofisena pluralismina tai haluna suvaita moninaisuutta, sen sijaan, että

kysymys ratkaistaisiin joko väkivalloin tai ajattomien, keskustelun tappavien olemusten

avulla.

Tästä lähtökohdasta Rorty toteaakin, että vapaus on kaikkein tärkein oikeutemme ja

velvollisuutemme: ”jos pidämme huolta vapaudesta, totuus pitää huolta itsestään.722”

Pluralisteina pragmatistit eivät siis lähde totaalisuuden, vaan inhimillisesti keskustelun

avulla luodun yhtenäisyyden ajatuksesta, ja tällöin tiede, myös kansainvälinen

politiikka, voidaan nähdä ainoastaan tieteenä nykyhetken historiallisen sanaston ja

käsitteiden, oman ajan ”vahvojen väärinlukemisten” tai ”vahvojen tulkintojen”

puitteissa, tai Apusen sanoin ”eräänä käytännöllisten ratkaisujen joukkona723”; samalla

tapansa ”korvata moraalinen valinta pseudo-kognitiolla”. Ks. esim. PMN, 383. Sartre kirjoittaa Rortyn
soveltamasta ”huonosta tai pahasta uskosta” seuraavalla tavalla, Sartre (1977a), 47-70: ”[...] one who
practices bad faith is hiding a displeasing truth or presenting as truth a pleasing untruth. Bad faith then has
in appearance the structure of falsehood. Only what changes everything is the fact that in bad faith it is
from myself that I am hiding the truth [...], consciousness affects itself with bad faith. [...] Bad faith does
not hold the norms and criteria of truth as they are accepted by the critical thought of good faith. What it
decides first, in fact, is the nature of truth. With bad faith a truth appears, a method of thinking, a type of
being which is like that of objects [… ]. Once this mode of being has been realized, it is as difficult to get
out of it as to wake oneself up; bad faith is a type of being in the world, like waking or dreaming, which
by itself tends to perpetuate itself; although its structure is of the metastable type.” Ibid., 49, 68.  Ks.
myös Caws (1984), 74-93, Saarinen (1983), 197-212. Rorty toteaa kuitenkin myöhemmin toisaalla
osuvasti ja itsekriittisesti, että hänen varsinkin PMN-teoksessa käyttämä puhe pseudo-ongelmista on liian
carnapilaista: ”Thre is a tone of Carnapian scorn in some of my writings (particularly in the overly fervent
physicalism of Philosophy and the Mirror of Natore),  and there should not be. I should not speak, as I
sometimes have, of ‘pseudo-problems’, but rather of problematics and vocabularies which might have
proven to be of value but in fact did not, […] not have spoken of ‘unreal’ or ‘confused’ philosophical
distinctions, but rather of distinctions whose employment has proved to lead nowhere, proved to be more
trouble than they are worth.” TaP, 45. Korostus lisätty.  Niinpä kyseessä on siis poliittinen, ei tieteellinen,
eikä Filosofinen valinta.
722 CIS, 176. Ks. myös Camus’n vastaavia ajatuksia, ks. esim. Camus (1964), 123: ”[...] I believe [...] that
the indispensable condition for intellectual creation and historical justice is liberty and free confrontation
of differences. Without freedom, no art;[… ]”, tai Camus (1984), 254-55: “To silence the expression of
rights until justice is established, is to silence it for ever since it will have no more occasion to speak if
justice reigns forever. [… ] Absolute freedom mocks at justice. Absolute justice denies freedom. To be
fruitful, the two ideas must find their limits in one another.”
723 Apunen (1991), 35.
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pragmatistiset tieteen kirjoittajat voivat pyrkiä gadamerilaisittain ”horisonttien

fuusioihin” sen sijaan, että pyrittäisiin etsimään ajattomia ja ikuisia totuuksia, jotka

hiljentäisivät mahdollisuuden keskustella. Jos lähdetään siitä - kuten Rorty ehdottaa -

että rationaalisuus ei ole tietoa substansseista, vaan se on ainoastaan sivistyneisyyttä,

kykyä keskustella, kuunnella ja tulla kuulluksi, pragmatistit voivat vastata Keohanesta

ja Krasnerista poiketen alussa esittämääni kysymykseen ”miten valinta tiettyjen

kansainvälisten teorioiden välillä olisi hyvä nähdä Rortyn pragmatismin tarjoamissa

puitteissa?” seuraavasti:

Valinta eri kansainvälisten teorioiden tai tarinoiden - Keohanen termein ”rationalistien

ja reflektivistien” - välillä ei ole missään määrin Epistemologis-Filosofinen kysymys,

siinä ei ole kysymys Totuudesta, Oikeasta Merkityksestä tai ajattomasta Moraalista,

vaan se on puhtaasti poliittinen, joskaan ei avoimesti politisoitunut kysymys, kuten

Ashley asian esitti.724

Hieman yllättäen tämä näkökulma saa tukea, joskin hieman vajavaisesti, myös Kenneth

Waltzilta, joka kirjoittaa seuraavasti:

”Jos teoria ei ole totuudesta koostuva rakennelma, eikä
todellisuuden täydellinen uudelleenkuvaus, niin mikä se sitten
on? Teoria on mentaalisesti luotu kuva rajatusta toiminnan
alueesta [domain of activity]. Teoria on kuvaus tämän alueen
järjestäytymisestä ja siellä olevien osien yhteyksistä. Jokaisen
alueen rajaton määrä [tutkimus]materiaalia voidaan järjestää
periaatteessa lukemattomilla eri tavoilla. Teoria kuitenkin
kertoo, että jotkut tekijät [factors] ovat tärkeämpiä kuin toiset ja
määrittää näiden väliset suhteet. [...] Teoria erottaa yhden alueen
muista, jotta sitä voidaan käsitellä intellektuaalisesti. [...]

724 Vrt. Rorty (2001), 151: “I can, however, say something to defend myself against Bouvresse’s
suggestion that I want to try to giving up on “reason, truth and objectivity”. I do not want to give up on
these, any more than secularists like Hume wanted to give up on charity, benevolence, and fellow-feeling.
Hume just wanted to interpret these notions naturalistically. I want to give terms like ‘ reason’, ‘truth’,
and ‘objectivity’ senses that are compatible with Nietzsche’s Darwinian claim that we are just “clever
animals”.  I  do  not  think  that  this  can  be  done  without  giving  up  on  the  notion  of  scientific  truth  as
accurate representation of (in Bernard Williams’ phrase) ‘what is there anyway’, nor without giving up on
the idea that the world (or humanity, or philosophy, or anything else) has an intrinsic nature (an idea that
Bouveresse emphatically endorses). I think that Nietzsche and Foucault were right in saying that truth is
always an act of power, and that it is a waste of time to try to replace power with truth [vrt. Krasner], or
‘mere’ intersubjectivity with ‘real’ objectivity. Rather, we should try to keep power (and, thus, the
decision about which intersubjective decisions count) in the hands of us good guys (the people with the
social virtues characteristic of most natural scientists and of many analytic philosophers). We should not
aim at replacing ‘social constructs’ with something better, but just aim at social constructs that will
facilitate the practices of a better (fairer, more just, more open) society than we have now. So I
recommend getting rid of correspondence theories of truth and representationalist theories of knowledge.”
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Kysymys ei ole siitä, onko yhden alueen erottaminen toisesta
realistinen, vaan siitä, onko se hyödyllinen. 725”

Tässä Waltz siis ehdottaa ”luovaa teorisointia” hänen monesti käyttämän valitettavan

vakavan ja valtiokeskeiseksi maailman jäädyttävän ja sterilisoivan ”anarkian logiikan”

sijaan.  Niinpä valinta olla rationaalinen Krasnerin, Keohanen ja Waltzin ”anarkian

logiikan” tavoin tarkoittaa ainoastaan vallitsevien olojen, status quon, ylläpitämistä ja

”kulttuurista sovinismia” - rationaalisen mutta itsereflektiivisen ajattelun

mahdollisuuden kieltämistä.726 Sen sijaan, valinta nähdä kriittinen tapa puhua

mahdollisesti emansipoivana, positiivisena ja täten myös rationaalisena727, on poliittinen

valinta kyseenalaistaa vallitsevat politiikan sanastot ja -olot. Tämän lisäksi ja olettaen,

että pyrkimyksenä on myös luoda uusi, ylväämpi, toimivampi ja inhimillisempi sanasto,

se on myös valinta, jota pragmatistit kannattavat.728 Tässä valossa poststrukturalismi,

725 Waltz (1979), 8. Korostus lisätty. Tämä ”epäpyhä liitto” Waltzin ja Ashleyn välillä voidaan perustella
seuraavalla tavalla: se, missä oman tulkintani mukaan Ashley ja Waltz eroavat, on se seikka, että vaikka
kummatkin lähtevät oletuksesta, että politiikan tutkimuksen teoriat ovat tietyn (poliittisen) rajauksen
avulla tehtyjä tapoja puhua maailmasta, Ashley haluaa jatkaa omaa poliittisuuttaan niin, että se vaikuttaa
ikään kuin koko ajan tai jatkuvasti, kun taas Waltz rajaa sen vain teorian luomisen vaiheeseen ja tyytyy
siitä eteenpäin ”anarkian logiikkaansa”, jolla ei ole, kuten Ashley kriittisesti ja osuvasti totesi, enää
mitään tekemistä poliittisen toiminnan kanssa. Tällöin Waltzin rakennelmasta tulee eräänlainen
totalitaarinen projekti, pyrkimys ”maailmanpolitiikan rationalisointiin”. Tästä huolimatta, ja toisin kuin
esimerkiksi neoidealisti Kegley, jonka idealismi ei näyttäisi tarvitsevan poliittista toimintaa, ainoastaan
näiden luonnollisten tapahtumien havaitsemista, (optinen metafora ja etuoikeutettu representaatio) jotta
hänen kutsumansa ”neoidealistinen hetki” voitaisiin huomata, Waltzin ja Ashleyn ”epäpyhä liitto”,
Ashleyn rankasta kritiikistä huolimatta, antaa mahdollisuuden nähdä politiikan kirjoittaminen kuitenkin
lopulta poliittisena toimintana, joskin Ashley tekee sen selkeästi vahvemmin.
726 Rorty (2001), 104. ”Kulttuurisovinismista” lisää ks. työmme alaviite 215, ja Waltzin ”luovasta
teorisoinnista” ja ”anarkian logiikasta” ks. työmme kappale 10.2.2., jossa erityisesti kohta Reduktionismi,
strukturalismi ja teoria.
727 Rorty ei, kuten emme mekään, vastusta sitä, että “tieteellistä” kirjoittamista tehdään rationaalisesti,
tarkoittaen avoimeen keskusteluun tarkoitettua harkittua ja älyllistä tekstin tuottamista, joka pohjautuu
selkeään lähteiden osoittamiseen, jotta lukija voi itse tarkistaa edes hieman kirjoittajan argumentin
perusteita (joskaan kaikki näistä ei tieteenkään tule koskaan edes julki kirjoitetussa tekstisssä). Tämä
rationaalinen tapa nähdä tieteellinen kirjoittaminen ei rajaa erilaisia, hieman kokeellisempiakin
kirjoitusstrategioita pois lähtökohtaisesti. Päinvastoin, ne voivat olla esimerkkejä esimerkillisestä
rationalisuudesta, tosin myös joskus täysin epäonnistuneita yrityksiä. Tieteellisyydestä ja empirismistä
katso työmme alaviitteet 484, 739 ja 769 .
728 Esimerkiksi Vasquez (1995), 228, toteaa seuraavaa: ”Establishing a consensus on rules becomes the
basis for reconstructing science in the postmodern era.” Hän kuitenkin jatkaa liian vakavalla otteella
todetessaan, että Totuus on kuitenkin kaiken tutkimuksen päämäärä: “The commitment to truth and the
search  for  truth  as  the  highest  values  are  more  than  just  preferences  –  they  are  fundamental  value
commitments. Truth is not simply a semantic concept, but a value that guides theory. To say that truth is
the primal value means that theories and beliefs should be accepted or rejected solely on the basis of their
ability to be consistent with the evidence and not because their acceptance will have beneficial
consequences, promote a particular economic or political interest, be consistent with preconceived
revealed doctrine, or provide an enabling function that allows a society to shape the world by controlling
people and resources.”  Ibid., 228. Hän kuitenkin jatkaa vielä seuraavasti: “Science, then, is an act of
power in that it imposes its criteria for determining truth on the entire society.” Ibid., 229. Tiivistettynä
voisi sanoa, että Vasquez näyttää olettavan, että tiede joutuu välttämättä pelaamaan platonisen sanaston -
totuuden ja mielipiteen - puitteissa, jolloin pyrkimys totuuteen olisi, luonnollisesti, erittäin tärkeä
sitoutuminen hyvään arvoon. Mutta jos lähdemme siitä, että koko platoninen sanasto on huono, että se ei
yksinkertaisesti vie mihinkään muuhun kuin loputtomaan kinaan totuuden ja ei-totuuden välillä, voimme
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dekonstruktio ja edifikaatio - tai yleisemmin epänormaali diskurssi - ovat rationaalisia

valintoja, sillä ne mahdollistavat sen, että käyttämämme sanastot, teoriat, niiden

käsitteet ja lopulta tarkasteltavat kohteet pysyvät inklusiivisina ja inhimillisen toiminnan

kohteina, avoimina muutoksille. Ne pysyvät ainoastaan ”eräänä käytännöllisten

ratkaisujen joukkona729”.

Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että poliittinen valinta olla kriittinen olisi aina tai

jatkuvasti välttämätöntä, rationaalista tai edes suotavaa.730 Kuten Rorty toteaakin, monet

”postmodernit” kirjoitukset, erityisesti pahimmat ”foucault'laiset kulttuurin

tutkimuksen” esimerkit, ovat olleet ainoastaan

”[...] fiksuja siirtoja omissa kielipeleissään ilman minkäänlaista
kiinnostusta siitä, mitä muualla akateemisessa tai laajemmin
muussa maailmassa tapahtuu [ja ne ovatkin olleet vain] [...]
jargonilla täytettyä, hyödytöntä ja valitettavaa libidaalienergian
hukkaamista, joka on pois monista muista hyödyllisistä
projekteista731.”

Yksinkertaisemmin sanottuna, ne eivät ole olleet millään merkittävällä tapaa hyödyllisiä

laajemmalle yleisölle. Tietoisuus käytettävien sanastojen ja käytäntöjen

historiallisuudesta ja poliittisuudesta ei siis tarkoita sitä, että niitä tulisi pitää välttämättä

kysymyksinä732. Bleikerin ajatus, että ”[p]ostmodernismi on kritiikkiä733” ei ole

todeta Rortya mukaillen, että se olisi parempi hylätä kokonaan ja keskittyä yhteisymmärryksen avulla
luotuihin sosiaalisiin ratkaisuihin, ”solidaarisuuteen objektiivisuuden sijaan”. Tällöin ”tieteen edistyksen”
moottori olisi sosiaalinen, eikä niinkään metafyysinen toivo, tai toisin sanottuna parempi maailma
(meille) kanssaihmistemme kanssa elettäväksi.
729 Apunen (1991), 35.
730 Keohanen artikkeli (1995) pyrkiikin ilmaisemaan oman tulkintani mukaan kyseistä henkeä, joskin
valitettavasti sortuu Deweyn mainitsemaan länsimaisen ajattelun perinteiseen virheeseen, jonka mukaan
valintojamme ohjaa yhteinen, kaikille sama ja ajaton rationalisuus.
731 Rorty (2001), 106. Syy tähän “postmodernistien” kritiikkiin on siis samanlainen kuin kritiikki
Tiedemiehiä (esim. Krasner) kohtaan, jotka ottavat Totuuden liian vakavasti ja eivätkä ymmärrä
keskustelun tärkeyttä ja sen suhdetta sosiaaliseen hyötyyn: ”But I do not think that colleagues who go in
for these profitless activities [ in other words who are postmodernists] are fault because they fail to grasp
the need to get things right. They are trying to get things right too, but things in question are artifacts
which nobody else can see much use for. Their unconversability, and their social uselessness, are results
of their failure to see any need to convince a larger circle of the utility of their own toys.” Ibid., 106.
732 ORT, 16: “In particular, I think that a lot of energy of the leftist intellectuals in the contemporary
America is being wasted, just insofar as they hope that work within such disciplines as philosophy and
literary criticism can be geared in with political action in some direct way (as opposed to long-term,
atmospheric, indirect way). One symptom of this hope is the conviction that it is politically useful to
‘problematize’ or ‘call into question’ traditional concepts, distinctions, and institutions. My own view is
that it is of no much use pointing to the ‘internal contradictions’ of a social practice, or ‘deconstructing’
it, unless one can come up with an alternative practice – unless one can at least sketch a utopia in which
the concept or distinction would be obsolete. After all, every social practice of any complexity, and every
element of such a practice, contains internal tensions. Ever since Hegel we intellectual have been busy
winkling them out.”
733 Bleiker (2002), 14.
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yleissääntö, jota pitäisi noudattaa aina.  Se  ei  tarkoita  sitä,  että  vaikka  ”korvaammekin

[kansainvälisen politiikan] objektiivisen todellisuuden tekstuaalisuudella734”,

ettemmekö voisi ottaa kyseisiä tekstuaalisia kokonaisuuksia, erilaisia sanastoja ja niiden

ontologisia luokkia, kysymyksen tai kritiikin sijaan hyödyllisinä ja progressiivisina

työkaluina. Päinvastoin, pragmatisti voi ja monesti suhtautuukin olemassa oleviin

sanastoihin sellaisina, joita voi ottaa ikään kuin annettuina, tai jotka eivät näytä

tarvitsevan lisäoikeutusta, Kuhnin sanoin ”normaalitieteenä”, ja joita voi myös täten

testata empiirisesti. Tämä tarkoittaa kuitenkin ainoastaan sitä, että suhtaudutaan niin

testattaviin teorioihin kuin myös näistä testeistä saataviin tuloksiin tarpeeksi kepeällä tai

”iloisella mielin735”, tai kääntäen sanottuna ei ainakaan liian ”vakavasti736”. Kyseessä

olisi siis jo aiemmin mainitsemamme pragmatismin keskeinen periaate, fallibilismi.

Niinpä teoriat ja empiiriset tulokset voivat olla hyödyllisiä nykytieteen sanaston

puitteissa ja niillä voidaan, totta kai, saada aikaan käytännön (lisä)tuloksia, ne voivat

toimija ”ongelmienratkaisijoina737” kyseisessä kielipelissä, mutta ne eivät voi olla

viimeinen sanamme, joka heijastelisi lopullista ”Luonnon-omaa-kieltä”738. Toisaalta ei

pidä myöskään unohtaa sitä, että empiirinen tarkastelu voi toimia laajemmassa (joskus

kriittisessäkin) mielessä ongelmanratkaisijana, jos sen avulla onnistutaan (jopa)

laventamaan jo olemassa olevaa sanastoamme tai ajattelumme kenttää, esimerkiksi

tarkastelemalla sellaisia kohteita, joita ”normaalitiede” ei halua tarkastella, ja täten

ratkaista ongelmia, jotka ovat nousseet esiin ”normaalitieteen” parissa.

Yksinkertaistettuna, ”empiirisyyttä” ei pidä sekoittaa ”empirismiin” - maailma ei

oikeuta uskomuksiamme, me teemme sen itse.739 Rortyn sanoin meidän tuleekin olla

734 Der Derian & Shapiro (1989), x.
735 Vrt. Nietzschen Iloinen tiede (1963).
736 Sarte määrittelee “vakavuuden hengen” seuraavalla tapaa: ”The spirit of seriousness [...] considers
values as transcendent givens independent of human subjectivity, and it transfers the quality of ’desirable’
from the ontological structure of things to their material constitution. [… ] [This is] bad faith, for it is an
ethics which is ashamed of itself and does not dare speak its name. It has obscured all its goals in order to
free itself from anguish. Man pursues being blindly by hiding from himself the free project which is this
pursuit.  He makes himself such that he is waited for by all the tasks placed along his way. Objects are
mute demands, and he is nothing in himself but the passive obedience to these demands.” Sartre (1977a),
626. Korostus lisätty.
737 Ks. esim. Kuhn (1994), 178, 179. Laajemmin Kuhnin ongelmanratkaisusta Hoyningen-Huene (1993),
170, erityisesti n21.
738 Ks. esim Kuhn (1994), 216: ”Mielestäni ei ole teoriasta riippumatonta tapaa rakentaa uudelleen
sellaisia ilmauksia kuin ’olla todellisuudessa’. Teorian ontologian ja sen luonnossa olevan ’todellisen’
vastineen yhteensopivuuden ajatus näyttää minusta nyt periaatteessa illusoriselta. En [kuitenkaan]
esimerkiksi epäile, että Newtonin mekaniikka on parempi kuin Aristoteleen ja että Einsteinin mekaniikka
on ongelmaratkaisun välineenä parempi kuin Newtonin. Mutta en näe niiden peräkkäisyydessä
minkäänlaista yhtenäistä ontologisen kehityksen suuntaa.” Korostus lisätty.
739 ”Empiirinen-empiristinen”- jaottelusta ks. myös työmme alaviitteet 484 ja 769. Vrt. Derrida (1978),
33-36, jossa Derrida kirjoittaa Foucault’n hulluutta koskevasta empiirisestä tutkimuksesta tavalla, jonka
voi soveltaa hulluuden sijaan myös politiikan tutkimuksen (esim. valtio, ihmisyys, ihmisluonto jne.)
piiriin korvaamalla Foucault’n tutkiman hulluuden politiikan tutkimuksen jollain kohteella: ”In writing a
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pragmatisteina ”non-reduktiivisia fysikalisteja tai -materialisteja740”: voimme pyrkiä

kertomaan tarinoitamme vedoten partikulaareihin, mutta emme voi olettaa, että nämä

partikulaarit olisivat välttämättömiä, että niistä voisi johtaa Luonnon meille tarjoamia

ikuisia luokkia, vaan kyse on aina meille tuttujen lingvististen osien, ei ontologisten

history of madness, Foucault has attempted – and this is the greatest merit, but also the very infeasibility
of his book – to write a history of madness itself. Itself. Of madness itself. That is, by letting madness
speak for itself. Foucault wanted madness to be the subject of  his  book in  every  sense  of  the  word:  its
theme and its first-person narrator, its author, madness speaking about itself. Foucault wanted to write a
history of madness itself, that is madness speaking on the basis of its own experience and under its own
authority, and not a history of madness described from within the language of reason, the language of
psychiatry on madness [… ], on madness already crushed beneath psychiatry, dominated, beaten to the
ground, interned, that is to say, madness made into an object and exiled as the other of a language and a
historical meaning which have been confused with logos itself. ‘A history not of psychiatry’, Foucault
says, ‘but of madness itself, in its most vibrant state, before being captured by knowledge.’ It is a
question, therefore, of escaping the trap or objectivist naiveté that would consist in writing a history of
untamed madness [… ]. Foucault’s determination to avoid this trap is constant. It is the most audacious
and seductive aspect of his venture, producing its admirable tension. But it is also, with all seriousness,
the maddest aspect of his project. [...] he attempts to write a history of madness itself without repeating
the aggression of rationalism [… ]. Sometimes Foucault globally rejects the language of reason, which
itself is the language of order [and writes for example that] ‘[t]he language of psychiatry, which is a
monologue of reason on madness, could be established only on the basis of such silence. I have not tried
to write the history of that language but, rather, the archeology of that silence,’ And throughout the book
runs  the  theme  linking  madness  to  silence,  to  ‘words without language’ [… ]. The history of madness
itself is therefore the archeology of a silence. But, first of all, is there a history of silence? Further, is not
an archeology, even of silence, a logic, that is, an organized language, a project, an order, a sentence, a
syntax, a work. Would not the archeology of silence be the most effacious and subtle restoration, the
repetition,  in  the  most  irreducibly  ambiguous  meaning  of  the  word,  of   the  act  perpetrated  against
madness – and be so at the very moment when this act is denounced? All our European languages, the
language of everything that has participated, from near or far, in the adventure of Western reason – all
this immense delegation of the project defined by Foucault under the rubric of the capture or
objectification of madness. Nothing within this language, and no one among those [of us!] who speak it,
can escape the historical guilt [… ] which Foucault apparently wishes to put on trial. But such a trial may
be impossible.” Derrida jatkaa hieman myöhemmin: ”Since the revolution against reason, from the
moment it is articulated, can operate only within reason, it always has the limited scope of what is called,
percisely in the language of a department of internal affairs, a disturbance. A history, that is, an
archeology against reason doubtless cannot be written, for, despite all appearances to contrary, the
concept of history has always been a rational one.” Korostuksia lisätty alkuperäisten lisäksi. Derridan
ajatuksen voisi ilmaista toisin siten, että kysymys empiirisen tutkimuksen kohteista on aina vaikea ja
vaarallinen valinta kuvata jotakin, Camus’n termein  se on ”vaarallista luomista”, päätös tehdä poliittinen
valinta tarkastella maailmaa joidenkin ontologisten luokkien, hulluuden tai vaikkapa valtioiden, avulla ja
tällöin se myös sisältää eräänlaisen ”rajoitetun syyllisyyden”, joka seuraa tehdyistä valinnoista. Mutta
tässä ei sinänsä vielä ole mitään ongelmaa, jos tarkastelussa ilmenee Derridan, kuten myös Camus’nkin,
mainitsema jännite (tension), halu pitää nämä kategoriset luokat ainoastaan ”reifikaatioina”, sosiaalisina
faktoina, joihin on hyvä uskoa niiden sen hetkisen hyödyllisyyden vuoksi, Rortyn sanoin osoituksena
solidaarisuudesta objektiivisuuden sijaan. Tutkimus, joka unohtaa tämän jännitteen, on tässä mielessä
liian vakavaa, toimii Sartren mainitsemassa ”vakavuuden hengessä”, ja on liikaa kiinnostunut ajattomista
Totuuksista tai Olemuksista hyödyllisten käsitteiden ja kielipelien sijaan. Sen sijaan tutkimuksen
pitäisikin olla, tai se välttämättä on, kuten Derrida antaa lainauksessaan ymmärtää, aina reformistista, se
toimii aina kielen, historian ja rationaalisuuden piirissä, jos se haluaa puhua siitä. Ainoastaan totaalinen
vallankumous (nietzscheläinen ”the road of a madman”) tai totaalinen hiljaisuus voisi tämän ylittää,
mutta silloin kyseessä ei olisi enää länsimainen projekti eikä toiminta. Rortyn jargonissa tämä Derridan
lainaus tiivistyy esimerkiksi hänen puolustamaansa holismiin, joka lähtee siitä yksinkertaisesta
ajatuksesta, että sanat, joita käytämme (ja täten myös rationaalisuutemme, moraalimme jne.), ovat
yhteydessä ainoastaan toisiin sanoihin, eikä kyseessä ole mikään erityinen kyky saada etuoikeutettu pääsy
maailmaan, löytää esimerkiksi hulluus itsessään, ja siksi pragmatistit ovat ilomielin reformisteja
vallankumouksellisten sijaan, he eivät yritä päästä kokonaan irti omasta perinnöstään, vaan tietoisesti
pyrkivät toimimaan ”omien valojensa avulla” korjaten sitä (esimerkiksi Foucault’n esimerkillisten, joskin
lähtökohdiltaan hieman itsepetollisten tutkimusten avulla), mikä tuntuu huonolta.
740 “Non-reduktiivisesta fysikalismista” ks. työmme alaviitteet 42 ja 288.
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luokkien, välisistä suhteista ja niiden avulla saatavista laajemmista viitekehyksistä tai

tarinoista. Juuri tämä erottaa pragmatismin ja postrukturalismin ja tarjoaa myös

kädenojennuksen esimerkiksi Keohanen edustaman normaalitieteen suuntaan:

poststrukturalismi on kirjoittamista, jonka tarkoituksena on nähdäkseni (kärjistäen)

ainoastaan kyseenalaistaa vallitsevia käsitteitä, teorioita tai tapoja. Lapidin termein

poststrukturalismia voisi kutsua ”MAD-ansaksi741”, (Mutually Assured Deconstruction)

tai kritiikiksi pelkän kritiikin vuoksi; normaalitiede edustaa puolestaan kirjoittamista,

jolle kyseenalaistaminen voi tapahtua ainoastaan jo ennalta määriteltyjen ja

muuttumattomien periaatteiden (rationaalisuuden) ja sen määrittelemien partikulaarien

puitteissa. Lapidin termein kyse olisi ”MAB-ansasta742”(Mutually Assured Boredom)

tai liiallisesta vakavuuden hengestä; pragmatismi on taas tapa kirjoittaa, joka jakaa

poststrukturalistien antifoundationalismin ja historiallis-kriittisen otteen, mutta pyrkii

välttämään ”MAD-ansan” korostamalla periaatetta, jonka voimme muotoilla

fallibilistiseksi periaatteeksi (F), joka kuuluu seuraavasti:

Kritisoimme, parannamme ja näemme kysymyksenä ainoastaan sen, mikä ei toimi tai

mikä näyttää vaativan parannusta meidän näkökulmastamme.

Sen lisäksi, että pyrimme parantamaan sitä, mikä ei toimi meille - olkoon kyseessä

sitten  vaikkapa  sodan  tai  syövän  syyt  -  pyrimme  myöskin keskustelemaan tästä

laajemmin muita hyödyttävällä tavalla, ei vain oman pienen kielipelin - normaalin tai

epänormaalin - sisällä. Tällöin pragmatistit voisivat, jos tilanne ei näyttäisi vaativan

muuta, olla hyvinkin valtavirran piirissä, mutta välttää liiallisen vakavuuden hengen,

”MAB-ansan”, tietoisella poliittisella mutta ei avoimesti politisoituneella päätöksellä

olla ”normaali”. Toisin sanoen, pragmatistit, toisin kuin Nietzscheä ja Foucault'ta

seuraavat poststrukturalistit, eivät näe koko kulttuuriamme ja kaikkia tapojamme,

periaatteitamme ja instituutioitamme läpipahoina ja täten jonakin, joista kaikista pitää

ensin paeta ja jotka sitten pitää välttämättä purkaa kokonaan.

741 MAD viitaa siis termiin “Mutually Assured Deconstruction”. Ks. Lapid (1989), 251: ”Those who labor
hard to integrate deconstruction into the normal business of international relations scholarship must be on
alert not to give the impresion that to show a subject to be a ’construction’ is to render its deconstruction
imperative. Should that happen, Rosenaus’s more familiar ‘MAB-type’ mines could be accidentally
replaced by ‘MAD-type’ booby traps (paradigms or discourses locked in a deadly embrace of ‘mutually
assured destruction’).”
742 Ks. Lapid (1989), 251. MAB viitaa siis termiin ”Mutually Assured Boredom”, joka
tieteenkirjoittamisessa tarkoittaisi pitkälti mainitsemaani ja Sartren kutsumaa vakavuuden henkeä (”spirit
of seriousness”, ks. työmme alaviite 736), tai Deweyn kutsumaa traditiota, joka lähtee liikkeelle
muuttumattomien substanssien ja kategorioitten olemassaolosta, Rortyn termein traditiota, joka korostaa
objektiivisuutta solidaarisuuden sijaan.



309

Tässä mielessä pragmatismi on siis romanttista luovan toivon, poststrukturalismi

epätoivon, kirjoitusta. Albert Camus päätyi melko lailla samaan johtopäätökseen

aikoinaan, kun hän totesi, että poststrukturalismi - tai hänen aikanaan eksistentialismi -

oli taipumusta olla kriittinen ainoastaan itsensä kriittisyyden, ei jonkun päämäärän,

takia. Se oli Camus’n mukaan joko elämälle vierasta formalismia tai pienten klikkien

”taidetta taiteen vuoksi”.743 Rortylle pragmatismi on aivan jotain muuta. Hänen

mukaansa

 ”[...] pragmatistinen traditio ei vain pyri selvittämään niitä
sotkuja, joita kuolleet suuret filosofit jättivät jälkeensä, vaan
pragmatistit pyrkivät kontribuoimaan maailmanhistorialliseen
ihmiskunnan itsekuvan muutokseen744.”

”[Niinpä] pragmatistit hyväksyvät ajatuksen, että poliittinen
teoria pitäisi ymmärtää lähihistorian [toisin sanoen
konkreettisten tapahtumien ja näistä tehtävien tulkintojen] avulla
saatavina ehdotuksina tulevaisuuden toiminnalle, sen sijaan että
toimintaa pohjattaisiin johonkin historiattomaan745.”

Yosef Lapid liittää nämä Rortyn pragmatistiset ajatukset kansainvälisen politiikan

piiriin toteamalla tieteenalamme kirjoittamisen pragmaattisesta missiosta

monimuotoisuuden aikakaudella seuraavasti:

743 Camus (1964), 179-181: ”[T]he manufacturers of art of middle-class Europe, before and after 1900,
accepted irresponsibility [Rimbaud, Nietzsche, Strindberg]. From that period we get the theory of art for
art’s sake which is merely a voicing of that irresponsibility. Art for art’s sake, the entertainment of the
solitary artist, is indeed artificial art of factitious and self-absorbed society. The logical result of such a
theory is the art of little cliques or the purely formal art fed on affectations and abstractions and ending in
the destruction of all reality. [… ] Negation, maintained so long that it is now rigid, has become artificial
too and leads to another sort of sterility, [… to] a presumption that one can be a great artist only against
the society of one’s time, whatever it may be, [… ] that an artist could assert himself only by being against
everything in general.” Vrt. Camus’n näkemyksistä eksistentialismista: ”[… ] existential philosophies [… ]
suggest escape. Through an odd reasoning, starting out from the absurd over the ruins of reason, in a
closed universe limited to the human, they deify what crushes them and find reason to hope in what
impoverishes them. That forced hope is religious in all of them.” Hän jatkaa: “I am taking the liberty at
this point of calling the existentialist attitude philosophical suicide. But this does not imply a judgment. It
is a convenient way of indicating the movement by which a thought negates itself and tends to transcend
itself in its very negation. For the existentials negation is their God. To be precise, that god is maintained
only through the negation of human reason. But like suicides, gods change with men, There are many
ways of leaping, the essential being to leap. Those redeeming negations, those ultimate contradictions
which negate the obstacle that has not yet been lept over, may spring just as well [… ] from a certain
religious inspiration as from rational order. They always lay claim to the eternal and it is solely in this that
they take the leap. [They all try to] explain the world. [… ] The theme of the irrational, as it is conceived
by the existentialists, is reason becoming confused and escaping by negating itself. The absurd is lucid
reason noting its limits.” Camus (2000) 35, 43, 49. Korostus lisätty.
744 TaP, 132.
745 PSH, 272. Korostus lisätty.
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”Kansainvälisen politiikan tutkimusyhteisö – kuten kaikki
tutkimusyhteisöt – on kommunikatiivisesti rakennettu, ja
yhteisön menestys on osittain riippuvainen kyvystä ylläpitää
[normaalia] ja [kriittisesti] parantaa argumentaation laatua
kontekstissa, jossa vallitsee paradigmojen monimuotoisuus.746”

Tämä, jos jokin, on pragmatistinen, fallibilistinen ja lopulta poliittinen mutta ei

avoimesti politisoitunut lähestymistapa kansainvälisen politiikan kirjoittamiseen: halua

uskoa siihen, mikä tuntuu hyvältä uskoa, ja mikä ei näytä laajemman keskustelun ja

käytännön kokeilun tuloksena vaativan lisäoikeutusta; sekä parantaa ja kyseenalaistaa

sitä, mikä ei näytä toimivan tai tuntuu olevan riittämätöntä. Apusen aiemmin esittämin

sanoin tällöin

”’[k]ansainväliset suhteet’ (ir) ja ’kansainvälinen politiikka’ (ip)
edustavat meille yleisessä mielessä tätä tutkimuksen kohteiden
joukkoa, jonka tutkijakunta kokee konkreettiseksi, mielekkääksi
ja tutkimisen arvoiseksi.747”.

Siksi kansainvälistä politiikkaa, kokoelmaa keskusteltavia ja testattavia tarinoita

kansainvälisestä maailmasta, on viisainta tarkastella ainoastaan tarpeeksi iloisin ja

avoimin mielin ”eräänä käytännöllisten ratkaisujen joukkona.748”

11.5. Yhteenvetoa sanotusta –  kohti liberalismia

11.5.1. Vastauksia tutkimuskysymyksiini

Tässä vaiheessa lienee paikallaan hieman selventää sanottua; tämä siksi, että lukijan on

saattanut olla vaikea seurata ja kiinnittää huomiota olennaiseen kaiken tekstimassan

keskeltä. Kirjoituksemme ”punainen lanka” tähänastisessa työssämme on siis ollut

seuraava:

Alun perin kyse on seuraavasta epistemologisesta ja ontologisesta valinnasta:

(1) Näemmekö, että Totuus löydetään maailmasta, siis että maailma oikeuttaa

propositiomme suoraan; vai

746 Lapid (1989), 250. Korostukset lisätty. Kuten lukija huomaa, olen tulkinnut Lapidia ja täten lisännyt
muutamia kohtia lainaukseen korostaakseni yllä olevaa argumenttiani.
747 Apunen (1991), 34.
748 Apunen (1991), 35.
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(1’) näemmekö, että totuus luodaan inhimillisen kanssakäymisen myötä, siis että

proposition voi oikeuttaa vai toinen propositio, väitelauseen status kielipelissämme.

Fallibilistisesta lähtökohdastamme käsin emme voi väittää, että jompikumpi näistä

vaihtoehdoista olisi ”Se Oikea”, vaan kyse on siitä, että me uskomme, että näistä

jälkimmäinen vaihtoehto on parempi meille, sillä se sallii nähdä itsemme ja

maailmamme mahdollisesti uudelleenkuvailtavina muuttuvien halujemme ja

uskomustemme vaatimalla tavalla. Hyväksymme siis kohdan (1’), ja samalla

hyväksymme Rortyn seuraavan väitteen ”kielen kaikenkattavuudesta”:

”Missä ei ole lauseita ei ole totuutta; lauseet ovat inhimillisen
kielen ominaisuuksia, ja inhimilliset kielet ovat ihmisen
luomuksia749.”

Toisella tapaa ilmaistuna, epistemologis-ontologinen valintamme (1’) ohjaa meidät

edellä luonnosteltuun periaatteeseen (R):

(2) Ymmärrämme totuuden, rationaalisuuden ja episteemisen auktoriteetin vain

suhteessa siihen, mitä yhteisömme sallii meidän sanoa750.

Korostaessamme yhteisön merkitystä auktoriteetin lähteenämme, olemme välttämättä

ajautuneet korostamaan myös uskomusten epistemologisen ja ontologisen oikeuttamisen

sijasta uskomustemme väistämättä sosiologista ja poliittista oikeuttamista, Rortyn

sanoin solidaarisuutta objektiivisuuden sijaan. Tämä uskomustemme poliittinen

oikeuttaminen tarkoittaa myös sitä, että mitään yhteismitallista maailmankatsomusta ei

ole löydettävissä, analogisesti mikään (kansainvälinen) teoria ei kuvasta maailmaa

sellaisena-kuin-se-on, vaan maailma empiirisesti alimäärää ne.

(3) Tällöin kyse on ontologisesti pakottavan sijaan juuri haluamisesta, normatiivisesta

arvostelmasta sen suhteen, mikä on suotavaa ja mikä vähemmän suotavaa, minkä

näemme hyväksi ja minkä pahaksi omana aikanamme, omassa tilanteessamme.

749 CIS, 5.
750 Tästä laajemmin ks. esim. työmme kappale 4.1.3.
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Toisin sanottuna on kyse siitä, kuinka suhtaudumme maailmaan ja kuinka arvotamme

sitä. Maailmassa, jossa ei ole mitään Filosofisesti tai ontologisesti pakottavaa, meillä on

edessämme seuraava valinta antiessentialististen maailmankatsomusten välillä:

(4) Voimme nähdä maailman negatiivisin ja destruktiivisin termein, ja hyväksyä

ohjenuoraksemme Nietzsche, Foucault ja Heidegger; tai

(4’) voimme nähdä maailman positiivisin ja rakentavin termein, ja hyväksyä

ohjenuoraksemme Rorty ja Dewey.

Allekirjoittaneet eivät näe mitään syytä, minkä takia maailmassa, jossa ei ole mitään

ontologisesti pakottavaa, pitäisi olla läpeensä pessimistinen elämisen mahdollisuuksien

suhteen, joten valitsemme kohdan (4’). On kuitenkin huomioitava, että useasti

pessimismiin voi olla syytä, kuten esimerkiksi Foucault on osoittanut. Tällöin meidän

tulee olla kriittinen, dekonsturoiva tai edifioiva, mutta ei pelkästään kriittinen

kriittisyyden vuoksi, vaan jonkun päämäärän vuoksi. Tästä näkökulmasta korostamme

maailmassa toimimisessa, uskomustemme muutoksessa sekä teorioidemme välisessä

valinnassa edellä luonnosteltua periaatetta (F):

(5) Kritisoimme, parannamme ja näemme kysymyksenä ainoastaan sen, mikä ei toimi

tai mikä näyttää vaativan parannusta meidän näkökulmastamme.

Tämän työmme ”punaisen langan” mielessä pitäen voimme lähteä vastaamaan kootusti

ja pähkinänkuoressa esittämiini tutkimuskysymyksiini. Kuten muistamme, asetin alkuun

olennaisimmaksi tutkimuskysymyksekseni seuraavan metateoreettisen kysymyksen:

Miten valinta tiettyjen kansainvälisten teorioiden välillä olisi hyvä nähdä Rortyn

pragmatismin tarjoamissa puitteissa?

Vastaukseni tähän esittämääni tutkimuskysymykseen on se, että valinta eri

kansainvälisten teorioiden välillä on aina poliittinen, mutta ei avoimesti politisoitunut

päätös, ja että erityisesti tällöin on kyseessä tottumuksemme - meidän

rationaalisuutemme – mukainen tapa hahmottaa maailmaa tietyllä tavalla omasta

lähtökohdastamme käsin, omasta traditiostamme ja situaatiostamme. Tähän liittyen, ja

tästä seuraten, esitin seuraavan jatkokysymyksen:
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Miten tällöin koko tieteenalaamme pitäisi suhtautua, eli minkälainen itsekuva

kansainvälisen politiikan tieteenalalla voisi täten olla?

Vastaukseni tähän toiseen kysymykseen liittyen tieteenalamme itsekuvaan on jo

muutamaan kertaan esitetty Osmo Apusen ajatus kansainvälisestä politiikasta tai –

suhteista ”eräänä käytännöllisten ratkaisujen joukkona”, jonka muun muassa

tutkimusyhteisö oman kirjoitustensa ja tutkimustensa avulla on katsonut kuuluvan

kansainvälisen tarkastelun piiriin. Käyttämämme kansainvälinen teoria on siis samalla

kansainvälistä vallankäyttöä, erityisesti meidän vallankäyttöämme. Kun kirjoitamme

kansainvälisestä politiikasta, kirjoitamme kansainvälistä politiikkaa.

11.5.2. Rorty ja kansainväliset teoriat

Näistä edellisistä metateoreettisista vastauksista kumpuaa edelleen seuraavia

mielenkiintoisia, hieman konkreettisempia lisäkysymyksiä rortylaisen pragmatismin ja

esittelemieni kansainvälisten teorioiden välisestä suhteesta:

Mikä olisi sitten kenties Rortyn valinta esittelemistäni kansainvälisistä teorioista, näistä

kansainvälisistä vallankäytön muodoista?

Vai haluaisiko hän valita mitään niistä?

Miten rortylaisen pragmatistin voisi sanoa suhtautuvan Kegleyn neoidealismiin, Waltzin

neorealismiin, Wendtin konstruktivismiin tai Ashleyn poststrukturalismiin?

En ota näihin kysymyksiin tässä erityisen tarkasti kantaa, mutta yleisellä tasolla lienee

paikallaan lopuksi antaa joitakin ehdotuksia vastauksiksi Rortyn mahdollisesta

suhtautumisesta esittelemiini kansainvälisen politiikan teorioihin.

R o r t y j a n e o i d e a l i s m i . Tulkitsen Rortyn jakavan Kegleyn neoidealismin kanssa

perusolettamuksen, jonka mukaan kansainvälinen yhteistyö massatuhoaseiden,

ympäristöongelmien ja muiden ylikansallisten ongelmien aikakaudella on ainoa ratkaisu

kansallisvaltiojärjestelmän uhkakuvien ratkaisemiseksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita,

kuten Kegley näyttää sen ymmärtävän, että tällainen yhteisö voitaisiin ikään kuin

olettaa ja täten löytää jo olemassa olevana tuolla jossain, että se löydettäisiin joidenkin

tiettyjen periaatteiden noudattamisen avulla, erityisesti nyt kylmän sodan loputtua, kun

ihmiset ovat saaneet mahdollisuuden olla ”rationaalisia” ja täten ”hyviä” toisilleen.
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Päinvastoin, Rortyn utopiassa tällainen yhteisö, jos sellainen joskus syntyy, luodaan

juuri käytännönjärkemme, rationaalisuutemme, kielemme ja laajempien sanastojemme

muokkaamisella, luomalla meille kaikille yhteisön jäsenille liberaali sanasto, joka

mahdollistaa yhteisöllisen sosialisaation myös laajemmassa piirissä. Tällaisen yhteisön

luominen vaatii, totta kai, vallankäyttöä, ja nostaa esiin jo aiemmin mainitsemani

”liberaalin ongelman” - toisin sanoen kuinka luoda kyseinen yhteisö ja olla kuitenkin

liberaali, julmuutta välttämään pyrkivä henkilö.

R o r t y , n e o r e a l i s m i j a k o n s t r u k t i v i s m i . Entäpä sitten Waltz ja

neorealismi? Waltzin käsitys ”luovasta teoriasta” nimenomaisesti luotuna, ei löydettynä

kokonaisuutena, voisi olla lähellä Rortyn ajatusta, jos Waltz ei erottaisi teoriaa niin

selkeästi tarkasteltavasta maailmasta. Tämä Waltzin tendenssi, joka pohjautuu

ajatukseen ”tarkastelijan tietoteoriasta”, nousee esille ja heijastuu laajemmin erityisesti

Waltzin ”anarkia logiikan” myötä, jonka Waltz näkee kansainvälistä maailmaa - ja

samalla kansainvälistä kirjoittamista - määrittäväksi välttämättömäksi piirteeksi.

Anarkian logiikka pakottaa lopulta välttämättä maailman ja teorian tiettyyn,

neorealistiseen ja valtiokeskeiseen muottiin. Waltzin neorealismista tulee, kuten Ashley

totesi, ”[...]ideologia, joka olettaa, legitimoi ja orientoi maailmanlaajuisen totalitaarisen

projektin: maailmanpolitiikan rationalisoinnin.751” Rorty olisi ymmärtääkseni tässä

Ashleyn kanssa samaa mieltä. Oikeastaan konstruktivisti Wendtin esittämä kysymys

“onko oma apu [self-help] anarkian looginen vai kontingentti piirre?” ratkaisee tämän

Rortyn ja Waltzin välisen pohdinnan: Rortyn voisi katsoa yhtyvän täysin myös Wendtin

johtopäätökseen, jonka mukaan anarkia, oma-apu ja valtiokeskeinen valtapolitiikka ovat

kansainvälisen järjestelmän kontingentteja, eivät välttämättömiä piirteitä - ne ovat

olemassa, koska juuri me - ja esi-isämme meitä ennen - olemme niin tahtoneet. Wendt

ottaa kuitenkin tämän jälkeen yhden askeleen takaisinpäin, kun hän toteaa olevansa

vahvasti valtiokeskeinen ajattelija. Wendtille kansainvälinen politiikka on nyt ja

tulevaisuudessakin vahvasti juuri valtioiden välistä toimintaa, valtioiden välistä

identiteettien muokkautumista. Ymmärtääkseni tässä kohdin Rorty joutuisi toteamaan,

että Wendtin konstruktivismi ei ollut kuitenkaan tarpeeksi vahvaa, se ei mahdollistanut,

että näkisimme myös valtiot ainoastaan reifikaatioina, oman aikamme ”vahvoina

väärinlukemisina”, oman aikamme sosiaalisina käytäntöinä, jotka voivat ja jotka

oikeastaan varmastikin tulevat muuttumaan. Rortyn utopistinen pragmatismi jatkaisi

tässä siis Kantin ja Kegleyn viitoittamalla tiellä, kuitenkin korjaten heidän ajatuksiaan

751 Ashley (1984), 228.
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niin, että löytämisen sijaan pragmatistit pyrkivät luomaan sekulaarin ja samalla

sosiaalisen kansainvälisen yhteisön - yhteisön, jossa siis esimerkiksi kysymys

kansallisuudesta olisi enemmänkin alisteinen kysymykselle, kuinka kohdella

kanssaihmistä - ratkaisuna aikamme ongelmiin, sen sijaan että vetoaisimme johonkin

ajattomaan tai varmaan tällaisen yhteisön löytämiseksi. Rorty toteaakin, että esimerkiksi

Kantin ”kategorinen imperatiivi” tai Platonin ajatus moraalisen tiedon olemassaolosta

tällaisen yhteisön perusajatuksena on sinänsä hyvä ajatus monessa mielessä, mutta sillä

ei ole koskaan ollut objektiivista pohjaa, eikä sillä sellaista tule koskaan olemaan:

”[...] että ihmisten pitäisi laajentaa samankaltaisiaan kohtaan
tuntemaansa kunnioitusta koskemaan kaikkia sulattomia
kaksijalkaisiksi, on mainio ehdotus siihen, että voimme
sekularisoida kristillinen ajatuksen ihmisten muodostamasta
veljeskunnasta. Mutta sitä ei olla koskaan perusteltu neutraalein
argumentein, eikä sitä koskaan tulla perustelemaan.752”

”Meille pragmatisteille ihmisoikeuskulttuurin ilmaantuminen ei
pohjaudu ollenkaan lisääntyneeseen moraaliseen tietoon, vaan se
pohjautuu täysin siihen, että olemme kuulleet surullisia ja
sentimentaalisia tarinoita, ja vedämme tästä johtopäätökseen,
että ei ole olemassa mitään tällaista tietoa, jota Platon aikoinaan
kuvitteli olevan. [Mutta toisaalta] me olemme syvällisesti
kiitollisia filosofeille, kuten Kantille ja Platonille, ei siksi että he
löysivät totuuksia, vaan siksi että he profesioivat
kosmopoliittisia utopioita.753”

R o r t y j a p o s t s t r u k t u r a l i s m i . Entäpä sitten Ashley ja poststrukturalistit?

Oikeastaan ainoa seikka, joka lopulta erottaa Ashleyn ja Rortyn kannattajat, on se,

kuinka suhtautua yllä mainittuun johtopäätökseen, jonka mukaan Platon oli lopulta

väärässä, ja jonka mukaan täten ei ole olemassa mitään ihmisen ulkopuolista moraalista

tietoa, joka pakottaisi meidät tekemään jotain, jotta saavuttaisimme hyvän elämän.

Poststrukturalistit, jotka monesti seuraavat Nietzscheä, vaipuvat monesti

antisosiaalisuuden puolelle, kun taas Rorty haluaa puolustaa juuri inhimillistä sosiaalista

toivoa. Poststrukturalistit puhuvat ainoastaan vallasta, rappiosta ja tuhoamisesta,

pragmatistit vallasta, kielestä, uudellenkuvauksesta ja sosialisaatiosta, jota voidaan

muuttaa keskustelun avulla. Tässä mielessä ajatus, että suvereeni valtio pitää ymmärtää

kysymyksenä, ei ole ongelmallinen rortylaisille pragmatisteille, vaan ongelma on

enemmänkin siinä, mitä tämän huomion jälkeen pitäisi tehdä. Kyse on siis politiikasta.

752 TaP, 178.
753 TaP, 172-173.
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Rorty, kuten huomasimme, kannattaa Kantin ja Kegleyn idealistista ja liberalistista

ajatusta jonkinlaisesta uudesta kansainvälisestä yhteisöstä, kun taas monet

poststrukturalistit pitävät tätä joko viimeisenä rappion merkkinä tai länsimaisen

imperialismin lopullisena voittona, melkeinpä kuin ”saatanan voittona kaikesta

järjestä”. Heille tämä länsimainen järjen projekti olisi tällöin toteuttanut vihdoinkin

ylimielisen herruuden missionsa, joko alistamalla kaikki toisenlaiset tai nostamalla

keskinkertaisen ”orjamoraalin” kaikkien vahvojen haitaksi, kun taas Rortylle tästä

seuraisi demokraattinen kulttuuri, joka olisi enemmän ja enemmän avoin toiseudelle,

keskustelulle, ja erityisesti, pyrkisi välttämään julmuutta. Rortylle kyse olisi askeleista

kohti liberaalia asennetta, kohti julmuutta vierastavaa kulttuuria.

11.5.3. Rorty ja politiikan uudet sanastot

Näin ollen, voimme todeta, että Rortyn pragmatistinen tapa ajatella ja kirjoittaa voisi

politiikan tutkimuksen piirissä tarkoittaa sitä, että pragmatistit voivat siis yhtyä Ashleyn

ja kumppaneiden poststrukturalistiseen ajatukseen, jonka mukaan valtiosuvereniteetti on

todella ongelma nykyisessä joukkotuhoaseiden ajan maailmassamme, ja se pitää myös

tuoda esille selkeästi. Tämän lisäksi on kuitenkin välttämätöntä, että pyrimme luomaan

uusia, parempia sanastoja, uusia parempia käytäntöjä, nykyään ongelmallisten

sanastojemme tilalle. Pelkkä kritiikki ei riitä, vaikkakin joskus se on välttämätöntä.

Esimerkiksi ongelmallisen valtiosuvereniteetin sijaan voitaisiin korostaa alkuun

perinteisten valtioiden rajojen ylimenevää, kenties alueellista yhteistyötä eräänlaisena,

ensimmäisenä ratkaisuna tähän ongelmaan. Tällaisen meidän sukupolvelle uuden

normaalidiskurssin politiikan tutkimuksen kontekstista voisi löytää esimerkiksi

Euroopan Unionin piiristä, jolloin voisimme nähdä yleiseurooppalaisen poliittisen

sanaston muotoutumisen, toisin sanoen oman aikamme poliittisen sanaston sosiaalisen

evoluution, pragmaattisena vastareaktiona 1900-luvun valtiosuvereniteetin aiheuttamille

kauheuksille. Niinpä (ennen) neoidealistista, konstruktivistista ja pragmatistista754

754 Neoidealistista siinä mielessä, että tavoitteena on jonkinlaisen kansainvälisen yhteisön saavuttaminen,
ja konstruktivistista sekä pragmatistista siinä mielessä, että luomme itse tällaisen yhteisön kehittämällä
sanaston, sosialisoimalla pidemmällä aikavälillä ihmisiä tällaisen sanaston käyttämiseen sen sijaan, että
löytäisimme tällaisen yhteisen yhteisön ikään kuin odottaneen meitä aina jossain syvällä ihmisyyden
perukoissa. On kuitenkin huomautettava vielä, että todennäköisesti Euroopan Unionin keskeiset luojat,
samoin kuin esimerkiksi Yhdistyneiden kansakuntien, lähtivät aikoinaan, ja monesti vielä nykyäänkin,
siitä, että juuri ihmisyydestämme kumpuaa se moraalinen tarve ja oikeutus kehittää jotain meille kaikille
yhteistä ja täten hyvää. Rortyn mukaan tämä on varsin hyvä, mutta kuitenkin valitettavan itsepetollinen
ajatus, jonka tarkoitus on oikeuttaa tekomme muita erilaisia (ihmisiä, yhteisöjä, käytäntöjä) kohtaan ja
tarjota heille heidän omien käytäntöjensä tilalle meidän mielestä hyvä tapa puhua. Käytännössä tämä
tarkoittaisi, että esimerkiksi ”ihmisoikeuskulttuurin” levitys Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan
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puhetta Euroopan Unionista tai Euroopan Yhteisöstä - johon myös me nyt siis

kuulumme - voidaan pitää nykykielessä, nykyisessä normaalidiskurssissamme, yhä

enemmän kuolleena, entisenä utopistisena ja metaforisena kielenkäyttönä, joka on

yksinkertaisesti tapettu ja aktualisoitu normaalin kielenkäytön piiriin, osaksi meidän

2000-luvun alun eurooppalaisten sanastoja.  Rorty kirjoittaakin:

”[...] kuten Habermas ja Derrida huomauttavat, jotkut Euroopan
lähiaikojen unelmista ovat tulleet tosiksi. He ovat oikeassa
sanoessaan, että Eurooppa on viimeisen viidenkymmenen
vuoden aikana löytänyt ratkaisun ongelmaan, kuinka ylittää
kansallisvaltio. Euroopan Unioni, sellaisena kuin se nyt on, jopa
ennen perustuslain hyväksymistä, on jo reaalipoliitikkojen
pelkäksi fantasiaksi kutsutun unelman toteutuma.755”

Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että esimerkiksi Euroopan Unioni, kuten ei myöskään

valtiosuvereniteetti tai siihen pohjautuvat politiikan teoriat, olisi lopullinen sanastomme,

vaan yksinkertaisesti sitä, että tällä hetkellä esimerkiksi Euroopan Unioni on jotain,

johon meidän (monien) on hyvä uskoa, monista ongelmista huolimatta. Siksi se on

myös jotakin, jonka puitteissa voidaan tutkia ja elää myös normaalitieteen

ongelmanratkaisun metodein, ottamalla se monella tavalla annettuna, ”sosiaalisena

faktana” tai ”reifikaationa”, sillä se antaa meille kyvyn luoda koherentti uskomusten

verkko maailman tai ainakin oman eurooppalaisen elämämme pyörteistä. Se siis tuntuu

meille hyvänä tapana järjestää meidän eurooppalaisten asioita tavalla, joka kuitenkin

pyrkii myös olemaan mahdollisimman avoin toiseudelle ja toisille yhteisöille, tai

ainakin suhtautumaan toiseuden ongelmaan ”voiman käytön sijaan taivuttelun

avulla”756. Euroopan unioni ei ole kuitenkaan tästä näkökulmasta katsoen jotakin, joka

on meille lopullisesti valmiina annettua, jotain historiatonta ja politiikatonta, vaan

päinvastoin se, mihin haluamme uskoa on jotakin, jota teemme jatkuvasti.

unionin kautta on meidän länsimaisten yritys tarjota meidän mielestä hyvä sanasto ihmisten
kanssakäymiseen. Hieman kriittisemmin (ja foucault-nietzscheläisesti) tämän voisi todeta siten, että
pyrimme oikeuttamaan maailman eräänlaisen länsimaalaistamisen ja normalisoinnin universaalien
perusteiden avulla ja täten ilman vallankäytön negatiivista leimaa sen sijaan, että myöntäisimme, että
kyseessä on vain meidän länsimaisten haluama tapa puhua ihmisistä, ihmisten oikeuksista ja
velvollisuuksista. Kutsuin aiemmin tätä Rortyn puolustamaa keskusteluun ja pluralismiin pohjautuvaa
ajatusta sosialisaatiosta ”valkoisen miehen taakaksi kivemmin keinoin”. Rortylle tämä voisi olla liberaalia
etnosentrismiä. ”Ihmisoikeuskulttuurin levittämisestä” ks. työmme kappale 14.6. ja erityisesti alaviite
873.
755 Rorty (2003), 25.
756 Toisaalta Euroopan ”militarisoituminen”, toisin sanoen jonkinasteisten sotavoimien perustaminen,
saattaa vaikuttaa tähän taivutteluun pohjautuvan yhteisön muuttumiseen voimankäyttöä suosivaksi, mikä
viimeistään nostaa esille aiemmin ironismiin ja uudelleenkuvauksen voimaan liittyen kutsumani
”liberaalin ongelman”. Erityisesti tämä ongelma korostuu nykypäivänä nin kutsutussa
ihmisoikeuskulttuurin levittämisessä. Ks. työmme kappale 7.4.3.
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Pragmatistinen tarkastelu ei siis mielestäni tarkoita, että ottaisimme esimerkiksi

”eurooppalaisen kielen muotoutumisen” naiivisti prosessina, joka tapahtuu ikään kuin

välttämättä, ihmisistä irrallaan ja ilman minkäänlaista ristiriitaa, jännitettä, politiikkaa ja

valtataistelua, kuten rortylainen, hieman romanttinen tarkastelu joskus ehkä liian

helposti saattaa antaa ymmärtää. Päinvastoin, kyse on juuri politiikasta ja halusta

keskustella, toisin sanoen siitä, pitääkö unionilla olla yhteinen perustuslaki; kuinka

Schengenin sopimusta noudatetaan; kuinka itälaajeneminen toteutetaan; otetaanko

Turkki mukaan osaksi eurooppalaista yhteisöä; miten Välimeren ympäristöä suojellaan

turismin ja erilaisen meriliikenteen ristipaineissa; miten Pohjoisen ulottuvuuden-

ohjelmaa pyritään toteuttamaan; pitääkö kaikilla Unionin mailla olla sama raha; pitääkö

maiden lainsäädäntöä harmonisoida, ja jos pitää, johtaako tämä yhteisen federaation

syntyyn; ja jos johtaisi, olisiko se hyvä vai huono asia; pitääkö Unionilla olla

jonkinlaiset nopean toiminnan joukot ja täten kyky myös ”voimankäyttöön taivuttelun

sijaan”; millä keinoin eurooppalaisten pitää valvoa, ylläpitää ja levittää

ihmisoikeuskulttuuria muualle maailmaan kärsimysten lieventämiseksi, esimerkiksi

Lähi-idän maihin tai vaikkapa Somaliaan, vai pitääkö meidän; ja niin edelleen.

Pragmatistinen politiikan kirjoittaminen on siis lopulta tämänkaltaista uusien - ja myös

julmuutta vähentämään pyrkivien, toisin sanoen liberaalien - poliittisten unelmien

aktualisoimista tai siihen pyrkimistä, niihin liittyvien uusien metaforien ja tarinoiden

keksimistä, niistä keskustelua ja niiden levittämistä, uuden ja toivottavasti paremman

maailman rakentamista meille ja lapsen-lapsillemme kuitenkin tiedostaen sen, että

tällainen ”parempi maailma”, esimerkiksi yhdistynyt Eurooppa meille 2000-luvun alun

eurooppalaisille, ei voi syntyä yhdessä yössä, vallankumouksen tuloksena, vaan se on

pitkä, ikuinen ja aina vajavainen sekä jossain määrin julma luomisen projekti,

toivottavasti ”parempi maailma” meille retrospektiivisesti.

Näin ollen, jos hyväksymme johtopäätöksemme, jonka mukaan minkä tahansa teorian,

myös kansainvälisen teorian, valinta on tottumuksiemme ja sosialisaatiomme - meidän

rationaalisuutemme - kautta määrittynyt poliittinen mutta ei avoimesti politisoitunut

päätös, ja jos hyväksymme tulkintamme, jonka mukaan Rorty tuntuisi valitsevan juuri

sekulaarin, ”neoidealistisen”, mutta läpeensä konstruktivistisen tavan hahmottaa

kansainvälistä maailmaa, toisin sanoen jatkaisi kantilaisen valistuksen ajan

luonnosteleman ”ihmiskunnan sekulaarin veljeyden” utopian tiellä - tosin ilman mitään

essentialistista perustaa - toisin sanoen, jos hän haluaisi laajentaa vastavuoroisen

kunnioituksen piiriä kaikkia ihmisiä koskevaksi, siis haluaisi levittää liberaalia
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antiessentialistista ihmisoikeuskulttuuria tai puolustaa esimerkiksi Euroopan

yhdistymistä, niin meidän täytyy paneutua hieman tarkemmin vielä seuraaviin

kysymyksiin:

(1) Miksi meidän Rortyn mukaan tulisi olla juuri liberaali maailmassa, jossa ei ole

mitään inhimillistä toimintaa ennakolta pakottavaa?

(2) Minkälaisen argumentin Rorty rakentaa loppujen lopuksi liberalismin tueksi?

Näin ollen, seuraavaksi siis työmme osassa III: Liberalismi keskitymme kysymykseen

rortylaisen pragmatismin ja liberalismin välisestä suhteesta.
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III
LIBERALISMI

O my soul,
 do not aspire to immortal life,

but exhaust the limits of the possible.

-Pindar
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12. OSA III: TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT - PRAGMATISMI JA LIBERALISMI

äsillä olevassa osiossa III tulen siis käsittelemään Rortyn suhdetta

liberalismiin. Aloitan tämän tarkastelun vetämällä yhteen sanotun pohjalta

Rortyn antiessentialismia. Tämä on tärkeää, jotta lukija pitää mielessä

Rortyn olennaisimmat ”metafyysis-ontologiset” päätelmät, jotka luovat - kuten tulemme

huomaamaan - pohjaa hänen poliittiselle vakaumukselleen. Tämä kappale 12. tulee

kokonaisuudessaan ymmärtää myös tutkimuskysymyksen asettamisena.

12.1. Rorty, Realismi ja antiessentialismi

” Missä ei ole lauseita ei ole totuutta; lauseet ovat inhimillisen kielen ominaisuuksia, ja

inhimilliset kielet ovat ihmisen luomuksia.”757

Yllä oleva varsin naseva sitaatti tiivistää Rortyn antiessentialistisen position suhteessa

Totuuteen ja inhimilliseen tietoon. Kuten edellä olemme jo nähneet, Rortylle kieli ja

sosialisaatio lävistää kaiken; ei ole olemassa mitään keinoa päästä irti omasta

kielestämme ja sosio-historiallisesta tilanteestamme mihinkään ylimaalliseen, ei ole

mitään keinoa päästä pois ”oman nahkamme alta” johonkin universaaliin ja

historiattomaan. Samalla mikään inhimillinen sanasto ei ole etuoikeutetussa asemassa

muihin sanastoihin nähden maailman kuvaamisessa, jos tällä kuvaamisella pyritään

saamaan varmaa, foundationaalista ja apodiktista tietoa maailmasta. Eri sanastot ovat eri

asioissa enemmän tai vähemmän hyödyllisiä, mutta mikään niistä ei kuvaa maailmaa

realistisesti, sellaisena-kuin-se-on; filosofit, tiedemiehet, taiteilijat jne. ovat kaikki

kertomassa uusia tarinoita maailmasta ja osallistumassa ihmiskunnan keskusteluun

ilman, että joku heistä olisi Jumalan näkökulmassa, etuoikeutetussa suhteessa

maailmaan ja Totuuteen nähden. Eri aikoina on ollut erinäisiä ehdokkaita

etuoikeutettuun asemaan, oli se sitten Totuus, Mieli, Kieli, Historia jne.; yhdistävänä

ajatuksena on ollut, että Maailma on tietyllä tapaa,  ja vain maailma voi oikeuttaa

uskomukset ja antaa niille Totuuden arvonimen. Tätä, Rortyn filosofialle jyrkästi

757 CIS, 5.

K
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vastaista, näkemystä voidaan kutsua Realismiksi. Realismin kantavina teeseinä voidaan

nähdä ainakin seuraavat ajatukset758:

(1) Maailma asettaa tietomme mahdollisuudet ja rajat. Kaikki kokemuksemme

maailmasta on ilmenemisiä, näkökulmia maailmasta jostakin tietystä näkökulmasta.

Tätä perspektivismiä, kognitiivisten kykyjemme rajallisuutta, ei tulisi kuitenkaan

sekoittaa maailman luonnostaan asettamien todellisuuden rajojen kanssa.

Kokemuksemme on maailmasta, joka tarkoittaa sitä, että maailma taustalla on jollakin

tietyllä tapaa. Tiedon tekee todeksi vain mielestä riippumaton ja mielen ulkopuolinen

objektiivinen todellisuus.

(2) Objektiivisuus on non-perspektiivistä. Kohdasta (1) seuraa, että kuvauksemme

maailmasta voivat olla enemmän tai vähemmän tarkkoja ja täsmällisiä. Kuvauksemme

peilaa maailmaa sitä paremmin ja tarkemmin, mitä suuremmassa määrin se on

puhdistettu rajoittuneista näkemyksistämme ja rakennelmistamme. Tämä tarkoittaa sitä,

että vaikka meidän täytyy käyttää inhimillisiä käsitteitä Maailman kuvaamiseen, meidän

on mahdollista käyttää käsitteitä, jotka eivät ole leimallisesti meidän – käsitteitä, johon

jokainen, missä ajassa ja paikassa tahansa, tapahtuva tutkimus päätyisi lopulta

maailman ohjaamina. Vain nämä metafyysisesti etuoikeutetut käsitteet mahdollistavat

meidän saavuttaa non-perspektiivistä, varmaa tietoa siitä, kuinka maailma todella

itsessään, omista tulkinnoistamme puhdistettuna, on. Tällöin lopputuloksena on kuvaus

objektiivisesta todellisuudesta.

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

objektiivisesta todellisuudesta on puhdistettava kaikista käsitteistä, jotka sisältävät

viittauksen subjektiivisiin ominaisuuksiin. Arvioivat, evaluatiiviset käsitteet eivät kuvaa

todellisuuden objektiivisia ominaisuuksia, koska ne ovat ymmärrettävissä vain

suhteessa inhimillisiin tarpeisiin ja haluihin. Näin ollen objektiivisen todellisuuden

kuvauksien tulee pidättäytyä vain kuvailevissa, deskriptiivisissä, arvovapaissa

käsitteissä.

(4) On olemassa itsenäinen moraalinen järjestys. Totuudelliset moraali-lausumat ovat

korrespondenssi-suhteessa itsenäisen moraalisen todellisuuden ja moraalisen

järjestyksen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaiseen moraaliseen dilemmaan, oli se

sitten kuinka vaikea tahansa, on olemassa yksi oikea vastaus.

758 Oheinen listaus on James Conantin (2001), 271-273, käsialaa hieman muunneltuna allekirjoittaneen
toimesta. Conantin mukaan oheiset teesit määrittävä luonnehdinnanomaisesti Realismin genreä; Conantin
logiikan mukaan mitä enemmän johonkin ajatussuuntaan voidaan liittää oheisia teesejä, sitä enemmän sitä
voidaan luonnehtia Realismin genreen kuuluvaksi.
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(5) Anti-historisismi759. Historialla on ollut yksi tietty suunta. Tämä tarkoittaa sitä, että

myöskin historialliset prosessit ovat kohtien (1)-(3) johdosta kuvailtavissa

objektiivisesti. Historiallisen ymmärryksen tavoitteena on saavuttaa objektiivinen,

totuudenmukainen kuva menneistä aktuaalisista tapahtumista.

(6) Hyvän yhteismitallisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että jos onnellisuuden, totuuden ja

oikeudenmukaisuuden vaatimukset näyttävät vetävän eri suuntiin – tilanteeseen, jossa

yhtä voidaan tavoitella vain muiden kustannuksella - olemme ymmärtäneet väärin

Hyvän, Totuuden tai Oikean olemuksen. Filosofian keskeisin tehtävä on muotoilla yksi

yhtenäinen näkemys, jossa eri Hyvän vaatimukset tulevat yhtäverroin kunnioitetuksi.

(7) Moraali-statuksen kriteeri-luonne. Kohdista (4) ja (6) seuraa, että on olemassa

moraalisesti relevantteja ominaisuuksia, kuten ihmisen olemus, rationaalisuus, kyky

itsetietoisuuteen, kuuluminen biologiseen lajiin jne. Näiden ominaisuuksien omaaminen

on kriteeri asianmukaisen moraalisen arvioinnin kohteena olemiselle, ne ovat

ahistoriallisia ja transkulttuurisia. Näiden ominaisuuksien olemassaolo synnyttää

moraalisia velvollisuuksia ja oikeuksia ihmisille.

(8) Kielen transparenssi ja kirjallisuuden non-transparenssi. Kieli kuvastaa todellisuutta.

Kaunokirjallisuus ei kuvasta todellisuutta, koska se käyttää epätarkkaa ja innovatiivista

kieltä, eikä näin ollen representoi objektiivista todellisuutta.

Edellä olevat ”Realismin kahdeksan teesiä” on, kuten olemme huomanneet, leimaavasti

Rortyn hyökkäyksen kohteena. Olemme työssämme pyrkineet konstruoimaan Rortyn

argumentin näitä teesejä vastaan jo osittain. Kaiken kaikkiaan Rortyn esittämää tarinaa

länsimaisen ajattelun ”aikuistumisesta” - tarinan, jonka mukaan ”aluksi uskoimme

Jumalaan, sitten kielsimme uskomme Jumalaan, mutta jatkoimme uskomista asioihin

kuten Järki, Totuus, Historia jne.; lopulta nykyään olemme hylkäämässä myös

uskomme tämänkaltaisiin asioihin760” - ja koko Rortyn filosofiaa leimaa erityisesti

vahva antiessentialismi, ja samalla vahva nominalismi761, historisismi762, naturalismi763,

759 On huomattava, että ”historisismi” tässä ei tarkoita popperilaista historisismia; ks. työmme alaviite
762 edellä.
760 Bouveresse (2001), 136.
761 ”Nominalismista” ks. työmme kappale 2.4.1. ja alaviitteet 47 ja 325.
762 Lienee syytä tässä yhteydessä tehdä eräs huomautus. ”Historisismia” tässä yhteydessä ei tule sotkea
Karl Popperin tulkintaan historisismista. Popperin (1986), 3, merkityksessä historisismi tarkoittaa: ”[...]
an approach to the social sciences which assumes that historical prediction is their principal aim, and
which assumes that aim is attainable by discovering the ‘rhytms’ or the ‘patterns’, the ‘laws’ or the
‘trends’ that underlie the evolution of history.” Historisimi on siis tulevaisuuden ennustamista joidenkin
löydettyjen ”luonnonlakien” mukaan. Popper (1974), 32. Popper kieltää jyrkästi historisismin
merkityksen ja sen tieteellisyyden. Popperin mukaan tulevaisuutta ei ole mahdollista ennustaa
tieteellisesti, koska ennustuksia ei voida asettaa falsifionnin alle, eli todeta epätosiksi. Popperin
historisismia voidaan havainnollistaa seuraavalla kaavalla: kaikki inhimilliset sosiaaliset muodostelmat
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antirepresentationalismi764, antifoundationalismi ja antirealismi.765 Näistä lähtökohdista

voimme tiivistää Rortyn hyökkäyksen Realismin teesejä vastaan seuraavasti, niiltä osin

kun olemme näitä jo käsitelleet; edellä oleva työ on toistaiseksi keskittynyt Rortyn

vastauksiin kohtiin (1)-(3), (6) ja (8):

(1’) Rortyn mukaan näkökulmamme maailmaan todellakin on ilmenemisiä, erilaisia

suhteellisia näkökulmia todellisuuteen. Ja tämä on kaikki, mitä meillä on. Rortyn

mukaan halu objektiivisuuteen on vain halua ”kuvailla itsemme välittömässä suhteessa

non-inhimilliseen todellisuuden kanssa766”. Tämän väitteen ydin on ajatuksessa, jonka

mukaan maailma pakottaa väitteemme totuuteen olemalla luonnostaan tietyllä tavalla, ja

väitelause on totta, jos ja vain jos se on korrespondenssissa maailman todellisten

asiantilojen kanssa. Kuten todettua, tämä ajatus tulee Rortyn mukaan hylätä. Maailma

voi kausaalisesti aiheuttaa uskomuksiamme, mutta se ei voi ikinä oikeuttaa niitä.

Oikeuttamisessa on kyse ennen kaikkea väitteemme hyväksyttävyydestä yhteisömme

silmissä; siitä, ”mitä yhteisömme sallii meidän sanoa.” Näin ollen väitteemme

oikeuttamisessa ei ole kyse mistään vakavassa mielessä filosofisesta todellisuuden

täsmällisestä ja tarkasta peilaamisesta, vaan kyse on sosiologisesta ja poliittisesta

ilmiöstä. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että solidaarisuuden tulee syrjäyttää

objektiivisuus tutkimuksen tavoitteena; kun ajattelumme ”aikuistumisen767” myötä

mallia T läpäisevät vaiheet s1, s2, s3,..., sN tietyssä annetussa ajallisessa järjestyksessä. Esimerkki
edellisestä on Marxin ajatus yhteiskuntajärjestyksien muuttumisesta feodalismista kapitalismiin, ja
kapitalismista kommunismiin tiettyjen historiallisten (so. taloudellisten) lainalaisuuksien sanelemina.
Urbach (1985), 134.  Näin ollen Popperin mukaan tulevaisuus on omissa käsissämme: ”Edistyminen
merkitsee [… ] liikettä, jonkinlaista tavoitetta, päämäärää kohti, joka on varattu meille ihmisinä. ’Historia’
ei voi sitä tehdä. Vain me, ihmisyksilöt, voimme sen tehdä puolustamalla ja lujittamalla niitä
demokraattisia instituutioita, joista vapautemme ja edistyksemme riippuvat.” Popper (1974), 644. Rorty
on tässä samoilla linjoilla; on kuitenkin huomattava, että Rortyn käyttämässä merkityksessä historisisimi
tarkoittaa yksinkertaisesti kaikkea inhimillistä toimintaa leimaavaa sosiaalis-historiallista ulottuvuutta;
siis sitä, että mm. arvomme, uskomuksemme ja käsitteemme ovat tiettynä aikana tietyssä historiallisessa
tilanteessa syntyneitä ja näin ollen väistämättä ko. ajan arvojen ja intressien värittämiä ja samalla
kontingentteja ja suhteellisia. Rorty ei siis missään nimessä kannata ”historisismia”, eikä hän ole
historisisti, sen popperilaisessa merkityksessä. Päinvastoin, Rortylle historian kehitystä eivät ohjaa lait,
vaan kontingentit historialliset sattumat. Rortyn historisismista ks. esim. CIS, I-osa: Contingency ja
työmme alaviite 13 ja muun muassa työmme kappaleet 7.1. ja 7.4.1.
763 ”Naturalismista” ks. työmme kappaleet 4.7. ja 6.1.3. sekä työmme alaviite 290.
764 ”Antirepresentationalismista” ks. työmme alaviite 153, sekä laajemmin työmme kappaleet 1. - 4., sekä
erityisesti kappale 4.3.
765 ”Antifoundationalismista” ja ”antirealismista” ks. työmme alaviitteet 21 ja 153, sekä antirealismista
erityisesti ks. työmme kappale 4.3.
766 ORT, 21.
767 Aikuistuminen saattaa olla metaforana siinä suhteessa hieman harhaanjohtava, että se saattaa tuoda
mukanaan tiettyjä metafyysisiä konnotaatioita; ikään kuin älyllinen kehitys olisi jotenkin etukäteen
determinoitu kulkemaan kohti tiettyä pistettä. Rortylle historian kulussa kyse on kuitenkin lukemattomien
yksittäisten kontingenttien tapahtumien synnyttämästä kehityksestä, joka ei ole missään suhteessa
etukäteen määrätty. Tästä näkökulmasta on vain sattumaa, että ”lopetimme” uskomasta Jumalaan ja että
olemme nyt siinä tilanteessa, missä ikinä olemmekaan. Aikuistumis-metaforalla viitataan ennemmin
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olemme oppineet, ettemme ole vastuussa millekään yli-inhimilliselle Todellisuudelle,

vaan vain kanssaihmisillemme, ei tutkimuksen tavoitteena ole Totuus vaan

mahdollisimman laaja konsensus yhteisömme keskuudessa.

(2’) Tästä seuraa, että non-perspektivistinen maailman kuvaaminen ei ole mahdollista,

sillä:

”Missä ei ole lauseita ei ole totuutta; lauseet ovat inhimillisen
kielen ominaisuuksia, ja inhimilliset kielet ovat ihmisen
luomuksia [… ]. Totuus ei voi olla tuolla jossain – se ei voi olla
olemassa ihmismielestä riippumatta – koska lauseet eivät voisi
näin ollen olla olemassa, tai olla tuolla jossakin. Vain kuvaukset
maailmasta voivat olla tosia tai vääriä [… ]. [Näin ollen] idea,
jonka mukaan maailma päättää mitkä kuvauksemme maailmasta
ovat totta, ei ole enää järkeenkäypä.768”

Maailma saa täten merkityksensä vain inhimillisen toiminnan (puheen) kautta:

inhimillisen toiminnan ulkopuolella ei voi olla lauseita, missä ei ole lauseita, ei ole

myöskään totuusväittämiä, ja missä ei ole totuusväittämiä, ei ole myöskään totuuksia.

Tämä tarkoittaa samalla sitä, että asioiden merkitykset vaihtelevat yksilöstä toiseen,

ajasta ja paikasta toiseen. Halu kuvata maailmaa objektiivisesti, sellaisena-kuin-se-

itsessään-on, on vain pyrkimystä ”metafyysiseen lohtuun”, pyrkimystä irrottautua pois

”oman nahkamme alta”; mutta, kuten Rorty toteaa, tämä on mahdotonta.

(3’) Toisin sanoen, väitelauseemme maailmasta on aina välttämättä värittyneitä, koska

ne ovat nimenomaan meidän väitelauseitamme, inhimillisiä rakennelmia. Ja inhimilliset

rakennelmat ovat aina sosiaalis-historiallisten kontingenttien sattumien värittämiä. Sillä

seikalla, että maailma kenties on taustalla tietyllä tavalla ei ole mitään käytännön

merkitystä, koska maailma ei voi koskaan oikeuttaa väitteitämme; väitelauseen voi

tehdä todeksi ja oikeuttaa vain toinen väitelause, väitelauseen hyväksyttävyys

kanssaihmistemme silmissä. Ja kuten Quine on osoittanut, samasta kokemuksesta on

muotoiltavissa täysin yhtä vakuuttavia, mutta toisilleen ristiriitaisia teorioita ja

väitelauseita. Näin ollen on myös mahdollista, että eri sanastomme maailmasta on

yhteismitattomia.

filosofisen humanismin kehitykseen; tultuamme sille kannalle, että ei ole olemassa mitään ylimaallista,
johon kääntyä, ei Taivaallista isää, Henkeä tai Historiaa, kaikki avaimet ovat omissa käsissämme tehdä
itsestämme ja maailmasta sellainen, millaiseksi sen kuvittelemme. Samoin kuin ihmislapsen aikuistuessa
hän siirtyy pois vanhempiensa helmoista tekemään omat päätöksensä, ihmiskunnan voidaan nähdä
asteittain ottavan tulevaisuutensa omiin käsiin ja vastuun itselleen. Rortyn sanoin ”we try to get to the
point where we no longer worship anything, where we treat nothing as a quasi divinity, where we treat
everything – our language, our conscience, our community – as a product of time and chance.” CIS, 22.
768 CIS, 5.
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(6’) Myös yksityiset ja julkiset pyrkimykset ovat yhteismitattomia. Yksilön

autonominen itsensä-kasvattamiseen pyrkivä ironistinen elämä ei voi toimia pohjana

julkiselle oikeudenmukaisuuteen pyrkivälle elämälle eikä niitä voi yhdistää teorian

muodossa. Tämä siksi, että nämä eri vaatimukset vetävät eri suuntaan: rortylainen

itsensäluomisen yksityinen kieli on vaikea jakaa ja sopimaton argumentointiin siinä

missä oikeudenmukaisuuden julkinen kieli on Rortyn mukaan laajasti jaettua ja

kelvollista argumenttien vaihtoon. Edellisessä on kyse uusien merkitysten löytämisestä

ja itsensä muuttamisesta ja jälkimmäisessä on kyse mahdollisuudesta osallistua

yhteisten tavoitteiden ajamiseen ja samalla yhteisömme säilyttämiseen. Tämä Rortyn

yksityinen-julkinen- jaottelu on kuitenkin hyvin ongelmallinen, kuten kappaleessa

7.4.5. huomasimme kutsumamme ”Rortyn virheen” myötä.

(8’) Sanastojemme yhteismitattomuuden mahdollisuus tarkoittaa myös sitä, että, kuten

opimme aiemmin Davidsonilta, Wittgensteinilta ja samalla myös Rortylta, ”ei ole

olemassa mitään sellaista kuin kieli, jos se tarkoittaa jotain, mitä filosofit ja lingvistit

ovat sen olettaneet tarkoittavan.” Mutta on kuitenkin olemassa ”kieli”, jos se tarkoittaa

kyseisenä hetkenä meidän käytössämme olevia standardioletuksia siitä, miten tietyssä

tilanteessa pystymme saavuttamaan yhteisymmärryksen ja onnistuneen

puhetapahtuman, yksinkertaisemmin ymmärtämään mitä toinen sanoo; tällöin kielemme

on hyvä käsittää enemmänkin kaikille etukäteen selkeän struktuurin sijaan dynaamisena

kokoelmana sosiaalisen evoluution läpikäyneitä yleiseen käyttöön kuolleita metaforia,

meille tuttuja tapoja puhua ja kommunikoida. Davidsonilta ja Rortylta opimme myös

sen, että koska mikään sanasto ei ole etuoikeutetussa asemassa todellisuuden

kuvaamisessa, meidän ei tule nähdä sanastojen peilaavan maailmaa, vaan eri sanastojen,

”kielemme”, tulee nähdä palvelevan eri inhimillisiä tarkoitusperiä; tällöin sanastot - ja

lopulta koko kielemme - tulisi nähdä peilin sijasta työkaluina. Sanastojen paremmuuden

ei määritä niiden totuudellisuus suhteessa todellisuuteen, vaan niiden hyödyllisyys

pärjäämiseemme maailmassa. Rortyn ironisti on henkilö, jonka mielestä ei ole olemassa

yhtä sanastoa ylitse muiden, vaan milloin tahansa voi tulla uusi, entistä parempi sanasto,

joka asettaa vanhan sanaston naurunalaiseksi. Sanastot ovat muutettavissa ja jatkuvasti

muutoksessa; tämän vuoksi muun muassa kirjallisuudella on olennainen rooli ihmisen

kehityksessä, sillä se auttaa luomaan uusia sanastoja ja metaforia, jotka mahdollistavat

puhumisen vanhoista asioista uudella, edifioivalla tavalla.
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12.2. Antiessentialismi ja teoriavalintojen poliittisuus

On vielä kertaalleen paikallaan huomauttaa, että Rorty ei missään nimessä ole

Filosofisen idealismin kannattaja, kun hän toteaa, että maailman todellisilla asiantiloilla

ei ole mitään tekemistä uskomuksemme oikeuttamisen kanssa. Rortyn mukaan

uskomustemme ja maailman välinen suhde tulee nähdä puhtaasti kausaalisin termein.

Uskomustemme oikeuttamisessa on kyse sen asettamisesta ”perusteiden loogiseen

avaruuteen”, suhteeseen muiden uskomusten ja propositioiden kanssa.  Rorty haluaa

erottaa jyrkästi perusteiden (reason) ja syiden (cause) avaruuden. Tämä tarkoittaa sitä,

että uskomusten totuudellisuuden arvioinnissa on kyse ainoastaan sanastojen sisäisistä

suhteista. Rortylle vieras empiristis-realistinen769 lähestymistapa on ollut, että

oikeuttamisessa ei ole kyse sanastojen sisäisistä suhteista, vaan sanaston ulkoisesta

suhteesta ulkoiseen annettuun todellisuuteen nähden. Tämän tiedon

representationaalisen mallin Rorty, kuten edellä olemme huomanneet, hylkää

vanhentuneeseen platoniseen sanastoon ja merkityksensä menettäneeseen katsomiseen

pohjautuvaan ”optiseen metaforaan” pohjautuvana770.

Tämä uskomustemme  viimekädessä sosiologinen oikeuttaminen tarkoittaa samalla sitä,

että valinta eri maailmaa kuvaavien teorioiden välillä on ennen kaikkea poliittinen mutta

ei avoimesti politisoitunut, kuten edeltävässä osiossa huomasimme tarkastellessamme

erityistapauksena kansainvälisen politiikan teorioita ja tieteenalaa. Quinen ”teorioiden

empiirisen alimääräytymisen” myötä Rortyn on helppo argumentoida, että empiirinen

769 Toisella tavalla ilmaistuna tämä tarkoittaisi sitä, että empirismin kritiikki ei tarkoita empiirisyyden
kieltämistä, esimerkiksi sitä, että emme voisi Foucault’n ja monien muiden tavoin tutkia meille
konkreettiselta tuntuvan maailman – esimerkiksi vankiloiden, sairaaloiden, koulujen, tai laajemmin
vaikka valtioiden (välisiä) ilmiöitä. Muun muassa Rortyn, Davidsonin ja Quinen kritiikki empirismiä
vastaan lähtee siitä, että vältämme muun muassa Lockella ilmenneen  empirismin ”klassisen virheen”;
ajatuksen siitä, että mieli ulkoisen maailman olion havainnoidessaan ikään kuin kääntäisi olion
luonnollisen merkityksen puhujan kielelle. Toisin sanoen, empirismi lähti ajatuksesta, että se mitä Rorty
kutsuu ”syiden avaruudeksi” riittäisi oikeuttamaan uskomuksemme; eli siis että suhde sanastojen ja
maailman välillä olisi sekä normatiivinen (näin välttämättä on) että kausaalinen (näin tapahtuu). Mutta
kuten Rortylta opimme, oikeuttamisessa on lopulta kyse ainoastaan sanastojen välisistä suhteista.
770 Tähän on mahdollista huomauttaa, että Rortylla itsellään on realistisia viitteitä filosofiassaan hänen
väittäessä, että maailma on tuolla jossakin kausaalisesti aiheuttamassa uskomuksia. Mielestäni kuitenkin
Rortyn huomautus tulisi tulkita hänen anti-idealistisen positionsa painottamisessa; Rortylle tämä
”realistinen” huomautus on vain triviaali fakta, jota ei ole mitään mieltä tai syytä kyseenalaistaa. Samalla
tällä huomautuksella ei ole mielestäni ristiriitaa Rortyn anti-realististen painotusten kanssa; Rortylle
maailma on siinä suhteessa merkityksetön, että sillä ei ole mitään tekemistä uskomustemme
oikeuttamisen kanssa. Non-normatiivisilla kausaalisuhteilla ei ole lopultakaan mitään tekemistä
uskomustemme oikeuttamisessa, niiden asettamisessa intra-sanastolliseen ”perusteiden loogiseen
avaruuteen”. Tai Nietzshen (1963), 163-164, 111, sanoin, ”[m]illä ikinä on arvoa nykyisessä maailmassa,
sillä ei ole sitä sinänsä, luonnostaan – luonto on aina arvotonta -: vaan sille on arvo joskus annettu,
lahjoitettu, ja me olemme olleet näitä antajia ja lahjoittajia! [… ] Ei ole olemassa mitään muita kuin
moraalisia elämyksiä, ei aistihavainnonkaan alueella.”
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evidenssi voi vahvistaa kaksi toisilleen ristiriitaista, mutta yhtä pätevää teoriaa. Tämä

tarkoittaa sitä, että Maailma ei voi koskaan oikeuttaa ja asettaa mitään teoriaa luonnon-

omaa-kieltä puhuvaan etuoikeutettuun asemaan, mikään teoria maailmasta ei ole

etuoikeutettu representaatio todellisuuteen nähden. Eri teorioiden välinen valinta on

poliittinen, mutta ei avoimesti politisoitunut siinä mielessä, että jos emme voi oikeuttaa

teorioitamme muuta kuin inhimillisen keskustelun kautta, teorioiden puolesta

puhumisessa on kyse vain tiettyjen halujen, arvojen ja uskomusten oikeuttamisesta,

jonka kyseinen oikeuttaja näkee hyödylliseksi ja toivottavaksi tiettyyn tarkoitusperään,

mikä ikinä se onkin.

12.3. Antiessentialismi, etnosentrismi ja liberalismi

Kuten todettua, edellä mainitun ajatuksen teorioiden poliittisesta valinnasta voidaan

tulkita ”irrationalistiseksi”, jos toimimme edelleen platonisessa sanastossa. Tällöin tämä

tarkoittaisi eräänlaista metodologista rationaalisuutta, joka pohjautuu ajatukseen

rationaalisuutta ennalta määrittävistä kriteereistä. Rortylle rationaalisuus on kuitenkin

yhteydessä filosofiseen pluralismiin ja liberalismiin; haluun kuunnella muiden

mielipiteitä, suvaitsevaisuuteen ja nojautumiseen taivutteluun voimankäytön sijasta.

Samoin ajatus teorioiden poliittisesta valinnasta nojautuu ajatukseen etnosentrismistä;

tämä siksi, jos meillä ei ole olemassa mitään keinoa, jolla jokin yli-inhimillinen, kuten

Todellisuus, tekisi väitelauseemme todeksi, nousee tulkitseva ja arvioiva yhteisö

oikeutusprosessin keskiöön. Tässä nousee myös liberalismin merkitys. En tiedä, jos

esimerkiksi Adolf Hitler eläisi nykypäivänä, hyväksyisikö hän Rortyn ”metafyysis-

ontologiset771”  päätelmät  (1’)-(3’)  ja  (8’)  -  sillä  Hitler  esimerkiksi  kuitenkin  uskoi,

ainakin puheen tasolla, ylimaalliseen Jumalaan - mutta Rortyn päätelmät, jotka johtavat

vallan hyväksymiseen oikeuttamisen viimekätisenä kontekstina ja yhteisön arvon

nostamiseen yhdistettynä Rortyn darwinistis-naturalistisiin päätelmiin niin yksilön kuin

771 Myös Rortyn voidaan tulkita sanovan metafyysisiä ja ontologisia asioita, kun hän yrittää kumota tai
oikeammin eliminoida metafysiikan; Rortyn tälle prosessille antama filosofinen tuki on eräällä tavalla
myös metafyysisten väitteiden esittämistä. Kuitenkin, kuten Rorty toteaa, ”I think [it would be] better to
forget these terms [metaphysics and epistemology] and just talk about the Appearance-Reality distinction
on the one hand and the Veil of Ideas idea on the other. Both of these ideas have a traceable history, both
are dispensable, and both are part of the history of affirmative answers to questions like: Is there
something non-human out there with which we need to get in touch? Are we ever going to get in touch
with it? Are we so constituted as to be unable to get in touch with it?” Rorty (2001), 215. Rortyn mukaan
näiden termien käyttö ajaa mukaan juuri siihen kielipeliin, jonka Rorty haluaa hylätä: “For using the
names of purported disciplines buys exactly the understanding of the history of philosophy I was trying to
reject [...].” Tämän vuoksi meidän tulisi Rortyn mukaan käyttää ennemmin vallitsevia metaforia, kuin
viittauksia perinteisiin filosofisiin ongelmanrajauksiin ja oppisuuntiin. Ks. Rorty (2001), 214-215.
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yhteisönkin historiallis-evolutionaarisesta kehityksestä, voidaan valjastaa myös läpeensä

”anti-rortylaisten” tavoitteiden palvelukseen. Todellakin, voidaan aivan oikein sanoa,

että  Rortylle  ”might is right”, jos tämä tarkoittaa sitä, että viimekädessä he, joilla on

parhaat resurssit ja eniten valtaa oikeuttaa väitteitään, sanelevat totuudet; toisin sanoen,

oikeuttaminen on aina oikeuttamista voittajien näkökulmasta772. Kuten Rorty sanoo,

”[m]ielestäni Nietzsche ja Foucault olivat oikeassa sanoessaan,
että totuus on aina vallan tuotosta, ja että on ajanhukkaa yrittää
korvata valta totuudella, tai ’pelkkä’ intersubjektiivisuus
’oikealla’ objektiivisuudella.”773

”Lähtemällä Baconin väitteestä, että tieto on valtaa,
[pragmatistit] jatkavat väitteeseen,  että valta on kaikki, mistä
tiedossa on kyse [… ].”774

”Kiihkoilija ja minä voimme sanoa saman foucaultilais-
nietzscheläisen asian: ainoa todellinen kysymys on kysymys
vallasta, kysymys siitä, kumpi yhteisö perii maan, minun
[yhteisöni] vai vastustajani [yhteisö].”775

Jos nämä huomautukset yhdistää Rortyn darwinistis-nietzscheläis-romantistiseen

ajatuksiin, ajatukseen ”vahvasta runoilijasta” ja ”edifikaatiosta” ja ajatukseen

”etnosentrismistä”, saattaa seurauksena olla ainakin huonoja mielleyhtymiä, ellei

pahempaakin. Rorty toteaa näistä ajatuksista muun muassa seuraavasti:

”[Romantismin myötä] historia alkoi korvata Jumalan, Järjen ja
Luonnon inhimillisen toivon lähteenä. Kun Darwin tuli mukaan,
hänen tarinansa esi-inhimillisestä historiasta rohkaisi tätä
siirtymää. Tällöin tuli mahdolliseksi nähdä harkittu
itsensäluominen, tietoinen menneen ylitsekäyminen jatkumona
biologiselle tarinalle, jossa eläinlajit alituisesti, vaikkakin
tiedostamatta, ylittävät toinen toisensa.”776

”[R]unoilija [… ] haluaa luoda jotakin uutta. [Vahvan runoilijan
kauhu on] huomata olevansa vain kopio tai replika. [Vahva
runoilija on] tekijä, ihmiskunnan sankari [… ], erikoinen kuoleva
eläin, joka kuvailemalla itsensä omin termeinsä on luonut
itsensä. [Vahvan runoilijan paradigma] on nero, joka voi sanoa
menneisyyden relevantista osasta ’niin sen halusin’ [Thus I

772 PSH, 27.
773 Rorty (2001), 151.
774 PSH, 50.
775 Rorty (2001), 13.
776 PSH, 265.
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willed it]. [… ] Suuret edifioivat filosofit tuhoavat oman
sukupolvensa tähden.”777

”Pragmatistien tulee ottaa etnosentristinen lähestymistapa tähän
[etnosentrismin ja relativismin] väliseen dilemmaan. Meidän
tulisi sanoa, että meidän tulee käytännössä suosia omaa
ryhmäämme, vaikka ei voi olla olemassa mitään ei-kehämäistä
oikeutusta tämän tekemiselle [… ]. [Pragmatistia] voi kritisoida
vain etnosentrismistä, ei relativismista. Etnosentristisenä
oleminen tarkoittaa ihmislajin jakamista ihmisiin, joille yksilön
tulee oikeuttaa omat uskomuksensa ja muihin.”778

Jos haluaa seurata Rortyn ”metafyysis-ontologisia” päätelmiä, ja hyväksyy Rortyn

edellä siteeratut ajatukset ilman ajatusta liberalismista, saattaa seurauksena olla jotakin

seuraavan kaltaista. Adolf Hitler kirjoittaa:

”Saksalainen poika, älä unohda olevasi saksalainen [… ]. Tyttö,
muista että sinusta pitää tulla saksalainen äiti. [… ] Sillä
ainoastaan se, joka kasvatuksen ja koulun ansioista tulee
tuntemaan isänmaansa sivistyksellisyyden, taloudellisen ja
ennen kaikkea valtiollisen suuruuden, voi saavuttaa ja
saavuttaakin sen ylpeydentunteen, että kuuluu ja saa kuulua
sellaiseen kansaan. Ja minä voin taistella ainoastaan sellaisen
puolesta, mitä rakastan, rakastaa ainoastaan sellaista, mitä
kunnioitan, ja kunnioittaa ainoastaan semmoista, mitä ainakin
tunnen.

Ulos, [parlamentaarikko] pelkuriraukka! Pois jalkasi täältä, sillä
niistä tarttuu likaa portaisiin, historian Pantheonin portaat eivät
ole sinunlaisia pokkuroijia, vaan sankareita varten! [… ]
Valtiollisen johtajan [… ] pitää olla uudistaja, reformaattori.
[… ] [N]e, jotka selviytyväti hengissä ankarasta
olemassaolotaistelusta, ovat tuhannesti karastuneita, kestäviä ja
omiaan jatkamaan sukua edelleen [… ]. [K]utsuessaan takaisin
huomaansa jokaisen, joka ei pysty elämän myrskyjä kestämään,
luonto samalla tekee rodun ja lajin itsensä voimakkaasti, jopa
kehittää sen kykeneväksi mitä suurimpiin aikaansaannoksiin.
Silloin lukumäärän vähennys koituu yksilöiden vahvistumiseksi,
siis loppujen lopuksi rodun voimistumiseksi. [… ] [Elintilan
luovuttamista] ei tietenkään tehdä mielisuosiolla. Mutta silloin
tulee voimaan olemassaolon laki; ja mitä ei saada hyvällä, se on
otettava väkisin. [… ] Heikkoutta ja puolinaisuutta [… ] voi
varmasti pitää kansan rappion merkkinä. Jollei enää ole voimaa
taisteluun oman terveytensä puolesta, silloin lakkaa oikeus
elämään tässä taistelun maailmassa. Tämä maailma kuuluu

777 CIS, 23-27, PMN, 369.
778 ORT, 29-30.
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ainoastaan voimakkaille, ”kokonaisille”, ei heikoille,
”puolinaisille” ihmisille.”779

Edellä oleva sitaatti osoittaa, että ilman ajatusta liberalismista, ajatus ”vahvasta

runoilijasta”, ”edifikaatiosta” ja ”etnosentrismistä” olisi potentiaalisesti hirvittävä, kuten

historia on vastaavanlaisten ajatusten hyväksymisestä osoittanut omalla karmaisevalla

tavallaan. Kuten Barry Allen  toteaa,

”[e]tnosentrismin oletetaan olevan paha asia. Kukaan ei koskaan
kutsu itseään ’etnosentristiksi’ [… ]. Mutta Rorty ei puolla
virhepäätelmää, jota antropologit (ja muut) rakastavat paheksua
– kolonialistista oletusta, että toisin kuin villi-ihmisillä, meidän
tapaamme tehdä asioita on erityisesti suosittu järjen, luonnon tai
Jumalan toimesta. Kuitenkin, se on suosittu meidän
toimestamme, ja Rorty näkee tämän eron merkittäväksi. Tämä
näkökulma on useasti unohdettu. Hänen etnosentrismin
hyväksymisensä ei ole järkeenkäypä ilman liberalismia; ilman
liberalismia, etnosentrismi olisi kamalaa. Mutta Rorty ei näe
mitään paheksuttavaa etnosentrismissä kun kyseessä oleva etnos
on liberaali, demokraattinen yhteisö, joka tekee avoimuuden
toisia kohtaan keskeisimmäksi omakuvansa kannalta. Meidän
etnosentrismimme on erilaista kuin kenenkään muun. Kun me
olemme etnosentristisiä, me emme ole etnosentristisiä. Kun me
toimimme traditiomme mukaan, olemme avoimia toisille
traditioille, kun me olemme kiinnostuneita itsestämme, olemme
kiinnostuneita siitä, mikä on uutta ja erilaista, tyytyväisinä
(parhaimmillamme) otamme sen vastaan ja opimme siitä.”780

Mielestäni Allen osuu naulan kantaan781. Rortyn ajatukset muun muassa

”keskustelusta”, ”edifikaatiosta”, ”vahvasta runoilijasta” ja ”etnosentrismistä”, siis lähes

koko Rortyn filosofian pohja, saa merkityksensä vasta suhteessa liberalismiin. Kuten

edellä on jo todettu, liberaali henkilö on määritelty henkilöksi, ”joka uskoo, että julmuus

on pahinta, mitä voimme tehdä toiselle782.” Liberaali henkilö uskoo suostutteluun

779 Hitler (1941), 16, 42, 108, 137, 155, 163, 298. Korostukset lisätty. Natsisimista ks. työmme alaviite
192. Tässä tarkoituksenani ei ole yrittää vetää lopultakin vaikeasti vedettäviä yhteyksiä Rortyn ja natsien
välille, vaan yksinkertaisesti painottaa sitä seikkaa, että Rortyn hyväksymä darwinistis-nietzscheläinen
lähestymistapa voi tuottaa erilaisia, toisilleen vastakkaisia johtopäätöksiä; mikään ei takaa, että
maailmassa, jossa ei ole mitään olemuksellista inhimillinen toiminta tuottaisi nimenomaan liberaaleja
”totuuksia”. Tästä lisää tulevassa.
780 Allen (2001), 224.
781 Tottakai, Rortyn näkökulma etnosentrismiin suorastaan ”kerjää” kysymyksiä - se on Rortyn kielellä
question-begging -  kuten  muun  muassa:  Ketkä  me?  Ketä  lasketaan  kuuluvaksi  meihin  ja  ketkä  ovat
ulkopuolella? Eikö Rorty ota elitististä, jopa ”valkoisen miehen” supremistista positiota suhteessa muihin,
”alkeellisimpiin” yhteisöihin? Tarjoaako Rorty de facto samalla apologian monen mielestä jopa
paheelliselle länsimaiselle elämäntavalle? Kysymykset ovat oikeutettuja, ja pyrin tulevassa antamaan
mahdollisia vastausehdotuksia näihin kysymyksiin.
782 CIS, 146. On kyseenalaista, mihin Rorty varsinaisesti viittaa puhuessaan julmuudesta ja mitkä ovat
julmuuden rajat. Mielestäni Rorty viittaa julmuudella ennen kaikkea olemiseen rortylaisessa mielessä
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voimankäytön sijaan (persuation rather than force); hän on henkilö, joka ei halua

nöyryyttää toista ihmistä783. Toisin sanoen, olla liberaali tarkoittaa Rortylle kokolailla

samaa kuin ”olla rationaalinen”784, joka puolestaan tarkoittaa Rortylle ”sivistyneisyyttä”

irrartionaalinen, siis voimankäyttöön suostuttelun sijasta, suvaitsemattomuuteen ja kyvyttömyyteen
kuunnella itselle vieraita mielipiteitä. Erityisen ongelmallinen on Rortyn edifikaation suhde julmuuteen.
Rorty itse huomaa tämän yhteyden todetessaan, että ”[m]ost people do not want to be redescribed. [… ]
There is something potentially very cruel about [ironism]. For the best way to cause people long lasting
pain is to humiliate them by making the things that seemed most important to them look futile, obsolete,
and powerless.” CIS, 89. Rorty ratkaisee tämän ongelman vähintään yhtä ongelmallisella yksityinen-
julkinen jaottelulla, ks. työmme kappaleet 7.4.3 – 7.4.5. Samoin kysymys julmuuden ja
yhteiskuntarakenteiden välisestä suhteesta on mielenkiintoinen. Rorty ei yhdy esim. Foucaultin
näkemyksiin tästä (ks. esim. Rorty (2001), 20-21); Foucault näkee eri yhteiskunnan instituutiot, eli mm.
koulut, työläiskaupunginosat ja -asunnot, sairaalat, mielisairaalat, työpajat ja armeijan saman
pakkolaitosjärjestelmän hierarkisiksi osiksi, joissa yksilöä muokataan ja hänestä kerätään tietoa koko
elämän ajan. Yksilön elämänkaari kulkee erilaisten pakkolaitosten läpi ilman mitään mielivaltaisuutta, eli
vain sääntöihin nojaten viranomaiset suorittavat hierarkisointia, erottelevat ja toteuttavat rangaistuksia, ja
siirtyvät vähä vähältä poikkeamien rankaisemisesta rikosten rankaisemiseen. Tämä asteittainen
rankaiseminen mahdollistaa Foucault’n mukaan rangaistusvallan muuttamisen oikeutetuksi ja
luonnolliseksi voimaksi. Samalla tavalla ihmistieteet, kuten psykologia ja lääketiede, ovat osa tuota
pakkolaitosjärjestelmää. Ne tukevat normaalistamisen kontrollia ja nojaavat oikeusjärjestelmään, joka
suorasti tai epäsuorasti antaa niille laillisen vakuuden. Foucault’n näkemyksen mukaan alistamisen
tekniikka on siis levinnyt osittain nykyaikaisen tieteen avulla yhteiskuntaan jatkuvasti laajentuen. Ks.
esim. Foucault (1980), 158, 176, 193, 261. Vaikka Rortyn mukaan Foucault on tehnyt hyvää työtä
saadessaan meidät huomaamaan entistä tarkemmin  ihmisten kärsimyksen (ks. esim. CIS, 63-64), eikä
Rortyn ajatus keskustelusta oikeuttamisen viimekätisenä kontekstina eroa periaatteessa ajatukseltaan
Foucaultin näkemyksestä diskursseista valtasuhteiden verkostona,  ottaa Rorty suhteessa valtaan
ennemmin Deweyn kuin Foucault’n lähtökohdakseen: ”Dewey”, toteaa Rorty, ”had learned from Hegel
what Foucault learns from Nietzsche – that there is nothing much to ’man’ except one more animal, until
culture,  the  meshes  of  power,  begin  to  shape  him  into  something  else.  For  Dewey  there  is  nothing
Rousseian to be ‘repressed’; ‘repression’ and ‘liberation’ are just names fot the sides of the structures of
power  we  like  and  we  don’t  like.  Once  ‘power’  is  freed  from  its  connotation  of  ‘repression’,  then
Foucault’s ‘structures of power’ will not seem much different from Dewey’s ‘structures of culture’.
‘Power’ and ‘culture’ are equipollent indications of the social forces which make us more than animals –
and  which,  when  the  bad  guys  take  over,  can  turn  us  into  something  worse  and  more  miserable  than
animals.” CoP, 208.
783 Juuri tiettyyn kieleen ja tiettyyn kulttuuriin sosiaalistetun ihmisen nöyryyttäminen on jotakin meille
ihmisille eritystä; pelkkä kivun tunteminen on jotakin, jonka jaamme eläinten kanssa. Tässä mielessä
ihmistä voidaan nöyryyttää repimällä palasiksi tietyt kielen struktuurit tai uskomukset, joihin ihminen on
sosiaalistunut; ihmisen mieli voidaan hajottaa palasiksi ja koota uudelleen. Mm. Elaine Scarryn mukaan
pahinta, mitä ihminen voi tehdä toiselle ei ole laittaa hänet huutamaan tuskissaan, vaan pahinta on käyttää
tuota tuskaa niin, että jopa kun kipu on ohi, ihminen ei voi uudelleenkoota itsensä. Ks. Scarry (1985), 38,
54, 145: “Brutal, savage, and barbaric, and torture [...] self-consciously and explicitly announces its own
nature as an undoing of civilization, acts out the uncreating of the created contents of consciousness. [...]
The tendency of pain not simply resist expression but to destroy the capacity for speech is in torture
reenacted in overt, exaggerated form. Even where tortures do not permanently eliminate the voice through
mutilation or murder, they mime the work of pain by temprarily breaking off the voice, making it their
own, making it speak their words, making it cry out when they want it to cry, be silent when they want its
silence [...] [Torture] starts by appropraiting and deconstructing the artifacts that are the products of
creation [...] [T]orture not only deconstructs the ‘products’ of the imagination, but deconstructs the act of
imagining itself.” Toisin sanoen, itsensä uudelleenkokoaminen on vaikeaa, koska ”[g]etting somebody to
deny  a  belief  for  no  reason  is  a  first  step  toward  making  her  incapable  of  having  a  self  because  she
becomes incapable of weaving a coherent web of belief and desire. It makes her irrational, in a quite
precise sense: She is unable to give a reason for her belief that fits together with her other beliefs. She
becomes irrational not in the sense that she has lost contact with reality but in the sense that she can no
longer rationalixe – no longer justify herself to herself.” CIS, 178. Ks. myös CIS, 36n12, 177-178, sekä
työmme kappale 7.4.3. Rortyn ironian ja edifikaation potentiaalisesti ”nöyryyttävästä” puolesta.
784 Ks. myös Dewey (1930), 196: ”Rationality [… ] is not a force to evoke against impulse and habit. It is
the attainment of a  working harmony among diverse desires.”
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-  halua kuunnella muiden mielipiteitä ja olla suvaitsevainen.785 Uskomustemme

sosiaalinen oikeuttaminen tarkoittaa samalla politiikan arvon nousua suhteessa

filosofiaan, tai oikeammin suhteessa sellaiseen Filosofiaan, joka on pyrkinyt

oikeuttamaan totuusväittämänsä jollakin yli-inhimillisellä. Jos kuitenkin kaikki totuudet

785 Sanalla ”liberaali” on varmasti eri merkitys riippuen mm. siitä, onko osa suomalaista
sosiaalidemokraattista etnosta vai, kuten Rorty, osa amerikkalaista pluralistista etnosta. Rorty itse ei,
tapansa mukaisesti, anna mitään tiukasti rajattua näkemystä siitä, mitä hän ”liberalismilla” tarkoittaa.
Bernsteinin (1987), 546-263, mukaan ”liberalismi” itsessään on hämärä termi, joka pitää sisällään monia
erilaisia ja jopa yhteensopimattomia positioita. Itse asiassa, Bernsteinin mukaan Rorty putoaa itse
kritisoimaansa essentialismiin puhuessaan ”liberaalista demokratiasta” tai ”poliittisesta vapaudesta”;
Rorty sivuuttaa Bernsteinin mukaan sen ”historiallisen faktan”, että meillä on käsissämme kilpailevia
käytäntöjä – myös liberaalin demokratin sisällä; Rorty ikään kuin olettaa konsensuksen tiettyyn
historialliseen yhteisöön tehden samalla sen yhtenäisemmäksi, harmonisemmaksi ja koherentimmaksi,
kuin mitä se todellisuudessa on. Bernsteinin mukaan ei ole selvää, miksi Rorty, joka väittää että ei ole
olemassa konsensusta eri kilpailevien näkemysten välillä hyvän elämän suhteen, ajattelee että olisi
löydettävissä konsensus oikeudenmukaisuudesta tai liberaalista demokratiasta; samalla Rorty ei tarkenna
mikä muodostaa ”poliittisen” tai kuinka meidän tulisi arvioida kilpailevia poliittisia argumentteja. Joka
tapauksessa, liberalismi tässä yhteydessä on mielestäni ymmärrettävä toisaalta filosofisena ja toisaalta
poliittisena – ei taloudellisena - liberalismina, ja ennen kaikkea vapautena puhua ja toimia, haluna
kuunnella muiden mielipiteitä, suvaitsevaisuutena, pluralismin hyväksymisenä ja nojautumisena
taivutteluun voimankäytön sijasta. Mitä tulee talouteen, Bernsteinin (1987), 556n27, mukaan Rortylla on
taipumus vähätellä ”liberaalien demokratioiden harjoittamaa imperialistista politiikkaa”
(”imperialismista” ks. työmme alaviite 873) ja ”olla kyseenalaistamatta kapitalismin ja liberaalien
demokratioiden välistä suhdetta”; mm. näiden syiden johdosta Bernstein näkee Rortylla yhteyksiä ”hänen
[Rortyn] halveksimaansa neokonservatismiin”. Vaikka Rorty todellakin huomaa talouden merkityksen
todetessaan, että ” the Marxists were absolutely right about one thing: the soul of history is economic.”
PSH, 227, ja vaikka hän hyväksyykin taloudellisen liberalismin osaltaan todetessaan mm. että “[c]omplex
societies cannot reproduce themselves, if they do not leave intact the logic of self-regulation of a market
economy” (TaP, 234, alkuperäinen lähde Habermas (1990), Die nachholende Revolution, Suhrkamp;
Rorty sanoo selkeästi hyväksyvänsä Habermasin kannan), ja että “[...] the establishment of the
International Monetary Fund and the World Bank, has been driven by the hope that someday we shall no
longer need to distinguish us gentlefolk from the others, the people who live like animals” (PSH, 225), ei
Rortya voi mielestäni tulkita täysin sääntelemättömän “uusliberalistisen” talousjärjestelmän kannattajaksi.
Hän toteaa mm. seuraavasti: “[… ] I am terrified by the tendency [… ] to assume that free markets solve all
social problems. But these reactions are not enough to give me any clear sense of how state power should
be related to economic decisions” (TaP, 235), ja ”[w]e should raise our children to find it intolerable that
we who sit behind desks and punch keyboards are paid ten times as much as people who get their hands
dirty cleaning toilets, and hundred times as much as those who fabricate our keyboards in the Third
World. [...] Our children need to learn, early on, to see the inequalities between their own fortunes and
those of other children as neither the Will of God nor the necessary price for economic efficiency, but as
an evitable tragedy” (PSH, 203) sekä että ”[f]rom my point of view, any leftist political movement – any
movement which tries to call our attention to what the strong are currently doing to the weak – is a lot
better than no left.” EoH, 137. Rortyn ”tiedottomuus” valtion roolista talouskysymyksissä ja talouden
sääntelyssä ei estä häntä useaan otteeseen määrittelemästä itseään ”vasemmistolaiseksi” (leftist)  ja
”sosiaalidemokraatiksi” (social democrate), ks. esim. ORT, 212, 214 ja erityisesti 219, jossa Rorty toteaa,
että ”[… ] the vocabulary which twentieth-century Western social democrats use is the best vocabulary the
race has come up with so far [...]” sekä Rorty (1987), 564-567, missä Rorty määrittelee sanan ”me”
käyttöään viittaamaan ko. artikkelissa luonnostelemiensa kahdeksan teesin yhdistämiin ”kanssa-
sosiaalidemokraatteihin”. Mielestäni Rortyn yhteydessä talouden rooli on nähtävä eräänä työkaluna
muiden joukossa hänen kivun ja nöyryytyksen vähentämiseen tähtäävän liberaalin ”egalitaristisen”
utopiansa (josta lisää tuonnempana) toteuttamisessa. Taloudella on tässä suuri merkitys: “[p]rosperity
would make it possible to establish welfare states of the Scandinavian sort in all democratic countries.
The institutions of such welfare states would ensure eguality of opportunity among future generations.”
PSH, 230. Rorty ei kuitenkaan ole niin naivi, ettei hän huomaisi tämän vaikeuden: “To say that history is
‘the history of class struggle’ is still true, if it is interpreted to mean that in every culture, under every
form of government, and in every imaginable situation [...] the people who have already got their hands
on money and power will lie, cheat and steal to make sure that they and their descendants monopolize
both for ever.” PSH, 206.
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ovat välttämättä vallan muokkaamia, siis intersubjektiivisesti inhimillisen keskustelun

kautta saavutettuja ja oikeutettuja, on samalla oikeuttaminen aina laajassa mielessä

ymmärrettynä poliittista ja myös politiikan tutkija on ”tuomittu” oikeuttamaan

väitteitään vain ja ainoastaan inhimillisen keskustelun kautta.

12.4. Liberalismin apologia tutkimuskysymyksenä ja työn rakenne

Rorty toteaa välttämättömyydestä oikeuttaa väitteensä keskustelun kautta suhteessa

valtaan ja kutsumiensa liberaalien ”hyvien tyyppien” (good guys) rooliin tässä

oikeuttamisessa muun muassa seuraavasti:

”’[I]hminen’ ei ole mitään muuta kuin yksi eläin lisää, ennen
kuin kulttuuri, vallan verkot, alkavat muokata häntä joksikin
muuksi [… ]. ’Valta’ ja ’kulttuuri’ ovat toisiaan vastaavia
[equipollent] viitteitä sosiaalisista voimista, jotka tekevät meistä
jotain eläimiä enemmän – ja jotka, kun pahat tyypit [bad guys]
ottavat ohjat, voivat tehdä meistä jotakin huonompaa ja
surkeampaa kuin eläimet.”786

”Mielestäni Nietzsche ja Foucault olivat oikeassa sanoessaan,
että totuus on aina vallan tuotosta, ja että on ajanhukkaa yrittää
korvata valta totuudella, tai ’pelkkä’ intersubjektiivisuus
’oikealla’ objektiivisuudella. Sitä vastoin, meidän tulisi yrittää
pitää valta (ja samalla myös päätös siitä, mitkä
intersubjektiiviset päätökset pätevät) meidän hyvien tyyppien
käsissä [… ].”787

Rortylle nämä ”hyvät tyypit” ovat siis heitä, joita hän kutsuu ”liberaaleiksi ironisteiksi”,

ja joita allekirjoittaneet ovat tulkinneet ennemmin ”liberaaleiksi pragmatisteiksi”788.

Joka tapauksessa liberalismi määrittää Rortylle moraalia ja etiikkaa, ja samalla

politiikkaa. Jos valinta eri poliittisten teorioiden ja maailmakuvien välillä on, kuten

aiemmin edellisessä osassa totesimme - totta kai - aina väistämättä poliittinen, niin

seuraavaksi tässä osiossani keskityn seuraavaan tutkimuskysymykseen:

Miksi meidän Rortyn mukaan tulisi valita juuri liberalismi?

786 CoP, 208. Korostus lisätty.
787 Rorty (2001), 151. Korostus lisätty.
788 ”Liberaalista”, ”ironistista” ja ”liberaalista pragmatistista” ks. työmme kappale 7.4.
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Laajemmin ymmärrettynä, kysymys kuuluu miksi politiikan tutkijan tulisi olla juuri

liberaali, tai oikeammin ”liberaali pragmatisti”, kuten olemme Rortyn jyrkän

yksityinen-julkinen- jaottelun virheellisyyden myötä Rortyn peräänkuuluttaman

”liberaalin ironistin” tulkinneet.

Tähän kysymykseen vastaaminen vaatii erityistä keskittymistä seuraavaan

kysymykseen:

Minkälaisen argumentin Rorty rakentaa liberalismin tueksi?

On huomattava, että tähän voidaan väittää, että teen samalla jotakin anti-rortylaista:

Rorty nimittäin eksplisiittisesti sanoo, että liberaalien ihmisten ei tulisi sanoa

metafyysisiä asioita, ja pyrkiä perustelemaan liberalismia millään erityisellä

Filosofisella argumentilla789. Mielestäni Rorty kuitenkin implisiittisesti tuotannossaan

pyrkii tuomaan liberalismin pohjalle tiettyjä ”metafyysis-ontologisia” perusteita,

ainakin jos ”metafyysinen” ja ”ontologinen” ymmärretään laajemmassa merkityksessä

kuin jyrkästi filosofisina tieteenhaaroina; toisin sanoen, jos näemme Rortyn ottavan

kantaa perinteisiin filosofisiin olevaa käsitteleviin metatason ongelmiin. Vaikka on

toisaalta oikein sanoa, että myös Rorty harrastaa metafysiikkaa jo siitä triviaalista

syystä, että metafyysisiin ongelmiin tarttuminen edellyttää kannan ottamista

perinteisesti ”metafyysisinä” pidettyihin ongelmiin, ei Rortyn perusteita liberalismille

mielestäni voi pitää metafyysisinä. Tämä siksi, että Rorty pyrkii mielestäni vain

vakuuttamaan kuulijansa argumentein asettamalla väitteensä normatiiviseen perusteiden

loogiseen avaruuteen, eikä edes yritä perinteisen metafysiikan tapaan astua syiden

avaruuden puolelle etsimään jotakin kausaalista ja pakottavaa syytä tietyille ilmiöille.

Juuri tässä mielessä Rorty ei metafysisoi, ja juuri tätä Rorty mielestäni tarkoittaa

sanoessaan, että

”[… ] liberaalin demokratian filosofit voivat haluta kehittää
sellaista teoriaa ihmisen ’minästä’, joka sopii yhteen niiden
instituutioiden kanssa, jota hän ihailee. Mutta tämänkaltainen
filosofi ei täten oikeuta näitä instituutioita viittauksilla

789 Ks. esim. ORT, 178: [… ] [A]lthought [liberal democracy] may need philosophical articulation, it does
not need philosophical backup. On this view, the philosopher of liberal democracy may wish to develop a
theory of the human self that comports with the institutions he or she admires. But such a philosopher in
not thereby justifying these institutions by reference to more fundamental premises, but the reverse: He or
she is putting politics first and tailoring a philosophy to suit.” Korostukset lisätty.
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perustavimpiin premisseihin, vaan päinvastoin: hän laittaa
politiikan ensisijaiseksi ja räätälöi siihen sopivan filosofian.”790

Toisin sanoen, Rorty painottaa sitä julistamaansa seikkaa, että mikään non-

propositionaalinen ei voi oikeuttaa uskomuksiamme, vaan uskomusten oikeuttamisessa

on kyse kyseisen uskomuksen asettamisesta ”perusteiden loogiseen avaruuteen”; siis

inhimillisen keskustelun alaiseksi, jota kautta uskomus vain ja ainoastaan saa

normatiivisen luonteensa, ja jolla lopulta ei ole mitään muuta tekemistä kausaalisten

syiden kanssa kuin kyseinen kausaalisuhde. Toisin sanoen, siinä missä metafyysikko

pyrkii löytämään kausaalisten syiden avaruudesta tiettyjä pakotteita, jotka saavat asiat

välttämättä tietynlaisiksi ja näyttävät välttämättömän totuuden, Rorty pyrkii vain

vakuuttamaan perusteiden avaruudessa; hän pyrkii siihen, että hänen kantansa

”näyttäisi hyvältä”791.

Juuri tämän usein implisiittisen liberalismin ”puolustuspuheen” sisältämän

argumenttiketjun pyrin konstruoimaan seuraavassa osiossani. Toisin sanoen, pyrin

tuomaan julki, mitä perusteita Rorty käyttää yrityksessään saada liberalismi, ja siinä

samassa hänen post-Filosofinen kulttuurinsa, ”näyttämään mahdollisimman hyvältä”.

Tarkoituksenani ei ole kuitenkaan antaa metafyysisiä perusteita liberalismille, saada

ikään kuin liberalismi näyttämään luonnolliselta, vaan tuoda esiin se vahva yhteys, joka

Rortyn filosofialla on hänen liberalistiseen vakaumukseensa nähden, ja minkä vuoksi,

jos hyväksyy Rortyn tarjoamat lähtökohdat, liberaali asenne saattaa olla paras asenne

ainakin toistaiseksi myös politiikan tutkijalle.

790 ORT, 178. Korostus lisätty. Juuri tästä ”käänteisestä” lähestymistavasta politiikan ja filosofian
väliseen suhteeseen voidaan halutessaan oikeuttaa myös Rortyn ”metafyysis-ontologisten” näkemysten
esittäminen: ”I am not [… ] saying that the Davidsonian-Wittgensteinian account of language and the
Nietzschean-Freudian account of conscience and selfhood [… ] provide ’philosophical foundations of
democracy’. For the notion of a ’philosophical foundation’ goes when the vocabulary of Enlightment
rationalism goes. The account do not ground democracy, but they do permit its practices and it goals to
be redescribed. [...] But to offer a redescription of our current institutions and practices is not to offer a
defence of them against their enemies; it is more like refurnishing a house than like propping it up or
placing barricades around it. CIS, 44-45. Korostus lisätty.
791 Toisin sanoen, Rortyn tarkoituksena on omasta normatiivisesta arvostelmastaan, so. poliittisesta
valinnastaan, käsin muotoilla filosofia, joka on paras mahdollinen nopeuttamaan sosiaalista muutosta
haluttuun suuntaan; filosofia voi olla hyödyllinen työkalu sosiaalisten ilmiöiden kuvailuun. Ks. PSH, 232.
Samalla tämä strategia tarkoittaa sitä, että Rorty ei pyri antamaan argumentteja tietyn, hänen
vanhanaikaisena pitämänsä sanaston sisällä, vaan hän pyrkii ennen kaikkea vaihtamaan käyttämäämme
sanastoa:” [… ] on my account of intellectual progress as the literalization of selected metaphors, rebutting
objections to one’s redescriptions of some things will be largely a matter of redescribing other things,
trying to outflank the objections by enlarging the scope of one’s favorite metaphors. So my strategy will
be  to  try  to  make the  vocabulary  in  which  these  objections  are  phrased look bad, thereby changing the
subject, rather than granting the objector his choice of weapons and terrain by meeting his criticism head-
on.” CIS, 44. Korostukset lisätty.
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Näihin kysymyksiin vastaamisen aloitan tarkastelemalla aluksi kappaleessa 13. Rortyn

näkemystä yhteisön sattumanvaraisuudesta. Erityisesti tarkastelen kappaleessa 13.1.

hieman tarkemmin Rortyn näkemystä, jonka mukaan liberaalia yhteisöä ei voi perustella

tai oikeuttaa millään Filosofisella argumentilla. Esitän kappaleessa 13.2., että Rortyn

filosofiassa on kuitenkin löydettävissä Rortyn ”metafyysis-ontologisiin” päätelmiin

pohjautuva päättelyketju, jonka avulla Rorty konstruoi ”puolustuspuheen” liberalismille

- erityisesti väitän, että tämä ”apologia” syntyy suhteessa Rortyn näkemyksiin yksilöstä.

Kappaleessa 14. pyrin konstruoimaan Rortyn vahvasti freudilaisen näkemyksen

yksilöstä. Tämä antiessentialistinen näkemys ihmisestä - näkemys, joka pohjautuu

ajatukseen ihmisestä keskuksettomana ja muuttuvana uskomusten verkkona - luo pohjan

Rortyn näkemykselle liberaalista suvaitsevaisuudesta, yhteiskuntien kehityksestä ja

liberaalin länsimaisen ihmisoikeuskulttuurin mahdollisuudesta.

Kappaleessa 15. pyrin lopuksi ”kutomaan yhteen” sanottua suhteessa yhteisön ja

yksilön kontingenssiin Rortyn liberaalia vakaumusta silmälläpitäen. Samalla pyrin

konstruoimaan ja kokoamaan yhteen työn edistyessä jo hahmottelemiamme Rortyn

vastauksia edellä listattuihin Realismin teeseihin (4) - väitteeseen itsenäisestä

moraalisesta järjestyksestä, (5) - väitteeseen historian objektiivisuudesta, ja (7) -

väitteeseen kaikkia ihmisiä yhdistävästä ja täten moraalista toimintaa ohjaavasta

ominaisuudesta, joita työn edetessä olemme sivunneet, mutta emme tarpeeksi laajasti

avanneet.

13. LIBERALISMI JA YHTEISÖN KONTINGENSSI

13.1. Yhteisön Filosofisen oikeuttamisen mahdottomuus

loitan Rortyn liberalismi-näkemyksen tarkastelun syventymällä hieman

tarkemmin hänen ajatukseensa, jonka mukaan liberaalia yhteisöä ei voi

perustella, eikä sitä voi pohjata, millään Filosofisella argumentilla. Rortyn

mukaan tämänkaltaisen perustan löytämiselle ei ole itse asiassa mitään tarvetta; hänen

mukaansa liberaalia yhteisöä - kansallista tai kansainvälistä - palvelee paremmin

sanasto, jossa ei ole perinteisiä absolutismi-relativismi-, rationaalisuus-irrationaalisuus-

A
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ja moraalisuus-tarkoituksenmukaisuus- jaotteluita792. Rortyn näkemyksen mukaan

ideaali liberaali yhteisö olisi läpikotaisin sekulaari, jossa ”jumalallisuutta” ei olisi

maailmassa tai ihmisessä itsessään; se olisi yhteisö, jossa ei olisi tilaa ajatukselle

mistään noninhimillisestä voimasta, jolle ihmiset olisivat vastuussa. Tämänkaltaisessa

yhteisössä äärelliset, kuolevaiset ja kontingentit ihmiset saisivat merkityksen vain

toisista äärellisistä, kuolevaisista ja kontingenteista ihmisistä; tässä mielessä ”vapaus”

tarkoittaisi kontingenssin tunnustamista793. Samalla tämä liberaali yhteisö tuottaisi yhä

enemmän ja enemmän ihmisiä, jotka kykenisivät tunnistamaan lähtökohtiemme ja

sanastojemme kontingenssin, mutta jotka tästä ”perustamattomuudesta” huolimatta

olisivat valmiita ”seisomaan omien uskomustensa takana uskollisesti”794.

792 Muun muassa Horkheimer ja Adorno ovat jyrkästi eri mieltä; heidän mukaansa liberaalit instituutiot ja
liberaali kulttuuri eivät voi selviytyä Valistuksen ajan tarjoaman filosofisen oikeutuksen romahdettua.
Heidän mukaansa Valistuksen ajan ideoiden riemukulku on viimeisen parinsadan vuoden aikana
vähentänyt uskottavuutta ajatuksista ”rationaalisuudesta” ja ”ihmisen olemuksesta”, samalla heikentäen
omia perustuksiaan. Heidän mukaansa luopuminen ajatuksesta ”ahistoriallisesta moraalisesta totuudesta”
johtaa pragmatistiseen ajatteluun, eikä pragmatistinen ajattelu ole riittävän vahva pitämään moraalisen
yhteisön kasassa. Ks. esim. Adorno ja Horkheimer (1989), xiii, 3-42. (Uudempaa kritiikkiä Valistuksen ja
liberalismin suhteesta, ks. esim. Bellah (1986), 277.) Rorty on tässä heidän kanssaan yhtä mieltä, mutta
jyrkästi vastaan heidän ajatustaan siitä, että liberalismi olisi täten älyllisessä ja moraalisessa rappiotilassa,
ilman yhteisöä kasassa pitävää liimaa. Rortyn mukaan Horkheimer ja Adorno ovat väärässä, kun he
kuvittelevat, että tietyn historiallisen kehityksen aloittaneiden henkilöiden käsitteet ovat niitä, jotka
kuvailevat sitä oikein ja muuttumattomasti, ja kun he olettavat, että näiden käsitteiden hajoaminen
tarkoittaisi tämän kehityksen olemassaolon ja jatkumisen oikeutuksen mahdottomuutta. Kuitenkin,
Rortyn mukaan ”[t]his is almost never the case. On the contrary, the terms used by the founders of a new
form of cultural life will consist largely in borrowing from the vocabulary of the culture which they are
hoping to replace. Only when the new form has grown old, has itself become a target of attacs from the
avant-garde, will the terminology of that culture begin to take form. The terminology in which a mature
culture compares other cultures individiously with itself, in which it couches its apologetics, are not likely
to be the terms which were used to bring about its birth.” CIS, 56. Rortyn mukaan mm. liberaalit
ajattelijat Dewey ja Rawls (ks. CIS, 58 ja Rawlsista työmme alaviite 799), sekä yleensä konservatismiin
liitetty Michael Oakeshott (ks. esim. Oakeshott (1991), 60-81 ja CIS, 58) ovat osoittaneet, että
liberalismin ihanteet on mahdollista pitää hylkäämällä samalla Valistuksen ajan rationalismi.
Paradoksaalisesti, Rortylle nämä ajattelijat edustavat samalla Valistuksen ajan ideoiden voittoa; on
kuitenkin huomattava, että vaikka heidän ajattelunsa on vastaista Valistuksen rationalismille, sen
mahdollisti juuri tämä rationalismi; samalla juuri heidän sanastonsa soveltuu Rortyn mukaan ”de-
tieteelliselle ja de-filosofiselle ’aikuiselle’ Valistuksen liberalismille.” Ks. CIS, 56-58, ORT, 177.
793 Petr Lomin (1999), 447-450, mukaan vapaus kontingenssin tunnustamisena on kuitenkin
monimutkainen asia. Lomin mukaan tässä on (ainakin) kaksi puolta; toinen puoli on innostuksen puoli ja
toinen on tyhjyyden puoli. Mm. Nietzsche ja Heidegger – filosofit, jotka olivat ensimmäisiä
tunnustamassa ihmisen eksistenssin radikaalia historiallisuutta – väittivät, että kontingenssi on
kiinnittyneenä epätoivoon, merkityksettömyyden tuntemukseen. Sen sijaan Rortylta tämä pessimismi
puuttuu. On näin ollen mahdollista kysyä, kuinka todennäköistä on, että ihmiset tuntevat huomatessaan
asioiden merkityksettömyyden - toisin sanoen kuoleman lopullisuuden - suurempaa elämäniloa
ennemmin kuin apatiaa ja epätoivoa? On mahdollista väittää, että nykymaailmassa ”eksistentialistisen
ahdistuksen” läsnäolo on kouriintuntuva, ja ”metafyysiselle lohdulle” on kysyntää. Vastaus kysymykseen
siitä, voiko jonakin päivänä sekulaari yhteisö, josta tämä ahdistus puuttuu olla mahdollinen, kenties
saadaan tulevaisuudessa. Ehkä se ei ole mahdollinen, mutta toisaalta miksi ei olisi? On aivan mahdollista,
että riittävän kauan toistetut sekulaarit tarinat muokkaavat ihmisen näkemystä elämästä ja kuolemasta
uusiksi samalla tavalla kuin vuosituhansien uskonnollinen sanasto on meidät muokannut. Mikään
maailmassa ei pakota meitä pessimismiin oman eksistenssimme suhteen; juuri tässä kenties jonkun
mielestä sietämättömän naiivissa optimismissa on Rortyn suurin anti allekirjoittaneille; ks. työmme
kappaleet 15.3 – 15.4.
794 Tämänkaltaisen huomion tekee mm. Isaiah Berlin (1984), 33-34: ”Principles are not less sacred
because their duration cannot be guaranteed. Indeed, the very desire for guarantees that our values are
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Lähtökohtiemme ja uskomustemme kontingenssi tarkoittaa samalla myös sitä, että nämä

uskomukset ovat väistämättä ”vain”suhteellisesti, ei absoluuttisesti ja ikuisesti, päteviä.

Itse asiassa, ajatus ”absoluuttisesti pätevästä” on järkeenkäypä vain, jos näemme

maailman olevan taustalla tietyllä tapaa meille löydettävänä, ja jos näemme ihmisen

minuuden jakaantuneen toisaalta osiin, jotka ovat jollakin tapaa jumalallisia, ja toisaalta

osiin, jotka ihmiset jakavat eläinten kanssa; siis jos hyväksymme jaon Totuuden

paljastavan ”järjen” ja eläimellisten ”passioiden” välillä. On totta, että tietyn kielipelin

sisällä voimme tehdä jaottelun ”rationaalisen ja ”irrationaalisen” välillä sen mukaan,

kuinka koherentisti eri väitteet tiettyyn kielipeliin sopivat. Mutta tämä jaottelu menettää

merkityksensä, jos kyse on siitä, kuinka pääsemme tietystä sanastosta toiseen, tietystä

vallitsevasta metaforasta uuteen metaforaan. Tällöin he, jotka eivät halua vaihtaa

metaforaa toiseen, pitävät usein uutta metaforaa läpeensä ”irrationaalisena”; toisaalta

he, jotka haluavat muutosta, näkevät muutoksen vastustajien olevan ”irrationaalisia

passioiden ja ennakkoluulojen uhreja795”. Kuten olemme nähneet, Rortylle sanastot ovat

eternal and secure in some objective heaven is perhaps only a craving for the certainties of childhood or
the absolute values of our primitive past. ‘To realise the relative validity of one’s convictions’, said an
admirable writer of our time [Joseph Schumpeter], ‘and yet stand for them unflinchingly, is what
distinguishes a civilised man from a barbarian.’ To demand more than this is perhaps a deep and
incurable metaphysical need; but to allow it to determine one’s practice is a symphtom of an equally
deep, and more dangerous, moral and political immaturity.” Muun muassa Michael Sandel (1984), 8, on
tästä jyrkästi eri mieltä: “[Berlin’s] position comes perilously close to foundering on the relativist
predicament. If one’s convictions are only relatively valid, why stand for them unflinchingly? [...] [I]f
freedom has no morally privileged status, if it is just one value among many, then what can be said for
liberalism?” Mutta, kuten huomaamme tekstissä yllä, ajatus ”absoluuttisesti pätevästä” tai “suhteellisesti
pätevästä” on järkeenkäypä vain jos toimimme edelleen platonisessa sanastossa. Samoin on myös
ajatuksen ”relativismista” kanssa. Ks. CIS, 45-47.
795 Jos meillä ei ole Filosofisesti pakottavaa pohjaa olla esimerkiksi liberaali, tällöin kyse on juurikin
haluamisesta ja vastakkaisista arvoista; siis normatiivisesta ja moraalisesta arvostelmasta sen suhteen,
tuottavatko liberaalit instituutiot ja liberaali kulttuuri suotavia vai epäsuotavia ihmisiä. Tai
allekirjoittaneiden sanastolla, valinta eri maailmankatsomusten välillä on aina väistämättä poliittinen.
Esimerkiksi MacIntyre näkee liberalismin varaan rakentuneen yhteisön olevan moraalisesti
rappeuttavana; hän näkee liberaalin yhteisön koko moraalisen keskustelun olevan joukko ristiriitaisia ja
epäjohdonmukaisia ”kakofonisia” ääniä ja ajatuksia: “There seems to be no rational way of securing
moral agreement in our culture. [...] The notion of [moral] pluralism is too imprecise. For it may equally
well apply to an ordered dialogue of intersecting viewpoints and to an unharmonious melange of ill-
assorted fragments. [...] [I]t is the latter we have to deal.” MacIntyre (1985), 6,10. MacIntyren mukaan
tästä ”äänien kokofoniasta” seuraa kyvyttömyys tehdä moraalisia arvostelmia, joka johtaa ”emotivismiin”
(”emotivismista” ks. työmme alaviite 875) ja samalla kieleen, jossa hyväksytään toisaalta moraalisten
arvostelmien filosofisen arvioinnin mahdottomuus ja toisaalta nojataan sanastoon, joka rakentuu
objektiivisten moraalikäsitysten varaan. Tällöin moraalista tulee eräänlaista teeskentelyä ja syntyy
moraalinen rappiotila, jossa ei ole mahdollista tehdä erottelua manipulatiivisten ja ei-manipulatiivisten
sosiaalisten suhteiden välillä. Tämänkaltaista kulttuuria hallitsee rikas esteetikko (rich aesthete), jotka
ymmärtävät sosiaalisen maailman vain omien tarpeidensa tyydytyksen saavuttamisen areenaksi, johtaja
(manager), jonka työ painottuu tehokkuuteen, joka puolestaan voidaan määritellä vain onnistuneena
vallankäyttönä ja terapeutti (therapeutist), joka pyrkii suuntaamaan neuroottiset oireet energiaksi, eräällä
tavalla ”hyötykäyttöön.” Ks. MacIntyre (1985), 19-20, 22-31.  Päinvastoin kuin MacIntyre, Rorty
toivottaisi mielellään tervetulleeksi rikkaan esteetikon, johtajan ja terapeutin hallitseman kulttuurin, ei
välttämättä inhimillisen kulttuurin viimeisenä päämääränä, mutta ainakin huomattavana parannuksena
esimerkiksi Papin tai Soturin hallitsemaan kulttuuriin: ”[… ] even if the typical character types of liberal
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aina historiallisesti määräytyneitä ja muuttuvia; tämä tarkoittaa sitä, että muutokset

sanastoissa -  siis muutokset totuuden nimikkeeseen pyrkivissä kandidaateissa - ovat

olennaisempia kuin muutokset näiden kandidaattien rajaamisissa uskomuksissa. Tämä

tarkoittaa, että älyllinen ja poliittinen kehitys ei ole ”rationaalista”, jos ”rationaalinen”

tarkoittaa sanastojen välistä neutraalisuutta, ”järjen” osoittamaa yhteismitallista

”lopullista sanastoa”. Kuten olemme nähneet, Rortylle sanastot ovat työkaluja, eivät

”Luonnonpeilejä”; tämä tarkoittaa sitä, että eri sanastot tähtäävät eri tarkoitusperiin ja

täten ovat vastakkaisia erilaisille eduille, toiveille ja haluille; samalla ne eivät voi nojata

mihinkään jumalalliseen Totuuteen, vaan ne ovat inhimillisiä rakennelmia ja täten

”epäneutraaleita”. Toisin sanoen, ne ovat ”epäneutraaleja”, koska ei ole olemassa

mitään keinoa nousta oman kielensä, kulttuurinsa, instituutioidensa ja käytäntöjensä

yläpuolelle, ja nähdä näitä samalla viivalla muiden kielien, kulttuurien, instituutioiden ja

käytäntöjen kanssa; erilaisten lähtökohtien määrä on lukematon, eikä mikään

maailmassa takaa, että käyttämämme sanastot olisivat yhteismitallisia796. Tämä

tarkoittaa samalla sitä, että emme voi olettaa, että yksilö pitäisi omia uskomuksiaan

esimerkiksi liberaalin yhteisön paremmuudesta vain yhtenä kandidaattina, joiden välillä

”järki” valitsisi sen, joka on ”moraalisesti etuoikeutettu”; ”järki” ei voi valita

kilpailevista arvoista ”moraalisesti etuoikeutettua”, koska ajatus ”etuoikeutuksesta”

democracies are bland, calculating, petty and unheroic, the prevalence of such people may be reasonable
price to pay for political freedom.” ORT, 190.  Tarkemmin, ks. EoH, 158-163, ORT, 178, 190-192.
796 Mm. Isaiah Berlinin mukaan platoninen, “[...] ancient faith rests on the conviction that all the positive
values in which men have believed must, in the end, be compatible, and perhaps even entail one another.”
Berlin (1984), 29-30. Berlinin mukaan tämä ei ole enää uskottavaa, sen sijaan,  “[i]f, as I believe, the ends
of men are many, and not all of them are in principle compatible with each other, then the possibility of
conflict – and of tragedy – can never wholly be eliminated from human life, either personal or social. [...]
Pluralism [...] recognize the fact that human goals are many, not all of them commensurable, and in
perpetual rivalry with one another.” Ibid, 31, 33. Myös Dewey (1930), 83, tekee kokolailla analogisen
huomion: ” There is no common ground, no moral understanding, no agreed upon standard of appeal. [...]
Each appeals to its own standard of right, and each thinks the other the creature of personal desire, whim
or obstinacy [...]. The demand of each side treats its opponent as a wilful violator of moral principles, an
expression of self-interest or superior might.” Näin ollen, mikään maailmassa ei takaa, että pääsisimme
aina ja välttämättä yksimielisyyteen: ”[… ] the view that human beings are centerless networks of beliefs
and desires and that their vocabularies ond opinions are determined by historical circumstance allows for
the possibility that there mat not be enough overlap between two such networks to make possible
agreement about political topics, or even profitable discussion of such topics.” ORT, 191. Tämä
mahdottomuus löytää ”yhteismitallinen lopullinen sanasto” tarkoittaa samalla sitä - kuten olemme
huomanneet - että vastaväitteeseen ”relativismista” ei tule Rortyn mukaan vastata, vaan meidän tulisi
välttää koko ajatusta ”relativismista” vanhentuneeseen platoniseen sanastoon pohjaavana, joka olettaa että
asioilla olisi yksi oikea olemus, joka meidän tulisi löytää. Rortylle kaikki inhimilliset rakennelmat,
myöskin uskomukset, ovat kulttuurisia rakennelmia; samalla ne ovat välttämättä ”relativistisia”. Tästä
näkökulmasta Rortyn syyttäminen relativismista on sama kuin henkilön, joka ei usko Jumalaan,
syyttäminen jumalanpilkasta. Molemmat syytökset pohjaavat vääriin oletuksiin, joten nämä syytökset on
helppo trivialisoida asettamalla näiden syytösten sanasto kyseenalaiseksi. Ks. CoP, 97-98.
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edellyttää ajatusta yhdestä oikeasta ja luonnollisesta meille löydettävissä olevasta

asioiden järjestyksestä.797

Edellä oleva lähtökohta tarkoittaa, että myöskään liberalismin ideaa ei voi oikeuttaa,

kuten ei myöskään esimerkiksi natsismia tai leninismiä voi kumota, ”rationaalisin

argumentein”, jotka näyttäisivät, että liberalismi omaa ”moraalisen etuoikeuden”, joka

muista järjestelmistä puuttuu. Osassa I esitettyjen antiessentialististen lähtökohtien

johdosta myöskin liberalismin sanasto on vain yksi sanasto muiden joukossa; sillä ei

ole sen enempää kosketuspintaa ”todellisuuteen” kuin muillakaan ”poliittisen

reflektoinnin” sanastoilla, se ei sovi maailmaan samalla tavalla kuin ”avain sopii

lukkoon”, se ei ”peilaa” sitä. Näin ollen, liberalismin sanasto on vain yksi inhimillinen

tuotos lisää, ”pelkkä” kulttuurinen luomus. Tällöin kysymys ”kuinka tiedämme, että

vapaus on olennaisin sosiaalisten organisaatioiden päämäärä” on yhtenevä kysymysten

”kuinka tiedämme, että Juha ja Samu ovat ystävyyden arvoisia”, tai ”kuinka tiedämme,

että Hegel on tärkeä filosofi tai Galileo tärkeä tiedemies” kanssa; tämä tarkoittaa sitä,

että uskollisuuttamme tiettyjä sosiaalisia instituutioita kohtaan ei voida Filosofisesti

oikeuttaa, mutta se ei myöskään ole ystäviemme tai sankareidemme valintaa yhtään

mielivaltaisempaa. Näitä valintoja ei voi tehdä viittaamalla joihinkin pakottaviin

perusteisiin, mutta niitä ei voi myöskään tehdä ilman ennakko-olettamia, ilman tiettyä

kieltä tietyn historiallisen kontekstin ulkopuolella.798

Tästä näkökulmasta ”me” olemme aina tulosta tiettyjen menneisyyden metaforien

literalisoinnista, metaforien, jolle me voimme antaa merkityksen retrospektiivisesti,

jälkikäteen. Jos kielemme ei peilaa maailmaa sellaisena-kuin-se-on, jos kieli on vain

yksi työkalu maailmassa pärjäämiseen, ja jos vaihtuvat ja moninaiset tavoitteemme

määrittävät työkalumme, seuraa samalla tästä Rortyn hyväksymästä kielen ”työkalu-

analogiasta”, että emme omana aikanamme pysty varmasti tietämään, mihin

tarkoitukseen työkaluja luomme, tai tarkemmin, mitä tuotoksia työkaluistamme syntyy.

Esimerkiksi varhainen kristinusko ei tiennyt, että sen ”tehtävä” on julmuuden

lieventäminen, kuten ei myöskään Newton tiennyt, että hänen ”päämääränsä” on

moderni teknologia. Mutta me pystymme kertomaan edellä esitetyt väitteet sisältävän

”tarinan edistyksestä” menneiden metaforien pohjalta, sillä näiden metaforien tuloksena

797 CIS, 44-51. Myös Sartre (1977b), 33, 38, sanoo saman asian eri sanoin: ”It is nowhere written that ’the
good’ exists, that one must be honest or must not lie, since we are now upon the plane where there are
only men. [...] No rule of general morality can show you what you ought to do: no signs are vouchsafed
in this world.” Korostus lisätty.
798 CIS, 53-54.
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on me, meidän omatuntomme, kulttuurimme ja elämänmuotomme. Mutta mikään ei

takaa, että käyttäisimme juuri liberalismin kanssa yhteensopivia metaforia.

13.2. Näkemys yksilöstä yhteisön taustalla

Kuten siis huomasimme, Rorty eksplisiittisesti sanoo, että liberalismia ei voi eikä sitä

tarvitse perustella millään Filosofisella argumentilla799. Esitän kuitenkin, että

Rortyn filosofiassa on löydettävissä päättelyketju, jolla Rorty pyrkii saamaan

liberalismin ”näyttämään hyvältä” myös perinteisesti Filosofisina pidettyjen

argumenttien avulla; erityisesti mielestäni se, mitä muun muassa Richard Bernstein

kutsuu ”Rortyn liberalismin apologiaksi”800 syntyy Rortyn näkemyksen avulla koskien

yksilön ”olemusta” - tai oikeammin ”olemuksettomuutta”.

799 Tähän Rorty näkee hieman yllättäen saavansa tukea John Rawlsilta. On helppo väittää, että Rawlsin
Oikeusteoria on juuri yritys käyttää tiettyä metafyysistä näkemystä ihmisen perimmäisestä olemuksesta
liberaalin politiikan ja yhteiskunnan oikeuttamiseen; esimerkiksi Rawls eksplisiittisesti väittää, mm. että
hyvästä tarvitaan teoria (vaikkakin vain ns. ohut teoria), (ks. esim. Rawls (1985), 226-227), että yksilöllä
on luontaisia velvollisuuksia (Ibid, 193), että oikeudenmukaisuuden periaatteet ovat kategorisia
imperatiiveja Kantin merkityksessä (Ibid., 147-149), että oikeudenmukaisuuden periaatteiden on määrä
säännellä kaikkea myöhempää instituutioiden arvostelua ja uudistamista (Ibid., 20) ja että alkuasetelman
”tietämättömyyden verho” asettaisi yksilöt ikään kuin oman yhteisönsä ulkopuolelle (Ibid., 87-90).
Samalla ei ole vaikea nähdä, kuinka vastakkaisia nämä ajatukset ovat Rortyn filosofialle; Rawls on
helppo nähdä Kantin työn jatkajana ja kehittäjänä. Tätä näkemystä puoltaa vahvasti muun muassa
Michael Sandel (1990), 13,15, joka näkee Rawlsin nimenomaan kantilaisena deontologisena liberalistina.
Kuitenkin, Rortyn mukaan Rawlsin Oikeusteorian jälkeiset kirjoitukset ovat näyttäneet, että ”olemme
ylikorostaneet sen kantilaisia puolia ja väheksyneet sen hegeliläisiä ja deweylaisia puolia.” Rorty siteeraa
Rawlsin myöhempiä kirjoituksia mm. seuraavasti: ”[… ] [A]s a practical matter no general moral
conception can provide the basis for a public conception of justice in a modern democratic society.[...]
[P]hilosophy as the search for truth about an independent metaphysical and moral order cannot [...]
provide a workable and shared basis for a political conception of justice in a democratic society. [...]
[Rawls wants his conception of justice to] avoid [...] claims about the essential nature and identity of
persons.  [...]  [W]hat  justifies  a  conception  of  justice  is  not  its  being  true  to  an  order  antecedent  to  and
given to us, but its congruence with our deeper understanding of ourselves and our aspirations, and our
realization that, given our history and the traditions embedded in our public life, it is the most reasonable
doctrine for us.” ORT, 179, 180, 183, 185. (Alkuperäiset lähteet Rawls (1985), Justice as Fairness:
Political not Metaphysical. Philosophy and Public Affairs 14, s. 225, 230, 223; sekä Rawls (1980),
Kantian Constructivism in Moral Theory. Journal of Philosophy 88, s. 223.) Näiden sitaattien avulla
Rorty näkee Rawlsin olevan ”läpeensä historisistinen ja antiuniversalistinen” ja filosofisten näkemysten
sijaan antavan ”vain” historiallis-sosiologisen kuvauksen siitä, kuinka me nyt elämme. Rortyn mukaan,
jos  vaihtaisimme Rawlsin ajatuksen alkutilanteen ensimmäisen valitsijan  pyyteellisyydestä (self-interest)
(ks. Rawls (1988), 90-94, 165) hänen haluunsa oikeuttaa uskomuksensa kanssaihmisilleen, niin ainoa
jäljelle jäävä teoria yksilöstä olisi vain sosiologinen kuvaus nykyisten liberaali-demokratioiden asukeista.
Ks. ORT, 184n22. Väite on paitsi hyvin kyseenalainen, myöskin varsin raju ja radikaali; samalla Rortyn
Rawls-tulkinta vaatisi huomattavasti laajempaa tutkimusta kuin mihin tässä on mahdollisuus, joten jätän
sen mahdollisen tulevan tutkimuksen huoleksi. Tarkemmin Rortyn ja Rawlsin suhteesta, ks. ORT, 175-
196.
800 Ks. Bernstein (1987), 556.
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Seuraavissa kappaleissa jatkankin Rortyn liberalismin tarkastelua syventymällä hieman

tarkemmin hänen käsitykseensä yksilöstä ja ihmisen ”olemuksesta801”. Tämä on

olennaista, sillä monet filosofit aina Platonista Kantiin ja eteenpäin ovat yrittäneet

löytää ”ihmisen luonnollisen olemuksen”, jonkun meitä kaikkia suoraan ihmisyyden

kautta yhdistävän tekijän. Periaatteessa tämän tekijän löytäminen mahdollistaisi yhden

oikean algoritmin luomisen, joka osoittaisi mikä on luonnollista ja luonnotonta, mikä on

oikein ja mikä väärin. Samalla tämän algoritmin avulla määritellyt luonnolliset

moraalilait voisivat toimia luonnollisen ja samalla ikuisen - kansallisen tai

kansainvälisen - yhteiskuntajärjestyksen pohjana. Politiikan tutkimuksen piirissä

esimerkiksi jo edellä esiin nostettu Hans Morgenthau oletti ”aidon olemuksen”

löytämisen välttämättömyyden:

”Poliittinen realismi uskoo, että politiikka, kuten yhteiskunta
yleensäkin, perustuu ihmisluontoon pohjautuviin objektiivisiin
lakeihin. Jotta yhteiskuntaa voisi parantaa, on välttämätöntä
ymmärtää ne lait, joiden mukaan yhteisö elää. [...] Realismi,
uskoessaan politiikan lakien objektiivisuuteen, uskoo myös
siihen, että on mahdollista kehittää rationaalinen politiikan
teoria, joka heijastelee, vaikkakin vain yksipuolisesti ja
epätäydellisesti, näitä lakeja. Se uskoo täten myös, että
politiikassa on mahdollista erottaa totuus mielipiteestä – toisin
sanoen erottaa se, mikä on totta objektiivisesti ja rationaalisesti
tuettuna todistusaineistolla ja järjen valolla, siitä mikä on

801 Vaikka Rortyn mukaan liberaali yhteisö ei tarvitse teoriaa yksilöstä, voi esimerkiksi ”filosofiaan
mieltynyt” käytännössä haluta tällaisen teorian. Tällöin näkemys yksilöstä keskuksettomana verkkona
sopii liberaalin ihmisen tarpeisiin, ei välttättä sellaisen ihmisen tarpeisiin, joka haluaa toteuttaa
esimerkiksi ”Jumalan tahtoa” tai ”nietzscheläistä ylitsekäymistä.”Joka tapauksessa, Rortyn mukaan
mikään näistä näkemyksistä ei voi antaa perustaa yhteisölle; jälleen kerran, valinta eri teorioiden välillä
on poliittinen, ei minkään pakottavan sanelema Ks. ORT, 192-193. Muun muassa Sandel (1990) on
vahvasti eri mieltä suhteessa liberalismin tarpeeseen teoriasta yksilöstä; hänen mukaansa, jos näemme
oikeudenmukaisuuden rawlsilaisittain sosiaalisten istituutoiden ”ensimmäisenä hyveenä”, on meillä
oltava myöskin käsitys itsestä, joka tekee moraaliset valinnat: ” [t]he priority of the self over its ends
means that I am not merely the passive receptacle of the accumulated aims, attributes, and purposes
thrown up by experience, not simply a product of the vagaries of circumstance, but always, irreducibly,
an active, willing agent, distinguishable from my surroundings, and capable of choise. To identify any set
of characteristics as my aims, ambitions, desires, and so on, is always to imply some subject ‘me’
standing behind them, and the shape of this ‘me’ must be given prior to any of the ends or attributes I
bear.  [...]  [B]efore  an  end can  be  chosen,  there  must  be  a  self  around to  choose  it.” Sandel  (1990),  19.
Tämän johdosta tarvitsemme Sandelin mukaan näkemyksen yksilöstä, joka on “in some sense [...]
necessary, non-contingent, and prior to any particular experience. [… ] In the case of the person, we need
a subject independent of its contingent wants and desires.” Ibid., 49, 20. Tämä ajatus on jyrkästi
vastakkainen Rortyn näkemykselle yksilöstä jatkuvasti muuttuvana uskomusten ja halujen verkkona;
Rortyn mukaanhan ihminen on vain ”[… ] a network of beliefs, desires and emotions with nothing behind
it – no substrate behind the attributes. For purposes of moral and political deliberation and conversation, a
person is just that network [...]. She is a network constantly renewing itself [...] in the hit-or-miss way in
which cells readjust themselves to meet the pressures of enviroment.” ORT, 199. Seuraavissa kappaleissa
pyrin konstruoimaan Rortyn näkemyksen, jonka mukaan yksilön näkeminen keskuksettoman verkkona on
kenties paras vaihtoehto liberaalien ihmisten tarpeisiin.
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ainoastaan subjektiivinen arvostelma ja mikä eroaa faktoista
ennakkoluulojen tai haihattelun takia.802”

Toisin sanoen, tämä Morgenthaun kuvailema ajatus yhteisöstä - ja samalla politiikan

tutkimuksesta - on sellainen, jossa moraalisessa toiminnassa on kyse nimenomaisesti

tietämisestä;  siis  löydettyjen  -  ei  luotujen  -  ja  tosien  moraalilakien  mukaan oikein

elämisestä. Samalla tässä yhteisössä keskustelun rooli oikean ja väärän

määrittelemisessä olisi mitätön; tämä siksi, että jo löydetyt essentialistiset moraalilait

näyttäisivät tien totuuteen, jossa tulkinnalla tai vaihtoehtoisilla näkemyksillä ei olisi

sijaa tai mahdollisuutta. Mutta kuten todettua, Rortyn pragmatismia leimaa vahva

antiessentialismi ja -foundationalismi, kaiken olemuksellisuuden kieltäminen. Tämä

pätee myös Rortyn historisistiseen näkemykseen ihmisestä; ei ole yhtä oikeaa,

välttämätöntä ja kyseenalaistamatonta tapaa ymmärtää ”ihminen”; ei ole olemassa yhtä

”lopullista sanastoa”, jolla voitaisiin määrittää olion metafyysinen olemus. Näin ollen,

Rorty kieltää jyrkästi yhden oikean olemuksellisen ihmisyyden löytämisen

mahdollisuuden ja samalla edellä mainitun kaltaisen algoritmin luomisen

mahdollisuuden; hänen mukaansa

“[j]okainen, joka luulee, että on olemassa hyvin perusteltuja
teoreettisia vastauksia [...], algoritmeja moraalisten ongelmien
ratkaisuun, on vielä sydämessään teologi tai metafyysikko. Hän
uskoo ajan ja sattuman ylittävään järjestykseen, joka määrittää
inhimillisen olemassaolon merkityksen sekä velvollisuuksien
hierarkian803.”

Mutta, kuten olemme nähneet ja tulemme vielä näkemään, Rortyn antiessentialistinen

filosofia ei mahdollista ajatusta ”ajan ja sattuman ylittävästä järjestyksestä”. Päinvastoin

- ja tietyllä tavalla hieman ristiriitaisestikin - juuri yksilön olemuksellisuuden

kieltäminen pohjaa mielestäni Rortyn näkemystä yhteisöstä. Seuraavaksi keskitynkin

tarkemmin kysymykseen, miten Rorty näkee ”ihmisen”, ja miten tämä näkemys

mielestäni tietyllä tavalla implisiittisesti puolustaa liberaalin inklusivistisen yhteisön

paremmuutta eksklusivistiseen yhteisöön nähden.

802 Morgenthau (1993), 4.
803 CIS, xv.
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14. LIBERALISMI JA YKSILÖN KONTINGENSSI

loitan Rortyn ”yksilön olemuksen” tarkastelun tutkimalla lähemmin Rortyn

tulkintaa Freudista. Kuten muistamme, Rorty kutsuu henkilöä, joka näkee

oman sanastonsa puhtaan kontingenttina, sosiaalis-historiallisten sattumien

myötä syntyneenä, ironistiksi, jolla on jatkuvia epäilyksiä käyttämänsä sanaston

suhteen, ja joka ei oleta, että hänen käyttämänsä sanasto kuvaisi Totuutta, maailmaa-

sellaisena-kuin-se-itsessään-on. Rorty tulkitsee Freudin tuovan tukea tälle ironia-

käsitykselleen804. Tämän Freud Rortyn mukaan teki auttamalla meidät näkemään

ihmisen ei-jumalallisena, maallisena olentona, joka on syntynyt ja rakentunut

menneisyyden kontingenttien sattumien rakentamana ja muokkaamana. Samalla Freud

on olennaisessa osassa muokatessaan Rortyn käsitystä vailla jumalallisia moraalilakeja

olevasta moraalista ja omastatunnosta. Samalla juuri kysymys moraalista ja

omastatunnosta kytkee Freudin liberalismiin rortylaisessa mielessä ymmärrettynä;

kysymykseen siitä, miksi meidän tulisi olla ”kilttejä” ja suvaitsevaisia muita kohtaan -

tai rortylaisittain, miksi meidän tulisi välttää aiheuttamasta heille kipua ja nöyryytystä.

Samalla kysymys moraalista on yhteydessä ajatukseen länsimaista liberalismia

leimaavista universaaleista ihmisoikeuksista. Kysymykseen ihmisoikeuksista keskityn

hieman myöhemmin, mutta nyt hieman tarkemmin Rortyn näkemyksestä yksilöstä ja

moraalista.

14.1. Freud ja minuuden osittaminen

Essentialistiset ajatusrakennelmat yksilön suhteen lähtevät ajatuksesta, että yksilöllä on

olemassa selvä ydin ja keskusta; syvin olemus, joka määrittää, mikä ja miten olla

ihminen. Rortyn mukaan antiessentialisteja, jotka ovat kieltäneet tämän olemuksen

olemassaolon, on syytetty liiallisesta antroposentrismistä, ihmisyyden pitämistä kaiken

mittana; heitä on syytetty kyvyttömyydestä huomata inhimillinen rajallisuus ja

ihmisyyttä määrittävät rajoitteet805.  Tämä  syytös  on  pitänyt  sisällään  -

804 On kuitenkin kyseenalaista, onko Rortyn kuvaus Freudista ironisena ”vahvana runoilijana” erityisen
vakuuttava, vai tulisiko meidän nähdä Freud ennemmin Tiedemiehen paradigmana, kuten mm.
Bouveresse (2000), 135-136, asian näkee. Tästä keskustelusta tarkemmin ks. työmme alaviitteet 405, 408,
808 ja 843.
805 Ks. PMN, 315: ”[...] a desire for constraint [is] a desire to find ’foundations’ to which one might cling,
frameworks beyond which one must not stray, objects which impose themselves, representations which
cannot be gainsaid.”

A
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sisäänrakennettuna - ajatuksen, että on olemassa jotakin ”parempaa ja suurempaa” kuin

ihminen. Esimerkiksi Aristoteles ja Platon näkivät, että ihmisen erottaa eläimestä se,

että eläimet elävät näyttäytymisen (appearance) maailmassa; niiden elämä koostui

mukautumisesta näiden näyttäytymien vaatimalla tavalla. Ne ovat näin kyvyttömiä

tietämään, sillä tietämisessä on tämän tradition mukaan kyse tunkeutumisesta

näyttäytymien läpi todellisuuteen. On ajateltu, että on olemassa jotakin, joka ei päde

vain yhteen tiettyyn ihmiseen tiettynä aikana, vaan kaikkiin ihmisiin kaikkina aikoina.

Tämän jonkin  löytämisessä,  oli  se  sitten  Sielu,  Tietoisuus  tai  Järki,  on  ajateltu  olevan

kyse jonkin universaalin, pysyvän ja ahistoriallisen ihmisen eksistenssille olennaisen

edellytyksen löytämisestä; jonkin sen, joka määrittää ihmisen ja joka on yksittäistä

ihmistä suurempaa. Ajatuksena tällöin on, että jos meillä on olemassa olemuksellinen ja

luonnollinen ydin, voimme myös löytää sen ja oppia elämään oikein ja hyvin; toisin

sanoen ”luonnollisesti”. Tästä näkökulmasta, lähtökohtiemme kontingenssin ja

olemuksettomuuden myöntäminen tarkoittaisi ihmisen alentamista vain yhdeksi

kuolevaksi eläimeksi lisää.806

Rortylaisille pragmatisteille ihminen todella on tietyllä naturalistisella tapaa vain

”kuoleva eläin”807, jolla ei ole mitään ihmisistä riippumatonta olemusta, ei

sisäänrakennettua keskeistä tarkoitusta, joka olisi erilainen ihmisen sattumanvaraisten,

ja näin ollen ihmisen ytimestä perifeeristen, ominaisuuksien kanssa; siis ei mitään, mikä

määrittäisi ja pakottaisi ihmisen tiettyyn muottiin. Jos halutaan puhua metaforisesti,

pragmatisteille ihminen on freudilaisittain ennemminkin ”kone”, jolla ei ole mitään

sisäänrakennettua tarkoitusta - siinä missä ”luonnollisella”, olemuksellisella ihmisellä

on ydin, jonka voi puhdistaa kaikesta turhasta ja sattumanvaraisesta oppimalla

ymmärtämään tätä ydintä paremmin, samaa ei voi sanoa koneesta. Tämä siksi, että

koneella ei ole olemassa mitään keskustaa, johon niiden merkitys voitaisiin tyhjentää,

vaikkakin voimme tuottaa entistä tehokkaampia koneita tiettyyn tarkoitukseen; toisin

sanoen, jos olemme koneita, niin silloin on meistä kiinni, mitä käyttöä itsellemme

806 CIS, 25-26, EoH, 143, PSH, 72-75. Platonin mukaanhan juuri ihmisen kyky tietoon, joka tähtää hyvän
olemuksen tuntemiseen ja kohdistuu aina ja ikuisesti samana pysyvään ”olevaan”, tekee meistä ihmisiä;
vain ihmiset pystyvät löytämään olevasta muuttumattomat ja pysyvät ”muodot”, eidokset. Samalla myös
ihmisellä on yksi, ikuinen ja muuttumaton olemus ja etiikassa on kyse hyveellisten ihmisten järjen avulla
tapahtuvasta olemusten löytämisestä, ymmärtämisestä ja peilaamisesta. Tarkemmin Platonin ”muotojen”
ja tietämisen välisestä suhteesta, ks. Pietarinen (1996), 33-46, 70-82, Platonin etiikka- ja
moraalikäsityksestä sekä sen muutoksesta, ks. Crombie (1966), 203-292 ja Moravcsik (1992), 93-125,
294, Platonin mieli-käsityksestä ja siitä seuraavasta ihmisten jakamisesta eri luonnetyyppeihin, ks. Irwin
(1977), 191-204 ja Pietarinen (1996), 146-159.
807 Ks. esim. TaP, 57.
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keksimme. Tämä ihmisen näkeminen ”kone-metaforan” auttaa meitä samalla de-

sentralisoimaan ihmisen. Tässä Rortyn mukaan Freudin panos on ollut olennainen808.

Rortyn mielestä ”de-sentralisaatio-liikkeen varhaisempien jäsenten”, erityisesti

Kopernikuksen ja Newtonin, olennainen anti ei ole siinä, että he ”nöyryyttävästi” saivat

meidät myöntämään, että ihmisenä olemisessa ja ihmisyydessä ei ole mitään niin

”tärkeää” ja keskeistä, kuin olimme ennen heitä ajatelleet. Ennen kaikkea heidän antinsa

oli siinä, että heidän myötä maailmankuvamme alkoi mekanisoitua -  maailma alkoi

näyttää yhä enemmän vain ”tylsältä” koneistolta. Samoin Darwinin ja Mendelin

biologian mekanisointi sai meidät näkemään ihmisen vain luonnon asettamien paineiden

ja sattumanvaraisten mutaatioiden yhdistelmänä syntyneenä eläimenä, joka ei enää ollut

maailman keskipiste luonnostaan annettuna. Freud auttoi meitä de-sentralisoimaan

yksilön minuuden. Kuten Freud toteaa,

”[psykoanalyysi] pyrkii todistamaan egolle, että ego ei ole herra
edes omassa talossaan, vaan sen täytyy tyytyä vähäiseen
informaatioon siitä, mitä on tiedostamattomasti meneillään
mielessä.”809

Rortyn mukaan Freud ei ollut ensimmäinen, joka ehdotti, että luonnon ohella myös

ihmisen mieli tulisi de-sentralisoida. Hume oli tehnyt tämän saman ennen häntä810.

Mutta Humen ja Freudin ero on siinä, että Hume ei muuttanut itsekuvaamme siinä missä

Freud muutti811. Tämä itsekuvan muutos voidaan nähdä seuraavalla tavalla: ajatus

”egosta, joka ei ole herra edes omassa talossaan”  pitää sisällään ajatuksen siitä, että

jokin muu persoona käyttäytyisi yksilön pään sisällä siten, kuin tämä jokin muu

persoona olisi ohjaksissa. Rorty nojaa, jälleen kerran, vahvasti Donald Davidsoniin,

808 Freud näki itsensä osana samaa de-sentralisaatio-liikettä, kuin mihin Kopernikus ja Darwin kuuluivat,
ks. esim. Freud (1978a), 284. Kuten Rorty Freudia siteeraten toteaa,” [Freud] compares this [realization
of  unconscious] with the realization that ‘our earth was not the centre of the universe but only a tiny
fragment of a cosmic system of scarcely imaginable vastness’ and with the discovery, by Darwin, of our
‘ineradiocable animal nature’”. Eoh, 143, Rortyn Freud-sitaatti teoksesta Freud (1978a), 284-285.
809 Freud (1978a), 284-285.
810 Humen mukaan sielu koostuu eräällä tapaa “atomisista” aistihavainnoista, impressioista, ja
impressioiden myötä syntyneistä ideoista, jotka muodostivat ihmisen ”sielun”. Ks. esim. Hume (1962),
33-37. Näin ollen ei ole olemassa yhtä essentialistista ja yhtenäistä sielua. Rortyn mukaan Hume piti
itseään “mielen Newtonina” käsityksineen mekaanisesta mielestä: “Hume had already treated ideas and
impressions not as properties of a substratal self but as mental atoms whose arrangements was the self.
This arrangement was determined by laws of association, analogues of the law of gravitation.” EoH, 145.
811 Rortyn mukaan Hume ei katsonut, että mielen mekanisointi olisi ollut relevanttia ihmisen itsekuvalle.
Humen mukaan mekanisoitu mieli oli omiaan asioiden kuvailuun, mutta kysymykseen elämän mielestä ja
olemuksesta, moraalisiin kysymyksiin, sillä ei ollut apua. Ks. EoH, 145-147.
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tulkitessaan Freudin ajatusta ”minuuden osittamisesta”  (portioning of the self)812.

Davidsonin mukaan filosofit ovat olleet haluttomia hyväksymään Freudin ajatuksen

”minuuden osittamisesta”, koska he ovat halunneet pitää kiinni oletuksesta, että ihmisen

ruumis pitää sisällään tasan yhden minuuden; he ovat nähneet Freudin ajatuksen

”minuuden osittamisesta” tarpeettoman ilmeikkäänä tapana kuvata epäyhtenäisyyttä ja

sekaannusta, joka voi ”piinata” yhtä minuutta813. Davidson puolustaa - kuten Rorty

toteaa – kyseistä Freudin ajatusta huomauttaessaan, että ei ole mitään mieltä sanoa

”uskot tiedostamatta että p”, ennemmin kuin ”sisässäsi on jokin, joka saa sinut

toimimaan ikään kuin uskoisit että p”, ellei ole valmis ikään kuin ”lihottamaan”

tiedostamattoman ”näennäis-minuuden”, joka ”uskoo että p”, joukolla muita

uskomuksia; tämä siksi, että Davidsonin holistisen lähtökohdan mukaan uskomus on

812 Myös John Dewey (1930), 137, lähtee ajatuksesta yksilön mielen jakautumisesta moniin, ei-yhteneviin
osiin:” [… ] selfhood [… ] is in process of making, and that any self is capable of including within itself a
number of inconsistent selves, of unharmonized dispositions.” Kuten David Pears (1985), 266, toteaa,
filosofinen tutkimus tästä ”epäharmoniasta” tai ”mielen irrationaalisuudesta” on keskittynyt lähinnä
paradoksiin siitä, kuinka joku voi toimia vastoin omaa arvostelmaansa siitä, mikä on hänelle parasta, tai
muodostaa uskomuksen, joka on täysin päinvastainen henkilön käsillä olevaan ”todistusaineistoon”
nähden. Tästä lähestymistavasta lähtien Davidson (1988) pyrkii osoittamaan, kuinka irrationaalinen
toiminta ja akrasia - eli mielen tai tahdon heikkous, jossa ihminen tietää mitä haluaa ja mikä olisi parasta
hänelle, mutta silti toimii päinvastaisella tavalla - on mahdollista rationaalisena pidetyssä mielessä. Hän
lähtee selityksessään liikkeelle kolmesta freudilaisesta ajatuksesta:” First [1], the mind contains a number
of semi-independent structures, these structures being characterized by mental attributes like thoughts,
desires, and memories. Second [2], parts of the mind are important respects like people, not only in
having  [...]  beliefs,  wants  and  other  psychological  traits,  but  in  that  these  factors  can  combine,  as  in
intentional action, to cause further events in the mind or outside it. Third [3], some of the dispositions,
attitudes, and events that characterize the various stuctures in the mind must be viewed on the model of
physical dispositions and forces when the affect, or are affected by, other substructures in the mind.”
Ibid., 290-291. Davidsonin mukaan ajatus irrationaalisesta toiminnasta ei ole järkeenkäypä ilman ajatusta
mielen jakautumisesta “kvasi-itsenäisiin struktuureihin”, jotka aiheuttavat ns. ”irrationaalista” toimintaa
nimenomaan kausaalisesti, ei ”loogisia perusteita” antaen; tämä tarkoittaa, että vain mielen osittamisen
avulla on mahdollista nähdä kuinka ajatus tai impulssi voi aiheuttaa toisen olematta siihen missään
rationaalisessa suhteessa: ”In the case of irrationality, the causal relation remains, while the logical
relation is missing or distorted.” Ibid., 298. Tämä tarkoittaa sitä, että  tällöin ”certain thoughts and
feelings of a person be conceived as interacting to produce consequences then serving as causes, but not
reasons, for further mental events.” Ibid., 304. Samalla Davidsonin holistisesta näkökulmasta  seuraa, että
mielen eri osien täytyy olla riittävän koherentteja kokonaisuuksia: ”[there is] two semi-autonomous
departments of the mind, one that finds a certain action to be, all things concidered, best, and another that
promotes another course of action. On each side, the side of sober judgment and the side of incontinent
intent and action, there is supporting structure of reasons, of interlocked beliefs, expectations,
assumptions, attitudes and desires. [...] What is called is organized elements, within each of which there is
a fair degree of consistency, and where one element can operate on another in the modality of non-
rational causality.” Ibid., 300-301.
813 Yksilön ”osittaminen” on ongelmallista esimerkiksi suhteessa Sartren näkemykseen yksilön vastuusta:
”[… ] [T]he first effect of existentialism is that it puts every man in the possession of himself as he is, and
places the entire responcipility for his existence squarely upon his own shoulders.” Sartre (1977b), 29.
Sartre huomauttaakin, että koko ajatus ihmisen vastuusta katoaisi, jos ihmisen teot ja intentiot
irrotettaisiin ihmisestä itsestään, ja ne liitettäisiin mielen semi-autonomisiin osasiin, joista samalla
syntyisi yksittäisiä, toistensa kanssa kamppailevia persoonia; samalla ajatus itsepetoksesta  - tai
sartrelaisesta ”huonosta uskosta”, mauvaise foi - ei olisi järkeenkäypä, jos henkilöllä ikään kuin ei olisi
”kaikkia kortteja käsissään”: ”The essence of lie implies in fact that the liar actually is in complete
possession of the truth which he is hiding. A man does not lie what he is ignorant of. [… ] Bad faith [… ]
is indeed a lie to oneself.  [… ] [Bad faith] implies in essence the unity of a single consciousness. Sartre
(1988), 204-205.
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mahdollista atribuoida johonkin vain, jos samalla atribuoi joukon suurimmaksi osaksi

tosia ja yhteensopivia uskomuksia tähän johonkin. Toisin sanoen, Davidsonin mukaan

uskomukset ja halut - toisin kuin humelaiset ideat ja impressiot - tulevat

kokonaisuuksina814. Rortyn mukaan Davidson vetää tästä holistisesta lähtökohdasta

seuraavat johtopäätökset:

”[Davidson] yhdistää [...] persoonana olemisen koherenttina ja
uskottavana uskomusten ja halujen kokoelmana olemiseen.
[Davidsonin mukaan] sen sanominen, että ihmiset käyttäytyvät
joskus irrationaalisesti tarkoittaa, että hän osoittaa
käyttäytymistä, jota ei voi selittää suhteessa yhteen ainoaan
tällaiseen kokoelmaan. Lopuksi hän tulee siihen
johtopäätökseen, että minuuden ’osittamisessa’ tietoisuuteen ja
tiedostomattomaan on kyse siitä, että jälkimmäinen voidaan
nähdä vaihtoehtoisena kokoelmana, yhteensopimattomana sen
tutun kokoelman kanssa, jota me pidämme tietoisuutenamme,
mutta silti riittävän koherenttina sisäisesti, jotta sitä voitaisiin
pitää henkilönä.”815

Rortyn mukaan tämä strategia mahdollistaa ajatuksen, että sama ruumis voisi toimia

isäntänä kahdelle tai useammalle persoonalle. Nämä persoonat eivät normaalisti

keskustele keskenään, vaan niiden suhde on kausaalinen: tämä tarkoittaa sitä, että

tiedostamattomat uskomukset eivät voi olla perusteena (reason) tiedostettujen

uskomusten muutokselle, mutta ne voivat aiheuttaa (cause) muutoksia näissä

uskomuksissa, samalla tavalla kuin muut ruumiinosat, kuten esimerkiksi verkkokalvo,

voivat aiheuttaa uskomuksia816. Tässä freudilaisessa näkemyksessä näennäis-persoonat

ovat osa samaa kausaalista verkostoa, mutta eivät yksi persoona, koska persoonan

kriteerinä on ainakin tietty minimaalinen koherenssi hänen uskomuksissaan ja

haluissaan; samalla eri uskomusten verkkojen puhtaan kausaalisesta suhteesta johtuen

vain yksi näistä persoonista voi olla introspektion alaisena.817

814 Ks. Davidson (1988), 302-303: ”[Due to the holistic character of the mental], [t]he meaning of a
sentence, the content of a belief or desire, is not an item that can be attached to it in isolation from its
fellows. [...] The one attribution rests on the supposition of many more – endlessly more.”
815 EoH, 147.
816 Ks. Davidson (1998), 300, 303, 304: ” Mental phenomena can cause other mental phenomena without
being reasons for them [… ]. [W]e found to be necessary to account for mental causes that are not reasons
for the mental state they cause. [...] [C]ertain thoughts and feelings of a person be conceived as interacting
to produce consequences then serving as causes, but not reasons, for further mental events.” Myös Freud
huomautti ”tiedostamattoman” nimenomaan kausaalisesta roolista uskomusten aiheuttajana, ei
perustelijana, ks. esim. Freud (1978b), 59: ”The id [...] has no means of showing the ego either love or
hate. It cannot say what it wants; it has achieved no unified will.”
817 EoH, 143-148.
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Tämä ajatus ”minuuden osittamisesta” moneen eri persoonaan on siis ”vahvaa mielen

de-sentralisaatiota”, joka puolestaan - kuten tulemme huomaamaan – luo pohjaa Rortyn

näkemyksille liberalismista. Jos hyväksyy Rortyn Freud-tulkinnan, voi samalla myöskin

tuntea välttämättömyyttä yrittää päästä keskusteluyhteyteen näiden muiden persoonien

kanssa, vaikka sitten tarkoituksena olisikin jopa yrittää ”tappaa” nämä muut persoonat;

sillä on täysin mahdollista hyväksyä Freudin ajatus mielen de-sentralisaatiosta, mutta

samalla olla sitä mieltä, että jotakin tulisi tehdä tämän ajatuksen tuomia uhkia vastaan

yrittämällä ”vastata” tähän Freudin ajatukseen. Tämä johtuu Rortyn mukaan

metafyysisestä ja uskonnollisesta halusta löytää ”aito keskustansa”, ”aito olemuksensa”.

Toisin sanoen, se johtuu oletetusta moraalisesta velvollisuudesta ”tuntea itsensä” ja

haluun  sanoa,  että  ”missä id oli, siellä egon tulee olla818.” Kuitenkin, Rortyn mukaan

Freudin ajatuksessa itsetuntemuksesta ei ole kyse moraalisesta velvollisuudesta tuntea

oma olemuksemme; siis se yhteinen ihmisen luonto, joka on moraalisten

velvollisuuksien keskipiste ja lähde, ja jonka jaamme kaikkien lajimme jäsenien kanssa.

Päinvastoin, Rortyn Freud-tulkinnan mukaan itsetuntemuksessamme on kyse

nimenomaisesti niistä sattumanvaraisista ja ”irrationaalisista” omakohtaisuuksista

(idiosyncracies), jotka jakavat meidät yhteensopimattomiin uskomusten ja halujen

kokoelmiin.819

Edellä sanotun mukaan, meidän täytyy tehdä selvä erottelu kahden eri tiedostamattoman

- eli ”alitajunnan” - merkityksen kanssa:

Tiedostamaton (1), joka tarkoittaa yhtä tai useampaa uskomusten ja halujen systeemiä,

jotka ovat yhtä monimutkaisia, sivistyneitä ja sisäisesti koherentteja kuin aikuisen

tiedostetut uskomukset ja halut; ja

tiedostamaton (2), joka viittaa artikuloimattomiin aistillisiin energioihin; ”libidon

säiliöaltaaseen”, jossa yhtenäisyys ja koherenssi on merkityksetöntä820.

Merkityksessä (2) tiedostamaton - eli alitajunta - merkitsee vain ”passioita”, joka on

”sielun alempi osa, huono ja valheellinen minuus.” Rortyn - kenties ongelmallisen –

818 Ks. Freud (1978b), 25, jossa “egon” ja “idin” määritelmät: ”The ego represents what may be called
reason and common sense, in contrast to the id, which contains the passions.”
819 EoH, 148-149.
820 Näkemyksestä “tiedostamattomasta” “libidon säiliöaltaana” ks. esim. Freud (1978b), 30n1: “Now that
we  have  distinguished  between  the  ego  and  the  id,  we  must  regognize  the  id  as  the  great  reservoir  of
libido [...]. Myös Freud (1978c), 139: “The ego is a great reservoir from which the libido that is destined
for objects flows out and into which it flows back from those objects [...].”
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näkemyksen mukaan Freud ei tyytynyt selittämään alitajuntaa näin; hän ei nähnyt

”tiedostamatonta itseä” tyhmänä, pahansisuisena ”raakalaisena”, vaan tiedostetun

itsemme kanssa älyllisesti tasavertaisena ja mahdollisena keskustelukumppanina821.

Samalla, kuten Rorty toteaa,

”[… ] älykäs tiedostamaton on aina kielellinen tiedostamaton.
Edelleen, jos ’rationaalinen’ tarkoittaa ’pystyvä kutomaan
monimutkaisen, sisäisesti yhtenäisen uskomusten verkon’,
ennemmin kuin ’pystyvä tutkiskelemaan todellisuutta sellaisena
kuin se on’, on älykäs tiedostamaton myöskin rationaalinen
tiedostamaton - sellainen, joka ei pysty sietämään
epäjohdonmukaisuuksia sen enempää kuin tietoisuus tähän
pystyy.”822

Itse asiassa, tämä huomio hyökkää jyrkästi platonista järki-passio- ja tietoisuus-

tiedostamaton- jaotteluja vastaan; tämä siksi, että platoninen traditio on nähnyt

propositionaaliset asenteet ja artikuloidut uskomukset kuuluvan sielun korkeimpaan

osaan, siinä missä sielun alempi osa on nähty ”ruumiillisena” ja ”eläimellisenä”, eli

toisin sanoen esikielellisenä. Jos näemme ihmisen sielun jakaantuneen korkeampaan

”inhimilliseen” ja alempaan ”petomaiseen” osaan, on ”itsetietoisuudessa” kyse itsensä

puhdistamisesta pois kaikesta eläimellisestä, jotta aito inhimillinen puoli pääsee esiin.

Sitä vastoin, jos näemme tiedostamattoman edellä kuvaillun ”persoona-metaforan”

kautta, ”itsetietoisuudessa” on ennemmin kyse tutustumisesta näihin ”kvasi-persooniin”,

heidän - joskus hullujen - ehdotustensa kuuntelemisesta, sen ymmärtämisestä, miksi

heillä on näitä ehdotuksia ja uskomuksia, ja kenties myös oppimisesta näistä

ehdotuksista. Tällöin kyse ei ole enää itsensä puhdistamisesta (self-purification), vaan

itsensä rikastuttamisesta (self-enrichment)823. Näin ollen,

”[s]anominen ’missä id oli, siellä egon tulee olla’ ei tarkoita, että
’siinä missä aikoinaan minua ohjasivat aistit, nyt minusta tulee
autonominen, puhtaasti järjen ohjaama’. Sen sijaan se tarkoittaa
jotakin tämän kaltaista: ’Aikoinani en ymmärtänyt, miksi
käyttäydyin niin oudosti, ja näin ollen ihmettelin, olisinko
jotenkin  paholaisen  tai  jonkin  pedon  kontrollin  alaisena.  Mutta

821 On kuitenkin huomattava, että Freud näki juuri psykoanalyysissä mahdollisuuden - ja tarpeen - egolle
“vallata talo takaisin” idiltä. Näin ollen voidaan väittää, että Freud ei nähnyt ”tiedostamatonta”
tasavertaisena kumppaninamme, vaan jonakin, johon ihmisen tuli saada kontrolli; ks. esim. Freud
(1978b), 56: “Psycho-analysis is an instrument to enable the ego to achieve a progressive conquest of the
id.” Rortylle - ja Rortyn tulkinnan mukaan myös Freudille - sen sijaan kyse ei ole “sielun alempien osien”
kontrolloinnista tai valloittamisesta, vaan yrityksestä päästä keskusteluyhteyteen oman itsensä erilaisten
uskomusten verkkojen kanssa.
822 EoH, 150. Korostukset lisätty.
823 EoH, 149-150.
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nyt näen toimintani rationaalisena ja järkeenkäypänä, vaikkakin
ehkä virheellisiin premisseihin perustuvana. Voin jopa huomata,
että nämä premissit eivät olleet virheellisiä, vaan
tiedostamattomani tiesi paremmin kuin minä.’”824

Toisin sanoen, Rortylle Freudin ajatuksen olennaista antia ei ole ”banaali” huomio siitä,

että tietoisuutemme on jatkuvasti aistiemme ja mielenliikutuksiemme alaisena, vaan

ajatus siitä, että tietoinen-tiedostamaton- jaottelu on yhtenäinen ihminen-eläin- ja järki-

tunteet- jaotteluille, siis laajempaan kysymykseen siitä, mitä on ihminen ja millainen on

itsekuvamme. Tämä edellä kuvailtu ”itsekuvan muutos” on kiinteässä yhteydessä Rortyn

ajatukseen ”liberaalista kiltteydestä” ja samalla moraalista ja liberaalin ironistin tai -

pragmatistin suhteesta siihen. Mutta ennen siirtymistä käsittelemään moraalia, vielä

muutama sana ”ositetun minuuden” suhteesta itsekuvaamme.

14.2. Yksilö ”sokeana jälkenä”

Rortyn mukaan edellä kuvaillun kaltainen suhtautuminen tunteisiin ja passioihin

mahdollistaa meidät näkemään myös tietoisen samalla tavalla. Tämä näkemys

tietoisesta tekee siitä vain yhden kokoelman ihmisen uskomuksia ja haluja, yhden

maailmankuvan (Weltanschauung) lisää. Samalla se de facto humanisoi sen,  mitä

Filosofinen traditio on pitänyt jollakin tavalla jumalallisena. Lisäksi, Rorty toteaa,

”[s]e tekee [tietoisesta] vain yhden tarinan – ei sen, jota (kuten
passioiden tapauksessa) automaattisesti epäillään, eikä sen, joka
on (kuten tietoisen tapauksessa) automaattisesti etuoikeutetussa
asemassa. Se kohtelee [… ] kolmea idin, superegon ja egon
kertomaa tarinaa vain vaihtoehtoisina arvioina yhteisistä
kokemuksista – erityisesti kokemuksista lapsuuden tapahtumista.
Jokainen tarina on yritys tehdä näistä tapahtumista koherentteja
myöhäisempien tapahtumien kanssa, mutta näiden tapahtumien
tuottamat stimulit ovat (yleensä) niin moninaisia ja

824 EoH, 150. Tästä näkökulmasta psykoanalyyttisen hoidon tarkoituksena on tutustuttaa yksilö hänen
tiedostamattomiin persooniinsa ja analyytikon tehtävä on hieman samantapainen, kuin mikä on
puheenjohtajalla symposiumissa: tarkoituksena on saada molemmat puolet kertomaan kantansa jostakin
asiasta - tässä tapauksessa esimerkiksi äidistä - miettimään kummankin puolen hyviä ja huonoja kantoja,
ja lopulta tulla johonkin johtopäätökseen. Todellisuudessa analyytikko ei pysty potilaan vastustuksen
takia läheskään aina toimimaan konversationaalisin termein, siinä missä potilas on tietyllä tavalla
tuomittu ajattelemaan konversationaalisesti; kun potilas ajattelee esim. kilpailevia kuvauksia äidistään,
hänen on tehtävä tämä keskustelun kautta, sillä mitkään kausaaliset suhteet eivät voi muokata potilaan
omaakuvaa. Tarkemmin aiheesta ks. EoH, 150-151n11. ”Psykoterapiasta” ks. myös työmme alaviite 343.
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hämmentäviä, että mikään yksittäinen yhtenäinen uskomusten ja
halujen kokoelma ei pysty laittamaan näitä kaikkia yhteen.”825

Tämä Freudin perinteisesti hierarkisena, ylempään ja alempaan osaan jakautuneena,

pidetyn ihmisluonnon ”egalitarisointi” tarkoittaa sitä, että platoninen pyrkimys

saavuttaa eräänlainen ”puhdistettu versio” itsestä on todellisuudessa mahdoton, koska ei

ole olemassa yhtä oikeaa minää, ei ole olemassa mitään historiallisista kontingenteista

tapahtumista irrallaan olevaa ihmisen paradigmaattista olemusta; tosin sanoen,

kysymykseen ”mikä minä olen” ei ole olemassa mitään yhtä oikeaa vastausta. Rortyn

mukaan Freud antoi meille sanaston, jonka avulla oli mahdollista nähdä ”sielu”,

”tietoinen” ja ”tiedostamaton” homogeenisin termein; siis yhtä uskottavina

kandidaatteina ”aidon minän” titteliin, mutta tämä tarkoitti samalla että ”aitoa minuutta”

ei voi löytää. Samalla se mahdollisti epävarmuuden sietämisen ”minän” suhteen ja,

paradoksaalisesti, loi Rortyn mukaan tasapainoisen, vapautetun ”aikuisen minän”.

Tämä ”aikuisuus” tarkoittaa tässä yhteydessä ihmisen kykyä nähdä itsensä

nominalistisin - tai Rortyn jargonilla ironistisin - termein. Kuten muistamme, ironisti on

henkilö, joka ei pidä omaa, hetkittäistä sanastoaan lopullisena sanastona, joka sopii

maailmaan niin kuin avain lukkoon, vaan hänellä on jatkuvasti epäilyksiä käyttämänsä

sanaston suhteen; hän on tietoinen käyttämänsä sanaston sattumanvaraisuudesta ja

muutoksenalaisuudesta. Tosin sanoen, ironistinen näkemys itsestä mahdollistaa myös

uudelleenkuvauksen minuudesta ja omasta itsestä. Vapautuminen puolestaan tarkoittaa

oman minänsä kontingenssin tunnustamista; sen tunnustamista, että omaamme ne

uskomukset ja tuntemukset, mitkä ikinä omaammekaan, tiettyjen kontingenttien,

erityisten ja omakohtaisten kokemusten kautta, jotka ovat syntyneet toisaalta

yhteisömme historiassa ja toisaalta kasvaessamme; tämä tarkoittaisi Freudin sanoin, että

”näemme sattuman ansiokkaana määrittämään kohtalomme826”. Tämän näkemyksen

825 EoH, 151. Korostukset lisätty. Mielestäni tämä ajatus on kokolailla analoginen Quinen jo edellä
käsitellyn ajatuksen teorioiden empiirisestä alimääräytymisestä kanssa. Voidaan sanoa, että jos tietoisuus
on vain kokolailla koherentti uskomusten ja halujen verkko, niin kokemus alimäärää tietoisuuden
tuottamalla niin moninaisia stimuleita maailmasta, että mikään yksittäinen verkko ei voi, jos
tarkoituksena on pysyä koherenttina, tulkita näitä stimuleita saman verkon, saman Weltanschuungin alle.
Juuri tämä ”minän empiirinen alimääräytyminen” tekee meistä kaikista erilaisia ”omakohtaisuuksia”
(idiosyncracy). Myös Davidson (1988), 301, tekee vastaavanlaisen päätelmän: ”For one thing, the realm
of mental cannot form a closed system; much that happens in it is perforce caused by events with no
mental description. And for another, once we contemplate causal relations between mental events in
partial disregard of the logical relations between the descriptions of those events, we enter a realm
without a unified and coherent set of constitutive principles: the concepts employed must be treated as
mixed, owing allegiance partly to their connections with the world of non-mental forces [...].” Korostus
lisätty.
826 Toisin sanoen, tällöin näemme elämämme sattuman värittämänä aina “sperman ja munasolun
kohtaamisesta lähtien”: “If one conciders chance to be unworthy of determining our fate, it is simply a
relapse into the pious view of the universe which Leonardo himself was on the way to overcoming when
he wrote that the sun does not move. [...] [E]verything to do with our life is chance, from our origin out of
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mukaan yksilö on vain kokoelma historian täysin mielivaltaisesti - ilman mitään ennalta

määrättyä suunnitelmaa ”sokeasti” - painamia jälkiä. Tämän lähtökohtiemme

kontingentti ”sokeus”, siitä seuraava uudelleenkuvauksen mahdollisuus ja platonisen

ajatuksen ”itsensä näkemisestä tarkemmin” kieltäminen mahdollisti nähdä kuvaukset

itsestä työkaluina haluttuun muutokseen. Kuten Rorty toteaa,

”[s]ynkretistisen, ironisen, nominalistisen intellektuellin
lisääntynyt  kyky liikkua edestakaisin, esimerkiksi
uskonnollisten, moraalisten, tieteellisten, kaunokirjallisten,
filosofisten ja psykoanalyyttisten sanastojen välillä kysymättä
kysymystä ’mitkä näistä [sanastoista] näyttävät meille miten
asiat todella ovat’ - intellektuellin lisääntynyt kyky kohdella
sanastoja ennemmin työkaluina kuin peileinä - on Freudin suuri
perintö. [… ] Auttamalla meitä näkemään, [… ][että] ei ole
löydettävissä mitään muuta kuin jälkiä sattumanvaraisista
kohtaamisista, hän jätti meille mahdollisuuden sietää
moniselitteisyyttä, jonka uskonnolliset ja filosofiset traditiot
olivat toivoneet eliminoivansa.”827

Rortyn mukaan siis Freudin suuri rooli on ollut se, että hän auttoi meitä näkemään

itsemme läpeensä maallisina, historian voimien muokkaamina ”omakohtaisuuksina” -

”sokeina jälkinä” - joilla ei ole mitään erityistä keskustaa, ei ihmisen olemusta, joka

meidän tulisi löytää, jos haluaisimme olla ”aitoja itsellemme” tai ”elää oikein”. Tällä

ajatuksella on löydettävissä vahvat yhteydet Rortyn ajatukseen ”vahvasta runoilijasta”,

kehityksestä, moraalista ja lopulta koko Rortyn liberaalista post-Filosofisesta

kulttuurista.828

14.3. Freud, vahva runoilija ja yksilön demokratisointi

Kuten kappaleessa 7.2.1. todettiin, Rortylle ”edifikaatio” voi olla (1) hermeneuttisen

aktiviteetin lisäksi (2) poeettista luomistyötä, jonka avulla on mahdollista puhua

vanhoista asioista uusilla tavoilla, käyttää uusia metaforia, ja näin ollen luoda uusia

sanastoja. Tämä ajatus normaalidiskurssille reaktiivisesta epänormaalista diskurssista

lähtee ja pohjaa Rortyn näkemyksestä suhteessa totuuteen ja suhteessa sanastojen

suhteesta maailmaan. Kuten aiemmin jo kappaleessa 6.1.1. huomasimme, Rortylle

mikään sanasto ei kuvasta - representoi -  todellisuutta sellaisena-kuin-se-on, ei niin

the meeting of spermatozoon and ovum onwards – chance [...]  which merely lacks any connection with
our wishes and illusions.” Freud (1990), 230.
827 EoH, 158.
828 CIS, 23-24, 30-31, 73-78, EoH, 148-153, 157.
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sanotusti ”sovi” maailmaan niin kuin ”avain sopii lukkoon”, vaan eri sanastojen

paremmuuden määrittää vain se, kuinka ne auttavat meitä saavuttamaan erilaisia

tavoitteitamme, siis kuinka hyödyllisiä ne ovat meille edesauttamaan pärjäämistämme

maailmassa; samalla, kuten eri työkalut ovat erilailla soveltuvia eri tarkoituksiin,  eri

sanastot ovat erilailla hyödyllisiä suhteessa tarkoitusperään. Tämä näkemys kielestä

tarkoittaa myös sitä, että kieli on aina muutoksessa; ei ole olemassa mitään lopullista

sanastoa, joka olisi ikuinen, ja jota ei olisi mahdollista edifioida. Tämä mahdollisuus

”terapeuttisiin uudelleenkuvauksiin” asettaa myös Rortyn post-Filosofisen kulttuurin

keskiöön ”vahvan runoilijan”; henkilön, joka kykenee puhumaan tutuista asioista

uudella tavalla, ja samalla luomaan uusia, usein normaalin diskurssin kanssa

yhteismitattomia, sanastoja ja kuvauksia.829

Rorty käyttää Harold Bloomin ajatusta ”vahvasta runoilijasta” kuvaamaan siis ihmistä,

joka huomaa oman elämänsä ja kielensä kontingentit lähtökohdat, ja joka tästä

lähtökohdasta haluaa luoda itsensä uusien kuvausten avulla; samalla vahvan runoilijan

pahin painajainen on, että hän kuollessaan huomaisi, että on elänyt elämänsä vain

kopiona tai replikana, ikään kuin hän olisi elänyt elämän, joka oli jo valmiiksi tehty ja

annettu hänelle muiden ihmisten toimesta. Tässä ajatuksessa on vahvat yhteydet

Nietzschen ajatuksiin itsensä luomisesta ja –ylittämisestä, jossa ihminen kuvatessaan

itsensä uusin termein on luonut samalla itsensä; tässä mielessä oman itsensä luomisessa

on kyse oman kielensä luomisesta, ennemmin kuin siitä, että antaa oman itsensä

määrittyä siinä kielessä, jonka muut ihmiset ovat jättäneet jälkeensä. Nietzschelle

”juhlallinen ja voittoisa” ihmisen elämä tarkoitti pakoa elämän kontingenssin perityistä

kuvauksista uusiin kuvauksiin; näin ollen hänelle totuudessa ja samalla

itsetuntemuksessa, oli kyse luomisesta, ei löytämisestä. Samalla, kuten Rorty toteaa,

”[e]päonnistua runoilijana – ja Nietzschelle samalla epäonnistua
ihmisenä – tarkoittaa, että hyväksyy toisten kuvaukset omasta
itsestä, kirjoittaa [… ] variaatioita jo aikaisemmin kirjoitetuista
runoista. [… ] [Nietzschen näkemyksen mukaan] vahva tekijä,
henkilö, joka käyttää sanoja tavalla, jolla niitä ei ole ennen
käytetty, on parhaiten kykenevä tiedostamaan oman
kontingenttiutensa. [… ] Hän voi nähdä voiman väitteessä, jonka
mukaan ’totuus on metaforien liikkuva armeija’, koska, oman
puhtaan voimansa kautta, hän on murtautunut ulos yhdestä
perspektiivistä, yhdestä metaforisesta, toiseen.”830

829 PMN, 360, CIS, 12-13, 16, ORT, 124.
830 CIS, 28. Painotus lisätty.
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Näin ollen, Nietzschen mukaan vain runoilijat voivat todella tiedostaa kontingenssin.

Rortyn mukaan samalla - ja tämä on olennaista huomata - Nietzschen jaottelu vahvojen

runoilijoiden ja muun ihmiskunnan välillä on moraalisesti yhtä merkittävä kuin

platoninen jaottelu ihmisten ja eläinten välillä831. Tällöin ero vahvuuden ja heikkouden

välillä on analoginen kyvyn käyttää uutta ja perittyä kieltä kanssa; vahva runoilija, ja

samalla ”Nietzschen heeros”, on ihminen, joka kuolinvuoteellaan voi sanoa elämästään

”niin sen tahdoin”, ”thus I willed it”.832

Yllä oleva kuvaus Nietzschen ajattelusta on vahvasti Rortyn edifikaatiota, ironiaa ja

vahvaa runoilijaa koskevien ajatusten taustalla. Rortyn näkemyksen mukaan vahvat

runoilijat ovat juuri heitä, jotka luodessaan uudelleenkuvauksia myös muuttavat

maailmaa, ja näin ollen meidän tulisikin ”tehdä maailma turvalliseksi runoilijoille”.

Tässä nousee esiin Rortyn filosofian elitistinen puoli, jonka hän tunnistaa ja jonka hän

yrittää ratkaista varsin kyseenalaisella yksityinen-julkinen- jaottelullaan833. Rorty

huomaa, että ihmiset eivät välttämättä halua joutua uudelleenkuvausten kohteeksi, ja

tässä mielessä nietzsheläis-bloomilaisten vahvojen runoilijoiden suorittama edifikaatio

voi olla julmaa ja elitististä834. Rorty ei kuitenkaan puolla Nietzschen ajatusta ”yli-

ihmisestä” ja pyrkimyksestä valtaan, vaan hän näkee tämän vain eräänlaisena

”käänteisenä platonismina”; pyrkimyksenä sanoa jotakin varmaa ihmisen ikuisesta

olemuksesta. Toisaalta Rorty on myös jyrkästi vastaan kantilaista ajatusta ihmisestä

universaalien velvollisuuksien kuuliaisena täyttäjänä. Juuri tässä Freudin rooli on

olennainen: Rortyn mukaan Freud antoi meille näkemyksen ihmisestä, joka

mahdollistaa meidän välttyä nietzscheläisen ”yli-ihmisen” ja kantilaisen ”kuuliaisen

tottelijan” väliseltä valinnalta.835

Kuten yllä olemme nähneet, Freudin ”minuuden de-sentralisointi ja -osittaminen” johti

ajatukseen, jonka mukaan ei ole löydettävissä ihmisen ydintä, eikä näin ollen ole

olemassa yhtä ihmisen paradigmaa. Sekä Kant että Nietzsche olivat kuvitelleet omilla

tavoillaan löytäneen ihmisen ”todellisen ja aidon olemuksen”. Freudin jälkeen nämä

kaksi oli mahdollista nähdä vain kahtena erilaisena sopeutumisen muotona, kahtena eri

831 ”Useimmilla ihmisillä ei ole oikeutta olla olemassa, vaan he ovat onnettomuus korkeimmille
yksilöille; epäonnistuneille en etenkään suo oikeutta.” Nietzsche (1995), 89.
832 CIS, 27-29.
833 Tämän jaottelun ongelmallisuudesta, ks.työmme kappale 7.4.5.
834 Ks. CIS, 89 ja työmme kappale 7.4.3.
835 CIS, 35, 43, 88-89.
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strategiana tulla toimeen kasvatuksensa kontingenttien sattumien, omien ”sokeiden

jälkiensä” kanssa; silti kumpikaan näistä ihmisnäkemyksistä ei ole toistaan ”aidommin

ihminen”.836 Kuten todettua, Nietzsche näki runoilijan vahvan ihmisen paradigmana ja

samalla alensi muut ihmiset vain heikoiksi laumasieluisiksi lampaiksi, vain yhdeksi

”kuolevaksi eläimeksi”. Se, mikä tekee Freudista Rortylle hyödyllisemmän ja

uskottavamman kuin Nietzsche, on se, että Freud näkee jokaisen ihmisen elämän

runona; tämä tarkoittaa sitä, että myös ”tylsä”, komfortistinen ihminen on tylsä vain

pintapuolisesti, sillä ei ole olemassa tylsää tiedostamatonta. Tämän näkemyksen

mukaan jokainen elämä on pyrkimystä luoda itsensä omien kuvaustensa ja metaforiensa

kautta837. Tässä mielessä, antaessaan jokaiselle, ei vain ns. ”vahvoille runoilijoille”,

luovan tiedostamattoman, Freud myöskin todellisuudessa ”demokratisoi yksilön”838.

Kuten edellä olemme huomanneet, wittgensteinilais-davidsonilaisessa merkityksessä

metafora ei kuvasta (express) mitään, mikä jo entuudestaan olisi olemassa, mutta

metafora on aiheutunut (caused) jostakin, joka on ennen sen käyttöönottoa olemassa.

Freudilta opimme, että tämä kausaalinen syy voi olla jokin hyvin spesifi jonkin  oman

elämämme varhaisemman objektin, henkilön tai sanan aiheuttama. Tämä tarkoittaa sitä,

että mikä tahansa, minkä tahansa sanan kuulemisesta puun lehden väriin ja ihon

kosketuksen tuntemukseen, voi olla tärkeä ihmisen itsetietoisuuden kannalta. Tämä

ajatus on jyrkästi vastakkainen sen ajatuksen kanssa, jonka filosofit ovat ennen nähneet

olennaisena; ajatuksen, jonka mukaan olennaista ovat universaalit, meille kaikille

yhteiset kokemukset ja olemukset. Mutta, kuten Rorty toteaa, Freudin jälkeen meidän

jokaisen kontingentit ja omakohtaiset ”sokeat jälkemme” ovat olennaisessa osassa

itsetuntemuksemme kannalta:

836 Rorty toteaa, että näissä molemmissa, nietzscheläisessä ja kantilaisessa, ihmiskäsityksissä on omat
hyvät ja huonot puolensa: ”Decent people are often rather dull. Great wits are sure to madness near allied.
Freud stands in awe before the poet, but describes him as infantile. He is bored by the merely moral man,
but describes him as mature. He does not enthuse over either, nor does he ask us to choose between them.
He does not think we have a faculty which can make such choices.” CIS, 35.
837 Tai tarkemmin, jokainen elämä, joka ei ole niin hajalla kivusta tai upotettu raadantaan, että aika ja
kyvyt eivät mahdollista luoda uusia kuvauksia itsestä.
838 Tätä yksilön “demokratisointia” on painottanut mm. Philip Rieff (1979), 35: ”[t]he Romantic
conception of the unconscious may originally have contributed to the anti-democratic idea of genius [...],
but Freud democratized genius by giving everyone a creative unconscious. [...] [Psychoanalysis] supposes
a radical democracy among human beings in their possession of an impersonal force – the ‘instincts’, the
‘unconscious mind’ or [...] the ‘id’.” Myös Lionel Trilling (1967), 89, on korostanut samoista
lähtökohdista Freudin merkitystä mm. näkemyksillemme kirjallisuudesta ja mielen kyvystä uuden
luomiseen: ”The great contribution [Freud] has made to our understanding of literature does not arise
from what he says about literature itself but from what he says about the nature of human mind: he
showed us that poetry is indigenous to the very constitution of the mind; he saw the mind as being, in the
greater part of its tendency, exactly a poetry-making faculty.”
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”Mikä tahansa sattumanvarainen [sokeiden jälkiemme]
muodostama kuvio voi määrittää elämämme sävelen. Mikä
tahansa tällainen kuvio voi säätää tietyn ehdottoman käskyn,
jonka palvelemiseen elämä voi olla omistautunut – käskyn, joka
ei ole yhtään vähempää ehdoton, koska se voi olla järkeenkäypä
[… ] vain yhdelle ihmiselle.”839

Tällä ajatuksella on seurauksia myös laajemmin metaforan ”tappamisessa” osaksi

normaalidiskurssia. Tämä siksi, että kutsumme jotakin ”mielikuvaksi”, ennemmin kuin

esimerkiksi ”runollisuudeksi” tai ”filosofiaksi”, jos siihen liittyvät metaforat eivät tartu

muiden ihmisten käyttöön. Freudin myötä on mahdollista nähdä, että se mikä tuntuu

yhteisön silmissä ”naurettavalta” tai ”merkityksettömältä”, voi olla elintärkeä tietyn

yksilön itsetuntemuksen kannalta. Samalla, jos jokin yksityinen obsessio tuottaa

metaforia, joille me löydämme laajempaa käyttöä, puhumme ”neroudesta” ennemmin

kuin ”omituisuudesta” tai ”perversiosta”. Toisin sanoen, erottelussa nerouden ja

omituisuuden välillä on kyse vain tietyistä ”omakohtaisuuksista”, jotka sattuvat

tarttumaan toisiin ihmisiin tietyn historiallisen ja kontingentin tilanteen ja yhteisön

tiettynä aikana syntyneen tietyn tarpeen vuoksi. Ja kun pidämme mielessä, että Rortylle

inhimillinen kehitys tapahtuu sanastojen muutosten, uusien sanastojen ja metaforien

syntymisen myötä, voidaan sanoa, että runollisessa, taiteellisessa, filosofisessa,

tieteellisessä ja poliittisessa kehityksessä on kyse yksittäisten obsessioiden ja julkisen

tarpeen välisestä sattumanvaraisesta yhtymisestä.840

Edellä kuvailtu ”yksilön demokratisointi” suhteessa Rortyn ”vahvaan runoilijaan”

tarkoittaa samalla - kenties hieman ristiriitaisestikin - sitä, että ihminen ei voi

todellisuudessa koskaan sanoa kuolinvuoteellaan ”niin sen tahdoin”; tämä siksi, koska

jos - kuten Rorty davidsonilaisittain näkee - ihminen on vain muuttuva uskomusten ja

halujen verkko841, ja jos ei ole olemassa yhtä lopullista sanastoa joka olisi muutosten

ulkopuolella, niin ihminen tulee nähdä projektina, joka ei todellisuudessa koskaan

valmistu. Se ei valmistu, koska ei ole mitään mitä asettaa päätökseen; on olemassa vain

erinäisten suhteiden verkko uudelleenkudottavana, verkko, jota elämä kasvattaa joka

839 CIS, 37.
840 CIS, 36-38. Tästä näkökulmasta lähtien esim. Freudin merkitys on seurausta useiden erilaisten
metaforien yhtymisestä: ”[… ] it became somehow possible, toward the end of the nineteenth century, to
take the activity of redescription more lightly than it had ever been taken before. [...] It is unlikely that
Freud’s metaphors could have been picked up, used and literalized at any earlier period. But, conversely,
it is unlikely that without Freud’s metaphors we should have been able to assimilate Nietzshe’s, James’s,
Wittgenstein’s  or  Heidegger’s  as  easily  as  we  have  [...].  All  the  figures  of  this  period  play  into  each
other’s hands. [...] Their metaphors rejoice in one another’s company.” CIS, 39.
841 Tai Sartren (1977b), 42, sanoin, ”[… ] a man is no other than a series of undertakings, that he is the
sum, the organisation, the set of relations that constitute these undertakings.”
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päivä. Näin ollen vahvan runoilijan halu todistaa, että hän ei ole kopio on vain

erityistapaus siitä - useasti tiedostamattomasta - tarpeesta, joka jokaisella on: jokaisen

täytyy tulla toimeen niiden ”sokeiden jälkien” kanssa, jotka sattuma on hänelle antanut,

tehdä itsensä - mahdollisesti - omin termeinsä.842

14.4. Freud, omatunto ja moraali

Edellä kuvailtu Rortyn Freud-tulkinta on tärkeässä osassa Rortyn näkemyksessä

moraalista ja omastatunnosta - kysymyksestä siitä, miksi meidän tulisi olla kilttejä

kanssaihmisillemme. Tästä näkökulmasta Freud auttoi de-divinisoimaan ja

maallistamaan myös omantunnon ja moraalin näkemällä niiden alkuperän elämämme

kontingenteissa tapahtumissa; toisin sanoen, tämän näkemyksen mukaan myös

moraalimme ja omatuntomme on yhtä historiallisesti määräytynyt, se on yhtä paljon

ajan ja sattuman tuotosta, kuin esimerkiksi poliittinen tietoisuutemme843. Tämä ajatus on

842 CIS, 43.
843 Samoin on myös sen laita, mitä pidämme ”täysjärkisenä”: ”[… ] the limits of sanity are set by what we
can take seriously. This, in turn, is determined by our upbringing, our historical situation.” ORT, 187-188.
Rortyn mukaan Freudin ainutlaatuisuus ei ole siinä, että hän sanoi omantuntomme äänen olevan vain
vanhempiemme ja yhteiskunnan sisäistetty ääni, sillä sama ajatus on nähtävissä Rortyn mukaan jo
esimerkiksi Platonilla ja Hobbesilla. CIS, 31. Sen sijaan Freudin ainutlaatuisuus on siinä, että hän auttoi
meitä näkemään yksityiskohtaisesti, kuinka hyvinkin konkreettiset ja spesifit tilanteet ja henkilöt voivat
aiheuttaa meissä sietämätöntä syyllisyyttä, syvää ahdistusta tai sokeaa raivoa. Ks. CIS, 31-32. On
kuitenkin huomattava, että Rortyn mukaan Freud ei tee tätä reduktiivisesti: “[Freud] does not tell us that
art is really sublimation or philosophical system-building merely paranoia, or religion merely a confused
memory of the fierce father. He is not saying that human life is merely a continuous rechanneling of
libidinal energy. He is not interested in invoking a reality-appearance distinction, in saying that anything
is ‘merely’ or ‘really’ something quite different. He just wants to give us one more redescription of things
to be filed alongside all the others, one more vocabulary, one more set of metaphors which he thinks have
a chance of being used and thereby literalized.” CIS, 39. Myös EoH, 158: “Freud did not suggest that we
could see ourselves more clearly, or choose more wisely, by restricting our vocabulary of moral reflection
to psychoanalytic terms. On the contrary, Freud dropped the platonic metaphor of ‘seeing ourselves more
clearly’ in favor of Baconian idea of theory as a tool for bringing about desirable change. He was far from
thinking that psychoanalytic theory was the only tool needed for self-enlargement.” Tämä väite on
jyrkästi vastakkainen suhteessa varsin yleiseen kuvaan Freudista. Kuten esim. Bouveresse (2001), 135-
136, huomauttaa, ”[… ] by most accounts [Freud] seems the prototype of the scientist, or even of the
classic scientist: he is convinced of the discovery of the something essential about the ‘true nature’ of
mental life, and believes to have cleared, in territory traditionally claimed by metaphysics and religion, a
new space for an authentically scientific psychology.” Rortyn tulkinta tulee mielestäni ymmärrettäväksi
suhteessa hänen harrastamaansa bloomilaiseen ”vahvaan väärinlukemiseen”, joka ei pyri etsimään
maailmasta tai teksteistä löydettävää ”salakoodia”, eikä näin ollen pyri ”kopioimaan” kirjoittajan
alkuperäistä tarkoitusta ja intentioita, vaan pyrkii tulkitsemaan tekstejä uudella tavalla omia
tarkoitusperiään ajatellen: ”[Strong misreader] asks neither the author nor the text about their intentions
but  simply  beats  the  text  into  a  shape  which  will  serve  his  own  purpose.  He  makes  the  text  refer  to
whatever is relevant to that purpose. [… ] [He is] able to get more out of the text than its author or its
intented audience could possibly have found there. [… ] The strong misreader doesn’t care about the
distinction between discovery and creation, finding and making. [… ] He is in it for what he can get out of
it, not the satisfaction of getting something right.” CoP, 151-152. Ajatus ”vahvasta väärinlukemisesta”
Rortylla on mielestäni kiinteässä yhteydessä sekä ”vahvaan runoilijaan” että fallibilismiin: koska emme
voi varmasti tietää, mikä on ollut kirjoittajan todellinen intentio tekstin suhteen, voimme vain antaa
tekstille erilaisia tulkintoja. Tällöin emme voi ikään kuin koodata uudestaan kirjoittajan merkitystä, siis
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jyrkästi vastakkainen esimerkiksi Kantin ajatukselle kaikkia ihmisiä yhdistävästä

kategorisesta moraalisäännöstöstä, joiden alaiseksi meidän tulee tietyt teot alistaa, jos

haluamme olla moraalisia844. Freud auttoi meitä näkemään, että myötätunnossa ja

säälissä ei ole kyse kaikkien omaamasta ihmisen olemukseen kuuluvasta kaikille

samanlaisesti yhteisestä ”luonnonlahjasta”, vaan että esimerkiksi säälintunne voi

kanavoitua hyvinkin spesifisti vain hyvinkin spesifeihin ihmisiin; toisin sanoen, Freud

auttoi meitä näkemään, kuinka voimme väsymättä taistella ystäviemme puolesta, ja

samalla unohtaa täysin muiden ihmisten vielä mahdollisesti suuremman tuskan. Samalla

hän auttoi meitä näkemään, kuinka joku voi olla säälimätön keskitysleirin vartija ja

rakastava isä samaan aikaan; Rorty toteaa:

”Freud osoittaa meille, miksi me halveksimme julmuutta
tietyissä tapauksissa ja nautimme siitä toisissa tapauksissa. Hän
osoittaa meille, miksi kykymme rakastaa on rajoittunut tiettyihin
yksittäisiin ihmisten, asioiden tai ideoiden tiettyihin muotoihin,
kokoihin ja väreihin. Hän osoittaa meille, miksi syyllisyyden
tuntemuksemme herättää jotkin tietyt hyvin spesifit, ja teoriassa
melko mitättömät, tapahtumat, eikä toiset, jotka minkä tahansa
tunnetun moraali-teorian mukaan olisivat paljon
merkityksellisimpiä.”845

Tämä ajatus johtaa siihen, että moraalissa ei ole kyse jostakin ehdottomasta ja

kategorisesta, jonka jaamme kaikkien muiden lajimme jäsenten kanssa, vaan moraalin ja

omantunnon synty tulee nähdä suhteessa oman elämämme kontingentteihin

”omakohtaisuuksiin”;  samalla  myös  yksilön  moraalinen  sanasto  on  yksilölle  paljon

enemmän ”räätälöity” kuin perinteiset moraaliteoriat ovat olettaneet. Tämä ajatus johtaa

myös moraalisuus-harkitsevaisuus- jaottelun (morality-prudence),  samoin kuin

moraalisuus-tarkoituksenmukaisuus- (morality-expediency) ja moraalisuus-

pyyteellisyys- (morality-self-interest) jaotteluiden, kyseenalaistamiseen. Tämä siksi, että

esimerkiksi Kant näki moraalisuuden kumpuavan jostakin leimallisesti inhimillisestä

”järjestä”, ja ”harkitsevuuden” - ymmärrettynä sopeutumisena ja toimeentulemisena

ympäristön kanssa - olevan jotakin, jonka jaamme eläinten kanssa. Freudilta opimme

kuitenkin, että ei ole olemassa mitään olemuksellisesti inhimillistä ”järkeä”, joka

emme voi löytää totuutta, vaan myös tekstintulkinnassa on kyse oman uskomuksensa oikeuttamisessa. Jos
vahvan runoilijan luomat uudelleentulkinnat tarttuvat muiden ihmisten käyttöön, saattaa kyseisestä
tulkinnasta tulla uusi ja vallitseva, ”totuudellinen” tulkinta. Samalla tämä tarkoittaa sitä, että voimme
käyttää tekstiä vapaasti omiin tarkoitusperiimme, jos näemme sen niihin soveltuvaksi. Rortyn Freud-
tulkinnan ”oikeellisuudesta”, ks. työmme alaviite 408. ”Vahvasta väärinlukemisesta” ks. työmme kappale
7.2.4., ja erityisesti alaviitteet 369 ja 370.
844 Kantin ”moraali-universalismista” ks. työmme alaviite 878.
845 CIS, 32.
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universaalisesti ja ehdottomasti määräisi moraalisen toiminnan kriteerin. Tämän

johdosta esimerkiksi Dewey näki eron moraalisuuden ja harkitsevuuden välillä vain

erona rutiininomaisten ja ei-rutiininomaisten sosiaalisten suhteiden kautta. Tämä

tarkoittaa sitä, ”harkitsevuus” kuuluu samaan luokkaan kuin esimerkiksi sanat ”tapa” tai

”tottumus”; nämä kaikki sanat kuvaavat niitä melko kyseenalaistamattomia tapoja, joilla

ihmiset mukautuvat tuttuihin tilanteisiin ympäristössään846. Esimerkiksi on varsin

”harkitsevaa” pitää silmällä heinikossa olevaa myrkyllistä käärmettä tai luottaa

enemmän tuttuihin kuin vieraisiin. Moraalisuus sen sijaan alkaa sieltä mistä epävarmuus

ja eripuraisuus alkavat; toisin sanoen moraalisäännöt, ja samalla lait, syntyvät silloin,

kuin pelkkä rutiini ei enää riitä epävarmassa tilanteessa. Toisin sanoen, moraalisuus-

harkitsevuus- jaottelussa on kyse ohjeiden ja normien eksplisiittisen formuloinnin

tarpeen asteesta847. Deweylle ei näin ollen ole mitään eroa sen välillä, mikä on

hyödyllistä ja mikä on oikein; kyse on vain erilaisista strategioista tulla toimeen

ympäristömme kanssa848. Filosofia, joka on yrittänyt erottaa universaalin järjen

käytännön kokemuksista maailmasta, toisin sanoen moraalisuuden harkitsevaisuudesta,

on yrittänyt kääntää eron maailmassa pärjäämistä edistävien strategioiden asteessa

metafyysiseksi eroksi; rortylaisille pragmatisteille paha on vain vähemmän hyvää ja

moraalisessa valinnassa on kyse kompromissista taistelevien arvojen välillä849. Tästä

Deweyn ja Rortyn näkökulmasta ei ole olemassa mitään pistettä, jossa käytännön

846 Ks Dewey (1930), 42: ”The essence of habit is an aquired predisposition to ways or modes of
response, not to particular acts except as, under special conditions, these express a way of behaving.”
847 Ks. Dewey (1936), 173-174: ”Moral theory [...] emerges when men are confronted with situations in
which different desires promises opposed goods and in which incompatible courses of action seem to be
morally justified. [...] [Moral theory] is an extension of what is involved in all reflective morality.”
Korostus lisätty.
848 Deweyn mukaan sosiaalinen paine kuuluu elämäämme yhtä paljon kuin ilma jota hengitämme ja maa
jolla kuljemme; elämme aina sekä sisällä ympäristössämme että ympäristömme ansiosta. Ihminen voi
kuitenkin olla suhteessa ympäristöönsä monella, usein ristiriitaisella, tavalla. Tällöin myös moraali on
sosiaalisesti määrittyneitä hyödylliseksi koettuja toiminnan tapoja tilanteessa, jossa tutut omat tapamme
tulla toimeen ympäristömme kanssa eivät riitä: “We can regognize that all conduct is interaction between
elements of human nature and the enviroment, natural and social. [...] Morals are social [… ]. Morals is as
much a matter of interaction of a person with his social enviroment as walking is an interaction of legs
with a physical enviroment. [...] [H]abits incorporate an enviroment within themselves [...] At the same
time, the enviroment is many, not one; hence will, disposition, is plural. Diversity does not of itself imply
conflict, but it implies the possibility of conflict, and this possibility is realized in fact. [...] [C]urrent
customs contradict one another [...]. Because situations in which deliberation is evoked are new, and
therefore unique, general principles are needed. [...] Customs [...] constitute moral standards. For they are
active demands for certain ways of acting. [...] For Right is only an abstract name for the multitude of
concrete demands in action which others impress upon us, and of which we are obliged, if we would live,
to take some account.” Dewey (1930), 10, 52, ,75, 78, 319, 318, 244, 326. Korostus lisätty.
849 Tämä tarkoittaa samalla sitä, että ”moraaliteoriat” eivät ole avaimia ”moraaliseen todellisuuteen”, vaan
vain joko nykyisten tapojemme ja tottumustemme kuvausten ”kokoelmia”, tai eräänlaisia ”vetoomuksia”
tulevalle toiminnalle; kuten Annette Baier (1985), 232, toteaa, ”[… ] if I am right that there is no room for
moral theory as something which is more philosophical and less committed than moral deliberation, and
which is simply an account of our customs and styles of justification, criticism, protest, revolt,
conversion, and resolution, then any moral philosophy which is not such descriptive anthropology will
tend to merge with moral action.”
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pohdinta olisi lopettanut olemasta ”harkitsevaa”, ja jossa se olisi tullut erityisesti

”moraaliseksi”, ei pistettä jossa se olisi lopettanut olemasta vain hyödyllistä, ja jossa se

olisi alkanut olemaan auktoritatiivista ja määräävää; päinvastoin, moraalinen kamppailu

on suoraa jatkoa olemassaolon kamppailulle ymmärrettynä tarpeena luoda toiminnan

ennustettavuutta lisääviä sääntöjä, hyväksyttävän oikeuttamisen ja mahdollisen

yhteisymmärryksen etsintää kanssaihmistemme silmissä.  Tässä mielessä kaikkea

toimintaa kaikkina aikoina säätelevien moraalisääntöjen luominen on eräällä tapaa

”sadomasokistista”; jo ennestään riittävän vaikean elämän hankaloittamista entisestään

rakentamalla muuttumattomia ja ehdottomia rajoitteita. Näin ollen, Rortylle Deweyn ja

Freudin antiessentialistiset opetukset täsmäävät sen kanssa, mitä hän oppi muun muassa

Sellarsilta: yhteisössämme ei ole olemassa mitään etukäteen annettua, jota ihmiset eivät

sinne itse olisi laittaneet. Näin ollen, voimme todeta seuraavasti:

Moraalisäännöt ovat historiallisesti kontingenttien tapahtumien kautta syntyneitä, eikä

mikään ”jumalallinen”, kuten ”ihmisen olemus” tai ”järki” voi niitä yhteisöömme

synnyttää ilman moraali-uskomusten sosiologista oikeuttamista, niiden asettamista

”perusteiden loogiseen avaruuteen”; näin ollen meidän ei tulisi nähdä moraalisuutta

jumalallisena äänenä sisällämme, vaan omana äänenämme oman yhteisömme jäsenenä,

yhteisen kielen puhujien keskuudessa.

Tämä väistämättä etnosentristinen lähtökohta tarkoittaa samalla sitä, että meidän täytyy

välttämättä toimia omista lähtökohdistamme käsin (work by our own lights): jonkin

toisen ryhmän ehdottamat uskomukset täytyy testata yrittämällä liittää niitä

uskomustemme verkkoon, siis katsomalla, kuinka koherentisti ne sinne sopivat. Samoin

se, mikä nähdään moraalisena ja mikä moraalittomana on suhteellista siihen ryhmään

nähden, johon näemme välttämättömäksi itsemme oikeuttaa; siis siihen jaettujen

uskomusten kokonaisuuteen, joka määrittää sanan ”me” referenssin850. Tai Sellarsin

termein, moraalisuudessa on kyse ”me-intentioista” (we-intentions)851, siis että

moraalittoman toiminnan ydin on siinä, mitä me emme tee; tai deweylaisittain; pahassa

on kyse vain torjutusta hyvästä852. Tällöin moraalisuudessa, ja samalla ihmisen arvossa,

850 Tämä saattaa synnyttää syytöksiä moraalisten kiistojen redusoimisesta pelkäksi kamppailuksi vallasta.
Kuitenkin, jos meillä ei ole mitään pakottavaa moraalilakia tai muuta essentialistista rajoitetta, mitä muuta
onnistunut moraaliväitteiden oikeuttaminen voisi olla kuin ”voitto valtapelissä”? Jälleen kerran, Rortylle
ihmistä pakottavien rajotteiden kaipuu on itsessään oire ihmisestä otteen pitävän vallan palvomisesta. Ks.
TaP, 211n21.
851 Sellars (1968), 222.
852 Deweylle ”pahassa” kyse on ennen kaikkea ihmisten toimintaa ohjaavien sääntöjen hyödyttömyydestä
tai epämiellyttävyydestä tietyn valintoja tekevän yhteisön silmissä, ei jonkin ylimaallisen osoittamasta
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on kyse yksilön ja samaa kieltä puhuvien yhteisön välisestä suhteesta - meidän

käytännöstämme - ei ”jumalallisesta äänestä” sisällämme. 853

14.5. Freud ja ”Rortyn virhe”

Tässä yhteydessä on olennaista huomata, että Rorty tekee mielestäni varsin

kyseenalaisen väitteen todetessaan, että Freudilla ei sinällään ole mitään merkitystä

julkiselle854 moraalikäsitykselle. Rorty toteaa muun muassa seuraavaa:

”[… ] Freud luopui Platonin yrityksestä laitaa yhteen julkinen ja
yksityinen, [laittaa yhteen] sosiaalisen oikeudenmukaisuuden
etsintä ja yksilön täydellistymän etsintä. [… ] Hän teki selvän
erottelun yksityisen itsensä luomiseen tähtäävän etiikan ja
julkisen yhteiseen sopusointuun tähtäävän etiikan välillä. [… ]
Freudilaista moraalipsykologiaa ei voi  käyttää sosiaalisten
päämäärien määrittelyyn, siis ihmiskunnan tavoitteiden
päinvastoin kuin yksilöiden tavoitteiden [määrittelyyn][… ].”855

”Freudilla [… ] ei ole annettavaa yhteiskuntateorialle. Hänen
alaansa on se osa moraalista, jota ei voi identifioida ”kulttuurin”
kanssa; siis yksityisen elämän, luonteen etsintä.”856

Toisin sanoen, Rortyn mukaan Freudia ei ole mahdollista pakottaa platoniseen malliin

käsittelemällä häntä moraalifilosofina, joka tarjoisi universaaleja kriteereitä

”hyvyydelle”, ”hyveellisyydelle” tai ”onnellisuudelle”. Tässä Rorty on mielestäni

”perisynnistä”: ”[… ] [M]orals has to do with all activity into which alternative possibilities enter. For
whenever they enter a difference between better and worse arises. Reflection upon action means
uncertainty and consequent need of decision as to which course is better. The better is the good; the best
is not better than the good but is simply the discovered good. Comparative and superlative degrees are
only paths to the positive degree of action. The worse or evil is a rejected good. In deliberation and before
choice no evil presents itself as evil. Until it is rejected it is a competing good. After rejection, it figures
not as a lesser good, but as the bad of that situation.” Dewey (1930), 278. Korostukset lisätty.
853 PSH, xxix, 72-77, CIS, 32-34, 59-60, ORT, 199-201, 212, TaP, 207. Tai Oakeshottin (1991), 78-79,
sanoin, ”Morality [...] is neither a system of general principles nor a code of rules, but a vernacular
language. General principles and even rules may be elicted from it, but (like other languages) it is not the
creation of grammarians; it is made by speakers.” Samalla tämä tarkoittaa Rortylle, että ”we shall be able
to see moral progress as a history of making rather than finding, of poetic achievement by ’radically
situated’ individuals and communities, rather than as the gradual unveiling, through the use of ’reason’, of
’principles’ or ’rights’ or ’values’.” ORT, 189.
854 “Julkinen” tässä on pidettävä tietyllä tapaa ambivalenttina käsitteenä, jolla viitataan tietyn
ihmisryhmän omaamiin tietyssä, tässä rajaamattomassa, määrin yhteneviin käsityksiin hyvästä ja
pahasta. En oleta, että laajassa ja moniulotteisessa yhteisössä olisi löydettävissä jokin ”yleistahto”; jokin
ristiriidaton ja ongelmaton moraalilaki. Ennemmin ”julkinen” viittaa tässä tiettyyn rajattuun yhteisöön,
johon tietty yksilö kokee samaistumista, ja johon voidaan raa’asti yleistäen liittää tietyt yhteiset
uskomukset. Näkemykset hyvästä ja pahasta on ainakin tiettyyn rajaan asti yhteisöllisesti opittuja. Mutta
siihen, mikä on julkisen moraalikäsityksen ja yksilön omakohtaisten uskomusten välinen suhde, ja
yhteisten uskomusten rajaamisen ja määrittelyn vaikeuteen, en ota tässä enempää kantaa.
855 CIS, 33-34.
856 EoH, 154.
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oikeassa; jos hyväksymme edellä esitellyt Rortyn ”metafyysis-ontologiset” näkemykset

ja hänen Freud-tulkintansa, näemme myös, että jokainen elämä on kontingenttien

sattumien kautta syntynyt ”omakohtaisuus”, eikä näin ollen ole olemassa mitään

universaalisesti jaettuja uskomuksia ja haluja, jotka yhdistäisivät meitä kaikkia ihmisinä

ja jotka kuuluisivat meille suoraan ihmisyyden kautta. Mielestäni Rorty on myös

osittain, mutta vain osittain, oikeassa sanoessaan, että

”[Freudin] ainoa hyödyllisyys on hänen kyvyssään kääntää
meidät universaalista konkreettiseen, yrityksestä löytää
välttämättömiä totuuksia [… ] yksilöllisen elämämme
omakohtaisiin kontingensseihin, niihin sokeisiin jälkiin, joita
käyttäytymisemme kantaa.”857

Rortyn muuten pätevän tulkinnan ongelmat kumpuavat juuri Freudin näkemisestä

ainoastaan yksityiseen kuuluvana ajattelijana. Miksi Rorty sitten rajaa Freudin jyrkästi

yksityisen piiriin kuuluvaksi? Edellä olemme kappaleessa 7.4.5. nähneet ”Rortyn

virheen” yksityinen-julkinen- jaottelun suhteen: näimme, kuinka Rorty yrittää väistää

ongelmaa ”edifikaation” ja ”vahvan runoilijan” niin sanotusta ”pimeästä puolesta”

rajaamalla edifikaation jyrkästi yksityiseen, ihmisen oman luonteensa rikastuttamiseen,

kuuluvaksi samalla tietyllä tavalla ”stabilisoimalla858” julkisen politiikan. Olemme

nähneet, kuinka Rorty on ristiriitainen itselleen toisaalta tehdessään tämän jaottelun, ja

toisaalta väittäessään, että ”mistä tahansa voidaan puhua epänormaalisti, samoin kuin

mikä tahansa voidaan edifioida tai systematisoida859”. Olemme nähneet, että tehdessään

tämän jaottelun hän hylkää myöskin ”kielen kaikenkattavuuden” periaatteensa, jonka

857 CIS, 34.
858 Fraserin (1990), 314-315, varsin oikean ja osuvan tulkinnan mukaan Rortylle ”radikaali teorisointi” on
jyrkän individualistista, jolloin siitä käytännössä tulee antiteesi yhteiselle toiminnalle ja politiikanteolle.
Tällä on kaksi merkittävää seurausta: ensinnäkin (1) tämän näkemyksen mukaan ei voi olla olemassa
legitiimiä yhteisöllistä politiikkaa, ei aitoa poliittista kamppailua kulttuurisesta hegemoniasta; sen sijaan
on vain ”oedipaalisia” nerojen poikien kapinaa neroja isiä vastaan, ja  toiseksi (2) ei voi olla mitään
poliittisesti relevanttia radikaalia teoriaa, ei mitään linkkiä teorian ja poliittisen käytännön välillä; sen
sijaan voi olla vain apoliittista ironista teoriaa ja ateoreettista reformistista käytäntöä. Näin ollen sekä
kulttuuri että teoria depolitisoidaan. Samalla Rorty Fraserin mukaan homogenisoi sosiaalisen tilan
olettamalla, että ei ole olemassa syviä kuiluja, jotka loisivat kilpailevaa solidaarisuutta ja kilpailevia
”meitä”. Vastaavaa kritiikkiä on esittänyt mm. Bernstein (1987), 551-554. Tästä sosiaalisten
vastakohtaisuuksien puutteesta seuraa se, että politiikka voidaan nähdä kaikkien puhaltamisena yhteen
hiileen yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi. Samalla, Rortylle ”[...] theory is hyperindividualized and
depolitized [and] politics is hypercommunalized and detheorized. As theory becomes pure poesis, then
politics approaches pure techne. Moreover, as theory is made the preserve of pure transcendence, then
politics is banalized, emptied of radicalism and of desire. Finally, as theory becomes the production ex
nihilo of new metaphors, then politics must be merely their literalization; it must be application only,
never invention.” Ibid., 315.  Mielestäni Fraser on aivan oikeassa tulkinnassaan: Rortyn politiikkakäsitys
on paitsi monelta osin liian naiivi, se on myös vahvasti tietynlaista status quon politiikkaa, jossa poliittisia
ratkaisuja tehdään ilman ideologioita ja ilman intohimoja, jolloin politiikasta tulee pelkkää ”yhteisten
asioiden hoitoa”. Juuri tässä mielessä Rorty ”stabilisoi” politiikan.
859 PMN, 387.
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avulla kysymykset siitä, mikä kuuluu yksityiseen ja julkiseen,  voitaisiin muotoilla

uudestaan ja kenties paremmin.860 Mielestäni Rorty väittää, että Freudilla ei ole

annettavaa julkiselle moraalikäsitykselle, koska hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin

väittää näin rikkomatta omaa yksityinen-julkinen- jaotteluaan. Tämä siksi, että Rortylle

”moraalilla” voidaan tarkoittaa joko

(1) julkista moraalisuutta, yritystä olla oikeudenmukainen suhteessa toisiin, tai

(2) yksityistä moraalisuutta, oman täydellisyytensä etsintää ja luonteensa

kehittämistä861.

Edellä olemme huomanneet, että Rortyn mukaan Freudin olennaisin anti on hänen

meille antamansa mahdollisuus olla entistä ironisempi, leikkisämpi ja kekseliäämpi

suhteessa kuvauksiin omasta itsestä; toisin sanoen, Freud mahdollisti oman itsemme

vapaamman edifioinnin luodessaan kuvan mekanisoidusta ja olemuksettomasta

ihmisestä. Samalla, koska Rortylle edifikaatio kuuluu yksityisen piiriin, niin kuuluu

välttämättä myös Freudkin; Rortylle Freud on ”esteettisen elämän apostoli”, puhtaasti

yksityisen piiriin kuuluva ajattelija.

Mielestäni Rorty on kuitenkin väärässä ja ristiriitainen väittäessään,  että  Freudilla  ei

olisi mitään annettavaa suhteessa yhteiskuntateorioiden näkemyksiin moraalista. Tämä

siksi, että - kuten tulkitsimme aiemmin kappaleessa 7.4.6. - Rortylle mikään sanasto ei

ole lopullinen; mitä tahansa sanastoa voidaan edifioida eikä mikään ole turvassa

uudelleenkuvauksilta. Kuten Rorty toteaa, Freud mahdollisti meidän rikastuttaa

kieltämme ja luoda uusia ”moraalisen reflektoinnin sanastoja”; niitä sanastoja, joilla

ihmiset vertailevat itseään suhteessa muihin ihmisiin862. Samalla Freud Rortyn mukaan

muutti maailmankuvaamme - ja kuvaamme omasta itsestämme - kohti

”paradigmatonta” ihmiskäsitystä. Rorty oppi Freudilta myös sen, että

yhteiskunnallisessa kehityksessä on aina kyse yksittäisten obsessioiden ja julkisen

tarpeen yhtymisestä; siis siitä, että tietyn henkilön käyttämät, usein normaalidiskurssille

reaktiiviset, metaforat tarttuvat muiden ihmisten käyttöön ja ”kuolevat” osaksi

860 Juuri tätä olemme kutsuneet ”Rortyn virheeksi”, ks. kappale 7.4.5.
861 EoH, 153.
862 ”Such vocabularies contain terms like magnanimous, a true Christian, decent, cowardly, God-fearing,
hypocritical, self-deceptive, epicene, self-destructive, cold [...]. Such terms are possible answers to the
question ‘What is she or he like?’ and thus possible answers to the question ‘What am I like?’ By
summing up patterns of behavior, they are tools for criticizing the character of others and for creating
one’s own. They are terms one uses when one tries to resolve moral dilemmas by asking ‘What sort of
person would I be if I did this?’ EoH, 154-155
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normaalidiskurssia. Tässä mielessä myös uudet kuvaukset ihmisistä ja ihmisen

olemuksesta tai olemuksettomuudesta ovat olennaisia myös yhteiskuntien, lakien ja

instituutioiden rakentamisessa. Ihmisen  arvo  on  nähty  eri  aikoina  eri  paikoissa  eri

tavoin; samalla ihmisen arvon ja merkityksen muutos on seurausta uusien metaforien ja

sanastojen käytöstä, jotka ovat mahdollistaneet nähdä ihminen uudella ja

ennenkuulumattomalla tavalla. Juuri tässä mielessä Rorty on ristiriitainen: toisaalta hän

väittää, että kehityksessä on kyse uusien sanastojen ja metaforien käytöstä, ja että

”vahvat runoilijat” ovat olennaisessa osassa tämän muutoksen tekemisessä, mutta

toisaalta hän väittää, että edifikaatiolla ei ole mitään merkitystä julkiseen elämään.

Mielestäni juuri tämä ristiriita on Rortyn filosofian pahin kompastuskivi; Rortyn olisi

pitänyt pysyä PMN- teoksensa aikaisessa kannassaan, jonka mukaan mitä tahansa

voidaan edifioida. Kysymys siitä, miksi Rorty lopulta vaihtoi kantaansa, ja loi

yksityinen-julkinen- jaottelun, tuleekin nähdä toisaalta suhteessa hänen näkemykseensä

ironistisen julkisen elämän mahdottomuudesta, ja toisaalta suhteessa hänen

liberalistiseen vakaumukseensa ja pelkoon ”vahvan runoilijan” myötä syntyneistä

elitismi-syytöksistä863. Freudin merkitys myös julkiselle elämälle johtuu mielestäni juuri

hänen meille tarjoamastaan uudesta kuvauksesta, jonka mukaan ihmisellä ei ole mitään

yhtä oikeaa tapaa olla ”aito” ihminen, jonka mukaan ei ole ihmisen paradigmaa, ja

jonka mukaan moraalissa ei ole kyse mistään meihin syntymässä sisäänrakennetun

moraali-imperatiivin noudattamisesta. Juuri tämä ihmiskuva on taustalla myös Rortyn

ironia-käsityksessä ja samalla hänen käsityksessään liberaalista ihmisestä ja yhteisöstä.

14.6. Sensitivismi ja liberaalit ihmisoikeudet

Tässä kappaleessa keskityn kysymykseen, että jos - kuten Rorty olettaa - moraalisuus ei

voi nojata mihinkään ikuiseen ja universaaliin moraalilakiin, kuinka sitten ihmiset

luovat moraalia, ja miksi ihmiset käyttäytyvät usein tietyn moraalin ohjaamana; siis

863 Mielestäni juuri pelko “elitistisen” position ottamisesta ajaa Rortyn tietyllä tavalla nurkkaan. Jos Rorty
ei olisi läpeensä demokraattinen ja liberaali, ongelmaa ei olisi; mutta koska hän on, nousee ongelma
elitistisen itsensäluomisen ja demokraattisen oikeudenmukaisuuden ja liberaalin julmuuden välttämisen
välille. Toisin sanoen, toisaalta Rortyn mukaan ”maailma tulisi tehdä turvalliseksi runoilijoille”, mutta
toisaalta hän haluaa välttää ”heideggerilaisen elitismin”; sillä ”[f]or Heidegger the other human beings
exist  for  the  sake  of  the  Thinker  or  the  Poet,  there  human life  is  justified,  for  there  something Wholly
Other touches and is touched. Where there is not, the wasteland spreads.” EoH, 76. Näin ollen Rorty on
omasta mielestään, mutta ei allekirjoittaneiden mielestä, pakotettu jakamaan “demokratianvastaiset”
filosofit (kuten Nietzshe ja Heidegger) puhtaasti yksityisen piiriin kuuluviksi ja ”demokratiamyönteiset”
filosofit (kuten Dewey ja Habermas) julkisen piiriin kuuluviksi. Ks. myös PSH, 3-22, jossa Rortyn
”omaelämänkerrallinen” artikkeli Trotsky and the Wild Orchids hänen omasta intellektuaalisesta
kehityksestään.
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miksi rortylainen liberaali haluaa olla ”kiltti” ja välttää aiheuttamasta kipua ja

nöyryytystä kanssaihmisilleen. Edellä mainitsin, että ihmisen arvo on nähty eri aikoina

ja eri paikoissa eri tavoin. Nyt tarkastelen tätä kysymystä hieman tarkemmin länsimaisia

yhteiskuntia - ainakin puheen tasolla - leimaavan liberaalin ihmisoikeuskulttuurin

kautta. Rortyn näkemyksen mukaan niin sanottu ”ihmisoikeus-foundationalismi”,

pyrkimys pohjata ihmisoikeudet johonkin meidän kaikkien suoraan ihmisyyden kautta

jakamaan ominaisuuteen, on ”väärä” ja vanhentunut lähestymistapa ihmisoikeuksiin864.

Kuten hän sanoo,

”[i]hmioikeus-foundationalismi on edelleen jatkuva kvasi-
platonilaisten pyrkimys saavuttaa lopullinen voitto

864 Itse asiassa, ajatus ihmisen olemuksettomuudesta on tietyllä tapaa ”polarisoinut” myöskin
länsimaiselle liberalismille leimalliset näkemykset oikeuksista ”pragmatistiseen” ja ”absolutistiseen”
puoliin. Rortylle, muun muassa, oikeudet ovat aina väistämättä lokaaleja ja etnosentristisiä, ja näin ollen
väistämättä suhteellisia ja muuttuvia. Ks. esim. ORT, 175-177. Sen sijaan, esimerkiksi Donald Dworkin
puoltaa ns. ”absolutistista” puolta suhteessa ihmisoikeuksiin; tämä tarkoittaa, että vaikka hylkäisimme
ajatuksen yhdestä muuttumattomasta ihmisluonnosta (kuten Dworkin tekee; ks. esim. (1987), 176-177),
puhumme silti luovuttamattomista ihmisoikeuksista ja ”yhdestä oikeasta vastauksesta” moraalisiin
ongelmiin (ks. esim. Dworkin (1987), 279); Rortyn sanoin tällöin ”we shall abandon metaphysical
account of what right is while nevertheless insisting that everywhere, in all times and cultures, members
of our species have had the same rights” ORT, 176. Dworkinille ihmisoikeudet ovat eräänlaisia
”valttikortteja”, jotka mahdollistavat yhden oikean vastauksen löytämisen mihin tahansa (lain alaan
kuuluvaan) pulmaan, ja jotka ajavat kaiken sosiaalisen päätöksenteon edelle tilanteessa, jossa yhden
yksilön oikeudet ovat vastakkisia suuremman yhteisön etuja ajatellen: “[...] rights will function as trump
cards held by individuals; they will enable individuals to resist particular decisions in spite of the fact that
these decisions are or would be reached through the normal workings of general institutions that are not
themselves challenged.” Dworkin (1985),198. Dworkinille kaiken perustava fundamentaali oikeus on
tasa-arvoisuus, ymmärrettynä ennen kaikkea liberalistisena mahdollisuuksien tasa-arvona ja
mahdollisuutena pitää oikeuksistaan kiinni tiukassakin tilanteessa: “[p]eople have a right not to suffer
disadvantage in the distribution of social goods and opportunities, including disadvantage in the liberties
permitted them by the criminal law, just on the grounds that their officials or fellow citizens think that
their opinions about the right way for them to lead their own lives are ignoble or wrong.” Ibid., 353.
Näkemykseni mukaan tämä Dworkinin sinällään kannatettava ajatus (yksilön oikeuksien merkityksestä, ei
”yhden oikean ratkaisun” löytämisestä) on ristiriitainen suhteessa Rortyn näkemykseen politiikasta;
Rortyn näkemyksen mukaan, jos yksilön uskomukset ovat ristiriidassa enemmistön tahdon kanssa,
yksilön tulee taipua enemmistön tahtoon: ”[pragmatic] side says that when the individual finds in her
conscience beliefs that are relevant to public policy but incapable of defence on the basis of beliefs
common to her fellow citizens, she must sacrifice her conscience on the altar of public expediency.”
ORT, 175. Tässä suhteessa itseänsä liberaaliksi kutsuva Rorty on enemmän kommunitaristinen kuin
liberalistinen; Rortylle yksilön oikeudet ovat enemmän kiinni tietyn yhteisön tavoista tiettynä aikana kuin
jakamattomista ihmisoikeuksista. Samanlainen näkemys oikeuksista on mm. Michael Walzerilla (1984),
204: ”Welfare rights are fixed only when a community adopts some programme of mutual provision.
There are strong arguments to be made that, under given historical conditions, such-and-such a
programme should be adopted. But these are not arguments about individual rights; they are arguments
about the character of a particular political community.” On kuitenkin huomattava, että Rortyn ajatus
taipumisesta yhteisön tahtoon on varsin epämääräinen, ongelmallinen ja tietyllä tavalla vahvasti status
quota vahvistava, konservatiivinen ja samalla ristiriitainen Rortyn näkemyksen epänormaalin diskurssin
merkityksestä uskomusten muutoksessa, ja samalla myös yhteiskuntien kehityksessä, kanssa. Samalla se
herättää kysymyksiä mm. siitä, puoltaako Rorty esimerkiksi ns. anti-terroristi- lakeja, esimerkiksi
mahdollisuutta vangita yksilö määräämättömäksi ajaksi ilman oikeuden päätöstä, jos kuviteltu yleinen
tahto, siis enemmistö, näitä lakeja kannattaa ja puoltaa? Aiheella spekuloinnille ei ole tässä yhteydessä
mahdollisuutta; kuitenkin, mielestäni Rortyn ajatus on paitsi ongelmallinen, myös sisäisesti ristiriitainen
suhteessa hänen ajatukseensa uskomusten muutoksesta ja edifikaatiosta: lopulta ongelmien taustalla on
Rortyn filosofian todellinen kompastuskivi, nimittäin liian jyrkkä yksityinen-julkinen- jaottelu.
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vastustajistaan.[… ]  [V]äite,  että  tämä  yritys  on vanhentunut,
vaikuttaa minusta sekä oikealta että tärkeältä; [… ] kysymys
siitä, omaavatko ihmiset todella Helsinki-julistuksessa [Helsinki
Declaration] luetellut oikeudet, ei ole kysymisen arvoinen. [… ]
[M]ikään moraaliselle valinnalle olennainen ei erota ihmisiä
eläimistä paitsi maailman historiallisesti kontingentit faktat,
kulttuuriset faktat.”865

On huomattava, että ihmiset, jotka haluavat hylätä edellisen väitteen, voivat kutsua sitä

”kulttuuri-relativistiseksi”, koska se ei ole näennäisesti sopiva sen ajatuksen kanssa,

jonka mukaan liberaali ihmisoikeuskulttuuri on moraalisesti muita kulttuureja

ylempiarvoisempi. Rorty yhtyy kuitenkin täysin ajatukseen ihmisoikeuskulttuurin

ylemmyydestä:

”Olen samaa mieltä, että meidän [ihmisoikeuskulttuurimme] on
moraalisesti muita kulttuureita ylempiarvoisempi. [… ]
Perinteisesti, moraliteettia ’pohjaavaa’ jaettua inhimillistä
attribuuttia on kutsuttu nimellä ’rationaalisuus’.
Kulttuurirelativismi on assosioitu irrationalismiin, koska se
kieltää moraalisesti relevanttien transkultturaalisten faktojen
olemassaolon.  [… ]  [Tässä  mielessä  on  todellakin  oltava
irrationalisti.] Mutta ei ole välttämätöntä olla irrationalisti siinä
merkityksessä, että lakkaisi tekemästä omaa uskomusten
verkkoaan niin koherentiksi, ja niin selkeästi rakentuneeksi, kuin
mahdollista. [Tästä näkökulmasta] foundationalistiset projektit
ovat vanhanaikaistuneet. Näemme omassa tehtävässämme
olevan kyse oman kulttuurimme – ihmisoikeuskulttuurin –
tekemisestä itsetietoisemmaksi ja voimakkaammaksi, ennemmin
kuin sen ensiluokkaisuuden osoittamisesta muille kulttuureille
vetoamalla johonkin transkulttuuriseen.”866

Toisin sanoen, Rorty ei usko että tätä ylemmyyttä voidaan puolustaa universaalin

ihmisen olemuksen olemassaololla; jos oletetaan näin, oletetaan myös ajatus ylemmästä

tiedosta ihmisen todellisesta luonnosta, joka määrittelee myös moraalisen toiminnan

rajat, tai Rortyn kielellä, tehdään ”väite tiedosta ihmisen olemuksen suhteen867”. Mutta

865 TaP, 170. ”Helsinki Declarationilla” Rorty viittaa tässä terveydenhoitoalan yleiseen eettiseen
säännöstöön koskien ihmisten oikeuksia lääketieteellisessä tutkimuksessa. Ks. enemmän World Medical
Association Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects.
[www-dokumentti].
866 TaP, 171. Tätä paremmuutta emme voi siis määrittää suhteessa mihinkään Filosofisesti pakottavaan,
vaan vain omista kontingenteista lähtökohdistamme ja haluistamme käsin vertailemalla omaa
yhteisöämme suhteessa muihin, sekä vieraisiin että aikaisempiin, yhteisöihin: ”[… ] circular justification
of our practices, a justification which makes one feature of our culture look good by citing still another, or
comparing our culture individuously with others by reference to our own standards, is the only sort of
justification we are going to get.” CIS, 57.
867 Näitä väitteitä ovat kaikki, jotka väittävät tietävänsä ihmisen todellisen olemuksen; ”In this broad
sense, claims to know that our moral intuitions are recollections of the Form of the Good, or that we are
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kuten olemme nähneet, Rortyn muun muassa Freudiin pohjaava näkemys ihmisestä ei

salli ajatusta ihmisen aidosta olemuksesta; näin ollen Rortyn ihmiskäsitys on vahvan

antiessentialistinen. Tästä lähtökohdasta käsin filosofian tehtävä on pyrkiä kokoamaan

meidän kulttuurisesti värittyneitä intuitioitamme moraalisesta toiminnasta kussakin

tilanteessa, ennemmin kuin perustaa näitä intuitioita. Näiden yleistysten luomisen

merkitys on instituutioidemme ennustettavuuden, ja samalla voiman ja tehokkuuden,

lisäämisessä, ja sen jaetun moraalisen identiteetin vahvistamisessa, joka sitoo meidät

yhteen moraaliseksi yhteisöksi. Sen sijaan foundationalistiset filosofit, kuten Platon ja

Kant, ovat toivoneet voivansa johtaa nämä yleistykset aikaisemmista premisseistä, jotka

ovat totta riippumatta kyseisistä koottavista moraalisista intuitioista, ja jotka samalla

toimisivat näiden intuitioiden oikeuttajana ja joista kyseiset intuitiot voitaisiin johtaa868.

Ennen kuin käsittelemme Rortyn näkemyksiä moraalisen toiminnan synnystä

tarkemmin, keskitymme hetkeksi kysymykseen ihmisoikeuksista ja ihmisen arvosta.

Voidaan nähdä, että perinteisesti ihmisen arvo on määritelty kolmen vastakohtaparin ja

erottelun avulla:

Ensimmäisenä (1) voidaan nostaa esiin ihminen-eläin- jaottelu. Voidaan väittää, että

esimerkiksi serbien teot muslimeita kohtaan Balkanin kriisin aikana rikkoivat räikeästi

muslimien ihmisoikeuksia. Mutta serbien näkökulmasta he eivät rikkoneet

ihmisoikeuksia; he eivät tehneet näitä tekoja kanssaihmiselle, vaan muslimille. Toisin

sanoen, he eivät olleet epäinhimillisiä, vaan he tekivät erottelua aitojen ihmisten ja

pseudo-ihmisten välillä. Samoin kuin esimerkiksi ristiretkeläiset eivät nähneet rikkovan

ihmisyyttä vastaan tekemällä erottelun itsensä ja ”vääräuskoisten koirien” välillä tai

valkoinen plantaasinomistaja tehdessään eron itsensä ja mustan orjan välillä, eivät

myöskään serbit nähneet itseään rikkomassa ihmisoikeuksia vastaan; päinvastoin, he

näkivät toimivansa aidon inhimillisesti puhdistaessaan maata pseudo-inhimillisyydestä.

Tällöin sana ”ihminen” tarkoittaa samaa kuin ”meidän kaltaisemme ihminen”; ero

ihmisen ja eläimen välillä ei ole ero kaikkien ihmisten ja muun eläinkunnan välillä,

vaan ennemmin tiettyjen ihmisten ja muiden välillä. Nämä muut ovat vain eläimiä, jotka

disobedient children of a loving God, or that human beings differ from other kinds of animal by having
dignity rather than mere value are all claims about human nature. So are such counterclaims as that
human beings are mere vehicles for selfish genes or mere eruptions of the will of power.” Näiden
väitteiden kantava ajatus on, että koko moraalinen yhteisö saattavat saada tietää, että heidän moraaliset
intuitionsa olivat vääriä, ja että tieto ihmisen todellisesta olemuksesta voi korjata tämän väärän intuition
oikeaksi. TaP, 171-172.
868 CIS, 33, TaP, 171-172.
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vain liikkuvat ihmismäisessä muodossa. Samalla me olemme ihmisyyden paradigma,

mutta meille liian vieraat ihmiset ja heidän tapansa ovat, parhaimmillaankin, vain

rajatapauksia.

Toiseksi (2) voidaan puhua aikuinen-lapsi- jaottelusta. Tämän näkemyksen mukaan

esimerkiksi tietämättömät ja taikauskoiset ihmiset ovat kuin lapsia, jotka vain tietyn

koulutuksen myötä voivat saavuttaa aidon inhimillisyyden. Esimerkiksi on ajateltu, että

naiset tai mustaihoiset ovat luonnostaan lapsenomaisia, jonka vuoksi meidän ei tule

käyttää rahaa heidän kouluttamiseensa.

Kolmanneksi (3) voidaan nostaa mies-nainen- jaottelu, jota kuvastaa esimerkiksi

englannin kielessä sanan ”man” käyttäminen ”ihmisen” synonyymina, tai erilaisissa

konflikteissa tai rangaistuslaitoksissa ilmenevät seksuaalisen nöyryytyksen muodot,

jossa mies pyritään alistamaan ja särkemään palasiksi viemällä pois hänen miehuutensa

- tai oikeammin hänen oma käsityksensä miehuudestaan.869

Edellisten jaottelu-esimerkkien tarkoituksena on huomauttaa ihmisten taipumuksesta

tehdä jaotteluita paradigmaattisten ihmisten ja muiden ihmisten välille. Kuten Rorty

toteaa, Filosofit ovat yrittäneet luoda näkemystä, jonka mukaan edelliset jaottelut ovat

seurausta vain jonkin olemuksellisesti inhimillisen unohtamisesta. Muun muassa Platon

näki, että on olemassa suuri ontologinen ero ihmisten ja eläinten välillä; nykyiset

Platonin ihailijat väittävät, että juuri tämän ihmisissä piilevän erityisen ominaisuuden

vuoksi ihmisten tulisi olla kunnioittavia toisiaan kohtaan, olivat nämä toiset sitten

kuinka ”lapsenomaisia” tai ”typeriä” tahansa. Nietzsche puolestaan näki, että

”todellinen totuus” ihmisestä on, että olemme vaarallisia ja ilkeitä eläimiä; samalla

nykyiset Nietzschen ihailijat näkevät tämän ajatuksen ”erityisestä inhimillisestä

ominaisuudesta” kumpuavista ”luovuttamattomista ihmisoikeuksista” lajimme

heikoimpien jäsenten yrityksenä siirtää syrjään lajimme vahvimmat jäsenet870. Mutta,

869 TaP, 167-169.
870 On samalla huomattava, että Nietzschelle ”[l]iberaalit instituutiot [… ] nakertavat vallantahtoa, ne ovat
moraalisesti korotettuja vuorten ja laaksojen tasoittamista, ne tekevät pieneksi, raukkamaiseksi ja
nautinnonhaluiseksi,- niiden myötä laumaeläin voittaa kerta toisensa jälkeen. Liberalismi: selväkielellä
laumaeläimellistäminen [… ]. Kansat, jotka ovat olleet minkään arvoisia, ovat hankkineet itselleen arvoa,
eivät sitä milloinkaan ole saaneet liberaalien instituutioiden vallitessa [… ].” Nietzsche (1995), 94-95.
Tämä näkemys pohjaa juuri Nietzschen ajatuksiin moraalista. Nietzschelle moraalisuudessa on kyse
heikkojen pyrkimyksestä valtaan luomalla vahvoja ihmisten elinvoimaa sitovia rajoitteita; samalla
moraalisessa toiminnassa on lopulta kyse joko laumasieluisuudesta - ”moraliteetti on laumavaistoa
yksilössä” Nietzsche (1963), 111, ja/tai piilotetusta kostonhimosta – nietzscheläisittäin ”kaunasta”:
”[j]alomielinen [… ] näyttää äärimmäisen kostonhimon ihmiseltä, jolle tarjoutuu läheinen tyydytyksen
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kuten todettua, välttämättömyytemme valita Platonin ja Nietzschen tai Kantin ja

Nietzschen välillä on vähentynyt viime vuosisadan aikana. Kysymys ”mikä on

todellinen olemuksemme” on pikkuhiljaa siirtynyt kohti kysymystä ”mitä voimme tehdä

itsestämme”. Toisin sanoen, olemme alkaneet nähdä itsemme ennemmin

itseäänmuokkaavana eläimenä kuin platonisena rationaalisena eläimenä tai

nietzscheläisenä julmana eläimenä, kiitos muun muassa Darwinin panoksen ihminen-

eläin- jaottelusta luopumisessa ja Freudin panoksen moraalisuus-harkitsevaisuus-

jaottelusta luopumisessa.871

Kuten edellä olemme huomanneet, Rorty kannattaa vahvasti ihmisoikeuskulttuuria,

mutta kieltää jyrkästi sen, että tämä kulttuuri voisi pohjata mihinkään erityiseen ja

universaaliin filosofiseen argumenttiin todellisuuden luonteesta. Tämä tarkoittaa

väistämättä myös seuraavaa:

Ihmisoikeudet eivät ole sen enempää ihmiskunnan ”kohtalo” kuin on esimerkiksi

ydinase-holokausti tai demokraattisten hallitusten korvaaminen vihamielisillä

sotapäälliköillä; samalla demokratia ei pohjaa muuttumattomaan ihmisen luontoon,

mahdollisuus ja joka nauttii sen jo mielikuvassa niin perusteellisesti ja viimeiseen tippaan asti, että tätä
nopeata hurskastelua seuraa suunnattoman nopea inho, - hän kohottautuu ’itsensä yläpuolelle’ [… ] ja
antaa anteeksi viholliselleen, vieläpä siunaa ja kunnioittaakin häntä.” Ibid., 65. Edellinen on ns.
”orjamoraalia”; esimerkiksi kun ”alkukristityt” suostuivat vainojen aikana vastustelematta menemään
leijonien ruoaksi, kyse ei, Nietschen ajatuksia seuraten, ollut ”hyveellisestä toisen posken kääntämisestä”,
vaan kostonhimosta, ja ajatuksesta, että Jumala rankaisee kristittyjen sortajia tuomiopäivänä; tällöin
hyveellisyyden sijaan ” kärsivä määrää itselleen lääkkeeksi koston hunajaa.” Ibid., 85. Koko ajatus
”moraalista” on Nietzschelle luonnonvastaista: ”Moraali sellaisena kuin se on tähän asti ymmärretty [… ]
on itse dekadenssivaisto, joka esiintyy imperatiivina : se komentaa: ’Tuhoudu!’ – se on tuomittujen
langettama tuomio… ” Ibid., 34-35. Samalla,  ”[e]lämä itse ei tunne mitään solidaarisuutta, ei ’tasa-arvoa’
organismin terveiden ja rappiotuneiden osien välillä: viimemainitut on leikattava pois – tai kokonaisuus
tuhoutuu. – Dekadentteihin kohdistuva sääli, myös epäonnistuneille suotu tasa-arvo – se olisi syvintä
epämoraalisuutta, se olisi peräti moraaliksi korotettua luonnonvastaisuutta! [… ] Oppi tasa-arvosta [… ] on
oikeudenmukaisuuden loppu [sillä] ’tasa-arvo’ [… ] kuuluu oleellisesti rappioon: ihmisten ja säätyjen
välinen kuilu, tyyppien moninaisuus, tahto olla oma itsensä, kohottautua erilleen – se mitä minä nimitän
etäisyyden paatokseksi, on ominainen kaikille voimakkaille aikakausille. [… ] Eurooppalainen käyttää
moraalin valepukua koska hänestä on tullut sairas, sairaalloinen, rujo eläin, jolla on täysi syy olla ’kesy’,
koska hän on melkein epäsikiö, jotakin puolinaista, heikkoa, kömpelöä… Moraalin valepukua ei havaitse
tarpeelliseksi pelottava villieläin, vaan syvästi keskinkertainen laumaeläin, joka pelkää itseään ja on
itseensä ikävystynyt.” Ibid., 106, 89, 93, 201-202. Näin ollen, Nietzshelle ”moraalisuus” on valhetta
elämän perimmäisestä olemuksesta, sillä ”me tiedämme, että maailma, jossa elämme, on jumalaton,
epämoraalinen, ’epäinhimillinen’ [… ].  [Elämä on] julmuutta ja leppymättömyyttä kaikkea sellaista
kohtaan, mikä meissä, eikä vain meissä, tulee heikoksi ja vanhaksi” Ibid., 194, 53. Päinvastoin kuin
Nietzshe, Rorty toivottaa mielellään tervetulleeksi yhteisön, jossa vahvojen voimaa sortaa heikkoja
rajoitetaan, vaikka tämä rajoitus ei perustuisikaan muuhun kuin kontingentteihin liberaaleihin
tapoihimme, haluumme olla ”kilttejä” ja haluumme olla nöyryyttämättä tai satuttamatta
kanssaihmistämme.
871 TaP, 169-170.
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vaan se tulee nähdä lupaavana kokeena (experiment) ”tietyn eläinlajin tietyn lauman

keskuudessa”, meidän keskuudessamme872.

Samalla Rortylle kysymys ”omaavatko ihmiset todella nämä  oikeudet”  ei  ole

olennainen,  sillä  tämä  kysymys  olettaa,  että  moraalisessa  kehityksessä  on  kyse

lisääntyneestä, sosiaalisista käytännöistämme riippumattomasta tiedosta moraalin

suhteen. Samalla Rortyn pragmatistisesta lähtökohdasta käsin kysymys ”onko

tämänkaltaista tietoa moraalista todella olemassa” ei ole olennainen käytännön

tarpeitamme ajatellen. Olennaista on kysymys tehokkuudesta - siis siitä, kuinka

pystymme parhaiten luomaan ja toteuttamaan Valistuksen ajan luonnosteleman utopian

”ihmiskunnan sekulaarista veljeydestä”. Toisin sanoen, Rortylle epäilykset moraalisesta

tiedosta eivät johdu väitteiden episteemisestä statuksesta vaan kausaalisesta

tehokkuudesta. Kysymys on siis pyrkimyksestä levittää ihmisoikeuskulttuuria

mahdollisimman tehokkaasti873, ja juuri tässä työssä eivät ole olennaisessa osassa

filosofiset argumentit todellisuuden luonteesta. Rorty kirjoittaa:

872 PSH, xxxii, 119.
873 On selvä, että nykyisessä maailmanpoliittisessa, ja myöskin älyllisessä,  tilanteessa puhuminen
”ihmisoikeuksien mahdollisimman tehokkaasta levittämisestä” on omiaan nostamaan syytöksiä
”kulttuuri-imperialismista” tai ”valkoisen miehen taakasta” tai ”eurosentrismistä” tai ”supremismista”
jne. Tämä siksi, että nykyään on varsin yleinen näkemys, jonka mukaan jokainen kulttuuri on itsessään
säilyttämisen arvoinen, jokainen kulttuuri on itsessään oma yhteismitaton taideteoksensa, eikä meillä ole
mitään filosofista perustaa ja mahdollisuutta asettaa näitä kulttuureja arvojärjestykseen. Toisaalta, laajasti
on myöskin hyväksytty näkemys, jonka mukaan tietyt kulttuurit - esimerkiksi kulttuurit, joihin kuuluvat
keskitysleirit - eivät välttämättä ole kovinkaan suositeltavia. Samoin ”eurosentrisen syyllisyyden”
painamilla ihmisillä on nähtävissä jossakin määrin taipumusta ajatella, että ainoastaan alistetut ja sorretut
kulttuurit ovat ”aitoja” ja ”valideja”; tässä mielessä ”olla sivistynyt” tarkoittaa samaa kuin nähdä alistetut
kulttuurit, kolonialismin ja taloudellisen imperialismin uhrit, arvokkaampana, kuin mikä tahansa, mitä
nykyinen  ”steriili ja ytimeen asti mätä” Länsi tekee. Rortylle tämä ajatus tuntuu kuitenkin tasan yhtä
epäilyttävältä kuin ajatus siitä, että kaikki kulttuurit eurooppalaisen kulttuurin ulkopuolella ovat
”lapsellisia” tai ”irrationaalisia”. Rortylle kyse ei ole siitä, mikä kulttuuri on eniten ”aito”, vaan kyse on
yhteisöjen luonnollisesta muutoksesta ja kehityksestä. Rorty käyttää Richard Dawkinsin lanseeraamaa ja
memetiikasta tuttua käsitettä ”meemi”  (meme) kuvaamaan tätä kehitystä. ”Meemi” on kulttuurinen
vastinpari geenille (gene), ne ovat kulttuurin välittymisen yksiköitä: moraalisen hyväksynnän sanat,
musikaaliset fraasit, poliittiset sloganit ja stereotypiat ovat kaikki esimerkkejä ”meemeistä”. Samalla
tavalla kuin tietyn biologisen lajin voitto tietystä toisesta lajista eloonjäämisen taistelussa voidaan nähdä
geenien kautta, myöskin toisen kulttuurin voitto toisesta kulttuurista voidaan nähdä ”meemien” kautta;
taistelun sosiaalisesta tilasta voittaneina, kopioituneina ja kulttuurisen evoluution myötä muuttuneina ja
muuntautuneina ideoina. Ks. Dawkins (1993), 207-219. On huomattava, että nämä molemmat, biologiset
ja kulttuuriset, voitot ovat normatiivisesti neutraaleita; niissä on kyse kontingenttien sattumien
ketjuuntumisesta, ei ”oikean” tai ”totuudellisen” ilmenemisestä. Tästä näkökulmasta myöskään
eurooppalainen ihmisoikeuskulttuuri on puhtaasti sokean sattuman tuotos (tästä tarkemmin työmme
kappaleet 14.6. ja 15.). Samalla kukaan ei voi tietää, miten yhteisömme kehittyy, mutta ei ole olemassa
mitään syytä toivoa ikuista elämää nykyisille kulttuurisille eroille sen sijaan, että toivoisimme, että nämä
muokkautuisivat uuteen ja mielenkiintoisempaan suuntaan. Kuten Rorty kirjoittaa, “[i]n modern Europe,
we do not much miss the culture of Ur of the Chaldees or of pagan Carthage. Presumably modern Indians
do not much miss the cultures that were displaced and gradually extirpated as the Aryan-speaking peoples
descended from the North. In both cases, there is the feeling that we have a lot of cultural diversity now,
maybe all we need, and that Ur and Haparra are no more to be regretted than are the eohippus, the
mammoth, and the saber-tooth tiger.” TaP, 194. Tämän näkemyksen mukaan kulttuurit muuttuvat, kun
tietty toinen, kyseisellä tietyllä hetkellä paremmaksi nähty kulttuuri ottaa asteittain sen paikan. Kysymys
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”Me pragmatistit lähdemme väittämään siitä faktasta lähtien,
että ihmisoikeuskulttuurin syntymisessä ei ole kyse
lisääntyneestä tiedosta moraalin suhteen vaan siinä on kyse
surullisten ja sentimentaalisten tarinoiden kuulemisesta, että
luultavasti ei ole olemassa sen kaltaista tietoa mistä Platon
haaveili. Väitämme edelleen, että koska mitään hyödyllistä työtä
ei näytä tehtävän pohjaamalla ahistorialliseen ihmisluontoon, ei
luultavasti ole olemassa kyseistä luontoa, tai ei ainakaan mitään
kyseisessä luonnossa, joka olisi relevanttia suhteessa moraalisiin
valintoihimme.”874

Rortyn mukaan moraalisten intuitioiden muutoksessa on siis kyse ennemmin ”tunteiden

manipuloinnista” kuin lisääntyneestä tiedosta875, ja että ajatusta toisten ihmisten

siitä, onko eurooppalainen ihmisoikeuskulttuuri ”parempi” kuin muut kulttuurit, ei ole olennainen.
Kysymys on siitä,  että  se  on meidän ”liberaalien länsimaisten sosialidemokraattien” näkökulmastamme
parempi, eikä sen levittämisyrityksessä ole mitään erityisen ”moraalitonta”. Rortylle eurooppalaisen
puhetavan levittämisessä ei ole mitään väärää; tämän sanaston opittuaan ihminen voi haluta hylätä vanhan
sanastonsa ilman pakottamista tai uhkailua. Mielenkiintoinen kysymys tässä yhteydessä on, miten Rortyn
mukaan ihmisoikeuskulttuuria tulisi levittää. Tämän kysymyksen laajempaan pohdiskeluun ei tässä ole
mahdollisuutta, mutta voisi kuvitella, että Rortyn liberaalin ”suostuttelu voimankäytön sijasta”-
näkemyksen mukaan hän saattaisi kannattaa ennemmin eurooppalaista ”keskustelevaa” kuin
amerikkalaista ”sotilaallista humanismia”, eräänlaista ”valkoisen miehen taakkaa ’kiltimmin’ keinoin”.
Myöskin kysymys siitä, miten tilanteessa, jossa totalitaarinen hallitsija tukahduttaisi kaiken keskustelun,
tämä näkemys pätisi; siis sallisiko Rorty sotilaallisen intervention ”maailman tekemisessä turvalliseksi
runoilijoille”? Nämä kysymyksen jätän tulevan tutkimuksen murheiksi. Tarkemmin Rortyn suhteesta
kulttuurisiin eroihin, ks. TaP, 187-201, 206-207, ORT, 218-219.
874 TaP, 172. Korostus lisätty.
875 Näin ollen, Rortylle mm. novellit, etnografiat, elokuvat, ja televisio-ohjelmat ovat suurien teorioiden
sijaan niitä välineitä, jotka tekevät meidät sensitiivisiksi toisten, eri sanastoja tai kieltä käyttävien
ihmisten kokemalle kivulle ja nöyryytykselle ilman, että vedottaisiin johonkin yhteiseen ihmisyyteen tai
pyrittäisiin johonkin suurempaan, johonkin ihmiselämästä vieraaseen. Ks. esim. CIS, xvi:” [P]rocess of
coming to see other human beings as ‘one of us’ rather than as ‘them’ is a matter of detailed descriptions
of what unfamiliar people are like and of redescription of what we ourselves are like. This is a task not for
theory but for genres such ethnography, the journalist’s report, the comic book, the docudrama, and,
especially, the novel. [...] [These give] us the details about what sorts of cruelty we ourselves are capable
of, and thereby lets us redescribe ourselves. That is why the novel, the movie, and the TV program have,
gradually but steadily, replaced the sermon and the treatise as the principal vehicles of moral change and
progress.” (Ks. myös CIS, 94). Myöskin Rorty (2001*) [www-dokumentti]: “Novel-readong often
increases tolerance for strange, and initially repellent, sorts of people. But the motto of the novel is not ‘to
understand all is to forgive all.’ Rathet, it is ‘Before you decide that an action was unforgivable, make
sure that you know how it looked to the agent.’ You may well conclude that it was indeed unforgivable,
but the knowledge of why it was done may help you avoid committing actions that you yourself will late
find unforgivable. That is why reading a great many novels is the process by which young intellectuals of
our time hope to become wise. This hope is the same that drove young intellectuals of seventeenth and
eighteenth centuries to read a great many religious and philosophical treatises.” Edellä mainitun kaltainen
suhtautuminen moraaliseen kehitykseen saattaa synnyttää tämän näkemyksen vastustajissa ajatuksen,
jonka mukaan pelkkä ”tunne” on riittämätön ja tarvitsemme jotakin ”vahvempaa”, kuten ”järjen”,
moraali-käsityksemme taustalle. Rortylle tämänkaltainen toive on vain toivetta ”metafyysisestä lohdusta”,
toivetta löytää ehdoton ahistoriallinen moraalivelvoite. Ks. esim. TaP, 181. Samalla se  saattaa synnyttää
syytöksiä emotivismista, jonka MacIntyre (1985), 11-12, määrittelee seuraavasti: “[Emotivism] is the
doctrine that all evaluative judgements and more specially all moral judgements are nothing but
expressions of preference, expressions of attitude or feeling” (myös MacIntyre (2004), 29). Tämän
syytöksen mukaan, ”emotivisti” ei voi tehdä erottelua esimerkiksi halun ruokkia vieraita nälkäisiä ihmisiä
ja halun suklaajäätelöä kohtaan välillä; toisin sanoen, emme tee enää kantilaista erottelua ”jalouden”
(dignity) ja ”arvostamisen” (value) välillä, jolloin alennamme itsemme eläimen tasolle. Mutta, kuten
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kunnioittamisesta voidaan parhaiten levittää tätä kautta. Tämä ajatus tarkoittaa myös

sitä, että järki-tunteet- jaottelu876 menettää merkityksensä; Platonin näkemys ihmisestä

rationaalisena eläimenä, joka tuntemisen sijasta myös tietää, yhdistettynä Kantin

väitteeseen, jonka mukaan sentimentaalisuudella ei ole mitään tekemistä moraalisuuden

kanssa - väitteen jonka mukaan ”moraalisen velvollisuuden ymmärtämisessä” ei ole

mitään tekemistä rakkauden, ystävyyden, luottamuksen tai solidaarisuuden kanssa877 -

nosti kaikille ihmisille yhteisen ahistoriallisen ”järjen” moraalisen harkinnan

lähteeksi878. Rortyn mukaan meidän ei kuitenkaan tulisi vastata kysymykseen ”mikä

Rorty toteaa, tämä syytös ja emotivismin määritelmä on järkeenkäypä vain, ” if there is something else
such judgements might have been – for example, expressions of a correct ’rational’ grasp of the nature of
human beings.” EoH, 160. Rortylle ei mitään tämänkaltaista essentialista rajoitetta voi olla olemassa,
joten myös syytökset ”emotivismista” ovat vain seurausta vanhentuneen platonis-kantilaisen- sanaston
käyttämisestä. Tarkemmin, ks. PSH, 80-81, TaP, 180-183, EoH,  158-163, ORT, 206-207. Tarkemmin
emotivismista  ks. MacIntyre (1985), 6-35, myös MacIntyre (2004), 23-56.
876 Kuten Rorty huomauttaa, juuri tämä Platonista lähtenyt jaottelu on määrittänyt länsimaisessa
moraalifilosofiassa “ihmisen aidon olemuksen” lisäksi myös hyvän ja pahan teon rajat: ”Ever since Plato,
the West has construed the reason-passion distinction as paralelling the distinction between the universal
and individual, as well as that between unselfish and selfish actions. The religious, Platonic and Kantian
traditions have thus saddled us with a distinction between true self and false self, the self which hears the
call of conscience and the self which is merely ‘self-interested’. The latter is merely prudential, and not
yet moral.” PSH, 77.
877 Ks. esimerkiksi Kant (1931), 147, 126, 116: ”Ihminen [… ] tapaa itsessään kyvyn, joka erottaa hänet
kaikista muista olioista; [… ] tämä on järki. [J]ärki osoittaa – aatteiden nimellä – niin puhdasta
itsetoimintaa, että se sen kautta kohoaa korkealle yli kaiken sen, mitä aistillisuus sille saattaa antaa; so.
osoittaa tärkeimmät tehtävänsä olevan siinä, että se erottaa aistimaailman ja järjenmaailman toisistaan ja
määrää sen kautta rajat itse ymmärrykselle. [… ] [Kategorisen imperatiivin] mukaan toimimisen
käytännöllinen välttämättömyys, so. velvollisuus, ei ensinnäkään perustu tunteisiin, haluihin tai
taipumuksiin [… ].  Kokemusperäinen on [… ] mitä vahingollisin siveellisyyden puhtaudelle; kauttaaltaan
hyvän tahdon varsinainen ja kaiken ylistyksen ylittävä arvo siveellisyydessä on juuri siinä, että toiminnan
periaate on vapaa kaikista vaikutuksista, jotka johtuvat kokemuksen antamista tilapäisistä vaikutuksista.”
Korostukset lisätty.
878 Tämä on ollut kantilaisen deontologisen etiikan, velvollisuusetiikan, lähtökohta. Kant (1931), 84,
määrittelee velvollisuuden olevan ”kunnioitusta lakia kohtaan tapahtuvan teon välttämättömyys.” Ks.
myös Beck (1963), 225-227.  Tämä tarkoittaa, että Kantille velvollisuus ja välttämättömyys kulkevat käsi
kädessä moraalista toimintaa määritettäessä.  Tässä määrittämisessä on olennaista vain ja ainoastaan
järki; Kantin mukaan ”vain järjellisillä olioilla on kyky toimia lakien alkuperusteiden mukaan” (Ibid.,
100), siis heillä on olemassa  tietty eläimiltä puuttuva ”tahto”; ja koska tämän tahdon johtamiseen laeista
vaaditaan järkeä, ei tahto ole muuta kuin käytännöllistä järkeä. Samalla, jos moraalilaki määritetään järjen
avulla, tulee tämän lain päteä ”kaikkien järjellisten olentojen suhteen, ei vain satunnaisissa olosuhteissa ja
poikkeustapauksissa, vaan ehdottoman välttämättömästi.” (Ibid., 94)  Toisin sanoen, vain
(käytännöllinen) järki voi määrittää teon moraalisuuden; näin ollen jokaisen subjektiivisien maksiimien
(”tahdon subjektiivinen periaate”, Ibid., 85n) moraalisuus voidaan määrittää vain löydettävissä olevan, ja
ehdottomasti sitovan, kaikesta kokemuksesta riippumattoman a priori moraalilain kautta. Tämä
moraalilain ehdoton sitovuus tarkoittaa sitä, että moraaliset teot on tehtävä velvollisuudesta; siis lain
itsensä vuoksi, ei tavoitteena jokin hyöty tai päämäärä. Jälkimmäiseen tähtäävä moraalikäsky, imperatiivi
(”järjen käsky” tai ”käskyn kaava”, Ibid.,100) olisi vain hypoteettinen (siis tyyliin; minun tulee tehdä X,
jos haluan saavuttaa Y:n). Sen sijaan, ehdottoman moraalilain tulee olla kategorinen, jokaiseen
tilanteeseen välttämättä sovellettava, imperatiivi (tyyliin; minun tulee tehdä X); tai Kantin sanoin,
”hypoteettiset imperatiivit esittävät mahdollisen toiminnan käytännöllisen välttämättömyyden välineenä
jonkin toisen, jota tahdotaan, [… ] saavuttamiseen. Kategorinen imperatiivi on silloin se, joka esittää
toiminnan objektiivisesti välttämättömäksi itsessään, mihinkään muuhun tarkoitukseen katsomatta” (Ibid.,
102), ja josta ”ylimpänä käytännöllisenä periaatteena täytyy voida johtaa kaikki lait” (Ibid., 120). Juuri
tämä järjellä a priori löydettävä kategorinen imperatiivi määrittää näin ollen Kantille tekojemme
moraalisuuden ja asettaa meille välttämättömän ja universaalisti pätevän velvollisuuden. Kant määrittelee
kategorisen imperatiivin pitävän sisällään seuraavat ehdot: (1) ”Toimi vain sen maksiimin mukaan, jonka
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erottaa meidät eläimistä” sanomalla että ”me voimme tietää ja ne voivat vain tuntea”.

Sen sijaan, meidän tulisi vastata, että ”me voimme tuntea toisemme suuremmassa

määrin kuin ne voivat”, ja samalla jättää foundationalismi taaksemme879. Rortyn

näkemyksen mukaan meidän kannattaa jättää foundationalismi taaksemme jo siitäkin

käytännöllisestä syystä, että tehtyämme tämän voimme keskittää energiamme tunteiden

manipulointiin (manipulation of sentiment) ja sentimentaaliseen kasvatukseen, joka on

olennaisessa osassa moraalin muutoksessa880. Kuten Rorty toteaa,

kautta saatat tahtoa, että se tulisi yleiseksi laiksi” ja (2) ”toimi niin, kuin jos maksiimin tahdostasi pitäisi
tulla yleiseksi luonnonlaiksi” (siis että se on ristiriidaton) sekä (3) ”toimi niin, että käytät ihmistä, sekä
omaa että jokaisen muun persoonaa, aina samalla tarkoitusperänä eikä koskaan pelkästään välineenä.”
Ibid., 110-111, 120, ks. myös Beck (1963), 116-122 ja Walker (2000), 10-55. Rortylle (kuten myös
Deweylle) tämänkaltainen pakotteiden luominen on ”sadomasokistista” elämän hankaloittamista; samoin
Deweylle kategorinen imperatiivi ei tarkoita mitään muuta kuin pyrkimystä saavuttaa tapa ajatella asiaa
muidenkin ihmisten näkökulmasta, ei ainaista ja universaalia algoritmia moraalidilemmojen
ratkaisemiseen. Ks. Dewey (1930), 245-247, PSH, 75. On huomattava, että jo mm. Hume huomasi järjen
hyödyttömyyden moraaliarvostelmien suhteen. Vaikka myös Humen mukaan empiirisen maailman
ilmiöistä ei voi suoraan johtaa moraaliarvostelmia - ns. Humen giljotiinin mukaan maailman ”empiirisistä
tosiasioista” ei voida johtaa suoraan moraalipäätelmiä (no ought from is) - ei myöskään järjestä ole tässä
apua; sen sijaan Humelle moraaliarvostelmat syntyvät tunteiden ja passioiden kautta auta: “in every
system of morality which I have hitherto met with, I have always remark'd, that the author proceeds for
some time in the ordinary way of reasoning, and establishes the being of a God, or makes observations
concerning human affairs; when of a sudden I am surpriz'd to find, that instead of the usual copulations of
propositions, is, and is not, I meet with no proposition that is not connected with an ought, or an ought
not. This change is imperceptible; but is, however, of the last consequence. For as this ought or ought not,
expresses some new relation of affirmation, 'tis necessary that it should be observ'd and explain'd; and at
the same time that a reason should be given, for what seems altogether inconceivable, how this new
relation  can  be  a  deduction  from  others,  which  are  entirely  different  from  it.  But  as  authors  do  not
commonly use this precaution, I shall presume to recommend it to the readers; and am persuaded that this
small attention wou'd subvert all the vulgar systems of morality, and let us see, that the distinction of vice
and virtue is not founded merely on the relations of objects, nor is perceiv'd by reason. [… ] Morality,
therefore, is more properly felt than judg’d of [...].” Hume (1978), 469-470. Tai  Rortyn jargonilla,
moraaliarvostelmaa ei voi pohjata asettamalla se ”syiden” avaruuteen, vaan se syntyy vain ”perusteiden
loogisessa avaruudessa”.
879 Ks.  PSH,  81:  “[T]he  pragmatist  sees  our  difference  [with  the  animals]  as  a  much  greater  degree  of
flexibility – in particular, a much greater flexibility in the boundaries of selfhood, in the sheer quantity of
relationships which can go to constitute a human self.”
880 Rorty ei eksplisiittisesti kerro, mitä hän tarkalleen ottaen tarkoittaa ”koulutuksella” tai
”manipuloinnilla”, ja mikä suhde näillä on toisaalta suostutteluun ja toisaalta pakottamiseen. Suhde
näiden välillä on varsin hankalasti määritettävissä; mielestäni saman oikeuttamisprosessin voi nähdä
molemmilla tavoilla, riippuen siitä, kuinka halukas on kyseistä oikeuttamisprosessin alaista propositiota
kritisoimaan. Kuten Rorty toteaa, ”[t]here is, to be sure, no neat way to draw the line between persuation
and force, and therefore no neat way to draw the line between a cause of changed belief which was also a
reason  and  one  which  was  a  ‘mere’  cause.  But  the  distinction  is  no  fuzzier  than  most.”  CIS,  48.  Itse
asiassa, Rortyn mukaan suostuttelun ja pakottamisen välinen suhde ei vaadi mitään ”fiiniä filosofista
selvennystä”, vaikka mm. Foucaultista kumpuava perinne näkee asian toisin. Ks. TaP, 93 ja erityisesti
93n18. Itse asiassa, Rortylle koko ajatus ”keskustelusta” ja ”koulutuksesta” peilautuu suhteessa
lojaalisuuteen tiettyä yhteisöä kohtaan; liberaali yhteisö, kuten mikä muu yhteisö tahansa, pitää tiettyjä
uskomuksia toivottavimpina kuin toisia uskomuksia. Tällöin opetuksessa on periaatteessa kyse vain
liberalismin saaminen ”näyttämään hyvältä” opiskelijoiden silmissä. Kuten Rorty (2001), 22, toteaa
suhteessa omaan opettajan rooliinsa, ”[i]t seems to me that I am just as provincial and contextualist as the
Nazi teachers who made their students read Der Stürmer, the only difference is that I serve a better cause.
I come from a better province.” Tässä ”parempi” tarkoittaa vain parempi meidän – suvaitsevaisten
liberaalien sosiaalidemokraattien - kriteereillämme. Kuitenkin, liberaalin yhteisön on mahdollistettava
jatkuva nykyisten uskomustemme kyseenalaistaminen. Näin ollen Rortyn ”koulutuksen” suhde
ensinnäkin 1) sosiaalistumiseen ja toisekseen 2) yksilöllisyyteen vaatii lisäselvennystä. On selvää, että
Rortyn tapauksessa tässä se ei voi olla kyse ”totuuden” etsimistä; eräänlaisesta platonisesta
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”[t]ämänkaltainen kasvatus saa erilaiset ihmiset riittävän hyvin
tuntemaan toisensa, jotta he tuntisivat vähemmän houkutusta
ajatella itseään erilaisia ihmisiä ainoastaan kvasi-ihmisinä.
Tämänkaltaisen tunteiden manipuloinnin tavoite on laajentaa
termin ’kaltaisemme ihminen’ referenssiä.”881

Rortylle moraalisessa kehityksessä on näin ollen kyse juuri sanan ”me” viittausalan

laajentamisesta:

”Yksilön moraalisessa kehityksessä, ja koko ihmislajin
moraalisessa edistyksessä, on kyse ihmisten minuuden
uudelleenrakentamisesta niin että niiden suhteiden moninaisuus,
jotka ovat tämän minuuden rakentaneet, laajenee. Tämän
itsensälaajentamis-prosessin ideaali-rajat ovat minuudessa, josta
kristilliset ja buddhalaiset ajatukset pyhimyydestä ovat
uneksineet – ideaali-minästä, jolle kenen  tahansa ihmisen nälkä
ja kärsimys [… ] on syvästi kivuliasta. [Samalla] termi
’moraalivelvollisuus’ tulee yhä vähemmän soveltuvaksi sitä
mukaa, kun identifioidumme enemmän heihin keitä autamme:
siis mitä enemmän me mainitsemme heitä kertoessamme tarinaa
siitä, keitä me itse olemme, sitä enemmän, miten heidän
tarinansa on myös meidän tarinamme.”882

”heräämisestä”, jossa ”järjen valo” valaisisi asioiden ”luonnollisen olemuksen”. Samaten kyse se ei voi
olla puhtaasti sitä, että ”emansipatorinen” koulutus vapauttaisi meidät ”tottumuksen” tai
”ennakkoluulojen” kahleista, jos tällä tarkoitetaan sosiaalistetun yksilön havahtumista omasta ”aidosta
olemuksestaan”; kuten Rorty toteaa, ”I think that the radicals are right in saying that if you take care of
political, economic, cultural, and academic freedom, then truth will take care of itself. But I think the
radicals are wrong in believing that there is a true self that will emerge once the repressive influence of
society is removed.” PSH, 117. Tulkintani mukaan Rortylle “koulutuksessa” on kyse sekä
sosiaalistamisesta että yksilöllistämisestä; sosiaalistaminen – lasten opettaminen odottamaan vuoroaan
jonossa, tottelemaan poliisia, kunnioittamaan lakeja jne. – on koulutusjärjestelmän tehtävä aina 18
ikävuoden tienoille asti, jonka jälkeen opettajien tehtävä on huomauttaa instituutioidemme puutteista:
”[t]hese teachers do their best to nudge each successive college generation a little more to the left, to
make them a little more conscious of the cruelty build into our institutions, of the need to be more
sceptical about the current concensus.” PSH, 116. Juuri tässä on mielestäni myös politiikan tutkijan
tärkein tehtävä; Rortyn sanoin, ”[t]here is only the shaping of an animal into human being by a process of
socialization, followed (with luck) by the self-individualization and self-creation of that human being
through his or her own revolt against that very process. [...] The point of non-vocational higher education
is [...] to help students realize that they can reshape themselves – that they can rework the self-image
foisted on them by their past, the self-image that makes them competent citizens, into a new self-image,
one  that  they  themselves  have  helped  to  create.”  PSH,  118.  Kysymys  on  siis mahdollisuudesta kuvata
uudella tavalla vanhaa ja tuttua halutun muutoksen aikaansaamiseksi, siis mahdollisuudesta olla edifioiva.
On kuitenkin huomattava, että tarkemmin aikaisemmin esittämämme oman näkemyksemme mukaan (ks.
työmme kappaleet 7.4.5. – 7.4.6.) tämä kritiikki ei voi olla vain ”kritiikkiä kritiikin vuoksi”, vaan sen
tulee olla hyödyllistä omien, tässä tapauksessa liberaalien tarkoitusperien, kannalta; toisin sanoen
politiikan tutkija, eräänlainen ”vahva runoilija”, voi tarvittaessa olla edifioiva, mutta myöskin tarvittaessa
seistä järkähtämättä normaalidiskurssin tukena, jos hän näkee tämän hyödylliseksi. Tässä mielessä
”tunteiden manipulointi” voi olla esimerkiksi sitä, mitä Foucault teki meille suhteessa alistettuihin
kansanosiin, kuten mielisairaisiin tai seksuaalisiin vähemmistöihin. Tarkemmin Rortyn suhteesta
koulutukseen, ks. PSH, 114-126 ja Rorty (2001), 17-23.
881 TaP, 170. Esimerkiksi Foucault on tehnyt arvokasta työtä sanan ”me” viittausalan laajentamisessa; ks.
esim. työmme alaviite 782.
882 PSH, 79.
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”On parasta ajatella moraalisessa kehityksessä olevan kyse
lisääntyneestä sensitiivisyydestä, lisääntyneestä
responsiivisuudesta yhä suuremman ja suuremman ihmis- ja
asiamoninaisuuden tarpeiden suhteen. [… ] Pragmatistit
ajattelevat, että ajatus jostakin meitä eteenpäin viitoittavasta
non-inhimillisestä tulisi korvata ajatuksella yhä useamman ja
useamman ihmisen ottamisesta mukaan yhteisöömme - yhä
enemmän ja enemmän erilaisten ihmisten halujen ja intressien ja
näkemysten ottamisesta huomioon.”883

Edellä olevat sitaatit pitävät sisällään myös ajatuksen moraalifilosofian polttopisteen

muutoksen tarpeesta: olennaista moraalifilosofiassa ei ole keskittyä harvinaiseen

psykopaatin hahmoon, joka ei välitä kenestäkään muusta ihmisestä kuin itsestään.

Olennaista ei ole myöskään sanoa ”egotistille884”,  että  hänen  ei  tule  olla  egotisti

muistuttamalla häntä hänen ”oikeasta”, joskin unohdetusta, olemuksestaan; toisin

sanoen pyrkimällä perustelemaan moraalinen toiminta kaikkien ihmisten jakaman

”järjen” avulla. Päinvastoin, olennaisempaa on keskittyä ylevään ja kunnialliseen

serbiin, joka näkee muslimit ”ympärileikattuina koirina” tai urhoolliseen sotilaaseen,

joka on rakastettu ja kunnioitettu tovereidensa keskuudessa, mutta joka näkee naiset

vaarallisina ja pahansuopina ”huorina” ja ”narttuina”. Tämänkaltaisille ihmisille ei auta

sanoa, että heidän tulisi olla ystävällisiä kaikille ihmisille, koska me kaikki omaamme

jotakin sisässämme, joka tekee meistä veljiä ja siskoja; ei auta esimerkiksi huomauttaa,

että useat naiset ja muslimit ovat myös eteviä matematiikassa tai teknologiassa tai

lainopissa. Esimerkiksi monet natsit näkivät juutalaiset älykkäinä ja etevinä, mutta tämä

näkemys ei estänyt heitä nauttimasta juutalaisten pieksemisestä. Tämänkaltaisille

ihmisille ei ole juurikaan hyötyä sanoa, että Kant käski kohdella kaikkia ihmisiä

itsessään päämäärinä, ei välineinä. Tämä siksi, että olennaisinta on kysymys siitä, kuka

lasketaan kuuluvaksi kanssaihmiseksi; siis rationaaliseksi toimijaksi siinä ainoassa

relevantissa mielessä, jossa rationaalinen toimijuus on synonyymi jäsenyydelle meidän

moraalisessa yhteisössämme. Esimerkiksi suurimmalle osalle valkoisia ihmisiä

883 PSH, 81-82.
884 Käytämme Rortya mukaillen käsitteen ”egoisti” sijaan käsitettä ”egotisti”. Rorty itse selventää tätä
eroa näiden kahden käsitteen välillä seuraavasti:  “ ‘Egotism’, in the sense in which I am using the term,
does not mean ‘selfishness’. It means something more like ‘self-satisfaction.’ It is a willingness to assume
that one already has all the knowledge necessary for deliberation, all the understanding of the
consequences of a contemplated action that could be needed. It is the idea that one is now fully informed,
and thus in the best possible position to make correct choices. Egotists who are inclined to philosophize
hope  to  short-circuit  the  need  to  find  out  what  is  on  the  mind  of  other  people.  They  would  like  to  go
straight to the way things are (to the will of God, or the moral law, or the nature of human beings) without
passing through other peoples’ self-descriptions. Religion and philosophy have often served as shields for
fanaticism and intolerance because they suggest that this sort of short-circuiting has actually been
accomplished.” Ks. Rorty (2001*). [www-dokumentti.]
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tummaihoisia ihmisiä ei laskettu mukaan paitsi aivan viimeaikoina, suurimmalle osalle

kristityistä pakanoita ei laskettu mukaan muuta kuin vasta viime vuosisatoina, natseille

juutalaisia ei laskettu mukaan. Toisin sanoen, ei ole hyötyä sanoa, jos haluamme että

valkoiset ovat ”kiltimpiä” tummaihoisia kohtaan tai miehet naisia kohtaan tai heterot

homoseksuaaleja kohtaan, Kantia mukaillen, että ”huomaa, mitä teillä on yhteistä,

huomaa yhteinen ihmisyytenne, joka on paljon merkityksellisempi kuin nämä triviaalit

erot.” Tämä ei auta, koska

”[… ] ihmiset, joita yritämme vakuuttaa, vastaavat että he eivät
huomaa mitään tämän kaltaista. Tämänkaltaiset ihmiset ovat
moraalisesti loukkaantuneita ehdotuksesta, että heidän tulisi
kohdella jotakin, joka ei ole sukua veljenä tai nekrua niin kuin
hän olisi valkoinen tai hinttiä niin kuin hän olisi normaali tai
vääräuskoista niin kuin hän olisi uskovainen. He ovat
loukkaantuneita ehdotuksesta, jonka mukaan heidän tulisi
kohdella niitä, joita he eivät näe olevan ihmisiä, ihmisinä. Kun
utilitarianistit kertovat heille, että meidän biologisen lajimme
tuntemat nautinnot ja kivut ovat yhtä olennaisia moraalisen
harkinnan kannalta, tai kun kantilaiset kertovat heille, että kyky
osallistua tämänkaltaiseen harkintaan on jo riittävä ehto
jäsenyyteen moraalisessa yhteisössä, he ovat epäileviä. He
vastaavat, että nämä filosofit vaikuttavat olevan tietämättömiä
selvistä moraalisista jaotteluista, joita kuka tahansa kunniallinen
ihminen tekisi.”885

Nämä ihmiset eivät ole meitä irrationaalisempia. Heidän identiteettinsä on rakentunut

sen kautta keitä he eivät ole. Rortyn mukaan suurin osa ihmisistä, jotka ovat kokolailla

olleet eurooppalaisen valistuksen ulkopuolella, eivät näe itseään ensisijaisesti ihmisinä,

vaan he näkevät itsensä tiettyinä hyvinä ihmisinä, jotka määritellään suhteessa erityisesti

pahoihin ihmisiin; heille on olennaista, että he eivät ole ”vääräuskoisia”, ”hinttejä” tai

”ämmiä”. Niin kauan kun he joutuvat elämään jatkuvassa köyhyydessä ja jatkuvasti

vaaran alla, heidän itsetuntonsa rakentuminen ei voi nojata juurikaan muuhun kuin

tietoon siitä, keitä he eivät ole. Tällöin ajattelemme ihmisyyden paradigmaattisten

lajimme jäsenten kautta, laitamme vastakkain ”me aidot ihmiset” ja ”alkukantaiset” tai

”perverssit” tai ”epämuodostuneet” esimerkit ihmisyydestä. Rortyn mukaan

”eurosentriset intellektuellit” -  omasta näkökulmastaan ”paradigmaattiset ihmiset” -

haluavat nähdä ylittäneensä ”primitiivisen ahdasmielisyyden” paradigmaattisen

885 TaP,  178.  Ks.  myös  CIS,  191:  ”[...]  our  sense  of  solidarity  is  strongest  when  those  with  whom
solidarity is expressed are thought of as ‘one of us’, where ‘us’ means something smaller and more local
than the human race. That is why ‘because she is a human being’ is a weak, unconvincing explanation of
a generous action.”
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inhimillisen välineen, järjen, avulla. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että jos ihminen ei ole

yhtä mieltä meidän kanssamme, se johtuu vain ”ennakkoluuloista” ja ”taikauskosta”886.

Tämä ajatus on totta kai meidän silmissämme ymmärrettävä. Rorty kirjoittaa:

”Jos [… ] opetat oppilaita, jota ovat kasvaneet holokaustin
varjossa, jotka on kasvatettu uskomaan, että ennakkoluulot
tietyn rotuisia tai tietyllä tavalla uskovia ryhmiä kohtaan on
hirvittävä asia, ei ole kovinkaan vaikea tehtävä käännyttää heitä
normaaleihin liberaaleihin näkemyksiin abortin, homojen
oikeuksien ja vastaavien suhteen. [… ] Tämä on mahdollista
tehdä manipuloimalla heidän tuntemuksiaan siten, että he
pystyvät kuvittelemaan itsensä halveksittujen ja alistettujen
housuissa. Tämänkaltaiset opiskelijat ovat jo ennestään niin
kilttejä [nice], että he ovat innokkaita määrittelemään itsensä
non-eksklusiivisin käsittein. Ainoat ihmiset, joita kohtaan nämä
opiskelijat tuntevat vaikeutta olla kilttejä, ovat ne ihmiset, joita
[nämä opiskelijat] pitävät irrationaalisina – uskonnolliset
fundamentalistit, luihut raiskaajat tai koppavat skinheadit.”887

Rortyn mukaan ”kilttien”, avarakatseisten, hyvintoimeentulevien, toisia kunnioittavien

opiskelijasukupolvien tuottaminen juuri on kaikki mitä tarvitaan Valistuksen utopian

saavuttamiseen; mitä enemmän tämänkaltaisia opiskelijoita tuotetaan, sitä vahvemmaksi

ihmisoikeuskulttuurimme tulee. Mutta ei ole hyvä idea kutsua suvaitsemattomia ihmisiä

termillä ”irrationaalinen”. Tämä ajatus ”irrationaalisuudesta” pitää sisällään ajatuksen

siitä, että me ”hyvät tyypit”tiedämme jotakin, jota ”pahat tyypit” eivät, ikään kuin me

olisimme saavuttaneet ”varman totuuden”888. Rortyn mukaan meidän ei tulisi nähdä

”pahoja tyyppejä” vähemmän rationaalisina tai enemmän ennakkoluuloisina kuin me

”toiseutta” kunnioittavat ”hyvät tyypit”. Sitä vastoin, meidän tulisi nähdä ”pahojen

tyyppien” ongelmana se, että he eivät ole olleet yhtä onnekkaita kasvatuksessaan kuin

me olemme olleet; ennemmin kuin näkisimme heidät ”irrationaalisina”, meidän tulisi

nähdä heidät vähäosaisina (deprived). Tämä ”vähäosaisuus” ei tarkoita puutetta

totuudesta tai moraalisesta tiedosta, vaan puutetta (1) turvallisuudesta ja (2)

sympatiasta889:

886 Ks. esim. TaP, 179.
887 TaP, 179.
888 Ks. PSH, 82: “The idea of ‘discovering the intrinsic nature of physical reality’ and of ‘clarifying our
unconditional moral obligations’ are equally distasteful to pragmatists, because both presuppose the
existence of something nonrelational, something exempt from vicissitudes of time and history, something
unaffected by changing human interests and needs.”
889 Rortyn mukaan myös tämän huomaamisessa Freudin rooli oli olennainen: “Freud helped us to see that
we get psychopats – people whose self-conception involves no relations to others – only when parental
love, and the trust which such love creates in the child, are absent.” PSH, 78. Juuri rakkauden,
kiintymyksen ja empatiantunteen merkitys on se, jonka esimerkiksi ”rationaaliseen valitsijaan” nojaavat
päätöksentekoteoriat unohtavat; esimerkiksi tilanteessa, jossa on vähän ruokaa tarjolla, ”rationaalinen”,



380

(1) Turvallisuus tässä tarkoittaa riittävän riskittömiä elämänehtoja, jotta olisi

mahdollista nähdä erot itsensä ja muiden ihmisten välillä irrelevantteina

itsekunnioituksensa ja omanarvontuntonsa kannalta.

(2) Sympatia tarkoittaa myötätunnon reaktioita, joita syntyy ja joita on enemmän

esimerkiksi sen jälkeen, kun näkee televisiosta kuvia kansanmurhasta Bosniassa tai

Ruandassa.

Rortyn, mielestäni varsin oikean, näkemyksen mukaan turvallisuus ja sympatia kulkevat

käsi kädessä: mitä kovempi tilanne, sitä enemmän yksilöllä on pelättävää, mitä

vaarallisempi tilanne, sitä vähemmän yksilö kykenee ajattelemaan, miltä asiat

näyttäisivät heidän näkökulmastaan, joihin ihminen ei pysty välittömästi

identifioitumaan. Näin ollen sentimentaalinen koulutus toimii vain ihmisiin, jotka voivat

rentoutua tarpeeksi pitkäksi aikaa kuuntelemaan.890

omaan hyvinvointiinsa (ymmärrettynä oman, ei omien geeniensä, olemassaolonsa ja jatkuvuuden
turvaamisena) tähtäävä äiti söisi itse tyytyväisenä ruoat, ja antaisi lastensa nähdä nälkää. Todellisuudessa
näin ei kuitenkaan juuri koskaan ole; äiti ei voi olla tyytyväinen, jos hänen lapsensa eivät ole. Äiti ei anna
ruokaa lapselle, koska hän on ”rationaalisen järjen” ja ”moraalilain” tuomien velvollisuuksien ohjaama -
vaikkakin on ”rationaalista” ajatella, että jos lapsi ei saa ruokaa, niin hän kuolee; tämä on kuitenkin vain
kausaalinen tosiasia; tätä ”rationaalista harkintaa” on täytynyt edeltää normatiivinen valinta; siis halu
pitää lapsi hengissä, jossa sentimentaalinen kiintymys näyttelee suurinta roolia. Päinvastoin, hän antaa
ruoan lapselle ensisijaisesti syvän kiintymyksen ja rakkauden takia, vaikka se tarkoittaisi hänelle itselleen
vaikeita aikoja; tämänkaltainen toiminta on ennemmin tietyllä tapaa ”luonnollista” kuin ”moraalista”. Tai
toisin sanoen, käsite ”moraalinen velvollisuus” on sitä huonommin soveltuva, mitä enemmän
identifioidumme heihin, joita autamme. Ks. PSH, 78-79.
890 TaP, 177-181, 205. PSH, 77-80, CIS, 191-193, Rorty (2001), 13.  Myös PSH, 223-228: ”No money,
no chance for love. The very poor, those in the lowest abyss, the people whom Brecht called ‘the ones
who live in the darkness’, can afford neither love nor conversability. ‘Only connect’ has no relevance to
them,  for  they  cannot  afford  any disinterested  actions.  The  light  shed by novels  does  not  reach them.”
Rortylle siis tiettyjen materiaalisten perustarpeiden tyydyttäminen on välttämätön pohja myöskin
laajemman sensitiivisyyden lisääntymiselle. Tämä heikossa asemassa olevien ihmisten materiaalisten
elinehtojen turvaaminen ja lisääminen on Rortylle meidän rikkaiden länsimaalaisten tehtävä, joka on
jälleen kerran omiaan nostamaan syytöksiä ”supremismista” ja “valkoisen miehen taakasta”: ”[...] the
distinction between Marxism and liberalism was largely a disagreement about whether you can get as
much, or more, wealth to redistribute by politicizing the marketplace and replacing the greedy Wilcoxes
with government planners. It turned out that you cannot. [...] The Marxists hoped that once those on the
bottom seized control [...] everything would automatically get better. Here again, alas, the Marxists were
wrong. So now Marxism is no longer of much interest, and we are back with the question of what top-
down initiatives we gentlefolk might best pursue.” Rorty tiedostaa tosin varakkaiden usein haluttomuuden
auttaa heikompia (ks. työmme alaviite 785), mutta lopulta meillä ei ole mitään muuta minkä puoleen
kääntyä (ks. työmme alaviite 892); samalla mahdollinen “rakkauden lisääntyminen” ei merkitse mitään
ilman konkreettisia toimia elinehtojen parantamiseksi:”We [Northern gentlefolk] should remind ourselves
[...] that love is not enough – that the Marxists were absolutely right about one thing: the soul of history is
economic. All the talk in the world about the need to abandon ‘technological rationality’ and to stop
‘commodifying’, about the need for ’new values’ or for ’non-Western ways of thinking’, is not going to
bring  more  money  to  the  Indian  villages.  As  long  as  the  villagers  have  enough  Weberian  means-end
rationality to see that they need eight children, such talk is not any point. All the love in the world, all the
attempts to abandon ‘Eurocentrism’, or ‘liberal individualism’, all the ‘politics of diversity’, all the talk
about cuddling up to the natural enviroment, will not help. The only things we know of which might help
are top-down technobureaucratic initiatives [...]. Maybe technology and centralized planning will not



381

On edelleen painotettava, että Rortyn mukaan Kantin sekularisoitu kristillinen pyrkimys

laajentaa kunnioituksen piiri kaikkia ihmisiä kohtaan oli - ja on edelleen - erinomainen

ehdotus. Rorty ei halua kiistää tätä tavoitetta, päinvastoin; hän haluaa yksinkertaisesti

tuoda julki seuraavan seikan:

Tätä pyrkimystä ei ole koskaan pohjattu, eikä sitä tulla koskaan pohjaamaan,

mihinkään neutraaliin premissiin.

Tämä siksi, että valistuksen ajan jälkeisen suhteellisessa vauraudessa ja turvallisuudessa

elävien ihmisten, jotka ovat manipuloineet toistensa tuntemuksia parisataa vuotta,

ulkopuolella - siis länsimaalaisen kulttuurin ulkopuolella - elävät useimmat ihmiset

eivät yksinkertaisesti näe, kuinka kuuluminen tiettyyn biologiseen lajiin oikeuttaisi

kuulumisen tiettyyn moraaliseen yhteisöön. Tämä ei tarkoita, että he olisivat meitä

vähemmän rationaalisia, vaan kyse on ennemmin siitä, että heille on vaarallisesta

elinympäristöstä johtuen usein yksinkertaisesti liian vaarallista antaa oman

tuntemuksensa omasta moraalisesta yhteisöstään - siis oman ”me”-käsitteensä

referenssin - laajeta oman perheensä, klaaninsa tai heimonsa ulkopuolelle. Toisin

sanoen, turvallisuuden puutteesta johtuen laajempaan sympatiaan ei ole mahdollisuutta.

Tämä ero ihmiskäsityksessä ei tee heistä kuitenkaan yhtään meitä enemmän

”irrationaalisia”; jos hylkäämme Platonin ajatuksen ihmisen aidosta olemuksesta ja

Kantin ajatuksen, jonka mukaan on rationaalista olla moraalinen, ei ole olemassa

mitään, mitä vasten rationaalisuus ja moraalisuus määrittyisi universaalisti ja ikuisesti.

Sitä vastoin, näemme ”moraalisuuden” ja ”moraalisen kehityksen” seuraavasti:

Moraalisessa kehityksessä on kyse ”sentimentaalisuuden kehittymisestä” -

lisääntyneestä kyvystä nähdä itsensä toisen tilanteessa891.

work. But they are all we have got. [...] The slow crabwise movement is not going to speed up thanks to a
change in philosophical outlook. Money remains the independent variable.”
891 Humen sanoin, moraali, joka pohjaa “ihmiskunnan yhä laajenevaan keskinäiseen sympatiaan” on “the
most perfect morality with which we are aquinted.” Hume (1960), 115.  Baierin (1991), 196, tulkinnan
mukaan Humen ”moraalinen tuntemus” (moral sentiment) ”is  a  sentiment  or  pleasure  taken  in  other
humans pleasures or passion, and it is a sentiment aiming at agreement with other persons’ similarly
reflective sentiments.”  On näin ollen huomattava, että, kuten Humber (2001), 317, huomauttaa, Humelle
kaikki ihmiset jakavat kyvyn hyväntahtoisuuteen ja sympatiaan. Rorty ei voisi yhtyä tähän näkemykseen,
sillä se edellyttäisi essentialistista kuvaa ihmisen olemuksesta; päinvastoin, Rortylle kyse on sosiaalisesti
opituista käyttäytymismalleista, jotka nojaavat kontingentteihin ja muuttuviin käsityksiin
hyväntahtoisuudesta ja sympatiasta.
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Tämä tarkoittaa, että ”moraalisen kasvatuksen” ei tule pyrkiä vastaamaan egotistille

kysymykseen ”miksi minun tulisi olla moraalinen”, vaan sen tulee vastata paljon

yleisempään kysymykseen ”miksi minun tulisi välittää vieraasta ihmisestä, ihmisestä,

joka ei ole sukua, ihmisestä jonka tavat ällöttävät minua.” Tähän ei voi olla vastauksena

”koska sukulaisuus ja tavat ovat moraalisesti irrelevantteja kaikkien lajimme jäsenten

jakamiin moraalisiin velvoitteisiin nähden”. Sen sijaan, parempi vastaus on ”pitkä,

surullinen ja sentimentaalinen tarina”, joka auttaa meitä esimerkiksi ajattelemaan,

millaista olisi olla kaukana kotoa vieraiden ihmisten keskuudessa, tai miten meille

vieraan ihmisen äiti surisi hänen peräänsä. Rortyn mukaan juuri tämänkaltaiset,

vuosisatoja toistetut ja muunnellut tarinat, ovat ”johdattaneet meidät rikkaat,

(verrattaisessa) turvallisuudessa elävät, voimakkaat892 ihmiset suvaitsemaan ja

vaalimaan voimattomia ihmisiä, joiden tavat tai uskomukset näyttivät ensin loukkaavan

meidän omaa moraalista identiteettiämme.”893

892 Toisin sanoen, valta ja voima määrittävät myös ”moraalista kehitystä”. Jos meillä ei ole käytettävissä
mitään yleismaailmalliseen ”järkeen” pohjautuvaa moraalilakia, ”joudumme” nojaamaan ihmisiin, joilla
on valta muuttaa asioita, emmekä johonkin voimakkaiden ihmisten sisälle rakennettuihin meitä kaikkia
yhdistävään ominaisuuteen, jolla olisi pakottava ote näistä voimakkaista ihmisistä: ”We shall have to
accept the fact that the fate of the women of Bosnia depends on whether television journalists manage to
do for them what Harriet Beecher Stowe did for black slaves – whether these journalists can make us, the
audience back in the safe countries, feel that these women are more like us, more like real human beings,
than we have realized.” TaP, 181. Toisin sanoen, tunteen merkityksen korostaminen suhteessa järjen
määräyksiin tarkoittaa sitä, että voimakkaat ihmiset, kuten länsimaiset reportterit, lopettavat toisten
sortamisen ”pelkästään kiltteyttään” ennemmin kuin moraalilain ohjaamana. Tämä tarkoittaa samalla
sitä, että moraalinen kehitys kulkee ylhäältä alaspäin eikä  päinvastoin;  Rortyn  mukaan  korkeassa
asemassa olevat ihmiset pitävät tulevaisuutta käsissään, kaikki riippuu heistä eikä ole olemassa mitään
heitä voimakkaampaa, johon voisimme vedota heitä vastaan: “[V]ictims of cruelty, people who are
suffering, do not have much in the way of a language. That is why there is no such thing as the ‘voice of
the oppressed’ or the ‘language of the victims.’ The language of the victims once used is not working
anymore, and they are suffering too much to put new words together. So the job of putting their situation
into language is going have to be done for them by somebody else. The liberal novelist, poet, or journalist
is good at that. The liberal theorist usually is not.” CIS, 94. Tähän voidaan jälleen kerran nostaa
vastalause, ja väittää Rortyn olevan jyrkän elitistinen. Mielestäni näin ei kuitenkaan ole. Rorty ei tee
normatiivista väitettä massojen kyvyttömyydestä tai naiivia väitettä inhimillisen vastavoiman
puutoksesta; kuten hän toteaa ”I too would prefer bottom-up way of achieving utopia, a quick reversal of
fortune that will make the last first.” TaP, 182. Sitävastoin, Rortyn ns. ”elitismi” johtuu hänen vahvan
antiessentialistisista ”metafyysis-ontologisista” päätelmistään, jotka eivät mahdollista ajatusta mistään
non-konversationaalisesta voimasta, joka saisi ihmiset uskomaan asioita suoraan, ilman ”perusteiden
loogista avaruutta”; tällöin ihmiset, joilla on suuremmat valta-resurssit usein kykenevät saamaan
väitteensä ”näyttämään hyvältä”. ”Halveksunta” näitä ajatuksia kohtaan johtuu Rortyn mukaan vain
halusta saada metafyysistä lohtua: ”We resent the idea that we shall have to wait for the strong to turn
their piggy little eyes to the suffering of the weak, slowly open their dried-up little hearts. We desperatly
hope  there  is  something  stronger  and  more  powerfull  that  will  hurt  the  strong  if  they  do  not  do  these
things – if not a vengeful God, then a vengeful aroused proletariat or, at least, a vengeful superego or, at
the very last, the offended majesty of Kant’s tribunal of pure practical reason. The desperate hope for a
noncontingent and powerfull ally is [...] the common core of Platonism, of religious insistence on divine
omnipotence, and of Kantian moral philosophy” TaP, 182.
893 TaP, 185.
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15.  ANTIESSENTIALISTINEN IHMINEN, YHTEISÖ JA LIBERALISMI

dellä olen pyrkinyt konstruoimaan Rortyn näkemyksen ihmisyydestä hieman

jo osassa I  sanottua tarkemmin. Samalla olen pyrkinyt konstruoimaan Rortyn

vastaukset edellä listattujen ”Realismin teesien” kohtiin (4), (5) ja (7).

Tulevassa vedän yhteen näitä vastauksia, ja pyrin myös ”punomaan yhteen” Rortyn

käsiimme antamat langat suhteessa hänen antiessentialistiseen ihmiskäsitykseensä

edellä mainittua ”liberalismin apologiaa” silmälläpitäen. Lisäksi otan kantaa osan III:

Liberalismi alussa esittämääni tutkimuskysymykseen politiikan tutkijan ja rortylaisen

liberalismin välisestä suhteesta.

15.1. Rorty, kontingenssi ja antiessentialismi

Edellä olen käsitellyt Rortyn filosofiaa ”kontingenssin” kautta894. Rortyn filosofiaa

leimaa ennen kaikkea vahva antiessentialismi ja sattuman merkityksen korostaminen

niin yksilön ja yhteisön, kuin myös kielen ja moraalin synnyssä. Näin ollen edellä

894 Topper (1995) määrittelee kontingenssin Rortylla ideana, jonka mukaan ”asiat olisivat voineet olla
toisin”; siis vastakkaisena ajatuksille ”välttämättömästä”, ”essentialistisesta”, ”luonnollisesta” tai
”ehdottomasta”. Tässä mielessä kontingenssi on määritelty nimenomaan negatiivisin termein. Topper
huomauttaa, että kun Rorty yrittää määritellä kontingenssin tarkemmin ja konkreettisemmin, hän joutuu
vaikeuksiin. Tämä siksi, että Rorty käyttää kontingenssia kahdessa merkityksessä. Ensinnäkin (1) Rorty
liittää kontingenssin uutuuteen, innovatiivisuuteen ja kekseliäisyyteen. Tässä merkityksessä kontingenssi
viittaa historiallisuuden tunnustamiseen; siis siihen, että tapamme ja uskomuksemme eivät ole
ontologisesti määrättyjä vaan kulttuurillisesti ja historiallisesti rakentuneita, ja täten myös muutettavissa
olevia. Tässä Rortylla on nähtävissä yhteys voluntarismiin; ajatukseen siitä, että inhimillisen muutoksen
esteet ja mahdollisuudet on ihmisen itsensä asettamia. Toisessa (2) merkityksessä Rorty ei viittaa
kontingenssilla inhimillisen innovatiivisuuden mahdollisuuksiin, vaan ajatuksiin onnesta (luck),
mahdollisuudesta (chance), sattumasta ja sattumanvaraisuudesta. Tässä merkityksessä kontingenssi viittaa
kontrolloimattomiin ja ennustamattomiin voimiin, jotka ovat oman hallintamme ulkopuolella; tällöin
mahdollisuutemme hallittuun muutokseen on yhtä mahdoton kuin deterministisissä filosofisissa
systeemeissä. Näin ollen Rorty joutuu Topperin mukaan kiinni samaan jakoon voluntarismin ja
determinismin välillä, jonka hän assosioi metafyysisiin ja foundationalistisiin pyrkimyksiin. Topper
(1995), 958-962. Vaikka Rorty itse huomaa tämän ongelman todetessaan, että ”there can be no fully
Nietzschean lives, lives which are pure action rather than reaction – no lives which are not largely
parasitical on an un-redescribed past [...]” (CIS, 42), on hän myös puhuessaan empiirisen maailman
ongelmista mielestäni  toisaalta liian kyseenalaistamaton suhteessa kysymyksiin kuten kuka saa puhua,
kuka otetaan tosissaan, mikä nähdään ongelmana ja mikä legitiiminä ratkaisuna ongelmaan; toisin sanoen
Rorty on tietyssä mielessä liian ”nojatuolifilosofi” mitä tulee empiirisen maailman ongelmiin –
sosiologisiin ja poliittisiin ongelmiin. Toisaalta kuitenkin Rortyn ”voluntaristinen” puoli on nähtävä
ennemmin suhteessa filosofisen humanismin mahdollisuuksista huomauttamiseen kuin mihinkään
empiiriseen; toisin sanoen, Rorty haluaa kiistää vain ihmisen mahdollisuuksia rajoittavat ontologiset ja
metafyysiset rajoitteet, ei kulttuurisia tai sosiologisia rajoitteita, vaikka hän usein vaikenee niistä. Näin
ollen Rortya on pidettävä puhtaasti tietyssä mielessä ”metatason” ajattelijana; voidaan väittää, että hän
haluaa olla tietyllä tavalla ”viimein filosofi” – siis nimenomaan filosofi, joka pyrkii sanomaan ikään kuin
”viimeisen sanan” siitä miten maailma ”todellisuudessa lepää” ja mikä on ”ihmisen todellinen olemus”, ei
empiriasta kiinnostunut sosiologi tai politologi.

E
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asetettuun Realismin teesiin (5) - väitteeseen historian objektiivisuudesta - voidaan

vastata seuraavasti:

Rortylle historialla ei voi olla valmiiksi determinoitua suuntaa, vaan historiallisessa

kehityksessä on kyse ihmisten halujen, inhimillisen kielen ja metaforien ja

kontingenttien tapahtumien sattumanvaraisesta yhtymisestä, jolle me voimme antaa

merkityksen retrospektiivissä; voimme luoda historian kulusta koherentin tarinan, jonka

tuloksena on ”me”.  Tämä tarkoittaa kuitenkin, että historiaa ei voi tulkita

objektiivisesti, vaan tämä tulkinta on aina sidottu paikkaan; näin ollen myös menneet

tapahtumat on mahdollista uudelleenkuvailla tavalla, joka palvelee meidän nykyisiä

tarkoitusperiämme paremmin kuin entinen tulkinta.

Tämä antiessentialismi tulee vahvasti esiin myös suhteessa vastauksiin Realismin

teeseihin (4) - väitteeseen itsenäisestä moraalisesta järjestyksestä - ja (7)  - väitteeseen

kaikkia ihmisiä yhdistävästä ja täten moraalista toimintaa ohjaavasta ominaisuudesta:

Rortylle moraalisuudessa ei siis ole kyse minkään ”objektiivisen” ominaisuuden

omaamisesta; moraalinen yhteisö ei ole syntynyt minkään ahistoriallisen faktan

pakottavuuden myötä, sitä ei ole löydetty, vaan se on tuotettu inhimillisten,

historiallisesti kehittyneiden käytäntöjen kautta palvelemaan tiettyjä suhteellisia ja

muuttuvia tarkoitusperiämme. Tämä tarkoittaa sitä, että moraalissa ei ole kyse tiedosta

moraalisen todellisuuden suhteen, vaan moraalisuus luodaan inhimillisen keskustelun

kautta; näin ollen myöskin käsityksiämme hyvästä ja pahasta on mahdollista muuttaa

uusien kuvausten avulla.

Tämä antiessentialismi tarkoittaa myös samalla sitä, että myöskään liberaali yhteisö ei

voi omata mitään Filosofista foundationalistista argumenttia, jolla sen paremmuus

suhteessa muihin yhteisöihin voitaisiin perustella.

Näin ollen liberaalille yhteisölle ominaiset ihmisoikeudet eivät pohjaa mihinkään

neutraaliin ja historiattomaan premissiin; ne ovat sosiaalisia, ihmisten toiminnan kautta

kontingentisti syntyneitä rakennelmia. Tällöin myös kysymys ihmisoikeuksista voidaan

todellisuudessa tyhjentää seuraavaan kysymykseen:

Ovatko inklusivistiset yhteiskunnat parempia kuin eksklusivistiset yhteiskunnat?
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Toisin sanoen, kysymys kuuluu ovatko yhteisöt,

”jotka rohkaisevat suvaitsevaisuuteen harmittoman
poikkeavuuden suhteen suositeltavampia kuin yhteisöt, joiden
sosiaalinen koheesio on riippuvainen samankaltaisuudesta,
vieraiden pitämisestä kaukana ja nuorisoa korruptoivien
henkilöiden eliminoinnista[?]”895

Tässä ”parempi” merkitsee nimenomaan ”suositeltavuutta” - suositeltavuutta meidän

silmissämme. Sillä, kuten olemme huomanneet, Rortyn mukaan me, jotka haluamme

puolustaa ensimmäistä vaihtoehtoa ja ihmisoikeuskulttuuria, emme voi kuitenkaan antaa

mitään ahistoriallista filosofista perustaa uskomuksellemme; sillä kuten Rorty Freudilta

oppi,

”Freud [auttoi meitä näkemään itsemme] keskuksettomina,
sattumanvaraisina kontingenttien ja omakohtaisten tarpeiden
kokoelmana, ennemmin kuin enemmän tai vähemmän riittävinä
yhteisen inhimillisen olemuksemme mallikappaleina.”896

Näin ollen emme voi löytää mitään kaikille ihmisille kaikkina aikoina yhteistä

ominaisuutta, jonka painoarvo olisi suurempi kuin esimerkiksi rodun tai uskonnon.

Toisin sanoen, tämä tarkoittaa seuraavaa:

Emme voi löytää mitään Filosofien toivomaa algoritmia, jonka avulla voisimme

määrittää Totuuden ja Oikean ja Väärän samalla tavalla kaikkialla ja kaikkina aikoina.

Tämä siksi, että meillä on vaikeuksia määrittää, mikä tämä jokin meitä kaikkia

yhdistävä ja algoritmin taustalla oleva ominaisuus olisi. Esimerkiksi pyrkimys kivun

välttämiseen ei voi toimia tällaisena perustana, sillä siinä ei ole mitään erityisesti

inhimillistä; jos kipu olisi kaikki, mistä todella on kyse, olisi moraalisesti yhtä tärkeää

suojella jäniksiä ilveksiltä kuin juutalaisia natseilta. Samoin jos hyväksymme Rortyn

darwinistis-naturalistiset päätelmät, ei auta sanoa, että järki yhdistää meitä kaikkia, sillä

tästä näkökulmasta ”olla rationaalinen” tarkoittaa samaa kuin ”kyvykäs käyttämään

kieltä.” Mutta maailmassa on olemassa monia kieliä, joista suurin osa on

eksklusivistisia: ihmisoikeuskulttuurin kieli ei ole yhtään sen tunnusomaisempi

895 PSH, 86. Korostus lisätty.
896 EoH, 155.
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lajillemme kuin kielet, jotka painottavat rodullista tai uskonnollista puhtautta. Rorty

ehdottaakin, että meidän tulisi jättää taaksemme yritykset löytää jokin filosofien

toivoma suuri, meitä kaikkia yhdistävä ominaisuus tai tekijä, ja keskittyä ennemminkin

niihin pieniin tekijöihin, jotka erottavat meitä; tästä näkökulmasta moraalisessa

kehityksessä on kyse usein varsin spesifin ja rajatun syyllisyyden- ja empatiantunteen

laajentamisesta, ennemmin kuin jonkin toden ja syvällisen tarkasta näkemisestä897.

Täten olennaista on keskittyä tiettyjen paikallisten erojen minimointiin kerrallaan, ei

niinkään partikulaarien ylittämiseen ja kurottamiseen kohti universaalia898:

”[Ä]lyllisessä ja moraalisessa kehityksessä ei ole kyse
pääsemisestä lähemmäksi Totuutta tai Hyvää tai Oikeaa, vaan
siinä on kyse imaginatiivisen voiman kasvamisesta. Näemme
mielikuvituksen olennaisimpana kulttuurisessa evoluutiossa,
voimassa, joka – rauhan ja vaurauden avulla – jatkuvasti
työskentelee tehdäkseen ihmisen tulevaisuuden rikkaammaksi
kuin menneisyyden. Mielikuvitus on sekä fysikaalista
universumia koskevien uusien tieteellisten kuvien että uusien
mahdollisia yhteisöjä koskevien näkemysten lähde. Siinä on
kyse siitä, mitä Newtonilla ja Kristuksella, Freudilla ja Marxilla,
oli yhteistä: kyky kuvailla tuttua tuntemattomin [ja uusin]
käsittein.”899

”Minun utopiassani, inhimillistä solidaarisuutta ei nähtäisi
’ennakkoluuloja’ raivaamalla huomattavana faktana tai
kaivautumisena ennen piilossa olleisiin syvyyksiin, vaan sitä
vastoin tavoitteena, joka tulee saavuttaa. Sitä ei saavuteta
tutkimuksella vaan mielikuvituksella, imaginatiivisella kyvyllä
nähdä vieraat ihmiset kanssakärsijöinä. Solidaarisuutta ei
löydetä vaan se luodaan. Se luodaan lisäämällä
sensitiivisyyttämme toisten, vieraiden ihmisten kokeman kivun
ja nöyryytyksen yksityiskohtien suhteen.”900

Juuri mielikuvitus nähdä asioita uudella tavalla ja mahdollisuus julkituoda

näkemyksiään on olennaista myös moraalisessa kehityksessä. Kuten Rorty Freudilta

oppi, yhteiskunnallisessa ja yhteisöjen välisissä kehityksissä on kyse yksityisten

897 PSH, 86-87.
898 Ks. esim. CIS, 94: “Within a liberal metaphysical culture the disciplines which were charged with
penetrating behind the many private appearances to the one general common reality –theology, science,
philosophy – were the ones which were expected to bind human beings together, and thus to help
eliminate cruelty. Within an ironist culture, by contrast, it is the disciplines which specialize in thick
description of the private and idiosyncratic which are assingned to do this job. In particular, novels and
ethnographies  which  sensitize  one  to  the  pain  of  those  who  dont  speak  our  language  must  do  the  job
which demonstrations of a common human nature were supposed to do. Solidarity has to be constructed
out of little pieces, rather than found already waiting, in the form of ur-language which all of us recognize
when we hear it.” Korostus lisätty.
899 PSH, 87. Korostus lisätty.
900 CIS, xvi. Korostus lisätty.
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obsessioiden ja julkisen tarpeen sattumanvaraisesta yhtymisestä; siis alun perin

yksityisten metaforien ”kuolemisesta” osaksi normaalidiskurssia. Samalla, jos

moraalinen uskomus ei voi olla moraalista tietoa, jos se ei voi pohjata mihinkään

inhimillisen toiminnan ja kielen ulkopuoliseen todellisuuteen, niin myös moraalisen

uskomuksen perusta on inhimillisessä keskustelussa. Toisin sanoen, sen perusta on siinä

mitä kanssaihmisemme sallivat meidän sanoa, siinä mitä juuri me teemme, ja mikä on

juuri meille oikein ja hyväksyttävää kyseisessä historiallisessa tilanteessamme. Vain

tämä moraali-uskomuksemme sosiologinen oikeuttaminen voi tehdä uskomuksestamme

hyvän tai oikean; sitä ei voi perustella jokin keskustelun ulkopuolinen meidän kaikkien

jakama ominaisuus tai maailman Totuus. Kuten olemme huomanneet, Rortylle kieli on

”läsnä kaikkialla” (the ubiquity of language); tämä tarkoittaa sitä, että

”kaikki ongelmat, aiheet ja erottelut ovat suhteellisia kieleen
nähden – seurauksia valinnastamme käyttää tiettyä
sanastoa.”901

Samalla myöskin moraalisessa ja intellektuaalisessa kehityksessä on olennaisinta uusien

ja tuoreiden sanastojen luominen, sillä tämä mahdollistaa vanhojen instituutioiden ja

käytäntöjen kuvailun uudella ja hyödyllisemmällä tavalla. Tämän vuoksi on olennaista

taata riittävän laaja vaihtoehtoisten kuvausten valikoima ja näin ollen samalla

mahdollistaa kielen muutos. Tämä mahdollisuus osallistua keskusteluun tarkoittaa

samalla sitä, että rohkeiden ja mielikuvituksellisten uudistajien usein periferinen ja

epänormaali kieli voi muuttua normaaliksi diskurssiksi, laajemman kulttuurin kieleksi

sen hyödyllisyyden perusteella, ei koska se peilaa maailmaa oikein.  Edellä  olemme

nähneet, ei ole olemassa yhtä paradigmaattisesti oikeata tapaa olla aito ihminen, ei

ihmisen olemusta. Tällöin moraalisuutta ei leimaa moraalilakien noudattaminen vaan

mahdollisuus osallistua ”moraaliseen reflektointiin”; tämä tarkoittaa ihmisen kykyä

verrata itseään suhteessa muihin ihmisiin ja kykyä tuntea solidaarisuutta tiettyä

ihmisryhmää kohtaan; nähdä tietyt ihmiset moraalisen huolenpidon alaisina ja toiset

moraalimme rajojen ulkopuolella. Toisin sanoen, julkisen moraalisen reflektoinnin

sanastomme on väistämättä etnosentrististä, tietyn samaistumamme moraalisen yhteisön

historiallisesti ja kontingentisti tuottamaa902.  Tässä mielessä liberalismin sanasto ei ole

901 CoP, 140. Korostus lisätty.
902 Itse asiassa, kysymys siitä mikä on uskomusten syntymisen suhde toisaalta kyseessä olevan yhteisön
keskuudessa vallitsevaan normaalidiskurssiin ja toisaalta ”vahvojen runoilijoiden” luomistyöhön, tai
laajemmin yhteisöllisyyteen ja yksilön vapauteen, on kaikkea muuta paitsi ongelmaton. Muun muassa
Charles Guignon ja David Hiley tekevät varsin osuvan huomion Rortyn filosofiassa  varsin
ongelmallisesta jaosta individualistiseen ja kommunitaritiseen puoleen. Heidän mukaansa Rortyn
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mitenkään etuoikeutettu ”lopullinen sanasto”, vaan se on vain yksi monista

mahdollisista moraalisen reflektoinnin sanastoista. Kuitenkin, monista muista

moraalisen reflektoinnin sanastoista poiketen, liberalismin sanasto on inklusivistinen; se

pyrkii laajentamaan sanan ”me” referenssiä yhä erilaisempiin ja laajempiin

ihmisryhmiin.

15.2. Kontingenssi, vapaus ja liberalismi

Tästä näkökulmasta, kun pidämme mielessä, että Rortylle inhimillisessä kehityksessä on

kyse sanastojen muutoksesta, ja että ”vahvojen runoilijoiden” mielikuvitus on

olennaisessa osassa tässä kehityksessä, ei ole vaikea nähdä, miksi juuri liberalismi on

Rortyn mukaan paras vaihtoehto hänen edellä luonnostelemallemme post-Filosofiselle

kulttuurille. Kuten olemme huomanneet, Rortylle ei ole olemassa yhtä ”luonnollista ja

oikeaa” tapaa olla ja elää, ja koska niin yksilön kuin yhteiskuntienkin muutoksessa on

kyse sanastojen muutoksesta, on olemassa loputtomasti erilaisia tapoja, ja loputtomasti

näkemys moraliteetista jakautuu toisaalta ”internalistiseen” kommunitaristiseen näkemyksen, jonka
mukaan ”hyvä” on vain suhteessa ryhmän sisäisiin käytäntöihin, ja samalla toisaalta ”eksternalistiseen”
individualistis-eksistentialistiseen näkemykseen ”itsensä laajentamisesta”. Toisin sanoen ongelma on
seuraava: toisaalta Rorty hyväksyy internalistisen, etnosentristisen ja historisistisen lähtökohdan, jonka
mukaan olemme aina väistämättä kiinni ”normaalissa kulttuurissa”, joka muokkaa ennakolta
uskomuksiamme ja asenteitamme, mutta toisaalta Rortyn ”kielen kaikenkattavuuden” periaate rohkaisee
meitä ottamaan eksternalistisen, ulkopuolisen näkökulman yhteisöömme näkemällä nykyiset
käytäntömme ja sanastomme kontingentteina ja muutettavissa olevina suhteessa vaihteleviin haluihimme.
Ongelma on näin ollen yksilössä ”uskomusten verkkona”; siis siinä, kuinka paljon yksilö on tietyllä tapaa
ulkopuolelta rakennettu ”valmis verkko”, ja kuinka paljon tämän verkon ”kutoja”. Guignon ja Hileyn
mukaan tämä ongelma on Rortyn filosofiassa ylittämätön. Toisaalta edellä mainittu ”kommunitaristinen”
puoli jää ”eksistentialistisen” varjoon: tämä siksi, että ”kielen kaikenkattavuuden” mukaan jäämme joko
täysin sokeasti ja kritisoimatta normaali-diskurssiin tai sitten vaihtoehtoisesti siirrymme foucault’laiseen
vailla suuntaa olevaan ”jatkuvaan nykyisen halveksuntaan.” Samalla kuitenkin ”eksistentialistinen” puoli
jää ”kommunitaristisen” varjoon: etnosentristisen lähtökohdan mukaan jaamme (jossakin määrin) yhteisiä
arvoja ja normaalidiskurssin. Toisaalta kuitenkin vaikuttaa siltä, että Rortyn ”estetisoitu kulttuuri” on
tehty vain ”runoilijoille”; tämä puolestaan voidaan nähdä elitistisenä ja myöskin naiivina (jos oletamme,
että antaessamme riittävästi vapautta ”runoilijoille” he toimisivat meidän eduksemme). Ongelmana on,
että Guignonin ja Hileyn mukaan nykyiset ”moraalisen reflektoinnin sanastomme” tarjoavat meille aitoa
merkityksellisyyttä: voidaan sanoa, että sen sijaan, että sanoisimme että ”manipulointi on väärin” tai että
”orjuus on väärin”, rortylainen pragmatisti tuntuu sanovan jotakin tyyliin ”superegoni kertoo tällä hetkellä
tarinaa, jonka mukaan manipulointi on väärin” tai että ”ryhmämme uskoo tällä hetkellä että orjuus on
väärin”; samalla kuitenkin jotenkin oletamme että ne todellisuudessa ovat väärin.  Guignonin  ja  Hileyn
mukaan ei ole kuitenkaan selvää, kuinka tämä voisi jatkua rortylaisessa täysin estetisoidussa kulttuurissa;
heidän mukaansa ihmiset ”seisovat järkähtämättä omien uskomustensa takana” vain, jos he näkevät
niiden ohjaavan hyvään ja oikeaan elämään. Sen sijaan, jos he näkevät nämä uskomukset vain
kontingentteina ja tilapäisinä, on mahdollista vain joko ottaa  sartrealaisen decisionismin mukainen
”hyppy absurdiin”, tai ottaa  kommunitaristinen kulttuuri-elitistinen näkemys yhteisöön ”vahvojen
runoilijoiden” temmellyskenttänä, joiden luomiin uskomuksiin yksilön tulee alistua. Joka tapauksessa
sitoutumisen aste yhteisöön heikentyy, jonka myötä rortylainen post-Filosofinen kulttuuri on mahdoton.
Ks. Guignon & Hiley (1990), 339-361. Ongelma on kiistatta olemassa - ongelma jonka Rorty on yrittänyt
ratkaista jyrkällä yksityinen-julkinen jaottelullaan ja allekirjoittaneet ovat yrittäneet ratkaista
uudelleenkuvailemalla rortylaisen ”liberaalin ironistin” ennemmin ”liberaaliksi pragmatistiksi.”
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erilaisia sanastoja inhimillisen elämän järjestämiseen903. On kuitenkin huomattava, että

vaikka meillä ei olisi Filosofista mahdollisuutta määrittää yhtä oikeaa ”lopullista

sanastoa”, voi meillä käytännössä olla käytössämme ”aito ja käytännöllinen ’lopullinen

sanasto’”, jos tämä tarkoittaa, että tietyt kysymykset ja aiheet ovat tietyn yhteisön

keskuudessa tabuja, jos oletamme, että tietyt vastaukset ovat ikuisia ja lopullisia, että

jotkin kysymykset ovat apriorisia  ja etuoikeutettuja, ja että on olemassa jokin

luonnollinen järjestys ja hierarkia keskustelulle. Juuri tämänkaltaista yhteisöä

rortylainen liberalismi yrittää välttää. Liberalismin vahva puoli, ainakin meidän

länsimaisessa holokaustin jälkeisessä ihmisoikeuskulttuurissa kasvaneiden ihmisten

näkökulmasta, on sen sallimassa pluralismissa; kyvystä sietää erilaisuutta ja halusta

kuunnella erilaisia mielipiteitä, halusta olla suvaitsevainen ja halusta oppia uutta904.

Rorty kirjoittaa:

”Liberaalin yhteisön keskeinen idea on, että jos käytämme
sanoja tekojen sijaan, suostuttelua voimankäytön sijaan, mikä
tahansa on hyväksyttävää [anything goes]. Tätä avomielisyyttä
ei tulisi vaalia, koska, niin kuin Kirjoitukset opettavat, Totuus
on suuri ja se tulee vallitsemaan, eikä myöskään, koska [… ]

903 Ks. CIS, 51: ”It would be better for philosophers to admit there is no one way to break such standoffs,
no single place to which it is appropriate to step back. There are, instead, as many ways of breaking the
standoff as there are topics of conversation. [...] Because of this indefinite plurality of standpoints, this
vast  number  of  ways  of  coming at  the  issue  sideways  and trying  to  outflank one’s opponent,  there  are
never, in practice, any standoffs.” Tästä näkökulmasta on mahdollista väittää, kuten Tom Sorell (1990),
24, että Rortyn näkemys kulttuurista, jonka mukaan kulttuuri on jatkuvaa vanhojen sanastojen
”tappamista” uusien sanastojen toimesta, sopisi paremmin ”jatkuvan vallankumouksen politiikan” kuin
liberalismin tarpeisiin. Mielestäni Sorell kuitenkin yrittää väkisin vääntää Rortya liikaa
”eksistentialistiseen” nietzschelaisen ”itsensäluomisen” suuntaan samalla unohtaen Rortyn pragmatistisen
deweylaisen puolen, jonka mukaan uusien sanastojen luominen ei ole välttämätöntä, vaan vain
tarvittaessa mahdollista; tämä tarkoittaa, että voimme muuttaa käytäntöjämme ja sanastojamme
tarvittaessa - siis jos koemme sen hyödylliseksi -  kyse on nimenomaan hyödyllisyydestä omien
tarkoitusperiemme saavuttamisessa, ei ”vallankumouksesta vallankumouksen vuoksi.”
904 Rorty määrittelee filosofisen pluralismin seuraavasti: ”[it is] the doctrine that there is a potential
infinity of equally valuable ways  to lead a human life, and that these ways cannot be ranked in the terms
of degrees of  excellence, but only in terms of their contribution to the happiness of the persons who lead
them and of the communities to which these persons belong.” PSH, 268. Näin ollen, pluralistinen yhteisö
on, jos haluamme puhua metaforisesti, ennemminkin vilkas ja äänekäs bazaari, tietynlainen kollaasi, kuin
elitistinen ja vahvan homogeeninen “herrasmiesklubi.” Näin ollen liberaali yhteisö ei voi olla yhteisö
esim. Robert Bellahin (1986), 152-155, 333, käyttämässä vahvassa merkityksessä; rortylaista liberaalia
yhteisöä leimaa toisilleen vastakkaiset ja usein ristiriitaiset käytännöt ja ajatukset: tällöin olennaista
kohdatessa itselle vieraita ja outoja elämänmuotoja on sietää ja suvaita niitä, ei välttämättä pitää niistä tai
yhtyä niiden käytäntöihin. Ks. ORT, 208-210. Näin ollen Rorty yhtyy vahvasti millilaiseen liberalismin
perinteeseen: jokaisella on oikeus tehdä omassa yksityiselämässään mitä hän ikinä parhaaksi näkeekään
niin kauan kuin tämä ei suoraan vahingoita muita ihmisiä; kuten Mill (1985), 132-133, sanoo, ”[t]here is
no reason that all human existence should be constructed on some one or some small number of patterns
[...].  [Person’s] own mode of laying out his existence is the best,  not because it  is the best in itself,  but
because it is his own mode. Human beings are not like sheeps; and even sheeps are not undistinguishably
alike.” Tämän lähtökohtiemme pluralistisuuden johdosta, “[t]he only freedom which deserves the name is
that pursuing our own good in our own way, so long as we do not attempt to deprive others of theirs or
impede their efforts to obtain it. [… ] [T]he individual is not accountable to society for his actions in so far
as these concern the interests of no person but himself.” Ibid., 163, 72, ks. myös PSH, 262-277.
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Totuus tulee aina voittamaan vapaassa ja avoimessa
kohtaamisessa. Sitä tulisi vaalia sen itsensä tähden. Liberaali
yhteisö on yhteisö, joka on tyytyväinen kutsumaan ’todeksi’ sitä,
mikä tahansa tällaisten kohtaamisten lopputuloksena ikinä
onkin. Juuri tämän vuoksi liberaalia yhteisöä palvelee huonosti
yritykset varustaa se ’filosofisella perustalla’. Tämä siksi, että
pyrkimykset tämän kaltaisen perustan luomiselle olettaa
ennakolta aiheiden ja argumenttien luonnollisen järjestyksen,
joka on vanhojen ja uusien sanastojen kohtaamista edeltävä ja
[tämän kohtaamisen] tulokset syrjäyttävä.”905

Kuten olemme nyt huomanneet, vaikka Rorty eksplisiittisesti toteaa, että meidän ei tule

hakea mitään Filosofista pohjaa ja perustaa sitoutumisellemme liberaaliin yhteisöön906,

mielestäni hän implisiittisesti oikeuttaa pluralismia ”metafyysis-ontologisten”

päätelmiensä kautta pähkinänkuoressa seuraavalla tavalla:

Jos ei ole löydettävissä mitään essentialistista algoritmia, jolla ratkaista kaikki

mahdolliset ongelmat ”totuudellisesti ja oikein”, on totuuden määrittelyssä kyse aina

välttämättä uskomusten sosiaalisesta oikeuttamisesta; tällöin totuus on se, mikä on

lopputuloksena ”vapaan ja häiriöttömän keskustelun907” tuloksena. Juuri liberalismin

mahdollistama vapaus osallistua keskusteluun, ja liberaalin ihmisen halu välttää

aiheuttamasta kipua ja nöyryytystä, sekä halu kuunnella muiden ihmisten mielipiteitä,

905 CIS, 52. Korostukset lisätty. Tämä tarkoittaa myös, että rortylainen liberaali yhteisö sallii
uudellenkuvaukset omasta itsestään ja on tarvittaessa valmis uudistamaan käytöntöjään. Samalla tämä
suvaitsevaisuus kritiikkiä kohtaan on kehityksen edellytyksenä; Deweyn  (1930), 95, sanoin, ”[i]n a
definite  sense  [… ]  human society  is  always  starting  afresh.  It  is  always  in  process  of  renewing,  and it
endures only because of renewal.”
906 Ks. esim. työmme alaviite 789.
907 Jälleen kerran, “vapaa ja häiriötön keskustelu” saattaa tuntua käsitteenä toivottoman epämääräiseltä.
Rorty ei kuitenkaan halua tarkentaa käsitettään; joka tapauksessa ”vapaa” tässä yhteydessä ei tarkoita
”arvovapaata”: ”’Free discussion’ here does not mean ’free from ideology’, but simply the sort which
goes on when the press, the judiciary, the elections and the universities are free, social mobility is
frequent and rapid, literacy is universal, higher education is common, and peace and wealth have made
possible the leisure necessary to listen to lots of different people and think about what they say.” CIS, 84.
Näin ollen “vapaa” tässä yhteydessä tarkoittaa tulkintani mukaan sosio-poliittista vapautta; sekä
negatiivista vapautta rajoitteista että positiivista vapautta tiettyihin keskusteluun osallistumiseen
mahdollistaviin etuihin. On huomattava, että Rorty huomaa ”vapaa ja häiriötön keskustelu”- käsitteen
ongelmat; ks. esim Rorty (2001), 22: ”I recognize, of course, that domination-free communication is only
a regulative ideal, never to be attained in practice.” Tähän olisi mahdollista kommentoida, sekä (1) että
jos tällä ajatuksella ei ole mitään todellista merkitystä käytännössä, niin Rorty elää filosofiassaan
naiivissa mielikuvitusmaailmassa, omassa turvallisessa nojatuolissaan, jonka johdosta hänen
filosofiallaan ei ole mitään merkitystä tai hyödyllisyyttä empiiriseen elämään, myös (2) että hän on
ristiriitainen suhteessa omaan pragmatistiseen vakaumukseensa, jossa ”vapaan ja häiriöttömän
keskustelun” kaltaisilla ”metafyysisillä” käsitteillä ei ole sijaa. Mielestäni ”vapaus” on tässä kuitenkin
nähtävä ennemmin suhteessa nimenomaan liberaalin yhteisön puhevapauden ideaaliin kuin mihinkään
konkreettiseen, kuten siihen, keillä käytännössä on mahdollisuus osallistua keskusteluun tai kuinka tämä
keskustelu on mahdollinen. Näin ollen se on nähtävä tietyllä tavalla ”metafyysisessä” suhteessa toisaalta
uskomusten sosiologiseen oikeuttamiseen ja toisaalta liberalistiseen pluralismiin.   Samoin ”häiriötön” on
Rortylla hyvin epämääräinen: ”[… ] I do not think there is much to be said about what counts as
‘undistorted’ except ‘the sort you get when you have democratic political institutions and the conditions
for making these institutions function.’” CIS, 84. Ks. tästä lisää työmme alaviitteessä 332.
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palvelee Rortyn ”metafyysis-ontologisia” päätelmiä ja toisinpäin. Näin ollen, Rorty

voikin  sanoa  ”pidä huolta vapaudesta ja totuus pitää huolta itsestään908”, tarkoittaen:

pidä huolta, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus asua yhteisössä, joka

lähtökohtaisesti hyväksyy erilaisten mielipiteiden vapaan julkituomisen, niin

keskustelun tuloksena on aina välttämättä erilaisista rajatuista vaihtoehdoista tiettyjä

inhimillisiä tarkoitusperiä hyödyllisimmin - mutta ei välttämättä totuudellisimmin, sillä

tulevaisuus voi tuoda mukanaan aina entistä parempia vaihtoehtoja, jotka asettavat

vanhat näkemyksemme naurunalaisiksi - palveleva oikeutettu, ja samalla ainakin

toistaiseksi tosi, uskomus.

Tällöin totuus tehdään, sitä ei löydetä. Näin ollen meidän tuleekin Rortyn mukaan

pyrkiä ”poetisoimaan” liberaali yhteisö - kansallinen tai kansainvälinen - ennemmin

kuin ”rationalisoimaan” tai ”tieteellistämään” se909;  toisin  sanoen,  meidän  tulee,  sen

sijaan että pyrkisimme korvaamaan ”tunteen” ”järjellä”, pyrkiä siihen, että mahdollisuus

omakohtaisten haaveiden toteuttamiseen olisi yhtäläinen kaikille. Rortylle liberaali

yhteisö on sellainen, jonka ideaalit voidaan saavuttaa käyttämällä suostuttelua

voimankäytön sijaan ja käyttämällä uudistuksia vallankumousten sijaan; siis vapaan ja

avoimen nykyisten kielellisten ja muiden käytäntöjen ja uusien ehdotusten uusista

käytännöistä kohtaamisen kautta. Tämän yhteisön ”heeros” on ”vahva runoilija”, koska

hän huomaa että hän on, mitä hän on, koska häntä aikaisemmat ”runoilija” ovat

puhuneet siten kuin he ovat puhuneet; ei siksi, että he olisivat arvioineet oikein Jumalan

tahdon tai löytäneet oikean ihmisen Olemuksen. Samalla, Rortyn sanoin,

”[… ] ideaalilla liberaalilla yhteisöllä ei ole muuta tarkoitusta
kuin vapaus, ei muuta päämäärää kuin katsoa kuinka [vapaat ja
avoimet] kohtaamiset etenevät ja hyväksyä lopputulos. Sillä ei
ole muuta päämäärää kuin elämän tekeminen helpommaksi
runoilijoille [… ].”910

908 CIS, 176.
909 Muun muassa Bernard Williams (1990), 33, on varsin skeptinen tämän Rortyn luonnosteleman post-
Filosofisen kulttuurin mahdollisuuksista: “It is not very realistic to suppose that we could for long sustain
much a culture, or indeed keep away boredom, by playfully abusing the texts of writers who believed in
an  activity  which  we  now  know  to  be  hopeless.”  Myös  Jacques  Bouveresse  (2001),  140,  yhtyy  tähän
näkemykseen: “I’m tempted to say that in the recent decades in France we’ve already had a hint of what
the discourse, method and behavior of philosophers would be in the universe Rorty wishes for. We have
some experience of what happens when rhetoric, the power of words, and the cult of personality prevails
over reason, logic, and the rules of conversation. [...] I’m [...] convinced today that for someone like
Rorty (and myself) who hold democracy to be of the highest importance, [...] the scientific community
and its methods should continue to offer an example from which philosophy might draw inspiration.”
910 CIS, 60-61. Myös mm. Robert Brandom (2001), 178, toteaa saman varsin “rortylaisesti”: “What
matters about us morally, and so ultimately, politically is not ultimately to be understood in terms of goals
available from inevitably reductive perspective of the naturalist: paradigmatically the avoidance of
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Samalla tämä tarkoittaa, että

”[… ] Vapaus on tärkeämpi kuin Totuus: on parempi nähdä
tutkimus mielikuvituksemme, ja täten myös vaihtoehtojemme,
laajentamisena, kuin nähdä se yhä suuremman ja suuremman
asiajoukon ymmärtämisenä oikein.”911

15.3. Liberalismi ja sosiaalinen toivo

Edellä olemme nähneet, kuinka Rorty yhdistää antiessentialiminsa niin yhteisön,

yksilön kuin kielenkin suhteen liberaaliin vakaumukseensa; jos kaikessa inhimillisessä

kehityksessä on kyse sanastojen ja metaforien muutoksesta, eikä ole löydettävissä yhtä

oikeaa ja tiedollisesti pakottavaa sanastoa, on meidän taattava uusille kuvauksille

mahdollisuus päästä keskustelun alaiseksi. Tähän tehtävään on Rortyn mukaan omiaan

juuri liberaali yhteisö, joka on suvaitsevainen, halukas kuuntelemaan, joka pyrkii

vähentämään kipua ja nöyryytystä ja lisäämään inhimillistä onnellisuutta. Tämä

”inhimillisen onnellisuuden lisääminen” on sinällään ”toivottoman” hämärästi ja

yleisesti sanottu, mutta mielestäni tässä on ennemmin kyse optimistisesta

suhtautumisesta inhimilliseen tulevaisuuteen ja filosofisen humanismin

mahdollisuuksista huomauttamisesta, kuin minkään tiukasti rajatun ja spesifin

sanomisesta; toisin sanoen, kyse on asennoitumistavasta ennemmin kuin konkreettisten

parannusehdotusten tai käsitteellisten epäselvyyksien esilletuomisesta; tässä(kin)

mielessä Rorty liikkuu metatasolla. Se, mikä Rortysta tekee allekirjoittaneille erityisen

mielenkiintoisen on juuri hänen sitoutumisensa sosiaalisen toivon teemaan. Läpeensä

antiessentialistinen Rorty hyväksyy ihmisen lähtökohdaksi heideggerilaisittain

maailmaan heitettynä ja situaatioon hylättynä olemisen, jos tämä tarkoittaa filosofis-

humanistista näkemystä ihmisestä ilman mitään yliluonnollisia voimia tai taustatukea,

”ilman Jumalaa”912; Rortylle Filosofisen varmuuden ja olemuksien etsiminen on vain

mammalian pain. It is the capacity each of us discursive creatures has to say things that no-one else has
ever said, things furthermore that would never have been said if we did not say them. It is our capasity to
transform the vocabularies in which we live and move and have our being, and so to create new ways of
being (for creatures like us). Our moral worth is our dignity as potential contributors to the Conversation.
This is what our political institutions have a duty to recognize, secure, and promote.”
911 Rorty (2001), 188. Korostus lisätty.
912 ”Ilman Jumalaa” viittaa tässä Nietzschen ajatukseen ”Jumalan kuolemasta”, ks. työmme alaviite 324.
Tässä Rorty linkittyy tiiviisti yhteen eksistentialistisen perinteen kanssa. Vrt. esim. Sartre (1977b), 28, 41:
”[… ] there is no human nature, because there is no God to have a conception of it.  Man simply is.  [...]
Man is nothing else but that which he makes of himself. [...] Man is nothing else but what he purposes, he
exists only in so far as he realises himself, he is therefore nothing else but the sum of his actions, nothing
else but what his life is.” Tai Albert Camus’n  (2000), 110, sanoin; ”fate [...] is a human matter, which
must be settled among men.” Ks. Myös PMN, 360-365, 375-379.
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yritys paeta maailmaa johonkin metafyysiseen lohtuun. Kuitenkin, erityisesti Darwinin

jälkeen oli mahdollista huomata, että luonnolla ei ole mitään erityistä mielessä ihmisen

suhteen. Rortylle tämä ei tarkoita ahdistusta, epätoivoa ja merkityksettömyyttä;

päinvastoin tämä tarkoittaa sitä, että me, älykkäinä, poliittisina ja toiveikkaina ihmisinä

voimme yhteistyöllä ja onnella tehdä itsestämme sitä, millaisiksi olemme riittävän

rohkeita ja kekseliäitä itsemme kuvittelemaan. Näin ollen, Rortylle kauttaaltaan

sekulaari ihminen ei ole hylätty, vaan hän saa tukea ja on väistämättä yhteisössä muiden

ihmisten kanssa. Tästä näkökulmasta toiveet löytää ”ihmisen olemus” on vain

harhaanjohtava tapa ilmaista toive, että ihmiskunta jonakin päivänä muodostaisi

globaalin, inklusivistisen yhteisön; rortylaisille pragmatisteille sana ”ihminen” kuvastaa

vain lupaavaa projektia, ei mitään olemuksellista. Täten Rortyn humanistis-

etnosentristisestä lähtökohdasta käsin puhe ihmisen vastuusta Totuudelle tai Järjelle

täytyy korvata puheella vastuusta kanssaihmisillemme; samalla rortylaisille

”liberaaleille pragmatisteille” olennaista ovat tavat vähentää inhimillistä kärsimystä ja

lisätä inhimillistä tasa-arvoa ymmärrettynä ihmislapsen lisääntyneenä mahdollisuutena

yhtäläisiin mahdollisuuksiin saavuttaa onnellisuus. Tässä nousee esiin Rortyn

utilitaristiset piirteet: ihmisellä ei ole muuta tavoitetta kuin inhimillinen onnellisuus,

eikä Filosofisilla doktriineilla, jotka eivät edesauta tätä tavoitettamme, ole sijaa. Tästä

näkökulmasta lähtien, jokaiselle ihmiselle tulee taata mahdollisuus tavoitella omaa

onneaan niin kauan kuin tämä tavoittelu ei vahingoita suoraan toisten ihmisten

mahdollisuutta oman onnensa tavoitteluun. Itse asiassa, Rortyn mukaan myös

essentialistis-deterministiset kirjoitukset, kuten esimerkiksi Uusi testamentti ja

Kommunistinen manifesti ovat täsmälleen saman toivon ilmauksia; toivon, jonka

mukaan jonakin päivänä pystyisimme kohtelemaan kaikkien ihmisten pelkoja, toiveita

ja haluja samalla kunnioituksella ja harkinnalla kuin kohtelemme heidän halujaan,

joihin samaistumme, jotka ovat meille tärkeitä ja jotka ovat meitä lähellä. Tämä

päämäärä on sinällään ”kuolemisen arvoinen”, me voimme seistä sen takana

järkähtämättömästi, mutta se ei vaadi mitään tukea ”yliluonnollisilta” voimilta.   Näin

ollen Rortylle tavoitteena on parempi tulevaisuus, mutta tähän on mahdollista kysyä

”parempi millä kriteereillä?” Pragmatisteilla ei ole mitään yksityiskohtaista vastausta

tähän, vaan heidän täytyy sanoa jotakin tyyliin ”enemmän sitä mitä me pidämme hyvänä

ja vähemmän sitä mitä me pidämme huonona.” Jos yrittäisimme sanoa jotakin tämän

enempää, joutuisimme takaisin ”metafysiikan pohjamutiin”, sillä hyvälle ei ole

olemassa mitään yleistä, ikuista ja universaalia kriteeriä. Rortylle olennaisinta on siis

ihmisen kyky uudelleenkuvailla asioita ja  kykymme kuvitella utopioita maan päällä.
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Rorty kutsuu tätä hämärää ja epämääräistä sekulaarin uskon, toivon ja rakkauden

yhteenlimittymistä ja toivoa inhimillisen yhteisön kyvystä tulevien vuosisatojen aikana

luoda itsestään parempi ”romanssiksi”, jonka teesiksi voisi William Jamesia - tai

oikeammin Fitzjames Stepheniä - siteeraten alkuperäisellä kielellään asettaa

“[…] act for the best, hope for the best, and take what comes
[…]. If death ends all, we cannot meet death better.”913

On tietysti kyseenalaista, onko meillä todellisuudessa vuosisatoja; kenties ei, mutta

ydinsodan ja massiivisen ympäristökatastrofin uhka ei ole syy lopettaa utopioiden

muodostamista ja haaveilemista paremmasta tulevaisuudesta914. Samoin ei myöskään

sen havaitseminen, että maailmalla ei ole mitään pakottavaa ja ennakolta määrättyä

suuntaa ole syy ahdistukseen, vaan suurempaan toivoon tulevaisuuden suhteen

tilanteessa, jossa meillä on kaikki ”langat käsissämme”, ja jossa olemme vastuussa vain

kanssaihmisillemme.915

15.4. Sosiaalinen toivo, utopismi ja radikalismi

Juuri tämä, kenties jonkun mielestä sietämättömän naiivi, “romanssi” tekee Rortysta

erityisen  mielenkiintoisen. Kuten olemme huomanneet, Rortylle ihminen ei ole

juurikaan muuta kuin ”yksi eläin” lisää, kunnes kulttuurin voimat alkavat muokata

hänestä jotakin muuta. Rorty, ja he joita Rorty kutsuu ”nietzshelaiseksi vasemmistoksi”,

lähtevät täsmälleen samasta lähtökohdasta väittäessään, että rationaalisuus on vain sitä,

miksi historia sen muokkaa; ei ole löydettävissä mitään pakottavaa ahistoriallista

rajoitetta, joka meidän tulisi löytää, jotta osaisimme elää ”oikein”. Tästä samasta

lähtökohdasta seuraa kuitenkin eri tiet; Rorty ottaa lähtökohdakseen Deweyn ja

”nietzschelainen vasemmisto” tai ”halveksunnan koulukunta” tai ”poststrukturalistit”

ottavat lähtökohdakseen Foucaultin kirjoitukset. Jälkimmäiset eivät ole Rortyn mukaan

kiinnostuneita ”romanssista”, vaan vain ”halveksunnasta”; siinä missä Rortylle

sanastojen muutoksessa on kyse uudesta mahdollisuudesta johonkin parempaan, ja siinä

missä vallassa on kyse ”kulttuurin rakenteista”, on Rortyn mukaan tässä jälkimmäisillä

kyse väkivallasta, liikkeistä valta-pelissä, ”vallan rakenteista” ja vallitsevasta

913 PSH, 62. Alkuperäinen lähde James, William (1979), The Will to Believe and Other Essays in Popular
Philosophy. Harvard University Press, jossa James siteeraa Fitzjames Stepheniä.
914 Dewey (1930), 166, sanoo saman varsin nasevasti: “The world is hopeless to one without hope.”
915 Ks. Esim. PSH, xxix, xxxii, 28-33, 52, 148, 160-162, 203-208, 266-268, ORT, 208-210, TaP, 11-12,
175, 201, CIS, 86-87.
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opressiivisesta ja dominaatioon perustuvasta kulttuurista; heidän mukaansa valtio -

kuten esimerkiksi Yhdysvallat - on ”mätä ytimeen asti” - se on rasistinen, seksistinen ja

imperialistinen yhteisö, joka tulee säälimättömästi dekonstruoida. On kuitenkin

huomattava, että Rortyn mukaan esimerkiksi Foucault on ollut tärkeässä roolissa

laajentaessaan sanan ”me” referenssiä ja paljastaessaan ”pimeitä kohtia” tai

”hiljaisuuksia” kulttuurissamme osoittamalla, kuinka julmia olemme olleet monia

kansanryhmiä kohtaan. Foucaultin ongelma kuitenkin Rortylle on, että hän on

destruktiivinen ja pessimistinen, eikä hän rakenna utopistista sosiaalista toivoa. Vaikka

Foucault ja Dewey yrittivät lopulta tehdä samoja asioita, ”Dewey näyttää tehneen sen

paremmin yksinkertaisesti siitä syystä, että hänen sanastonsa jättää tilaa jopa

epäoikeutetulle toivolle sekä pohjaamattomalle, mutta elämälle ratkaisevan tärkeälle

inhimilliselle solidaarisuudelle916.” Silti molemmille, Foucault’lle ja Deweylle, on oma

tärkeä roolinsa yhteiskunnassa; liberaalissa yhteisössä on oltava, Rortyn jargonilla, sekä

(1) ”rakkauden agentteja” (agents of love), jotka lisäävät sanan “me” referenssiä

selittämällä periferiassa olevien kansanosien  ”hullua”,  ”tyhmää” tai ”synnillistä”

käytöstä kuvailemalla heitä uudella tavalla koherentin uskomusten ja halujen joukon

kautta, että  (2) ”oikeudenmukaisuuden agentteja” (agents of justice), jotka huolehtivat

ennen perifeeristen kansanosien oikeudenmukaisesta kohtelusta sen jälkeen, kun he ovat

”meitä.” Allekirjoittaneille yhteiskuntatieteiden olennaisin anti on ennen kaikkea

ensimmäisessä, edifioivassa tehtävässä. Samalla edellä sanottu tarkoittaa sitä, että

rortylaiset ”liberaalit pragmatistit” eivät voi olla radikaaleja, vaan vain utopisteja;

radikaalit ajattelevat, että on tehty virhe ydintä myöten, ja että meidän tulee ”vapautua”,

tunkeutua ”nykyisten korruptoivien käytäntöjen” ohi ennen näkemättömään

todellisuuteen. Tämä ”hegemonian naamion riisuminen” edellyttää kuitenkin

rortylaisille pragmatisteille mahdotonta todellisuus-näyttäytyminen- jaottelua; kuten

olemme huomanneet, meidän ei ole mahdollista valita tavoitteitamme ”moraalisesta

todellisuudesta”. Rortylaiset utopistit liikkuvat täten enemmän ”pintatasolla”, he eivät

halua vedota mihinkään metafyysiseen, vaan he yrittävät vain tehdä ihmisten elämästä

vähemmän kivuliasta ja saavuttaa kasvavaa inhimillistä onnellisuutta. Tällöin ainoa

mikä merkitsee, on rohkeus ja mielikuvituksellinen kokeellisuus: meidän ei tule nähdä,

että asioita tehdään syvässä merkityksessä ”väärin”, meidän ei tule nähdä tämän

johtuvan vain ”ennakkoluuloista”, meidän ei tule vedota ”Luontoon” tai ”Järkeen” tai

916 COP, 208. Myös Baier (1985), 293, toteaa varsin rortylaisesti (tai deweylaisesti) tarpeen sekulaarille
toivolle: “[… ] the secular equivalent of faith in God, which we need in morality as well as in science or
knowledge acquisition, is faith in the human community and its evolving procedures – in the prospects for
many-handed cognitive ambitions and moral hopes.”
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”Historiaan” tai ”Moraalilakiin”. Sen sijaan meidän tulee tehdä omista

lähtökohdistamme vertailua nykyisen ja mahdollisen tulevan välillä; tämä tarkoittaa

mahdollisuutta luoda parempia ideoita ja utopioita, ei ylivertaista rationaalisuutta.

Tällöin ei vedota mihinkään ylimaalliseen, vaan vain eksperimentalistiseen

menestykseen. Samalla poliittisia liikkeitä ja poliittisia teorioita ei arvioida niiden

antamien ”diagnoosien” oikeellisuudesta suhteessa todellisuuteen sellaisena-kuin-se-

itsessään on, vaan vain niiden väitteiden ja ehdotusten mielikuvituksen ja urheuden

kautta;  tämä tarkoittaa, että näiden liikkeiden ja teorioiden kielen edistyksen ja

hyödyllisyyden kriteeri on siinä, pystyykö tämä liike tai teoria, ja tämän liikkeen tai

teorian sanasto, tekemään asioita helpommaksi toisille ihmisille ja itselleen, ja ovatko

toiset ihmiset tyytyväisempiä ja onnellisempia tämän uuden puhetavan ja sanaston

keksimisen jälkeen. Tällöin sanastojen hyödyllisyyden ainoa mittari ei ole sen

”totuudellisuudessa”, vaan ennemminkin sen käytön tuloksissa – kasvavassa

inhimillisessä onnellisuudessa, sekä luottamuksessa siihen, että tämä tapa tehdä ja

puhua asioista on parempi kuin mikään muu tähänastisista tavoista puhua ja järjestää

ihmiselämää, sillä varauksella, että jos huomenna tulee parempi tapa, voimme muuttaa

tapojamme jälleen kerran917. Liberaalin yhteiskunnan olennaisin tehtävä Rortylle on

näin ollen taata eri mielipiteiden esittämisen vapaus. Edellä mainittu ”pintapuolisuus”

tarkoittaa samalla sitä, meidän ei tule enää ajatella maailmaa ja edistystä, niin kuin

olemme tottuneet ajattelemaan, maailmanhistoriallisilla, eskatologisilla, käsitteillä, vaan

meidän tulee olla etnosentristejä, ja tyytyä isojen teoreettisten tapojen sijasta

käyttämään pieniä, kokeellisia, eksperimentaalisia tapoja. Sen jälkeen kun ”suuret

tarinat” ovat kaatuneet, meille on jäänyt vain pieniä tarinoita. Tämä tarkoittaa, että

meidän tulee Rortyn mukaan pyrkiä parantamaan maailmaa pienillä ja paikallisilla,

uusilla ja paremmilla teknologis-byrokraattisilla kokeilla.  Näin  ollen  Rortyn

politiikkakäsitys on ”ideologia- idean” vastainen918, ja sitä voi - aivan oikein - kutsua

”pikkuporvarilliseksi reformismiksi”,  ”opportunistiseksi pragmatismiksi” ja

917 Vrt. myös Dewey (1930), 95: ”In a definite sense [… ] human society is always starting afresh. It is
always in process of renewing, and it endures only because of renewal.”
918 Voidaan väittää, että Rortylle, amerikkalaiselle liberalistille, on helppoa olla ”anti-ideologinen”, koska
liberalismi on jo vallitsevaa status quota ja ”voimakkaiden” ihmisten arvojen mukainen, eikä sen näin
ollen tarvitse enää ”taistella hegemoniasta”. Tässä mielessä Rortyn politiikkakäsitys on hyvin rajoittunut
piiriltään olettaen yhden legitiimin poliittisen sanaston – porvarillisen liberalismin sanaston, jonka myötä
Rorty todellisuudessa homogenisoi yhteisön näkemällä sen ristiriidattomana, vailla poliittisia ristiriitoja ja
jännitteitä. Tämän kaltaista kritiikkiä on esittänyt mm. Jo Burrows (1990), 332-333 ja Nancy Fraser
(1990), 316-317. Samasta lähtökohdasta Rortya voitaisiin kritisoida siitä, että hänen on amerikkalaisena
helppo ottaa lähtökohdakseen vallan värittämä uskomusten sosiaalinen oikeuttaminen, sillä hän on jo
lähtökohtaisesti ”voimakkaiden” puolella. Tällöin tosin – jos hyväksyy antiessentialismin
lähtökohdakseen -tuottaisi ongelmia antaa vaihtoehto sille, mikä muu kuin valta tuottaisi oikeutuksen
uskomuksellemme.
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”teknokratiseksi sosiaali-insinörisöinniksi.” Tässä mielessä Rortyn filosofia on

eräänlaista ”reformistista lutviutumista” (muddling through).919

15.5. Lopuksi – liberaali pragmatisti, tiede ja politiikan tutkija

Näin ollen olemme lopettelemassa tutkimustani Rortyn ”liberalismin apologiasta”.

Ennen lopettamista haluan kuitenkin sanoa pari sanaa näkemyksistäni Rortyn filosofian

(mahdollisista) vaikutuksista politiikan tutkimukseen ja tieteeseen kokonaisuudessaan.

Edellä olemme esittäneet ajatuksen politiikan tutkijasta ”liberaalina pragmatistina920”,

joka voidaan vielä selventäen avata seuraavasti:

Sana  ”liberaali” viittaa sekä normatiiviseen haluun välttää aiheuttamasta kipua ja

nöyryytystä kanssaihmisillemme, että sosio-poliittiseen vapauteen osallistua

mahdollisimman avoimeen ja vapaaseen keskusteluun.

Sana  ”pragmatisti” viittaa sekä antiessentialistiseen filosofiseen vakaumukseen että

haluun toimia maailmassa, ja parantaa sitä omista lähtökohdistamme.

Yhdessä ”liberaali pragmatisti” viittaa haluun luoda omalta osaltaan maailmasta

”parempaa paikkaa lapsenlapsillemme” ilman Jumalallista ohjausta. On selvää, että

suhteellisen vapaassa yhteisössä, jossa suhteellisen vapaa keskustelu on mahdollista, ja

jossa  eri  päämääriin  pyrkiminen  on  mahdollista  -  kuten  esimerkiksi  Suomessa  -

tarvitaan eri toimijoita, eri välineitä, näiden eri päämäärien saavuttamiseen. Jos

hyväksymme osassa I: Pragmatismi konstruoimamme Rortyn ”metafyysis-ontologiset”

lähtökohdat, seuraa siitä, että esimerkiksi politiikan tutkimus ei voi olla  todellisuuden

peilaamista, vaan luovaa toimintaa, jolla pyrimme kuvailemaan asioita mahdollisesti

uudella ja väistämättä etnosentristisellä tavalla omista uskomuksistamme, toiveistamme

ja haluistamme käsin; samalla politiikan tutkija on ”tuomittu” oikeuttamaan ajatuksiaan.

919 Ks. PSH, 129, 206, 232-237, 273, TaP, 209n17, 211, 214-217, 228-239, Rorty (2001), 152-153, CoP,
xlii-xliii, 161, 203-208, ORT, 15-16. Rortyn sitoutuminen eksperimentalismiin pohjaa siis vahvasti
Deweyn filosofiaan: ks. esim. Dewey (1930), 21, 56: “[I]n a changing world, old habits must perforce
need modification, no matter how good they have been. Obviously any such change can be only
experimental. The lost objective good persists in habit, but it can recur in objective form only through
some condition of affairs which has not been yet experienced, and which therefore can be anticipated only
uncertainly and inexactly. The essential point is that anticipation should at least guide as well stimulate
effort, that it should be working hypothesis corrected and developed by events as action proceeds. [...]
Loyalty to whatever in the established enviroment makes a life of excellence possible is the beginning of
all progress.”
920 ”Liberaalista pragmatististista” ks. myös työmme kappale 7.4.6.
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Ajatus luomisesta löytämisen sijaan, siis tietyn ”vakavuuden” välttämisestä, saattaa

synnyttää syytöksiä ”subjektivismista” tai ”irrationaalisuudesta”. Kuitenkin, nämä

syytökset ovat järkeenkäypiä vain, jos toimimme edelleen platonisen sanaston avulla.

Vaikka kaiken tieteen teko on aina sidottua tiettyyn hetkeen ollen täten ”relativistista”,

eikä sinällään ”objektiivista” ja ”arvovapaata”, voi tutkimus silti olla ensiarvoisen

tärkeää ja tietyssä, kevyemmässä - tai nietzscheläisittäin ”iloisemmassa” - mielessä (1)

”objektiivista”, (2) ”arvovapaata” ja (3) ”puolueetonta”:

(1)  Tällöin  tieteellisten  tulosten  ”objektiivisuus” ei voi viitata täydelliseen

objektiivisuuteen, maailman salaisuuden ja rajoitteiden löytämiseen, vaan siihen, että

teesit ovat mahdollisimman vapaan tieteellisen keskustelun kautta koeteltuja ja

toistaiseksi kestäviksi todettuja. Tästä fallibilistisesta lähtökohdasta käsin tieteelliset

teesit eivät ole absoluuttisia totuuksia, vaan että ne on todettu toistaiseksi

hyväksyttäviksi tietyssä yhteisössä tiettynä aikana.

(2) Samoin tiede voi olla ”arvovapaata” siinä suhteessa, että tutkijan tulee pyrkiä

ottamaan huomioon kaikki aineistot ja vastakkaiset mielipiteet, jotka voivat vaikuttaa

asian luonnetta koskeviin käsityksiin. ”Arvovapaus” ei viittaa tällöin siihen, että tutkijan

tulisi olla ikään kuin irrallaan omasta yhteisöstään ja ajastaan, vaan siihen, että tutkijan

ei tule tietoisesti vääntää  tulkintoja omien uskomustensa vastaiseen suuntaan vaikkapa

painostuksen tai rahallisten palkkioiden myötä.

(3) Samalla kaiken tieteen tulee myös olla ”puolueetonta” siinä mielessä, että

tutkimuksen lähtökohdat ja kysymyksenasettelut ovat mahdollisemman avoimia ja

kritiikinkestäviä; tässä mielessä tutkijan tavoitteena on ”vedenpitävä” väite, joka

alistetaan keskustelulle ja joka tämän väitteen hyödyllisyyden asteesta suhteessa

tarkoitusperiimme riippuen saa ”totuuden” arvonimen.

Toisin sanoen, vaikka absoluuttinen ja apodiktinen tieto onkin saavuttamattomissa,

voidaan tietyssä yhteisössä tiettynä aikana saavuttaa suhteellisen yleisesti hyväksyttyjä,

mutta ei ikuisia ja muuttumattomia, periaatteita ja tulkintoja. Rortylaiselle ”liberaalille

pragmatistille” on tärkeää tiedostaa tiedon ja totuuden suhteellisuus. Sanominen, että

”politiikan tutkija on tuomittu oikeuttamaan uskomuksiaan921”, ei ole käsien nostamista

921 Ks.  mm.  TaP,  109,  4:  ”[...]  [O]nly  belief  can  make  belief  true  [… ];  the  only  criteria  we  have  for
applying word ’true’ is justification, and justification is always relative to an audience. So it is also
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pystyyn todellisuuden edessä ja kaiken mahdollisen hyväksymistä, vaan rortylaiselle

”liberaalille pragmatistille” kyse on seuraavista seikoista:

(1) Oman tiedollisen rajallisuutensa tunnustamisesta,

(2) dogmatismin kieltämisestä, ja

(3) porttien avaamisesta erilaisuudelle ja vaihtoehtoisille näkemyksille.

Tästä näkökulmasta tieteellä on edelleen tärkeä tehtävä ihmisten elämänedellytysten

parantamisessa; esimerkiksi allekirjoittaneiden näkemyksen mukaan politiikan

tutkimuksen olennaisin anti on juuri asioiden mahdollisessa uudelleenkuvauksessa

matkalla kohti parempaa maailmaa, parempaa meidän kriteereillämme. Juuri

mahdollisuus uudelleenkuvauksiin on olennaista rortylaisessa liberalismissa, ja

politiikan tutkija, eräänlainen ”vahva runoilija”, voi olla halutessaan tärkeässä

keskustelevassa roolissa uskomusten ja yhteiskunnan muutoksessa922. Juuri tässä

mielessä politiikan tutkijalle voisi olla hyödyllistä positioida itsensä ”liberaaliksi

pragmatistiksi”, ainakin jos hän näkee inklusivistisen ja suvaitsevaisen yhteisön

tavoittelemisen arvoisena asiana - jos hän näkee, että liberaalit

”[… ] hauraat, vaillinaiset instituutiot, viimeisen kolmensadan
vuoden luomus, ovat ihmisyyden kallisarvoisimmat saavutukset,
[ja että] mikään ei ole tärkeämpää kuin näiden liberaalien
instituutioiden säilyttäminen.”923

Niinpä jos demokraattisten vallankumousten ajastamme ei jää jäljelle mitään muuta,

niin ehkä jälkeläisemme muistavat kuitenkin sen, että sosiaalisia instituutioita voidaan

nähdä ennemmin kokeina yhteistyön mahdollisuudesta kuin yrityksinä saavuttaa

universaali ja ahistoriallinen järjestys. On vaikea kuvitella, että tämä muisto ei olisi

muistamisen arvoinen.924

relative to that audience’s lights – the purposes that such an audience wants served and the situation in
which it finds itself.”
922 Ks. CoP, 202-203: ”What we hope for from social scientists is that they will act as interpreters for
those  with  whom we are  not  sure  how to  talk.  This  is  the  same thing  we hope  for  from our  poets  and
dramatists and novelists. [… ] [W]e shall be able to see social sciences as continuous with literature – as
interpreting other people to us, and thus enlarging and deepening our sense of community. We shall see
the anthropologist and historians as having made it possible for us – educated, isured policy-makers of the
West – to see an exotic specimen of humanity as also ’one of us.’ We shall see the sociologists as having
done the same for the poor (and various other sorts of nearby outsiders), and the psychologists as having
done the same for the eccentric and the insane. This is not all that the social sciences have done, but it is
perhaps the most important thing.” Korostus lisätty.
923 Rorty (1987), 567.
924 ORT, 196.
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LOPUKSI

Vanha sanonta kysyy, kumpi oli ensin – muna vai kana? Analogisesti filosofiassa on

pitkään kysytty, kumpi oli ensin – ihmisestä riippumaton ulkoinen todellisuus vai

todellisuus käsitettynä ihmisen toimesta? Edelleen on kysytty, kumpi oli ensin –

totuuden pakottava maailma vai totuuksia luova ihminen? Rortyn mukaan näitä edellä

mainittuja kysymyksiä ”munista ja kanoista”, ”löydetystä ja luodusta totuudesta” tai

vaikkapa ”mielestä ja materiasta” on kyllä täysin mahdollista kysyä, niistä on

mahdollista keskustella, ja niistä on mahdollista kiistellä, mutta lopulta niitä ei voida

ratkaista puoleen eikä toiseen. Oikeastaan, Rortyn mukaan tämänkaltainen ”muna vai

kana”-, tai ”kumpi tuli ensin”- kiistely ei lopulta johda mihinkään.  Länsimainen

filosofia viimeisen kahden vuosituhannen aikana ei ole saavuttanut näillä

vastakkainasetteluilla mitään lopullista ratkaisua; erinäisiä enemmän tai vähemmän

vakuuttavia kantoja on esitetty, mutta ikuista ja universaalia Totuutta ja apodiktista

tietoa filosofia ei ole kyennyt löytämään. Rortyn mukaan tällaisten Totuuksien - mielen

avulla peilattujen ”etuoikeutettujen representaatioiden” - etsiminen voitaisiin lopettaa, ja

voisimme hyvillä mielin siirtyä tämän ”varmuuden etsimisen” sijaan etsimään hyviä,

käytännöllisiä ja toimivia ratkaisuja oman muuttuvan aikamme muuttuviin ongelmiin.

Kysymys on tällöin siitä, minkä me näemme hyödylliseksi, mikä toimii meille, mikä

kahlitsee maailman kausaliteettia meille paremmin, mikä on meille parempi määritelmä

jostain kyseisestä aiheesta tai kokonaisuudesta - vaikkapa ”homoudesta”, ”valtiosta” tai

”kansainvälisestä politiikasta”. Pragmatistisesti nähtynä näissä missään ei ole kyse

”tutkimuksen etenemisestä kohti totuutta”, vaan niissä on kyse omaan aikaamme, omiin

tarkoitusperiimme ja omaan maailmankatsomukseemme mahdollisimman hyvin

sopivista käsitteistä, määritelmistä ja sanastoista. Kyse on siis, kuten olemme jo useaan

otteeseen todenneet, ”poliittisesta, mutta ei avoimesti politisoituneesta valinnasta”; kyse

on aina etnosentristisestä ja normatiivisesta valinnasta ja sosialisoitumisesta tiettyihin

sanastoihin ja uskomuksiin.

Tässä valossa voidaan todeta politiikan tutkimuksen suhteen, että ei ole olemassa

mitään sellaista kuin ”politiikan tutkimus”, ”valtio-oppi” tai ”kansainvälinen politiikka”

varmana, itsestään selvänä ja muuttumattomana struktuurina, eikä ”politiikan tutkijalla”

tällöin ole - eikä pidäkään olla - mitään välttämätöntä tapaa kirjoittaa ”politiikan

tarinoita”. Tästä huolimatta on olemassa ”politiikan tutkimuksen tieteenala” -
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esimerkiksi ”valtio-oppi” tai vaikkapa ”kansainvälinen politiikka” - jos sen oletetaan

rortylaisittain pragmaattisesti tarkoittavan joukkoa ”vahvan runouden” ja keskustelun

avulla luotuja puhetapoja ja sanastoja – kokoelmia ”kuolleita metaforia” – jotka ovat

hyödyllisiä ihmisten pärjäämiseen - meidän pärjäämiseemme - maailmassa, mutta jotka

luonnollisesti heijastelevat vallankäyttöämme, ”vahvoja väärinlukemisiamme” ja

valintaamme puhua maailmasta tietyllä tavalla. Siksi on olemassa myös politiikan

tutkimuksen kirjoittajia, jotka kertovat näitä ”politiikan tarinoita” ihmisille, ja jotka

täten luovat osaltaan maailmaamme. Siksi politiikan tutkimus onkin hyvä ymmärtää

eräänä maailmankuvaamme luovana kirjallisuuden lajina, ”eräänlaisena kirjoittamisen

muotona” siinä missä kaunokirjallisuus tai partikkelifysiikkakin.

Tästä näkökulmasta politiikan tutkijan tavoitteena ei voi olla Totuus, vaan ”vain”

tietyllä hetkellä, tietyssä tilanteessa mahdollisen hyvin toimiva uskomus, ”jokin johon

on hyvä uskoa”. Tämä ”hyvä” ei voi tarkoittaa muuta kuin ”suotavuutta” - suotavuutta

meidän silmissämme. Kutsumallemme ”liberaalille pragmatistille” totuus on siis aina

etnosentristä, ja se etnos, jossa haluamme olla, on avoin, inklusivistinen ja keskusteleva

yhteisö, joka sosiaalisen evoluution, onnen ja toivon avulla voi tulla edelleen

suotavammaksi.

Samalla, tämä tarkoittaa politiikan merkityksen korostamista Tieteellisyyden tai

Totuudellisuuden sijaan. Tämä tarkoittaa puolestaan sitä, että meidän ei pidäkään yrittää

löytää mitään lopullista ratkaisua, yhtä selkeää algoritmia ratkaisemaan elämämme, ja

täten myös ratkaisemaan ”poliittisen kirjoittamisemme”, ongelmat. Kuten Donald

Davidsonilta opimme, sanojen - tai niiden merkityksen - ei tarvitse yhtyä ennen

keskustelua, ja siksi ei ole tarvetta olettaa, että olisi olemassa selkeitä konventioita,

jotka auttaisivat määrittelemään sanojen merkityksen jokaiseen tilanteeseen etukäteen.

Tästä näkökulmasta käsin, politiikan tutkijan, eräänlaisen ”vahvan runoilijan”,

keskeinen tehtävä onkin Totuuden etsimisen sijaan länsimaisen  - ja laajemmankin -

keskustelun jatkaminen, sanojen yhtymisen tai ”horisonttien fuusioiden” luominen,

Rortyn sanoin oman länsimaisen keskustelumme jatkaminen, alkuperäiskielellä

ilmaistuna,

”[… ] continuing the conversation of the West.925”

925 PMN, 394.
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